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KRIKŠČIONYBĖ IR LIETUVA — 
AR TAI TIK ATEISTŲ TEMA?

LKP CK organas „Valstiečių laikraš
tis“ (1986.1.18) pradėjo seriją rašinių la
bai reikšminga ir svarbia tema — Krikš
čionybė ir Lietuva.

Krikščionybės, tiksliau katalikybės, 
priėmimas Lietuvai buvo likiminės reikš
mės įvykis. Visų pirma, tai buvo istorinė 
būtinybė už savo valstybinę nepriklauso
mybę kovojančiam kraštui. Tik tokiu bū
du buvo galima išvengti mūsų kaimynų 
prūsų, latvių ir estų likimo, paralyžiuoti 
visos Europos remiamo vokiečių ordino 
užkariavimo pastangas mūsų erdvėje. Tai 
pavyko tik po daugiau kaip dviejų šimt
mečių sunkių ir Kruvinų kovų, Lietuvai 
susijungus su katalikiška Lenkija.

Gyvendama ant ribos, kuri skyrė besi
vaidijančias Rytų ir Vakarų Bažnyčias, 
pagoniškoji Lietuva ilgai svyravo ir nesi
ryžo. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
didžiumą sudarė stačiatikiai, kuriems ne
buvo sunku sugyventi su Lietuvos valdo
vais, kol šie buvo pagonys. Su katalikybės 
įvedimu Lietuvoje įsiliepsnojo nesutaiko
ma rytų ir vakarų įtakų kova, kuri vertė 
lietuvius labiau šlietis prie lenkų ir ry
tinių slavų žemės prieš augančios Mask
vos galybę. Tada užsimezgusi istorinį 
konfliktą su Maskva jungtinė Lenkijos- 
Lietuvos valstybė po kelių amžių permai
ningos kovos fatališkai pralaimėjo ir jau 
porą amžių už tai skaudžiai moka pri
klausomybe Maskvai, kuri, nors ir iškei
tusi stačiatikybę į valstybinį ateizmą, to
liau veda imperinę „trečiosios Romos“ po
litiką. žodžiu, katalikybės priėmimas Lie
tuvai buvo politiškai svarbus ne tik todėl, 
kad pašalino agresijos pavojų iš Vakarų, 
bet ir atskleidė naujo pavojaus grėsmę iš 
Rytų. Nėra abejonės, kad šiedu pavojai iš 
Rytų ir Vakarų politiškai sąlygojo tiek 
Lietuvos delsimą priimti krikštą, tiek jo 
priėmimą iš Vakarų Bažnyčios. Vien dėl
to santykiai su krikščionybe lietuviškojo 
valstybingumo istorijoje užima ypatingą 
vietą.

Katalikybės priėmimas nemažiau svar
bus Lietuvos kultūros istorijai. Tuo būdu 
šis kraštas ant Rytų ir Vakarų ribos apsi
sprendė už Vakarus ir įsijungė ‘į Vakarų 
tautų šeimą. Reikia manyti, jog palinki
mą prie Vakarų lėmė ne tik išorinės prie
žastys — nujaučiama Rytų asimiliacinė 
grėsmė, bet ir vidinės, dėl kurių Vakarų 
kultūra jau tada Lietuvai atrodė artimes
nė ir giminingesnė. Pavyzdžiui, savo tole- 
rantingumu. Senovės lietuviai, kaip liudi
ja istorijos šaltiniai, buvo labai pakantūs. 
Ypač pakantūs buvo Lietuvos valdovai 
prijungtose rytinių slavų žemėse. Jie ne
bruko naujovių, gerbė nusistovėjusias 
tradicijas. Jiems buvo svetimas Maskvos 
fanatizmas. Ta prasme Vakarų Bažnyčios 
atvirumas ir visuotinumas jiems turėjo 
būti patraukli vertybė. Be abejo, ir daug 
kitų vakarietiškų vertybių juos žavėjo. 
Kai po trečiojo valstybės padalijimo Lie
tuva atsidūrė netolerantingos Maskvos or
bitoje ir susidūrė su aršiais rusinimo kės
lais, priklausymas Katalikų Bažnyčiai pa
sirodė providencinės reikšmės apsaugos 
skydas. Tik prisiminkime 40-ties metų ka
rą už lietuviškai-lotynišką raidę. Besąly
giškai gindama savo rašmenis, katalikiš
kojo tikėjimo simbolį, Lietuva atrėmė ru
sinimo pavojų ir tautiškai atgimė. Visas 
tautinis ir demokratinis judėjimas nau
jausioje Lietuvos istorijoje yra taip glau
džiai susijęs su katalikybe, jog tik neiš
manėlis ar fanatikas galėtų tai neigti.

Bus tokių, kurie, pripažindami krikš
čionybės vaidmenį praeityje, teigs, kad 
mūsų dienomis šis vaidmuo netenka ar 
jau neteko savo buvusios reikšmės. Tai 
rimtas klausimas. Todėl reikia sveikinti 
„Valstiečių laikraščio“ gerą norą skirti 
daugiau vietos lietuviškosios krikščiony
bės temai. Tiktai nesuprantama, kodėl tik 
ateistų mažumai bus leidžiama šiuo klau
simu pasisakyti. J.Vd.

NUTEISTAS S. MARAUSKAS
Vatikano radijo dienraštis ir kita už

sienio spauda painformavo apie lietuvio 
spaustuvininko Vilniuje Stanislovo Ma- 
rausko nuteisimą trejus metus kalėti už 
religinių paveiksliukų slaptą spausdinimą. 
Žinią apie Marauskui paskirtą sunkią ka
lėjimo bausmę paskutiniame numeryje

KRONIKOS SKLEIDIMAS
MIELI BROLIAI, SESERYS,

LIETUVIAI!
Lietuvos Kata’ikų Bažnyčios Kro

nika yra žymiausias įvykis šių laikų 
lietuvių tautos gyvenime. Tai kenčian
čios ir kovojančios tautos kelias — 
jos kančių istorija.

L.K.B. Kronikos reikšmė pilnai iš
ryškėja, kai ji paskleidžiama laisvuose 
kraštuose įvairiomis kalbomis, iškel
dama lietuvių tautos heroizmą, jos 
drąsą ir ryžtą kovoti už religinius bei 
tautinius idealus. Pateikdama konkre
čius tikėjimo persekiojimo faktus, ji 
parodo tikrąjį komunizmo veidą.

Šį L.K.B. Kronikos paskelbimą lais
vuose kraštuose atlieka dvi mūsų or
ganizacijos: Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa, New Yorke, vadovaujama 
kun. K. Pugevičiaus ir Lietuvos Kro
nikos Sąjunga, Čikagoje, vadovauja
ma kum K. Kuzminsko. Abi organiza
cijos turi savo specifinius tikslus ir 
dirba savarankiškai, viena kitą papil
dydamas. Religinė Šalpa gautą Kroni
kos laidą tuoj pat išverčia į anglų kal
bą ir, kaip šviežią informaciją, atski

LIBERALU INTERNACIONALAS
LIBERALŲ INTERNACIONALO 

VYKDOMOJO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

Liberalų Internacionalas yra politinių 
partijų, organizacijų ir asmenų pasauli
nė sąjunga, kurios nariai vadovaujasi Li
beralų principų pagrindiniais dokumen
tais: 1947 m. Liberalų manifestu, 1967 
Oxfordo deklaracija ir 1981 m. Liberalų 
atsišaukimu Romoje. Sąjungos tikslas 
yra puoselėti liberalizmo idėjas, ieškant 
joms pritarimo pasaulyje, remti asmeni
nę laisvę ir socialinį teisingumą visuome
nėje, skatinti bendradarbiavimą ir žinių 
pasikeitimą tarp visų kraštų vyrų ir mo
terų, pritariančių liberalizmo principams.

Liberalų Internacionalo vyriausias or
ganas yra metinis atstovų suvažiavimas, 
— kongresas. Vykdomąjį komitetą sudaro 
11-kos asmenų prezidiumas, valstybiniai 
atstovai, jaunimo, egzilų, liberalų parla
mentarai ir pakviestieji (stebėtojų teise). 
Vykdomasis komitetas, kuris yra atsakin
gas kongresui už organizacijos tęstinumą, 
veiklos gairių nustatymą ir finansinius 
reikalus, posėdžiui renkasi tris kartus me
tuose, galimai skirtinguose kraštuose.

Šių metų pirmajam posėdžiui Vykdoma
sis komitetas susirinko sausio 18-19 die-

PASAULIO PABALTIEČIŲ 
SANTALKOS POSĖDIS

Posėdis įvyko sausio 4 d. Washingtono 
priemiestyje, Latvių Namuose, pirminin
kaujant latvių atstovui dr. O. Pavlovskiui. 
Posėdyje dalyvavo Laisvųjų Latvių Pa
saulinės Federacijos, Estų Pasaulinės Ta
rybos, ir VLIKo atstovai, būtent: pirm, 
dr. K. Bobelis, dr. D. Krivickas, dr. K. Jur- 
gėla, dr. J. Stiklorius, dr. E. Armanienė 
ir M. Samatienė.

Priimtas praeito posėdžio protokolas su 
inž. L. Griniaus pataisomis. Posėdyje per
žvelgta atskirų tautybių veikla ir jų atei
nančių metų planai. Plačiau panagrinėta 
finansinė apyskaita liečianti Baltų Tri
bunolą ir Taikos ir Laisvės Žygį. Sutarta 
galutinius duomenis apie padarytas atski
rų tautybių išlaidas pateikti ir suvesti iki 
sausio mėn. galo. Plačiau aptartos Berno 
ir Vienos konferencijos. Sutarta daryti 
bendrus žygius Vienoje.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkai pirmi
ninkavimą ateinantiems dviem metams 
perėmė VLIKas, vadovaujamas dr. K. Bo
belio.

paskelbė sovietų laikraštis „Sovietskaja 
Kultūra“, pažymėdamas, kad drauge su 
Marausku buvo nuteisti ir keturi jo ben
dradarbiai. Jiems yra paskirtos nuo vie- 
nerių ligi dvejų metų kalėjimo bausmės. 
Sovietų laikraštis, skelbdamas šią infor
maciją, reiškia susirūpinimą, kad spaus
tuvininko Stanislovo Marausko ir jo ben
dradarbių areštavimas ir nuteisimas ne
sustabdė religinių paveiksėlių platinimo 
Lietuvoje, nes paveikslėlius slaptai spaus
dina nemaža kitų spaustuvių.

ru sąsiuviniu išsiuntinėja spaudai, vys
kupams, senatoriams, tarptautinėms 
organizacijoms ir k.

Lietuvos Kronikos Sąjunga Kroni
ką paskleidžia 138 valstybėse knygo
mis lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbomis. Tai yra neįkainuojamos ver
tės bibliotekinė medžiaga universite
tams, žinių agentūroms, dvasiškiams, 
politikams, tarptautinėms organizaci
joms.

Šiuo metu Jūsų ypatingos pagalbos 
prašau Lietuvos Kronikos Sąjungai, 
baigiančiai ruošti L.K.B. Kronikos 
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis 
šeštuosius tomus ir lietuvių kalba de
vintąjį tomą. Įvertinkime Sąjungos pa
sišventimą ir dosnia ranka padėkime 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kai pilnai atsiekti savo tikslą.

Aukas prašoma siųsti: The Society 
of the Chronicle of Lithuania, Inc. — 
6825 S. Talman Ave. Chicago, IL 
60629, U.S.A.

Paulins A. Baltakis, O.F.M.
Vyskupas lietuviams katalikams 

už Lietuvos ribų.
1986 m. sausio 1G d.

nomis Richmonde, prie Londono. Posėdy
je dalyvavo 19-kos valstybių atstovai, Bri
tanijos Liberalų partijos lyderis ir Par
lamento atstovas D. Steel, Ispanijos Parti- 
do Reformista Democratico lyderis A. Ga- 
rrigues, Liberalų grupės Europos Parla
mente politinis patarėjas R. Moore, Vo
kietijos Užsienio reikalų ministerijos pa
tarėjas parlamentaras H. Shaefer ir kt. 
Posėdžiui pirmininkavo italas Senatorius 
Giovani Malagodi, Liberalų Internacio
nalo prezidentas. Lietuvių Rezistencinę 
Santarvę atstovavo Liberalų Egzilėje ko
miteto narys VI. Dargis.

