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SVEIKINIMAS LIETUVIAMS
1985 m. Kalėdos

Mieli tautiečiai tėvynėje, tremtyje 
ir išeivijoje,

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1986-jų Me
tų proga sveikiname Jus visus išsi
sklaidžiusius plačiame pasaulyje, lin
kėdami vieni kitiems meilės, vilties, 
stiprybės ir geresnės ateities.

Nežiūrint kur begyventume, visi 
lietuviai esame tos pačios tautos vai
kai, broliai ir seserys. Mus visus jun
gia garbinga mūsų tautos praeitis, pa
pročiai, tautinės ir valstybinės tradi
cijos, kultūra, kalba ir mūsų visų 
bendras tikslas — laisva ir nepriklau
soma Lietuva.

Daugumas mūsų tautiečių okupuo
toje tėvynėje viešai ar slaptai dirba, 
kuria ir kovoja už savo tautos geres
nį gyvenimą ir viltingesnę ateitį. Ki
ti, atsidūrę tremtyje ar Sovietų Sąjun
gos kalėjimuose, kenčia už savo tėvy
nę, tuo išreikšdami lietuvių tautos pa
sipriešinimą okupantui. Dar kiti, pa
sklidę laisvajame pasaulyje ir sudarę 
vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, siekiame išlaikyti tautinį są
moningumą, kad galėtume daugiau ir 
geriau padėti savo broliams ir sese
rims tėvų žemėje pasiekti mūsų visų 
bendrąjį tikslą.

Artėjančios šventės tegul mums 
dar kartą primena, kad turime vieni 
kitiems padėti. Išeivijos lietuviams 
yra reikalinga dvasinė parama ir tau
tos meilė ateinanti iš tautos kamieno 
tėvynėje per asmeniškus ryšius, po
grindžio spaudą ir kitus santykiavi
mo būdus, kad mes išliktumėme są
moningi lietuviai ir tvirtesni kovoje 
už Lietuvos laisvę. Okupuotoje tėvy
nėje, tremtyje ir kalėjimuose esan
tiems tautiečiams yra reikalingas iš
eivijos lietuvių nuolatinis rūpestis ir 
vieningos pastangos jų troškimams 
įgyvendinti.

Pradėdami Naujuosius Metus sti
prinkime mūsų tautiečių tarpusavę 
pagarbą ir meilę, pasiryždami padėti 
vieni kitiems ir bendromis jėgomis 
siekime laisvės Lietuvai.

Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt!

Vytautas Kamantas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos Pirmininkas

ARKIVYSKUPO VIZITAS
ARKIVYSK. L. POVILONIS ROMOJE

Vatikano Valstybės sekretorius kardi
nolas Agostino Casaroli p.m. gruodžio 
10 d. priėmė Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininką, Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinį administratorių ar
kivyskupą Liudą Povilonį. Pokalbis užsi
tęsė apie pusę valandos. Jame — pana
šiai kaip Popiežiaus audiencijoje — bu
vo paliesti svarbiausi Lietuvos katalikų 
bendruomenės reikalai, rūpesčiai bei 
problemos. Kardinolas Casaroli su dide
liu dėmesiu teiravosi apie vyskupus ir 
kunigus, apie Kauno Kunigų Seminari
ją, apie religin'į vaikų ir jaunimo auklė
jimą katalikiškų šeimų rūpesčius ir ki
tas gyvybines religinio gyvenimo sritis. 
Užtikrino visą galimą Vatikano paramą, 
siekiant dvasinio atsinaujinimo krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje 600 metų 
jubiliejaus proga.

Gruodžio 11 d. arki vysk. Povilonis iš
vyko į Lietuvą. Iš Romos aerouosto sve
čią išlydėjo Bažnyčios Viešųjų reikalų 
tarybos vicesekretorius prelatas Audrys 
Bačkis ir būrelis Romos lietuvių kunigų. 
Pernakvojęs Maskvoje, arkivyskupas 
Povilonis kelionę tęs traukiniu. Kelionė
je arkivyskupą lydėjo Kauno Kunigų 
Seminarijos docentas kun. Vladas Mi- 
chelevičius. Arkivyskupas Povilonis į 
Romą atvyko lapkričio 13 dieną, čia 
nuo lapkričio 24-tos ligi gruodžio 8-tos 
dienos dalyvavo Pasaulio vyskupų Sino
do asamblėjoje, atstovaudamas Lietuvos 
katalikų bendruomenei. Gruodžio 9 die
ną Lietuvos vyskupų konferencijos pir
mininką privačioje audiencijoje priėmė 
popiežius Jonas Paulius II.

VLIKO SEIMAS
VLIKO SEIMAS ST. PETERSBURGE, FLORIDOJE

dienomis VLIKo
Petersburge, Flori-

dr. 
A. 
V.

P.m. gruodžio 6-8 
Seimas posėdžiavo St. 
doje. Seimui rengti komiteto pirmininkė 
dr. Irena Mačionienė pasveikino daly
vius ir pakvietė VLIKo pirmininką dr. 
Kazį Bobelį atidaryti Seimą. Į Seimo 
prezidiumą buvo pakviesti: pirmininku 
—■ A. Misiūnas, ir vicepirmininkais — 
dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. St. Kuzmins
kas (iš Anglijos); į sekretoriatą — 
J.A. Stiklorius, M. Pranevičius ir 
Skirius. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Zakaras.

Seimą sveikino žodžiu: Vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, ALTos pirmininkas 
T. Blinstrubas, Kanados Tautos Fondo 
Atstovybės pirm. A. Firavičius, VLIKo 
įgaliotinis Venesueloje ir Venesuelos L. 
B. Krašto Valdybos pirm. H. Gavorskas, 
D. Britanijos Liet. S-gos atstovas dr. S. 
Kuzminskas, Amerikos Liet. Tautinės 
S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Lietu
vių Socialdemokratų Partijos pirm. M. 
Pranevičius (atvežęs VLIKo Seimui ir 
300 dol. auką), Lietuvos Darbo Federaci
jos atstovas dr. V. Šimaitis (įteikė VLI
Ko Seimui Federacijos vardu 500 dol.), 
Reorg. Lietuvių Bendruomenės atstovė 
p-ia Kačinskienė, Amerikos Liet. Tauti
nės S-gos St. Petersburgo skyr. V. Gruz-

dys, ir kiti. Raštu Seimą sveikino Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos šefas dr. 
Stasys A. Bačkis, ir diplomatinės bei 
konsularinės tarnybos atstovai: A. Simu
tis, dr. J. Žmuidzinas, J. Daužvardienė, 
V. Balickas, V. Čekanauskas ir prof. J. 
Baltrušaitis; vysk. Vincentas Brizgys ir 
vysk. Antanas Deksnys; Pasaulio Liet. 
Bendruomenės pirm. V. Kamantas, JAV, 
Kanados, V. Vokietijos ir Šveicarijos 
Liet. Bendruomenės; VLIKo garbės pirm, 
dr. K. Valiūnas, keliasdešimt lietuvių or
ganizacijų ir pavienių asmenų. Korp! 
Neo-Lithuania pirmininkė K. Brazdžio- 
nytė su sveikinimais atsiuntė 100 dol. au
ką.

VLIKo Seimui rengti komitetas išleido 
gražų specialų leidin'į su nuotraukomis 
ir sveikinimais VLIKo Seimui.

Pranešimus apie VLIKo veiklą pada
rė: VLIKo Tarybos pirm. V. šoliūnas, 
VLIKo Valdybos pirm. dr. K. Bobelis ir 
vicepirm. V. Jokūbaitis. Tautos Fondo 
vardu pranešimus davė T.F. Tarybos 
pirm. J. Valaitis, T.F. Valdybos pirm. J. 
Giedraitis ir Kanados T.F. Atstovybės 
vardu ■—■ A. Firavičius, kuris įteikė Sei
mui stambią 100.000 dol. Kanados lietuvių 
auką. A. Firavičius už jo nuopelnus Sei
mo išrinktas VLIKo garbės nariu.

Simpoziumo „Kopenhagos Tribunolo, 
Baltijos Taikos ir Laisvės Žygio atgar
siai besikeičiančioje Europos politikoje“ 
dalyvių pranešimai — dr. K. Bobelio, 
dr. D. Krivicko, dr. J. Stikloriaus ir inž. 
L. Griniaus — buvo sekami su dideliu 
susidomėjimu. Jie buvo paįvairinti vo
kiečių filmų apie Taikos ir Laisvės Žy
gį. Diskusijų metu buvo ypatingai at
kreiptas dėmesys į 1986 m. Vienoje 
įvyksiantį Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos peržiūros su
važiavimą.

Su dideliu pasisekimu praėjo iškil
mingas banketas, kuriame dalyvavo per 
300 svečių. Solistė Roma Mastienė savo 
maloniu ir skambiu balsu žavėjo banke
to dalyvius.

Gruodžio 8 d. sekmadienį vyko VLIKo 
Seimo uždaromasis posėdis, kurio metu 
buvo gyvai diskutuoti okupuotos Lietu
vos reikalus liečiantys klausimai. Po to 
buvo priimtos rezoliucijos. Seimas baig
tas Lietuvos Himnu. 1 vai. p.p. iškilmin
gas pamaldas atnašavo ir pamokslą pa
sakė vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
taipgi pamokslą pasakė Evangelikų kun. 
E. Gerulis. Vėliau Lietuvių Klube papie
tavus, trumpai apie VLIKo darbus kal
bėjo dr. K. Bobelis, dr. D. Krivickas ir 
inž. L. Grinius. Apie ALTos Tarybos 
veiklą kalbėjo jos pirmininkas T. Blins- 
trubas ir buvęs pirm. dr. K. Šidlauskas.

VLIKo Seimas praėjo darbingoje ir 
pakilioje nuotaikoje. (Elta)

LIETUVOJE

ŠVEICARIJOS LB MEMORANDUMAS
ŠVEICARŲ VYRIAUSYBEI, REAGANO-GORBACIOVO SUSITIKIMO ŽENEVOJE

Paskutinysis 
Europoje tam 
problemų.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse na
cių Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasira
šė Molotovo-Ribentropo paktą, kuriuo 
Baltijos kraštai, Estija, Latvija ir Lietu
va, prarado savo nepriklausomybę. Tie 
trys kraštai, kurie savo laiku buvo Tau
tų Sąjungos nariai, dabar yra po neoko- 
lonistiniu Sovietų Sąjungos režimu.

XX amžiaus pabaigoje, kai visos tau
tos siekia laisvo apsisprendimo ir nepri
klausomybės, Sovietų Sąjunga neigia 
tą pirminę teisę Baltijos Valstybėms.

Tokios elementarinės teisės, kaip tei
sė į tautinę kalbą, religijos teisė, laisvo 
susirinkimo ir tautinio 
reiškimo, yra

Pagal savo 
So v. Sąjunga 
dustrializaciją
linkos užteršimą ir natūralinių išteklių 
eksploataciją. Bent koks ryšys su išori-

PROGA
pasaulinis karas paliko 
tikrą skaičių neišspręstų

identiteto pasi- 
paneigiamos.
neokolonizacijos politiką, 
vykdo nepateisinamą in- 
visų Baltijos sričių, ap-

Bač-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
VAŠINGTONE PRANEŠIMAS

Lietuvos atstovas dr. Stasys A.
kis, p.m. birželio 19 d. raštu Valstybės 
Sekretoriui su apgailestavimu pranešė, 
kad Lietuvos garbės generalinė konsule 
ponia J. Daužvardienė dėl sveikatos pa
sitraukia iš pareigų, ir prašė Valstybės 
Departamento pripažinti Lietuvos 
bės generaliniu konsulu poną 
Kleizą.

Valstybės
gruodžio 3 d. pranešė 
nybei, jog iš principo 
kad ir toliau garbės 
latas būtų Chicagoje.
Kleiza yra pripažintas Lietuvos garbės 
generaliniu konsulu Chicagoje.

Departamentas nieko prieš neturi, kad 
garbės generalinis konsulatas būtų šiuo 
adresu: 10000 S. Bell Avenue, Chicago, 
IL. ir veiktų atitinkamai vietos nor
moms ir nuostatams.

gar-
Vaclovą

1985 m.
Pasiunti-

Departamentas
Lietuvos 
nieko prieš neturi, 
generalinis konsu- 

Ponas Vaclovas

ALT VALDYBA
Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba 

pasiskirstė pareigomis: pirmininkas Teo
doras Blinstrubas, pirmininko pavaduo
tojas dr. Jonas Valaitis, vicepirmininkai 
— Stanley Balzekas, Povilas Dargis, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Viktoras Nau
džius, Vladas Šimaitis, Jonas Talandis, 
sekr. Grožvydas Lazauskas, protokolų 
sekr. Vytautas Dargis, ižd. Mykolas Pra
nevičius, iždo sekr. Petras Bučas. Na
riai adv. Aleksandras Domanskis, Stasys 
Dubauskas, Daina Danilevičiūtė-Dum- 
brienė, Vanda Gasparienė, Jonas Šiau
čiūnas, Ramunė Tričytė.

niu pasauliu, išskyrus Sovietų Sąjungą, 
yra negalimas, kalba ir kultūra, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, nustumtos į antrą
ją vietą po rusiškosios.

