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PA VERGTOJE TĖVYNĖJE

SAVI JĮ MYLĖJO, PRIEŠAI JO 
NEKENTĖ

Suvalkijos Rudaminoj vasario 10 pa
laidotas tragiškai žuvęs kunigas Juozas 
Zdebskis. Lietuvos žemė priglaudė amži
nam poilsiui taurų sūnų, kurio visas gy
venimas buvo nepaliaujama kova už di
džiuosius Bažnyčios ir tautos idealus. „Jo 
visas gyvenimas — tai kovos už krikščio
nybės idealą ir gerų darbų pynė" — jau 
prieš dešimtmetį liudijo „LKB Kronika“, 
su kuria jis buvo glaudžiai susijęs. Kai 
1971 m. jis buvo kalinamas Pravieniškėse, 
Lietuvos vaikai, pagerbdami savo dvasios 
tėvo auką, su pranašiška nuojauta daina
vo:

„Jis istorijoj mūsų šviesiausiu vardu 
Pasiliks įrašytas garbingai".

Prie šviežiai supilto kapo, skaudaus 
praradimo slegiami, šiandien tai jaučia ir 
žino ne tik vaikai, nors apie jo nueitą gy
venimo kelią nedaug žinių. Pogrindžio 
kariai savo biografijos neturi. Tik atsitik
tinės jų nesėkmės iškyla į viešumą, bet 
savo laimėjimų ii- žygdarbių paslaptį jie 
nusineša su savimi į kapą. Ir dėl to yra 
istorijoje reikšmingi. Velionis Juozas 
Zdebskis gimė 1929 gegužės 10 Naujienos 
kaime, Marijampolės apskrityje. Jis pri
klausė tai „šešiolikmečių“ pokario kartai, 
gimusiai nepriklausomoje Lietuvoje ir dar 
savo vaikystėje patekusiai į okupacijos ir 
karo nelaimių sūkurį, kuriame ji anksti 
užsigrūdino. Daugybė šios kartos jaunuo
lių, kaip neišsiskleidę pumpurai, žuvo 
laisvės kovose. Juozas tuo metu apsispren
dė savo gyvenimą pašvęsti kunigystei. Ga
na jaunas, vos įpusėjęs 24-sius metus, jis 
priėmė šventimus. Jis norėjo būti ir bu
vo Valančiaus dvasios kunigas. Kiekvieno
je parapijoje, į kurią jis atvykdavo, tuo
jau sukrusdavo gyvenimas, žmonės kuni
gą Zdebskį dėl to mylėjo, o engėjų val
džia jo nekentė. 1964 metais jis buvo pir
mą kartą baudžiamas už vaikų mokymą. 
Įsitikinęs, kad valdžia pasikėsino galuti
nai uždusinti Bažnyčią, jis ryžosi su vei
klesniais savo kartos kunigais išeiti į at
virą kovą. Taip prasidėjo iki šiol besireiš
kiantis protesto ir kovos už teises sąjūdis. 
Už reikalavimą nevaržyti kunigų semina
rijos kunigas Zdebskis drauge su kiek jau
nesniu kunigu Sigitu Tamkevičium 1969 
m. neteko teisių eiti kunigo pareigas ir 
turėjo kasti griovius. Po darbo aukodavo 
šv. mišias, vesdavo rekolekcijas katakom
bų būdu. Tada valdžiai pasirodė pato
giau juos sugrąžinti į parapijas.

Kunigo Zdebskio antrasis nuteisimas 
už vaikų mokymą plačiai nuskambėjo ne 
tik visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje, nes 
atsirado, ne be jo veiklaus prisidėjimo, 
galingas slaptosios spaudos garsiakalbis 
— LKB Kronika. Jos pirmasis numeris 
daugiausia vietos paskyrė kaip tik kun. 
Zdebskio bylai.

Iš mažyčių nuotrupų kronikoje galima 
spręsti apie šio didžio kovotojo dvasią ir 
darbus. Kai 1971 liepos 16 į Prienų baž
nyčią įsiveržė saugumo remiami vietos 
valdžios pareigūnai, kad nutrauktų vaikų 
mokymą tikėjimo tiesų, kunigas Zdebskis 
jiems pasakė: „Kur susikerta Dievo ir 
Bažnyčios įsakymai su valstybės, Dievo 
labiau reikia klausyti“. Tą patį jis pakar
tojo ir teisme: „Dievo reikia klausyti la
biau, negu žmonių“.

Kunigo drąsa kvėpė tikinčiuosius. Susi
rinkusią minią prie teismo rūmų Kaune, 
Ožeškienės gatvėje, milicininkai jėga iš
vaikė, bet tai buvo pirmas ryškus pasi
priešinimas, kurį tuojau užregistravo 
Kronika.

Po metų iš Pravieniškių paleistą kuni
gą Zdebskį liaudis iškilmingai sutiko, o 
saugumas jo nepaleido iš akių. Kliudo
mas eiti kunigo pareigas savo vyskupijoje,
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SVEIKINAME
VISO PASAULIO ESTUS, 
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G.P. SHULTZO SVEIKINIMAS
Vasario 6 d. JAV Užsn. reik. min. G.P. 

Shultzas Lietuvos Atstovui Vašingtone dr. 
S. Bačkiui atsiuntė šį sveikinimą:

Mielas Lietuvos Charge d’Affaires,
JAV vyriausybės ir žmonių vardu, tu

riu garbę sveikinti ir linkėti viso geriau
sio lietuvių tautinės šventės proga.

Prieš 46 metus jėga sutriuškinta Lietu
vos nepriklausomybė, vis dar tebėra gyva 
kaip idealas, ugdomas drąsos, pasiryžimo 
ir lietuvių tautos moralinės stiprybės.

Dėl to nepriklausomybės paskelbimo su
kaktis nuolat švenčiama iškilmingai ir 
su pasididžiavimu.

Jūsų
George P. Shultz

MIRĖ J. KADELIS
Sausio 23 d. Muensteryje, Vak. Vokieti

joje, širdies smūgiu staiga mirė Julius 
Kadelis, Latvių informacijų biuro vedė
jas. Jis buvo 52 metų amžiaus, labai vei
klus žurnalistas, turėjęs gerus ryšius su 
vokiečių laikraščiais ir 'įstaigomis.

jis dirbo Kauno miesto taksi parko sargu. 
Po to paskirtas Kučiūnų klebonu.

1974 Pelenų dieną Vilniuje tardydami 
saugumiečiai jį vadino „generolu“, vado
vaujančiu antitarybinei veiklai. 1975 sau
sio 14 kelyje tarp Metelių ir Seirijų jie su
lamdė jo mašiną, bet kunigas išliko gy
vas. Pasikėsinimui nepavykus, kitais me
tais jis buvo sulaikytas pakeliui į Vilnių. 
Absoliutus abstinentas buvo agitatorių 
apšauktas girtuokliu.

1978 lapkričio 22 drauge su kunigais 
Svarinsku ir Tamkevičium jis surengė 
spaudos konferenciją užsienio korespon
dentams Maskvoje ir pranešė, kad Lietu
voje steigiamas Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetas.

1980 spalio pradžioje su trečio laipsnio 
apdegimo žaizdomis jis buvo saugumiečių 
guldomas į venerinių ligų dispanserį, bet 
tikintieji jį išvogė ir slaptai gydė. Po
grindis pranešė: „ši istorija dar vienas 
naujas saugumiečių išpuolis prieš geriau
sius iš geriausių Lietuvos kunigų — no
ras juos apšmeižti ir sunaikinti fiziškai“. 
1984 liepos 5 milicija pas jį ieško pavog
tų gėrybių, nors kratytojai paėmė tik ra
šomąsias mašinėles ir rankraščius.

Persekiojimai kunigo Zdebskio nepa
laužė. Liaudis jį mylėjo, rašė protestus. 
„Kunigą Juozą Zdebskį mes pažįstam kaip 
kilnų, drąsų, didelės dvasios ir aukos ku
nigą“, liudijo savo parašais 76 Lazdijų 
rj. jaunimo atstovai 1983 kovo 20. Kunigo 
nebėra. Jis paliko sunkiai užpildomą spra
gą. Kryžius, kurį jis mylėjo ir kantriai iki 
galo nešė, puošia jo kapą, iš kurio sklin
da jo prieš penkerius metus pasakyti tes
tamento žodžiai: „Kol kryžiai bus stato
mi, nors juos ir griautų, tauta bus gyva“. 
Bus gyvas joje ir kunigo Juozo Zdebskio 
gyvenimo ir aukos prisiminimas.

J.Vd.

Mano brangiam vyrui

A.A. 
ALBERTUI GERUČIUI

mirus, dėkoju Jo Ekscelencijai vyskupui dr. A. Deksniui ir kun dr. J. Juraičiui 
už dalyvavimą laidotuvėse ir atsisveikinimo žodžius.

Negalėdama šiuo metu asmeniškai ar laiškais padėkoti, prašau visų draugų, 
pažįstamų ir organizacijų priimti mano giliausią padėką už pasiųstus vainikus, 
gėles ir jautrius paguodos žodžius.

Gili mano padėka spaudai, prisiminusiai ir pagerbusiai mano mylimo vyro 
atminimą.

Elena Gerutienė
Bernas, Šveicarija

BATUNO VEIKLA EUROPOJE
PASIRUOŠIMAS JTO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS 42-JAI SESIJAI

Artimiausiu laiku BATUNo delegacija 
vėl dalyvaus metinėje JTO Žmogaus teisių 
sesijoje Ženevoje.

Praeitų metų sesijos metu BATUNo at
stovai aplankė 30 valstybių delegacijas 
bei nevyriausybines organizacijas, taip 
pat kalbėjosi su įvairių tautų žurnalistais. 
Kaip ir ankstyvesniais metais, šios sesi
jos metu BATUNo atstovai suteiks vi
siems suinteresuotiems vėliausias infor
macijas apie įvykius Baltijos kraštuose. 
BATUNo šių metų pranešime ypatingai 
iškeliamas Sovietų okupuotuose Baltijos 
kraštuose pažeidimus teisių laisvai pa
reikšti nuomonę, praktikuoti savo religi
ją, ar įsitikinimą.

Ši BATUNo veikla Ženevoje, atrodo, su
kėlė rūpesčio Sovietų delegacijai, nes pra
eitais metais Sovietų diolomatai Tautų 
Rūmuose stebėjo BATUNo delegatų kiek
vieną žingsnį.

Prieš atvykstant pilnai delegacijai į 
Ženevą, BATUNo Europos direktorius I. 
Gross aplankė kai kurių Europos valsty
bių užsienių reikalų ministerijas, siekda
mas ištirti galimybes iškelti Baltijos val
stybių klausimą Žmogaus teisių komisijo
je. Pirmas BATUNo uždavinys — painfor
muoti Vakarų valstybių užs. reik, minis
terijas ir jų diplomatus Ženevoje apie pa
dėtį Baltijos kraštuose, kad Žmogaus tei
sių komisija galėtų tų kraštų klausimu 
priimti rezoliuciją ir išrinkti specialų 
pranešėją Baltijos valstybių problemoms.

BATUNo delegacijos vizitai Ženevoje 
bei užs. reikalų ministerijose yra sudėti
nė dalis BATUNo Europrojekto, kuris yra 
vykdomas su pertraukomis jau nuo 1984

metų pradžios. Ligšiol BATUNo Europos 
Biurui pavyko užmegzti gerus kontaktus 
su Europos valstybių užs. reik, ministeri
jų didžiąja dalimi ir taip pat su daugeliu 
tarptautinių organizacijų. Padarius šią 
pradžią, toliau bus siekiama iškelti Balti
jos valstybių klausimą Europos Tarybo
je ir JTO Asamblėjoje.

Tiems uždaviniams vykdyti reikalingas 
gerai organizuotas informacijų biuras, tu
rintis pastovų personalą ir pakankamai 
lėšų planams bei projektams vykdyti, šiuo 
metu Europoje vykdomoje veikloje BA- 
TUNas artimai bendradarbiauja su Baltų 
Taryba (Baltic Council) D. Britanijoje ir 
su Baltų Taikos ir Laisvės komitetu 
Skandinavijoje, išaugusio iš praeitos va
saros komiteto Baltijos žygiui organizuo
ti. Šios dvi organizacijos savo lėšomis re
mia BATUNo Europrojektą. Tačiau, kad 
užtikrinus pastovų Europrojekto darbą, 
tos lėšos yra nepakankamos. Todėl BA
TUNo Europrojektui vykdyti, būtų labai 
vertinama ir sveikintina pavienių asmenų 
bei organizacijų finansinė parama.