šeštadienio posėdyje buvo svarstomi
1985 m. Madrido kongreso nutarimai;
1986 m. kongreso Hamburge ir vykdomojo 
komiteto sekančio posėdžio Helsinkyje 
dienotvarkės; tarptautinis bendradarbia
vimas ir rezoliucijos. Sekančią dieną — 
seminaro Ammane išvados; Pietinės Afri
kos politiniai ir ekonominiai reikalai; 
1983-85 m. bėgyje liberalų ideologinių dar
bų santrauka; 1986 m. politinės perspek
tyvos Prancūzijoje, Graikijoje, J.A.V-se 
(Demokratų partijoje) ir kituose kraštuo
se; biudžetas; nario mokestis; narių pra
nešimai ir kiti reikalai.

šeštadienio vakare posėdžio dalyvius 
priėmė ir pavaišino Richmondo burmis
tras A.I. Simmonds.

1986 m. Liberalų Laisvės premijai gau
ti kongresui patvirtinti siūloma kandidatė 
Pietinės Afrikos „Juodojo Kaspino“ or
ganizacijos prezidentė S. Duncan, o H. 
Suzman — Progresyvios federalinės par
tijos parlamentarei —- Liberalų Interna
cionalo garbės prezidentės titulas. Apie 
Pietinės Afrikos politinę ir ekonominę pa
dėtį pranešimą padarė P.F.P. parlamenta
ras prof. Nic Olivier.

1985 m. New Yorke demografijos rei
kalu pasitarimui susitiko 4-rių Interna
cionalų atstovai: Socialistų — Jim Chapin, 
Konservatorių — Scott Hamilton, Krikš
čionių demokratų ■—• Konrad Sieniewicz 
ir Liberalų — Margaret Burnett. Juos 
priėmė ir globojo Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius — Javier Perez de 
Cuellar ir UNFPA direktorius R.M. Salas.

Jungtinių Tautų sekretoriatas pranešė, 
kad Liberalų Internacionalas yra pripa
žintas nevalstybine organizacija su teisė 
dalyvauti Jungtinių Tautų Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos posėdžiuose, vyksian
čiuose dukart metuose — New Yorke ir 
Ženevoje.

VI. Dargis

BRAZILIJOS LIETUVIŲ KULTŪRINIS 
FONDAS

Brazilijos lietuviai įsteigė kultūrinį fon
dą, kurio lėšomis bus finansuojama vietos 
lietuvių kultūrinė veikla, remiamos litua
nistinės mokyklos, lietuviškoji spauda. 
Fondo kapitalą sudarys lietuvių ir kita
taučių įnašai, palikimai, surinktos aukos. 
Fondo kapitalas nebus liečiamas, tebus 
naudojamos palūkanos.

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Sausio 3 d. įvyko VLIKo Valdybos po

sėdis, kuriame dalyvavo dr. K. Bobelis, 
dr. D. Krivickas, dr. K. Jurgėla, dr. J. 
Stiklorius, dr. E. Armanienė, J. Vitėnas ir 
M. Samatienė.

Posėdyje buvo priimta 1986 sąmata. Su
daryta komisija iš dr. D. Krivicko, dr. K. 
Jurgėlos ir J. Vitėno peržvelgti ELTOS 
leidimą įvairiomis kalbomis ir pasiūlyti 
planą ELTAI patobulinti. Nutarta suruoš
ti platesnės apimties politinę veiklą kartu 
su latviais ir estais ryšium su 1986 m. 
Vienoje įvykstančia Helsinkio Akto vyk
dymo peržvalgos konferencija. Valdyba 
pritarė Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos pasiūlymui suruošti 1986 m. VLIKo 
Seimą Londone, Anglijoje, suderintą su iš
vyka į Vienos konferenciją.

Pirm. dr. K. Bobelis pranešė, kad jis 
išvyksta sausio 10 d. į Europą ii’ grįš va
sario mėn. pirmomis dienomis. Būdamas 
Europoje aplankys Europos Parlamento 
atstovus ir tyrinės galimybes platesnei po
litinei veiklai Europoje išvystyti.

(Elta)

VASARIO 16-OJI
Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso 

Atstovų Rūmai priėmė pasiūlymą Vasa
rio šešioliktąją paskelbti Lietuvos Ne
priklausomybės Diena. Pasiūlymą pateikė 
Kongreso narys Marty Russo, reikšdamas 
įsitinkinimą, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos paskelbimas vasario 16- 
osios šventės proga, dar kartą paliudys 
ryžtingajai lietuvių tautai, kad ji nėra 
pamiršta, kad Jungtinės Amerikos Valsti
jos remia lietuvių tautos pastangas atgau
ti laisvę ir nepriklausomybę. Kongresme
nas Russo primena, kad amerikiečių vy
riausybė niekad nėra pripažinusi teisėtu 
Lietuvos prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

DAUG PABĖGĖLIŲ
Praėjusiais metais apie 70 tūkstančių 

pabėgėlių iš įvairių kraštų Vakarų Vokie
tijoje pasiprašė politinės globos. Tai dvi
gubai daugiau negu 1984nais metais. Nu
matoma, kad šiais metais pabėgėlių skai
čius V. Vokietijoje dar padidės. Politinės 
globos pasiprašo nemažai pabėgėlių iš 
įvairių komunistų valdomų Rytų Europos 
kraštų, bėgliai iš sovietų okupuoto Af
ganistano, taip pat žmonės iš Irano, Tur
kijos ir kai kurių Azijos kraštų. Vaka
rų Vokietijoje pabėgėlių globa yra gerai 
organizuota, yra sudaromos sąlygos bė
gliams krašte įsikurti.

VIOLETA ŠTROMIENĖ 
KONCERTUOS STOCKHOLME

Kaip skelbia Švedijoje leidžiamas estų 
laikraštis EESTI PAEVALEHT, vasario 
14 dieną į Stockholmą atvyksta estrados 
dainininkė Violeta Rakauskaitė-štromie- 
nė, kuri studentų organizacijos „Solidaru
mas“ dešimtmečio minėjime atliks meni
nę programą. Manoma, kad ji dalyvaus ir 
Švedijos lietuvių rengiamame Vasario 
šešioliktosios minėjime.

Violeta Štromienė nuolat gyvena D. 
Britanijoje.

RUSINIMAS ESTIJOJE
Estų spauda paskelbė dvi žinias apie 

naują rusinimo iniciatyvą Tartu mieste. 
Rusų kalba bus pradėta dėstyti vaikų dar
želiuose. Taip pat pradedama leisti Vieno 
geriausių estų laikraščio „Ėdasi“ rusišką 
laidą. Visa tai nebuvo paskelbta pagrin
diniuose laikraščiuose ir estai užsienyje 
sužinojo apie šias naujienas iš „Ėdasi“ 
laidos, kuri buvo išgabenta į užsienį. 
Ankstesni bandymai išplėsti rusų kalbos 
mokymą sukėlė didelį nepasitenkinimą es
tų tarpe ir privedė prie „moksleivių suki
limo“ 1980-ais metais, kai apie 3,000 jau
nuolių Taline sukėlė triukšmingas demon
stracijas. Netrukus po to, 40 estų intelek
tualų pasiuntė „Pravdai“ atvirą laišką, 
kuriame jie solidarizavosi su moksleivių 
protestu. Dar nežinia, ar rusų kalbos dės
tymas vaikų darželiuose apsiribos Tartu 
miestu, ar bus privalomas visai Estijai.

Tomas Ilves rašė „Laisvos Europos Ra
dijo“ tyrimo biuletenyje (1985.XII.4.), 
kad „Ėdasi“ laida rusų kalba galės turėti 
neigiamų pasekmių estų kultūrai. Respu
blikinė periodika rusų kalba griežčiau 
cenzūruojama. Dėl chroniško popieriaus 
trūkumo Sovietų Sąjungoje, greičiausiai 
bus sumažintas „Ėdasi“ estų kalba tira
žas. Pagal 1979 m. gyventojų surašymą, 
iš 100,000 Tartu gyventojų 20,000 buvo 
rusai.

LIETUVOJE
Mirė dr. K. Čerbulėnas

Sausio 4 d., sunkios ligos palaužtas, ei
damas 74-sius metus, mirė istorijos moks
lų daktaras, meno istorikas ir etnografas 
Klemensas Čerbulėnas.

1941 m. jis baigė Vilniaus universitetą, 
apgynęs diplominį darbą „Kaimo skry
nios Užnemunėje“. Beveik 50 metų K. 
Čerbulėnas paskyrė menotyrai, sukaupė 
daugybę medžiagos apie liaudies buitį ir 
meną. Jis paskelbė daugiau kaip 300 dar
bų.
Mirė prof. J. Budzinskis

Sausio 12 d., eidamas 83-sius metus, mi
rė Vilniaus valstybinio pedagoginio insti
tuto profesorius Juozas Budzinskis — fi
lologas ir pedagogas, kurio įnašas, vystant 
gimtosios kalbos ir literatūros dėstymo 
metodikos mokslą, yra plačiai žinomas.

1930 m. jis baigė Kauno universitete 
prancūzų kalbos ir literatūros specialybę. 
1953 m. jis apgynė disertaciją tema „Ra
šiniai septynmetėje mokykloje (moksl. 
vadovas prof. J. Balčikonis). Parašė vado
vėlių, metodikos knygų, daug straipsnių. 
Mirė A. Liobytė-Paškevičienė

Aldona Liobytė-Paškevičienė, rašytoja 
ir dramos aktorė, mirė 1985 m. rugsėjo 1 
dieną. Ji buvo gimusi 1915 m. Vilniuje. 
Baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniu
je ir VDU Kaune. Dirbo Vilniaus dramos 
teatre aktore ir nuo 1950 pradėjo reikštis 
kaip vaikų literatūros rašytoja. Jos kūri
niai „Kupriukas muzikantas“ ir kiti buvo 
pastatyti dramos teatruose. Parašė vertin
gų straipsnių apie Vilniaus krašto praeitį 
ir Lietuvos kultūros veikėjus.
Vertingas dokumentas

1985 m. rudenį Rytų Vokietijos baltis
tas profesorius G. Dominas Vakarų Ber
lyno „Prūsijos kultūros archyve“ surado 
dokumentą, vertingai papildantį visus lig
šiolinius Liudviko Rėzos gyvenimo ir kū
rybos tyrinėjimus. Tai išsamus asmeninės 
bibliotekos aprašas, atskleidžiąs K. Done
laičio „Metų“ pirmojo leidėjo interesus, 
ieškojimų ir darbų kryptį. Dokumentas 
datuotas 1841 metų gegužės 24 dieną.
Moterų krepšinio turnyras

Kaune TSRS pirmosios lygos moterų 
krepšinio čempionato pajėgiausių šešių 
komandų turnyro pirmąjį susitikimą Kau
no „Bangos“ komanda laimėjo prieš Le
ningrado „Volna“ kolektyvą 73:49. Sau
sio 16 d. kaunietės žaidė su Tartu USK 
ir nugalėjo 81:79.
Ilgaausiai naujakuriai

Praėjusių metų pabaigoje iš Ukrainos 
į Lietuvą atvežta 40 laukinių triušių. Me
džiotojai jau seniai puoselėjo mintį šiuos 
žvalius žvėrelius aklimatizuoti mūsų kraš
te, jais pagausinti medžiojamąją fauną. 
Triušiai įkurdinti Alytaus ir Kauno me
džioklės ir žūklės ūkiuose.
Naujos rūšys vaisvandenių

Alytaus vyno ir šampano kombinato 
vaisvandenių cechas ateityje pradės ga
minti „Svają“ — skanų ir vitaminingą gė
rimą su koncentruotomis morkų sultimis, 
sodos vandenį, „Fiestą“ — gėrimą su na
tūraliomis vaisių sultimis ir daug kitų 
naujų vaisvandenių.
Kinematografininkų sąjungos plenumas

Sausio mėn. Vilniuje įvyko Lietuvos ki
nematografininkų sąjungos valdybos ple
numas. Jame apsvarstytos aktualios kino 
dokumentininkų problemos. Pranešimus 
padarė kino kritikai S. Valiulis ir L. Ta
pinas.

Nauji, dideli reikalavimai iškelti moks
lo populiarinimo, mokomųjų ir užsakomų
jų filmų kūrėjams.
Knyga — patarėjas propagandistams

Neseniai iš spaudos išėjo knyga „Ateiz
mas, religija ir ideologinė kova“. Ją iš
leido „Minties“ leidykla, sudarė Bronius 
Deksnys. Jis analizuoja ateizmo plitimą 
Lietuvoje. — Leidinys — geras patarėjas 
propagandistams, — sako Jonas Vainaus
kas.

