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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

„KONTRPROPAGANDA“ IR 
ISTORIJA

Nuo šių metų pradžios režimo spaudos 
monopolis gana išsamiai gvildena reikš
mingą krikščionybės ir lietuvių tautos is
torijos klausimą. Tai savotiškas pasiren
gimas „kontrpropagandos" prasme 600 
metų krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
jubiliejui. Nors visi tie gausūs straips
niai labai vienašališki ir prisunkti neapy
kantos krikščionybei, tačiau iš dalies jie 
vis dėlto atlieka gana teigiamą vaidmenį, 
nes skatina propagandistus, populiariza- 
torius ir mokslininkus labiau gilintis į 
šimtmetinės Lietuvos istorijos praeitį, 
ypač į seną Lietuvos valstybingumo tradi
ciją ir tokiu būdu, bent netiesiogiai, iš
ryškinti ypatingą krikščionybės reikšmę 
Lietuvos istoriniame likime.

Pataikaudami Maskvai, Lietuvos ko
munistai linksta paprastai nutylėti „feo
dalinę“ ir „buržuazinę“ Lietuvos valsty
bės ir kultūros praeitį, be saiko išpūsda
mi kelių pastarųjų dešimtmečių „tarybi
nį“ laikotarpį. Jų antireliginis uolumas, 
kurstomas to paties nuolankumo Mask
vai, dabar juos verčia atsisakyti trum
paregiško istorinio žlibumo ir atidžiau pa
žvelgti į šimtmetinę Lietuvos istoriją, 
kurios neįmanoma paversti nuoroda Ru
sijos istorijos paraštėje. Su krikščionybės 
atėjimu Lietuva įėjo į visuotinę istoriją, 
neatsiejamas jos senosios valstybės iški
limas ir žlugimas, lietuvių tautos istorinio 
likimo kelias ir vingiai. Kas nori iš esmės 
kritikuoti krikščionybės vaidmenį Lietu
voje, nebegali ignoruoti senosios mūsų is
torijos, turi išeiti iš tarybinio geto ir jį 
pravėdinti, šia prasme kontrpropagandos 
vaisiais galima net pasidžiaugti.

Antra vertus, yra ir ko liūdėti. Visų pir
ma tiems, kuriems rūpi objektyvi istori
jos tiesa ir kurie norėtų giliau suvokti ne 
tik krikščionybės įvedimo Lietuvoje šešė
lius, bet ir šviesiąsias puses. Liūdina mū
sų ateistų fanatizmas ir nepakanta, beato
dairiškas naudojimasis režimo spaudos 
monopoliu, labai nevakarietiškas ir nede
mokratiškas savo idėjų brukimas, noras 
užrėkti tuos, kurie kitaip žiūri į tą pačią 
tautos praeitį. Liūdina pasidavimas tam
siems Maskvos kėslams, kurie, nors den
giami nauja „viešumo“ skraiste, tebetę
sia senąją „deržimordų" tradiciją. Leni
nas gana griežtais žodžiais smerkė tą tra
diciją, tačiau jo įvestoji santvarka dar 
labiau suvaržė minties ir žodžio laisvę, 
negu caro biurokratija.

Tai rodo ir dabartinių diskusijų pobū
dis. Viešai pasisakyti leidžiama tik vienai 
pusei — ateistams. Tiesiog juokinga, jei 
nebūtų graudu, kai apie krikščionybės 
jubiliejų suvalstybintoje spaudoje nelei
džiama jokiam krikščioniui autoriui nė 
prasižioti. Krikščionys, regis, savo reika
lus geriau supranta, negu ateistai. Tai 
viena. Ir antra: istorinė tiesa niekad ne
paaiškės, ji visuomet liks vienašališka, 
dalinė, nepilna, neobjektyvi, kol ją aiškin
ti leidžiama tik vienai pusei. Straipsnių 
ir studijų kiekybė tokiomis sąlygomis nie
kada neatstos kokybės. Klastojama isto
rija netarnauja tiesai, trukdo žmonių są
monėjimą.

Išeivijos ir užsienio istorikai turi ne tik 
gerą progą, bet tiesiog pareigą užpildyti 
rėkiančią spragą. Būtų tiesiog nedovano
tina jos neatlikus. Tai būtų geriausias 
atsakymas į tarybinės kontrpropagandos 
iššūkį. Neseniai Italijoje įvykusi studijų 
savaitė Pabaltijo tautų religijos istorijos 
tema yra skatinantis ir sektinas pavyz
dys šia kryptimi. J.Vd.