Aukas prašoma siųsti: Švedijoje — 
Postgiro 474 27 58-8, arba Handelsbanken 
Jakobsberg branch acc. No. 395 482 232, 
arba D. Britanijoje — Baltų Tarybai 
(The Baltic Council, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT), arba New Yorke — 
BATUNui. Visas pinigines perlaidas prašo
ma žymėti „BATUN Europrojekt.“

Pastaba: BATUN yra Baltijos tautų 
(Estijos, Latvijos ir Lietuvos) organizaci
jos „Baltic Appeal to the United Nations” 
sutrumpintas vardas. Organizacijos cen
tras yra New Yorke, JAV.

VASARIO 16 LONDONE
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

68 metų sukakties paminėjimą Londono 
lietuviai pradėjo vasario 16 dienos rytą 
Lietuvių bažnyčioje, Lietuvos pasiuntiny
bės atstovo V. Balieko užprašytomis už 
Lietuvą mišiomis, kurias atnašavo kun. J. 
Sakevičius, MIC.

Po penkių valandų pertraukos, Bishops- 
gate instituto salėje vyko oficialioji ir me
ninė minėjimo dalis, kurią surengė DBL- 
S-ga.

Nežiūrint šalto ir vėjuoto oro, atsilankė 
ypač daug žmonių, nes iš anksto paskelb
toji programos meninė dalis sukėlė didelį 
susidomėjimą Londono lietuvių tarpe. Jau 
iš anksčiau londoniškiatns pažįstami pui
kioji pianistė Raminta Lampsatytė-Kol- 
lars ir smuikininkas Michael Kollars, bet 
apie, kaip „Europos Lietuvyje“ rašyta, 
naujai kylančią žvaigždę Viliją Mozūrai- 
tytę, Londonas tik iš spaudos buvo girdė
jęs ir nekantriai laukė jos dainavimo de
biuto. Ir tikrai neapsivylė! Toks aukšto 
lygio koncertas jau seniai yra buvęs Lon
dono lietuvių renginiuose.

Trumpu žodžiu, lietuvių ir anglų kal
bom, minėjimą atidarė DBLS pirm. J. Al
kis, pakviesdamas Lietuvos pasiuntinybės 
atstovą V. Balicką pagrindinei kalbai. Iš 
pradžių, angliškai kalbėdamas, V. Balic- 
kas priminė Lietuvos garbingą praeitį, 
Vasario 16 reikšmę, iškėlė dabartinius pa-

PAS LATVIUS
Kaip praneša Stockholme leidžiamas 

latvių laikraštis „Briviba“, 1985 m. gruo
džio 23 d. Vašingtone staiga mirė 54 m. 
amžiaus latvių disidentas Imants Lešins- 
kis, 1978 metais New Yorke pasirinkęs 
laisvę. Nuo to laiko spaudoje ir per radi
ją jis aiškino kokiais metodais sovietų 
čekistai stebi ir seka išeivių veiklą.

JAV Teisingumo ministerijos OSI pa
reigūnas S. Rogers lankėsi Stockholme ir 
klausinėjo Latvijos Socialdemokratų par
tijos LSDSP pirmininką dr. Bruno Kal- 
ninšą apie jo veiklą vokiečių okupacijos 
metais.

vojus Vakarų pasauliui. Kalbą baigė lie
tuviškai, pabrėždamas vienybės svarbą ir 
vilties nepraradimą.

Po Lietuvos pasiuntinybės atstovo kal
bos, J. Alkis pristatė svečius-menininkus 
iš Vokietijos.

Pirmiausia solistė Vilija Mozūraitytė 
sodriu altu padainavo keturias arijas 
(komp. Haendelio, Scarlatti ir Caldaros). 
Po jos R. Lampsatytė-Kollars ir M. Kol
lars virtuoziškai išpildė Beethoveno sona
tą smuikui ir pianinui.

Antrojoj daly sol. Vilija nustebino klau
sytojus harmonizuotom lietuvių liaudies 
dainom (komp. J. Gruodžio, V. Jakubė- 
no) ir K. Brundzaitės dviem raudom.

Toliau vėl smuikas ir pianinas.
M. Kollarsai suteikė progą 
vos kompozitoriaus Juliaus 
jų dalių sonatą smuikui ir 

Koncertas baigėsi keliom 
kurios ypač parodė mūsų jaunosius solis
tės Vilijos aukštą dainavimo lygį ir gra
žias perspektyvas jos ateičiai. Bisud pa
dainavo dar vieną ariją.

Platesnį šio koncerto įvertinimą galėtų 
atlikti tik geri muzikos žinovai. Yra gau
tas vienos muzikės pažadas, kuri gal ne
užilgo apie tai parašys mūsų laikraštyje.

Menininkai buvo palydėti karštais ap
lodismentais, apdovanoti gėlėmis ir pa
dėkom.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. DBLS 
pirm. J. Alkis pakvietė visus kokteiliui, 
kurį paruošė p. Jurienė su savo pagalbi
ninkėm.

Svečius 
drabužiais 
kruopščiai 
kiusius.

Įdomi buvo DBL jaunimo išstatyta fo
tografijų ekspozicija. Keli šimtai nuotrau
kų nušvietė lietuvių veiklą šiame krašte, 
priminė praėjusių metų Laisvės ir Taikos 
Žygį Skandinavijoje ne tik dar daug kam 
nematytomis fotonuotraukomis, bet ir 
kitataučių spaudos straipsnių ištrauko
mis.

R. ir 
išgirsti Lietu- 
Juzeliūno tri- 
pianinui. 
operų arijom,

maloniai nuteikė tautiniais 
pasipuošęs jaunimas, kuris 

vaišino ir aptarnavo atsilan-

LIETUVOJE
Pagerbtas Balys Sruoga

Vasario 3 d. Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose įvyko lietuvių literatūros klasiko 
Balio Sruogos gimimo 90-jų metinių mi
nėjimas. Minėjimą atidarė poetas Justinas 
Marcinkevičius. Po iškilmingos dalies įvy
ko koncertas.

keturis
Diana

keturis

„Zalgiris“ pralaimėjo Milane
Sausio 30 d. Kauno krepšininkai smar

kiai pralaimėjo Milano klubui „Olimpija 
Simako“. Tokiu rezultatu (95:66) mūsiš
kai nesitikėjo pralaimėti, nors italų ko
mandoje žaidžia žymus amerikiečių krep
šininkas. Vasario 20 d. Kaune jie žaidė 
su prancūzų komanda Limožo CSP. Kol 
kas „Žalgiris" vis dar yra pirmoje vietoje.
Slidinėjimo varžybos

Vilniuje vykusiose VIII Lietuvos žie
mos spartakiados ir respublikos čempio
nato kalnų slidinėjimo varžybose 
aukso medalius laimėjo 16-metė 
Jonkutė.

Vyrų varžybose, laimėjęs visus
auksinius apdovanojimus, buvo studentas 
Romualdas Stankevičius.

Komandines varžybas laimėjo vilnie
čiai.
Naujas žvejybos traleris

Vasario pradžioj į Atlanto vandenyną 
išplaukė naujas žvejybos traleris „Okai- 
niai“, kuriam vadovauja tolimojo plaukio
jimo kapitonas Algis Ketlerius. Laivas sta
tytas R. Vokietijoje. Per parą laivo įgula 
galės sugauti ir apdoroti apie 30 tonų žu
vies.
Slidinėjimo trasa Anykščiuose

Liūdiškių piliakalnio papėdėje įruošta 
nauja ir apšviesta slidinėjimo trasa, kuri 
sutraukia šimtus slidininkų, kurie atvyks
ta net iš Panevėžio, Utenos, Rokiškio. 
Tradicinės lenktynės

Vasario 8 dieną Dusetose įvyko tradici- 
■ nės ristūnų žirgų lenktynės. Teisę jose da

lyvauti iškovojo 63 važnyčiotojai iš dvy
likos rajonų ir Dusetų valstybinio žirgy
no. Iš viso dalyvo 99 žirgai;

Tradicinės lenktynės ant Sartų ežero 
ledo vyksta jau nuo 1905 metų.
Grožio meistrų varžybos

Uteniškės kirpėjos grožio meistrų var
žybose užėmė tris pirmąsias vietas. Pasb 
žymėjo kirpėjos Irena Bislienė, Lilija 
Pilipavičienė ir Julija Buivydienė.
Iš parduotuvės — be pirkinių

„Tiesa“ išspausdino Audronės Banienės 
skundą (su 93 parašais):

— Mes gyvename Narteikių kaime. 
Nuo 1985 metų lapkričio vidurio čia ne
beveikia parduotuvė. Tad pirkinių po dar
bo pėsčiomis keliaujame į Joniškėlio 
miestelį. Tačiau vakare ne ką ten rasi.

— Pagalbos kreipėmės į rajono vado
vus. Dabar į Narteikius du kartus per sa
vaitę atvažiuoja autoparduotuvė. Atrody
tų, turėtume būti dėkingi. Deja, pirkėjų 
ji nepatenkina. Pamokos ir darbas bai
giasi 18 valandą, o autoparduotuvė dirba 
nuo 13 iki 17 valandos. Nori ką nusipirk
ti — žiūrėk, kaip sulakstytl. Be to, auto
parduotuvė neatveža tiek, kiek reikia bū
tiniausių prekių: druskos, cukraus, duo
nos, moksleiviams sunku įsigyti sąsiuvi
nių, rašymo priemonių ir kitko.
Medžiotojų laimikiai

Pernai daugiausia sumedžiota šernų — 
4800, bet sezonas dar nesibaigė, šernų lai
mikiai 
džiota 
metais 
kystė.
Neblogai sekėsi medžioti kiaunes, lapes ii 
mangutus.
Kontrolieriai kovoje su girtavimu

Įmonėje nekovojamą su girtavimu. To
kią išvadą priėjo liaudies kontrolieriai, 
rašo „Tiesa”, išnagrinėję padėtį Panevė
žio antrojoje autotransporto įmonėje. Per
nai palyginti su 1984 metais pagausėjo 
pravaikštininkų. Taip pat padaugėjo vai
ruotojų, kurie sėdi prie vairo neblaivūs.

padidės iki 5500. Nemaža sume- 
briedžų, stirnų, elnių. Pastaraisiais 
gana sėkmingai klostosi bebrinin- 
Pemai sugauta tų žvėrelių 1411.

LAIVAS
Zelandijos, už- 
uolų, nuskendo 

„Mikhail Lermon-

REŽ. J. JURAŠAS BELGIJOJENUSKENDO RUSŲ
Vasario 16 d., netoli N. 

plaukęs ant povandeninių 
rusų keleivinis laivas
tov“. Laivu plaukę 470 keleivių ir 330 jū
reivių beveik visi išsigelbėjo laiveliais. 
Spausdinant laikraštį dar nebuvo žino
mas aukų skaičius.

Jonas Jurašas pakviestas pastatyti Mo
riso Meterlinko dramą „Princesė Malena“ 
Gento repertuariniame teatre. Pasiėmęs 
visų metų atostogas, mūsų žymusis reži
sierius išvyko į Gentą, ten režisuoja dra
mos teatre „Nederlands Toneel Gent”, ku
rio repertuare ir klasika, ir šiuolaikinė

dramaturgija. Režisieriai dažnai 
čiami iš viso pasaulio. Veikalai 
flamų kalba. Nobelio premijos 
Meterlinko pjesės „Princesė
premjera turėtų įvykti kovo 15 d.

Rež. J. Jurašas 1984 m. Japonijoje pa
statė Čechovo „Tris seseris“.

čia kvie- 
statomi 

laureato 
Malena”

1
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KNYGOS FRANKFURTE
TARYBINĖ EKSPOZICIJA FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖJE

VYSKUPO SUKAKTYS
TRYS VYSKUPO JULIJONO STEPONAVIČIAUS SUKAKTYS

Tarybų Sąjunga dalyvauja Frankfurto 
tarptautinėje knygų mugėje nuo 1955 me
tų. Pereitų metų oficialiame mugės kata
loge buvo rašoma, jog TSRS Frankfurte 
eksponavo atrinktas knygas, kurias išlci- 
do 79 leidyklos iš Maskvos, sąjunginių ir 
autonominių respublikų bei kraštų.

Nors Tarybų Sąjungoje plačiai propa
guojamas Gorkio šūkis „mylėti knygas 
kaipo žinių šaltinį“, bet atrodo, kad tary
binėje sistemoje svarbiausias knygoms 
keliamas uždavinys yra ne vien tik skleis
ti informaciją, bet ir tarnauti koviniams- 
ideologiniams tikslams. Leninas kartą yra 
pareiškęs: „knygos yra didžiulė jėga“. 
Naujajame tarybiniame enciklopediniame 
žodyne rašoma, kad tą įtaigojančių knygų 
jėgą reikią panaudoti politinių tikslų pro
pagavimui politinėje ir ideologinėje kovo
je. Todėl nenustabu, kad Frankfurto kny
gų mugėje garbingiausioje ir matomiau
sioje tarybinėje knygų ekspozicijos vieto
je pirmoje eilėje buvo išstatyti Markso, 
Engelso ir Lenino veikalai.