LIETUVOJE MIRUSIEJI KUNIGAI

Sausio 23 d. mirė Šeduvoje vienas se
niausių Lietuvos kunigų kun. Augustinas 
Pranskietis, 99 metų. Kunigu įšventintas 
1910 m.

Tą pačią dieną Kretingos ligoninėje 
mirė vietinis altaristas kun. Petras Sera
pinas, 65 m. amžiaus. Tai ketvirtas šiais 
metais Lietuvoje miręs kunigas.
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lkb KRONIKOS BIOGRAFIJA IR GEOGRAFIJA
VIENYBĖJE SU KENČIANČIA IR

Ta vienybė gražiausiai ir stipriausiai 
pasireiškia, skaitant Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas, jas skleidžiant lais
vajame pasaulyje ir aukomis remiant jų 
leidimą.

LKB Kronikos jau keturiolikti metai 
leidžiamos slaptai pogrindyje, rusų komu
nistų pavergtoje Lietuvoje, yra nepapras
tos reikšmės Įvykis lietuvių tautos gyve
nime. Jis išjudino, sujungė ir uždegė lie
tuvius, nepaisant persekiojimų, drąsiai 
kovoti už tikėjimo ir tautos laisvę.

Lietuvos Kronikos sąjunga slaptais ke
liais gautas LKB Kronikas leidžia tomais 
lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kal
bomis. Jau išleista 10 tomų 53,000 knygų 
tiražu. Baigiama paruošti LKB Kronikos 
anglų ir ispanų kalbomis šeštieji tomai ir 
prancūzų kalba I ir IV tomai, kurie 1986 
metais bus leidžiami.

LKB Kronikos anglų, ispanų ir pran
cūzų kalbomis septintieji tomai ir lietu
vių kalba VIII tomas ruošiami išleisti 
1986 metų pabaigoje, kurie bus skiriami 
Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai pa
minėti.

LKB Kronikos knygos siunčiamos ‘į 138 
valstybes: universitetų ir kolegijų biblio
tekoms, spaudai, radijo ir TV stotims, ka
talikų ir nekatalikų vyskupams, vienuoly
nams, žinių agentūroms, žymiausioms or
ganizacijoms, aukštiems valdžios pareigū
nams, kai kuriems užsienio diplomatams 
ir visoms tarptautinėms organizacijoms. 
Tų daugelio tomų leidimas ir skleidimas 
laisvajame pasaulyje dideliais tiražais rei
kalauja labai didelių sumų lėšų, kurių 
leidėjai dar neturi.

Maloniai prašome visų lietuvių, lietu-

KRIKŠTO SUKAKTIES KOMITETAS 
KANADOJE

Kanadoje įsiteigęs Lietuvos krikščiony
bės sukakties komitetas jau pradėjo savo 
veiklą. Pirmame savo posėdyje komitetas 
apsvarstė įvairius klausimus susijusius su 
jubiliejinių iškilmių programos pravedi- 
mu. Buvo nutarta Lietuvos krikšto jubi
liejaus pagrindinį minėjimą surengti To
ronte, 1987 m. spalio mėnesį. Čia įvyks 
iškilmingos pamaldos didžiojoje miesto 
katedroje, po jų bus surengtos eitynės 
miesto gatvėmis. Planuojama taip pat su
rengti parodą, kuri pavaizduotų krikš
čionybės Lietuvoje istoriją. Kompozito
rius jėzuitas kunigas Bruno Markaitis pa
kviestas sukurti jubiliejui skirtą oratori
ją pagal poeto Bernardo Brazdžionio žo
džius.

KOVOJANČIA TAUTA
viškų organizacijų ir fondų skubios ir 
kiek galima didesnės paramos LKB Kro
nikos knygų leidimui, šimtai gražiausių 
padėkos laiškų už gautąsias Kronikos kny
gas parodo jų reikšmę ir sudaro gražiau
sią laisvojo pasaulio opiniją apie Lietu
vą. Laukiamos mažos ir didesnės aukos. 
Paaukojusieji 100 dol. laikomi amžinais 
sąjungos nariais, 1.000 dol. — mecenatais 
ir 5.000 dol. — mecenatais leidėjais: jų 
vardu išleidžiamas Kronikos vienas to
mas. Būtų gražu, kad lietuviai, darydami 
testamentus, paliktų didesnę ar mažesnę 
sumų Kronikos knygų leidimui.

Visos aukos ir palikimai testamentuose 
atleidžiami nuo valdžios mokesčių, o uz 
visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mi
šios.

Laiškus siųsti šiuo vardu ir adresu: 
The Society of the Chronicle of Lithuania, 
Inc.

6825 So. Talman Ave.,
Chicago, IL 60629
U.S.A.

Lietuvos Kronikos sąjungos valdyba

NAUJOS KNYGOS
Alfonsas šešplaukis-Tyruolis, LIETU

VA PASAULINĖJE LITERATŪROJE, 
straipsnių rinkinys. Išleido Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centras, Chicago, IL, 
1985.

Knygos išleidimą parėmė Lietuvių Fon
das. Tiražas 500 egz. 244 psl., minkštais 
viršeliais. Kaina 8 dol.

Šio rinkinio žymią dalį sudaro straips
niai, nagrinėjantys lietuvišką tematiką 
vokiškai rašytoje literatūroje. Panagrinė
ta ir kitų tautų (anglų, lenkų, rusų, pran- 
zūcų, amerikiečių) kai kurių autorių kū
riniai, kurie kada nors buvo išversti 'į 
lietuvių kalbą. Dalis rinkinyje esančių 
straipsnių buvo anksčiau išspausdinta i 
laikraščiuose bei žurnaluose, kai kurie iš I 
jų papildyti ar perredaguoti, o kai kurie 
spausdinami šioje knygoje pirmą kartą 
(iš rankraščio).

Knyga suskirstyta į tris skyrius: Anks
tesnieji amžiai, Naujesnieji laikai ir XX 
amžius. Knygos gale paduota santrauka 
anglų ir vokiečių kalbomis, Bibliografinės 
pastabos ir Pavardžių rodyklė.

Knygą galima užsisakyti iš leidėjo: Li
thuanian Research and Studies Centre, 
5620 So. Claremont Avenue, Chicago, IL 
60636, U.S.A.

Eiliniam olandui Lietuva yra ne
aiškus dalykas. Viena iš keliolikos so
vietinių respublikų, be tikros savos at
skiros vyriausybės, net be savo pašto 
ženklų. Kaip senais caro laikais, kada 
tai buvo Šiaurės-vakarų kraštas. Žino
ma, laiks nuo laiko pasirodo žinios 
apie vieną disidentą, bet tų disidentų 
yra net ir pačioj Maskvoj. Net toks 
profesorius ir akademikas Sacharovas, 
žodžiu, nėra pagrindo kvaršinti sau 
galvą, komplikuoti geografiją. Ir vis 
dėlto vienas įtakingiausių olandų lai
kraščių, viena žinomiausių Olandijos 
žurnalisčių dr. An. Salomonson, ry
žosi sulaužyti tą daugumos žmonių 
priimtą geografijos barjerą ir paskirti 
kone ištisą puslapį vienam pabėgėliui 
iš Lietuvos, jo gyvenimo keliui.

Radęs prieglaudą svetingajame Ni- 
derlandų krašte, aštuoniasdešimt me
tų sulaukęs Lietuvos žurnalistas 1. 
Kaplanas, interviu su An. Salomonson 
pasakoja savo biografiją, pradėdamas 
net nuo savo senelio, šimtmečio pra
džioje buvusio Kauno vyno pirklio.

Kaplanas aiškino, kodėl jis gimęs 
Peterburge, o ne Lietuvoje, ta proga 
trumpai aprašo savo klajojimus iš Pe- 
terburgo/Pctrogrado į Vitebską, atgal 
į Petrogradą, kur jis baigė mokslus, 
ir pagaliau 1924 metais, jau subrendęs 
jaunuolis, surado kelią į gimtąjį kraš
tą, jau spėjusį atgauti savo nepriklau
somybę.

Pirmiausia jam teko atnaujinti visus 
savo atestatus ir diplomus, kuriuos 
kaip sovietinius, nepripažino Lietuvo
je. Ir pagaliau prieina prie savo žurna
listinės karjeros pradžios, pirmiausia 
rusų kalba leidžiamajame Kauno lai
kraštyje, bet pagaliau jis pereina į 
grynai lietuvišką spaudą ir pasijunta 
draugiškoje lietuviškųjų spaudos dar
buotojų šeimoje.

Seka iškilusių pavojų, artėjančio 
įsiveržimo aprašymas. Trumpai Ka
planas atskleidžia, kodėl jis nepasiša
lino iš Lietuvos, nors gi turėjo bijoti 
ir nacizmo, ir komunizmo, nes visą 
laiką rašė ir prieš vieną, ir prieš kitą.

Jau atsiranda sovietinių įgulų Lie
tuvoje, nors vadinamoji liaudies vy-

DIENORAščIAI 1970-1982. Jonas Me
kas. Poezija. 76 psl. Išleido „Žvilgsniai“, 
1985 m. Kaina 5 dol.

SŪDUVOS KRAŠTO PADAVIMAI IR 
LEGENDOS. Antanas Skirka. 80 psl. 
1985 m. 

riausybė, remdamasi Stalino ir Molo
tovo pažadais, dėjosi tęsianti lietuviš
kas tradicijas, kad ir tamprioje sąjun
goje su Maskva.

Sukasi toliau gyvenimo filmas. Ka- 
pianui, kaip vertėjui, tenka būti ap
gaulingų vadinamojo liaudies seimo 
rinkimų liudininku, stebėti, kaip vis 
platėja išvežimai, suėmimai, net šau
dymai.

Baisioji diena — į Lietuvą, jau nu
stojusią savo tikros nepriklausomybės, 
įsiveržia hitlerininkų ordos. Laikrašty
je trumpai parodytas paniškas bėgi
mas iš Kauno, kada Kaplanas praran
da savo motiną ir vyresnę seserį, kaž
kur dingusias, o vėliau, kaip Kapla
nas sužmojo jau po karo, nacių nu
žudytas Kauno gete.

Su kauniškiu žurnalistu jau esame 
Maskvoje, radijo komitete, lietuviško
je redakcijoje, po to jau kariuomenėje, 
vadinamoje šešioliktoje lietuviškoje 
divizijoje, kurios kelias veda per Levo 
Tolstojaus gimtąją Jasnaja Poljana. 
Kaplanas mini, kad tai buvo jo lyg ir 
tolimas kontaktas su Karo ir Taikos 
autoriumi, ryšys, kuris po to suvaidino 
didelį vaidmenį Kaplano gyvenime.

Kai Kaplanas sugrįžta į rusų reoku- 
puojamą Lietuvą, mato, kaip aršėja 
represijos, masiniai vežimai. 1948-ais 
metais, dirbdamas rusų kalba leidžia
mam sovietiniam laikraštyje, jis pats 
tampa represijos auka. Jis suimtas su 
absurdiniais kaltinimais, pereina per 
Liubiankos pragarą, nevilties pagau
tas išgirsta baisų sprendimą: 15 metų 
laisvės netekimo.

Kalbų mokėjimas padeda jam gauti 
darbą kaip technikinių žurnalų ir kny
gų vertėju. Stalino mirtis atidaro jam 
kelią į laisvę. Jis jau Vilniuje, daug 
skiria laiko lietuvių literatūros verti
mams į rusų kalbą, vėl priimamas į 
rašytojų sąjungą, bet jo svajonė išvyk
ti iš sovietinių ribų. Kaip bebūtų keis
ta, bet čia jam padeda jo parašytoji ir 
leidyklos priimtoji knyga,kurios „Karo 
ir Taikos“ lietuviškieji, vilnietiški sky
riai Sugretinami su visai užmirštais ca
ro Aleksandro Pirmojo favoritės, kilu
sios iš garsios Lietuvos Tysenhausų 
giminės, ištekėjusios už prancūzų emi
granto grafo Choiseuil de Gouffier, 
memuarais. Ir tas manuskriptas, kurio 
nuorašo Kaplanas negalėjo su savimi 
pasiimti, tampa lyg įkaitu už suteiktą 
trejų mėnesių vizą į Prancūziją, kur 
jau seniai gyveno Kaplano jaunesnio
ji sesuo.