Keletą deportacijos bangų padarė tai, 
kad Baltijos tautos prarado 16 proc. sa
vo gyventojų. Iš kitos pusės, sovietinė 
valdžia skatino masines kitų sovietinių 

. sričių gyventojų perkėlimą ‘į baltų 
rijas taip, kad dabar jų dauguma, 
ginus su vietiniais gyventojais.

Gausios karinės instaliacijos
Baltijos kraštus į Sovietinę branduolinę 
sferą ir raketų išplėtimas prieštarauja 

Šiaurės 
Danijai,

terito- 
paly-

'įjungė

Sovietų Sąjungos pažadams 
kraštams, Švedijai, Norvegijai, 
Islandijai, Suomijai, padaryti Baltijos 
srities nuatomintą zoną, įjungiant į tą 
zoną Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Baltijos kraštai labai nukentėjo antra
jame pasauliniame konflikte. Jie reiškia 
Šveicarijai savo dėkingumą už nepripa
žinimą — de jure — jų kraštų inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą. Jie linki, kad 
ir ateityje Šveicarija liktų pagrindinių 
tautų teisių ir laisvės gynimo avangarde.

Lietuvių Bendruomenė, Dviejų Didžių
jų susitikimo Ženevoje proga, prašo 
Šveicarijos Vyriausybės pareikšti Gor
bačiovui, kad Baltijos kraštai turi gauti

teisę. Teisę grįžti ‘į demo- 
šeimą, kur jos buvo prieš

apsisprendimo
kratinių tautų
Molotovo-Ribentropo paktą.

N. Prielaida
Pirmininkas

ŠVEICARŲ ATSAKYMAS
PIRM. N. PRIELAIDAI

3003 Berne, lapkričio 26, 1985 
Pone Pirmininke,
Departamento šefo prašomi, mes pa

tvirtiname gavę jūsų' atsišaukimą į Švei
carijos Vyriausybę, Reagano-Gorbačiovo 
susitikimo Ženevoje proga.

Šveicarų vadovybė dažnais atvejais 
yra patvirtinusi, kokią vertę ji teikia 
asmens ir tautų laisvei. Kaip jūs konsta
tavote savo atsišaukime, Šveicarija ne
pripažino Baltijos respublikų inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą. Toji pozicija ne
bus apleista. Savo pokalbiuose su Gene
raliniu Sekretorium Gorbačiovu, Konfe
deracijos Prezidentas nepraleido progos 
priminti glaudų ir neišjungiamą ryšį, 
kuris egzistuoja tarp laisvės ir tarptau
tinio saugumo garantijos.

Prašau priimti, Pone Pirmininke, 
mūsų pagarbos pereiškimą.

Politinis Skyrius I
(F. Pianca)

ATSAKYMAS VLIKUI
JAV VYRIAUSYBĖ ATSAKO Į VLIKO LAIŠKĄ

Pr. m. lapkričio 14 d. iš JAV Valstybės 
Departamento gautas atsakymas į VLIKo 
spalio 24 d. laišką prezidentui Reaganui. 
Laišką pasirašė Robert M. Smalley, De
puty Assistant Secretary for Public Af
fairs. Duodame šio laiško ištraukas:

„Atsakydami į jūsų spalio 24 d. laišką 
prezidentui Reaganui apie jo susitikimą 
Ženevoje su Sovietų generaliniu sekreto
rium Gorbačiovu, mes vertiname jūsų pa
stabas ruošiantis šiam svarbiam susitiki
mui.

„...Susitikimas Ženevoje gali reikšti 
naują galimybę vystyti mūsų santykius. 
Tuo pačiu, tačiau, mes neturime jokių 
iliuzijų apie sunkumus, susijusius su šiuo 
uždaviniu ar apie tebesančius skirtumus 
tarp mūsų dviejų kraštų...“

„...Mūsų politika Sovietų Sąjungos at
žvilgiu remiasi trimis principais: realiz
mu, pajėgumu ir dialogu...“ „JAV pagrin
diniai interesai vis-a-vis Sovietų Sąjungos 
yra apibūdinami mūsų keturių punktų 
programoje: ginklų kontrolė, regionaliniai 
klausimai, ekonominiai bei kiti abipusiai 
klausimai ir žmogaus teisės...“

„Mes tęsiame dialogą žmogaus teisių 
tema ir mes žadame toliau kelti žmogaus 
teisių klausimus įvairiuose forumuose. Pa
baltijo kraštų statusas yra svarbi šio dia-

logo dalis. Prezidentas yra tvirtai išreiš
kęs JAV-jų nusistatymą paremti kiekvie
nos tautos teisę apspręsti savo pačios li
kimą. Remdamiesi šiuo principu, mes at
sisakome pripažinti Pabaltijo kraštų prie
vartinį įjungimą į Sovietų Sąjungą. Mes 
ir toliau skelbsime, kad asmens laisvę ir 
žmogaus teises reikia įgyvendinti pasau
liniu mastu — šie klausimai yra nepapras
tai svarbūs Pabaltijo valstybėms. Mes 
taipgi reikalausime, kad Sovietų Sąjunga 
laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, 
įskaitant ir Helsinkio susitarimus“.

ESTŲ SUĖMIMAI
Stockholme įsisteigusi estų politinių 

ir sąžinės be laisvių gynybos organizaci
ja pateikė sąrašą septyniolikos estų, ku
rie yra nuteisti sunkiomis laisvės atėmi
mo bausmėmis už tariamą Sovietų Są
jungai priešišką veiklą, bet iš tikrųjų už 
savo religinius 'įsitikinimus, už tautinę 
veiklą ir už žmogaus teisių gynybą. Or
ganizacija atkreipia dėmesį, kad pasta
ruoju laiku dar kiti 20 estų buvo suimti 
ir nuteisti tais pačiais sumetimais, 
tingu būdu yra primenamas Mart 
lūs likimas, šis ryžtingas žmogaus 
šių gynėjas jau nuo 1959-ųjų metų 
pakartotinai atlikęs laisvės
bausmes ir dabar tebėra kalinamas.

Kauno ateities planas
Miestų statybos projektavimo instituto 

Kauno architektas Jonas Zagorskas, kuris 
yra vienas Kauno vystymo plano autorių, 
pareiškė, kad ateities Kaunas turėtų aug
ti Aukštosios Panemunės link. Dabar jau 
nuspręsta, kad, pabaigus Šilainių rajoną, 
visa statyba persikels į Aukštąją Pane
munę. Projektuose tas rajonas vadinamas 
Rokų rajonu. Tos teritorijos namų staty
boms turėtų užtekti maždaug porai de
šimtmečių.
Neblaivūs vairuotojai

Praėjusiais metais Lietuvoje dėl neblai
vių vairuotojų kaltės avarijose žuvo 77 
žmonės, 525 buvo sužeisti.
Kviečia „Prie virdulio“

Paragauti rusiškų nacionalinių valgių, 
atsigaivinti kvapnia kelių rūšių arbata, 
lankytojai gali neseniai atidarytoje arba
tinėje „Prie virdulio“ (Kaune).

Antano Sniečkaus politechnikos institu
te miestelyje esanti kavinė „Kolegos“ tapo 
jaukiu studentų klubu, kur keletą kartų 
per savaitę prie kavos puodelio vyksta 
įdomūs susitikimai, vakarai. Jau nėra al
koholinių gėrimų „Olimpijos“ „Kosmoso“ 
kavinių valgiaraščiuose. Renginiuose be 
alkoholio laisvalaikį praleidžia vis dau
giau kauniečių.
Memorialinė lenta ir stipendija

Pažymint operos dainininko Kipro Pet
rausko 100-sias gimimo metines, bus 
įrengta memorialinė lenta prie namo Vil
niuje, kur gyveno K. Petrauskas.

Taip pat bus įsteigta Kipro Petrausko 
stipendija Valstybinės konservatorijos so
linio dainavimo katedros studentams. 
Pirmasis tarties žodynas

„Mokslo“ leidykla išleido pirmąjį lietu
vių kalbos tarties žodyną, kurį sudarė 
kalbininkas, dialektologas ir žodynininkas 
Vytautas Vitkauskas. Redaktorė J. Kar- 
delytė, korektorė D. Tolvaišienė.
Diskotekininkų festivalis

Šiaulių kultūros rūmuose vyko respub
likinio diskotekų programų festivalio 
„Nuo šeštadienio iki šeštadienio“, skirto 
Pasauliniams jaunimo metams, finalas. 
Organizacinis komitetas po dviejų atran
kinių turų į baigiamąjį pakvietė 11 ge
riausiųjų. Festivalio žiuri komisijai vado
vavo L. Šaltenis. Pagrindinį prizą gavo 
Šiaulių dviračių ir variklių gamybos „Vai
ras“ diskotekininkų grupė.
Unikalus radinys

„Tiesoje“ Mindaugas Valkus rašo apie 
unikalų radinį Vilniuje, apie kurį pasako
ja menotyrininkas Stasys Latonas.

— Rūdninkų gatvės namas, iškilęs prieš 
kelis šimtus metų prie pat miesto gynybi
nės sienos vartų, atrodo, niekuo nesiskyrė 
nuo kitų Vilniaus statinių. Taip galvojo ir 
Paminklų konservavimo instituto darbuo
tojai, prieš kapitalinį remontą užsukę čia 
atlikti tyrimų. Bet užteko atidžiai pasižiū
rėti į vieno kambario sienas, pakrapštyti 
vėlesnių perdažymų sluoksnius, ir po jais 
sušvito viduramžių dailininko kūrinai. 
Rūdninkų gatvės kambarys laukia savo 
mįslės 'įminimo.
Sunku gauti padangų

„Tiesoje“ Kauno automėgėjai skundžia
si ir prašo, kad būtų padaryta tvarka res
publikinės „Automobilių“ parduotuvės 
Kauno filiale Aleksote. Įsigyti lengvųjų 
automobilių padangų tikras vargas. Par
duotuvės darbuotojai neteikia informaci
jos, pirkėjai klaidinami, jie priversti tuš
čiai prarasti daug laiko, žmonės kas va
karą eina padangų... Vieni po ilgo šur
mulio pagaliau jų gauna, kai kas gali gau
ti net po antrą kartą, o kitiems taip ir ne
prieina eilė...
Gamins daugiau vaisvandenių

Sumažinus vaisių ir uogų vyno gamy
bą, obuolių sultimis bus pakankamai ap
rūpinamos prekybinės organizacijos ir 
maisto pramonės įmonės, gaminančios 
vaisvandenius ir gaivinančius gėrimus.

Ypa- 
Nik- 
tei- 
yra

atėmimo

Savanoriui kūrėjui ir L.K.V.S-gos 
„Ramovės“ Manchesterio 
skyriaus vėliavos kūmui 
Antanui Šukiui mirus, 

artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

jo

Ramovėnų valdyba ir nariai.
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TEN, EKRANE SUŽIBUS...
RAIMUNDO LAPO KNYGOS APTARIMAS CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMOJE (1985.XI.17d.)

Autorius Raimundas Lapas, gimęs 
1954 metais Čikagos priemiesty, buvęs 
lituanistinės mokyklos mokinys, jauno- 
nosios kartos rimtas akademikas ir dai
lėtyrininkas, šiuo metu jau yra stipriai 
įsijungęs į lietuvišką veiklą. Profesija — 
filologas ir bibliotekininkas. Baigęs gim
naziją, Šveicarijoje studijavo filologiją 
— prancūzų, vokiečių ir rusų kalbas. 
Yra įsigijęs magistro laipsnį, šiuo metu 
eina direktoriaus pareigas Melrose Park 
viešoje bibliotekoje.

Dėka savo intelektualinio sugebėjimo, 
profesinės patirties ir susidomėjimo vi
sokiomis meno šakomis, Raimundas La
pas dešimt metų dirbo komp. Juozo Ži
levičiaus muzikologijos archyve, dvejus 
metus Margučio radijo valandėlės pra
nešėju ir apie metus laiko turėjo savo 
radijo programą „Muzikinį kaleidosko
pą“, kuri buvo transliuojama penkias 
dienas savaitėje. Jis veikia Association 
for Advancement of Baltic Studies, atei
nančiam mokslo bei kūrybos simpoziu
me bus dailėtyros sekcijos vadovas.