PENKI JAV DIPLOMATAI 
TURI GRĮŽTI NAMO

— Kremlius įsakė išsikraustyti pen
kiems JAV-jų diplomatams. Manoma, kad 
tai atsikeršymas už 25 sovietų ambasadų 
pareigūnų išvarymą iš Amerikos.

JAV Valst. sek. Shultzas spalio 19 d. 
pareiškė, kad dėl to JAV-jų valdžia imsis 
atitinkamų žygių.

VASAROS LAIKO PABAIGA
Naktį iš šeštadienio, spalio 25 d., 'į sek

madienį, spalio 26 d., Britanijos laikro
džiai bus pasukti vieną valandą atgal. 
Nuo tos dienos iki 1987 m. kovo 28 die
nos Britanijos laikrodžiai eis pagal Grin
vičo vid. laiką (GMT).

Europos kontinento kraštuose vasaros 
laikas pasibaigė rugsėjo mėn. pabaigoje.

LITUANISTIKOS KATEDRA
BENDRAI IŠPILDYTAS PAŽADAS LIETUVOJE

Su dideliu džiaugsmu pranešame ge
rą žinią, kad daugelio pasaulio lietu
vių, organizacijų, radijo, spaudos ir 
kraštų Bendruomenių darbo, pasi
šventimo ir aukų dėka, 1986 spalio 4 
dieną baigėme rinkti pažadėtus 
600.000 dol. PLB Lituanistikos Kate
drai.

1981 metais Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė pasirašė sutartį su Illinois 
universitetu Chicagoje, įsteigdama pir
mąją ir amžiną PLB Lituanistikos Ka
tedrą laisvajame pasaulyje su 750.000 
dol. fondu. Pats universitetas skyrė 
150.000 dol., o mes pasižadėjome per 
5 metus surinkti 600.000 dol. Dabar 
tą pažadą visi bendrai išpildėme!

Pusę pažadėtos sumos įmokėjus 
(300.000 dol.), 1984 metų rudenį PLB 
Lituanistikos Katedra pradėjo savo 
darbą su pirmaisiais aukštojo lituanis
tikos mokslo aspirantais, siekiančiais 
magistro ir daktaro laipsnių, šiais me
tais yra užsiregistravę jau 9 aspiran
tai. Jai sėkmingai vadovauja profeso
rius dr. Bronius Vaškelis, kurio adre
sas yra: PLB Lituanistikos Katedra, 
University of Illinois at Chicago, 1225 
University Hall, Box 4348, Chicago, 
IL 60680, tel. 312-996-4412.

Asmenys ir organizacijos iš daugelio 
kraštų ypatingai daug ir nuoširdžiai 
aukojo praėjusį mėnesį. Už tai Jums 
visiems reiškiame didžiausią padėką, 
nes Jūs ypatingu būdu įamžinote iš
eivijos lietuvių meilę lietuvių kalbai, 
mokslui bei kultūrai, ir bendrą mūsų

Baltija — Maskvos „Mare nostrum“
Danijos užs. reik, ministerijos suteik

tomis žiniomis, Sov. Sąjungos pareigūnai 
įteikė Danijos ambasadoriui Maskvoje 
griežtą notą, kurioje reikalaujama sustab
dyti Danijos ir kitų Europos Ekonominės 
Bendruomenės kraštų žvejų veiklą Balti
jos jūroje.

Tas perspėjimas liečia ne tik Danijos, 
bet ir Vak. Vokietijos žvejus, kurie lig- 
šiol žvejodavo toje Baltijos jūros dalyje, 
apie kurią kalba sovietų nota. Tai 5200 
■kv. mylių jūros plotas į rytus nuo Got
lando salos, priklausančios Švedijai. Ta
me jūros plote Švedija taip pat turi eko
nominį suverenitetą.

Rusija ir Švedija nesutaria kur turėtų 
būti tarp tų valstybių ekonominė riba. 
Švedija tvirtina, kad tarptautinė riba tu
rėtų būti matuojama nuo Gotlando salos, 
o sovietai sako, jog Gotlando sala yra ne
pakankamai didelė, kad nuo jos būtų ma
tuojama riba.