Socialpolitiniame ir ekonominiame pa
rodos skyriuje buvo pateikti naujausi 
TSKP dokumentai bei tarybinių vadovų 
kalbos. Nors 1984 metais Černenka dar 
tebebuvo Tarybų Sąjungos vadovu, bet 
tų metų knygų parodoje trūko jo ir Brež
nevo raštų, gi pereitų metų mugėje trūko 
dar tų pačių metų rugsėjo mėnesio 27 
dieną iš TSRS Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininko pareigų pasitraukusio 
Tichonovo raštų, beje, oficialiame parodos 
kataloge jo pavardė buvo pažymėta. Ta
rybinėje ekspozicijoje netrūko kitų Krem
liaus autorių: Gorbačiovo, Alijevo, Gro
mykos, Ponamariovo ir Andropovo dar
bų.

Įspūdingas „antiimperialistinių“ knygų 
sąrašas. Paminėsime keletą iš jų: „Baltie
ji Rūmai ir CŽV“ (ČIA), „Žvilgsnis į Va
šingtoną iš Votergeito hotelio“, „Nuo Trū- 
mano iki Reigano“, „Tarptautinis sioniz
mas imperialistinės reakcijos tarnyboje“ 
ir kt. Kaip matyti iš knygų pavadinimų, 
labiausiai buvo puolamos JAV ir Izraelis, 
nebuvo užmirštas ir Vatikanas, apie jį ne
seniai Ukrainoje buvo išleista knyga, pa
vadinta „Šventasis urvas“. Karine tema
tika irgi netrūko knygų — vien apie tary
binės kariuomenės išlaisvinamąją misiją 
Europoje II-jo Pasaulinio karo metu buvo 
išstatyta apie 60 dokumentinių knygų.

Grožinių knygų tarpe vyravo žinomų ir 
partinei linijai ištikimų rašytojų kūriniai. 
Parodoje nebuvo išstatytos tokių žymių 
tarybinių autorių kaip Evgenijaus Evtu- 
šenkos ir Andrejaus Voznesenskio kny
gos. Pastarieji rašytojai priskiriami prie 
taip vadinamų „sukilėlių prieš visuomeni
nę oligarchiją“ grupės narių ir nors Gor
bačiovo erą jie pasitiko pagyrų ir šlovini
mų kūriniais, bet matyt to nepakako, kad 
jų knygos būtų išstatytos Frankfurto mu
gėje. Norint pateikti pilną tarybinių rašy
tojų, kurių buvo pasigesta šioje knygų 
mugėje, sąrašą, tektų išvardyti beveik vi
sų trisdešimtmečių irketuriasdešimtmečių 
kartos autorių pavardes. Pvz., neseniai 

mirusio, vieno iš dvasinių šios rašytojų 
kartos vadovų, Jurijaus Trifonovo versti
nius kūrinius galėjai matyti beveik ant 
kiekvieno Rytų Europos šalių knygų sten
do, tik Tarybų Sąjungos ekspozicijoje jų 
trūko.

Aišku, kad dėl tokio brutalaus šiuolai
kinės rusų ir kitų tarybinių tautų litera
tūros vaizdo iškraipymo, ją reprezentuo
jant vienoje iš svarbiausių pasaulyje kny
gų mugių, pirmiausia yra kalti ideologi
niai sumetimai, bet į galimybę, kad tam 
‘įtakos gali turėti ir kai kurių aukštai 
stovinčių pareigūnų „konservatyvios", 
„neostalinistinės“ nuotaikos, irgi reikėtų 
atsižvelgti. Minėtų pažiūrų ruporu vienu 
metu buvo žurnalas „Oktiabr“, kurį reda
gavo neseniai miręs „senojo raugo“ komu
nistas Kochetovas, o jam sumaniai talki
ninkavo dabartinis mėnesinio žurnalo „V 
mirė knyg“ redaktorius Idaškinas. Nese
niai pabuvojęs V. Vokietijoje, Idaškinas 
pareiškė, kad Miuncheno ir Niurnbergo 
knygynuose matytos knygos propaguojan
čios „kanibalistinę rasinio pranašumo 
ideologiją“, kuria „siekiama užnuodyti 
Bavarijos vaikų protus“, tikriausiai, ne
mažesni iškalbingumą jis irgi parodo, 
skleisdamas neostalinistinės idėjas Valsty
biniame knygų leidimo komitete „Gosko- 
mizdate“. Ar tik ne pastarosios minties 
pakraipos nulėmė tokį tendencingą knygų 
atrinkimą Frankfurto mugei?

Tarybų Sąjungai pasirašius Ženevos 
tarptautinę autorystės teisių sutartį, 1974 
metais Maskvoje buvo įsteigta Visasąjun
ginė autorinių teisių agentūra (VATA). 
Bet ar minėta organizacija laikosi pasira
šytų tarptautinių nuostatų? štai1 ką apie 
rašytojų honorarus viename iš savo ro
manų rašo žinomas tarybinis špionažinio 
žanro rašytojas Julijanas Semionovas. 
Dialogas vyksta tarp amerikiečių žurna
listo ir romano herojaus, tarybinio rašy
tojo Stepanovo. Amerikietis sako Stepa- 
novui: „Jūs juk negaunat visą honorarą 
už užsienyje išleistas jūsų knygas. Vaka
ruose sakoma, kad jus valdžia tiesiog ap
vagia“.

„Nereikėtų tikėti laikraščiais“, šypsoda
masis tarė Stepanovas, „nors šiuo atveju 
daugmaž parašyta tiesa ir dėl tų mokes
čių, kuriais apdedamas mano honoraras 
už išspausdintas knygas užsienyje, vieną 
gražią dieną aš sukilsiu prieš juos“.

Nemažiau žymus kitas tarybinis rašy
tojas Jurijus Nagibinas žurnale „Soviets- 
koje gosudarstvo i pravo“ irgi pareiškė 
rimtą kritiką Visasąjunginės autorinių 
teisių agentūros (VATA) adresu:

„Visiškai nesuprantama, kodėl VATA 
turi pasiglemžti didesnę dalį autoriaus 
honoraro. Rašytojo honoraras — tai juk 
jo uždarbis. Man susidaro įspūdis, kad 
VATA ne rašytojų, bet labiau savo teisė
mis rūpinasi“.

Kaip matyti iš pateiktų citatų, minėtos 
įstaigos darbu yra nepatenkinti ne vien 
tik žinomi senesnės rašytojų kartos ats
tovai, bet ir jau spėję pagarsėti, socialis
tinio realizmo maniera rašantys autoriai, 

kaip, pvz., Nagibinas. O kaip reikalai yra 
su jaunesniąja tarybinių rašytojų karta?
Per pastaruosius keletą metų „jaunųjų“ 

rašytojų „vėliavnešys“, 47 metų amžiaus 
maskvietis Vladimiras Makaninas, sugebė 
jo be VATA tarpininkavimo, bet su jos 
sutikimu, išleisti keletą savo knygų Va
karuose, daugiausia V. Vokietijoje. Prieš 
pat Frankfurto knygų mugės atidarymą 
viena Kylio miesto spaustuvė išleido jo 
trečią knygą vokiečių kalba, bet tarybinė
je ekspozicijoje Makanino knygų ir jokios 
informacijos apie šį autorių nebuvo, at
rodo, kad toks rašytojas Tarybų Sąjun
goje iš viso neegzistuoja. Matyt, abejoja
ma dėl jo knygų ideologinės vertės, nes 
neseniai vienas jo romanas buvo kritikuo
jamas „Pravdoje“. Panašiai kaip rinkti
niai KGB daliniai saugojantys pasienį, 
taip ir ši autorinių teisių įstaiga sergsti, 
kad jaunų tarybinių rašytojų, apkaltintų 
asocialiomis ir net apolitiškomis pažiūro
mis, knygos, gink Dieve, nepatektų ‘į Va
karus. Tai šios įstaigos nuopelnas, kad 
jaunoji tarybinių rašytojų karta praktiš
kai yra nežinoma užsienyje. Jau dešimt
metis, kaip Vakarų leidyklos nesėkmingai 
mėgina gauti leidimą išversti jaunųjų ta
rybinių autorių kūrinius į kitas pasauli
nes kalbas. VATA-os veikla dar tuo ne
apsiriboja: darydama spaudimą leidy
kloms Vakaruose, ji bando savo įtaką pa
naudoti ir prieš rusų rašytojus išeivijoje
— ji ragina knygų leidėjus nebendradar
biauti su taip vadinamais „trečiosios iš
eivių iš Tarybų Sąjungos bangos“ rašyto
jais.

Tarybų Sąjunga oficialiai nurodo, kad 
dalyvaudama tarptautinėse knygų mugė
se, ji siekia „platinti ir populiarinti kny
gas, didinti jų pardavimą tarptautiniu 
mastu“ bei „pagerinti bendradarbiavimą 
tarp leidyklų ir firmų, prekiaujančiomis 
knygomis“. Reikia pažymėti, kad praėju
sioje Frankfurto knygų mugėje Maskvai 
nekaip sekėsi įgyvendinti minėtus siekius
— ideologiniais sumetimais pateiktas iš
kreiptas tarybinės literatūros vaizdas, 
vargu ar prisidėjo prie tarybinių autorių 
kūrinių populiarinimo užsienyje. Net V. 
Vokietijos komunistų laikraštis „Unsere 
Zeit" literatūriniame priede sugebėjo pa
teikti pilnesnį tarybinės literatūros vaiz
dą, negu tarybinis katalogas Frankfurto 
knygų mugėje. V.M.

MIRĖ MUZ. Z. JONUŠAS
Sausio 3 d. Miami, Floridoje, mirė muz. 

Zenonas Jonušas, 84 m. Kurį laiką gyve
no Kolumbijoje ir ten buvo karių orkes
tro dirigentas. Atvykęs į JAV-jas dirbo 
savo srityje, suorganizavo „Bangų“ chorą 
ir su juo dirbo iki mirties.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
VHI-oji Tautinių šokių šventė 'įvyks 

1988 metais. Dabar jau vyksta pirminiai 
Tautinių 'šokių instituto (pirm. Galina 
Gobienė), JAV ir Kanados LB valdybų 
pasitarimai.

1986 m. sausio 24 sukako 25 metai nuo 
Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio admi
nistratoriaus vyskupo Julijono Steponavi
čiaus neteisėto ištrėmimo. Prieš 31 metus 
įvyko Julijono Steponavičiaus vyskupiški 
šventinimai, kurių dėka Lietuvos sostinė, 
1958 m. mirus vyskupui Kazimierui Palta
rokui, neliko be savo vyskupo. Prieš pat 
Panevėžio vyskupo Paltaroko mirtį, po
piežius Pijus XII 1957 m. paskyrė vysku
pą Steponavičių abiejų vyskupijų — Pa
nevėžio ir Vilniaus — apaštaliniu admi
nistratorium. Bet 1961 m. J.E. Vyskupas 
Steponavičius buvo sovietų ištremtas uz 
Vilniaus arkivyskupijos ribų į tolimą Lie
tuvos užkampį — Žagarę, Joniškio rajone.

Vyskupui Steponavičiui uždėjo namų 
areštą Žagarėje, nes jis atsisakė įvykdyti 
neteisėtus antikonstitucinius ir antihuma- 
niškus valdžios reikalavimus, būtent, Reli
ginių reikalų įgaliotinio įsakymu kuni
gams uždrausti vaikus ruošti Pirmajai 
Komunijai ir leisti įgaliotiniui tvarkyti 
kunigų skyrimus. Vyskupas Julijonas Ste
ponavičius parašė pareiškimą sovietinės 
ministrų tarybos nirmininkui, gindamas 
religijos laisvę.

Šiemet Vyskupas Steponavičius šven
čia ir dar dvi laimingesnes sukaktuvines 
šventes. Birželio 21 sukanka jo 50 metų 
kunigystės jubiliejus, o gimtadienio die
ną, spalio 18, jam sueina 75 metai.

Vysk. Julijonas Steponavičius gimė 1911 
m. Miciūnų kaime, Gervėčių parapijoje, 
Vilniaus apskrityje, neturtingo ūkininko 
šeimoje. Jo tėvas buvo lietuviškų organi
zacijų veikėjas, kovojęs už lietuvių kalbą 
bažnyčioj, mokykloj, savivaldybėj. Julijo
nas baigė Vilniuje Vytauto Didžiojo gim
naziją ir Vilniaus universitetą teologijos 
magistro laipsniu, kunigu įšventintas 1936 
m. Buvo paskirtas mokytoju ir kapelionu 
Gardine, Palūšėj, Daugėlišky, ėjo Šven
čionių dekano pareigas.

Gilus išsimokslinimas, sielovados patir
tis, kunigiškas uolumas buvo tos savybės, 
dėl kurių kun. Julijonas buvo parinktas 
Lietuvos sostinės vyskupu ir konsekruo
tas 1955 m. rugsėjo 11.