Pagaliau buvęs Kauno žurnalistas 
jau susiranda prieglaudą Amsterdame. 
Visa ta biografija lyg ir fonas svar
biausiam Kaplano gyvenimo tikslui 
— padėti pavergtai tėvynei.

Be galo vertinga, kad olandų žur
nalistė rado tokiu būdu progą labai 
šiltai pakalbėti apie Lietuvos likimą, 
labai įtaigiai atvaizduoti Lietuvos kan
čių kelius ir neblėstančią viltį sulaukti 
Lietuvos atgimimo.

Šis interviu-portretas sulaukė pla
čios visuomenės susidomėjimo. Už 
tai, be abejo, didelis dėkui mūsų sim- 
patikei, olandų daktarei An Saloman- 
son.

J. Budreika

Lietuviai
pasaulyje

INŽ. K. ASTRAVAS

Inž. K. Astravas iš Calgario, Alb., su 
šeima persikėlė tarnybos reikalais į Afri
ką.

KĘSTUTIS IVINSKIS
Kęstutis Ivinskis, a.a. prof. Zenono ir 

Paulinos Ivinskiu sūnus, baigė geriausiais 
pažymiais matematiką. Dabar gavo sti
pendiją iš Max Planck instituto daryti 
matematikos doktoratą.

K. Ivinskis yra veiklus lietuviško jauni
mo Vokietijoje vadovas.

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Kun. dr. Jonas Gutauskas, buvęs Vytau
to D. universiteto profesorius, gyvenęs 
Kolumbijoje, dirbęs Toronte ir buvęs kle
bonas Delhi, Ont., dabar gyvena Missis
sauga Lietuvos Kankinių parapijoje. Sau
sio 16 d. jam sukako 80 metų amžiaus.

Jubiliatas yra išleidęs keletą knygų, ra
šęs nemažai lietuviškoje spaudoje, išlei
dęs eilėraščių rinkinį.

KUN. R. SKERIS
Kun. Robertas Skeris, gim. 1935 m. 

Amerikoje, teologijos daktaras, himnolo- 
gijos specialistas, dirba Vokietijoje bene
diktinų Maria Laach vietovėje bažnyti
nės muzikos srityje. Jis yra perrašęs ir 
pritaikęs senovinius himnus moderniam 
giedojimui. Jis padeda dirbti pastoracinį 
darbą vokiečių parapijose.

Motinos pergyvenimai
MANO KRYŽIAUS IR KANČIŲ KELIAI

34. TEISMAS
Dieną už dienos laukiam teismo. 

Ašaros ir spėliojimai, kiek nuteis. Vie
ni ramina, kad nėra už ką teisti, o ma
no širdis laukia teismo, kaip mirties.

Vieną dieną ateina du saugumiečiai 
ir reikalauja sūnaus paso, kuris reika
lingas teismui. Pasakiau, kad nežinau. 
Sakiau, tegu paskambina Irena į dar
bą (ligoninę). Aš gi nežinau, ar gali
ma duoti, ar ne. Jie mane tiek viso
kiais būdais yra prikankinę, kad aš 
nebegaliu ir susigaudyti. Vėliau Irena 
pati nuvežė pasą į saugumą.

1978 m. balandžio 15 d. atnešė šau
kimą į teismą kaip liudininkei. Per 
visą naktį negalėjau užmigti, visokios 
mintys neduoda ramybės. Sekančią 
dieną buvęs kalinys Vincas Grigonis 
nuvežė mudvi su Irena į Vilnių. (Už 
tai vėliau pas Grigonį darė kratą).

Atėjom į teismo salę, o ten jau buvo 
pilna saugumiečių ir jų agentų. Nieko 
daugiau į salę nejleido.Sūnus jau buvo 
salėj, širdis plyšo iš skausmo, pro aša
ras beveik nemačiau jo. Mudvi išvedė 
į kitą kambarį, luo laiku vyko kitų 
liudininkų apklausinėjimas. Laukėm 
ilgai. O mintyse vis kartojau: — Vieš
patie, sutrumpink jo ir mano kančias.

Mane pašaukė paskutinę. įėjom 
kartu su Irena, kuri mane prilaikė. 
Pamačiau priešais sėdintį sūnų, du ka
reiviai jam iš šonų, o vienas už nuga
ros. Norėjau bėgti prie sūnaus, bet Ire
na mane sulaikė. Teisėjas liepė pasi
rašyti. Negaliu, visa drebu, silpna. 
Irena mane pasodino, visą laiką laikė, 
kad nenugriūčiau ir nuolatos duodavo 
vaistus. Tik girdėjau, kad sūnus pasa
kė: — Neverkit.

Teisėjo klausimai buvo beveik tokie 
patys, kaip ir tardytojo. Pradžioj atsa
kinėjau, o vėliau pasidarė bloga ir kal
bėti nebegalėjau. Pašaukė gydytoją, 

bet Irena jau buvo davusi man vaistus. 
Tą dieną teismo posėdis baigėsi.

Kitą dieną į teismo salę įleido tik 
mane, Ireną, jos seserį Laimą ir Anta
ną Terlecką. Jie mane ramino ir glo
bojo. Tačiau širdžiai neįsakysi. Salėj 
vėl tie patys saugumiečiai ir aktyvis
tai. Kada po teismo posėdžio Balį ve
dė iš salės, Irena metė jam puokštę 
gvazdikų. Tačiau jis vargšas, nespėjo 
jos pagauti, nes gėles anksčiau sugrie
bė apsaugos vyresnysis ir trenkė že
mėn.

Trečioji, paskutinė, teismo diena. 
Ji man buvo baisiausia. įleido tik mus 
keturis, o dar apie penkiasdešimt Ba
lio draugų ir prietelių bei keturi kuni
gai liko už durų. Salė užpildyta tais 
pačiais kviestiniais.

Skaito nuosprendį: dešimt metų ne
laisvės ir penki metai trėmimo. Visu 
balsu pradėjau verkti. — Dieve, negi 
jie visi širdies nebeturi? Niekur ne
girdėta, kad iškentėjus dvidešimt pen
kerius metus kalėjime, dar pasirody
tų per maža bausmės. Kažkam reika
linga, kad kalėjimas taptų ir sūnaus 
mirties vieta. Už kažkokius popierius 
dešimt metų. Kaip neteisingai. Bet tu, 
sūnau, turi ištverti!

Prisiminiau kažkieno pasakytus žo
džius: „Vergui laisvė taps kalėjimu 
baisiu, o kas laisvas — ir kalėjime lais
ve džiaugsis“.

Salė tylėjo. Paskutinis sūnaus žodis. 
Nesuvokiau, ką jis kalbėjo, tik žinau, 
kad ilgai ir teisingai. Po teismo Irena 
vėl metė jam gėles. Bet ir vėl nesėk
mingai. Kareivis pakėlė jas nuo žemės 
ir atidavė atgal Irenai. Aš apalpau. 
Pribėgo gydytoja, bet Irena jos pagal
bos atsisakė ir pati manim rūpinos. 
Kai atsigavau ir šiek tiek sustiprėjau, 
paprašiau pasimatymo su sūnum. Lei
do. Atvedė sūnų, pasodino jį vienoj

ADELĖ KILCIAUSKIENĖ
Balio Gajausko a.a. motina

stalo pusėj, mane kitoj. Kalbėti pro 
ašaras negaliu. O dar sėdi ir klauso 
ką kalbamės. Kai atėjo išvesti atsisvei
kindama pagalvojau, kad atsisveikinu 
amžinai ir aš jo daugiau nebematysiu. 
Vėl mane pradėjo krėsti, bet netoliese 
buvo gydytoja.

Sekančią dieną leido pasimatyti ir 
sužadėtinei Irenai. Parvažiavom na
mo, bet ramybės niekur nerandu. Aky
se vis tas teismas, kaip sūnus sėdėjo 
ten tarp tų, kurie jį pasiuntė kančioms, 
teisėjo Kaziūno žiaurumas, — viskas 
man nuolatos akyse. Visai nusilpo 
nervai. Reikėjo norom nenorom gulti 
į ligoninę. Išgulėjau visą mėnesį.

35. MORDOVIJA — 
KANKINIŲ KRAŠTAS

Netrukus gavome iš saugumo raštą, 
kad sūnus jau išvežtas, ir nurodytas 
adresas. Vėl į tą prakeiktą Mordoviją
— kankinių ir pasmerktųjų kraštą.

Sulaukėm ir laiško iš įkalinimo 
vietos. Po pusmečio pradėjom ruoštis 
pasimatymui. Išvažiavom šį kartą try- 
se: mudvi su Irena ir jos svainis. Vėl 
tais pačiais vargo ir kančių keliais, ku
riais važiavau prieš septynis metus. 
Padavėm pareiškimą pasimatymui 
gauti. Visiems trims neduoda ilges
niam laikui. Jeigu duotų visiems, tai 
tik tris valandas, o jeigu man vienai
— tai dvi paras. Mano draugai nutarė 
man suteikti pirmenybę.

Sūnus net nenujautė apie pasimaty
mą. Grįžus iš darbo, liepė jam nusi
skusti, nusiprausti. Jis pagalvojo, kad 
veš tikriausiai kitur. O jį atvedė į pa
simatymų kambarį, kur jis buvo malo
niai nustebintas mūsų apsilankymu.

Prieš pasimatymą mane beveik iki 
nuogumo išrengė ir iškratė. Davė man 
apsirengti kitus rūbus, o manuosius 

kratė, čiupinėjo net nuogą ir vis kiau
še, ar neturiu kokių popierių. Sakiau, 
kad neturiu, negi ant nuogo kūno pri
lipinsiu. Maistą visą supjaustė, ištikri
no. Lagaminą, krepšį ir net akinių dė
klą atėmė. Pinigus suskaičiavo, bet 
atidavė. Net šukas atėmė. Teko išbūti 
dvi paras nesusišukavusiai. į pasima
tymų kambarį leido įsinešti tik mais
tą ir pinigus. Paskui atvedė sūnų. Pa
mačiusi koks jis sumenkęs ir varganas, 
apsipyliau ašaromis.

Vėliau atėjo karininkas ir paklausė 
ar nešalta. Mes sakėm, kad šalta. Ta
da liepė sargybiniams pristatyti mal
kų. Pasikūrenom krosnį ir buvo daug 
jaukiau.

Prabėgo tos dvi paros ir vėl išsisky
rimas. Atrodo, įsikibčiau į ranką ir 
neleisčiau išvesti. Po pasimatymo vėl 
mane iškratė, suskaičiavo pinigus, 
peržiūrėjo maistą ir tik tada išleido.

Rytojaus dieną Irena padavė pa
reiškimą dėl civilinės metrikacijos su 
Baliu. Kadangi jie nespėjo susituokti 
iki Balio arešto, tai šią procedūrą no
rėjo atlikti dabar. Tačiau atsakymo 
reikėjo laukti ilgai.

Mes išvažiavome atgal. Aplink vi
sur lageriai ir kareiviai su šunimis, 
žmonės suvargę ir nuskrudę. Nors ke
lionėje labai neišvargau (padėjo mano 
draugai), tačiau širdį plėšė skausmas. 
Sunku gyvenime netekti, kas yra bran
giausia. Tačiau pasiryžusi nešti kan
čios kryžių iki mirties. Kada užmerk
siu akis, tada stos į mano vietą kita 
jam artima moteris.

36. ERSKĖČIUOS JUNGTUVĖS

1978 m. birželio 28 d. sėdžiu kieme 
ant suoliuko. Ateina du vyrai ir klau
sia, kur gyvena Gajauskas. Aš paklau
siau, kodėl jis jiems reikalingas. Kai 
pasakiau, kad sėdi kalėjime, tai pa
reikalavo adreso ir paklausė, kokį jis 
turėjęs turtą.

— Kokį jis galėjo įsigyti turtą per 
ketverius metus? — pasakiau jiems.

Jie atsiprašė ir išeidami pasakė:

— Mums liepė, tai ir atėjom.
Po pasimatymo jau du mėnesiai, ta

čiau laiško vis nesulaukiam. Visokios 
mintys kamuoja, neturiu ramybės, ir 
štai Irena gauna pranešimą liepos 27 
d. atvažiuoti metrikuotis. Skaudu, kad 
aš negaliu, kaip visi normalūs žmo
nės, išleisti jungtuvių ceremonijai abie
jų kartu su ramia širdimi ir džiaugs
mo ašarom. Kodėl aš negaliu po jung
tuvių jų sutikti su gera nuotaika ir 
spindesiu veide? Kodėl dabar sutiksiu 
grįžtant tik vieną Ireną?