Knygos įvade autorius cituoja ukrai
niečių filmų pradininką Dovdženką, kad 
kinas iš tiesų yra pats tarptautiškiau- 
sias iš visų menų, ir sako, jog „Ten, ek
rane sužibus“ nerasime atsakymo į lietu
vių kino tautinio savitumo klausimą. 
Autoriaus Lapo tikslas yra registruoti 
istorinius faktus, kurie sudaro Amerikos 
lietuvių kinematografijos raidą (p. 7).

Nors autorius nepretenduoja, kad 
„Ten, ekrane sužibus“ būtų „nepamaino
mas“ šaltinis Amerikos lietuvių kinema
tografijos tyrinėjime, tačiau iš šaltinių 
gausumo matome, kad jis bandė užfik
suoti tikras autentiškas žinias, naudoda
masis 66 šaltiniais: knygomis, žurnalais, 
laikraščiais ir nespausdintais archyvais 
lietuvių, amerikiečių, prancūzų ir lenkų 
spaudoje. Tad turime pripažinti, kad 
„Ten, ekrane sužibus“ yra rimta, kruopš
čiai paruošta studija, pati išsamiausia 
Amerikos lietuvių kinematografijos is
torija.

Nenorėčiau, kad susidarytų įspūdis, 
kad ši knyga yra tik chronologinis pa
vardžių ir datų užfiksavimas. Į kiną ei
nam ieškoti nuotykių. Todėl ir R. Lapo 
knyga tampa savotiškas nuotykis — ji 
lįdomi, gausiai iliustruota, pilna pačių 
filmuotojų žurnalistinių aprašymų, ku
riuose atsispindi Amerikos lietuvių 

žvilgsnis į besikuriančią Lietuvos valsty

bę ir Amerikos lietuvių nostalgiją savai 
gimtinei.

„Ten, ekrane sužibus“ suskirstyta į 
3 skyrius — chronologinį kinematografi
jos vystimąsi iki antrojo pasaulinio karo 
(šį skyrių autorius vadina „Varginga bei 
nedėkinga pradžia"), periodą nuo karo 
pabaigos iki 1979 metų, kuriuo metu jau 
nemažai lietuvių, baigusių mokslus reiš
kiasi visokiose kino pramonės srityse, ir 
trečia — 40 lietuvių kilmės aktorių fil
mų ekrane biografijas.

Nuo pat savo gimimo kinematografija 
nebuvo (Savitas menas jokiai tautai. 
(Prancūzai, pagaminę filmavimo apara
tus, laikė juos paslaptyje ir niekam jų 
nepardavė, nes nuo pat pradžios prama
tė filmų rodymą kaip gerą pajamų šal
tinį. Pačiuose pirmuose knygos pusla
piuose matom rusiškomis raidėmis fil
mų reklamas — kvietimus pasižiūrėti 
gyvųjų scenų, matyti ir klausyti vienu 
metu; kasdien nuo ryto 10 vai. iki 11 vai. 
vakaro. Kainos papigintos: žiūrėti ir 
klausyti 10 kapeikų, tik klausyti fono
grafo — 5 kapeikos.

1896 m. liepos mėnesį pirmas seansas 
Vilniuje, kur naujai išrastas Edisono 
aparatas rodo ištisas judančias scenas: 
gali matyti sceną kirpykloje, skandalą 
užeigoje, geležinkeliu judantį traukinį, 
arklių lenktynes, balerinos šokį, net Ma
rijos Stuart mirtį. 1905 m. Vilniuje atsi
darė pirmas kino teatras Iliuzija, po to 
jie greitai dygo ir kituose miestuose.

Prancūzų kino operatorių tarpe pasi
rodė kaunietis Vladislovas Starevičius, 
pradėjęs filmuoti Lietuvoje, vėliau Var
šuvoje, pagaliau apsigyveno Prancūzijo
je ir ten susuko apie 50 filmų. Jis ir lai
komas vienu iš lietuvių filmų pradinin
kų, padaręs įnašą lietuvių, o daugiau 
prancūzų tautai.

Lietuviško filmo pradininku laikomas 
Amerikos lietuvis Antanas Račiūnas, 
Lietuvoje pasirodęs 1919 m. Jo filmuotos 
juostos — savotiški „laiškai iš tėvynės“ 
sukėlė nepaprastą susidomėjimą senųjų 
išeivių tarpe. Jis rodydavo šienapjūtes, 
pabaigtuvių pasilinksminimus, Lietuvos 
vaizdus, vestuves. Dažniausia filmus ro
dydavo parapijų salėse. Seansų metu jo 
žmona skambindavo fortepijonu ir dai
nuodavo, po to būdavo šokiai.

Pirmosios lietuvių filmų bendrovės 
.filmuotojas Vincas Kvetkas-Kvetkaus- 
kas, aktyvus Tautos fondo ir vyčių vei
kėjas, filmavo Amerikos lietuvių gyveni

mą, Vyčių IV kongresą, lietuvių boksi
ninkų rungtynes ir gegužines. Pasirodė 
pirmoji lietuviška komedija „Meilė ir 
turtas“. Viena po kitos bendrovės kūrėsi 
ii' likvidavosi dėl nesusipratimų, apga
vysčių ir konkurencijos. Filmuotojai 
Milius, Kazlauskas, Lukšys, Januškevi
čius filmavo Lietuvos vaizdus ir įvy
kius, ir rodė juos Amerikoje. Januškevi
čius net aprašo savo įspūdžius ir įamži
na 'į garsinę juostą Dariaus ir Girėno iš
vykimą, vėliau jų laidotuves. Pasakoja, 
kad susitikti su prez. A. Smetona buvę 
lengviau, negu prieiti prie Amerikos 
prezidento.

Knygoj susitinkam ir su broliais Ka
ziu ir Mečiu Motuzais, kurie 1938-40 me
tais aplankė 63 JAV ir dvi Kanados ko
lonijas ir turėjo 180 filmų spektaklių. 
Kokį jie paliko įnašą išeivijos istorijoje 
išreiškia tuomet spaudoj pasirodęs pa
reiškimas: „Broliai Motuzai palieka Či
kagą trečiadienį, tačiau mes be jūsų ne
nurimsim“.

Lietuvą lankė ir filmavo iš Pietų Ame
rikos Jurgis Gilvydis, kuris rodė filmus 
Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje. 
Stebėdamas publiką jis taip rašė: nors 
iš veidų ir apsirengimo atrodė jie viskuo 
patenkinti, bet jų širdyse viešpatavo Tė
vynės ilgesys.

.Prieškarinėj lietuviškos kinematogra
fijos epochoj vyravo ne kokybė, bet no
ras parodyti tėvynės pasiilgusiam išei
viui jo gimtąjį kraštą.

Norėčiau baigti Petro Maželio pasisa
kymu: „Ten, ekrane sužibus“ knyga, kad 
ir istorija, skaitoma lyg tai būtų mūsų 
žvaigždžių biografijos. Viskas lengva, 
aišku su filmų pavadinimais, vaidybi-

M. RUDIENĖ ČIKAGOS
TELEVIZIJOJ

Amerikiečių televizija Čikagoje per
davė pasikalbėjimą su Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo direktore 
Marija Rudiene, jos vadovaujamos or
ganizacijos keturiasdešimtmečio proga. 
Rudienė papasakojo apie BALFo veiklą 
pokario metais, remiant nuo sovietinės 
okupacijos iš Lietuvos pasitraukusius 
pabėgėlius, ateities ir dabartinius orga
nizacijos uždavinius. Buvo taip pat pa
kviestas dr. Kazys Ėringis, kuris plačiau 
papasakojo apie Lietuvos dabartinę pa
dėtį, iškeldamas krašte pastoviai vykdo
mus tautos ir žmogaus teisių pažeidimus. 

niais partneriais ir datomis. Knyga gau
siai iliustruota ir dokumentuota. Kai už
verčiau paskutinį knygos lapą, pajutau 
kiek daug nežinojau apie mūsų filmus ir 
aktorius. Todėl esu dėkingas už šį kine
matografijos istorinį lapą, kurio autorius 
gražiu sutapimu yra irgi Raimundas La
pas.

Pastaba: Anglijos lietuviai turėtų su
sidomėti šia knyga, kurioje yra ir Angli
joje dirbę kinematografijos specialistai, 
jų tarpe Rimas Vainorius. 384 psl. (per 
300 iliustracijų) teigimai paveiks net ir 
lietuviškai neskaitantį skaitytoją, nes 
knygoje yra plati santrauka anglų kalba. 
Knyga galima gauti tiesiog iš autoriaus, 
siunčiant 23 JAV dolerius grynais (įdė
jus į voką). Knyga bus pasiųsta laivu.

Adresas: R.M. Lapas, 921 Norwood, 
Melrose Park. IL 60160 USA. Gausiai 
remkime mūsų išeivijoje gimusius aka
demikus, prisimindami nedėkingą rašy
tojo bei knygnešio likimą tremty.

Aldona Miškinienė

NAUJOS KNYGOS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATIJA, 

Juozas Vilčinskas. Nidos Knygų Klubo 
specialus leidinys. 1985 m. 397 psl. Knyga 
iliustruota. Kaina 15 sv. Užsienyje — 20 
dol. Klubo nariams — 10 sv. (15 dol.). 
Kietais viršeliais 2 sv. ar 3 dol. daugiau.

Turinyje: Įvadas, English introduction, 
Tautinio atgimimo laikotarpis, Lietuvos 
nepriklausomybės metai (1918-1940), Lie
tuva nelaisvėje — LSDP veikla užsienyje, 
Darbas giminingose organizacijose 1919- 
1940, Socialdemokratai sovietų kalėjimuo
se ir tremtyje, žymesnieji Lietuvos social
demokratai, Socialdemokratai užsienyje.

MILŽINAI IR SLIBINAI
Poetas Leonardas Žitkevičius 1984 m. 

lapkričio 6 d. sulaukė amžiaus septynias
dešimtmečio. Šią sukaktį buvo norima 
paminėti jo satyrinių eilėraščių rinkiniu 
„Milžinai ir slibinai“. Planus betgi su
kliudė 1984 m. rugsėjo 17 d. L. Žitkevi
čių jo darbovietėje, „Darbininko“ redak
cijoje, ištikęs kraujo išsiliejimas smege
nyse. Planuotoji knyga skaitytojus pa
siekė tik šiemet su praėjusių metų data. 
L. Žitkevičius gulėjo ligoninėje, ilgokai 
gydėsi namie.

MIRĖ KAZYS OŽELIS
Po sunkios ligos p.m. lapkričio 16 d. 

Chicagoje mirė inž. Kazys Oželis, laik
raščio Laisvoji Lietuva redakcijos narys, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio atstovas 
Vlike ir Alte, aktyviai dalyvavęs lietu
viškoje veikloje.
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AUSTRIJOJE:

BILDUNGSIIAUS, SALZBURG

ST. VIRGIL, A.

5026 SALZBURG AIGEN,

ERNST GREIN STR. 14.

Kaip jau buvo rašyta 1986 metų 
Europos Lietuvių Studijų Savaitė 
įvyks Austrijoje, gražiame Mozarto 
mieste — Salzburge, nuo šeštadienio
— liepos 26 d. iki sekmadienio — 
rugpjūčio 3 d.

Jau yra išnuomoti erdvūs namai, 
didžiulio parko apsupti. Tame kul
tūros centre galės apsigyventi 112 as
menų, bet artimoje kaimynystėje bus 
galima gauti ir daugiau kambarių. 
Patariama registruotis kuo anksčiau. 
Kambariai yra su visais patogumais. 
Pilnas išlaikymas vienam asmeniui 
dienai kainuos: viengubam kambary
— 480 austriškų šilingų (apie 19 an
gliškų svarų), dvigubam kambary — 
430 austriškų šilingų (apie 17 svarų). 
Registracijos mokestis — 65 DM 
(apie 18 svarų), nedirbančiam jauni
mui — 25 DM tapie 7 svarai).

Studijų Savaitei yra ruošiamos įdo
mios paskaitos bei kiti kultūriniai 
parengimai, apie tai bus skelbiama 
spaudoje. Salzburgo ir apylinkių ap
žiūrėjimas irgi yra numatytas.