Visos tikinčiųjų bei kunigų pastangos 
atitaisyti 1961 m. ištrėmimą ir šią Lietu
vos Bažnyčiai padarytą skriaudą iki šiol 
nedavė jokių vaisių. Tačiau lietuvio vys
kupo nepalaužiamas tikėjimas, jo meilė 
Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei Lietuvai, jo 
ištikimybė tiesai ir vyskupiškai misijai, 
net iš niūrios tremties spinduliuoja Lietu
vai ir pasauliui.

Yra pagrįsti spėliojimai, kad 1979 m. 
popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas kar
dinolas „in pectore“ yra Vilniaus vysku
pas Julijonas Steponavičius.

1980 rugsėjo 10 daugybė jaunimo pasi- 
puošusio baltais ir tautiniais rūbais išsi
rikiavo Šv. Mikalojaus bažnyčios švento
riuje Vilniuje sutikti vyskupą Julijoną 
Steponavičių jo 25 metų vyskupystės ju
biliejaus proga. Pasirodžius Jo Ekscelen
cijai, jaunimas, kurio daugybė niekada 
dar nematė savo vyskupo, aukštai iškėlė 
tautines juostas ir ąžuolo vainikus, suda

rydami gyvuosius vartus, ir j'į jautriai pa
sveikino.

Vyskupui Steponavičiui buvo uždraus
ta vykti į Vatikaną su kitais Lietuvos vys
kupais 1983 m. „>ad limina" pasimatymui 
su šventuoju Tėvu.

1984 m. ‘Į Žagarę, pas Jo Ekscelenciją, 
atvyko Religinių Reikalų Tarybos įgalio
tinis Petras Anilionis „įspėti“ vyskupą 
Steponavičių, kad jis neturi teisės pa
sirašyti po protestais, važinėti į atlaidus, 
jubiliejus ir laidotuves, melstis už „nusi
kaltėlius“ kunigus, raginti katekizuoti vai
kus bei kištis ‘į Vilniaus arkivyskupijos 
reikalus.

Panevėžio vyskupiją dabar adminis
truoja Prel. Kazimieras Dulksnys, o Vil
niaus arkivyskupiją — Kun. Algirdas Ka
zimieras Gutauskas.

Sveikinimus vyskupui Julijonui Stepo
navičiui jo sukaktuvių proga siųsti: 
235647 Žagarė, Joniškio r., Ždanovo 5-2, 
Lithuania.

(LIC)

Atsiusta paminėti
PORTUGALŲ NOVELĖ. Sudarė Povi

las Gaučys. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje. 415 psl. 1985 m. 12 dol.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros 
žurnalas. Nr. 18. 208 psl. 1985. 5 dol.

VARPAS, Nr. 20. Leidžia varpininkų fi
listerių draugija. Redaguoja Antanas Ku- 
čys. 4 dol.

METMENYS — kūryba ir analizė. Nr. 
50, 1985. 192 psl. Prenumerata metams — 
10 dol. Administracija: M. Paškevičienė, 
3308 West 62nd Place, Chicago, IL. 60629. 
USA.

MŪSŲ SPARNAI — Liet, evangelikų 
reformatų žurnalas. Nr. 59, 1985. 96 psl. 
Prenumerata — auka. Administracija: J. 
Palšis, 5718 S. Richmond St., Chicago, IL. 
60629, USA.

LIETUVA — Filatelistų draugijos biu
letenis. Nr. 3-198. 1985. 18 psl. Prenume
rata metams — 5 dol. Administracija: A. 
Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., Chicago,. 
IL. 60638. USA.

Norintieji užsisakyti Fil. d-jos „Lietu
va“ apžvalginį leidinį 1946-1981, prašom 
kreiptis: K. Rožanskas, 3450 W. 62nd St., 
Chicago, IL. 60629. Kaina su persiuntimu 
— 6 dol.

1986 METŲ KALENDORIUS. Toronto 
Prisikėlimo parapijos leidinys. 204 psl. 
Paruošė S. Prakapas.

DAIL. P. KIAULĖNO PARODA
Čiurlionio vardo meno galerijoje, Čika

goje, buvo surengta dailininko Petro 
Kiaulėno kūrinių paroda, jo mirties tris
dešimtmečio proga. Buvo išstatyti iš vi
so 46 aliejinės tapybos darbai, sukurti dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Paryžiuje ir 
vėliau Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Paveiksluose ryškiai atsispindi dailininkui 
Kiaulėnui būdingas impresionistinis sti
lius.

(2)

MKS PENKTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS IR 
LITUANISTIKOS KATEDRA 
1985.XI.27 — XII. 1, Čikaga.

JONAS K1ZNIS

Čia duodamas nežymiai sutrumpin
tas Lituanistikos katedros vedėjo prof. 
Br. Vaškelio pranešimas.

1985 m. Lituanistikos katedra pradė
jo antruosius savo veiklos metus. Ji 
įsteigta slavų kalbų ir literatūrų sky
riuje, nes čia jau dešimt metų veikė 
Ilinojaus valstijos išlaikoma 16 kursų 
bakalauro laipsniui įsigyti programa. 
Skyriuje dėstoma lenkų, Ukrainiečių, 
rusų, serbų, senoji slavų kalba; lietu
vių kalba priklauso baltų, o ne slavų 
kalbų grupei, todėl, įsteigus Katedrą, 
universiteto ir skyriaus vadovybė su
tiko skyriaus vardą pakeisti į Slavų ir 
baltų kalbų ir literatūrų skyrių. Tokiu 
būdu Lituanistikos katedros atėjimas 
privertė pakeisti seniai egzistuojančio 
skyriaus vardą.

Dabartinis Katedros personalas su
sideda tik iš vedėjo. Įmokėjus univer
sitetui visą sutartą sumą, t.y. 600.000 
dolerių, numatyta Katedrai pasamdy
ti sekretorę. Bakalauro laipsniui įsi
gyti programai vadovauja dr. V. Ke
lertienė. Tačiau, universiteto pageida
vimu, už abiejų programų darbą t.y. 
bakalauro ir aspirantūros — magistro 
ir daktaro, atsakingas Katedros ve
dėjas. Tokiu būdu Katedra lyg ir pra

plėsta. šiems metams paskirtos Kate
drai dvi asistentės: D. Račiūnaitė, kuri 
siekia daktaro laipsnio ir dėsto pirmų 
metų lietuvių kalbos kursą, ir D. Ruk- 
šytė, siekianti magistro laipsnio ir be
sirūpinanti daugiausia lituanistinės li
teratūros tvarkymo bei jos fondo pra
plėtimo reikalais.

Praeitais metais buvo paruoštos ma
gistro ir daktaro laipsniams progra
mos ir įvesti nauji aspirantūros kur
sai. Lituanistinės literatūros fondas ir
gi didėja.

Pernai Katedra pradėjo darbą su 
trimis aspirantais. Iš jų Vilius Dundzi- 
la,gavęs magistro laipsnį lituanistikoje, 
išvyko į Viskonsino universitetą tęsti 
studijų lyginamoje literatūroje. An
truosius metus Katedra pradėjo su 
šešiais aspirantais: dvi siekia daktaro 
laipsnio ir keturios magistro, žiemos 
ketvirtyje, atrodo, bus aštuoni aspiran
tai. Bakalauro programos kursuose 
yra 27 studentai.

Siekiantiems aspirantūros studijų 
Lituanistikos katedroj didelė kliūtis 
yra stipendijų stoka. Iš 14 rimtai pasi
teiravusių (1985 m.) apie lituanistikos 
studijas tik penki pradėjo studijuoti. 
Keturios kandidatės prašė paramos iš 

Liet. Fondo. Dvi,gyvenančios JAV, 
stipendijas gavo, o kitoms dviems — 
vienai iš Kanados, o kitai iš Venesu
elos — LF nieko nepaskyrė. Pradėta 
ieškoti paramos iš kitų šaltinių. Pa
galiau pasisekė gauti pažadą, kad bus 
paremta aspirantė iš Kanados, ir ji 
pradėjo studijas. Deja, nepavyko su
rasti paramos kandidatei iš Venesue
los, ir Katedra, ir tuo pačiu mūsų iš
eivija, prarado labai pajėgią aspiran
tę.

Katedros veikla nesusideda vien tik 
iŠ kursų dėstymo. Praeitais metais bu
vo pakviesti trys paskaitininkai: prof, 
dr. I. Gražytė-Maziliauskienė iš Mon- 
trealio, istorikas dr. B. Makauskis iš 
Lenkijos ir prof. dr. S. Young iš Chi- 
cagos universiteto. Taip pat u-te buvo 
paminėta Vasario šešioliktoji, kur pa
grindiniu paskaitininku buvo Mykolas 
Dranga, tudentai ir dėstytojai gėrėjo
si olandų ansamblio „Daina“ koncer
tu. Be abejo, šie įvykiai paįvairina li
tuanistikos studentų gyvenimą, sudo
mina ir kitataučius. Žinoma, visa tai 
reikalauja pastangų ir lėšų. Katedrai 
tenka laukti paramos iš aukotojų, iš 
studentų tėvų, o kartais susidariusias 
išlaidas turi padengti patys dėstyto
jai. Katedra dėkinga dr. L Gražytei- 
Maziliauskienei, paaukojusiai savo ke
lionės išlaidas Katedrai, Jadvygai Mu- 
lokienei, atsiuntusiai Katedros smul
kioms išlaidoms 100 dol., ir Lietuvių 
Fondui, kuris šįmet tam tikslui pasky
rė 400 dolerių.

Katedros, kaip mokslo institucijos, 
svarbumas ima ryškėti ir kitais atve
jais. Pvz., Lietuvių Fondas ir Mokslo 

ir Kūrybos simpoziumo rengėjai krei
pėsi į Katedrą, kad ji pakviestų iš 
Lenkijos du istorikus. Katedros pra
šoma, u-to vadovybė sutiko sponso- 
ruoti, t.y. duoti savo vardą šių metų 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumui, tuo 
suteikdama Simpoziumui didesnį pres
tižą akademiniame pasaulyje.

Universiteto vadovybė yra pabrėžu
si, kad Lituanistikos katedra, kaip to
kia, yra pirma Katedra humanitarinia
me fakultete ir tikimasi, kad lietuvių 
pavyzdžiu paseks ir kitos etninės gru
pės. Lenkai, kurių išeivijoje yra dau
giau, negu lietuvių, jau kuris laikas 
bando įkurti polonistikos katedrą. Vie
nas lenkas profesorius kartą net išsi
reiškė, kad, esą, bepigu lietuviams, 
nes jie tokie vieningi ir dėl to kultūri
nėje srityje daro stebuklus.

Žinios apie Lituanistikos katedrą 
pamažu sklinda ir akademiniame pa
saulyje. Gauta keletas pasiteiravimų iš 
įvairių universitetų. Profesorius Eber
hard Demm iš Prancūzijos atsiuntė 
Katedrai didelę studiją „Friedrich von 
der Ropp und die Litauische Frage 
(1916-1919)“. Lietuvoje „Gimtasis 
kraštas“ suminėjo, kad Ilinojaus uni
versitete Čikagoje įsteigta Lituanisti
kos katedra, prikergdamas, jog „tai nė
ra katedra įprastine aukštųjų mokyklų 
prasme“ ir, esą, Katedros steigėjai 
„skelbėsi skirią jai antitarybinį užda
vinį“. (1984.XI.29).

Kada Lietuvoje okupacinės valdžios 
pareigūnai įžiūri Katedros antitarybiš- 
kumą, išeivijoje kai kas visu rimtumu 
aimanuoja, kad Katedros įsteigimas 
yra „tautinė veidmainystė“, pasidavi

mas slavams, „mūsų tautai yra baisus 
peilis po kaklu“. „Tik nutautėjusiems, 
slavofilams ir Maskvai, slaviškos ken
gūros papilvės lopšin sulipę lietuviai, 
suteiks džiaugsmo, o ne tėvynę mylin
tiems, susipratusiems tautiečiams“. 
„Ką gi ji lietuvių tautai ir Lietuvai 
duos? Daugiau su slavais mišrių šei
mų“. „Netikiu, kad tautiškai susipra
tę, kilnūs lietuviai į tokią slavišką pra- 
rąją lįstų“. (Leonas Pauga, „Tautos gy
vybė“, 1984, No. 4.).

Dauguma mūsų tautiečių į tokius ar 
panašius pareiškimus numoja ranka, 
nes jie netiktų net į nevykusių juokų 
skyrelį. Tačiau iš žinučių spaudoje bei 
pasiteiravimų telefonu, atrodo, kad ne 
vieną mūsų išeivį tokie kurioziški pa
reiškimai suklaidina. Ne kartą aiškin
ta, kad Katedros rėmėjai nėra slavofi- 
lai ir niekas nesirengia Katedrą atiduo
ti slavams, ar ją pavadinti Baltistikos 
katedra. (Ta proga galima pastebėti, 
kad Ilinojaus u-to Čikagoje profeso
riai, kurie dėsto rusų kalbą ir literatū
rą net nėra rusų kilmės).