Irena išvažiavo. Iš jos gaunu prane
šimą, kad metrikacija atlikta. Džiau
giuosi, kad dabar gaus jie trijų parų 
pasimatymą. Galės pabūti kartu, pasi
dalyti mintimis ir skausmu. Juk dviem 
artimiem ir mylintiems vienas kitą 
žmonėm daug lengviau ir kančias per
nešti.

Ir štai Irena grįžta anksčiau, negu 
buvo užplanuota. Kai pamačiau, taip 
ir suspaudė širdį. Pasirodo, kad jai ne
davė tų trijų parų žadėto pasimatymo, 
o leido tik sargybinių akivaizdoje pasi
kalbėti dvi valandas. Taip pasidarė 
gaila jų, kad neleido pabūti kartu. 
Kartu buvo nuvažiavęs ir kunigas, ku
ris norėjo jaunavedžius palaiminti ir 
surišti, tačiau niekas neprileido.

Šiandien sekmadienis. Parėjau iš 
bažnyčios. Kažko taip liūdna. įjun
giau radiją, o iš ten irgi liūdna muzi
ka pasklido, apsipyliau ašarom. Gal
voju vis apie sūnų. — Dieve, kodėl 
jis negali būti laisvas savoj tėvynėj, 
kurią jis taip mylėjo? Jai jis atidavė 
visą savo jaunystę, visą gyvenimą ir 
už ką jį nuteisė? Už tai, kad buvo są
žiningas, doras žmogus, geras katali
kas, švarios širdies? šiandien tokius 
tik ir teisia. Jeigu jis būtų vagis, gir
tuoklis, ištvirkėlis, būtų ir šiandien te- 
besivalkiojęs gatvėmis.

Perrašė
Lietuvių Informacijos Centras

351 Highland Blvd.
Brooklyn NY 11207, USA
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OPOZICIJA LENKIJOJE
PAGRINDINĖS LENKIJOS OPOZICINĖS GRUPĖS

LIETUVA JAV TELEVIZIJOJ
„Laisvosios Europos Radijo“ spalio 14 

d. biuletenyje išspausdintas išsamus Te- 
resos Hanickos straipsnis apie vienuoli
kos pagrindinių Lenkijos pogrindžio gru
pių. Štai jų politinio profilio bruožai:

Kovojantis Solidarumas (Solidarnosc 
Walczaca) siekia „laisvos ir nepriklau
somos (Lenkijos) respublikos, kuri rem
sis visų jos piliečių solidarumu". Su da
bartine valdžia „negali būti susitarimo, 
su šia sistema negalima sutikti". SW re
mia visų sovietinio bloko ir Sovietų Są
jungos tautų nepriklausomybės idėją, 
bendradarbiaja su demokratine opozici
ja kitose Rytų Europos šalyse.

Visuomeninės Rezistencijos Komitetas 
(Komitet Oporu Spolecznego) visoje 
Lenkijoje organizuoja rezistencijos rate
lius. Jo politinė orientacija social-demo- 
kratinė. Reiškiamas solidarumas su viso
mis „sovietinio totalitarizmo ir imperia
lizmo pavergtomis tautomis ir su jų ko
va už nepriklausomybę ir pilietinę bei 
religinę laisvę". Anot KOS, lenkai turi 
apsiprasti su faktu, kad jie negalės pri- 
sijungt prarastas rytines teritorijas ir, 
drauge, pasilaikyt naujai įsigytas Vaka
rų žemes. Lenkijos ir Vokietijos santy
kiai turi būti geri. 1984 m. rugsėjo mė
nesį KOS paskelbė korespondenciją su 
„Lietuvių Pasaulio Kongresu".

Laisvė-Teisy bė-Nepriklausomy bė (Wol- 
nosc-Sprawiedliwosc-Niepodleglosc) ragi
na lenkus sukurti pogrindžio valstybę, ku
ri remtųsi demokratiškai išrinkta savival
dybe. WSN nuomone, visų Vidurio ir Ry
tų Europos tautų sukilimas palaidotų so
vietinę imperiją.

Išlaisvinimas ( Wyzwolenie) yra įsitiki
nęs, kad komunistinės sistemos neįmano
ma reformuoti ir kad SSRS žlugs. W. pa
sisako prieš rasizmą ir nacionalistinį eks
tremizmą. Reikia užmegzti ryšius su disi
dentais ir opozicinėmis grupėmis kituose 
„socialistiniuose" kraštuose, kurie visi tu
ri teisę į tautinę nepriklausomybę. Lenki
jos santvarka turi būti parlamentinė de
mokratija.

Lenkų Socialistinė Darbo Partija (Pols
ka Socialistyczna Partia Pracy) buvo 
įsteigta 1981 m. Ščečine ir leidžia pogrin
džio laikraštį. Jos tikslas — atnaujinti 
Lenkijos socialistines tradicijas.

„Darbininko“ grupė (Robotnik) stengia
si sukurti demokratinę socialistinę parti
ją. Kadangi su valdžia negali būti kom
promiso, nepriklausomybę tegalima at
siekti išvysčius tvirtą ir gerai organizuotą 
politinę opoziciją. Lenkų socialistai turi 
siekti sistemos nuvertimo.

Nepriklausomybė (Niepodleglosc) nesu
tinka, kad komunistinės sistemos rėmuose 
galima atsiekti bent dalinės laisvės ar ri
botų teisių. Reikia išvystyti karingą po
grindį ir nuversti sistemą. 1984 m. lap
kričio mėn. grupė paskelbė liberalinės — 
demokratinės partijos Niepodleglosc įstei
gimą. Sovietų Sąjunga turėtų būti pada
linta ir jos sudėtyje esančioms tautoms tu

SPORTAS LIETUVOJE
Mūsų 'Žalgiris, po pralaimėtų rungtynių 

Leningrado Spartakui 76:79, prarado krep
šinio pirmenybėse pirmavimą, perleisda
mas lyderio vietą savo stipriausiam var
žovui — Maskvos kariškių klubui. Kau
niečiai šias rungtynes sužaidė labai blan
kiai, ypač „užšach.avus“ A. Sabonį, kuris 
rungtynių pabaigoje atrodė labai pavar
gęs. Negali būti kalbos, kad aukso ir si
dabro medaliai bus išaiškinti tarp Mask
vos kariškių CASK komandos ir Kauno 
penketuko, kadangi Leningradas nuo šių 
komandų atsilieka penkiais taškais. Vil
niaus Statyba, pralaimėjusi Žalgiriui 
65:93, įveikė Tbilisio Dinamo 98:93 ir lai
kinai iš dvylikos komandų įsitvirtino šeš
toje vietoje.

Nenuostabu, kad po silpno Žalgirio pa
sirodymo prieš Leningradą, Kauno žiū
rovai su baime laukė Europos meisterių 
taurės rungtynių prieš Zagrebo „Ciboną“, 
komandą, kurioje žaidžia net keturi Ju
goslavijos rinktinės žaidėjai. Po dramati
nės kovos Kaune, žalgiriečiai įveikė Kro
atijos sostinės krepšininkus 94:91 (53:48) 
ir su trim pergalėm atsistojo Europos klu
binėse pirmenybėse pirmoje vietoje. Ant
ri yra Madrido krepšininkai prieš Zag
rebą ir Milaną. Paskutinę — šeštą vietą 
— užima Tel-Avivo „Makabi“.

Be abejo, skaitytojai paklaus — ką 
bendro turi Izraelis su Europos krepši
niu? Čia savo vaidmenį suvaidino politi
nis aspektas, atmetant arabų kraštams Iz
raelio prašymą priimti jį Azijos krepši
nio sąjungos nariu. Europa izraelitų norą 
patenkino, tad ir meisteris Makabi (re
miama amerikiečiais žaidėjais) dalyvavo 
Europos klubinėse pirmenybėse.

Nors futbolo sezono pradžios reikia 

rėtų būti garantuotos laisvo apsisprendi
mo ir nepriklausomybės teisės. N. nereiš
kia pretenzijų į Lenkijos rytines teritori
jas (kaip kitos opozicinės grupės).

Nepriklausomos Lenkijos Federacija 
(Konfederacija Polski Niepodleglej) tiki, 
kad „istorijos vėjai nušluos tuos (Lenki
jos) valdovus". Tradicinė dešiniųjų poli
tinė grupė. įkalintieji KPN vadovai buvo 
paleisti po 1984 m. liepos amnestijos.

Tautos Solidarumo Kongresas (Kongres 
Solidarnosci Narodu), KSN požiūris į 
Lenkijos kaimynus tolerantiškas ir taikus: 
Lenkijos santykiai su nepriklausoma Lie
tuva, Baltarusija ir Ukraina turi būti 
draugiški. KSN nuomone dabar Rusijai 
priskirta teritorija Rytprūsiuose turi būti 
padalinta tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Lenkų Politika (Polityka Polska) dali
nai remiasi Lenkijos Tautinės Demokra
tinės Partijos ir jos vadovo Romano 
Dmowskio idėjomis. PP netiki ’į „pogrin
džio visuomenę" ar „valstybę" ir skelbia 
„realistinius" tikslus. Jos programa re
miasi Solženycino siūlytu „nedalyvavimu 
neteisybėje ir klastojime". PP netiki, kad 
SSRS, nepaisant ūkinių ir tautinių pro
blemų, greitai žlugs. Nedaug tikimasi iš 
Vakarų. PP skiriasi nuo daugumos opozi
cinių grupių, ragindama lenkus „nedaly
vauti planuose suskaldyti SSRS į tautines 
valstybes".

Balsas (Glos) buvo įsteigtas dar prieš 
„Solidarumo“ laikotarpį. Pagrindinis tiks
las dabar esąs atsiekti susipratimą tarp 
Bažnyčios, armijos ir „Solidarumo“. Ko
munizmo ideologinė priešingybė yra ne 
kapitalizmas, bet krikščionybė. Vidurio 
ir Rytų Europos nepriklausomybė yra es
minės svarbos Europos ir pasaulio taikai. 
Siena su Vokietija turinti likti ta pati.

(Elta)

INTELEKTUALŲ PETICIJA

Grupė jugoslavų intelektualų, viso apie 
20 asmenų, pasirašė ir pasiuntė krašto 
Parlamentui skirtą peticiją, ragindami per 
atitinkamus valdžios organus ištirti Ju
goslavijoje vykdomą piktnaudžiavimą 
psichiatrijos mokslu. Peticijos autoriai pa
teikia konkrečių pavyzdžių, kad politi
niais nusikaltimais apkaltinti asmenys 
yra kalinami psichiatrinėse ligoninėse. 
Tai daugiausia žmonės, kurie žodžiu ar 
raštu kritikavo valstybės santvarką ar kai 
kuriuos jos veiksmus, ir dėl to buvo ap
kaltinti valstybės šmeižimu. Pagal Jugos
lavijos baudžiamąjį kodeksą, komunistinį 
režimą kritikuojantys krašto piliečiai ga
li būti patraukti teismo atsakomybėn. Pe
ticiją Parlamentui dėl piktnaudžiavimo 
psichiatrijos mokslu Jugoslavijoje pasi
rašė žymūs akademikai, universitetų pro
fesoriai, rašytojai ir meninininkai. Pasi
rašiusiųjų grupė yra pasivadinusi intelek
tualinės laisvės gynybos komitetu.

laukti bent keletą mėnesių, tačiau į ant
rą S.S-os futbolo lygą perėjęs Klaipėdos 
Atlantas jau sausio mėn. pradžioje Palan
goje pradėjo treniruotes. Vėliau numato
ma išvyka į Rytų Vokietiją bei žaidynės 
Vitebsko ir Klaipėdos salėse. Į pastarą
sias varžybas Atlantas pakvietė antros 
lygos senbuvius — Rygos Dauguvą, Lvi- 
vo Karpatus, Smolenską ir Jaroslavį.

Ta pačia proga norėtume pažymėti, 
kad Rygos futbolininkų (daugiausia rusų 
tautybės) perėjimas iš antros į pirmą ly
gą baigėsi nesėkmingai.