Registruotis ir kitais St. Savaitės 
reikalais prašoma kreiptis šiuo adre
su:

DR. JOERG IRENE 
6473 WENNS — PITZTAL 

TIROL 
AUSTRIA 

Telefonas: 05414/236

MIRĖ K. GRIKINIENĖ
1985 m. spalio 21 d. Los Angeles mies

te, Kalifornijoje, po sunkios ir ilgos li
gos mirė Konstancija Grikinienė, po ka
ro iki 1959 m. gyvenusi Londone. Liūde
sy liko velionės vyras Telesforas Griki- 
nas, buv. DBLS Centro valdybos narys, 
ir duktė Angelė su savo vyru Algiu Bliū- 
džium.

Motinos pergyvenimai
MANO KRYŽIAUS IR KANČIŲ KELIAI

13. SŪNAUS PAIEŠKOS 
NESILIAUJA

Sūnus vis negrįžta namo. Verkiu ir 
kankinuosi, nes nežinau, kas su juo 
atsitiko. Kartą atėjo draugė, atnešė 
man valgyti ir pasakė, kad sūnus ne
suimtas. Tai turėjau džiaugsmo. Atsi
rado daugiau ir jėgų kęsti tolimesnius 
persekiojimus. O saugumas vis nepa
lieka ramybėje: įsiveržia dažniausiai 
naktimis, apžiūrinėja lovas (ar kartais 
negulėta sūnaus) ir vis klausinėja, kur 
sūnus. Kai pasakau, kad nežinau, tai 
pradeda visokiausiais būdais gąsdinti 
it grasinti:

— Išvešim į Sibirą, į kalėjimą įgrū- 
sim.

— Vežkit, — sakau, — sodinkit, 
ten juk irgi tokie pat žmonės kenčia. 
Jūsų galia, jūsų ir valia. Jie tyčia gar 
šiai tarp savęs kalba, kad reikia mane 
pradėti mušti ir kankinti, gal tada pa
sakysiu apie sūnų. O aš vis mintyse 
prašau Dievą, kad suteikiu man kan
trybės ir stiprybės iškęsti visą tą koš
marą. Ir taip beveik kas naktį: ateina 
pirmą arba antrą valandą, iškankina 
įvairiausiais klausimais bei gąsdini
mais ir po kelių valandų išeina. Taip 
ir gyvenu nuolatinėje baimėje, be po
ilsio, įtemptais iki kraštutinumo ner
vais. Kaip ilgai jie mane kankino, ne
prisimenu. Nors viskas aprimo, ta
čiau man nuo to ne geriau: pinigų ne
turiu, nėra ką valgyti, dirbti negaliu, 
nes sergu.
14. SŪNUS SLAPSTOSI TOLIAU

Kartą sūnus duoda man žinią, kad 
jis nori išvažiuoti į Šiaulius. Išlydėjau 
aš jį ir, eidama iš stoties, verkiu ir mel
džiuosi:

— Saugok, Viešpatie, ir neleisk 
mums pražūti. Su sūnum susitarėm, 
kad parašys laišką,jeigu sutartu laiku 

negrįš. Deja, praėjo dvi savaitės, nei 
jo, nei laiško. Vėl mano širdis nerims
ta, nežinau nieko apie jį, nei kur ieš
koti. Be to, ir Šiauliuose niekada ne
buvusi, bet važiuoti reikia. Nuvažia
vus einu į turgų, nes ten daugiausiai 
galima visokių naujienų sužinoti. Iš 
žmonių girdžiu, kad Klaipėdoj buvęs 
'kažkoks susišaudymas, tačiau jokių 
smulkmenų nieks nežino. Pavaikštinė 
jau dar kiek po Šiaulius ir išvažiavau 
į Klaipėdą, čia taip pat einu į turgų, 
klausinėju žmonių apie girdėtą susi
šaudymą. Papasakojo, kad vieną nu
šovė, o kitus sužeidė, tai buvę vieti
niai, klaipėdiškiai. Bet man nuo to 
nė kiek nelengviau. Norėjau eiti į 
saugumą pasiteirauti — pabijojau.

Taip ir parvažiavau verkdama na
mo. Pailsėjau savaitę ir važiuoju į Vil
nių. Vilniuj išdrįsau nueiti į saugumą. 
Ten man atsakė, kad tokio pas juos 
nėra. Einu tada prie Lukiškių kalėji
mo, o žmonių šimtai prie geležinių 
vartų stovi. Vieni man patarė parašyti 
pareiškimą ir užklausti apie sūnų. 
Taip ir padariau, tačiau ir čia atsakė, 
kad tokio nėra kalėjime. Pastovėjau, 
paverkiau. Su kitais irgi tas pats, vie
ni randa, kiti neranda, vieni verkia, 
kiti raminasi. Viena moteris pasako
ja, kad ir Šiauliuose buvo susišaudy
mas, nurodė net kur. Aš ir vėl grįžtu 
išsikankinusi, pavargusi, o čia dar 
mintis neapleidžia, kad turbūt nebe
pamatysiu gyvo sūnaus.

Vėl trumpas poilsis, ir aš jau Šiau
liuose. Einu ieškoti nurodytos vietos. 
Suradau ir gatvę ir kiemą, o sutikusi 
žmogų, ėmiau klausinėti apie tuos įvy
kius. Jis papasakojo, kad čia sugavo 
tris jaunuolius, studentus. Vienas jų 
buvo iš Kauno. Kaip išgirdau, kad iš 
Kauno, pradėjau visu balsu raudoti. 
Žmogus man patarė nueiti prie kalėji

mo, paduoti pareiškimą dėl maisto 
perdavimo ir tokiu būdu sužinoti, ar 
sūnus čia randasi. Deja, šiandien jau 
vėlu. Reikia laukti rjldienos, o nak
vynės neturiu. Einu į stotį, kur ant 
grindų ir prasivoliojau naktį. Ryte nu
sipirkau maisto ir nuėjau prie kalėji
mo. žmonių čia — kaip tik akis už
mato. Priešais kalėjimą didžiulė pie
va, pilna žmonių, žmonės laukia nuo 
ankstyvo ryto. Saulė kaitina, bet vi
si kantriai kenčia, nes kiekvienam no
risi išgirsti ką nors apie saviškius. Lau
ke surenka pareiškimus. Laukiam at
sakymų. Laikas nuo laiko atveža ma
šinom suimtuosius, daugiausiai jau
nuolius. Išlaipina, suklupdo, po to ati
daro geležinius vartus, suvaro vidun 
ir vėl užrakina. Koks baisus tai vaiz
das! Atrodo, kad ir pragare bus ma
žiau tyčiojamasi iš žmonių.

Pagaliau išeina pareigūnas ir pra
deda atsakinėti pagal pareiškimus. Jau 
pabaigė visus, o aš apie savąjį taip ir 
neišgirdau. Einu klausti. Atsako, kad 
čia tokio nėra. Kur dabar ieškoti? Nu
ėjau į bažnyčią, išsiverkiau, pasimel
džiau.

— Dieve, tavo paties sūnus ėjo kry
žiaus kelią. Padėk ir mano sūnui. Vi
si mes tavo vaikai — išėjus iš bažny
čios lyg ir lengviau pasidarė ant šir
dies.

Sukaupiau visas jėgas ir drąsą ir nu
tariau eiti į saugumą pasiteirauti. Nu
ėjau. Prie durų stovi sargybinis. Klau
sia ko man reikia. Pasakiau, kad pas 
viršininką. Įleido. Koridoriuj stovi ki
tas sargybinis, kuriam irgi reikėjo pa
sakyti kur einu. Jis liepė palaukti ir 
nuėjo į viršų. Kažkaip pasidarė baisu. 
Jau norėjau bėgti iš čia, bet sargybi
nis mane pašaukė ir nuvedė į didelę 
salę, kurioj sėdėjo tik vienas viršinin
kas, rusas. Kai paaiškinau, ko ieškau, 
atsakė, kad pas juos tokio nėra. Išė

jau vėl verkdama. Atsisėdau skverely 
ant suoliuko ir veikiu. O į galvą vis 
lenda mintis, kad sūnaus tikrai nėra 
gyvo. Dieve mano, pasigailėk manęs! 
Kad nors sapne pamatyčiau gyvą ar 
mirusį. Greta atsisėdo senukas. Parū
po jam, ko aš verkiu. Pasakiau, kad 
nerandu sūnaus. Jis man dar patarė 
nueiti į saugumo raštinę, nes ten visus 
suimtuosius užregistruoja. Padėkojau 
ir nuėjau. Raštinėj peržiūrėjo knygas 
ir pasakė, kad tokio neužregistruota. 
— Dabar daug kas ieško savųjų, — 
dar pridūrė.

Jau nebežinau ką daryti ir galvoti. 
Nepajutau, kaip vėl atsidūriau šven
toriuj. Sėdi čia ir daugiau tokių, kaip 
aš, atvažiavusių. Girdžiu, kaip vienas 
pasakoja, kad ant netoliese esančių 
griuvėsių neseniai nušovė du žmones 
Jų lavonai gulėjo dar kelias dienas. 
Kai išgirdau, visai širdis apmirė. Nu
bėgau prie tų griuvėsių, gal ką nors iš 
sūnaus daiktų pamatysiu.

15. GYVENU NEŽINIOJ IR 
NEVILTY

Grįžau vėl namo susikrimtusi ir su
sisielojusi. Kur einu, ką darau, vis 
apie sūnų galvoju. O čia dar nauji per
gyvenimai: mane šaukia į saugumą. 
Tą dieną nenuėjau. Kitą dieną atėjo 
išsivesti, bet aš nebuvau namie. Nu
nešiau į turgų parduoti batus, kad ga
lėčiau nusipirkti bulvių. Visų bulvių 
iš karto negalėjau panešti, todėl pusę 
palikau pas ūkininką vežime. Kai ėjau 
per kaimyno kiemą, pamačiau saugu
mietį besikalbantį su kaimynu. Aš 
praėjau, maišą su bulvėmis numečiau 
už sandėliuko ir laukiu. Saugumietis 
manęs nepastebėjo, atėjo prie mano 
lango ir atsisėdo ant suoliuko. Reiš
kia, laukia manęs. Ką man dabar da
ryti? Į kiemą išeiti nebegaliu, saugu
mietis pamatys, o kitoj pusėj — tvora, 
ir virš jos spygliuota viela. Dabar man 
jau nebe tiek saugumietis rūpi (jis turi 
laiko, gali laukti), kiek likusios bul
vės, nesulauks manęs ūkininkas ir nu
važiuos su mano bulvėmis. Pasiliksiu 
ii be batų ir be bulvių, todėl neno
rom teko išsiropšti per tvorą. Nors ir 

susidraskiau suknelę, bet bulves sura
dau. Šį kartą nuėjau pas draugę ir na
mo negrįžau. Su namais niekas neatsi 
tiks, nes juos saugo patikimas sargas.

Grįžau tik kitą dieną, oras toks gra
žus, šilta, tačiau mano širdy vien tik 
nerimas ir skausmas. Negaliu išbūti 
kambaryje, nes viskas atrodo slegia, o 
galvoje vien tik juodos mintys. Užra
kinu duris ir einu prie Nemuno. Atsi
sėdu ant kranto ir galvoju; jeigu aš ne
beturiu sūnaus, nebėra ir man tikslo 
čia kankintis. O jis buvo toks mielas, 
toks geras! O jeigu jis gyvas? Kas gi 
rūpinsis juo, kai manęs nebus? Ne! 
Taip daryti negalima! Tai sunkiausia 
nuodėmė. Ne! Ne! Geriau apeisiu dar 
kartą Kryžiaus kelius, gal Dievas pa
sigailės manęs ir mano sūnaus. Kan
triai kentėsiu visas negandas, gal sū
nelis atsiras.

Parėjau namo ramensė. Atbėga 
kaimynė ir sako:

— Prieš kokias penkias minutes 
buvo atvažiavęs iš saugumo tavęs 
vežtis. Jie išklausinėjo kaip tu atrodai, 
kaip apsirengus, prašė nuotraukos. Aš 
viską melavau. Jie palaukė, palaukė ir 
išvažiavo.

Vėl reikėjo palikti namus. Saugu
miečių „vizitai“ tęsėsi dar apie savai
tę. Paskui aprimo. Sugrįžus namo 
pirmiausia norėjau gerai išsimiegoti ir 
pailsėti. Nusibodo po svetimus kam
pus blaškytis. Vieną naktį sapnuoju, 
kad atėjo sūnus ir prašo manęs valgy
ti, o aš neturiu ką jam duoti. Atbudu
si vėl verkiu, kad jau turbūt nebėra 
gyvo. Kartą sėdžiu susimąsčiusi prie 
lango, staiga atskrido paukščiukas ir 
ėmė barbenti snapeliu į langą. Tik
riausiai norėjo, vargšelis, lesti. Kai pa
pasakojau draugei, ji man sako:

— Naujieną išgirsi.
— Kokios ten naujienos, — sakau, 

— apie sūnų nieko nebeišgirsiu, nes 
jo nebėra.