Švedija, Danija ir Vak. Vokietija lig- 
šiol sutiko, kad kol bus galutinai tarp 
Maskvos ir Stockholmo susitarta, jūros 
plotas turėtų būti prieinamas visoms tau
toms.

„Sovietų nusistatymas mums yra gerai 
žinomas, bet notos, kuri buvo įteikta mū
sų ambasadoriui Maskvoje, tonas yra žy
miai griežtesnis, negu girdėjome anks
čiau“ — pasakė Danijos žvejybos minis
tras Lars P. Gammelgaard. Dabar jis ta
riasi su savo vyriausybe, ar danų žvejų 

LIETUVIAI

NLJSKENDUSIAMli LAIVE
Kaip anksčiau buvome pranešę, rugpjū

čio 31 d. Juodojoje jūroje, netoli Novoro- 
sijsko, susidūręs su kitu laivu, nuskendo 
sovietų turistinis laivas „Admirolas Na- 
chimovas". Iš buvusių jame 888 turistų, 
398 žmonės žuvo, tarp jų gan daug lietu
vių.

Laive buvo iš Lietuvos dvi turistų gru
pės, viso 62 žmonės: iš Kauno, Kapsuko, 
Šakių, Vilkaviškio, Jurbarko ir Šilutės. 
Per katastrofą daugiau kaip pusė laive 
buvusių kauniečių žuvo. Į Lietuvą grįžo 
tik 35 žmonės. Du gydosi ligoninėse, 15 
nuskendo, dešimties nepavyko surasti.

Sovietų ambasados Londone leidžiamas 
„Soviet Weekly" (X.11), aprašydamas lai
vų susidūrimą, pažymėjo, kad tarp išsi
gelbėjusių ypatingai pasižymėjo kapsu- 
kietis Edmundas Privenas, išgelbėjęs aš
tuonis kitus turistus, tarp jų — savo su
žadėtinę Eglę Agliniskytę.

pasiryžimą visokiais būdais kovoti už 
Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę, 
savo tarpe išlaikant ir ugdant lietuvy
bę.

Gauti pinigai virš 600,000 dol. su
mos dabar yra dedami į specialų Sta
sio Barzduko vardo fondą (1981 ru
sėjo 13 miręs Stasys Barzdukas ilgus 
metus buvo mokytojas, lituanistas, kal
bininkas, vienas iš Lietuvių Bendruo
menės steigėjų ir jos ugdytojų, JAV 
LB vadovas, PLB Valdybos pirminin
kas ir PLB Garbės Pirmininkas). Šio 
fondo pinigais bus remiami tolimesni 
PLB Lituanistikos Katedros darbai, 
kaip, pavyzdžiui, kituose universite
tuose dėstančių lietuvių profesorių at- 
sikvietimui specialioms paskaitoms, 
papildoma parama lituanistikos dakta
ratus ruošiantiems, specialių lituanis
tikos seminarų bei leidinių ruošimui, 
ir panašiai.

PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų bei tes
tamentinių palikimų PLB Lituanisti
kos Katedros darbams ir studijoms. 
1987 metų pradžioje bus paskelbti vi
si PLB Lituanistikos Katedros auko
tojai, kurių vardai ir pavardės ar or
ganizacijų pavadinimai bus įrašyti į 
specialią aukotojų knygą, laikomą uni
versitete. Paaukoję 50 dol. ar daugiau 
gaus padėkos diplomus, o paaukoję 
500 dol. ar daugiau bus įrašyti į PLB 
Lituanistikos Katedros garbės lentą, 
kuri kabos Illinois universitete. Tad 
nespėję savo aukų iki šiol atsiųsti, ga-

darbui apsaugoti nepanaudojus Danijos 
karo laivyno.

Švedija taip pat pasipiktino Maskvos 
elgesiu ir žada atsisakyti derybų su Sov. 
Sąjunga, numatytų gruodžio mėnesį 
tam klausimui svarstyti.

Pagal tarptautinę jūrų teisę, tik tokios 
salos, kurios turi nuolatinius gyventojus 
ir savo ūkinę veiklą, gali turėti savo zo
ną jūroje. Gotlandas turi 56 tūkstančius 
gyventojų ir oro bei laivyno bazes, todėl 
švedų nuomone, ta sala turi teisę turėti 
savo 200 mylių zoną.