Apskritai Katedrai nėra rimtos opo
zicijos mūsų išeivijoje, o pesimistų ir 
skeptikų, kaip ir visur ir visuomet, at
siranda. Žinia apie Katedros egzistavi
mą pasiekė lietuvius,išsiblaškiusius po 
visus kontinentus. Rimvydo Šilbajorio 
pasėta Lituanistikos katedros idėja 
Pasaulio lietuvių bendruomenės seime 
Toronte nekrito ant uolos. Organiza
torių Vytauto Kamanto, Antano Raz
mos, Jono Kavaliūno ir tūkstančių ki
tų lietuvių darbais ir aukom Katedra 
auga.

(Bus daugiau)
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LENKIJOS SPAUDA
Kiekvieną kartą, nuvažiavęs į netolimą 

Mannheimą, neaplenkiu netoli turgaus 
esančio tarptautinių laikraščių knygyno. 
Be angliškos spaudos, nusiperku taip pat 
ir šiandieninės Lenkijos laikraščius.

Nostalgija, sentimentas? Taip, nes esu 
suaugęs su Vilniaus lietuviška ir lenkiška 
spauda. Skaitydamas ją, persikeliu minti
mis į nerūpestingas jaunystės dienas, „pa- 
klaidžioju" mūsų sostinės gatvėmis, „at
sirandu“ netoli gyventų namų Trijų kry
žių kalne ir kt. Prieš akis atsistoja iš dar
bo grįžęs tėvas (aš dar miegodavau, kai 
jis keldavo), prašydamas po vakarienės 
jam paskaityti „Vilniaus Rytojų“ ar 
„Vilniaus Žodį“. Sąmoningai jis tai dary
davo, kaltindamas savo išvargintas akis. 
O aš prie žibalinės lempos (elektra į na
mus buvo įvesta tik pradėjus lankyti man 
gimnaziją) vedžiodavau pirštu po laikraš
čio eilutes ir stengiausi parodyti tėvams 
kiek jau išmokau lietuvių Ryto pradžios 
mokykloje. Nusišypsodavo gudriai tėvas į 
motiną ir po 10-15 min. pats imdavo laik
raštį į rankas, ieškodamas žinių iš nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo ar iš savo 
gimtųjų Giedraičių, atskirtų tik šiaudi
nėm gairėm. Mėgdavo jis taip pat „Vil
niaus Žodyje“ V. Žilėno „Dėdės Miko dū
mojimus“, rytietiška tarme rašytus felje
tonus, pajuokiant juose lenkų valdinin
kus, tarnautojus, policininkus.

Gimnazija. Į ją išeidavau 7 vai. ryto 
(pusvalandis kelio), kadangi pakeliui

KAREIVIO PASAKOJIMAS
V. Vokietijos žurnale „Der Spiegei“ 37- 

ame numeryje buvo išspausdintas pokal
bis su Aleksandru L. (asmens saugumo 
sumetimais pavardė neminima), 22-jų me
tų tarybiniu kareiviu, 1981 metais tarna
vusiu Lenkijoje, bet vėliau dėl turėtų ne
malonumų su karininkais nutarusiu de
zertyruoti iš dalinio. Padedant Lenkijos 
profsąjungų organizacijai „Solidarnosč", 
jis ilgiau kaip trejus metus slapstėsi po
grindyje ir tik neseniai jam pavyko slap
ta patekti į Vakarus. Pateikiame kiek su
trumpintą interviu atpasakojimą.

„Spiegel'iui“ paklausus Aleksandrą, 
kodėl jis bijąs, kad skaitytojai nesuži
notų jo pavardės nei V.Vokietijos mies 
to, kuriame jis dabar gyvena, buvęs ta
rybinis kareivis atsakė, jog jis žinąs 
žaidimo taisykles, nes pasak jo, tam, 
kad suradus ir prie sienos pastačius 
kiekvieną tarybinės armijos dezerty
rą, bus negailima didžiausių pastan
gų, tuo atveju ir valstybinės kitų šalių 
sienos mažai ką padėsiančios. Į klau
simą, ar jam Tarybų Sąjungoje buvę 
taip blogai, kad jis nutaręs pabėgti, 
Aleksandras atsakė, kad ne. Jis gyve
nęs Voroneže, tėvas buvo kvalifikuo
tas metalo suvirintojas ir neblogai už
dirbęs, motina taip pat dirbusi, tad gy
venti sekėsi ne taip jau blogai. Jis bu
vęs komjaunimo ir DOSAAF‘o narys 
ir prieš politinę sistemą jis irgi neturė
jęs nieko prieš, tik kartais jam kildavę 
kritiški klausimai, kaip, pvz., kodėl jo 
tėvas turįs aukščiausią suvirintojo 
kvalifikaciją, iš gaunamo atlyginimo 
negalėjęs nusipirkti automašinos, bet 
tam tikslui turėjęs trejus metus plušti 
Mongolijoje, be to, jam į atmintį 
įstrigę matyti amerikiečių gamybos fil
mai, kuriuose, pasak jį, paprasti dar
bininkai važinėdavę dideliais limuzi
nais ir gyvendavę puikiai įrengtuose 
butuose, apie kuriuos tarybinis pilie
tis nė svajoti nedrįsta. „Spiegel‘iui“ 
pareiškus, kad filmuose ne visada ro
doma tikrovė, Aleksandras atkirto: 
„Bet juk džinsais Amerikoje vilki net 
neturtingiausias gatvės vaikigalis, o 
pas mus, Voroneže, jei dar pasiseks 
tokius džinsus užtikti juodojoje rinko
je, už juos paklosi 600 rb., tiek mano 
tėvas nei per ketvirtį metų neuždirbai“

Pasikalbėjimo su „SpiegeTio“ kores
pondentu metu Aleksandras prisiminė 
ir kitą, jį sujaudinusį dalyką — kars
tus iiš Afganistano. Pasak jį, žmonės 
kalbėję, kad karstuose eiliniai karei
viai gulėję nušauti šūviu į kaktą ar krū 
tinę, o karininkai neretai būdavę nu
šauti į nugarą ar pakaušį, tad jis klau
sęs savęs, jei per radiją jis nuolat gir
di sakant, kad ten kariaujama prieš 
amerikiečius, tai kodėl kareiviai šau
na į savus karininkus? Bet apie tokius 
dalykus nebuvo diskutuojama, nes pa
sak Aleksandro, nežinia, ar pats ge
riausias tavo draugas nėra skundikas. 
Net Tombove, kur jį 1981 metų balan 
džio mėnesį pašaukę į armiją karinėn 
tarnybon, net ir ten, nors ir labai dre
bėję naujokai, kad jų nepaskirtų į 
Afganistaną, neišdrįsę kalbėti apie ka
rą Afganistane. Kaip išsireiškė Alek

trumpai sustodavau prie Barboros Radvi
laitės ir Pilies g-vių kampo „Slowo“ re
dakcijos, peržiūrėdamas languose išstaty
tus konservatoriaus — dvarininko red. 
St. Mackievič dienraščio lapus, kiek to
liau, priešais katedrą, „Kurjer Wilenski" 
(atgavus sostinę, čia įsikūrė „Vilniaus 
Balsas“), Vrublevskio ir Tilto g-vių kam
pe endekų (Narodowa Demokracija — 
tautinė partija, gal net nacionalistinė — 
K.B.) „Dziennik Wilenski" ir netoli Ožeš
kienės aikštės (šiandieną černiakovskio) 
Varšuvos dienraščio kopiją, pavadinant 
ją „Express Wilenski", kuriame, berods, 
4-tame psl. buvo kiek Vilniaus kronikos. 
Į gimnaziją atbėgdavau prieš pat skam
butį.

Kas liko iki šiol atmintyje? Be abejo, 
pirmuose psl. pranešimai apie Dariaus ir 
Girėno mirtį (tą radau, nusipirkęs,, Ex
press Wilenski") ir ultimatumo dienos su 
extra laidom.

„Tempera mutantur et nos in illas mu- 
tamur“ —■ kaip keičiasi laikai, keičiasi 
mūsų veidai, pasikeitė ir lenkiškos spau
dos veidas, laikraščių pavadinimai, šian
dieną Vilniuje leidžiamas „Czerwony 
Sztandar“, nėra Varšuvoje vyriausybės 
organų „Gazeta Polska“, „Kurier Poran- 
ny“ ir kt. dienraščių. Jų vietas užėmė 
komunistų partijos oficiozas „Trybuna 
Ludu“, „Express Wieczorny, „Žycie Wars- 
zawy ir kt. laikraščiai.

Nepakeisti liko dviejų sporto laikraščių

sandras, apsirengę civiliniais skarma
lais (geresnius drabužius, žinoma, visi 
pardavę, kad nusipirkus vodkos), šau
kimo į armiją punkte be jokio tikslo 
jie prasitrainioję apie porą savaičių. 
Pagaliau atėjęs laikas, kai jiems iš
dalino karinę uniformą, iš kurios, jų 
siaubui, jie nusprendė, kad bus pasiųs
ti į užsienį. Tai tapę jiems aišku iš ap
rangos kokybės, nes pasak Aleksan
dro, tarnaujantys Tarybų Sąjungos te
ritorijoje gauna batus ir diržus tik iš 
ožkos odos, o jie juos gavę iš tikros 
jaučio odos. Ir tada juos apėmusi bai
mė: jei jau į užsienį —■ tai aišku, į Af
ganistaną, ir tik jau skrendant lėktu
vu, karininkai jiems pranešę, kad savo 
„kardišką pareigą“ jie turėsią atlikti 
Lenkijos Liaudies Respublikoje. Po 
trijų valandų skridimo, lėktuvui nusi
leidus į Tarybų Sąjungos karinį aero
dromą Klučževe, Aleksandrą ir dar 
kelis naujokus paskyrė į sargybinių 
kuopą, kuri netoli Thorno miesto tu
rėjo saugoti amunicijos sandėlį. Tar
nyba nebuvusi lengva, nes dažnai 
skelbdavę naktinius aliarmus ir tekda
vę vidury nakties pilna kovine apranga 
bėgti 3 km., bet tokioms pratyboms 
pasirodė jo plaučiai esą per silpni, tad 
jį paskyrė į statybos batalioną.

Tarnybos metu saugumo karinin
kai uždraudę jiems laiškuose į namus 
rašyti, kad jie tarnaują Lenkijoje, be 
to, draudžiama buvo turėti fotoapara
tus ir tranzistorinius radijo imtuvus. 
Taip pat buvo griežtai įsakyta nerūky
ti garnizono teritorijoje, nes esą pakak
tų vienos kibirkšties, kad visas Thorno 
miestas išlėktų į orą, bet kareiviai vis 
vien rūkę. Apie padėtį Lenkijoje juos 
informuodavę per politužsiėmimus. 
Politrukas vadovas, ar tai koks jo pa
vestas jaunesnysis leitenantas, iš 
„Krasnaja Zvezda“, „Pravdos“ ir kitų 
laikraščių skaitydavę straipsnius, ku
riuose būdavo rašoma, jog socializ
mui Lenkijoje gresiąs rimtas pavojus, 
nes amerikiečių šnipais knibždanti 
„Solidarnosč“ organizacija ruošiasi 
nuversti esamą valdžią bei siekia pa
versti Lenkiją imperialistiniu bastionu 
prieš Tarybų Sąjungą. Jiems taip pat 
rodydavę nuotraukas, kuriose Lechas 
Valensa neva buvo nufotografuotas 
susitikimo su CŽV (ČIA) bosais me
tu, ir kaip Aleksandras išsireiškė, dar 
visokius niekus. „Spiegel‘iui“ paklau
sus, ar jau tada jis ir kiti kareiviai pa
našią lektūrą vadinę niekais, Aleksan
dras atsakė, kad iš pradžių jie perdaug 
nesukę .sau galvos, ką jiems karininkai 
pasakoję, nors šiek tiek jie ir buvo su
pykę ant lenkų, ypač dėl tų naktinių 
aliarmų, nes juos skelbdavę neva to
dėl, kad kažkur tai pajūryje streikai 
įgaudavę grėsmingą užmojį, bet rim
čiau padėtimi Lenkijoje jis susidomė
jęs tik susitikęs su vietiniais gyvento
jais.

Su lenkais jiems pa vykdavę užmegz
ti ryšius bizniaujant papirosais, cukru
mi, saldainiais ir kitomis prekėmis, ku
rių tuo metu labai trūko Lenkijoje. 
Juos maitindavę labai blogai — vien 
bulvėmis, žirnių sriubomis ir kitokiu 

pavadinimai —■ „Przegląd Sportowy" ir 
„Sportowiec“. Tačiau kaina tikrai gąsdi
nanti — 5 zlotai! Tai prieškarinio darbi
ninko 2-jų dienų uždarbis! Tačiau mačius 
televizijoje lenkiškose krautuvėse išstaty
tas prekių astronomines kainas, susitai
kyti reikia ir su tais penkiais zlotais. Ta
čiau ir juos perku, nes, pvz., skaitydamas 
dar Kanadoje, sužinojau, kad bu v. Lietu
vos rutulio stūmimo meisteris vilnietis 
Lomovskis repatrijavo į Lenkiją ir žuvo 
auto nelaimėje, kad paskutinio Vilniaus 
burmistro (išvežtas 1939 m. rugsėjo mėn. 
į Sibirą) sūnūs Vladas Mališevskis (teko 
kartu žaisti ledo ritulį) treniravo Varšu
vos Legijos krepšininkus ir 1.1.