Sekančią dieną ateina ta pati drau
gė ir pasakoja man: — Aš sapnavau 
tavo sūnų. Jis yra Vilniuje. Važiuok 
tikrai rasi, tik paimk maisto.

(Bus daugiau)
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TARYBINIO ŽURNALIZMO ETIKA
„Nemuno“ žurnalo Il-me numeryje pa

sirodė tulžingas Sigito Krivicko straips
nis „Narcizas ir istorija”. Jo taikinys — 
Tomas Venclova, poetas, literatūros ty
rinėtojas, vertėjas. (Jis, beje, Stalino ir 
LTSR Valstybinės premijos laureato An
tano Venclovos sūnus). Prieš 8 metus 
Tomas Venclova emigravo į Ameriką, iš
leido 4 knygas — vieną poezijos, vieną 
poetinių vertimų ir du straipsnių rinki
nius, pernai apgynė literatūros doktora
tą ir piofesoriauja garsiajame Jeilio uni
versitete. Bet Sigitui Krivickui jis — tik 
„arogantiškas ateivis“, kalbąs „užlūž
tančiu falcetu", „iš savimeilės keršto pe
rėjęs j Tėvynės priešų lagerį“, „perbėgė
lis, užsidėjęs disidento aureolę", Narci
zas, „pranašas“.

Nesiimsime komentuoti draugo Kri
vicko neapykanta ir pagieža persunkto 
rašinio, — jis priklauso tam tarybinės 
publicistikos žanrui, kurio tikslas ir yra 
suniekinti, apjuodinti, išjuokti, diskredi
tuoti tautos akyse išeiviją, ypač naujuo
sius išeivius, dar gerai žinomus Lietu
voje. Ir šiam tikslui nesiskaitoma nei su 
faktais, nei su žurnalistine etika, čia 
atkreipsime dėmesį tik į tai, kaip šio, 
dabar madingo, „anti-išeiviškojo žanro“ 
kulti vuotoj ai — lukoševičiai, krivickai, 
kazakevičiai, kostkaičiai — ieškodami 
suniekinančių argumentų, iškraipo auto
ritetingų mokslininkų pasisakymus, iš
plėšdami iš konteksto, klastodami cita
tas. Sigito Krivicko straipsnis „Nemune" 
— geras pavyzdys.

Krivickas cituoja garsųjį semiotiką 
prof. Algirdą Greimą ir jo recenzijos žo
džiais mėgina parodyti koks Venclova 
esąs grafomanas. Prof. Greimo nuomonė 
pateikta visiškai priešingai, citata su
klastota. S. Krivickas rašo, kad Tėvynės 
priešų stovyklos klijuojamais jam pom
pastiškais „talentingo poeto“, „kontro
versinio intelektualo titulais“ Tomas 
Venclova „stengėsi atsitverti nuo rimtų 
Vakaruose gyvenančių literatūros moks
lininkų nuomonės. Ją dar 1972 metais, 
vos pasirodžius rinkiniui „Kalbos žen
klas“, pareiškė Algirdas Greimas, saky
damas, jog — dabai- jau Krivickas cituo
ja Greimą neva pažodžiui — „sunku su
rasti žodžius, kad aprašius Tomo Venc
lovos kalbą (... daugtaškis, t.y. kupiūra) 
pasireiškiančią išmėtytų pasaulio vaiz
dų sulipdinėjimu“. Iš tikrųjų šią taria
mą citatą Krivickas sudurstė iš dviejų

SOLIDARUMO PAŠTO ŽENKLAI 
LIETUVIŠKAIS MOTYVAIS

Lenkijos „Kovojančio Solidarumo“ Vro
clavo skyrius išleido ir platina 90-ties 
zlotų vertės pogrindžio pašto ženklą lietu
viškais motyvais, ženkle — trys lietu
viams brangūs simboliai: Aušros Vartų 
Dievo Motinos atvaizdas ir stilizuotas Vy
tis trispalvės — geltona, žalia, raudona — 
fone. Kairėje ženklo pusėje įrašas lenkų 
kalba: „O Niepodleglosc Litwy prosimy 
Cię Matko Boska Ostrobramska“. Dešinė
je pusėje — ‘įrašas lietuviškai: „švenčiau
sioji Aušros Vartų Dievo Motina, išmelsk 
laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai“.

Apačioj parašas: „Poczta .Solidarnošči 
Walczącej, Wroclaw 1985“. Panašus lenkų 
pogrindžio pašto ženklas išleistas ir Uk
rainos motyvais. Jame vaizduojamas 
šventasis Jurgis, Ukrainos Globėjas, ir pra 
šoma jo užtarimo Ukrainos nepriklauso
mybei. ženkliuko vertė 70 zlotų.

(LKBK, 57) LER

Slbaityteju
DĖL K. ŠOVOS KRITIKOS

„Europos Lietuvio“ Nr. 46 K. šova 
bando kritikuoti dr. S. Kuzminsko 
straipsnį. Esą šis straipsnis padarė jam 
„labai blogą 'įspūdį“, nes jis negali su
prasti dr. Kuzminsko „isteriškų pasisa
kymų“ apie XX-tojo amžiaus žmogų.

Kad K. šova ir dr. Kuzminskas abu 
priklauso lietuvių tautai, tai tas faktas 
neturi nieko bendra su dr. Kuzminsko 
straipsniu, nes ten kalbama ne apie lie
tuvių tautą, bet apskritai apie dabartinę 
žmoniją.

Nusileidimas ant Mėnulio, anot K. šo
vos, buvo „didelis mokslininkų žingsnis 
į priekį“. O ką gero davė tas „žingsnis“ 
žmonijai? Padidino visuotinio karo pa
vojų ir varžybas tarp JAV-jų ir Sovietų 
Sąjungos. Kas užvaldys Mėnulį — už
valdys pasaulį.

XX-tojo amžiaus žmogus ne tik išsi
kraustė iš proto, ruošdamas pats sau 
baisų galą, bet tapo ir nusikaltėliu. Jis 
vadovaujasi dabar tik melu ir neapykan
ta, niekina visa tai, kas dar liko geresnio 
ir švaresnio. Pažvelkim tik į taip vadi
namą populiariąją spaudą. Kiek ten pur
vo! Gamta naikinama, jūros nuodyja- 
mos. Buvusios derlingos JAV-jų prerijos 

prof. Greimo sakinių, paimtų iš skirtin
gų puslapių, ir tai netiksliai. Pirmoji ci
tatos dalis, iš 10-to puslapio, prasideda 
ne, kaip cituoja Krivickas „sunku su
rasti žodžius“, o „Reikia surasti žodžius, 
kad aprašius Tomo Venclovos kalbą, ku
ri yra ne tik pasaulio daiktų, bet ir tuos 
'daiktus vadinančių žodžių metafora“. 
Antrąją šio sakinio dalį Sigitas Krivic
kas pakeičia šalutiniu sakiniu iš 13-ojo 
recenzijos puslapio, praleisdamas pagrin
dinį sakinį, kuris skamba taip: „Tokiu 
būdu Tomo Venclovos poetinis konstruk
tyvizmas, pasireiškiantis išmėtytų pa
saulio vaizdų sulipdinėjimu, kur kiekvie
nas vaizdinys turi lituotės ar, greičiau, 
psichoanalizės laisvų asociacijų principu 
nustatomų simptomų funkcijas, pavyz
džiui:

vaikystė pavirsta krauju iš alkūnės ar 
kelio, 

sukandžiotom lūpom, karščiu,
geltonais vaistų buteliukais...“ 

„Nemuno" straipsnyje nėra nei saki
nio pradžios, nei pabaigos — tik „išmėty
tų pasaulio vaizdų sulipdinėjimas“. Tai 
tiek dėl Sigito Krivicko etikos.

Kitas dalykas — prof. Greimo nuomo
nės iškraipymas. „Metmenų“ žurnale pa
skelbta Greimo recenzija buvo, galima 
sakyti, aukščiausias įvertinimas, kokio 
gali tikėtis šiuolaikinis poetas. Kritikas

HALEJO
Praėjusių metų pabaigoje ir per pir

mutinius naujų metų mėnesius visas pa
saulis padangėje stebėjo ir stebės Halejo 
Kometos (Halley's Comet) kelią, kuri 
po 75 metų pertraukos vėl artėja prie 
Žemės. Kelios pasaulio valstybės siunčia 
specialias raketas, kurios prisiartins prie 
šios su uodega kometos, o pasaulio as
tronomai seka ją didžiuliais teleskopais, 
daug pasaulio žmonių nori žiūronais ar 
paprastai akimis padangėje ją pamatyti. 
Paskutinį kartą Halejo kometa prie Že
mės buvo priartėjus 1910 metais. Kadan
gi tada kometa buvo labai lengvai ma
toma, visas pasaulis labai nusigando ir 
ypač bijojo jos uodegos. Daugelis žmo
nių manė, kad Halejo kometa kris į Že
mę ir bus pasaulio galas. Sensaciniai 
laikraščiai pranašavo visokias nelaimes 
ir kėlė baimę. Dabar Halejo kometa vėl 
artėja prie žemės bet, žinoma, šiandien 
žmonės yra daug gudresni ir jos, nei jos 
uodegos, nebebijo. Bet apie tai kalbant, 
gal reikėtų pasakyti, kas ta kometa iš vi
so yra, kodėl ji vadinasi Halejo kometa 
ir, galų gale, kas tas Halėj as buvo.

Kometos, kaip ir planetos, priklauso 
Saulės sistemai. Bet kaip jos atsirado 
mokslininkai iki šiol dar nėra išaiškinę. 
Planetos, kaip mes visi gerai žinome, 
yra milžiniški uolos ar dujų rutuliai. 
Kometos yra daug mažesnės — galbūt 
tik kelių mylių skersmens. Halejo ko
metos diametras yra tik apie tris mylias. 
Kometos paprastai susideda iš uolos ga
balėlių, dulkių ir paprasto ledo. Plane
tos kaip, pavyzdžiui, Žemė, Marsas, Ju
piteris keliauja apie Saulę beveik apskri
tose orbitose, gi kometos eina ilgu elip
siniu (ovaliu) taku. Kai kometa yra to
li nuo Saulės, tai ji ir tebūna sušalusiu 
dulkių ir ledo gabalu. Bet kai ji artėja 
prie Saulės, tai ledas pavirsta dujomis, 
kurios susimaišę su dulkėmis atmuša 

paverčiamos dykumomis. Nusikaltimai 
vis auga. Vien tik Škotijoje areštuojama 
daugiau kaip 2.000 žmonių per savaitę, 
o visoje D. Britanijoje per metus — dau
giau 2,5 milijonų („Glasgow Herald" 
duomenimis). Mažos mergaitės išnieki
namos ir nužudomos. Iš Mančesterio 
man rašė, kad ten sutemus pavojinga iš
eiti 'į miestą.

K. Šova sako, kad „taip buvo senovė
je, taip buvo ir Lietuvoje“. Netiesa! Lie
tuvoje prieš karą galėjai bet kur eiti 
naktį — niekas nepaliesdavo. žinau, ką 
rašau. Tarnavau Nemuno laivyne. Teko 
keliauti nuo Merkinės, lenkų pasienyje, 
iki Klaipėdos. Mačiau ir kalbėjau su 
daugeliu žmonių. Žinoma, buvo vagišių, 
bet ne pavojingų kriminalistų, žmogžu
dystės — retas atsitikimas. Per dvide
šimt metų, prisimenu, moterų vos kelios 
buvo nužudytos.

O čia? Kas vyksta Afrikoje ir Arti
muose Rytuose?!

Taigi dr. Kuzminskas žino, ką rašo. K. 
šova mėgina padaryti iš jo paprastą ne
išmanėlį. O kas dėl „filosofavimo“, tai 
kažin, ar K. šova žino to žodžio tikrąją 
prasmę?

P. Levandauskas 

pradeda savo straipsnį, iš karto pareikš
damas, kad užtektų išsinuomoti baltą 
laikraščio lapą ir įrašydinti jame „ne
abejotinomis raidėmis: Tomas Venclova
— poetas. Ir pasirašyti, jei įstatymai to 
reikalauja“. Tuo tarpu Sigitas Krivickas 
aiškiai duoda suprasti, kad „rimtas Va
karų mokslininkas" suniekina beprasmę 
Tomo Venclovos poeziją. Be to, tariamu 
liaudies balsu jis dar priduria, kad rin
kiniui „Kalbos ženklas“ išėjus, „dauge
lis skaitytojų tiesiog traukė pečiais“. Be
je, kas tie daugelis ir kaip Krivickas — 
labai tolimas nuo poezijos žmogus — tai 
patyrė?