Į būsimų olimpiečių rinktinę tapo pa
kviesti žalgiriečiai A. Janonis ir atvykė
lis 'į mūsų sostinę V. Sukristovas.

Vilniškiame „Sporto" laikraštyje ran
dame taip pat ir nesportinių žinių. Štai 
Europos meninės gimnastikos meisterė 
Dalia Kutkaitė, pasikalbėjime su „Spor
to“ bendradarbiu J. Mušinsku apie išvy
ką Argentinoje (Sportas, 1986 m. sausio 
7 d.), sako: „po pirmo pasirodymo Bue
nos Aires buvo atėję mus pasveikinti 
grupė tarybinės pasiuntinybės Argentino
je darbuotojų. Labai buvome nustebinti, 
sujaudinti ir nudžiuginti (ypač aš) vieną 
vakarą, kai pas mus atėjo grupė jūreivių 
žemiečių su rožių puokštėmis. Pasirodo, 
Buenos Aires nuolat dirba Lietuvos žu
vies pramonės gamybinio susivienijimo 
Darbo raudonosios vėliavos ordino trale
rių laivyno bazės remonto grupė, kuriai 
tuo metu vadovavo Domas Valančius. 
Remontininkai, kurių tarpe yra įvairiau
sių specialybių atstovų, papasakojo, kad 
laivai po ilgų darbo mėnesių Atlanto van
denyne atvyksta čia remontuotis“.

K. Baronas

Viena pagrindinių amerikiečių televizi
jos korporacijų — NBC — Kalėdų vaka
rą, labiausiai klausomo pasaulinių žinių 
teležurnalo metu, perdavė informacinį vi- 
deoreportažą apie savo korespondento ke
lionę Lietuvoje. Penkias minutes trunkan
tis pranešimas buvo perduotas visai Ame
rikai, taigi jį stebėjo milijonai žmonių. 
Savo įspūdžius apie gyvenimą Lietuvoje 
ir Lietuvos dabartinę padėtį pasakojo 
NBC televizijos korespondentas Garrick 
Utley. Jis kalbėjo:

„Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuva 
buvo laisva, nepriklausoma valstybė. Ir 
šiandien didžioji dauguma Lietuvos gy
ventojų yra praktikuojantys katalikai. 
Lietuva yra vienas tų kraštų, apie kuriuos 
mažai ką girdime žiniose ar matome te
levizijos ekranuose. Tik ten nuvykus ga
lima įsitikinti, kad gyvenimas Lietuvoje 
labai skiriasi nuo gyvenimo kitur Sovietų 
Sąjungoje. Lietuva su gražiomis savo pi
limis, meniškomis bažnyčiomis, senamies
čių vingiuotomis gatvėmis, Lietuva su sa
vo trimis su puse milijono gyventojų, 
kurie nuo viduramžių yra patyrę prie
spaudą, yra gyvas pavyzdys iš visų pusių

KARIAI BĖGA PAS PARTIZANUS

Užsienio spaudos agentūras pranešė, 
kad gruodžio mėnesį Kandaharo mieste, 
pietų Afganistane, buvo sušaudyta apie 
dvidešimt sovietų Raudonosios armijos 
karių už atsisakymą drauge su afganų re
žimo kariais dalyvauti karo veiksmuose 
prieš afganus laisvės kovotojus. Iš dip
lomatinių šaltinių patiriama, kad ir af
ganų komunistinio režimo kariuomenės 
kariai dažnai ne tiktai atsisako kovoti 
prieš savo tautiečius, bet pereina į jų ei
les. Pagal Vakarus pasiekusias informaci
jas, gruodžio penkioliktą dieną į laisvės 
kovotojų eiles perėjo apie keturi šimtai 
afganų, Hazara genties narių, kurie buvo 
pilnai apginkluoti. Drauge su jais prie 
laisvės kovotojų prisidėjo ir 250 afganų 
reguliariosios kariuomenės karių.

OMANAS
OMANO KELIAS Į XX-ĄJĮ AMŽIŲ

Šiame straipsnyje „Associated Press“ 
žurnalistas Reid rašo apie Arabijos pu
siasalyje esančios šalies, Omano, gerbū
vio pakilimą, kurį atnešė nafta, ir nau
jus poslinkius krašto kultūriniame bei 
socialiniame gyvenime.

* *
Arabijos jūros pakrantėje esančios 

Omano sostinės Muskato ištaiginguose 
vieišbučiuose pagal naujausią Vakarų 
pop muziką šoka Omano paaugliai, ku
rių tėvams visai neseniai net pagalvoti 
apie radijo imtuvus buvo draudžiama. 
Blizgantys europiečių ir japonų gamybos 
limuzinai oriai rieda keturių juostų au
tostradomis, perkertančiomis raižytos 
uolienos kalnagūbrius, per kuriuos prieš 
keletą dešimtmečių omaniai dar kapa
nojosi ant kupranugarių ir asilų nuga
ros.

Miestuose ir kaimuose Omano jauni
mas mokosi skaityti ir rašyti; dar prieš 
ketverius metus daugiau nei 20 proc. ša
lies pusantro milijono gyventojų buvo 
beraščiai. Prekyba nafta aštuntajame 
dešimtmetyje visas Golfo šalis per ke
lerius metus perkėlė iš viduramžių į 
XX-ąjį amžių. Ryškiausi kontrastai tarp 
buvusio atsilikimo praeityje ir dabarti
nės pažangos geriausi matyti Omane, 
taip vadinamoje, arabų pasaulio „užda
riausioje karalystėje“. Kai 1970 metais 
perversmo keliu į valdžią atėjo (mano
ma, ne be britų pagalbos) dabartinis 
Omano valdovas Kabus Bin Saidas, ša
lyje buvo pradėta įgyvendinti ekonomi
nės ir socialinės pažangos programa, ku
ri, kaip teigia krašto senbuviai, iš pa
grindų keičia buvusį gyvenimo būdą. Pa
statyta daug naujų mokyklų, nutiestas 
platus kelių tinklas, kaimuose įvesta 
elektra ir vandentiekis. Daugelio objek
tų statybą Muskate buvo pasiskubinta 
kuo greičiau užbaigti, nes lapkričio mė
nesį Omano sostinėje įvyko Golfo šalių 
bendradarbiavimo tarybos suvažiavimas, 
kuris sutapo su Omano tautine švente 
lapkričio 18 dieną. Vakaruose paskai
čiuota, kad šia proga Omanas išleido 
apie 400 mln. dolerių, kai tuo tarpu prieš 
50 metų šios šalies nacionalinės pajamos 
per metus siekė vos 100.000 dolerių.

Šis svaiginantis naujo gyvenimo tem
pas labai skiriasi nuo sultono Kabus 
ekscentriško tėvo sultono Saldo Bin Tai- 
muro vestos kraštos politikos. Ankstes
nysis sultonas stengėsi kuo galima la
biau apsaugoti Omaną nuo šiuolaikinio 
pasaulio įtakos. 1932 metais atėjęs 'i 
sostą, jis uždraudė vartoti vaistus, klau
sytis radijo bei skaityti knygas. Septin- 

apsuptos tautos, bet drauge ir pamoka, 
kaip žmonės kovodami sugeba išsaugoti 
savo tautinę tapatybę, savąją kultūrą ir 
kalbą, ši kova ženklina ir lemia visą Lie
tuvos istorijos eigą".

Toliau reportaže pasigirsta krepšinio 
rungtynių žiūrovų entuziastingi balsai... 
Korespondentas aiškina, kad krepšinis 
yra tradicinis, mėgiamiausias lietuvių 
sportas. Kai Lietuvos krepšinio komandos 
rungtyniauja su svečiais iš Rusijos, per
galės iškovojimas turi ypatingą prasmę. 
Čia, toliau sako korespondentas, jautiesi 
lyg būtum Vakaruose. Tai liudija įvairūs 
reiškiniai. Lietuvos parduotuvių prekys
taliuose daugiau maisto produktų, gyveni
mo lygis aukštesnis, negu visoje Sovietų 
Sąjungoje. Univermago patarnautojos ap
rengtos suderintų spalvų uniformomis. 
To Maskvoje nepamatysi. Maskvoje neiš
girsi ir tokių garsų kaip disko vakaras, 
kuris ten nebūtų toleruojamas. Bet ne 
šiuose garsuose atrasi tikrąją lietuvio sie
lą, toliau aiškina amerikietis korespon
dentas, jos šokių salėje nerasi. (Pasigirs
ta religinio choro giedojimas bažnyčio
je...). Tikroji lietuvio siela čia slypi. Bu
vo pirmadienio vakaras, pasakoja kores
pondentas, kai nuvykau į pamaldas didin
goje barokinio stiliaus šventųjų Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Bažnyčia buvo sausa
kimša žmonių. Daugiausia — vyresnio 
amžiaus. Komunistai man aiškino, kad 
jaunimas nesidomi religija. Katalikai aiš
kina, kad jaunimui už bažnyčios lankymą 
gresia įvairios represijos. Sovietinė val
džia visaip varžo Lietuvos katalikų Baž
nyčios veiklą. Valdžia nustato Seminari
jos auklėtinių skaičių tokiu būdu, kad 
kasmet būtų mažiau įšventinta naujų ku
nigų, negu jų miršta. Kunigas Kazimie
ras Pugevičius, kurio vadovaujamas Lie
tuvių Informacijos Centras New Yorke 
platina iš Lietuvos gaunamą pogrindžio 
spaudą, pažymi korespondentas, mums 
pareiškė: „Valdžios tikslas yra suduoti 
mirtiną smūgį religijai Lietuvoje, ją ga- 

tojo dešimtmečio pabaigoje Omanas tu
rėjo apie 750.000 gyventojų ir tik tris 
pradines mokyklas, nes sultono Saido 
nuomone, išsimokslinimas vedąs prie po
litinių neramumų.

Tokia buvusio sultono politika kėlė 
nerimą D. Britanijai, kuri nuo 1798 metų 
valdė Omaną. 1970 metais sultono rū
muose įvyko perversmas ir vieton Saido 
į sostą buvo pasodintas jo vienintelis 
trisdešimtmetis sūnus Kabus, D. Britani
jos karinės akademijos Sandhurst auklė
tinis. Nors D. Britanija teigia neturėjusi 
nieko bendro su įvykusiu perversmu, bet 
yra paplitusi nuomonė, jog Londonas, 
norėdamas išvengti sukilimo prieš auto
kratinį Saido valdymą, nutarė pats pa
dėti nuversti sultoną. Po perversmo jau
najam sultonui Kabusui prireikė beveik 
šešerių metų, kol jis, anglų karininkų 
vadovaujamos armijos pagalba, numal
šino sukilimą pietinėje Omano srityje 
Dofare ir įvedė šalyje tvarką.

Nors nuo to laiko Omane įvyko dide
li pakitimai, bet ši šalis neprarado savo 
romantiško žavesio, kuo ji išsiskiria iš 
kitų arabų kraštų. Dalis omanių yra tam
siaodžiai ir turi afrikietiškus veido bruo
žus, jie primena 19-ojo amžiaus laikus, 
kai Omanas kontroliavo prekybos impe
riją, į kurią įėjo ir Afrikos uostai — 
Zanzibaras ir Mombasa. Taksi vairuoto
jai už prašmatnių automobilių vairo sė
di įsigaubę į tradicinius Omano rūbus, 
o už baltų juosmens juostų matyti už
kišti arabiški durklai.

Omaniai ir čia gyvenantys vakarie
čiai sako, kad toks spartus šalies vysty
mosi tempas atneše ir nepageidaujamų 
reiškiniu, kaip, pvz., korupciją ir nepro
tingą švaistymąsi lėšomis. Vidurinės 
kartos omaniai daugiausiai yra bemoks
liai, todėl šalis labai priklauso nuo užsie
nio specialistų, ypač anglų, kurių čia 
yra apie 8.000. Omano vyriausybėje an
glai užima svarbiausius administracinius 
ir karinius postus. „Tiktai dabar jau 
baigia užaugti išsilavinusių omanių kar
ta, kuri galėtų užimti svarbius vyriausy
binius postus“ — pareiškė vienas Omane 
gyvenantis užsienietis.

Nors ir dideli pakitimai Omano gyve
nime, bet per pastaruosius 15 metų šaly
je nekilo jokio didesnio pasipriešinimo 
naujajai tvarkai, atrodo, kad visi paten
kinti nauju gyvenimu. „Paprastas Oma
no pilietis nesiskundžia. Ir ko jam skųs
tis? Pinigų jam netrūksta“, paaiškino 
vienas Omano pareigūnas.

