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SOVIETINĖJE 
SEAE BOJĘ

LAIKAS IK ATEISTAMS 
SUSIGĖSTI!

Šiaulių rajono, Aukštelkės gyventojas 
Juozas Valeika spaudai parašė keletą 
straipsnių, kuriuose išdėstė savo požiūrį 
į religiją. Juos išspausdinus, jis gavo 
pluoštelį laiškų iš skaitytojų. Iš to pluoš
telio Valeika parinko du laiškus ir apie 
juos parašė „Valstiečių laikraščio“ ateisti
niam skyreliui „Akiratis“.

Vieno laiško autorius Valeiką ragino 
paskaityti šventraštį. Valeika atsakė Bi
bliją ne kartą skaitęs, tačiau joje radęs 
„neįtikinamas ir net juokingas pasakas".

Kitas autorius Valeiką graudenęs, kas 
būsią, jei jis po mirties pateksiąs į amži
ną tamsybę. Aukšteikietis Valeika į tai 
atsakė, kad „pragaro kančios jo negąsdi
nančios, rojaus linksmybės nežavinčios 
— jis esąs 'įsitikinęs, kad tik šioje žemėje 
galįs būti ir rojus, ir pragaras, kuriuos čia 
sukuria patys žmonės“ (V.L., Nr. 146, 
1985, gruodžio 7). Vadinasi, žmogus turi 
aiškias savo pažiūras ir nebijo jų viešai 
laikraštyje pareikšti. Tai puiku. Dėl to 
aukštelkiečiui Juozui Valeikai tikrai gė
dytis nėra ko. Bet jei jis garbingas ir tie
sus žmogus, jis turėtų gėdytis štai dėl ko.

Turėti savo pažiūras ir jas viešai reikš
ti yra kiekvieno piliečio teisė, kartais net 
pareiga. Sakome — kiekvieno, tai yra vi
sų. Ir tą žodį „visų“ reikia tiesiog pa
braukti, nes šiandien Lietuvoje —deja, de
ja — šioji teisė toli gražu ne visiems pri
einama.

Valeika gali savo pažiūras į religiją 
spaudoje skelbti, o kodėl kiti negali? Bū
tent tie, kurie norėtų pasidalyti savo ne- 
ateistiniu tikėjimu. Valeika gina valdžią, 
kad ji ne kalta, jog dabar bažnyčiose žmo
nių mažiau. Prie ko čia valdžia — bažny
čių durys atviros, teigia Valeika. Bet gal 
jis pasakytų, ar ir tarybinės spaudos pus
lapiai tokie atviri, kaip bažnyčios durys? 
Ir kodėl ne? Ir vis dėlto, ar ne valdžia dėl 
to kalta?

Visą pluoštelį laiškų sulaukė Valeika iš 
tautiečių, kurie kitaip negu jis mano. Ne 
vienas jų mielai pasinaudotų laikraščių 
skiltimis, jei jos jiems būtų atviros, kaip 
bažnyčios durys.

Tarybinės spaudos puslapiai atviri tik 
tiems, kurie pritaria oficialiai ateizmo li
nijai. Tai ateistai gali joje savo pažiūras 
skelbti. O tikintiesiems savo pažiūrų ta
rybinėje spaudoje dėstyti neleidžiama. Jie 
net tada atsakyti negali, kai jų pažiūros 
neišmanėliškai ir grubiai iškraipomos.

Ne tik Juozas Valeika, bet kiekvienas 
save ir kitus gerbiąs demokratinių įsitiki
nimų ateistas turėtų šiandien Lietuvoje 
rausti iš gėdos, kad jis gali nesivaržyda
mas naudotis bendra piliečio teise, kuri 
daugeliui jo akivaizdoje neteisėtai panei
giama. Kai vieni badu miršta, ar dera ki
tiems ryte persiryti? Ar ne pats laikas 
uoliesiems Lietuvos ateistams susimąsty
ti ir pasidaryti tinkamas išvadas?

J.Vd.

TOS PAČIOS ŽINIOS DU VARIANTAI
Vilniaus radijo laida užsieniui 1985 m. 

gruodžio 20 d. paskelbė angliškai:
Today the sale of Christmas tress on a 

mass scale started in Lithuania's major 
cities and districts. Here in Vilnius, for 
example, fir trees are sold in seventeen 
places scattered throughout the city. In 
many shops colourful decorations for the 
Christmas tree are on sale. Christmas 
and the New Year — the two holidays 
awaited by everybody — are approaching.

Vilniaus radijo laida lietuviams užsie
nyje 1985 m. gruodžio 21 d. lietuviškai:

šiandien Lietuvos didmiesčiuose ir ra
jonų centruose prasidėjo masinė prekyba 
Naujametinėmis eglaitėmis. Vilniuje, pa
vyzdžiui, tokia prekyba vyksta septynio
likoje vietų. Daugelis parduotuvių mirga 
marga eglaičių papuošalais. Artėja visu 
laukiama šventė — Naujieji Metai.

PAGALBOS KORPUSAS
Japonijos vyriausybė ruošiasi sukurti 

tarptautini civilinį pagalbos korpusą sku
biai intervencijai gamtos nelaimių ištik
tuose kraštuose. Korpusą turėtų sudaryti 
įvairių kraštų gaisrininkai, gydytojai, 
slaugytojai, inžinieriai, kiti savanoriai, 
turintys patyrimą pagalbos teikime sti
chinių nelaimių atveju.

Su viltimi sutinkame 1986 metus
LIETUVOS ATSTOVO, LDŠ, DR. S.A. BACK1O ŽODIS Į LIETUVĄ, ĮREGISTRUOTAS AMERIKOS BALSE 

NAUJŲJŲ 1986 METŲ PROGA 

kur pateikiamos rezoliucijos apie Baltijos 
valstybes. Pabaltiečiai dėkingi yra Prezi
dentui Reaganui už jo mintis esančias 
Pabaltijo Laisvės Dienos birželio 14 pro
klamacijoje, kur pasakyta, kad Amerikos

Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu su Naujaisiais 

1986 Metais pavergtos tėvynės brolius ir 
seseris Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
ir Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
vardu.

Vakarų pasaulyje gyveną lietuviai sie
kia, kad Lietuvos problema būtų gyva 
tarptautinėje plotmėje ir laisvasis pasau
lis žinotų mūsų tautos padėtį ir jos lais
vės troškimą. Kaip visas pasaulis, taip 
ir mes norime taikos, bet suprantame, 
kad skirtingų ideologijų nesutarimai žmo
niškumo ir laisvės sąvokose trukdo jos 
realizavimą.

Su viltimi geresnės ateities, kuri atneš
tų laisvės prošvaistes, o ne priespaudą, su
tinkame Naujuosius 1986 Metus.

Mūsų tautos reikalais lietuvių veiksniai 
darė žygių 1985 metais Helsinkio Akto 
raidoje Ottawoje, Budapešte. Liepos 25-31 
d. pasaulio spaudoje skambėjo Pabaltiečių 
Taikos ir Laisvės ryžto žygis Skandina
vijoje. Baltijos Tribunolas Kopenhagoje 
liepos 25-26 d. prieš Sovietų Sąjungą bai
gėsi Kopenhagos Manifestu, kuriuo de- 
:mokatinės vyriausybės buvo raginamos 
pasaulio forumuose kelti Sovietų okupa
cijos Pabaltijo kraštuose klausimą, reika
laujant laisvės ir nepriklausomybės Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai. Jame buvo pa
reikšta, kad dabartinė padėtis Baltijos 
kraštuose kenkia taikos ir laisvės 'įgyven
dinimui Europoje ir pasaulyje. Tie daly
kai rodo, kad greta Prezidento Reagano 
paskelbtų proklamacijų, pagal JAV Kon
greso jungtinių rezoliucijų autorizaciją ir 
prašymą, pareikštos mintys turi panašių 
atbalsių Europoje, Europos Parlamente,

EUROPOS LIETUVIŲ DIENOS
Europos kraštų LB ir LJS valdybų 

suvažiavime Romuvoje (Huettenfeld)
1985 m. rugpjūčio 10 d., dalyvaujant 
Pasaulio LB valdybos pirmininko pa
vaduotojui bei Administracinių reika
lų komisijos pirmininkui dr. Tomui 
Remeikiui ir Pasaulio LJS valdybos 
administracinių reikalų vedėjui Tadui 
Dabšiui, buvo iškeltas ir svarstytas 
Europos lietuvių dienų (ELD) surengi
mo klausimas. Sutarta ELD rengti 
Vokietijoje. Siūlomas laikas —- 1987 
m. Vokietijos LB valdyba paprašyta 
paruošti provizorinės programos rė
mus, su jais iki 1986 m. Velykų su
pažindinti Europos kraštų LB bei LJS 
valdybas, o pačią programą pateikti
1986 m. vasarą Salzburge įvyksian
čiam tokiam pat suvažiavimui.

Vokietijos LB valdyba iškėlė ELD 
rengimo klausimą Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavime 1985 m. lapkri
čio 2 d. Huettenfelde ir prašė talkos. 
Suvažiavimas pritarė ELD ruošimui. 
Alina Grinienė (Muenchen) pažadėjo 
talkinti, organizuojant liet, tautinių 
šokių pasirodymus, o Arvydas Balti
nas — rūpintis muzikine programa.

1985 m. lapkričio 18 d. Romuvoje 
posėdžiavo Vokietijos LB valdyba su 
kviestiniais asmenimis. Dalyvavo Vo
kietijos LB valdybos nariai — pirmi
ninkas Juozas Sabas, sekretorė Marija 
Šmitienė, iždininkas Arminas Lipšys, 
narė jaunimo reikalams Živilė Grod- 
bergienė ir reikalų vedėjas Justinas 
Lukošius, Vokietijos LJS iždininkas 
Joachimas Freteris ir kviestiniai — 
Vasario 16 gimnazijos direktorius An
drius Šmitas, Alina Grinienė, Arvydas 
Baltinas, Kazys Baronas, Vida Sabie- 
nė, Eugenija Lucienė. Svarstytas ELD 
rengimo klausimas. Birmininkavo J. 
Sabas, sekretoriavo J. Lukošius.

K. Baronas, turįs patyrimo Lietu
vių dienų organizavime Kanadoje, 
pateikė du provizorinius projektus, ku
rie, pasirodė, Europos, ypač Vokieti
jos lietuvių sąlygoms sunkiai pritaiko
mi. Susirinkusieji nustatė tokius ELD 
programos rėmus:

Laikas — 1987 m. birželio pabaiga 
ar liepos pradžia. Galutinė data nusta
toma, sužinojus Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus iškilmių Romoje lai
ką.

Vieta — Huettenfeldas ir aplinki- 

žmonės pritaria Pabaltijo tautų valstybi
nės nepriklausomybės troškimams ir re
mia jų teisę nuspręsti savo pačių likimą 
be svetimųjų kišimosi, ypačiai už pareiš
kimą, kur sakoma: „Per 45 metus 
J A V-jos nepripažino prievartinės 
Pabaltijo valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą ir tai nepripažins ir ateity
je“. Tokios JAV laikysenos ryškus faktas 
Lietuvos atžvilgiu yra pripažinimas 1985 
metų gruodžio pradžioje naujai paskirto 
Lietuvos garbės generalinio konsulo Chi- 
cagoje.

JAV ir kitų kraštų spaudoje 1985 me
tais dažnai buvo straipsnių, primenančių 
Sovietų Sąjungos veiksmus Pabaltijo 
kraštuose, prasilenkiančius Maskvos tarp
tautiniams pasižadėjimams, apie ką Krem
liaus delegatai taip pat patyrė Jungtinių 
Tautų organizacijos forumuose New Yor
ke, Ženevoje ir Helsinkio Akto raidoje 
Ottawoje, Budapešte.

Minint 37-tąją Pasaulinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos sukaktį Prezidentas Rea- 
ganas, skelbdamas Proklamaciją 5420, lie
čiančią Teisių Rinkinio Dieną, žmogaus 
Teisių Dieną ir Savaitę, 1985 m. gruodžio 
10 paminėjo savo pasikalbėjimus su gene
raliniu sekretoriumi Gorbačiovu Ženevo
je. Prezidentas Reaganas pareiškė: „Rytų 
Europoje viltys ir aspiracijos milijonų 
žmonių yra gyvos už religijos laisvę, civi
lines teises, nežiūrint daugelio metų prie
spaudos. Mano susitikimuose su generali

niai miesteliai — Lampertheimas, 
Viernheimas.

Programa pradedama penktadienį 
dailės ir tautodailės bei lietuviškos 
knygos ir lietuviškų pašto ženklų bei 
pinigų parodų atidarymu. Suvažiuo
ja į Romuvą programos atlikėjai — 
šokėjai, dainininkai, sportininkai ir 
ankstyvieji svečiai. Vyksta repetici
jos, rodomi filmai. Vakare — laužas 
Romuvos parke su griliumi (tai būtų 
ir vakarienė) bei dainomis. Vokietijos 
LJS valdyba suruošia diskotekinio po
būdžio šokius jaunimui.