Užbaigiant šias kelias pastabas apie 
tarybinio žurnalizmo etiką, atkreipsime 
dėmesį 'į didžiausią Sigito Krivicko pasi
piktinimą sukėlusį dalyką — Tomo Ven
clovos viltį patekti į literatūros istoriją. 
Kokia arogancija! Koks Narcizas, besi
gėrintis savo atvaizdu! Tarybinis žurna
listas čia taria griežtą NE. „Dar niekam 
su tokia „nauja dimensija“ nebuvo ir 
nebus lemta patekti į tikrąją lietuvių li
teratūros istoriją“, — pareiškia princi
pingai Sigitas Krivickas, pats prisiimda
mas lemties, laiko teisėjo ir pranašo 
vaidmeriį. Ar čia ne didesnė arogancija
— spręsti, kas pateks ir kas nepateks į 
lietuvių literatūros istoriją?!

A.S.

KOMETA
Saulės spindulius, sudarydamos kometos 
uodegą, ir mes tiktai tą uodegą daugiau
siai ir tematysime.

Pr. metų pabaigoje ir per pirmus ke
lius naujų metų mėnesius Halejo kome
tos takas veda ją apie Saulę 120 tūks
tančių mylių per valandą greitumu. Ka
dangi ji nepriartės prie Saulės arčiau 
kaip 39 milijonų mylių, tai stebint ją 
padangėje atrodys, kad ji visai nejuda. 
Halejo kometa vakare pakils ir su 
žvaigždėm iš ryto nusileis, ir tiktai kitą 
vakarą bus galima pastebėti, kad ji jau 
truputėlį nukeliavo į kitą vietą. Kartais, 
į tamsią padangę žiūrint, galima paste
bėti trumpą šviesos blykstelėjimą, bet 
tai nėra kometos takas, bet meteoras, t.y. 
nuo kometos atsiskyręs uolos gabalas, 
kuris sudega pasiekęs Žemės atmosferą.

Per visą žmonijos istoriją kometos, 
nors ir retai pasirodydavo, buvo stebi
mos su baime ir laikomos kaip nelaimės, 
karo ir maro pasiuntiniai. Galų gale 
Edmundas Kalėjas (Edmond Halley), 
anglų karališkas astronomas, apskaičia
vo, kad mažu mažiausiai viena kometa 
turi kažkokį keliavimo tvarkaraštlį. Jis 
apskaičiavo kometos, kurią jis matė 
1682 metais, orbitą ir pagal jį, ta kome
ta vėl turėjo grįžti prie Žemės maždaug 
kas 75 metai. Jis pradėjo tikrinti pra
eities dokumentus ir tada paaiškėjo, kad 
ši kometa buvo matyta net senovės ki
niečių ir kad ji pasirodydavo regulia
riais laiko tarpais. Halejas nors ir žino
damas, kad jis tos kometos grįžusios 
prie Žemės pats nebematys, vis tiek pa
skelbė pasauliui, jog ji vėl bus matoma 
Žemėje 1758 metais ir, žinoma, taip ir 
atsitiko. Astronomai ją vėl rado padan
gėje ir nuo to laiko ši kometa ir gavo 
Halejo vardą.

Šių dienų kompiuterių amžiuje sunku 
įsivaizduoti, kaip orbitos apskaičiavimai, 
tik su plunksna ir popierium, iš viso ga
lėjo būti padaryti. Bet Halejas, neskai
tant Izaoko Niutono, buvo tų laikų vie
nas iš žymiausių anglų ir pasaulio moks
lininkų. Jis buvo žmogus su nepaprastu 
charakteriu. Baigęs Oksfordo universite
tą, keliavo po Europą ir visą pasaulį, stu
dijavo žemės magnetizmo permainas, 
planetų ir Mėnulio judėjimą, išrado na
rų varpą ir Rusijos carui Petrui davė pa
tarimus kaip statyti laivus. Halejas bu
vo pakeltas į karališkus astronomus 1720 
metais.

Mes visi turėtumėm Halejo kometą pa
matyti, nors šį kartą ji nebus taip šviesi, 
kaip 1910 metais. Didžiausia bėda, kad 
Anglijos padangė labai retai skaidri ir 
dauguma mūsų gyvename didmiesčiuose, 
kurių rūkas kometos stebėjimą daro dar 
sunkesniu. Nors -sakoma, kad Halejo 
kometa Anglijoje bus matoma papras
tom akim gruodžio ir sausio mėnesiais, 
žiūronai, sakysim 10x50 tipo, tai palen
gvintų. Visokie planai ir patarimai, į 
kurią padangės vietą reikia žiūrėti ir jos 
ieškoti, buvo ir bus išspausdinti laikraš
čiuose ir žurnaluose, o brošiūras apie 
Halejo kometą galima gauti iš National 
Astronomy Week, 153 Powerscroft Road, 
London E5 OPR.

Halejo kometa arčiausiai prie Saulės 
bus 1986 m. vasario 9 d., o prie žemės — 
balandžio 11 d., tačiau tuo laiku ji tebus

KOLOS PROJEKTAS
MASKVAI PRIREIKĖ SKANDINAVŲ PAGALBOS

Tarybų Sąjunga siekia Suomijos, Nor
vegijos ir Sveuijos pagalbos, kasant nau
dingąsias iškasenas Kolos pusiasalyje. 
Kaip praneša viena iš astuonių Sveuijos 
firmų, norinčių dalyvauti šiame projekte, 
Tarybų Sąjunga planuoja pakelti apatito 
mineralo, iš kurio gaminamos trąšos, ga
vybą 30 proc.

Patarėjas Švedijos eksporto klausimais 
Myrlofas pareiškė, kad pereitais metais 
Tarybų Sąjunga iškasė iš Kirovsko kasy
klų, esančių netoli nuo Murmansko, 18 
mln. tonų prisodrinto apatito ir nefelino. 
1986 metais prasidedančiame naujajame 
penkmetyje numatoma kiekvienais metais 
padidinti apatito gavybą 4 mln. tonų, bet 
suomių oficialūs atstovai mano, kad dėi 
šio projekto svarbos TSRS žemės ūkiui, 
mineralų eksploatavimo planai bus padi
dinti. Šį klausimą Maskva jau aptarė šiais 
metais su NATO dalyve Norvegija ir neu
traliomis šalimis — Švedija ir Suomija. 
Švedų pramonininkai pareiškė, jog Mask
va davė aiškiai suprasti, kad ji norinti ben 
dradarbiauiti tik su skandinavų firmomis. 
Tai pagrindžiama tuo, kad minėtų šalių 
bendrovėms Kolos pusiasalis esąs vos ne 
pašonėje ir kad skanoinavų kalnakasy
bos specialistai turį gerą darbo patirtį po
liarinėmis sąlygomis. Matyt, Tarybų Są
junga, panašiai kaip su Suomija, su ku
ria ji turi glaudžius prekybinius ryšius ir 
po V. Vokietijos yra geriausia jos preky
binė partnerė, nori j savo orbitą įtraukti 
ir Švediją bei Norvegiją.

Suomijos ministras pirmininkas Kalevi 
Sorsa pareiškė žurnalistams, kad Kolos 
projektas kainuos Tarybų Sąjungai daug 
daugiau negu Kostamuso kalnakasybos 
miestelis, kurį suomiai pastatė rusams už 
maždaug 600 mln. dolerių. Suomijos už
sienio reikalų ministras Laine pereitą 
mėnesį pareiškė parlamente, kad kol kas 
Maskva dar konkrečiai nenusprendė, ka
da bus pradėti Kolos projekte numatomi 
darbai ir kaip jie bus finansuojami.

Suomių ir švedų delegacijos ruošiasi 
šių metų pradžioje vykti į Maskvą 
deryboms, kurių metu bus svarstomi su 
minėtu projektu susiję tolimesni klausi
mai, kaip, pvz., ten veikiančios kasyklos 
modernizavimas, naujos iškasenų apdirbi
mo įmonės statyba bei mineralų išgavi
mas iš apatitų atliekų. Pastarajame ga
mybiniame procese Tarybų Sąjungai ypač 
reikalinga Vakarų technika. Dvi norvegų 
firmos mano jau turinčios užsitvirtinu- 
sios užsakymus iš Maskvos, be jų, dar 
keturios suomių ir astuonios švedų ben
drovės varžosi tarpusavyje dėl teisės da
lyvauti Kolos projekto darbuose.

Šiuo metu daugiausia apatito pasauly
je išgauna Tarybų Sąjunga, Brazilija ir 
Pietų Afrikos respublika. Švedijos kalna
kasybos ekspertai mano, kad jeigu minė
tas projektas bus pradėtas įgyvendinti, 
tai TSRS iš Kolos pusiasalio galės kas
met iškasti dar papildomai 20 mln. tonų 
apatito. Tarybiniai kalnakasybos specia
listai sako, kad Kolos pusiasalyje esąs vie
nas iš turtingiausių pasaulyje mineralų 
telkinių — čia priskaičiuojama net 700 
įvairių mineralų rūšių. Tarybų Sąjunga ir 
Norvegija taip pat uoliai ieško naftos Ba
renco jūroje, netoli Kolos pusiasalio kran
tų.

SUMUŠTAS ŽMOGAUS TEISIŲ 
GYNĖJAS

Spaudos agentūros praneša, kad sovie
tiniai pareigūnai Permės lageryje žiau
riai sumušė žymų žmogaus teisių gynėją 
Anatolijų Marčenką. Prieš perkeliant jį 
į Chistopolio kalėjimą spalio mėnesį, jis 
buvo brutaliai kankinamas. Dėl kankini
mų Marčenko keletą dienų buvo netekęs 
sąmonės. 47 metų rašytojas Anatolijus 
Marčenko serga inkstų ir skrandžio ne
galavimais. Lagerio sargams atėmus au
sies aparatą, Marčenko sunkiai girdi. Pa
reigūnai neleidžia žmonai ir dvylikos 
metų dukrelei ji aplankyti. Anatolijus 
Marčenko už žmogaus teisių gynimą 
1981 metais buvo nuteistas 10 metų ka
lėti darbo stovykloje ir 5 metus pasilik
ti tremtyje.

matoma pietiniame pusrutulyje, tai yra 
Žemėje 'į pietus nuo ekvatoriaus.

Halejo kometos pasirodymas yra dide
lis įvykis ir jis paminimas visokiais bū
dais pasaulyje. Kadangi Halejas buvo an
glas, kometos pasirodymui paminėti va
sario 18 d. Didžioji Britanija išleis spe
cialią pašto ženklų seriją.

Kaip minėjau, senovėje pasaulio žmo
nės tikėjo, kad kometos pasirodymas 
reiškia maro ar karo atėjimą. Įdomu, 
ką Halejo kometa, pasirodydama vėl po 
septyniasdešimt penkerių metų, šį kar
ta atneš žmonijai.

Henrikas Vaineikis

Didžiausia šio projekto problema yra jo 
finansavimas, nes Tarybų Sąjunga nesu
tinka skandinavų šalims viską apmokėti 
grynais pinigais. Helsinkyje esančio skan
dinavų šalių investavimo banko atstovas 
Larsonas pareiškė, jog ESPT (Comicon) 
šalių tarptautinis paskolų bankas nori, 
kad skandinavų bankas padėtų finansuo
ti Kolos projektą ir tuo pademonstruotų 
Skandinavijos šalių sandraugą bei suge
bėjimą bendradarbiauti. Į tai Larsonas 
atsakė, kad jų bankas galėtų finansuoti 
tik mažą dalį reikalingos sumos, nes pa
gal Tarptautinio banko nustatytas taisy
kles, bankui leidžiama vienai šaliai su
teikti paskolą, kuri neviršytų 10 proc. pro
jektui reikalingų lėšų.

Suomių politiniai ir ūkiniai vadovai, 
nors ir labai sudominti Kolos projektu, 
bet gan atsargiai svarsto iki kokio laips
nio Suomijos ekonomika turėtų būti pa
jungta šiam Maskvos ūkiniam sumany
mui. Suomijos užsienio reikalų ministras 
Laine, kalbėdamas parlamento posėdyje, 
pareiškė, kad Suomija suinteresuota par
duoti Tarybų Sąjungai reikalingą techni
ką bei norėtų bendradarbiauti žaliavų iš
gavimo iš atliekų projekte, bet tuo pa
čiu pareiškė abejojimą, ar Suomijai būtų 
priimtinas Maskvos pasiūlymas apmokė
ti techninę ir teorinę pagalbą apatitais.