Visgirdą 

lutinai sunaikinti, nerodant pasauliui šio 
savo užsimojimo". 1940 metais, primena 
amerikietis korespondentas, kai sovietai 
okupavo Lietuvą, krašte buvo 1,300 baž
nyčių. Šiandien jų beliko mažiau, negu 
pusė. Pagrindinė katedra Vilniuje yra val
džios paversta meno galerija. Lietuvos 
Globėjo švento Kazimiera bažnyčia pa
versta ateizmo muziejumi. Tačiau kartais 
surandama būdų aplenkti valdžios veiks
mų padarinius. (Vargonų muzika). Štai 
vieną sekmadienio popietę žmonės susi
rinko šioje bažnyčioje pasiklausyti vargo
nų muzikos koncerto. Čia buvo nemažai 
ir jaunų žmonių. Nebuvo religinių pamal
dų, bet aidėjo vargonais atliekama religi
nė giesmė „Avė Maria". Ant altoriaus ne
buvo kryžiaus, bet kažkas jo vietoje pa
kabino paveikslą - Madoną su Kūdikiu. 
Duota suprasti...

(V.R.)

PROPAGANDOS TINKLE
AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJAI VILNIUJE

Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, 
lapkričio mėnesį įvykusį TSRS-JAV rašy
tojų susitikimą gruodžio numeryje išsa
miai gvildena ELTOS biuletenis anglų 
kalba. Paminimi amerikiečių spaudos pra
nešimai apie dramaturgo Arthuro Mille- 
rio nesėkmingą mėginimą perskaityti so
vietiniuose konclageriuose kalinamų rašy
tojų sąrašą. ELTA primena, kad amerikie
čių rašytojai buvo nutildyti ir kitu būdu. 
Partinė spauda nepaminėjo nei vieno jų 
kritiškų pastabų apie sovietinę sistemą.

Anot vilniškės spaudos, amerikiečių ra
šytojai nenuilstamai tvirtino, jog jie la
bai nori taikos. ELTOS nuomone, Lietu
voje jie galėjo apsieiti be to. Karą ir dvi 
totalitarines okupacijas pergyvenę lietu
viai taikos geidžia nemažiau už bet kurią 
kitą pasaulio tautą. Tačiau tai nereiškia, 
kad jie jau patikėjo Maskvos propaganda 
apie „taikingą" Kremlių ir Ameriką — 
„karo kurstytoją“. Dauguma lietuvių ži
no, kad pagrindinis pavojus taikai kyla iš 
Maskvos militarizmo ir imperializmo.

Iš kol kas negausių amerikiečių spau
dos pranešimų ELTAI atrodo, kad kai ku
rie amerikiečių rašytojai suprato į kokį 
žaidimą jie buvo įvelti. Poetas Alienas 
Ginsbergas tiksliai pavadino sovietinius 
delegatus „pareigūnais, ne rašytojais“. 
Trys lietuvių atstovai — Maldonis, Mie
želaitis ir Sluckis — yra talentingi auto
riai, o vienas — Laurinčiukas — papras
tas partinis rašeiva. Tačiau visiems ketu
riems bendros šios savybės: nei vienas iš 
jų niekad nei vienu žodeliu nėra pakriti
kavęs tarybinio režimo už lietuviams ir 
kitoms tautoms padarytus nusikaltimus; 
visi keturi pareigingai gamina primityvią 
antiamerikietišką propagandą, kurios ko
kybė nepasikeitė nuo Stalino laikų; visi 
keturi buvo paskirti delegatais, nes jie yra 
patikimi okupacinio režimo ruporai'.

Lietuviai, rašo ELTA, šiandien izoliuo
ti ir negali laisvai lankytis užsienyje. To
dėl žinomų Amerikos rašytojų apsilanky
mas galėjo jiems būti svarbiu įvykiu — 
gryno oro padvelkimu. Tačiau lietuviai 
nori, kad tokie svečiai žinotų, kur jie lan
kosi ir ką jie daro. Jei amerikiečių rašy
tojai būtų nuvykę į Prahą 1939 metų pa
vasarį, ar į Kabulą šią vasarą, jie būtų 
žinoję, kad jie posėdžiauja okupuotuose 
kraštuose. Jie turėtų žinoti, kad ir Vil
nius, Ryga ir Talinas yra okupuotos sosti
nės.

Pasak ELTOS, partinė spauda iškreipė 
amerikiečių rašytojų veidus ir mintis, pa
versdama juos Maskvai naudingais neži- 
nėliais. Dabar jų eilė pasisakyti apie tuos 
iškraipymus. (Elta)

PLAUČIAMS
Vienas Rytų vokietis ateina pas psi

chiatrą ir sako:
— Daktare, gelbėk! Man jau pra

deda galvoj maišytis...
— Kas gi atsitiko, drauge?
— Kasnakt vis sapnuoju, kad lipu 

per Berlyno mūrinę sieną.
— Nesibijok, aš tavo sapnų nie

kam neišduosiu, — šypsosi daktaras, 
— tu nesi vienas, kuris taip sapnuo
ja...

— Butų gerai, kad aš taip sapnuo
čiau, bet mano sapnai kitokie. Aš sap
nuoju, kad lipu per sieną iš Vakarų į 
Rytus...

• ♦
Demokratija yra toks režimas, ku

riame galima garsiai galvoti, jog ateis 
diena, kada bus geresnė valdžia.

* •
— Diplomatai naudingi tiktai, kai 

geras oras, — sakė prancūzų De Gau
lle, — bet kai pradeda lyti — jie skan
dinasi kiekviename laše.
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Centrinis Vasario 16 minėjimas Vokieti
joje — vasario 15 d., Huettenfelde (Buer- 
gerhaus) su plačia programa.

Vasario 16 minėjimas Londone — va
sario 16 d., Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC2 (Požeminiu 
traukiniu važiuoti iki Liverpool St. sto
ties).

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

Vasario 16 minėjimas Šveicarijoj — 
Vasario 16 d., sekmadienį, Zueriche. Pa
maldos 10.15 vai. Kath. Akademikerhaus, 
Hirschergraben 86. Po to susirinkimas, 13 
vai. bendri pietūs Salmen restorane.

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.

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.

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

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

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

Birminghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 8 d., 18 vai., John Bright St., 
Viktoria restorane, miesto centre, šaukia
mas susirinkimas. Bus pranešimas iš Ta
rybos suvažiavimo, taip pat bus svarsto
mi mūsų veiklos reikalai.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
Skyriaus valdyba

IŠKILMINGI KONCERTAI
Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo Šventės proga, kviečiame visus 
dalyvauti minėjimuose Londone ir 
Derbyje.

Meninę programą atliks menininkai 
‘iš Vokietijos Vilija Mozūraitytė, Ra
minta Lampsatytė-Kollars ir Michael 
Kollars.

Vilija Mozūraitytė

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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Mašalaitis — 10.00 sv.
M. Linkevičius — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Dr. V.A. Raisys — 26.50 sv.
B.J. — 15 sv.
J. Sulskus — 10 sv.
J. Dunauskąs, Škotijos Liet, klubas, M. 

Linkevičius — po 4.50 sv.
P. Lukas — 3.50 sv.
B. Šimėnas — 3 sv.
K. Mendickas ir S. Barčaitis — po 1.50 

sv.
S. Stulgys — 1 sv.
P. Poviliūnas — 4.50 sv.

Visiems dėkojame.

Nottinghamas
LINKSMOS UŽGAVĖNĖS

Vasario 8 d., Latvian Social Club, la 
Standhill Rd., Cariton Hill, rengiamos 
linksmos Užgavėnės. Važiuoti autobusais 
Nr. 23-24-27-28-29.

Pradžia 6.30 vai. vak. Kaina 3 sv. as
meniui.

Užsirašyti pas E. Ciganskienę. Tel. 
605353.

Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniais 
blynais.

Moterų taryba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 24 d. įvyko dar vienas Boltono 
lietuvių susirinkimas.

Skyriaus pirmininkas priminė susirin
kimui, kad Baltijos Tautų Karnavalas 
įvyksta sekantį savaitgalį ir paprašė, kad 
boltoniškių šeimininkės prisidėtų prie už
kandžių pagaminimo. Jis tada ragino sky
riaus narius dalyvauti ateinančiuose lie
tuvių parengimuose — vasario mėnuo 
prasidės Manchesterio lietuvių blynų ba
liumi ir per mėnesį .vyks du Nepriklauso
mybės šventės minėjimai (Derby ir Man- 
chestery).

Vyskupo Baltakio atsilankymas buvo 
aptartas. Boltono lietuviai dosniai 
parėmė Manchesterio lietuvių klubo iš- 
dekoravimo vajų.

Lietus ir šaltis nesugadino susirinkimo 
nuotaikos ir vakaras prabėgo linksmai ir 
greitai.

LONDONE: Bishopsgate Institute, 
230 Bishopsgate, London EC2 — Va
sario 16 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.

PAMALDOS LIET. BAŽNYČIO
JE — 11 vai.

DERBYJE: Polish Catholic and 
Social Centre, 18 Kedleston Rd. — 
Vasario 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak.

Pagerbkime svečius-menininkus ir 
parodykime lietuvišką solidarumą, 
gausiai dalyvaudami šiuose minėji
muose.

DBLS valdyba

Manchesteris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius turėjo M. lietuvių 
klube metinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir revizijos k-sija pada
rė pranešimus ir perrinko valdybą ir re
vizijos k-siją 1986 metams.

Susirinkimą atidarė ramovėnų skyr. 
pirm. K. Murauskas, kuris pasveikino su
sirinkusius ir paprašė tylos valandėlė pa
gerbti mirusius narius. Pirmininkauti pa
kvietė H. Vaineikį, sekretoriauti — V. 
Bernatavičių. Balsus skaičiavo A. Jelo- 
veckas, A. Vigelskis ir A. Pupelis. Praė
jusio susirinkimo protokolą skaitė V. 
Bernatavičius, Revizijos k-sijos Aktą — 
S. Lauruvėnas. C/V-bos aplinkraštį skai
tė r. sekr. J. Verbickas.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad skyrius su
rengė visus išpuolančius minėjimus, na
rių balių; su organizacijomis sugyveni
mas buvo geras. Finansinis skyriaus sto
vis patenkinamas. Prašoma neapsimokėju
sius apsimokėti nario mokestį, galima ap
simokėti į priekį.

Susirinkimui pageidaujant ir senai val
dybai bei revizijos k-sijai sutinkant, jos 
paliko tos pačios ir 1986 metams.

Valdybą sudaro: pirmininkas — K. Mu
rauskas (28-ti metai), vice-pirmininkas — 
H. Silius, sekretorius — J. Verbickas, 
iždininkas — A. Jakimavičius. Revizijos 
k-ja: S. Lauruvėnas (pirm.), V. Motuzą 
ir A. Podvoiskis.

Valdyba yra pasiryžusi veikti ir atlik
ti visus uždavinius. Linkime sėkmės. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu. Nutarta 
pasiųsti korespondenciją į „Karį“. V. Mo
tuzą skyriaus reikalams paaukojo 10 sva
rų. Ačiū.

A. P-kis

BLYNŲ BALIUS
Vasario 8 d. vakare Manchesterio liet, 

soc. klubas rengia
Užgavėnių blynų balių, 

kuriame visi bus pavaišinti gardžiais bly
nais.

Kviečiame visus atsilankyti.
Klubo valdyba

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas rengiamas 
vasario 16, sekmadienį, 3.30 vai. p.p.

Programoje: paskaita, vyrų seksteto 
dainos ir P. Pucevičiaus filmas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
Skyriaus ir Vyties klubo valdybos

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 26 d. Bradfordo „Vyties“ klubas 

turėjo visuotinį metinį narių susirinkimą. 
Klubo pirm. R. Vaicekauskaitei susirgus, 
susirinkimą atidarė vicepirm. V. Gurevi
čius, pasveikino visus klube susirinkusius 
narius ir ta pačia proga priminė nariams, 
kad šie metai yra klubo jubiliejaus metai. 
Susirinkimui pirmininkavo A. Girdžiūnas, 
sekretoriavo S. Sasnauskas. Klubo valdy
ba ir revizijos komisija padarė praneši
mus. Iš valdybos pranešimų matėsi, kad 
klubo valdyba buvo labai darbšti ir labai 
sugyveno, tai dėl to ir nebuvo per daug 
sunku valdybai surengti daug įvairiausių 
renginių mūsų klube.