Seštadieno rytų — paskaita. Bopiet 
—tautiniai šokiai ir chorų dainos. Va
kare — puota (banketas) su dainų ir 
muzikos koncertu. Bendri šokiai.

Sekmadienį — iškilmingos pamal
dos ir ELD uždarymas.

ELD ruošos komitetas: pirmininkas 
-—Vokietijos LB valdybos pirmininkas 
dipl. inž. Juozas Sabas; vicepirminin
kai — Vasario 16 gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas, Vokietijos LB 
valdybos vicepirmininkas ir Lietuvių 
kultūros instituto vedėjas vyr. mokyt. 
Vincas Bartusevičius [ir iždininkas 
Arminas Lipšys. Koordinatorius — 
laikraštininkas Kazys Baronas.

Menine programa rūpinasi Alina 
Grinienė bei Živilė Grodbergienė (tau
tiniai šokiai) ir muzikos mokyt. Arvy
das Baltinas (muzika ir dainos).

Sportininkų susitikimus bei varžy
bas ir jaunimo pasilinksminimus orga
nizuoja Joachimas Freteris (Vokieti
jos LJS).

Tautinių šokių programa galėtų bū
ti sudaryta iš šių grupių: Vasario 16 
gimnazija, Zuericho VILTIS, Muen- 
cheno RATUKAS, Memmingeno, 
Hamburgo ir Didž. Britanijos maž
daug po 20 šokėjų, iš viso apie 120 
šokėjų. Dainuotų Vasario 16 gimnazi
jos ir, jei atvyktų, ir kiti chorai. Gro
tų — Vasario 16 gimnazijos mokinių 
orkestras. Koncertuoti galėtų būti pa
kviestos kelios šių solisčių: Vileta Her
ma naitė-Sarrach (Vokietija), Bronė 
Spies-Gailiūtė (Belgija), Nelė Paltinie- 
nė (Vokietija), Ričardas Daunoras 
(Vokietija), Violeta štromienė (Angli
ja), Vida Olschan-Vaitkutė (Vokieti
ja), A. ir A. šalčiai (Vokietija), Vili
ja Mozuraitytė.

Muzikinę programą atlikti kviesti

niu sekretoriumi Gorbačiovu aš kalbė
jau apie žmogaus teises ir aš aiškiai jam 
pasakiau, kad žmogaus teisės yra nuola
tinis amerikiečių rūpestis“. „...Nedaryki
me klaidos — žmogaus teisės ir toliau tu
rės didelį efektą į JAV ir Sovietų santy
kius, nes tai yra esminis mūsų požiūris į 
taikų....... JAV niekuomet nesiliaus būti
priešakyje kilnios kovos už žmogaus tei
ses“.

Ateinančių 1986 metų viduryje prama
tytas yra Prezidento Reagano ir generali
nio sekretoriaus Gorbačiovo susitikimas 
JAV-se o 1986 metų lapkričio mėnesį 
Vienoje prasidės Helsinkio Akto peržiūra. 
Visi, kurie gina žmogaus teises ir paverg
tųjų tautines aspiracijas darys žygių, kad 
Sovietų Sąjungos prasižengimai jos tarp
tautiniams pasižadėjimams būtų keliami 
aikštėn ir kad pavergtųjų skundai ir troš
kimai būtų priimami dėmesin.

Pasakytų minčių dvasioje, brangūs bro
liai ir brangiosios seserys, prasidedant 
Naujiesiems 1986 Metams, linkiu geriau
sios sėkmės ir stiprybės tautinių tradici
jų, tautinio identiteto gyvybingumo išlai
kyme, pagrįstame žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių idėjomis žmoniškumo 
ženkle.

ĮSIJUNGS IR V. VOKIETIJA
Vak. Vokietijos vyriausybė, kaip buvo 

jau numatoma, savo posėdyje pritarė ame
rikiečių vadinamai „strateginei gynybos 
iniciatyvai“ ir nusprendė užmegzti dery
bas su Vašingtonu dėl Vakarų Vokietijos 
pramonės įmonių dalyvavimo iniciatyvos 
projekto tyrinėjimo darbuose. Strategine 
gynybos iniciatyva, kaip žinoma, ameri
kiečiai siekia sukurti kosmose priešrake- 
tinį ginklą, šiai iniciatyvai jau pritarė ir 
Didžioji Britanija.

ĮSIGYTAS NAUJAS CENTRAS
Čikagos lietuvių finansinės bendrovės 

„Litas“ akcinininkai Lemonte, netoli nuo 
Čikagos, 'įsigijo buvusią Vincentiečių vie
nuolių seminariją su šventove ir dideliu 
sklypu. Įsigytos nuosavybės vertė yra 
penki milijonai dolerių. Erdviuose pasta
tuose galės telktis įvairios lietuvių organi
zacijos, bus įrengti gyvenamieji butai, se
nelių prieglauda. Tikimasi, kad nauja ir 
graži lietuvių nuosavybė palaipsniškai 
taps dar vienu svarbiu Čikagos lietuvių 
centru. (Tž)

ni: violenčelistas prof. Dovydas Gerin
gas, pianistė dr. Raminta Lampsatytė- 
Kollars, smuikininkė Henrietė Mozu
raitytė, fleitininkas Petras Odinis, var
gonininkas prof. dr. Vytenis Vasyliū- 
nas (visi iš Vokietijos).

Dailės parodoje dalyvauti kviestini: 
Tadas Burba, Alfonsas Krivickas, In- 
gryda Hellmer, Jūratė Lemkienė, Ed
mundas Kaciucevičius iš Vokietijos, 
Elena Gaputylė iš Anglijos. Prancūzi
jos, Šveicarijos ir kitų Europos kraštų 
LB bei LJS valdybos turėtų pasiūlyti 
iškiliuosius savų kraštų liet, dailinin
kus. Dailės parodos suruošimu paža
dėjo pasirūpinti Romuvos liet, moterų 
klubos pirmininkė Vida Sabienė.

Iškilmingoms pamaldoms kviesti 
vysk. Paulių Baltakį, paskaitininku — 
diplomatą Stasį Lozoraitį.

Ūkiniais reikalais rūpinasi (maitini
mu. nakvynėmis ir pan.) Vasario 16 
gimnazijos ūkvedė Eugenija Lucienė.

ELD leidinį redaguoja Alina Gri
nienė, Marija Šmitienė ir Kazys Baro
nas. Į ELD ruošos komitetą dar kvies
tini: vyr. mokyt. V.J. Damijonaitis, 
Kęstutis Ivinskis, inž. J.K. Valiūnas, 
vicedir. R. Tesnau, mokyt. Br. Lip- 
šienė, Liuc. Riterienė.

ELD programos atlikėjai — šokė
jai, dainininkai, choristai, sportininkai 
aprūpinami maistu ir nakvyne, bet 
kelionę turi patys susimokėti.

Skaičiuojama kad ELD suruošimas 
kainuos apie 20.000 US dolerių. Pini
ginės paramos prašytini: JAV-jų ir 
Kanados lietuvių fondai, Kanados lie
tuvių bankeliai, Pasaulio LB valdyba 
ii Europos lietuvių visuomenė bei 
Vak. Vokietijos vyriausybė.

VOKIETIJOS LB VALDYBA

Laisvės paminklas Brazilijoje
Brazilijoj pastatytas Lietuvos Laisvės 

paminklas. Atidengimo iškilmės įvyko 
Praca da Republica Lituana aikštėje, Vi
la Zelinoje, pr. metų gruodžio 14 d. Prieš 
tai buvo atnašautos ypatinga Lietuvos in
tencija šv. Mišios, dalyvaujant visoms lie
tuvių organizacijoms.

LAISVĖS PAMINKLAS, 
MININT LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 

50-METĮ
Pastatytas Lietuvos Aikštės vidury, Vi

la Zelinoje, prieš lietuvių bažnyčią, Mu
ziejaus ir Archyvo Komisijos iniciatyva, 
su konkrečia Brazilijos Lietuvių Sąjungos, 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės, šv. 
Juozapo Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Brazilijoj ir kelių Amerikoj reziduo
jančių lietuvių parama. Tai atkūrimas 
Kaune 1928 metais pastatyto Lietuvos 
Laisvės paminklo, kurį sovietinė valdžia 
jau pirmosios okupacijos metu susprog
dino.

Jį sukūrė skulptorius Juozas Zikaras 
(1881-1944). Dabartinis Brazilijoje pamin
klas turi 6 m aukščio, su 1,80 m statula, 
suprojektuota vietinio skulptoriaus, Gildo 
Zampol, atvaizduojanti moterį — Laisvę, 
sutraukiančią vergijos grandinę. Tai sim
bolis laisvės, kurią Lietuva atgavo 1918 m. 
vasario 16 dieną.

Sovietai, ją susprogdindami, ne tik su
naikino didelės meninės vertės tautinį pa
minklą, bet ir aiškiai įrodė sugriauną Lie
tuvos laisvę — ir iš naujo uždedą vergijos 
pančius. Lietuvos Laisvės paminklo at
kūrimas laisvoj Brazilijos žemėj ilgai ir 
aiškiai bylos apie lietuvio jokiu būdu ne
numalšinamą laisvės troškimą.

Komp. V. Bacevičiaus 80-mečiui
Vilniaus muzikinė visuomenė pažymėjo 

kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus 80- 
sias gimimo metines. Buvo surengti du jo 
autoriniai koncertai.
Naujametinis bėgimas

Gruodžio 28 d. Vilniuje surengtas nau
jametinis bėgimas, kuriame dalyvavo apie 
du tūkstančiai lengvaatlečių. Startas bu
vo Naujuose Verkiuose, o finišas „Žalgi
rio“ centriniame stadione. Distancija vy
rams — 11,5 km, moterims — 5 km. 
Mūzų vakaras

Klaipėdoje buvo surengtas „Mūzų va
karas“. Su naujaisiais savo kūriniais su
sirinkusius supažindino rašytojai ir kom
pozitoriai, poetų eiles skaitė dramos tea
tro aktoriai. Veikė projektų paroda. Nuo 
šiol „Mūzų vakarai“ Klaipėdoje bus tra
diciniai.
Užteršta Neris

„Tiesos“ skaitytojų pašte V. Kateiva ra
šo:

— Laisvalaikį mėgstu praleisti prie 
ežerų. Tačiau savaitgaliais, ypač vasarą, 
išvažiuoti užmiestin nelengva. Man atro
do, kad Vilniuje mažai rūpinamasi Neries 
upe. Ne tiik maudytis, bet ir stovėti prie 
vandens jau darosi nemalonu.
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LIETUVOS RUSIFIKACIJA
RAIDYNAS TAPO KOVOS VĖLIAVA

TARPTAUTINIS FORUMAS
LIETUVA IR PABALTIEČIAI BUDAPEŠTO FORUME

Amsterdamo universiteto Rytų Europos 
Institutas, daktaro M. van den Heuvelio 
vadovaujamo seminaro rėmuose, pakvietė 
I. Kaplaną padaryti pranešimą apie Lie
tuvos rusifikaciją.

Pranešėjas įžangai sustojo ties ypatinga 
Lietuvos geografine ir politine padėtim 
Sovietų užvaldytose teritorijose. Lietuva 
čia lyg sudaro patį vakarinį, patį europie- 
jiškąjį flangą. Iš kitų Pabaltijo kraštų ji 
išsiskiria savo tautiniu stabilumu, savo 
atsparumu rusifikacijos įtakai. Pranešė
jas pabrėžė, kad kova dėl savitumo prasi
dėjo dar carinio valdymo laikais, ypatin
gai paaštrėjo po 1863-jų metų sukilimo, 
Muravjovo-koriko kraujuje paskandinto. 
Čia didelį vaidmenį suvaidino Muravjovo 
artimieji patarėjai, 'įsitikinę slavofilai. Jie 
■tikėjosi, kad mažoji lietuvių tauta, ku
rios kultūrinė istorija prasidėjo tarp dvie
jų frontų: iš vienos pusės, Lietuvoje iš se
no buvo stipri ir įtakinga lenkų kultūros 
ir kalbos įtaka. Čia svarbu, kad Lietuva 
kartu su Lenkija sudarė vieną galingą 
valstybę, kuri, tiesa, susidėjo iš dviejų at
skirų organizmų, lenkų karalystės ir Lie
tuvos didžiosios kunigaikštystės, bet 
sprendžiamąją įtaką įgavo lenkų gaivalas, 
kurio rankose buvo ne tik valstybės apa
rato valdomoji viršūnė, bet ir Bažnyčia. 
Tai ir sugundė carinę valdžią išnaikinti 
lietuviškumą ir padaryti Lietuvą grynai 
rusiška, Rusijos galybės neatidalomu ele
mentu.