Daug nerašysiu apie „Trybuna Ludu“ 
—■ Lenkijos komunistų partijos oficiozą. 
Jis man primena Vilniaus „Tiesą“, spaus
dinant pirmame psl. įvairius potvarkius, 
valdžios nutarimus, socialistinių kraštų 
vadovų vizitus, gen. Jaruzelskio kalbas 
ir t.t. ir t.t.

Kiek lengviau galima „atsikvėpti“ prie 
„Express Wieczorny“ (kaina 6 zlotai — 
tiražas 509,622 egz.), tačiau ir jame neiš
vengta pirmame psl. tokių pranešimų, 
kaip Rytų Vokietijos „parlamentarų“ at
vykimą (lenk. „Izba Ludowa, vok. „Volks- 
kammer“), Vengrijos užsienių reikalų 
min. vizitą, pačioje pagrindinėje vietoje 
dedant įvyksiančio politinio biuro posė
džio pranešimą ir datą bei sausio mėn. 
29-30 d. (pirkau sausio mėn. paskutinės 
savaitės laikraščius) seimo prezidiumo 
posėdį, kuriame vyriausybė duos praneši
mą Lenkijos liaudies respublikos (sutrum 
pintai PRL) užsienio politikos klausimais

srėbalu, kurio paviršiuje plaukiodavę 
vos keletas spirgų, nes kareiviams pri
klausantį mėsos ir sviesto racioną ka
rininkai parduodavę lenkų spekulian
tams, bet pasak Aleksandro: ką rusų 
karininkas gali — tą neblogiau sugeba 
ir rusų kareivis. Jei per mėnesį karei
vis gaudavęs tik 140 zlotų (1 DM — 
apie 60 zlotų) kišenpinigių, tai vien 
tik su saldumynais jie uždirbdavę apie 
10.000 zlotų per mėnesį, o kur dar pa
jamos iš kareiviškų batų, kuriuos len
kų ūkininkai noriai pirkdavę bei iš 
tuo metu Lenkijoje turėjusio didelę 
paklausą benzino? Taip, kad biznis 
ėjęs kaip iš pypkės, tik kartais kai ku
rie kareiviai, iš godumo praradę saiką 
įkliūdavę ir tada jiems baigdavęsi gan 
liūdnai. Jei iš padėties, kai paskelbus 
aliarmą kokia nors mašina nepajudė
davo iš vietos, nes bake nebūdavo nė 
lašelio benzino, dar buvo galima iš
sisukti, pasiteisinus, kad kažkas tai 
slapta išpumpavęs visą benziną, tai 
akivaizdžiais nusikaltimo atvejais baig
davęsi riestai — vienas kareivis, už 
20.000 zlotų pardavęs šautuvo durtu
vą, gavęs 8 metus kalėjimo.

Karininkai jiems dažnai pasakoda
vę apie buožių gaujas miškuose, apie 
lenkų .kontrarevoliucionierius“, kurie 
neva žiauriai nužudydavę tarybinius 
karius, bet tie nužudyti kariai vis bū
davę iš kitų dalinių, todėl mes tokio
mis pasakomis nelabai tikėdavome — 
pasakoja Aleksandras. Ypač, kai pa
matėme kaip gerai lenkai gyvena, ko
kius puikius nuosavus namus jie turi, 
kiek daug gatvėse privačių automo
bilių, tad mūsų nuomone lenkai turė
tų būti visiškai kvaili, jei tokį gražų 
gyvenimą ant kortos statytų. „Spie- 
gel‘iui“ pareiškus, kad lenkams nega
lėjo jau taip gerai būti, jei jie iš tary
binių kareivių turėję pirkti cukrų, ben
ziną ir pn., Aleksandras atsakė, kad iš 
pradžių jie irgi taip galvoję, bet vėliau 
iš „Solidarnosč“ narių jis sužinojęs, 
jog lenkų vyriausybė dirbtinai sukėlu
si tiekimo krizę, siekdama už tokios 
padėties atsiradimą kaltę suversti strei
kuojantiems darbininkams. „Solidar
nosč“ narius Aleksandrui ne kartą 
tekę matyti, kai jis važiuodavo į Bres- 
lovą skalbinių parvežti. Pravažiuo
jant sukvežimiu pro vienos gamyklos 
vartus, prie kurių stovėjęs būrelis su
sirinkusių darbininkų, jis neišgirdęs 
jo adresu mesto kokio piktesnio žo
džio ir tada jis pagalvojęs: tie žmonės 
supranta, kad nuo paprasto rusų ar 
lenkų kareivio mažai kas priklauso. 
Jis pajutęs pagarbą tiems žmonėms ir 
pradėjęs suprasti kas tikra profsąjun
ga yra ir kokia ji turėtų būti. „Spie- 
gel‘iui“ paklausus, ar kiti kareiviai ir
gi taip galvoję, Aleksandras atsakė, 
kad jis nežinąs, nes apie politiką buvę 
pavojinga kalbėti. Pasak jo, tas pats 
draugas, su kuriuo tu kokį reikaliuką 
kombinuoji ir po to dar puslitrį kar
tu išlenki, siekdamas įsiteikti vyresny
bei, ant rytojaus gali tave armijos 
saugumui parduoti, tad geriau apie to
kius dalykus patylėti. Bet laikyti lie
žuvį už dantų jam vis sunkiau sekęsi. 
Kartą, kai prisigėręs karininkas jam 
liepęs dantų šepetuku iššveisti išvietę, 
jis neiškentęs ir drėbtelėjęs karininkui

riebų rusišką keiksmažodį, už tai 
jam tekę mėnesį laiko „atgailauti“ 
baudžiamajame batalione. Tam bata
lione jį bandę „perauklėti“ dar
bu ir žodžiu. Per darbinio perauklėji
mo „pamokas“ jam liepdavę nešioti 
sunkius akmenis iš vienos vietos į kitą 
ir tą pačią procedūrą dar kartą pakar
toti. „Auklėjamieji pokalbiai“ vykda
vę dukart per dieną tamsioje, be lan
gų kameroje, kur du viršilos kaip go
rilos jį įgudusiai apdaužydavę ir kiek
vieną seansą užbaigdavę žodžiais: 
„Kad žinotum, kaip su karininku kal
bėti reikia!“ Po tokių „perauklėjimo 
pamokų“ dėl vidinių organų sužaloji
mo kartą jie turėję jį net į ligoninę nu
vežti. Sugrįžęs atgal į dalinį, Aleksan
dras tvirtai nusprendęs nieko nelau
kiant bėgti.

Vieną 1981 metų lapkričio dieną, 
pasiskundęs širdies skausmais, jis ga
vo leidimą vykti į karinę ligoninę Brže- 
ge. Gydytojui išrašius nedarbingumo 
lapelį vienai dienai, Aleksandras nu
tarė tą dieną išnaudoti pabėgimui. Įsi
dėjęs į savo kareivišką kuprinę porą 
autų atsargai bei brezentinį apsiaustą 
nuo lietaus, sutemus jis persiropštė 
per kareivinių sieną ir patraukė Rytų 
link. Priėjęs kukurūzų lauką, jis prisi
kimšo pilną kuprinę kukurūzų alkiui 
numalšinti ir vėliau, užtikęs karvių 
tvarią, tris paras šiltai pratūnojęs šie
ne. Po to kaime radęs seną, dar nuo va 
kiečių laikų užsilikusį dviratį, nuvažia
vo Breslavo kryptimi, nes žinojęs, kad 
ten buvo „Solidarnosč“ organizacija, 
kuri jo nuomone neatsi
sakysianti padėti tokiam 
darbininkų vaikui kaip ir jie. 
Žmonės žiūrėdavo kiek keistai į tary
binį kareivį nuplėštais antpečiais ir 
rusiškai klausiantį kaip patekti į „So
lidarnosč“ biurą, bet nei vienas iš jų 
neatsisakydavo jam padėti. Aleksan
drui suradus „Solidarnosč“ organiza
cijos buveinę, jį mandagiai, bet nuo
dugniai apklausinėjęs vienas gerai ru
siškai kalbantis profsąjungų organiza
cijos narys. Lenkų darbininkams įsiti
kinus, kad jis nėra koks provokato
rius, Aleksandras buvo pasiųstas į 
Varšuvą, nes Breslave pasilikti buvę 
pavojinga: visi šioje apskrityje dislo
kuoti tarybiniai kariniai daliniai buvę 
sukelti ant kojų, net malūnsparniais 
ieškoję jo miškuose, o vietiniams sau
gumiečiams buvę išdalyti paieškos la
peliai su Aleksandro nuotrauka. Dau
giau kaip trisdešimt kartų jam tekę 
keisti butus per tuos trejus metus, 
kuriuos jis su „Solidarnosč“ pagalba 
slapstydamasis išgyveno /Lenkijoje, 
kol pagaliau Aleksandrui atsirado ga
limybė patekti Vakarus. Apie tai ko
kiu būdu jis pateko į V. Vokietiją, 
Aleksandras L. atsisakė papasakoti, 
bijodamas, kad nenukentėtų jam pa
dėję žmonės. Į „SpiegeKio“ klausimą, 
koks momentas jo gyvenime buvo pats 
sunkiausias, Aleksandras atsakė, jog 
sunkiausia jam buvę iškęsti tas ap
linkybes, dėl kurių jis nutaręs pabėgti 
iš armijos, o kartu ir iš Tarybų Sąjun
gos ir todėl jis dabar nė kiek nesigailįs 
žengęs tokį žingsnį.

Visgirdą

ir nagrinės pensijų pakėlimą. (Maisto ir 
butų kainos pakeltos 20-40% — K.B.).

Manding, į pirmą psl. „Express Wiec
zorny (savo turiniu jis panašus į „žycie 
Warszawy“) išspausdino taip pat siuvėjų 
artelės negeroves. Užsakymų labai daug, 
tačiau dirbti siuvyklose, mokytis siuvėjo 
amato jaunuolių neatranda. Tad atidavus 
eilutę (kostiumą) sausio mėn., ją bus ga
lima gauti tik vasario mėn. pabaigoje. 
Pasiuvimo kaina beveik 6 tūkst. zlotų. 
Tai beveik eilinio darbininko mėnesinis 
uždarbis. Dar blogiau su suknelėm: ati
davus medžiagą sausio mėn., suknelę gali
ma bus atsiimti tik kovo mėn. Atsilankiu
siam laikraščio bendradarbiui artelės ve
dėja Irena Burčinska atvirai pasakė: „Gal 
privatus siuvėjas greičiau atliks darbą?“ 
„Express Wieczorny“ aplanko Olštyne 
(vok. Allenstein) privačią siuvyklą. E. 
Nagielski trumpai atsako: „Turiu nuolati
nius klientus, kurie už eilutės pasiuvimą 
moką 8 tūkst. zlotų (artelėje 6 tūkst. zlo
tų — K.B.).

Iš kur tokios pinigų sumos. Supranta
ma, tik partiečiai, įmonių direktoriai gali 
jas turėti, nes kaip vėl E. Nagielski to
liau sako spaudos atstovui, pas jį ateina 
ponai su pilvukais ir su savo medžiaga.

Tad, kaip gyventi eiliniam piliečiui? 
Tenka imtis įvairių gudrybių. Atsakymas 
yra antrame psl. Štai Dąbrovkoje, Zielo- 
noguros vaivadijoje, Bernardas G. (pa
vardės laikraštis neduoda) buvo suimtas 
už šaldytuvą ir skalbimo mašinų monta
vimą, jų pardavimą. Gabus vyras — ver
tas inžinieriaus diplomo! Deja, Bernardas 
taisydamas skalbimo mašinas ir šaldytu-

vus, ne įtik išrašydavo sąskaitas, bet taip 
pat pareikalaudavo ir sandėlio pataisymui 
reikalingų ir nereikalingų dalių. Surin
kęs reikalingą jų skaičių, jis sumontuo
davo šaldytuvą ar skalbimo mašiną, „pa
leisdamas į šoną" kiek pigesne kaina. Mi
licijos teigimu, Bernardas G. uždirbo per 
2 mil. zlotų. Graži suma, palyginus su dar 
bininko atlyginimu.