Švedijos užs. reikalų ministras Sten 
Andersson pasakė, kad jų žvejai ir toliau 
žvejos tame jūros rajone. Tai esąs jų 
egzistencijos pagrindas.

Bet ginčas tarp Sov. Sąjungos ir Švedi
jos, jeigu rusams pavyktų laimėti, galės 
būti Maskvos panaudotas sienų ginčams 
kitose vietose. Baltijos jūroje yra dau
giau salų. Be to, sovietai nori išstumti 
norvegus iš Barenco jūros. Abiem atvejais 
Maskva siekia nustumti NATO valstybių 
žvejybos laivynus kaip galima toliau nuo 
savo karo laivyno bazių Baltijos jūroje ir 
Kolos pusiasalyje.

žinią apie šį sovietų reikalavimą is- 
spausdino daugelis Vak. Europos laikraš
čių. šveicarų laikraštis šiai žiniai davė 
antraštę „Moskaus Mare nostrum“, kas 
primena fašistų diktatoriaus Musolinio 
bandymą pasisavinti Viduržemio jūrą. 
Lotyniškai „Mare nostrum“ — Mūsų jū
ra.

Sovietų žurnalistai sako, kad laive ne
buvo tvarkos. Edmundas Privenas ir kau
nietis R. Šatkauskas pasakojo, kad nie
kas keleiviams nebuvo paaiškinęs, kaip 
teisingai užsidėti gelbėjimosi liemenes. 
Susidūrimas įvyko vidurnaktį, nors jū
roje matomumas buvo normalus. Laivas 
nuskendo per kelias minutes. Antras lai
vas (prekinis), pradūręs keleiviniam šo
ną, nedaug nukentėjo.

Laivo katastrofos padarinius pergyve
no visa Lietuva. Artimieji ir bendradar
biai teikė išsigelibėjusiems materialinę 
paramą. Draugai ir pažįstami giliai už
jaučia žuvusiųjų gimines.

MIRĖ KUN. JUOZAS NAUDŽIŪNAS
Bostono ligoninėje spalio 8 d. naktį mi

rė a.a. kun. Juozas B. Naudžiūnas, pa
skutiniu metu ėjęs klebono pareigas Šv. 
Elenos parapijos bažnyčioje Norwell 
Mass. Velionis buvo gimęs So. Bostone 
1926 m. liepos 29 d., kunigu įšventintas 
1950 m. gegužės 3 d.

Ii tai padaryti iki šių 1986 metų pa
baigos.

Visos aukos gali būti nurašytos nuo 
pajamų mokesčių JAV ir Kanadoje 
(„tax deduction“ ID No. 36-3097269). 
Prašom aukas rašyti LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION vardu ir siųsti į PLB Fondo raš
tinę šiuo adresu: Lithuanian World 
Community Foundation, 5620 So. 
Claremont A ve., Chicago, IL 60636, 
telef. 312-778-2200.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fondo vadovybės vardu 
dar kartą reiškiu didelę padėką vi
siems aukotojams ir talkininkams už 
Jūsų amžinos vertės dovaną, tai PLB 
Lituanistikos Katedros įsteigimą, kuri 
tarnaus išeivijos lietuviams ir padės 
kovojančiai lietuvių tautai okupuoto
je Lietuvoje atgauti laisvę. Ačiū Jums 
visiems.

Vytautas Kamantus 
PLB Valdybos ir PLB Fondo 

pirmininkas
Grand Rapids, Michigan 
1986 spalio 15

DR. S.A. BAČKIS ATOSTOGOSE

Lietuvos atstovui dr. S.A. Bačkiui spa
lio 16 d. kartu su žmona išvykus -atosto
gų sveikatai sustiprinti, p. Stasys Lozo
raitis, jr„ laikinai eis Lietuvos atstovo 
pareigas Vašingtone, kartu likdamas Lie
tuvos atstovo pareigose prie Šventojo 
Sosto.

VLIKO SEIMAS LONDONE

Kaip jau pranešta, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Seimas įvyks š.m. 
lapkričio 7-9 dienomis Londone, Russell 
viešbutyje. Seimą globoja Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga.