Muravjovas ir jo bendradarbiai ir tal
kininkai ypatingai ėmėsi rusinti lietuvius, 
kai jų buvo sugalvota ir Peterburgo val
džios palaiminta piimon eilėn išnaikinti 
net lietuviškąjį raidyną, pakeisti jį va
dinamąja „kyrilioa“. Tuo pačiu laiku no
rėta iš šaknų išrauti tradicinį lietuvišką 
lotynišką raidyną, o lygiagrečiai paspar
tinti Lietuvos, arba kaip įprato sakyti, 
Šiaurės Vakarų krašto pravoslavinimą. 
Tai buvo labai nuosekliai varoma. Pirma
sis Muravjovo konsultantas ir padėjėjas 
buvo K.P. Kornilovas, pasidaręs Vilniaus 
mokslo apygardos kuratoriumi. Jo knyga 
„Rusiškas reikalas šiaurės Vakarų kraš
te“ sudarė pagrindą, pats Kornilovas ėmė
si rusiškų mokyklų ir bibliotekų tinklo or
ganizacijos. Labai autoritetingu muravjo- 
viečių „manifestu“ tapo Aleksandro Hil- 
ferdingo knyga „Lietuva ir Žemaitija“ 
(Zmudj). Jau 1864-ais metais išėjo kyri- 
licos pagrindu „Abėcėlė žemaitiškai-lietu- 
viška“. Po to iš viso tų sukirilintų knyge
lių buvo išleista apie 50, daugiausia reli
ginio turinio. 1864-tųjų metų vasarą Mu
ravjovas oficialiai uždraudė lotynišką 
raidyną lietuviškoms publikacijoms, 1864 
metais atitinkamą aplinkraštį išleido jau 
koriko įpėdinis Von Kaufmann, o 1865-tais 
metais jau visai rusų imperijai tai atitin
kamai padarė 'įstatymu imperijos vidaus 
reikalų ministras P. Valujevas.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad vadovau
jantį vaidmenį paėmė vokiškieji baronai, 
gynę rusinimą ir pravoslavinimą.

Bet lietuviai, nors ir stokodami inteli
gentijos ir organizacijos, nepasidavė Pe
terburgo kėslams ir prasidėjo „keturias
dešimties metų karas“.

Pranešėjas sustojo prie nuostabiai išsi
plėtusios knygnešių armijos, sudarytos iš 
paprastų kaimiečių, bet palaipsniui nuga
lėjusią visus caro valdžios barjerus. Pra
nešėjas pirmiausiai sustojo ties nepapras
ta asmenybe, kuri nulėmė tautinį atgimi
mą — prie vyskupo Motiejaus Valan
čiaus. Valstiečių sūnus, prasimušęs į 
mokslus tik per pakeistą gimimo metriką, 
kaip tariamas bajoras su sulenkinta pa
varde, jis mokėjo padaryti įspūdžio net 
tokiems asmenims kaip caras Nikalojus 
Pirmasis. Jis buvo pirmas valstietis vys
kupo poste ir mokėjo per 25-erius metus 
vadovauti ne tik Žemaitijai, bet ir visai 
Lietuvai. Pranešėjas minėjo Valančiaus 
plačius ir dinamiškus gabumus, sustojo ir 
prie didžiojo Lietuvos sūnaus sudarytu 
blaivybės judėjimu, apėmusiu apie milijo
ną tikinčiųjų. Bet, žinoma, ypatingai svar
bi buvo vyskupo Motiejaus veikla kovoje 
už lietuviškąją kultūrą, už sukūrimą net 
ir lietuviškos literatūros, nes vyskupas bu
vo ne tik ganytoju, o ir nepaprastu rašy
toju, kurio kūriniai ir dabar nenustoja 
savo vietos lietuvių raštijos istorijoje.

Pranešėjas parodė olandų studentams 
pirmojo lietuvių pogrindžio žurnalo „Auš
ra“ fotokopijas ir dabartinės lietuviškos 
savilaidos pavyzdžius, net to paties pava
dinimo žurnalą „Aušra“.

Pranešime pabrėžtas tas neabejotinas 
ryšys tarp pirmųjų lietuviškos savilaidos 
leidinių ir dabartinių — pagal turinį ir 
pagal reikšmę tautinėje kovoje.

Pranešėjas ta proga analizavo Vilniuje 
išleistą „Lietuvos TSR istoriją nuo se
niausių laikų“. Pabrėžė, kad toje istorijo
je perdėm ryškus skirtumas tarp suklas
totų faktų ir tikros istorijos. Pranešėjas 
kalbėjo apie „partistorikus“, kurie dau
giausia susidarė iš mažai raštingų „poli- 
trukų“, kartojančių jiems įteiktų trafare
tų, nepaisant nei logikos, nei literatūrinės 
kalbos dėsnio, nes toje „istorijoje nuo se
niausiųjų laikų“ naudojama tokia nu
skurdinta ir bjauri kalba, kurios negalima 
net rusiška pavadinti. Pranešėjas pabrė
žė, kaip sumindomi nesugriaunami faktai, 
kad ir su tuo pačiu Valančiumi, apie kurį 
niekur nepaminėta, kad jis buvo katalikų 
vyskupu. Tas pa'ts įvyko pas „partistori
kus" su kitu vyskupu — Antanu Bara
nausku, talentingiausiu poetu, apie kurį 
taip pat nepanorėta paminėti jo bažnyti
nes pareigas.

Analizuojamoje „Istorijoje nuo seniau
sių laikų“ net ir spaudos draudimo apra
šyme vengiama naudoti terminą „kiryli-

Pr. m. spalio 15 — lapkričio 25 d. Buda
pešte vyko Tarptautinis Forumas, kuria
me dalyvavo 35-ios Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių valstybių delegacijos, įskai
tant rašytojus, menininkus, kultūrininkus. 
Forumo metu buvo užsiminta ir apie Lie
tuvą. Iš užsienio atvykę ir vengrų rašy
tojai, pasivadinę „Tarptautine Helsinkio 
Federacija Žmogaus Teisėms Ginti“, su
ruošė simpoziumą apie išraiškos laisvę. 
Kadangi vengrų valdžia jiems uždraudė 
naudotis iš anksto užsakytu viešbučio 
kambariu, jie posėdžiavo privačiame bute. 
Simpoziumo dalyvių pareiškime sakoma: 
„Mes užjaučiame ir remiame Lenkijos, 
Lietuvos, Ukrainos, Čekoslovakijos, Jugo
slavijos ir Rumunijos katalikus“. Taip pat 
pareikštas solidarumas su latviais, estais 
ir kitomis „Sovietų Sąjungoje kenčiančio
mis tautomis“.

Forumui adresuotas vengrų disidentų 
pareiškimas buvo išspausdintas pogrindžio 
žurnale Hirmondo. Jame protestuojama 
prieš žodžio laisvės suvaržymus Vengrijo
je, solidarizuojamasi su Vidurio-Rytų Eu
ropos ir Sovietų Sąjungos piliečiais, ir ra
šoma: „Lenkų, lietuvių, ukrainiečių, čekų, 
slovakų, rumunų, katalikų reikalas yra ir 
mūsų reikalas. Bulgarams, estams, lat
viams, turkams, totoriams padarytos 
skriaudos“.

Latvių išeivių informacijos biuro vado
vas Kadelis painformavo dienraštį Frank
furter Allgemeine Zeitung (1985.X.29), 
kad vengrų valdžia suteikė NGO (ne vy
riausybinės organizacijos) atstovo statu
są Pasaulio Laisvųjų Latvių Sąjungos pir
mininkui O. Pavlovskiui. Anot Kadelio, 
tuomi pirmą sykį pabaltiečių išeivių or
ganizacijai suteiktas oficialus statusas ko
munistinėje šalyje. Pažymėtina, kad Ven
grija yra Varšuvos pakto narė.

Kadelis priminė, kad 1977-1978 metais 
Belgrade įvykusioje pirmoje Helsinkio 
peržiūros konferencijoje, jugoslavų val
džia ne tiktai atsisakė Pavlovskį pripažin
ti teisėtu delegatu, bet net jį apkaltino 

ca“, kurį „partistorikai“ lyg ir gėdinda
miesi mėgina vadinti-„graždanski šrift“.

Pranešėjas apžvelgė dabartinę savi- 
laidą, iškėlė jos ryšius su nesustojančia 
pavergtosios lietuvių tautos kova ir net 
su nuostabaus lietuvių tautos pasiprieši
nimo alštuomečiu — 1944-1952 metai. Olan 
diškoji auditorija išklausė pranešimą su 
dideliu susidomėjimu. Buvo daug klausi
mų, studentai domėjosi paties pranešėjo 
gyvenimo keliais karo metu.

Moderavo pranešimą vienas didžiausių 
Olandijoje Pabaltijo reikalų žinovas dak
taras M. van den Heuvel. Už poros mėne
sių turi išeiti M. van den Heuvelio knyga 
apie Pabaltijį.

J. Budreika 

„neleistina veikla“ ir pareikalavo, kad jis 
bematant išvyktų.

Pavlovskis Budapešte išbuvo visą sa
vaitę ir susitiko su 16-os oficialių kultū
ros forumo delegacijų atstovais. Jis jiems 
pareiškė, jog latviai savo pačių žemėje 
jaučia vis stiprėjantį rusinimo spaudimą 
ir patiria nuolatinius žmogaus teisių pa
žeidinėjimus. Pasak Kadelio, dauguma de
legatų Pavlovskį suprato ir užjautė. Va
karų Vokietijos delegacijos narys Eickhoff 
užtikrinęs Pavlovskį, jog latvių tauta

ISTORIKO MIRTIES SUKAKTIS
SUKAKO 125 METAI NUO FRIEDRICH CHRISTOPH DAHLMANN MIRTIES

Praėjusiais metais (gruodžio 5 d.) su
kako 125 metai nuo vokiečių istoriko ir 
politiko F. Ch. Dahlmann mirties. Gegu
žės 13 d., žinoma, buvo paminėtas šito žy
maus vyro 200 metų gimimo sukaktis. 
Pagal kilimą mokslininkas buvo meklen- 
burgietis, kilęs iš Vismaro miesto. Kaip ži
noma Vismaro miestas nuo 30-metinio ka
ro pabaigos (1618-1648) tapo Švedijos val
da. Todėl ir busimojo mąstytojo gyveni
mas yra artimai susijęs su Skandinavija. 
Jo artimiausieji giminės, priklausę pir
klių ir teisininkų luomui, turėjo giminių 
ir Kopenhagoje. Tenai doktorizuojasi jau
nasis Dahlmann darbu apie „Tragedijos 
ir komedijos pradžią Atėnuose" ir 1812 
m. pakviečiamas į Kieliaus universitetą, 
kur jis skaito antikinės istorijos paskai
tas. Profesoriaudamas Kieliaus universi
tete, D. vienoje savo kalboje, ryšium su 
anglų-prūsų pergale prie Waterloo 1815 
m., yra pasakęs, kad Vokietija egzistuo
janti tik per savo tautą. Kielyje jam susi
darė nemalonumų su Danija dėl to poli
tinio nusistatymo, nes tais laikais Šlezvi- 
go ir Holšteino kunigaikštystės buvo tie
sioginėje Danijos karaliaus įtakoje.

1829 m. Dahlmann persikelia į Goettin- 
geno universitetą ir aiškiai pasisako prieš 
studentų neramumus šitame universitete. 
Politika mokslininką tik tiek domino, kiek 
ji buvo susijusi su teise ir morale. Her
cogas Ernst August, britų generalinis gu
bernatorius Hannoverio kunigaikštijoje, 
pavedė D. paruošti konstituciją, kuri 1833 
m. visų luomų buvo iškilmingai priimta.

Iširus šitos kunigaikštystės personalinei 
unijai, Ernst August tampa Hannoverio 
valstybėlės karaliumi ir panaikina tučtuo
jau jam nepatogią konstituciją. Dahlmann 
kartu su kitais šešiais Goettingeno univer
siteto docentais dėl to protestuoja univer
siteto kuratorijoje. Visi protestuojantieji 
mokslininkai tapo atleisti iš pareigų, o 
Dahlmann su broliais Grimmais buvo iš
tremti iš Hannoverio krašto. Tremties 
metais Dahlmann parašo tritomį veikalą 
„Senosios Danijos istorija“. Savo amžinin
kų jis pradedamas vadinti „vyru iš grani
to“.

esanti vokiečiams „labai artima“, nes 
„mes esame dalinai atsakingi už jų da
bartines problemas“.

Vieną atviriausių kalbų oficialiuose pa
sitarimuose pasakė Lichtenšteino atsto
vas, pasiuntinybės patarėjas grafas Von 
Ledebur. Jis paminėjo psichiatrinėse li
goninėse kalinamus kūrėjus ir pabrėžė, 
kad Gulagas nėra kultūros ženklas. JAV- 
jų ambasadorius Stoessel pasisakė už visų 
tautų ir mažumų neribotą teisę tausoti 
visą savo kultūros palikimą.