Visgirdą

PLAUČIAMS
Kalbasi du Izraelio žydeliai.
— Mes turėtume paskelbti karą 

Amerikai.
— Ką? Ar iš proto išsikraustei?! 

Amerika mus greit sunaikintų.
— Gerai, kad sunaikintų — duotų 

pinigų atsistatyti ir galbūt padarytų 
mus viena iš jų valstijų.

—- Nebloga idėja. Bet kas atsitiktų, 
jeigu mes laimėtume?

* ♦
Daktaras, apžiūrėjęs pagyvenusią 

pacientę, tarė:
— Jums reikia kasdien maudytis, 

Šviežio oro ir šiitai rengtis.
Patenkinta grįžo namo ir paaiškino 

vyrui:
—- Aš turiu labai prisižiūrėti. Man 

reikia ilgų atostogų prie Viduržemio 
jūros, pagyventi Alpių kalnuose ir tuoj 
pat pirkti naują kailinį paltą.

* *
Vienas paukščių augintojas labai 

pasižymėjo savo karveliais, ypač jų 
sugebėjimu greit surasti namus.

Paklaustas, kaip jis sugeba tokius 
karvelius užauginti, atsakė:

— Sukryžiuoju juos su papūgomis. 
Jie gali tada pasiklausti kelio...

* *
škotas atėjo į futbolo stadioną, pri

ėjo prie kasos ir paprašė pusės kainos 
bilieto.

—■ Kodėl pusės? — paklausė bilie
tų pardavėjas.

— Žiūrėsiu tik vienos komandos 
žaidimą.

* *
Senas airis savo sodelyje pjovė žolę. 

Automobiliu privažiavo anglas ir man
dagiai paklausė kelio į Balbrigganą.

— Sukite į kairę, paskui važiuokite 
tiesiai... Ne, negerai. Geriau tiesiai, 
už maždaug keturių mylių sukite į 
dešinę... Ne, nebus gerai...

Pagalvojęs minutę, baigė aiškinti:
-— Žinote, pone, jeigu aš važiuo

čiau į Balbrigganą, tai nuo čia nepra
dėčiau...

♦ *
Grįžęs iš atostogų Maskvoje, anglas 

pasakoja:
— Buvo neblogai. Viešbutis gra

žus. Kopūstų ir agurkų prisivalgiau. 
Tik ta televizija gadino nervus...

— Tai ką? Bloga programa? Galė
jai nežiūrėti...

— Aš ir nežiūrėjau, bet jie žiūrėjo 
į mane.

* *
Airių klebonas bara savo parapijie

tį Patriką:
— Sakyk, Patrik, kaip tu galėjai 

vakar taip prisigerti?
— Pakliuvau į blogą kompaniją, o, 

be to, parapijos bazare išlošiau bonką 
viskės.

— Blogą kompaniją? Tave mačiau 
sėdint su Maiku ir Miorfiu, o jie juk iš 
viso negeria.

— Taigi, dėl to aš ir pasigėriau.
• ♦

— Šiandien buvau pas daktarą, — 
sako žmona vyrui. — Jis patarė paim
ti mėnesį atostogų Italijoje. Ką man 
daryti?

— Eik pas kitą daktarą.
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Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 16 d., Bishopsgate Instituto salėje, Li
verpool St. Meninę programą atliks sve
čiai iš Vokietijos: sol. Vilija Mozūraitytė, 
pianistė prof. dr. Lampsatytė-Kollars ir 
smuikininkas M. Kollars.

Vasario 16 minėjimas Derbyje, Vid. 
Anglijoje — vasario 15 d. Meninę progra
mą atliks svečiai menininkai iš Vokieti
jos.

XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 26 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Baltijos tautų šokiai-karnavalas — va
sario 1 d., 7.30 v.v., Boltone, Anglijoje, Uk
rainiečių klube, 99 Castle St.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantieji susirinkimai: vasario 2 d.; 
vasario 22 — Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas; kovo 16 — 
šv. Kazimiero šventė; balandžio 13 — po
velykinis susirinkimas.

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Vakaronė „Lietuviška žiema“ — sausio 
25 d., 5 vai. p.p., Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Londonas
KALĖDŲ EGLUTĖ

šeštadienį, 17 vai., sausio 4 d., 1986 m., 
Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, rengiama

KALĖDŲ EGLUTĖ.

Atsilankys Kalėdų senelis, bus progra
mėlė, pasivaišinsime arbatėle.

Laukiame vaikučių, tėvelių ir kitų sve
čių.

VAKARONĖ „LIETUVIŠKA ŽIEMA“

Po pasisekusios vyskupo Antano Ba
ranausko 150 metų gimimo minėjimo-va- 
karonės, Londono lietuviai pageidavo, kad 
dažniau būtų rengiamos tokios vakaronės.

Tai vėl toje pačioje Londono lietuvių 
parapijos svetainėje, 21 The Oval, Hack
ney Road, London E.2., 1986 metų sausio 
mėn. 25 dieną (šeštadienį) 5 vai. po pietų, 
rengiama nauja kultūrinė vakaronė, ku
rios tema šįkart bus „Lietuviška žiema“, 
kaip ją vaizduoja istoriniai šaltiniai, etno
grafija, tautosaka ir mūsų kūrėjų poezija 
ir proza.

Šios vakaronės programą taip pat ruo
šia dailininkė Marija Barėnienė.

Be kitko, vysk. Antano Baranausko 150 
metu gimimo minėjimo-vakaronės paskai
tą, kurią skaitė rašytojas-laureatas Kaži- | 
mieras Barėnas, „Dirvos“ savaitraščio re- | 
daktorius Vytautas Gedgaudas paprašė ' 
jį atsiųsti, kurią nori išspausdinti „Dir-1 
vos“ savaitraštyje.
Šv. Kazimiero parapijos klubo valdyba I

PAVĖLUOTI SVEIKINIMAI

Baigus spausdinti kalėdinį „Europos 
Lietuvio" numerį, buvo gauti šie sveiki
nimai:

šv. Kalėdų ir N. Metų proga, S. Jace
vičius sveikina žarėniškius, viešvėniš
kius ir kontautiškius;

Visus mūsų gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdų 
proga, linkėdami laimingesnių Naujųjų Metų.
Tai patvirtiname, pasiųsdami į New Yorką Tautos Fondui 100 sv.

Dr. Jonas Mockus ir Magdalena

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Gudynas — 30 sv.
A. Putcė — 24 sv.
R. Karalius — 10 sv.
Miss R. Kvedaras, Olandija — 10 sv.
J. Butkevičius — 2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKA TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
K. Jankus — 50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO AUKA

Chicagos Anglijos lietuvių klubas „Eu
ropos Lietuvio“ paramai atsiuntė 115 
dolerių (50 dol. klubo auka ir 65 dol. 
suaukojo klubo nariai per metinį klubo 
susirinkimą).

B. Venskuvienė — 500 Pr. frankų.
K. Jankus — 34 sv.
N. Butkus — 30.50 sv.
Dr. J. Mockus — 24 sv.
J. Petrėnas — 13 sv.
J. Kuliukas — 10.50 sv.
J. Kviete’.aitis — 10 sv.
Po 9.50 sv.: A. Germanavičius, A. Mi

liūnas, B. Rudzevičius, Emma Purželis.
K. Rožanskas — 12 dol.
R. Karalius — 6.50 sv.
K. Vilkonis — 7 sv.
B. Kasčiukaitis — 7.50 sv.
N. žvirblis — 6 sv.
C. Sirvydas — 9 sv.
K. Melnikas — 6 sv.
Kun. V. Kamaitis — 4 sv.
Po 5.50 sv.: R. Gustainis, A. Mažeika,

S. Gabrilaitis, J. Tamulaitis, A. Maldu
tis, I. Klumbys, L. čiudiškis, K. Drungi- 
las, A. širvaitis, E. Tamašauskienė.

J. Damskis — 5.78 sv.
Po 5 sv.: dr. S. Jacevičius, J. Tarulis.
Po 4.50 sv.: V. Chadakauskas, P. Simo

naitis.
Po 4 sv.: P. Sarapinas, J. Gudynas, V. 

Milvydas, J. Sližys, A. Kukanauskas.
S. Avižienius — 3 sv.
Po 2.50 sv.: J. Butkevičius, P. Vasis.
Po 2 sv.: K. Padagas, J. Čapienė.
Emilija Diokas — 1.50 sv.

Visiems nuoširdžiausia padėka.

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Sausio 18 d., 7 vai. v. „GOLDEN EAG
LE“ svetainėje, kampas Court Rd. ir Har
den Rd., Wolverhampton, DBLS Wolver- 
hamptono skyrius šaukia skyriaus narių 
susirinkimą.

Visus skyriaus narius ir prijaučiančius 
maloniai prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MŪSŲ LIGONIAI

Justinas Dirvonskis, išgulėjęs ligoninė
je 2 mėnesius po trijų operacijų, grįžo iš 
poilsio namų patenkintas ir sveikas.

Leonas Kuraitis, sužeistas eismo nelai
mėje, po operacijos guli Mayday ligoninė
je, Ashburton Ward 1, Mayday Rd. Thorn
ton Heath, Londone.

Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba 
sveikina narius, pensininkus ir visus lie
tuvius;

Bradfordo „Vyties" klubas sveikina 
narius ir pensininkus.

PLB PIRMININKO SVEIKINIMAS 
DBLS PIRMININKUI IR VALDYBAI

Gerbiamas Pirmininke,
Artėjančių Šv. Kalėdų proga, sveikina

me Jus ir Jūsų valdybos narius, linkėda
mi visiems daug sėkmės ir laimės Nau
juose Metuose.

Dėkojame Jums už darbą vadovaujant 
Jūsų krašto lietuviams ir už nuoširdžius 
ryšius bei paramą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai.

Linksmų Švenčių!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val

dybos vardu,
Vytautas Kamantas

Pirmininkas

A.R. DAMBRIŪNAS CHICAGOJE
Jaunas lietuvis Antanas R. Dambriū- 

nas, kalbininko a.a. L. Dambriūno sūnus, 
dirbantis amerikiečių bendrovėje, buvo 
atvykęs į Chicagą. Dalyvavo mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Ta proga jaunimo 
centre įsigijo lietuviškų knygų už 80 
dol.

Boltonas
BOLTONO SKYRIAUS VEIKLA

Boltoniškių prieššventinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 14 d. Skyriaus pirmininkas 
priminė, kad jau laikas detaliai apsvars
tyti tradicinį Boltono lietuvių kalėdinį po
būvį. Jis taip pat ragino dalyvauti N. Me
tų sutikime Manchesterio lietuvių klube 
ir priminė, kad Baltijos tautų šokiai-kar
navalas įvyks vasario 1 d., kur, kaip ir 
praeityje, Boltono lietuviai aktyviai daly
vaus.

Susirinkimas praėjo linksmai ir drau
giškai.

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 30 d. paminėta kariuomenė. 
Vyrų sekstetas — J. Adamonis, S. Bu
drys, J. Bugenis, V. Gurevičius ir Zun
de, Pranui Vasiui vadovaujant, atliko 
meninę programą: montažą, deklamavi
mą ir dainų pynę. Kadangi montažo 
tekste paminėta Lietuvos kariuomenės 
žygiai, tai paskaitos atsisakyta, pasiten
kinant trumpu atidarymo žodžiu. Prisi
minta neseniai miręs paskutinis Bradfor- 
de gyvenęs savanoris Jurgis Reinys ir, 
taip pat ilgesnį laiką čia energingai vei
kęs ir dabar Kanadoje miręs, savanoris 
kūrėjas, 2-jų Vyčio kryžių kavalierius 
Antanas Šukys. Tylos minute pagerbti 
visi žuvę Lietuvos kariai ir partizanai.

Programos pabaigoje Povilas Pucevi- 
čius rodė, vizito metu Lietuvoje susuktą, 
savo filmą — kelionę iš Vilniaus 'į Kau
ną, filmuotą pro autobuso langą. Taip 
pat apžvelgė dalį Kauno senamiesčio, 
pilį, Rotušės aikštę su baltąja „Gulbe“. 
Ištisai pakartojo „Aro“ koncertą Not- 
tinghame.

Minėjimo dalyviai dėkingi rengėjams, 
programos dalyviams-dainininkams, ku
rie vis dar su pasišventimu pajėgia at
likti vertingą ir įdomią programą, taip 
pat P. Pucevičiui už filmus ir klubo val
dybai už arbatėlę.