Seimo darbotvarkėje, be metinių VLI- 
Ko Tarybos, Valdybos ir Tautos Fondo 
kraštų atstovų pranešimų, yra numatytas 
simpoziumas, tema: „Kaip geriausiai kon
soliduoti pasaulio lietuvių politinę veiklą 
bendram Lietuvos laisvinimo darbui" — 
dr. S. Kuzminskas, dr. D. Krivickas, inž. 
A. Venskus, p. A. Taškūnas, p. A. Kli- 
maitis ir kiti. Moderuos p. Jonas Jurkū
nas.

Lapkričio 9 d. iškilmingos pamaldos 
lietuvių bažnyčioje. Šv. Mišias atnašaus 
J.E. Vyskupas Antanas Deksnys. Po Mi
šių 2 v.p.p. banketas ir koncertas Lietuvių 
Sodyboj e.

(Elta)

J. ORLOVAS
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Buvęs sovietų politinis kalinys Juri Or
lovas, iškeistas į sovietų šnipą ir atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valstijas, aplankė 
Baltuosius Rūmus Vašingtone, kur jį iš
kilmingai priėmė prezidentas Reaganas 
ir jo artimiausi bendradarbiai — valsty
bės sekretorius Schultz, patarėjas saugu
mo klausimais admirolas Pointdexter ir 
kiti. Prezidentas Reaganas, sveikindamas 
buvusį sovietų politinį kalinį J. Orlovą 
užtikrino, kad Islandijoje susitikime su 
Gorbačiovu, ir apskritai derybose su So
vietų Sąjunga, jis iškels žmogaus teisių 
apsaugojimo klausimą, nes, pridūrė prezi
dentas, žmogaus teisių įgyvendinimas yra 
būtina sąlyga santykių su Sovietų Sąjun
ga palankesniam vystimuisi. Į J. Orlovo 
pagerbimo iškilmes Baltuosiuose Rūmuo
se prezidentas Reaganas pakvietė 25 
žmogaus teisių gynybos organizacijų 
JAV-se ir religinių bendruomenių atsto
vus, jų tarpe ir tris lietuvius: pasaulio 
lietuvių išeivių vyskupą Paulių Baltakį, 
Lietuvių religinės šalpos vedėją kunigą 
Kazimierą Pugevičių ir Amerikos lietuvių 
bendruomenės atstovą Vytautą Volertą. 
Vyskupui Baltakiui buvo rezervuota gar
bės vieta: šalia Juri Orlovo.

Mirė Sofija Juodvalkienė
Rugsėjo 26 d. po ilgos ligos Vilniuje mi

rė vyriausiosios kartos pianistė ir pedago
gė Sofija Juodvalkienė, 84 m. 1927 m. ji 
baigė Berlyne šteino konservatoriją. Be
veik 40 metų S. Juodvalkienė atidavė pe
dagoginei veiklai.
Draugystės ir kultūrinių ryšių draugija

Spalio 10 d. Vilniuje įvyko Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio- 
šalimis draugijos ataskaitinė-rinkiminė 
konferencija.

Dabar draugija palaiko ryšius su 62 už
sienio valstybėmis.

Draugijos prezidiumo pirmininku iš
rinktas R. Petrauskas.
G. Mincė — čempionas

Jachtų „470“ klasėje neturi sau lygių 
kaunietis Gintautas Mincė. Jis aplenkė 
visus savo varžovus Sevastopolyje ir iš
kovojo šalies aukso medalį.
Nauji jūreiviai

Klaipėdos pirmoji Lietuvos jūrų laivi
ninkystės jūreivių mokyklos laida papil
dė uostamiesčio kolektyvus. 130 jaunuo
lių mokykloje įgijo jūreivių, suvirintojų, 
motoristų, virėjų specialybes. Diplomuo
ti jūreiviai dirbs Lietuvos gamybinio žu
vies pramonės susivienijimo bazėse, uos
te, prekybos laivyne.
Rudens šaukimas kariuomenėn

Respublikos miestų bei rajonų karinių 
komisariatų šaukimo punktuose vyksta 
darbas. Prasidėjo eilinis rudens šaukimas 
į tarybinę kariuomenę, čia skaitomos pa
skaitos, rengiami pokalbiai karinėmis te
momis, demonstruojami kino filmai, šau
kiamieji susitinka su partiniais darbuo
tojais. Karinė prievolė trunka 2-3 metus, 
priklauso nuo ginklo rūšies.
Jubiliejinė skulptūra