Budapešto Forume dalyvavusios oficia
liosios Sovietų delegacijos sąraše buvo ir 
poeto Justino Marcinkevičiaus bei kultū
ros ministerijos atstovo Glemžos pavar
dės. (Elta)

Netrukus Bonnos universitetas pakvie
čia jį vadovauti istorijos katedrai. Bonnos 
universitete jis buvo labai gerbiamas ir po 
puliarus dėl savo knygų apie revoliucijas 
Anglijoje ir Prancūzijoje.

Didžioji viltis visoje Vokietijoje įvesti 
konstituciją atėjo 1848 m. Jis tapo nariu 
priešparlamentiniame susibuvime, o taip 
pat nacionaliniame suvažiavime Frankfur
to Povilo bažnyčioje. Kartu su teisininku, 
Wilhelmu Albrechtu, kuris taip pat Goet- 
tingene buvo atleistas iš pareigų, Dahl
mann sudarė konstitucijos projektą, ku
ris 1848 m. neturėjo pasisekimo. Po to 
Dahlmann pasidarė konstitucinės demo
kratinės monarchijos šalininku, kurioje 
Prūsijos karalius turėjo tapti kaizeriu pa
veldėjimo teisės keliu. Bet Prūsijos kara
lius atsisakė paveldėjimo keliu priimti 
kaizerio titulą.

Istorikai teigia, kad Dahlmann, kuris 
laikomas Vokietijos pirmuoju politiniu is
toriku, buvo per- anksti gimęs. Kai jis 1860 
m. Bonnoje mirė, negalėjo nujausti, kad 
diplomatiniuose baruose darbavosi jau 
Bismarkas, ir po 10 metų bus įkurta vie
ninga Vokietijos valstybė. jk
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16. ATRANDU SŪNŲ

Paskutiniu metu buvau tokioje bū
klėje, kad galėjau viskuo patikėti. Pa
tikėjau ir drauge. Važiuoju į Vilnių. 
Nueinu į saugumą. Ten atsakė, kad 
sūnus buvęs pas juos, o dabar esąs 
Lukiškių kalėjime. Nežinau, ar verkt, 
ar džiaugtis. Ir tikiu ir netikiu. Einu 
j kalėjimą, paduodu maistą ir laukiu 
ką atsakys kalėjimo tarnautojai. Po 
kiek laiko pranešė, kad maistas per
duotas sūnui. Nebegaliu sulaikyti aš
arų. — Viešpatie, galvojau, kad jau 
sušaudytas, o čia — gyvas. Gal ir Ma
rija ištiesė paga.bos ranką. Aš juk taip 
meldžiausi.

Padavusi maistą, aš išėjau iš už ge
ležinių durų ir taip verkiau, kad nema
čiau nei dangaus, nei žemės pro aša
ras. Nenoriu važiuoti namo. Atrodo, 
kad leistų į tą kiemą, tai nors sienas 
matyčiau, už kurių sūnus būna, ir tai 
jau būtų lengviau ant širdies. Bet ką gi 
darysi, reikia važiuoti namo. Namuose 
vėl begaliniai rūpesčiai, kaip paruošti 
sekantį siuntinį, iš kur gauti pinigų, 
sveikata blogėja, dirbti vis dar nepa
jėgiu, o žinau, kad sūnus ncdavalgo 
ir labai iškankintas. Maistą priiminė
ja kartą į mėnesį. Todėl reikia ypatin
go apsukrumo, kad įstengtum kas mė
nesį sudaryti po siuntinį. Kai išsibaigė 
visi mano resursai, teko parduoti auk
sinį laikroduką. Gavau 400 rb. Prisi
perku vėl maisto ir vežu. Einu per 
miestą, o ant pečių sunkus maišas. 

Samdyti taksi būtų buvusi didelė pra
banga. Džiaugiausi, kad dar galiu šį 
tą nuvežti sūnui, kai perduodu jam 
maistą, tai net ant širdies pasidaro 
lengviau. Žinau, kad jis ne tik pats 
pavalgys, bet ir kitus pavalgydins.

Vėliau pardaviau ir savo apyrankę 
už 100 rb. Vėl galiu padėti sūnui. Taip 
kas mėnesį. Gerai, kad tada maistas 
nebuvo ribojamas, galėjau vežti kiek 
norėjau.

17. DIDŽIULIS DŽIAUGSMAS — 
GAUNU PASIMATYMĄ

Beveik du metus pravažinėjau į 
Vilnių su siuntiniais. Pradėjau rūpin
tis dėl pasimatymo. Greitai sulau
kiau tos džiugios dienos. Atveda į pa
simatymų kambarį, kuris man toks 
keistas, nes matau pirmą kartą. Prilei
džia mane prie langelio. Kitas lange
lis už 2-3-jų metrų. Langelius skiria 
koridorius, kuriuo vaikšto sargybinis 
ir klausosi pašnekesio. Jeigu kas ne 
taip, pasimatymą turi teisę nutraukti. 
Langeliai tokio dydžio, kad vos gal
va matyti.

Priėjau prie langelio ir sustingau. 
Atrodė, kad nė vienos ašaros negalė
siu išspausti, o jeigu kas pjautų, tai 
nei lašas kraujo nebėgtų. Pamačiau jį. 
Išbalęs kaip popierius, iškankintas, 
menkas. Taip suspaudė širdį, kad visai 
negaliu prakalbėti. O laikas eina. Kal
bėsi ar tylėsi, sargybiniui vis tiek pasi
baigs laikas ir pasimatymą nutrauks. 
Paskui truputį atsigavau. Sūnus pa

ADELĖ KILČIAUSKIENĖ
Balio Gajausko a.a. motina

sakė, kad jau po teismo. Aš paklau
siau! — Kiek? Jis atsakė!

—■ Dvidešimt penki.
Mielos motinos! Kokios būtų jūsų 

širdys tokiu momentu? Pamačiau sū
nų, kurį laikiau žuvusiu ir kuris dabar 
man lyg iš numirusių prisikėlęs ir štai 
— dvidešimt penki metai. Dvidešimt 
penkis metus aš vėl jo nematysiu. Toks 
baisus skausmas pervėrė mane, kad 
daugiau nebegalėjau ištarti nei žodžio. 
O čia pasakė, kad pasimatymas pasi
baigė. Aš išėjau. Kai išėjau už vartų, 
tai pradėjau visu balsu raudoti. Po tiek 
metų aš tikrai sūnaus nebepamatysiu, 
o ir pati nebesulauksiu. Gali juk iš ba
do numirti. Kiek jau nebegrįžo iš
vežtųjų ar suimtųjų.

18. ANTRAS PASIMATYMAS
Sulaukiau antro pasimatymo Vil

niuj, vėl už tų sienų ir geležinių var
tų. šis pasimatymas man buvo dar 
sunkesnis, kalbėti neturiu jėgų, o 
verkt neduoda, grasina, kad nutrauks 
pasimatymą, jeigu verksiu. Beveik ir 
nepasikalbėjau. Tik kai išėjau už var
tų prisiverkiau ligi soties. Namuose 
irgi ne lengviau. Nuolatinė kančia ir 
ašaros.

19. SŪNŲ IŠVEŽA IŠ VILNIAUS
Kartą nuvežu maistą sūnui, tačiau 

man pareiškia, kad čia jo nebėra, 
kur išvežė — nežino. Ką dabar daryti? 
Žmonės patarė ieškoti lageryje prie 
Rasų kapinių. Einu per visą miestą, 

o maišas pečius spaudžia, ir jėgų nė
ra. Jeigu būtų reikėję Lietuvos laikais 
su maišu ant pečių tampytis, būtų bu
vę gėda, o dabar į nieką nekreipiau dė
mesio. Vienas tik rūpestis — surasti 
sūnų.

Prie Rasų lagerio radau rusę mote
rį, kuri man parašė pareiškimą kalė
jimo viršininkui (ten reikėjo rašyti ru
siškai, o aš nemokėjau). Po kiek laiko 
pasakė, kad tokio nėra, žmonės sakė 
esant dar vieną lagerį už Vilniaus. 
Bet aš neturėjau jėgų taip toli nueiti. 
Verkiu. Vienas vyras patarė paieško
ti persiuntimo punkte — iš Rasų ne
labai toli, tuoj už geležinkelio stoties, 
tik tenai ilgai nelaiko kalinių. Išveža.

Taip sunku eiti, tiesiog su kiekvie
nu žingsniu senka jėgos. Atsisėdau 
pailsėti ir galvoju.

— O Kristui ar lengviau buvo po 
kryžiaus našta? Todėl privalau ir aš 
nešti savo kryžių. Dieve, tegu būna 
šitos kančios už mano nuodėmes.

Pailsėjau ir ėjau toliau. Paskirstymo 
punkte pareiškimo rašyti nereikėjo. 
Užklausiau tiesiai prie langelio. Po 
pusvalandžio pranešė, kad sūnus jau 
išvežtas, galiu važiuoti namo ir laukti 
laiško.

Važiuoju namo pusiau gyva. Apie 
Sibirą net ir galvoti negaliu, toks jis 
man baisus ir prakeiktas, visais lai
kais ir prie visų valdžių šimtų tūkstan
čių pasmerktųjų lavonais nuklotas. 
Tikriausiai, nebegrįš ir manasis. Bet 
atėjusi kaimynė mane šiek tiek paguo
dė, apramino.

20. IR SULAUKIAU 
GROMATĖLĖS

Praėjo jau nemažai laiko, o laiško 
vis nėr. Laiškai — tai visa paguoda. 

Kai gauni laišką, tai ne tik pačiai len
gviau pasidaro, bet, atrodo, kad ir 
jam ne taip sunku kentėti be savųjų, 
laisvės, be tėvynės. Nors ir kuklūs 
tie keli žodžiai, bet jie brangesni už 
didžiausias oracijas.

Vieną dieną atneša laišką, kuo grei
čiausiai atplėšiau. Žiūriu — rusiškai 
parašytas. Dieve mano, nėra kam 
perskaityti. Mano draugė darbe ir 
grįš dar negreitai. Paimu tą laišką, pa
žiūriu, pavartau rankose ir vėl pade
du. Žinau, kad mano sūnelio rankele 
rašytas, bet perskaityti negaliu. O lai
kas, kol grįžo kaimynė, man kaip iš
tisi metai atrodė. Kokia buvau laimin
ga, kai sužinojau, ką rašo mano vai
kelis: ir pats laiškas toks brangus bu
vo, kad net žodžiais nemoku išreikšti. 
Dabar jau žinau jo adresą, jau galiu 
ir pati rašyti tik du laiškus per metus. 
Tik visa bėda, kad ir man reikia rašy
ti rusiškai. Aš parašau lietuviškai, o 
kas nors perrašo rusiškai.

21. SIUNTINIAI, SIUNTINIAI
Dabar, kai jau žinau kur sūnus, rei

kia butiniai siųsti siuntinį. O iš kur 
jį sudaryti? Jau ir parduoti nebeturiu 
ką, o siųsti reikia. Nesiųsiu — mirs iš 
bado, kaip šimtai nelaimingųjų.

Pradėjau namuose siūti šlepetes ir 
pardavinėti. Pradžioje nesisekė, toliau 
vis geriau išeidavo. Moterys prinešda
vo visokių skudurų, senų paltų, iš jų 
siūdavau. Siuvau ir moterims, ir vai
kams, ir vyrams. Po karo parduotuvė
se nebuvo jokios avalynės. Todėl ir 
pasinaudojau proga, ir man keli rub
liai. ir žmonėms gerai. Aš visai pigiai 
parduodavau, o iš neturtingesniųjų ir 
visai nekildavau pinigų. Tad ir nešė 
moterys iš visų kampelių, o aš siuvau 
dieną ir naktį. Pradžioj labai privarg-
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Floridoje, įvyko bene antras šiame mieste 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi
teto metinis suvažiavimas-seimas. Vado
vaujantis VLIKo statutu, VLIKo darbą 
vykdo valdyba, kurią prižiūri kas du mė
nesius susirenkanti taryba ir metinis sei- 
mas.Valdybos dydis nėra nustatytas, bet 
turi būti tvirtinamas tarybos; taryba yra 
sudaryta iš penkiolikos VLIKą sudaran
čių grupių atstovų; metinis seimas yra 
viešas, bet balsuojančių narių yra po tris 
iš kiekvienos VLIKą sudarančių grupių, 
tai yra, keturiasdešimt penki atstovai.
Šių metų seimas pasižymėjo dalyvių gau

sumu ir gera organizacija. St. Petersbur- 
giškių tvirtinimu, joks įvykis iki šio laiko 
nebuvo sutraukęs tiek dalyvių, kiek šeš
tadienį įvykęs VLIKo banketas, kuriame 
dalyvavo trys šimtai dvidešimt žmonių. 
Joks visuomenės susirinkimas St. Peters
burge nėra dar praėjęs taip oriai ir man
dagiai, kaip VLIKo seimo posėdžiai, ku
riuose kiekvienas svečias galėjo gauti bal
są klausimams.