O iš mūsų ilgamečio klubo buhalterio 
p. A. Bučio pranešimo matėsi, kad klubas 
finansiškai labai gerai stovi. Pagal visuo
tinio susirinkimo pageidavimą, valdyba 
ir revizijos komisija 1986-tiems metams 
liko ta pati.

Pasikeitimas pareigomis valdyboje: V. 
Gurevičius — pirm., R. Vaicekauskaitė — 
vicepirm., A. Bučys — sekretorius, S. 
Grybas — kasininkas, A. Traška — kult, 
reikalų vadovas, R. Karalius — adminis
tratorius, P. Vasis — meniškiems paren
gimams.

Revizija: S. Vaicekauskaitė, A. Brazdei
kis, E. Radzevičius.

Klubo valdybai ir revizijos komisijai 
linkiu geros sėkmės.

Vyt. Gurevičius

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Covcntryje — vasario 9 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone Spa — vasario 9 d., 15.30 

vai., šv. Petre, Dormer PI.
Nottinghame — Vasario 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — Vasario 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Eccles — vasario 9 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — vasario 15 d., 2 vai.
Manchesteryje — vasario 23 d., 12.30 v.
Birminghame — Vasario 16 d., 17 vai., 

šv. Onoje, 96 Bradford St.
Wolverhamptone — vasario 22 d., šeš

tadienį, 16.30 vai., Šv. Petre ir Pauliuje.

VOKIETIJA
PERSITVARKĖ LIETUVIAI 

EVANGELIKAI
Praėjusių metų gruodžio pradžioje (5-6 

d.) suvažiavo Bonnoje, Annabergo pily
je, Vokietijos lietuvių evangelikų veikė
jai, kunigai ir šiame krašte gyvenantieji 
Vyriausios Bažnyčios Tarybos nariai. Po 
senjoro kun. J. Urdzės mirties tų pačių 
metų sausio 31 d., atsirado reikalas aptar
ti ir pertvarkyti lietuvių evangelikų baž
nytinius reikalus. Suvažiavimo dalyviai, 
kurių buvo 15, konstatavo, kad reikalin
ga organizaciniai persitvarkyti ir suakty
vinti bažnytinę veiklą, įjungiant ir dau
giau pasauliečių. Šiuo metu Vokietijos lie
tuvius evangelikus aptarnauja tik trys 
kunigai, iš kurių du pensininkai. Tokiai 
padėčiai esant, suvažiavusieji rimtai su
sirūpino ateitimi, ypatingai kunigų prie
augliu.

Suvažiavusieji įsteigė Lietuvių Evange
likų Liuteronų Bažnyčios Federalinėje Vo
kietijoje Tarybą, susidedančią iš 14 as
menų (10 Vyr. Bažnyčios Tarybos narių 
ir 4 t.v. pagalbinio ratelio nariai). Tary
ba išrinko trejiems metams sekančios su
dėties valdyba: pirmininkas — Ričardas 
Baliulis; pirmininko pavaduotojai — Ta
mara Šmitienė ir dr. A. Gintautas; se
kretorius — Kasparas Dikšaitis ir iždi
ninkas — dr. Andrius Koenigis. Kandida
tais liko J. Rupkalvis ir F. Gaueris.

Į valdybos sudėtį įeina ir sekantieji ku
nigai: garbės senjoras kun. A. Gelžinius, 
kun. Fr. Skėrys ir kun. M. Klumbys. Ta
ryba susirenka posėdžiui kartą metuose, 
o valdyba posėdžiauja mažiausiai du kar
tus metuose. Nutarta neužilgo paruošti 
statuto projektą, pritaikytą dabartinei pa
dėčiai. Suvažiavimas svarstė ir kitus, čia 
nepaminėtus, klausimus. Pranešimą pa
darė taip pat ir EKD atstovas Liedtke.

Išrinktoji valdyba pradės savo parei
gas eiti oficialiai tik nuo liepos 1 d. Iki 
tol reikalus tvarkys dr. Andrius Koenigis.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažny
čia Federalinėje Vokietijoje yra dalis 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
Išeivijoje, kurios senjoru yra kun. A. 
Trakis Čikagoje.

PASIKEITIMAI PABALTIEČIŲ 
KRIKŠČIONIŲ STUDENTŲ 

SĄJUNGOJE

Pokario metais (1947) Vokietijoje, 
Rendsburge, įsisteigė Pabaltiečių Krikš
čionių Studentų Sąjunga, kuri 1949 me
tais įsigijo Hangelare apgriautą pastatą 
su tikslu įsteigti pabaltiečiams studentams 
bendrabutį. Po dvejų metų š'į pastatą per
ėmė vokiečių valdžia. Sąjunga nusipirko 
Annabergo rūmus prie Bonnos. Iš pradžių 
Annabergas buvo tik pabaltiečių studen
tų bendrabutis ir baltų suvažiavimų cen
tras, gi vėliau, žymiai sumažėjus arba vi
sai neesant pabaltiečių studentų, bendra
butyje gyveno kitų tautybių studentai ir 
šiaip gyventojai. Tokia padėtis yra ir 
šiandien.

Annabergo namams vadovavo nuo pat 
įsigijimo iki mirties (1985 m.) kun. J. 
Urdzė. Jis visą tą laiką ėjo ir Pabaltie
čių Krikščionių Studentų Sąjungos gene
ralinio sekretoriaus pareigas. Namų vedė
jo pareigas kol kas eina jo sūnus; sąjun
gos valdyba pažadėjo šių metų bėgyje pa
sirašyti sutartį ilgesniam laikui, nors nė
ra pagal Annabergo galimybes patenki
namai išsipręstas algų finansavimo klau
simas.

Sąjungos taryba naujuoju generaliniu 
sekretoriumi išrinko penkeriems metams 
Kasparą Dikšaitį.

Reikia tikėtis, kad atsiradusios persona
linės ir finansinės problemos bus taip iš
spręstos, jog Annabergas netaps vien tik 
ekonominių tikslų siekiančia institucija, 
bet bus ir ateityje, pagal savo paskirtį, 
pirmoje vietoje pabaltiečių suvažiavimų 
centru.

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

Nottinghame — vasario 23 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

Ketteringe — vasario 23 d., 14 vai., 
Eduarde.

Northamptone — vasario 23 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne, Craven St.

UŽ LIETUVĄ
Maldos Žygis Gloucesterio ir Stroudo 

Lietuvių Katalikų Bendrijoms paskirtas 
vasario 8 dieną. Neužmirština! Į jį jung
tis kviečiami ir apylinkių tautiečiai.

BALTISTIKOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Dešimtoji Baltistikos studijų konferen
cija įvyks 1986 m. gegužės mėn. 29-31 d. 
University of Wisconsin Madison. Konfe
rencijos tema yra „Baltai už Pabaltijo ri
bų“. Konferencija vyks Mendotos ežero 
pakrantėje esančiame Wisconsin Center 
pastate bei bibliotekoje, istorijos ir meno 
muziejuose ir Memorial Union rūmuose. 
Planuojamos parodos, susitikimai su vie
tinės valdžios atstovais ir kitos pramogos. 
Jubiliejinė konferencija užsibaigs iškil
mingu banketu su programa.

Norintys dalyvauti prieškonferencinia- 
me simpoziume „Kultūrinė, politinė, psi
chologinė ir socialinė dinamika tarp tėvy
nės ir išeivijos: tyrinėjimų problemos ir 
parametrai“, teužmezga ryšius su profeso
rium Valters Nollendorfs, jam rašant kon
ferencijos adresu.

Dalyviai galės nakvoti universiteto ben
drabučiuose (į mylios atstume), vieš
butyje (1 bloko atstume) arba vietiniuose 
viešbučiuose.

Madison yra 90 mylių į vakarus nuo 
Milwaukee ir 160 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Chicago, Madison miestas pasiekia
mas tiesiog oro linijomis. Autobusai daž
nai važinėja tarp Chicago O'Hare oro uos
to ir paties universiteto.

Konferenciją rengia Baltistikos studi
jų puoselėjimo sąjunga (AABS-Associa- 
tion for the Advancement of Baltic Stu
dies) ir University of Wisconsin Baltisti
kos studijų centras (Baltic Studies Cen
ter). Adresas: Baltic Studies Center, 818 
Van Hise Hall, 1220 Linden Drive, Madi
son, WI 53706, (608) 262-2192.

UL IJE
— Bedarbė JAV-se sumažėjo iki 6,9 

proc. Tuo tarpu V. Vokietijoje ji pasiekė 
rekordinį skaičių — 2,3 mil. Airijoje taip 
pat bedarbių skaičius po paskutiniojo ka
ro niekad nebuvo toks didelis — 240.000, 
arba 18 proc. visos darbo jėgos.

— Sovietų darbininkai ir įmonių vedė
jai galėtų daug daugiau atsiekti, jeigu sis
tema leistų jiems laisviau naudotis savo 
iniciatyva, pareiškė spaudoje žymi so
vietų sociologė Tatjana Zaslavskaja. Ji 
yra viena iš tos grupės reformistų, kurių 
nuomonės dėl dabartinės krašto ekonomi
kos atsiklausė Gorbačiovas.

— Hu Yaobang, Kinijos komunistų par
tijos generalinis sekretorius, pareiškė, kad 
dabartinės reformos yra teigiamos. Jo kal
ba rodo, kad Kinijos komunistų tarpe 
yra nemaža opozicija prieš vykstančius 
krašte pasikeitimus.

— Šią vasarą įvykstančioms Škotijoje 
Britų Bendruomenės kraštų sporto varžy
boms paremti, britai išleido specialią 2 
svarų vertės monetą, kuri tačiau nebus 
naudojama pinigų apyvartoje.

— Prancūzų žurnale „Le Point“ rašoma 
apie KGB karininką, kuris 1981-82 metų 
laikotarpyje perdavė apie 4.000 slaptų 
dokumentų prancūzų žvalgybai.

— Vakarų diplomatai Islamabade pra
nešė, kad sovietai suėmė keturis afganų 
generolus. Jie kaltinami teikimu slaptų 
informacijų partizanų lyderiui Ahmadui 
Shah Masodui, kuris vadovauja laisvės 
kovotojams Panjshir slėnyje, kur sovie
tai turėjo didelių nuostolių. Afganistano 
Krašto apsaugos ministras Abdul Qadir 
atleistas iš pareigų. Jis vadovavo 1978 m. 
komunistų revoliucijai krašte.

— Solidarumo lyderis L. Valensa bus 
teisiamas vasario 11 d. už valstybės šmeiži 
mą.

— Tūkstančiai maldininkų Varšuvoje 
sveikino kun. tėv. Feliksą Folejewskį, ku
ris pamokslo metu kritikavo komunistų 
partijos vaidmenį Lenkijoje. Jis pasakė: 
„Nebus tarptautinės taikos, be taikos 
krašte“.

— Aleksandras Vlasovas paskirtas so
vietų saugumo ministru. Jis pakeitė gene
rolą Vitalį Fedorčuką, 67 m., pasižymė
jusį savo kietumu.

— Italijos Dolomitų kalnuose sausio 
pabaigoje temperatūra krito iki -26 F, o 
Viduržemio jūros Kapri saloje prisnigo.

— Apie 5.000 žmonių Gdanske atvyko į 
krikštynas Lecho ir Danutos Valensų ke
turių savaičių amžiaus dukrelės Katari
nos Brigidos — jų aštuntojo vaiko.

— Amerikiečių satelitas „Voyager II“ 
jau nukeliavo milijoną mylių už Urano 
planetos. Apskaičiuota, kad jis iki vasario 
25 d. vis perduos informaciją, o 1989 me
tais pasieks Neptūno planetą, kuri yra 
apie 3.000 milijonų mylių nuo Žemės.

—■ Bulgarų ir jugoslavų žinių agentūros 
paskelbė, kad Albanija norėtų atnaujin
ti santykius su Sovietų Sąjunga. Dabar 
jau suėjo 25 metai, kai tie santykiai bu
vo nutraukti. Vien tik Rumunija turi sa
vo ambasadorių Tiranoj.

— Dorsete, D. Britanijoje, bulvių lau
ke atkasta apie 1.000 romėnų sidabrinių 
monetų. Pinigai 1.600 metų senumo, Kon
stantino Didžiojo laikų.
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