Juokingai vakarų pasaulio gyventojams 
atrodytų toks straipsnio pavadinimas: „Pu 
santro milijono šeimų laukia Bello atra
dimo“. Tai telefonas, šiemet numatoma 
įjungti 130 tūkst. aparatų. Tai tik lašas, 
kadangi, toliau dienraštis rašo, vien tik 
Varšuvoje 175 tūkst. žmonių laukia tele
fono. Lenkijos sostinė, turėdama 342 
tūkst. abonentų (100 gyventojų — 20,7 
tel.) užima paskutinę vietą Europos sos
tinių tarpe.

Pereikime prie pramogų — gana rašyti 
vien tik liūdnais reikalais!

Apie tai rašoma 6 psl. (laikraštis turi 
8 psl.), kur yra teatrų, kinų, radijo ir te- 
levizijų programos. Kinų suskaičiau 49. 
Labai daug JAV gamintų filmų. Televizi
jos veikia du kanalai. Programa pradeda
ma 16.25 vai. ir baigiama žiniomis, arba 
prancūzų klb. pamoka 23 vai. šalia radi
jo ir televizijos programų rodomi skelbi
mai, net ir šunų paieškojimai.
Nusivylęs buvau šį kartą „Express Wiec

zorny“ penktadienio — sekmadienio laida, 
kadangi joje kartais būna gan padorus 
kultūrinis „Kulisy“ (kulisai — teatro da
lis už scenos) priedas. Deja, sausio mėn. 
paskutiniame nr. radau tik mišrainę: pla
tus straipsnis apie „sekso sireną“ (taip 
ir užvardintas straipsnis), Detroite gimu
sią „pop“ dainininkę Madonną, platus 
straipsnis—prisiminimas 1945 m. sausio 
mėn. raudonarmiečių kovų Silezijoje, Len
kijos kariuomenės įžygiavimas į Katovi- 
cus ir ar slaptos Šveicarijos bankų sąskai
tos?

Nežiūrint didesnių trūkumų ir plates
nių, laisvesnių žinių (be abejo, juk Len
kijoje veikia cenzūra), mokančiam lenkų 
kalbą ir gyvenusiam ilgiau su lenkų tau
ta, Lenkijos spauda yra verta dėmesio, 
nes tarp jos eilučių galima pamatyti mū
sų pietinės kaimynės tikrą veidą.

K. Baronas

Skaitytojų laiškai
VISI TURI LAIKU APSIMOKĖTI

PRENUMERATĄ

Šių metų „Europos Lietuvio“ ketvirtam 
numeryje buvo paskelbta, kad persiunti
mas šio savaitraščio skaitytojams yra ne
paprastai brangus. Gyvenantiems D. Bri
tanijoje pašto išlaidos kainuoja beveik 50 
proc. metinės prenumeratos, Europoje gy
venantiems 60 proc., o kituose kontinen
tuose dar brangiau. Girdėjau, kad kas sa
vaitę išsiunčiama apie 300 laikraščių 
tiems tautiečiams, kurie yra neapsimokė
ję už mūsų savaitraštį. Sakysime, jeigu 
tie apsileidėliai gyvena šiame krašte, tai 
L.N.B-vė juos subsidijuoja kas metai 
5100 sv. suma.

Pagal Lietuvių Namų B-vės balansą už 
1984 metus, už E.L. prenumeratą buvo 
gauta 13257 sv. Tada prenumerata buvo 
16 sv. metams. Tad išeina, kad tais me
tais buvo tik 828 apsimokėję skaitytojai. 
Buvo gi apsimokėjusių skaitytojų gyve
nančių Vokietijoje ir kituose kraštuose, 
tad tas skaičius turėtų būti dar mažesnis. 
Tais metais mūsų spaustuvė turėjo 
17158 sv. nuostolio!!!

Visiems aišku, kad „Europos Lietuvis“ 
yra mums visiems būtinai reikalingas ir 
kad jo leidimą LN B-vė turi subsidijuoti. 
Bet neabejoju, kad siuntinėti nemokamai 
keliems šimtams, gal net ir pasiturintiems 
tautiečiams, būtų didelė klaida. Tokie 
žmonės yra prasti lietuviai.

Kiek teko girdėti, tokia padėtis egzis
tuoja jau daugelį metų. Laikas E.L. ad
ministracijai peržiūrėti prenumeratorių 
sąrašą ir tiems, kurie nėra apsimokėję, 
kartu su laikraščiu išsiųsti įspėjimą, kad 
jeigu neapsimokės skolų ir prenumeratos 
už 1986 metus iki tam tikros datos (saky
sime balandžio mėn. 1 d.), laikraščio siun
timas bus nutrauktas. Aišku, kad yra 
skaičius asmenų, kuriems reikia siuntinė
ti1 nemokamai1. Bet tai turėtų spręsti ar 
redakcinis kolektyvas, ar laikraščio leidė
jai.

Žinoma, čia nemažas darbas, kurio da
bartinė administracija gal nepajėgtų at
likti. Reikėtų sudaryti naują kartoteką 
(nebent būtų kompiuteris) ir išskirti ap
simokėjusius skaitytojus nuo skolininkų. 
Londone gyvena keletas pajėgių pensinin
kų ar bedarbių, kurie laisvalaikiu tą dar
bą galėtų sėkmingai padaryti. Jie atliktų 
ne tik „Europos Lietuviui“, bet ir LNB- 
vei naudingą darbą, o patys turėtų porai 
savaičių įdomų ir naudingą užsiėmimą.

P.B. Varkala
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KAS—KADA—KUR
XXXIH 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 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- 
ttenfeld).

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
N. Butkus — 50.00 sv.
P. Dainauskienė — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKA SPAUDAI
Šiomis dienomis advokatų firma atsiun

tė Lietuvių Namų bendrovei 100 sv. čekį. 
Laiške jie paaiškino, kad tą sumą spaudai 
paremti testamentu paskyrė Aniceta 
Hudym, mirusi liepos 17 d., 1985.

Aniceta buvo „Europos Lietuvio“ skai
tytoja ir užsisakydavo Nidos kalendorių.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Wolverhamptono lietuviai paaukojo 

43.50 sv.
Aukojo: po 5 sv. — G.A. Ivanauskai, 

H.V. Bundoniai, J. Čepas, G. Kaminskie
nė, A. Petkevičius; J.D. Narbutai — 4 sv.; 
po 2 sv. — J. Bertašius, J. Petkevičius, 
P. Petkevičius, Ad. Petkevičius; P. Jezuke- 
vičius — 1.50; po 1 sv. — J. Budninkienė, 
V. Kelmistraitis ir Č. Renceliauskas.

Visiems padėka,

Londonas
J. VILČINSKO KNYGA

Šiomis dienomis iš spaudos išeina dide
lė knyga „Lietuvos Socialdemokratija", 
kurią paruošė žinomas Anglijos lietuvių 
veikėjas Juozas Vilčinskas. Knygos pri
statymą visuomenei rengia Vienybės Klu
bas.

Pristatymas įvyks šeštadienį, kovo 8 d., 
4 vai. p.p., Lietuvių Namuose. Visi kvie
čiami dalyvauti. Knygą pristatys DBLS 
garbės narys Petras Varkala ir ten pat 
bus galima įsigyti tą knygą papiginta kai
na su autoriaus autografu.

Vienybės Klubo Seniūnas

Sodyba
Norėtume priminti, kad dar yra laisvų 

kambarių vasaros atostogoms. Kviečiame 
jaunimą ir senimą 'į Sodybą. Pirmenybė 
bus duodama lietuviams, bet prašom užsi
sakyti iš anksto. Transportas iš Aidershot 
(Farnham) Liss stočių bus nemokamai.

Povilas ir Louisa
Sodybos vedėjai

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

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
s v. 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 bū'itiai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

TAHiOS IR LAISVĖS ŽYGIS
BRITŲ TELEVIZIJOJE

šį ketvirtadienį, vasario 20, 9.30 vai. 
vak., Britų BBC-2 televizijos stotis, pro
gramoje „40 Minutes“ rodys filmą apie 
pabalticčius, gyvenančius D. Britanijoje, 
ir buvusio Taikos ir Laisvės žygio Skan
dinavijoje ištraukas. Filmas užvardintas 
„Ory for Home“.

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchester™ skyriaus valdyba 
vasario 22 dieną, šeštadienį, Manchesterio 
lietuvių Socialinio klubo patalpose rengia

Vasario 16-sios minėjimą.
Paskaitą skaitys p. H. Vaines iš Bolto- 

no.
Kviečiame Manchesterio ir apylinkės 

lietuvius ir kartu prašome kuo gausiau at
silankyti, praleisti keletą valandų lietuvių 
klube.

Minėjimo proga, numatoma surinkti au
kų Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.

Iki malonaus pasimatymo!
Skyriaus valdyba

BLYNŲ BALIUS

(Vasario 8 d. M. lietuvių klubas surengė 
tradicinį Užgavėnių blynų balių, į kurį at
silankė nemaža žmonių. Visi buvo sočiai 
pavaišinti skaniais blynais, kugeliu ir 
varškėčiais. Kartu buvo pasižmonėta ir 
linksmai praleistas laikas. Baliaus reika
lais rūpinosi H. Vaineikis. Šeimininkės bu
vo A. Podvoiskienė, B. Barauskienė, S. 
Ketuna'kienė ir E. Pupelienė (Conrad), 
padėjo ir vyrai. H. Vaineikis padėkojo 
šeimininkėms už darba., -atsilankiusiems 
ir pasidžiaugė pasisekusiu balium. Ačiū 
rengėjams.

A. P-kis

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, ren

giamas M. lietuvių klube
Šv. Kazimiero minėjimas.

Paskaitą skaitys A. Podvoiskis. Prašo
me visus dalyvauti.

Rengėjai

SIRGO A. NAVICKAS

Corby senelių namuose gyvenantis DB 
LS narys A. Navickas buvo susirgęs ir 
devynias dienas išbuvo Ketteringo ligo
ninėje.

Corbio ir Ketteringo skyriaus nariai lin
ki jam greit pasveikti.

J. Liobė

PAMALDOS
Manchesteryje — vasario 23 d., 12.30 v.
VVolverhamptone — vasario 22 d., šeš

tadienį, 16.30 vai., šv. Petre ir Pauliuje.
Nottinghame — vasario 23 d., 11.15 va!., 

Lietuvių Židinyje.
Ketteringe —- vasario 23 d., 14 vai., 

Eduarde.
Northamptone — vasario 23 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — kovo 2 d., 11.15 vai., 

židinyje.
Stoke-on-Trente — kovo 2 d., 14.30 vai., 

šv. Vulstane.
Nottinghame — kovo 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Bradforde — Rekolekcijos kovo 1 d. 

(šeštadienį), 3 vai. Išpažintis nuo 2.30 
vai. Praves kun. Jonas Sakevičius, MIC, 
iš Londono.

Rochdalėje — kovo 2 d., 12.30 vai.
Eccles — kovo 9 d., 12.15 vai., su išpa-

žintimi.

Augsburgo kryžius
Prieš keletą metų išeivijos spaudoje 

gan plačiai rašiau Augsburgo lietuvių 
kryžiaus reikalu, prašydamas staty
bos komiteto vardu aukų jo atnaujini
mui. Ir reikia džiaugtis, kad komiteto 
prašymas buvo išklausytas, surenkant 
JAV, Kanados, Australijos, Vokietijos 
ii Anglijos lietuvių tarpe beveik reika
lingą pinigų sumą. Kryžiaus pašventi
nimas įvyko 1984 m. liepos mėn. 31 
d., dalyvaujant dideliam lietuvių bi
čiuliui Augsburgo vyskupui J. Stimpf- 
le, vysk. A. Deksniui, aukštiems vo
kiečių pareigūnams bei gražiam bū
riui lietuvių. Savo kalboje vysk, dr J. 
Stimpfle priminė persekiojamąją Lie
tuvos Bažnyčią, N. Sadūnaiitę, prašy
damas melstis už laisvės netekusią mū
sų tautą. Gražiais žodžiais apie Lie
tuvą atsiliepė miesto burmistras, pa
reikšdamas, kad šis kryžius primins vo
kiečiams vėl beveik užmirštą Pabaltijo 
tautą.

Kiekvieną kartą apsilankydamas 
Augsburge, neaplenkiu ir 
Augsburgo lietuvių kryžiaus. Atvykęs 
traukiniu iš Miuncheno, čia pat prie 
Koenigsplatz įsėdu į 4-tos linijos tram
vajų ir po penkiolikos minučių atsi
randu prie mažos dalelės Lietuvos. 
Nedidelis tai trikampis (prie kryžiaus 
skiriasi gatvė), tačiau ši vieta yra bran
gi tuo lietuvišku paminklu-kryžium, 
primenančiu vokiečiams ne tik prieš

VASARIO 16 LUEBECKE
Šiaurės Vokietijoje žiema rimtai išlei

džia savo ledinius nagus, kaip jau spėjau ; 
įsitikinti, tik vasario mėnesį. Jei sausį kai 
kur Vokietijoje termometro stulpelis bu
vo pakilęs net iki 15 laispnių šilumos ir 
tokio gamtos pokšto apgauti medžiai iš
leido pumpurus, o gėlės sužydo ryškio
mis spalvomis, tai vasarį, pūstelėjus šiau
riam vėjui nuo Lietuvos krantų, pradėju
si atbusti gamta vėl kietai užmigo po snie
go patalais.