Seime dalyvavo keturiasdešimt vienas 
VLIKą sudarančių grupių atstovas iš vi
sų penkiolikos grupių.

Dalyviai buvo iš Čikagos, Detroito, Kly- 
velendo, Losangelo, Vašingtono, Toronto, 
Anglijos, Venesuelos ir, žinoma, iš St. 
Petersburgo. Labai demokratiškos tvarkos 
laikantis, joks VLIKo atstovas neturėjo 
progos panaudoti savo balsavimo privile
gijos ir net rezoliucijų priėmimas įvyko 
netikrinant balsavusių madatų.

Įdomiausia visuomenei VLIKo seimo 
dalis yra nuo 1980 metų įvestos vakaro
nės, kuriose dalyviai gali statyti klausi
mus bet kuriam valdybos nariui, šiems 
neformaliems pokalbiams paprastai pirmi
ninkauja VLIKo valdybos narys, šiame 
seime jie vyko St. Petersburgo Lietuvių 
namuose, pirmininkaujant vicepirminin
kui inž. L. Griniui.

Formalių VLIKo posėdžių metu, šešta
dienį ir sekmadienio ryte, pranešimus pa
darė pirmininkas dr. K. Bobelis, vicepirm. 
V. Jokūbaitis, vicepirm. L. Grinius, Tau
tos fondo valdybos pirmininkas J. Gie
draitis, Kanados Tautos fondo atstovybės 
pirmininkas A. Firavičius ir J.E. vyskupas 
Paulius A. Baltakis, OFM. Dr. K. Bobelis 
taip pat pravedė svarstybas apie 1985 me
tų Europos įvykius, kuriose dalyvavo dr. 
J. Stiklorius, inž. L. Grinius ir dr. D. Kri
vickas. Seimo dalyviai taip pat pamatė vi
deo filmus apie Skandinavijos žygį iš 
švedų ir vokiečių televizijos. Gyvos disku
sijos vyko apie per mažą lietuvių dalyva
vimą šiame žygyje. Vienas Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybos apologentas 
netgi paaiškino, kad PLB valdyba nepri
sidėjo prie Pabaltiečių suruošto Sovietų 
Sąjungos teismo Kopenhagoje ir iškylos 
Skandinavijoje nei lėšomis, nei darbu, nei 
reklama todėl, kad nenorėta trukdyti VLI
Ko pastangoms pabaltiečių tarpe... Besė

davau, net rankos pūslėtos buvo. Bet 
kitos išeities nebuvo, maistas taip pat 
labai brangus, tad vienam siuntiniui 
sudaryti reikėjo krūvos pinigų. Laši
niai tuo metu buvo po 50 rb. už kilo
gramą, siuntinį norėdavau padaryti iš 
vertingesnių produktų, kad būtų kuo 
daugiau naudos organizmui. Pirkda
vau lašinius, sviestą, ir šiaip įvairius 
riebalus. Tada dar galėjo siųsti po 8 
kg. Siųsdavau kas du mėnesiai, nes 
dažniau neišgalėjau. Manau, supranta
ma, kiek reikėjo uždirbti siuntiniams. 
To, ką siųsdavau, pati niekada neval- 
gydavau, nes, galvodavau, jeigu nors 
kąsnelį suvalgysiu, tai sūnų nuskriau
siu, o jam labiau reikia. Net pašte už 
išsiuntimą reikėdavo 30 rb. sumokėti. 
Jeigu kartais likdavo koks rublis ar 
kapeikos, tai, eidama iš pašto, užeida
vau į bažnyčią ir paaukodavau prie 
šv. Antano altoriaus, kad šv. Antanas 
globotų vargšus kalinius. Pasimeldžiu 
ir atiduodu paskutines kapeikas. Grįž
tu namo be nieko. Namuose vėl siuvu. 
Moterys vis neša ir neša ir vis naujų 
klientų atveda: taip, kad darbo per 
akis. Tik duok, Dieve, sveikatos. O su
žinojus, kokia pas mane nelaimė, dar
bo net padvigubėjo. Visas tuometi
nis mano gyvenimo tikslas ir tebuvo 
— darbas ir siuntiniai, siuntiniai ir 
darbas... Net pati nepajutau, kaip 
prabėgo sunkūs, kančios pilni, penke- 
ri metai.

Daugelis žmonių mane užjautė, 
kuo galėdavo, padėdavo. Tačiau kaž
kam net ir toks skurdus mano egzis
tencijos merdėjimas pasirodė besąs 
nusikaltimas. Įskundė finansų skyriuj, 
kad nelegaliai uždarbiauju. Todėl te
ko savo „skudurinį monopolį“ užda
ryti.

(Bus daugiau)

džių salės sienos buvo užpildytos septynio
mis popierinėmis juostomis, kuriose mar
gavo Skandinavijos žygio iškarpos iš 
Europos, Amerikos, Sovietų Sąjungos, 
netgi ir Japonijos, spaudos ir radijo pra
nešimų.

Seimo metu teko nugirsti kelias kritiš
kas pastabas. Esą, buvo bereikalingai leis
ta VLIKą sudarančių grupių atstovams 
skaityti sveikinimus (sako, sveikino sa
ve) ; pirmininkas dr. K. Bobelis per daug 
seimą dominavęs, pats kalbėdamas arba 
pirmininkaudamas; Skandinavijos žygio 
tema buvo įdomi, bet ji lietė praeitį, o ne 
ateitį; VLIKo reikalų vedėjos parūpintos 
knygos pardavimui (dr. J. Pajaujo „So
viet Genocide in Lithuania“ ir A. Rin- 
kūno „Lietuva ir VLIKas“) buvusios pa
liktos be priežiūros ir daugelis jų „išsi
vaikščiojo“... Priešpriešiais teigimui, kad 
nebuvo kalbėta apie ateitį, prisimintina, 
kad inž. L. Grinius penktadienio vakaro
nėje pasiūlė ruoštis gausiai dalyvauti 1986 
m. lapkričio mėnesio Helsinkio pilnaties 
suvažiavime Vienoje, Austrijoje, o šešta
dienį, pranešime apie Skandinavijos žy
gi, jis pabrėžė reikalą planuoti ateities 
įvykius. Šios mintys nesulaukė diskusijų.

VLIKo seimui pirmininkavo Rytų Lie
tuvos rezistencinio sąjūdžio pirmininkas 
R. Misiūnas. Seimo ruošos komitetui pir
mininkavo dr. I. Mačionienė.

Sekmadienio popietėje seimo proga bu
vo atnašaujamos iškilmingos mišios, ku
rias aukojo J.E. vysk. P.A. Baltakis, pa
dedamas šešių kunigų ir dalyvaujant 
evangelikų kunigui dr. E. Geruliui-Snars- 
kiui.

Skaitytoju taikliai
KAS YRA „MOTERIŠKA LOGIKA“?

Jau nebe pirmas kartas, kad „Europos 
Lietuvio“ skaitytojų laiškuose mano pa
vardė yra panaudojama su geru žiupsniu 
pašaipos, pajuokos ir užgaulu
mo. Pr. m. kalėdiniame numeryje Bronius 
Brinklys (gal esame pažįstami, tik neat
simenu, nes jis mane net „mieloji Aureli
ja vadina“!), reaguodamas į Amerikos 
spaudoje pasirodžiusias diskusijas dėl sla
pyvardžių vartojimo, neva tai norėdamas 
pareikšti ir savo nuomonę, operuoja sar
kazmu persunktais posakiais. Norėčiau pa
aiškinimo ką, pvz., reiškia, kad „pati Ba- 
lašaitienė, gaudydama spaudoje vėžius, 
atatupstuoja“. Kaltinama esu „užmarš
timi“, „moteriškos logikos įspūdžiu“. Ir 
kam taikomas „rašeivos“ titulas?

Atrodo, kad ponas Brinklys su dideliu 
kruopštumu renka medžiagą, kaip, pvz., 
po šešerių metų panaudodamas V. Alanto 
straipsnį Lietuvy Žurnaliste, tik su vienu 
tikslu — pamokyti ir „atsigriebti“. Lais
vos spaudos pagrindinis principas yra tei
sė savo nuomonę atvirai reikšti, ją pro
paguoti ar ją ginti. Tačiau kiekvienas į 
viešumą einantis asmuo taip pat privalo 
apsvarstyti ne vien tai, ką jis nori pasa
kyti, bet KAIP. Sutinku, kad ponas Brin
klys turi teisę ginti pseudonimų ir slapy
vardžių vartojimą, todėl nežinau, ar tas 
laiškas pasirašytas jo tikra pavarde. Taip 
pat stebiuosi, kad pastarasis, greičiausia 
Europos kontinento gyventojas, išliko ne
paliestas džentelmeniškumo, specifiniai 
būdamas nemandagus moterų atžvilgiu. 
Rašeiva aš nesu, ką įrodo mano per trejų 
dešimčių metų lietuviškos spaudos dar
bas. Kas liečia „moterišką logiką“, logi
kos esu kiek ragavusi, bet šitos sąvokos 
nerandu jokiame žodyne ir jokioje enci
klopedijoje. Jei kas pasirašo savo straips
nius slapyvarde „iš kuklumo“, tai daro 
skriaudą ir skaitytojams, ir sau, parašęs 
gerą straipsnį. Jei prisidengia, norėdamas, 
kam nors įgelti, yra bailys ir jam visi V. 
Alanto epitetai tinka. Tai ko gi čia gin
čytis? Tiesą pasakius, turėčiau pakeisti 
savo parašą į „Aurelijus Balašaitis“ — 
gal tada būtų kiek mandagesnė ir santū
resnė reakcija į mano straipsnius, kurių 
„ilgus išvedžiojimus“ redaktoriai mielai 
spausdina. Giriuosi? Ne, tik konstatuoju 
faktus. Tie, kurie skaito Dirvą, Draugą, 
Tėviškės Žiburius ar Darbininką, mano 
pavardę pažįsta. Rašiau į Europos Lietu
vį, propaguodama tautinių šokių šventę 
Clevelande. Tačiau, jau nebe pirmą kartą

INFORMUOJA APIE LIETUVĄ

Prancūzijoje leidžiamas mėnesinis žur
nalas „Catacombes“ pastoviai informuoja 
visuomenę apie tikinčiųjų persekiojimą 
sovietų valdomuose kraštuose ir krikščio
nių pastangas išsikovoti jiems priklau
sančias teises. Beveik kiekviename lai
kraščio numeryje yra pateikiama infor
macijų apie Lietuvą, Lietuvos Bažnyčią 
ir jos tikinčiųjų dabartinę sunkią būklę.

Seimo proga St. Petersburgo Amerikos 
lietuvių tarybos skyrius sekmadienio va
kare sušaukė visuomenės susirinkimą 
Lietuvių namuose su pietumis, kurie bu
vo paruošti Lietuvių namų moterų. Susi
rinkimo programoje dr. K. Bobelis pra
vedė diskusijas, dalyvaujant dr. D. Kri
vickui (jis parafrazavo kun. E. Gerulio 
bažnyčioje pasakytas mintis apie laisvę), 
dr. K. Šidlauskui (jis labai vykusiai ap
žvelgė vakarų politikų pareiškas Lietuvos 
atžvilgiu), ALTos pirmininkui T. Blins- 
trubui (jis peržvelgė ALTos pastangas 
1985 metais) ir inž. L. Griniui (jis apibū
dino reikalą praplėsti lietuvių politines 
pastangas užsiimant ne vien Lietuvos 
skriaudos reklama, bet agresyviau ieškant 
politinės naudos Lietuvai derinyje su 
įvairių valstybių užsienio politika). Buvo 
taip pat parodytos S. Anužio paskolintos 
skaidrės iš Skandinavijos žygio. Apyjau
nis Antanas Sniečkus visuomenei prista
tė porą dėmesio vertų knygų (C. Fisley 
„They dared to speak out“, T. Clancy 
„The Hunt for Red October“) ir nurodė 
savo nesėkmingas pastangas įvesti lietu
viškas temas į „National Geographic" žur
nalą. Diskusijos po A. Sniečkaus minčių 
greit pakrypo į Amerikos žydų vaidmenį 
Jungtinių Amerikos Valstijų viešajame 
gyvenime — renkant atstovus į Kongresą, 
vystant bylas prieš įtariamus koloboran- 
tus su naciais ir kontroliuojant spaudą.

VLIKo seime buvo pranešta, kad 1986 
metais Pasaulio pabaltiečių santalkai pir
mininkaus lietuviai. 1984 ir 1985 metais 
lietuvių atstovavimu rūpinosi VLIKo vi
cepirm. inž. L. Grinius. Teigiama, kad 
įvykdęs Pabaltiečių žygį Skandinavijoje, 
inž. L. Grinius nėra toliau linkęs būti 
1984-85 metais santalkos darbe nedaly
vavusio dr. K. Bobelio antrininku. Kor.

skaitydama „vyriškus“ pasisakymus ra
šančių moterų atžvilgiu, tą plunksnos mo
nopolį palieku jiems. Linksmų švenčių!