A-tas B.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas 
šaukia metinį visuotinį narių susirinki
mą, kuris įvyks 1986 m. sausio 5 d., sek
madienį, 4 vai. p.p.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
giant i susirinkusių narių skaičių.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

A. BARANAUSKO 150 M. MINĖJIMAS
Gruodžio 7 d. Manchesterio lietuvių 

klubas surengė vysk. A. Baranausko 150 
m. jubiliejinį minėjimą, 'į kurį atsilankė 
daug žmonių.

Minėjimą pravedė klubo pirm. A. Po- 
dvoiskis ir tarė trumpą žodį.

Paskaitą skaitė M. Ramonas, kuris sa
vo kruopščiai paruoštoje paskaitoje, gi
liai įsijautęs, ryškiais bruožais apibūdi
no A. Baranausko gyvenimą ir kūrybą. 
Turėdamas pats poetišką širdį, su giliu 
įsijautimu padeklamavo Anykščių šile
lio ištraukas ir kitus kūrinius. Prelegen
tas šią poemą sugretino su Donelaičio 
Metais, kurios yra lygios savo verte ir 
yra mūsų literatūros pasididžiavimas, 
jos plačiai išgarsino Lietuvą. Kadangi 
paskaita buvo įdomiai skaityta, visi jos 
įdėmiai klausėsi. Ši jo paskaita buvo pir
mutinė, bet, tikime, nepaskutinė. Už gra
žią paskaitą prelegentas susilaukė gau
sių aplodismentų ir pagyrimo.

Pirmininkas padėkojo prelegentui už 
paskaitą ir pastebėjo, kad ir ateity jo 
paskaitos bus pageidaujamos.

VOKIETIJA
A.A. STASYS MOTUZAS

1985 m. lapkričio 22 d. Vechtos (Ol
denburg) ligoninėje mirė Stasys Motu
zas, sulaukęs per 80 m. amžiaus, ir lap
kričio 27 d. St. Hedwig-Stift koplyčioje 
buvo pamaldos, atnašautos kunigų Tėvo 
dr. Konstantino, dekano V. šarkos ir 
klebono P. Girčiaus, dalyvaujant prie
glaudos seselėms ir seneliams. Urna bus 
patalpinta prie jo motinos kapo, papuoš
to sūnaus darbo stilingu antkapiu.

S. Motuzas buvo Liet. Šalpos Draugi
jos „Labdara“ narys. Jis atvyko iš Lie
tuvos 1944 m. su ligone motina ir pateko 
į socialinio aprūpinimo įstaigos globą, ‘į 
Varelio stovyklą, o ją likvidavus buvo 
perkeltas į St. Hedwig-Stift Vechtos pu
šyną. čia pasireiškė kaip gabus meninin
kas, medžio drožėjas lietuviškomis te
momis, lietuvių ir vokiečių spaudoje ne 
kantą aprašytas. Motina jau seniau mirė. 
Mieste, auto kliudytam, jam buvo suža
lota galva, ir galvos skausmas pasiliko 
visam laikui. Kaip galėjo, velionis rūpi
nosi lietuviais Lenkijoje, ypač Suvalkų 
Trikampio moksleivija. Lietuviškų kny
gų rinkinį (per 500 knygų) perdavė 
„Labdarai“ nusiųsti Lenkijos lietuviams. 
Knygos, išskyrus abejotinas cenzūrai, 
išsiuntinėtos liet, bibliotekėlėms. Cenzū
ra sulaikė tik vieną knygą.

Lietuvoje velionis Motuzas turėjo že
mės ūkį prie Gruzdžių, organizavo že
mės ūkio bendroves ir dažnai joms pir
mininkavo. Kartu buvo ilgametis Gruz
džių valsčiaus viršaitis. Pirmosios Sovie
tų okupacijos metu slapstėsi ir laimingų 
aplinkybių dėka nepateko į Sibirą, nors 
ne kartą buvo ieškomas.

A.a. S. Motuzai amžina ramybė sveti
moje Vokietijos žemėje.

Z. ir J. Glemžai

ADVENTO VAKARONĖ HAMBURGE

Jau virto tradicija, kad Hamburgo 
Lietuvių moterų klubas, vadovaujamas
T. Lipšienės, kasmet suruošia Advento 
vakaronę Hamburge, Holzdamm 22, Lie
tuvių Centre. Taip ir šiemet, gruodžio 
6 d., jos sukvietė lietuvius Advento va
karonėm

Vakaronę atidarė klubo pirmininkė T. 
Lipšienė, .trumpai apibūdindama metų 
įvykius ir šios vakaronės reikšmę bei 
lietuviškus papročius. Muzikei prof. dr. 
Lampsaitytei-Kollars nespėjus grįžti iš 
Amerikos, susirenkusieji turėjo pasiten
kinti savo balsais. Buvo sugiedota: Ra
sok Dangau, Gul šiandieną jau ant šie
no; Tyliąją naktį ir kt.

E. Baliulienė įspūdingai su įsijautimu 
paskaitė: „Ką man reiškia šv. Kalėdos“.

Toliau sekė vėl giesmės.
T. Lipšiene paskaitė Kristaus užgimi

mo prologą: „Užeigos tarnaitės pasakoji
mas“.

Prisigiedoję, dalyviai buvo pakviesti 
pasistiprinti prie gausiai suneštų moterų 
valgių. Vakaronės dalyviai turėjo pro
gos išsikalbėti, padraugauti ir vėlai va
kare skirstėsi į namus, vieni kitiems 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų 1986 Naujųjų Metų.

I. Sragauskis

PAMALDOS
Bradforde — sausio 5 d., 12.30 vai. 
Eccles — sausio 12 d., 12.15 vai. 
Prestone — sausio 19 d„ 12.30 vai. 
Manchesteryje — sausio 26 d., 12.30 v.

ROŽINIS
Rožinis — sausio 4 d., 1986 m., 5 vai. 

p.p., prie švč. Sakramento, 24-26 Meria- 
dale Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. 
Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye In
firmary.

Melsimės už savo tautiečius, kad Nau
jieji Metai atneštų laisvę. Prašom jungtis 
su mumis maldoje.

N. Narbutienė

Tolimesnis pasižmonėjimas, kuris nu
sitęsė iki vėlaus laiko, vyko klubo bare 
prie alučio ir karšto bei šalto, rudeniui 
tinkančio, gėrimo.

A. P-kis

MIRĖ S. VAIDAUGAS
1985 m. lapkričio 10 d. mirė Stasys 

Vaidaugas, gimęs 1902, kovo 7 d. Gargž
dų vals., Kretingos apsk.

Stasys priklausė DBLS Rochdalės sky
riui.

Lapkričio 14 d. Stasio palaikai sude
ginti Rochdalės krematoriume, apeigas 
atliko kan. Kamaitis. Laidotuvėmis rūpi
nosi V. Budrys.

Ilsėkis dausose, Stasy.
V.M.

PAŠALLYJE
— Gorbačiovas pašalino paskutinį sa

vo oponentą iš Kremliaus. 71 metų Vikto
ras Grišinas, kuris palaikė Romanovo pu
sę renkant lyderį, atleistas iš Maskvos 
miesto Komunistų partijos šefo pozicijos. 
Spėjama, kad jo dienos Politbiure taip 
pat jau suskaitytos.

— Pietų Afrikos priešiškų giminių, zu- 
lų ir pondų, susirėmime žuvo per 60 juo
dukų.

— Seniausioji katalikų bažnyčia Šan
chajuje vėl atidaryta kulto reikalams. Tai 
šv. Pranciškaus Ksavero vardo bažny
čia. Dabar Šanchajuje jau atidarytos ii 
viso 22 katalikų bažnyčios, kurios aptar
nauja šimtą tūkstančių miesto katalikų. 
■Šanchajaus vyskupas Kung Pin Mei, ku
ris buvo kalinamas nuo 1955 m., liepos 
mėnesį atgavo laisvę.

— Gruodžio 4 d. rytą Krokuvoje buvo 
užpultas lenkas kunigas Tadeusz Zaleski. 
Trys nežinomi asmenys įsibrovė 'į jo butą 
ir j'į sumušė. Tai iau antras to pačio ku
nigo užpuolimas.

— Praėjusių metų pabaigoje JAV-se iš
leistas Tom Clancy romanas „The hunt 
for red October“. Pagrindinis romano vei
kėjas yra sovietų laivyno kapitonas, lietu
vis Markus Ramius, kuris pasitraukia į 
Vakarus ir gauna politinį prieglobstį. Ro
mane gyvai atvaizduota kova prieš ko
munizmą Pabaltijo kraštuose.

— Lenkijos akademikai griežtai pas
merkė valdžios nutarimą pašalinti iš pa
reigų daugiau kaip 40 Lenkijos universi
tetų rektorių ir profesorių. Kai kurie aka
demikai protesto ženklan atsistatydino iš 
pareigų.

— Gruodžio 7 d. popiežius Jonas Pau
lius II privačiai pasimatė su akademiko 
Sacharovo žmona Jelena Bonner. Susiti
kimas įvyko jai pačiai prašant.

— Europos parlamentas Strasburge 
gruodžio 12 d. priėmė nutarimą, kuriuo 
reikalaujama, kad sovietų valdžia leistų 
Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui su
teikti skubią pagalbą Afganistano terito
rijoje sužeistiems asmenims.

— D. Britanija ir Singapūras nuo šių 
metų pasitraukė iš UNESCO — Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros orga
nizacijos. JAV-jos pasitraukė prieš viene
rius metus.

— Milicininkai Maskvoje ir praėjusiais 
metais sutrukdė grupei asmenų tylos mi
nute atžymėti gruodžio dešimtąją — Pa
saulinę žmogaus teisių dieną. Grupė su
sirinko prie Puškino paminklo Maskvos 
centre. Milicininkai juos suėmė ir auto
busu nuvežė į milicijos būstinę. Taip pat 
buvo grubiai pasielgta su užsienio tele
vizijų operatoriais, kurie norėjo 'įvykį nu
filmuoti.

— Vienas iš žymesniųjų sovietų diplo
matų Jungtinėse Tautose, Olegas Troja- 
novski, pareiškė, kad Reagano administra
cijos tolimesnis rėmimas Angolos Unitos 
partizanų bus „labai peiktinas“.

— Izraelis įspėjo JAV-jas, kad nese
niai įvykdytas Sirijos priešlėktuvinių ra
ketų išdėstymas Libano pasienyje gali su
kelti konflikto išsiplėtimą.

— Lenkija pareiškė protestą švedų vy
riausybei dėl leidimo pasilikti Švedijoje 
dviems nepilnamečiams broliams, Ado
mui ir Kristopui Zielinskiams, kurie pr. 
metų spalio mėnesį, pasislėpę sunkveži
myje, atvyko į Švediją ir pasiprašė politi
nio prieglobsčio.

— Pakistane nuteista trylika asmenų 
mirties bausme (pakarimu). Jie buvo ap
kaltinti šeimų ginče nužudymu dviejų šei
mos narių.

— Londone akių chirurgas E. Arnott iš
rado naujus perspektyvinius lęšius, kurių 
pagalba katarakto ligonys gali aiškiai ma
tyti be akinių.

— Rumunijos prezidentas Ceausescu 
atleido Krašto apsaugos ministrą ir pa
reiškė, kad bus sustiprinti ryšiai su Varšu
vos pakto karinėmis pajėgomis. Nuo 1962 
m. Rumunija buvo atsisakiusi savo teri
torijoj leisti manevruoti Varšuvos pakto 
kariuomenėms, o nuo 1967 m. pati neda
lyvavo jokiuose komunistinio bloko ka
riuomenių manevruose.

— Sovietų Sąjunga padėkojo Kinijai už 
suėmimą ir grąžinimą vyro, kuris priver
tė lėktuvo pilotą nusileisti Kinijoje. So
vietų lėktuvas, su apie 50 keleivių, skrido 
iš Sibiro į šiaurės Korėją.

— Kubos prezidentas Castro metė rū
kyti cigarus. Cigarai — didžiausias Ku
bos pajamų šaltinis. Tačiau, kaip teigia 
Amerikos cigarų sąjungos prezidentas F. 
Sharp, Castro politika privedė prie gar
siųjų Havanos cigarų kokybės sumenkėji
mo.

Vedybų reikalu ieškau moters. Amžius 
nuo 18 iki 63 metų. Turi būti sąžininga, 
neturtinga, gera katalikė ir mokėti lie
tuvių kalbą.

Turiu namą ir daržą Vakarų Vokieti
joje.

Rašyti šio laikraščio redakcijai.
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