Tą ankstyvą, šerkšnu pasipuošusį sek
madienio rytą, būrelis tautiečių, įraudu
siais nuo speigo veidais, rinkosi prie se
noviškos Luebecko katalikų bažnyčios. 
Nors ir dvi sunkias inkstų operacijas turė
jęs, bet niekada nenuilstantis mūsų gerb. 
kunigas dekanas V. Šarka kaip jau daugel 
metų, taip ir šį kartą punktualiai atvyko 
iš Hamburgo atlaikyti iškilmingas pamal
das, kuriose giesmės ir maldos buvo ski
riamos Lietuvai ir mūsų tėvynainiams. 
Pamaldų metu buvo sukalbėta iš Lietuvos 
gauta „Atsiteisimo litanija“, kurioje iš
vardinamos visos tos neteisybės ir skriau
dos, kurias šiuo metu patiria Lietuvos ti
kintieji. Pamokslo metu kun. V. Šarka už
siminė apie Lietuvos sūnus ir dukras, pa
aukojusius savo gyvybes kovose už Lietu
vos nepriklausomybę ir jos išlaikymą ir 
paprašė susirinkusiųjų skirti jiems savo 
maldas. Šių aukų svarbumą kunigas iš
reiškė sekančiais žodžiais: „Be Nepriklau
somos Lietuvos nebūtų ir dabartinės Lie
tuvos“.

Reikėtų pažymėti, kad kun. dekanas V. 
Šarka per 40 kunigystės metų (šį jubilie
jų numatoma atžymėti š.m. liepos mėnesį) 
savo sielovadiška veikla nusipelnė gilią 
pagarbą ne tik lietuvių, bet ir kitataučių, 
ypač vokiečių, tarpe. Gerb. kunigas ne- 
pabūgsta ištarti kartų tiesos žodį ir apie 
Lietuvos tikinčiųjų persekiojimus ir jų 
teisių suvaržymus. Tai aišku, nepatinka 
dabartiniams Lietuvos vadovams ir jie, 
tarsi „atsilygindami“ už tai, neleido jo 
dviem seserims iš Lietuvos aplankyti sun
kiai susirgusį kunigą. Tai nėra išimtinis 
atvejis, bet jis dar kantą gerai parodo be
jausmį tarybinės valdžios veidą. Artėjan
čio 40 metų kunigystės jubiliejaus proga 
visų Luebecko lietuvių vardu linkiu mūsų 
gerb. kunigui V. šarkai ilgų gyvenimo 
metų ir sėkmingos veiklos sielovados ba
ruose.

Po iškilmingų mišių Luebecko lietuviai, 
jų bičiuliai vokiečiai ir svečiai iš kaimy
ninio Hamburgo susirinko į užsieniečių 
centro patalpas paminėti ir atšvęsti Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę. Iškilmin
gą minėjimą atidarė šių eilučių autorius, 
Luebecko apylinkės lietuvių bendruome
nės pirmininkas V. Mackevičius. (Nepato
gu rašyti apie save, bet nejaugi praleisi?). 

| Paskaitos įžangoje apžvelgęs Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo prielaidas, pra
nešėjas išsamiau oaanalizavo vėlesnį Lie
tuvos istorijos etapą, būtent, jam gerai 
žinomą dabartinį gyvenimą Lietuvoje. Pa
skaitoje buvo plačiau apibūdintas tautinis- 
religinis judėjimas pokario Lietuvoje, pa
brėžtas šių abiejų judėjimų integralumas 
ir jų svarba tautinio sąmoningumo išlai
kymui bei ugdymui. Taip pat buvo užak
centuotas trijų Pabaltijo kraštų interesų 
bendrumas bei iš jo kylantis siekis suvie-
nytomis jėgomis priešintis vis didėjan- 10 dolerių.

41 metus atvykusių lietuvių likimą, 
bet taip pat ir mūsų Tėvynės kančią. 
Tai pasako keturiom kalbom įrašas. Ir 
kiek man žinoma Augsburgo lietuvių 
kryžius yra vienintelis toks paminklas 
Vokietijos mieste.

Tyliai statybos komitetas tęsė savo 
darbą, kadangi teko naujai pritaikyti 
prie kryžiaus dydžio Kristaus statulą, 
pakeisti aureoles. Reikia būtinai ap
tverti vietą, kad ir medine tvorele. Pri
žiūrėti švarą ir gėles laistyti sutiko 
Augsburgo miesto savivaldybės sani
tarinis skyrius.

Brangūs lietuviai, ypač buvusieji 
Hochfeldo ir Haunsstelteno stovyklų 
gyventojai, dar kartą kreipiamės į jus, 
prašydami aukų ilgai užsitęsusiam, 
tačiau galutinai užbaigtam darbui. 
Lietuvis visuomet buvo jautrus ir dos
nus tautiniai-religiniams reikalams, 
tikime, kad ir šį kartą paremsite, kad 
ir maža auka, mūsų visų pastangomis 
atsiektą tikslą.

Mūsų konto yra: 04-00-06, BLZ, 
720-500-00, Stadtsparkasse Augsburg.

Už aukas iš anksto dėkojame.
K. Baronas 
Sekretorius

P.S. Mirus statybos komiteto pirm, 
kun. A. Rubikui, į komitetą pakviesti 
Augsburgo miesto tarybos narys 
(Stadtrat) T. Gaudenheimer ir dr. med. 
H. Borschers.

čiam šių šalių rusifikacijos ir nutautini
mo pavojui. Po pranešimo buvo pasiūly
ta tylos minute pagerbti' kritusius už tau
tos laisvę karius ir sugiedoti tautinį him
ną.

Po oficialiosios dalies sekė nedidelė 
meninė programėlė. Ponios V. Simon ir O. 
Liermann gražiai duetu padainavo porą 
lietuvių liaudies dainų, o iš Hamburgo at
vykęs Lietuvių evangelikų ir liuteronų 
Bažnyčios Vokietijoje tarybos pirminin
kas R. Baliulis bajanu atliko lietuviškų 
dainų ir šokių pynę. Buvo raiškiai pade
klamuoti keletas iškilaus lietuvių išeivi
jos poeto B. Brazdžionio, o taip pat ir sa
vos kūrybos eilėraščių tautine tematika. 
Labai maloniai visus nustebino aktyvaus 
mūsų apylinkės nario, dabar sveikatai su
šlubavus, sanatorijoje besigydančio, p. 
H. Simono laiškas, kurį perskaitė buvęs 
ilgametis Luebecko apylinkės pirminin
kas, dabar Garbės pirmininkas, P. Kot- 
kis. Be šventinių sveikinimų laiške buvo 
įdėtas ir šia proga sukurtas p. Simono ly
rinis eilėraštis, kuriame vaizduojami Lie
tuvos gamtovaizdžiai trumpam nukėlė 
■klausytojus į gimtąją tėviškę. Kas galėjo 
pagalvoti, kad šis solidus šeimos tėvas tu
ri ir jautrią poeto gyslelę?

Po meninės dalies, kun. V. Šarkai pa
laiminus valgiais gausiai apkrautą stalą, 
sekė malonus pobūvis. Luebecko šeimi
ninkių sugebėjimas skaniai paruošti lietu
viškus patiekalus yra plačiai žinomas ir 
už Luebecko ribų, tuo jau spėjo įsitikin
ti ne vienas pas mus apsilankęs svečias. 
Nebuvo užmiršti ir gimtadieninkai—jiems 
buvo sudainuota „Ilgiausių metų“ ir į jų 
sveikatą išgerta po taurelę stipresnio gė
rimo. Bajanui užgrojus, buvo smagiai pa
šokta, tad skirstantis namo, ir lauke pyš
kantis šaltis nebuvo toks baisus.

V. Mackevičius

NAUJA MIUNCHENO APYLINKĖS
VALDYBA

Visuotiniame susirinkime išrinkta nau
ja apylinkės valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis šitaip: inž. R. Hermanas —-pirm., 
dr. S. Girnius — pirm, pav., J. Junkonis 
— ižd., A. Grinienė — sek., M.A. Landie- 
nė — jaunimo reik.

Solidarumo mokestį ir gimnazijos rėmė
jų būrelio įnašą siųsti šiuo adresu:

Litauische Volksgemeinschaft, Hypo- 
Bank, Muenchen, Konto Nr. 3670055808.

—Kažkas apgadino Amerikos ambasa
doriaus Maskvoje pianiną, kuriuo turėjo 
duoti koncertą žymus pianistas, žydas „re- 
fiuznikas“ Vladimiras Felsmanas. Viena 
styga buvo nupjauta, kelios atleistos. Pa
taisius ir suderinus stygas, pianistas atli
ko Listo kūrinių rečitalį.

—• Nežiūrint So v. Sąjungos, Kinijos ir 
Šiaurės Korėjos protestų, praėjusią savai
tę Pietų Korėjoje daugiau 200.000 ameri
kiečių ir korėjiečių karių pradėjo manev
rus.

— JAV-se bandomas naujas „išmeta
masis“ fotoaparatas, kuriame įdėtas 16 
mm spalvotas fotofilmas. Aiškinant filmą, 
sulaužoma aparato dėžutė. Kainuoja apie
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AUSTRIJOJE:

B1LDUNGSHAIJS, SALZBURG
ST. VIRGIL, A.

5026 SALZBURG AIGEN,
ERNST GREIN STR. 14.

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

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

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

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

DR. JOERG IRENE 
6473 WENNS — PITZTAL 

TIROL 
AUSTRIA

Telefonas: 05414/236

PAŠALLYJE
— Vasario 10 d. Italijoje prasidėjo 474 

asmenų, įtariamų Mafijos veikla, teismas, 
kuris, manoma, tęsis visus metus.

— Astuonių Pietų Amerikos valstybių 
užsienio reikalų ministrai, posėdžiavę Ve
nesueloje, paragino JAV užsn. reik, minis
trą Schultzą imtis iniciatyvos, kad būtų 
nutraukta karinė parama visiems deši
niesiems partizanams, kurie kovoja Ni
karagvoje, ir vėl atnaujintos JAV-jų ir 
Nikaragvos derybos.

— Budapešte policija išvaikė grupę 
vengrų ir 60 atvykusių austrų, kurie de
monstravo prieš didžiulės hidroelektrinės 
užtvankos statybą ant Dunojaus upės.

— Pasklidus gandams, kad Ispanijoje 
kitautauč'iams ir turistams nėra saugu, 
ten gyvenantieji britai pareiškė, kad Is
panijoje jie jaučiasi saugiau, negu savo 
krašte.

— Pakistanas įsteigė specialų policijos 
dalinį kovoti su sovietų remiamais agen
tais ir teroristais, atvykstančiais iš Af
ganistano.

— Paleistasis disidentas Anatolijus 
Ščaranskis, pailsėjęs Izraelyje, vyks į Va
karų valstybes ir kalbės spaudos konfe
rencijose.

— Britų Sveikatos departamentas para
gino tėvus skiepyti vaikus, nes krašte jau 
prasidėjo kokliušo epidemija, šiais me
tais jau užregistruota 4.700 susirgimų.

— Iš Islamabado pranešama, kad praė
jusią savaitę afganų partizanai netoli He- 
rato miesto nušovė šešis karinius lėktu
vus ir nušovė 90 sovietų ir afganų karei
vių.

—■ Rusų mokslininkams ir studentams, 
vizituojantiems JAV-jas, nebus rodomi 
patys moderniausieji kompiuteriai. Yra 
nuomonė, kad sovietų kompiuterių pramo
nė dar labai atsilikusi nuo Vakarų. Ame
rikiečių gynybos departamentas bijosi, 
kad svečių tarpe esantieji įvairūs kariniai 
specialistai gali įsigyti jiems reikalingų 
žinių.

— Londone pasirašytas susitarimas, ku
riuo britų kariai atliks kelių savaičių ap
mokymą V. Vokietijos kariuomenėje, o 
vokiečiai — D. Britanijoj.

Britų Krašto apsaugos ministerija pa
reiškė, kad abiejų kraštų karinis ryšys 
bus stiprinamas.

— Kinijoje mirties bausme nubaustas 
Zhang Longen, kuris užsiiminėjo vaikų ir 
moterų grobimu ir pardavinėjimu. Per 
paskutiniuosius ketverius metus jis par
davė 18 žmonių, kartais uždirbdamas net 
po 5 tūkstančius dolerių.

— Bado paliestųjų žmonių skaičius 
šiais metais Abisinijoje sumažės ketvirčiu 
—- iki šešių milijonų. Tačiau ateities per
spektyvos vis dar labai tamsios.
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