Aurelija Balašaitienė

NETEISINGAS APRAŠYMAS

Aprašydamas DBLS Londono Pirmojo 
skyriaus susirinkimą, įvykusį praėjusiais 
metais Parapijos svetainėje, S.N. „Euro
pos Lietuvio“ Nr. 45 suteikė neteisingų 
žinių.

Jis rašė: „Parengimus rengti Rytų Lon
done dabar yra beveik neįmanoma, nes 
Socialinio klubo salė yra labai blogam 
stovy, o klubas neturi kitų patalpų, kurias 
galima būtų naudoti lietuviškiems rengi
niams. Buvo pareikšta apgailestavimas, 
kad Socialinis klubas nesudaro geresnių 
sąlygų lietuviškai veiklai“ (Mano pa
braukta — S.K.).

Tame susirinkime dalyvavo ir Parapi
jos klebonas dr. J. Sakevičius, MIC, ku
ris į tuos neteisingus tvirtinimus atsakė 
ir paaiškino apie tikrąją klubo patalpų 
padėtį. Jis taip pat pasakė, kad Londono 
lietuvių parapija tose patalpose rengs su
sitikimą su vysk. P. Baltakiu 1986 metais.

Savo korespondencijoje S.N. praleido 
klebono pasisakymą. Tai rodo, kad ap
rašymas buvo vienašališkas ir tuo pačiu 
užgaunantis klubo valdybą ir narius.

Klubo patalpos yra gerame stovyje. Jo
mis klubo nariai naudojasi vestuvėms ir 
kitiems reikalams. Kitos lietuviškos or
ganizacijos taip pat gali ten rengti įvai
rius renginius. Tam reikalui klubas tas 
patalpas ir išlaiko. Paskutiniųjų metų 
laikotarpy DBLS Londono Pirmasis sky
rius nepadarė jokio pasiteiravimo klubo 
vadovybei dėl patalpų padėties. Ir štai 
skyriaus susirinkime iškilo klubo reika
lai, nors klubas nėra susietas jokiais ry
šiais su Lietuvių Sąjunga. Išskyrus tik 
vieną DBLS Centro valdybos narį, kiti na
riai, o taip pat Pirmojo skyriaus valdybos 
pirmininkas, nėra klubo nariai ir ten ne
silanko. Tai iš kur jie gali žinoti, kokia
me stovyje klubo patalpos?

Baigdamas norėčiau priminti S.N., kad 
jis neskaidytų mūsų žmonių į kažkokius 
„Rytų“ ar „Vakarų“ lietuvius. Yra tik 
Londono lietuviai, nežiūrint, kur jie gy
vena — rytuose, vakaruose, šiaurėje ar 
pietuose. Nereikia statyti „geležinės už
dangos" tarp Londono lietuvių.

Stasys Kasparas 
Klubo patikėtinis ir valdybos pirmininkas

DĖL LAIVO „ŠIAULIAI“ LIKIMO

Didž. Gerb. „Ventės Ragui“
EL Nr. 43, 1985 m. lapkričio 8 d., „Lai

vu Suomijon“ aprašyme minite LBL lai
vą „Šiauliai“, tarp kitko sakote: „Kadaise 
skaičiau, kad 1942 m. žiemą, prie Hangoe 
salos, 910 BRT laivas užplaukė ant seklu
mos“... Įdomu, kuriame laikraštyje apie 
tai skaitėte? Noriu pastebėti, kad laivą 
„Šiauliai“ paskutinį kartą mačiau Taline 
1941 m. liepos mėn. Laivų istorija, ir tai 
ne tik „Šiaulių“, bet ir kitų LBL laivų,

plačiai skaitomam italų dienraščiui „II 
Giornale d'Italia“ pasiųstu lietuvių vardu 
laišku, nuoširdžiai pasveikino į Vakarus
atvykusią akademiko A. Sacharovo žmoną 
Jeleną Bonner. Laiške Juozas Gailius pri
mena, kad lietuvių tautos ryšiai su žy
miuoju rusų fiziku yra seni ir visada bu
vo pagrįsti tarpusavio palankumo, pagar
bos ir draugystės jausmais. Akademikas 
Sacharovas yra ne kartą pasisakęs už lietu 
vių tautos teisę atkurti savąją nepriklau
somą ir suvereninę valstybę, kuri buvo 
sužlugdyta gėdingu nacių ir sovietų susi
tarimu 1939 metais. 1975 metais gruodžio 
9-12 dienomis, kaip tik tuo laiku lygiai 
prieš dešimt metų, kai Sacharovas būtų 
turėjęs nuvykti 'į Norvegijos sostinę Oslo 
atsiimti jam paskirtąją Nobelio Taikos 
premiją, jis nuskubėjo į Vilnių, siekdamas 
apginti kitą kilnios širdies rusą — Sergie- 
jų Kovaliovą, teisiamą už lietuviams kata
likams suteiktą pagalbą. Tad Nobelio pre
miją Osle turėjo atsiimti akademiko žmo
na Jelena Bonner. Andriejus Sacharovas, 
rašo laiške italų dienraščiui Juozas Gai
lius, visada drąsiai ir ryžtingai rėmė ir gy
nė plačiai pasireiškiantį lietuvių kitamin
čių sąjūdį, kol sovietinis režimas nenu
slopino akademiko balso. Dabartiniu me
tu, toliau rašo laiško autorius, yra labai 
madinga kalbėti apie Čilės ir Pietų Afri
kos režimus. Neabejotina, kad jie būtų 
apšaukti vergų kraštais, jei išdrįstų pa
reikalauti iš bejėgės moters raštiško įsi
pareigojimo nė vienu žodžiu neišsitarti

PRISIMINTAS KUN. J. LUCKUS

Prienų bažnyčioje ir kapinėse buvo iš
kilmingai paminėtos žymaus jaunimo au
klėtojo, buvusio Prienų gimnazijos lotynų 
kalbos mokytojo ir kapeliono kunigo Juo
zapo Luckaus šimtosios gimimo metinės. 
Įspūdingame minėjime dalyvavo daugiau 
kaip šimtas iš visos Lietuvos suvažiavusių 
buvusių kunigo Luckaus mokinių bei au
klėtinių. šv. Mišias aukojo buvę moki
niai: prelatas Andrius Gustaitis, kun. Ka
zimieras Juškevičius ir kun. Antanas Šu- 
kevičius. Bažnyčioje kalbėjo prel. Gustai
tis, apžvelgdamas visų mylimo kapeliono 
nueitą kelią. Kapinėse buvusių mokinių 
vardu žodį tarė kun. Šukevičius, atnau
jindamas gražius prisiminimus apie žy
mųjį auklėtoją.

man žinoma nuo pradžios iki pabaigos. 
Esu Lietuvos Laivininkystės ir Jūrinin
kystės archyvo bendradarbis Europoje. 
Straipsnių serija apie Lietuvos laivyno li
kimą buvo išspausdinta „Karyje“. Auto
rius jūrų kapitonas R. Vilkas, kurį asme
niškai pažįstu. Turiu aliejiniais dažais ta
pytą to laivo paveikslą su užrašu „Šiau
liai — Lietuva“. Turiu ir kitų LBL laivų 
fotografijų.

Tikėdamas Jūsų atsakymo, lieku su ge
riausiais linkėjimais 1986 metams.

Su pagarba,
Eduardas Voroneckas

Laikosi nepripažinimo politikos
Pernai sukako 45 metai, kai Tarybų 

Sąjunga, pasinaudodama Trečiojo Reicho 
palankumu, okupavo tris nepriklausomas 
Pabaltijo valstybes. Šis smurto veiksmas 
neturi jokios galios tarptautinės teisės 
prasme, todėl demokratinės valstybės nie
kuomet nepripažino ir nepripažįsta de 
jure Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijun
gimo prie Tarybų Sąjungos. Jokia užsie
nio valstybė neatšaukė šių trijų valsty
bių dejure nepripažinimo. Įvairiomis pro
gomis šita Pabaltijo okupacijos nepripa
žinimo politika iškyla ir oficialių sluoks
nių pakartojama. Dažniausiai tokius pa
reiškimus pakartoja galingiausia pasaulio 
valstybė — Jungtinės Amerikos Valsti
jos. Tačiau ir kitos valstybės, iškilus šiam 
klausimui, aiškiai išdėsto savo nusistaty
mą dėl Pabaltijo valstybių suverenumo.

Aukščiausio lygio susitikimas Ženevoje 
suteikė progą Šveicarijos vyriausybei pa
kartoti savo nusistatymą dėl to, kad pa
saulio spauda pastebėjo, jog Tarybų Są
junga Ženevoje naudojasi nepriklausomai 
Latvijos valstybei priklausančiu turtu. Iš 
tikrųjų tarybinė pasiuntinybė, kur vyko 
dalis prezidento Reagano ir generalinio se
kretoriaus Gorbačiovo pokalbių, yra įsi
kūrusi namuose, kurių teisėto šeimininko 
šiuo metu nėra. Tie namai priklauso Lat
vijos valstybei, juose prieš Antrąjį pasau
linį karą veikė Latvijos pasiuntinybė prie 
Tautų Sąjungos. Pasiuntinybę uždarius, 
jos turtas laikinai patikėtinio teisėmis bu- 
vos perimtas Šveicarijos vyriausybės, ku
ri, iki atsiras tikrasis savininkas, leido 
šiais namais naudotis Tarybų Sąjungai. 
Reikia pabrėžti, kad šis leidimas naudotis 
nepriklausomos Latvijos valstybės turtu 
visiškai nereiškia, kad Šveicarija pripa

žįsta Latvijos prijungimą prie Tarybų Są
jungos. Ženevos susitikimo dienomis tai 
dar kartą spaudos atstovams pakartojo 
atsakingas Šveicarijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas.

Neseniai savo nusistatymą nepripažinti 
Pabaltijo valstybių tarybinio inkorporavi
mo pakartojo ir Australijos užsienio rei
kalų ministerija, šis klausimas iškilo dėl 
nesusipratimo Australijos pasų įstaigoje. 
Pr. metų pradžioje vienam iš Estijos kilu
siam piliečiui buvo įrašyta pase, kad jis 
gimė „Taline, Tarybų Sąjungoje“. Austra
lijos pabaltiečių organizacijos ir Latvijos 
konsulas Melburne Emilis Delinis dėl to 
kreipėsi į Australijos užsienio reikalų mi
nisteriją, reikalaudami paaiškinimo.

Ministerija raštu atsakė, kad Australi
jos vyriausybės politikoje nėra jokio pa
sikeitimo: Australija nepripažįsta de jure 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorporavi
mo į Tarybų Sąjungą. Pasų išdavimo 
įstaiga padarė klaidą tik dėl to, kad nau
jai paskelbtame kilmės kraštų sąraše Pa
baltijo valstybės neturi savo kodo. Kai 
kurie tarnautojai klaidingai suprato šią 
procedūrą ir kai kuriais atvejais iš Pa
baltijo kilusiems piliečiams pridėjo Tary
bų Sąjungos kodą.

Atitaisydama klaidą, kurią Australijos 
užsienio reikalų ministerija apgailestauja, 
ji pasų išdavimo įstaigoms priminė, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos kraštų pava
dinimai turi būti įrašomi žodžiu, nes jie 
neturi kodo.

Kitais žodžiais tariant, nors Pabaltijo 
valstybės šiandien nėra nepriklausomos, 
jų suverenumo teisę Australija toliau pri
pažįsta.

J.Vd.

Daktaro J. Gailiaus laiškas
Romoje gyvenantis dr. Juozas Gailius, apie -tų režimų bjaurius veiksmus už leidi-

mą gydymosi tikslais laikinai išvykti 'į 
, užsienį, leidimą, kuriuo pasinaudoti, be 
kita ko, kiekvienas turi neginčijamą teisę. 
Čia kaip tik visu ryškumu ir iškyla sovie
tinio režimo niekšiškumas, rašo Juozas 
Gailius, niekšiškumas režimo, kuris re
miasi ne liaudies masių pritarimu, bet 
vien tik valdomųjų baime ir valdančiųjų 
nežabotu savivaliavimu. Laiško autorius 
primena ypatingai tragišką Maskvos pa
vergtų, nerusų tautų padėtį, pažymėda
mas, kad jos ne tiktai patiria sovietiniam 
režimui būdingą priespaudą, bet taip pat 
yra prievartiniai rusinamos, siekiant su
naikinti jų tautinę tapatybę, ir joms bruta 
liai brukamas ateizmas. (K.L.)

A. SACHAROVO PREMIJA
Europos Palamentas Strasburge daugu

mos balsais nusprendė įsteigti žymaus 
teisių gynėjo akademiko A. Sacharovo 
vardo premiją. Premija bus skiriama 
kiekvienais metais Europos Parlamento 
užsienio reikalų komisijos parinktam ir 
dviejų trečdalių Parlamento deputatų bal
sais patvirtintam kandidatui, ypatingu bū
du pasižymėjusiam veikla už Rytų-Vaka
rų santykių plėtimą, taip pat žmogaus 
teisių gynyboje ir mokslinių tyrinėjimų 
laisvės apsaugojimo plotmėje. Premijos 
įsteigimo sumanymui priešinosi tiktai ko
munistų deputatai ir kai kurių kitų kai
riųjų partijų atstovai. Akademikas Sach
arovas, kaip žinoma, už žmogaus teisių 
gynybų 1980 metais buvo ištremtas į Gor
kį, kur iki šiol yra izoliuotas nuo pasau
lio.

SUIMTI KATALIKAI
Austrų katalikų žinių agentūra „Kath- 

press“ informuoja, kad Čekoslovakijoje, 
Gottwaldovo srityje, buvo suimta apie ke
turiasdešimt katalikų. Suimtuosius čeko- 
slovakų milicija apkaltinusi religinės 
spaudos redagavimu ir platinimu be val
džios leidimo. Žinių agentūra rašo, kad 
prieš tikinčiųjų suėmimus, milicininkai 
buvo įvykdę kratas, kurių metu buvę kon
fiskuota įvairių religinių knygų ir teks
tų, taip pat tam tikras skaičius rašomųjų 
mašinėlių.

PAGALBA BADAUJANTIEMS 
IR PABĖGĖLIAMS

Europos Bendruomenės vykdomoji ko
misija Briuselyje paskyrė apie penkias
dešimt milijonų dolerių vertės pagalbą 
maistu nuo alkio kenčiantiems Afrikos 
gyventojams ir afganams pabėgėliams Pa
kistane. Nuo to laiko, kai prieš šešerius 
metus Sovietų Sąjunga okupavo Afganis
taną, iš šio krašto į kaimyninį Pakistaną 
pabėgo keli milijonai afganų, kurie yra 
globojami specialiai įsteigtose pabėgėlių 
stovyklose. Jais rūpinasi Jungtinių Tautų 
Organizacija, kitos tarptautinės instituci
jos, taip pat atskiros valstybės, kurių tar
pe ir Vakarų Europos kraštai. Teikiama 
pagalba yra siekiama palengvinti buitį tų 
nesuskaitomų afganų, kurie dėl sovietinės 
okupacijos buvo priversti palikti savo tė
vynę.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Centrinis Vasario 16 minėjimas Vokieti
joje — vasario 15 d., Huettenfelde (Buer- 
gerhaus) su plačia programa.

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.

Vokietijos LB tarybos narių suvažiavi
mas — kovo 1 d., Romuvoje.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

AUKOS TAUTOS FONDUI
K. Jankus — 50.00 sv.
A. Mykolaitis — 2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
VIEŠNIA IŠ KALIFORNIJOS

Buvusi londonietė Judita Mamaitytė, 
dabar gyvenanti Los Angeles mieste, pa
siilgusi žiemos vaizdų, Kalėdų ir Naujųjų 
Metų atostogas praleido Vak. Vokietijoje 
ir D. Britanijoje. Londone ji susitiko su 
senais pažįstamais ir skautavimo laikų 
draugais, su kuriais nesimatė jau bemaž 
dešimt metų.

Nottinghamas
VISI KVIEČIAMI

Nottinghamo Lietuvių Židinyje sausio 
1'2 d., tuoj po lietuviškų pamaldų 11.15 
vai., vyks visuotinis Bendrijos-parapijos 
susirinkimas svarbiam pasitarimui. Ta 
proga bus Sidabrinės šaltinio Sukakties 
spaudos paroda ir kiti įvairumai. Visi ma
loniai kviečiami.

W oi verhamptonas
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

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems pri

siminusiems mane švenčių proga, ypač dė
koju DBLS C. valdybai, spaudos darbuo
tojams, ,,Dainavos“ Sambūriui ir skau
tams.

Vienišas senas jaunuolis Jonas Liobė

Boltonas
KALĖDŲ POBŪVIS

Boltoniškiai ir šiais metais Kalėdų šven
tes atšventė kartu. Antros Kalėdų dienos 
vakare, Ukrainiečių klube, jie visi susi
rinko prie gražiai papuoštų ir įvairiu 
maistu apdėtų stalų pasidalinti Kalėdų 
sveikinimais ir švenčių įspūdžiais. Bolto- 
niškių bičiulis kan. V. Kamaitis palaimi
no maistą ir, pirmą alkį numalšinus, pa
gyrė šeimininkes už tokius puošnius sta
lus ir pasakė turiningą kalbą apie Kalė
das, jų prasmę ir religijos svarbumą šian
dieniniame besikeičiančiame pasaulyje. 
Skyriaus pirmininkas pasakė kanauninkui 
ačiū už jo atsilankymą į Boltoną, padėko
jo šeimininkėms už jų pastangas ir primi
nė, kad laisvame pasaulyje gyveną lie
tuviai ne tiktai gali, bet ir turi išlaikyti 
lietuviškus papročius ir tradicijas.

Boltono šeimininkės — O. Eidukienė, S. 
Keturakienė, M. Pauliukonienė, Florence 
Silius, Eileen Stanionis ir Margaret Vai- 
nes — dar kartą užsitarnavo didelį vieti
nių lietuvių ačiū.

Prieš pobūvio galą garsiai nuskambėjo 
lietuviška daina, kuriai gerai sudainuoti 
padėjo boltoniškių draugai ir svečiai A. 
Jakimavičius ir B. Keršys.

Šiam šauniam pobūviui besibaigiant ne 
vienas dalyvis apgailestavo, kad Kalėdos 
per metus teateina tik vieną kartą.

Sodyba
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d., 7.30 vak., Headley Park 
skyrius šaukia skyriaus susirinkimą.

Susirinkimo metu bus paminėta ir Lie
tuvos Nepriklausomybės šventė.

Prašom gausiai atsilankyti.
Skyriaus valdyba

KALĖDOS SODYBOJE
Drauge su B. Butrimu Kūčių dieną, apie 

3 vai. popiet, atvykom Sodybon. Radom 
kelis pensininkus lošiančius „Ramsą“, 
gurkšnojančius alutį. Paklausiau, kada 
prasidės Kūčių vakarienė. Tikro atsaky
mo negavau, o tik spėliojimą, ar iš viso 
čia kas moka pagaminti tikras lietuviškas 
kūčias. Toks atsakymas manęs nenudžiu
gino, nuėjau į savo kambarį persirengti, 
tikėdamas, kad vis kas nors tikrai bus su
rengta. Ir neapsirikau, šeimininkė prane
šė, kad Kūčių vakaras prasidės 7.30 va
landą.

Atėjus laikui, kartu su kun. A. Geryba 
sėdome prie stalo, šalia jauna, žvali šei
mininkė, prie jos naujasis Sodybos vedė
jas Povilas Podvoiskis, toliau DBLS pir
mininkas J. Alkis, Lietuvių Namų direk
torius B. Butrimas ir eilė kitų svečių ir 
pensininkų. Suskaičiavau apie keturias
dešimt kūčiautojų. Atidarymo žodį tarė 
J. Alkis ir pakvietė kun. A. Gerybą palai
minti gražiai išpuoštą, dvylikos patiekalų 
kūčių stalą. Po to J. Alkis dar padėkojo 
visiems už atsilankymą ir kvietė sekan
čioms kūčioms. Buvęs Sodybos laikinas 
vedėjas A. Lapinskas prisiminė Bradfordo 
„Vytis“ klubo gražų mostą: nepamiršimą 
Sodybos senelių ir jų šventinį apdovanoji
mą. Naujasis vedėjas P. Podvoiskis gra
žia lietuvių kalba padėkojo visiems už at
vykimą ir pareiškė viltį, kad ir 1986 me
tais ta pačia proga vėl čia susitiksime.

Kūčių metu Sodybos tarnautojas (lietu
vis iš Australijos) padarė video filmą, ku
rią kitą dieną visiems parodė. Filmas pa
darė didelį (įspūdį, atrodė, kad viskas vy
ko labai dideliuose ir gražiuose rūmuose.

12 vai. nakties — Bernelių Mišios. Po jų 
— bendras susipažinimas ir pasidalijimas 
■įspūdžiais.

Pirmąją Kalėdų dieną 'šv. Mišias atna
šavo kun. A. Geryba.

Kalėdų pietūs tikrai skoningai paga
minti. O vyriausia kulinare buvo jaunoji 
Danutė Andruškevičiūtė, kuri specialiai 
atvyko savaitei pasidarbuoti švenčių pro
ga. Visi svečiai, jau neskaitant pensinin
kų, kuriuos dažnai nėra taip lengva paten
kinti, kėlė į padanges gabiąją virėją.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Pr. metų gruodžio 14 d. Nottinghame 

įvyko DBLS Tarybos posėdis. Posėdyje 
dalyvavo 35 atstovai ir keletas svečių. 
Praktika rodo, kad tokie Tarybos posė- 
džiai-suvažiavimai yra reikalingi ir turi 
svarbią reikšmę.

Posėdį atidarė Tarybos pirmininkas K. 
Bivainis, pasveikindamas suvažiavusius ir 
palinkėdamas darnaus darbo.

Posėdžio dienotvarkė buvo priimta be 
pakeitimų. Toliau sekė sveikinimai raštu 
bei žodžiu. Po to Tarybos sekretorius per
skaitė praėjusių metų Tarybos posėdžio 
protokolą.

DBLS pirm. J. Alkis pasveikino visus 
dalyvius, pareiškė padėką Tarybos pre
zidiumui už šio posėdžio sušaukimą. Pir
mininkas iškėlė skyrių veiklos susilpnėji
mą, pareikšdamas, kad tuo klausimu Cen
tro valdyba paruoš atitinkamą aplinkraš
ti. Su jaunimu C. valdyba palaiko gerus 
santykius, remia finansiškai „Lynes“ ir 
skautų žurnalą „Budėkime“. Politinėj vei
kloj jaunimas ypač pasižymėjo Stockhol- 
me ir kitur. Pati Centro valdyba dalyvau
ja įvairiose tarptautinėse organizacijose, 
numatyta surengti Pabaltiečių dieną. Pri
minė ir kvietė remti didesnius renginius, 
kaip, pvz„ busimuosius Derbyje ir Lon
done didesnio masto Vasario 16 minėji
mus, kuriuose meninę programą atliks 
profesionalai menininkai iš Vokietijos. 
Taip pat jis pareiškė padėką Bradfordo 
lietuviams už Lietuvių dienos surengimą. 
Savo darbuose DBLS tampriai bendradar
biauja su Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne. Baigdamas prašė atstovų pasisakyti 
dėl Lietuvos krikšto minėjimo ir tam rei
kalui komiteto sudarymo, nušvietė da
bartinę Tautinės Paramos Fondo padėtį ir 
jo veiklą.

Po DBLS pirm. J. Alkio pranešimo se
kė DBL Jaunimo Sąjungos pirm. R. Juo- 
zelskio entuziastingas jaunimo veiklos api
būdinimas. Jis nurodė, kad jau numatyta 
keletas įvairių renginių, o svarbiausias — 
1988 metais Europos lietuvių jaunimo su
važiavimas Austrijoje.

Skautų reikalus iškėlė LSS Europos ra
jono vadas s. St. Vaitkevičius, priminė 
praėjusią stovyklą Lietuvių Sodyboje ir 
busimąją 1987 metais Amerikoje Tautinę 
stovyklą, kurion jau yra gautas kvieti
mas, ir jau laikas ruoštis. Baigdamas, 
pareiškė padėką visiems rėmėjams.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės valdy
bos pirm. V. Dargis savo pranešime pažy
mėjo, kad Lietuvių Namų remontas jau 
beveik užbaigtas, praėjusieji metai buvo 
kiek „audringi" Sodyboje bei spaustuvėje. 
Sodybą perėmė nauji vedėjai. Sodyboje 
vykdomi tam tikri pagerinimo remontai, 
kurie gali kainuoti apie 10.000 svarų. So
dybos malūnas parduotas vienai lietuvei. 
Sodybos reikalų direktoriaus pareigas pe-

Po pietų klubo bare vyko tolimesnis pa- 
sižmonėjimas, kurio metu atvyko buvęs 
Sodybos vedėjas J. Snabaitis su svečiu iš 
Čikagos (Leonardu Venckum, kuris ka
daise gyveno ir aktyviai reiškėsi lietuviš
koje veikloje Manchesteryje, o persikėlęs 
Čikagon — „anglikonų klube“.

Vakare aplankiau Snabaičius ir Navic
kus jų „Country" klube. Maloniai buvau 
priimtas. Čia buvo apsistojęs ir L. Venc
kus, su kuriuo teko daug pasikalbėti.

Penktadienio rytą B. Butrimas svečią 
iš Čikagos ir mane parvežė į Londoną. L. 
Venckus aplankė Lietuvių Namus, pasi
matė su poetu V. Šlaitu, pasikalbėjo „E. 
Lietuvio“ redakcijoj, įteikė prancūzų El
tos redaktorės p. Venckuvienės 500 frankų 
asmeninę auką mūsų laikraščiui. Po to 
svečias išvyko lį Manchesterį.

Grįžtant prie Sodybos, turiu pareikšti, 
kad tikrai maloniai praleidau ten Kalėdų 
'šventes.

Nuoširdžiai linkiu jauniems Sodybos ve
dėjams, tarnautojams ir mūsų gerbia
miems pensininkams ilgiausių ir laimin
giausių Naujųjų Metų! Stasys Bosikis

PADĖKA
Sodybos seneliai širdingai dėkoja Brad

fordo klubui už dosnumą Kalėdų švenčių 
proga. Sodybos seneliai

PAMALDOS
Eccles — sausio 12 d„ 12.15 vai.
Prestone — sausio 19 d„ 12.30 vai.
Manchesteryje — sausio 26 d., 12.30 v.
Nottinghame — sausio 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Po pamaldų bus Bendrijos-para
pijos susirinkimas.

Nottinghame — sausio 19 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — sausio 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Nottinghame — sausio 26 d., 11.15 vai., 
Židiny.

Mansfielde — sausio 26 d., šv. Pilypo 
Neriečio bažnyčioje, 3 Chesterfield Road 
South, 14.30 vai. Kviečiame ir apylinkių 
lietuvius. 

rėmė E. Šova, o Lietuvių Namų — B. Bu
trimas.

Toliau sekė diskusijos. Dėl malūno par
davimo pasisakė D. Banaitis ir K. Tamo
šiūnas. Dėl Lietuvos krikšto minėjimo bu
vo ’įvairių nuomonių. Kun. S. Matulis pa
reiškė, kad pagrindinis krikštas ir buvo 
tas, kurį greit minėsime, minėjimo Komi
tetas yra jau sudarytas, DBLS ir kitos or
ganizacijos kviečiamos prie to komiteto 
prisidėti — atsiųsti savo atstovus. J. Al
kis paklausė, kodėl didžiausios D. Brita
nijoje organizacijos Centro valdybai ne
buvo pranešta apie Komiteto įsteigimą. 
Krikšto minėjimo klausimu dar pasisakė 
K. Tamošiūnas ir P. Mašalaitis. J. Levins- 
kas abejojo, ar mažųjų skyrių sujungi
mas su didesniais pagyvintų veiklą, kal
bėjo apie Pabaltiečių dieną ir busimuo
sius Vasario 16 d. minėjimus Derbyje ir 
Londone. Įvairiais reikalais pasisakė E. 
Šova, D. Banaitis, A. Bučys, J. Bliūdžius, 
p. Petkevičius, P. Mašalaitis ir kiti. Dėl 
malūno pardavimo daugiau paaiškinimų 
davė V. Dargis. V. Gasperienė priminė ne
užmiršti pačių jaunųjų, kvietė tėvus leis
ti juos į skautų stovyklas, kuriose jie pra
moks tėvų kalbos ir tradicijų. Ji taip pat 
iškėlė Lietuvių Namų svečių kambario 
reikalą.

Trumpiau pasisakyta dėl Sodybos šau
dyklos.

Toliau sekė organizacijų ir skyrių pra
nešimai. K. Tamošiūnas papasakojo apie 
buvusią socialdemokratų konferenciją, 
kurioje jis dalyvavo, p. Kedžius pranešė 
apie gegužės 11 d. Nottinghame rengiamą 
tarptautinį festivalį, D. Banaitis pasisakė 
dėl 1987 m. Studijų Savaitės rengimo Lon
done. Kai kas nusiskundė dėl „E. Lietu
vio" redakcijos kai kurių korespondenci
jų nespausdinimo ir pan. V. Dargis pa
siūlė ateityje ’į Tarybos posėdžius kviesti 
ir Čikagos lietuvių klubą. J. Levinskas pa
sisakė dėl Sodybos kainoraščių ir papigin
tų kainų lietuviams. A. Bučys klausė, ar 
bus rengiamas lietuvių sąskrydis. Į įvai
rius paklausimus atsakė J. Alkis, baigda
mas pareiškė padėką mūsų meninėms pa
jėgoms ir jų vadovams p. V. Gasperienei 
ir P. Dzidolikui. J. Bliūdžius siūlė, kad 
ateityje būtų išspausdintos specialios bro
šiūros apie Sodybą ir atostogas joje.

Nutarta, kad 1986 metais Lietuvių die
na bus rengiama Derbyje.

Pabaigoje Posėdžio pirm. K. Bivainis 
nuoširdžiai padėkojo atstovams už gražų 
susiklausymą sprendžiant lietuviškus rei
kalus, o B. Butrimas padėkojo Prezidiu
mui už tvarkingą Posėdžio pravedimą. 
Posėdis baigtas Tautos himnu.

Po to pasivaišinta mūsų darbščių šei
mininkių V. Montvilaitės, J. Mokovickie- 
nės ir A. Važgauskienės paruoštais ska
nėstais. J. Levinskas

PRANCŪZIJA
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Bendruomenės vyresnieji savo tėviš

kes paliko maždaug prieš 60 metų. Jų 
gretos kasmet retėja. Jų tarpe yra daug 
ligonių ir vienišų. Bendruomenė negali 
jų pamiršti.

Savo laiku jie gyvai reiškėsi lietuvių 
veikloje ten, kur buvo didesni lietuvių 
telkiniai, pavyzdžiui, Villerupt (Meur- 
the-et-Moselle) apylinkėje. Visi provinci
jos lietuviai dabar gyvena išsibarstę 
įvairiose vietovėse, šiandien tik retomis 
progomis gali pabendrauti lietuvių ren
giniuose.

Ryškesnė veikla yra Paryžiaus apylin
kėje, kur išliko gausesnė lietuvių grupė. 
Čia vyksta mėnesiniai lietuvių susirinki
mai, švenčiamos religinės ir tautinės 
šventės, ruošiamos su mūsų bičiuliais 
prancūzais (ar su kitomis grupėmis) 
manifestacijos, kur kovojama už žmo
gaus teises ir už laisvę pavergtoms tau
toms. Šiems darbams jaunimo įnašas yra 
svarus.

Paryžiuje susispietė ir mūsų moksli
ninkai, menininkai, teatralai, politikai 
ir kiti, kurie Bendruomenėje ar savo as
meniška iniciatyva darbuojasi ben
driems lietuvių reikalams.

Kaip sako mūsų patarlė: „Genys mar
gas, o pasaulis dar margesnis“, Bendruo
menė marga savo narių amžiumi, išsila
vinimu, profesija, pasaulėžiūra (religi
niais ar politiniais įsitikinimais) ir savo 
veiklos būdais.

PrLB valdyba organizacinėje veikloje 
stengiasi vertinti gera valia pareikštas 
'įvairias nuomones ar asmenines iniciaty
vas ir gerbia tuos, kurie gyvena pagar
bos ir tolerancijos jausmais kiekvienam 
žmogui. Yra žinoma tiesa, kad tikslas ne
pateisina bet kurių priemonių jam pa
siekti. Net kilniausi tikslai negali patei
sinti tokių veiklos priemonių, kurios pa
žeidžia elementarinius organizacinės vei
klos principus.

VOKIETIJA
PRIEŠKALĖDINIS SUBUVIMAS 

BREMENE
Lietuvių Bendruomenės Bremeno apy

linkės valdyba kvietė šeštadienį, gruodžio 
14 dieną, Bremeno ir apylinkės lietuvius 
į prieškalėdinį subuvimą. Numatytos pa
maldos katalikams neįvyko, nes Bremeną 
aptarnaująs kunigas V. šarka iš Hambur
go negalėjo atvykti, nes jam pr. metais 
jau antrą kartą teko eiti ligoninėn dėl 
operacijos, kito kunigo nesulaukta. Ponios 
G. Kairienė, G. Kotkienė, Račkauskienė ir 
kitos buvo stalus papuošusios. Baltai ap
kloti stalai papuošti žvakėmis ir pačių da
lyvių suneštais užkandžiais gausiai ap
krauti. Moterys virtuvėje paruošė kavą. 
Apie 17 valandą susirinko 62 svečiai, net 
iš Salzgitter buvo dviem automobiliais 
atvykusių. Apylinkės ilgametis pirminin
kas Bronius Skruodys trumpa kalba ati
darė pobūvį ir visus nuoširdžiai pasveiki
no susirinkusius ir pristatė svečią iš Vil
niaus, sporto pareigūną J. Grinbergą. B. 
Lehmanas, vasaros metu buvęs Vilniuje, 
rodė jo fotografuotų skaidrių ir svečias iš 
Vilniaus jas paaiškino. G. Kairienė dek
lamavo Maironio eilėraštį. Ponia T. Kele- 
rienė skambino pianinu ir žmonės daina
vo. Kunigui Šarkai pasiųstas sveikinimas 
su visų dalyvių parašais. Daug kalbėtasi, 
nes lietuviai yra plačiai išsklaidyti ir jie 
džiaugiasi, kada yra proga susitikti su 
savo tautiečiais. Bet yra ir tokių lietu
vių, kurie yra visada kviečiami, bet nie
kada neatvyksta. Parengimas buvo gražus 
ir malonus. Sekantis parengimas numaty
tas vasario mėnesį. Fr. ši.

PAŠAVL YJB
— Naujųjų Metų proga prez. Reaganas 

ir Gorbačiovas per televiziją pasikeitė 
sveikinimais. Sovietų televizijos žiūrovai 
nebuvo iš anksto įspėti, kad kalbės prez. 
Reaganas.

Sekantis jų susitikimas įvyks rugsėjo 
mėnesį. Anksčiau buvo numatyta birželio 
mėnesio data.

— Washingtono pareigūnai optimistiš
kai žiūri į busimuosius Jungtinių Tautų 
posėdžius, kuriuose bus svarstomas nau
jas sovietų pasitraukimo iš Afganistano 
planas.

— Maskvos radijas pradėjo transliaci
jas afrikanų kalba P. Afrikai.

— Garsus čekoslovakų ledo ritulio žai
dėjas M. Ihnacak pasiprašė apsigyvenimo 
teisės Kanadoje.

— Izraelis išleido naujus pinigus. Nau
jasis šekelis lygus tūkstančiui senųjų.

— Šių metų pradžioje Ispanijoje bus 
referendumas dėl priklausymo Nato. Is
panų komunistų partija paskyrė didelę su
mą pinigų kampanijai už pasitraukimą.

— Kremliaus tarptautinės informacijos 
departamento viršininko padėjėjas Alber
tas Vlasovas pareiškė, kad sovietų ka
riuomenės kontingentas Afganistane turi 
nemaža nuostolių, ypač žuvusiųjų skai
čius padidėjo paskutiniu metu, kai afga
nų partizanai (Vlasovo žodžiais banditai) 
gavo modernesnių ginklų.

Paskutiniaisiais mėnesiais sovietų spau
da pradėjo daugiau skelbti apie Afganis
tano karą, iškeldama sovietinių karių he
roizmą.

— Exetery, Anglijoje, atidarytas pir
masis „pubas“ (aludė), kuriame nebus 
parduodami alkoholiniai gėrimai.

VESTUVĖS VATIKANE
Kaip pranešė Londono DAILY TELE

GRAPH (1.4.), š.m. sausio 3 dieną šv. 
Petro bazilikoje, Vatikane, kan. L. Tula- 
ba, Popiežiškos Lietuvių šv. Kazimiero ko
legijos lektorius, suteikė jungtuvių sakra
mentą Marijai-Rožei Giedraitytei ir Wil- 
liamui Heath. Vedybas palaimino Popie
žius.

Jaunavedė yra Oxforde gyvenančio My
kolo Giedraičio (Michal Giedroyc) jaunes
nioji duktė, o jaunavedis — Hongkonge 
gyvenančių Sir Mark ir Lady Heath jau
nesnis sūnus.

Jaunavedę prie altoriaus palydėjo jos 
tėvas, pamergė Melanija Giedraitytė ir 
pabrolis (best man) Nicholas Heath.

Vestuvių vaišės buvo suruoštos Britani
jos ambasadoriaus Italijoje rezidencijoje. 
Po vaišių jaunieji išvyko medaus mėne
siui į Veneciją.

Nesame gausūs, mūsų jėgos ribotos, 
tačiau drįstame viltingai žvelgti į ateitį. 
Mes tikime, kad suglaustose gretose mū
sų darbas lietuvybės išsaugojimui ir mū
sų pastangos padėti pavergtajai Tėvy
nei neš gausių vaisių.

PrLB valdyba yra labai dėkinga vi
siems, kurie morališkai, finansiškai ar 
savo talka remia Bendruomenės veiklą. 
Nuoširdus ačiū nariams, kurie laiku 
įmoka metinį solidarumo mokestį ir 
kviečia atsiteisti tuos, kurie nespėjo tai 
padaryti.

Visiems linkime laimingų Naujųjų 1986 
Metų. PLB valdyba
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