Šiaulių 750 metų jubiliejaus išvakarė
se miesto centre rekonstruota aikštė, ku
rioje pastatyta Stanislovo Kuzmos skulp
tūra „Saulės laikrodis". Rekonstravimo 
planus paruošė architektai Algimantas 
Černiauskas, Remigijus Jurėla ir Algis 
Vyšniūnas.
Grybų paroda

Ukmergėje, Kultūros rūmuose, buvo su
rengta grybų paroda. Joje buvo eksponuo
jami Labanoro girioje rasti neįprastų 
spalvų grybai, Kartėnų miške rastas aš- 
tuongalvis baravykas, kuris svėrė 2 kilo
gramus.
Pradėta leisti enciklopedija

Lietuvoje pradėta leisti nauja keturių 
tomų „Tarybinės Lietuvos enciklopedija". 
Jau išėjo pirmasis tomas, bet jo siųsti į 
Vakarus neleidžiama.
Jau veikia tarptautinė perkėla

Spalio 3 d. į Klaipėdos uostą atplaukė 
pirmasis laivas-keltas, atgabenęs iš Rytų 
Vokietijos 101 vagoną su Sov. Sąjungai 
skirtais kroviniais. Perkėlos pirmosios ei
lės paleidimo proga įvyko mitingas. 
Svečiai iš Erfurto

Pagal Lietuvos ir Rytų Vokietijos Er
furto apygardos draugiškų ryšių planą į 
Lietuvą pasikeisti patyrimu atvyko apy
gardos žemės ūkio darbuotojų grupė. Sve
čius priėmė Lietuvos komunistų partijos 
CK sekretorius V. Astrauskas.
„Gintarinė pora-86“

Kauno Sporto halėje spalio 4-5 d. vyko 
tradicinis pramoginių šokių atlikėjų kon
kursas „Gintarinė pora-86“. Buvo svečių 
iš Lenkijos, V. Vokietijos, Suomijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos ir kitų respublikų.

PABALTIEČIŲ
DEMONSTRACIJA

Š.m. lapkričio mėn., Vienoje, įvyks 
svarbi Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija — plenumo 
posėdžiai.

Lapkričio 4 d. vyks bendra pabal- 
tiečių demonstracija. Informacija apie 
kelionę lėktuvu į Vieną jau buvo „E. 
L.“ paskelbta, galima taip pat važiuo
ti ir traukiniu.

Išvažiuojama sekmadienį, lapkričio 
2 d., 9 vai. ryto. Kelionė ir 5 naktys 
Vienoje kainuoja apie 200 svarų. Dėl 
smulkesnių informacijų prašome 
skambinti Mrs. Parris, 0533 712139.
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PAULIUS RABIKAUSKAS
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LIETUVOS KRIKŠTO VEIKĖJAI
PRISIMINKIM AUKAS

KOMUNISTŲ NUŽUDYTI LIETUVIAI

(Tęsinys iš pr. numerio)

II. Pirmieji baltų tautų sąlyčiai su 
krikščionybe

Kada pirmasis krikščionis įžengė į Lie
tuvos teritoriją ir kada pirmasis lietuvis 
priėmė krikštą, kas dabar galės pasaky
ti? Įvairūs prekybiniai ryšiai vienaip ar 
kitaip galėjo suartinti pavienius vakarie
čius krikščionis su atskirais lietuviais pa
gonimis. Jau nuo senų laikų, nuo pirmųjų 
po Kristaus amžių, yra žinomas „gintaro 
kelias“, sujungęs romėnų valdomas Pa- 
dunojo provincijas ir, galimas dalykas, 
Italiją bei Graikiją su baltų gentimis. 
Tarp į vieną ir į antrą pusę keliaujančių 
pirklių, be abejo, pasitaikydavo ir krikš
čionių, arba koks nors lietuvis pagonis, 
nukeliavęs į tokią Panoniją ar kitur į 
Romos imperiją, galėjo ten pasilikti, pri
imti krikštą, pastoviai įsikurti. Bet tai bū
tų paskiri atvejai, neturėję gilesnės iš
liekančios reikšmės.

Tą patį galima pasakyti ir apie laiko
tarpį, kai lietuviai palaikė glaudžius pre
kybinius ryšius su senaisiais Rusijos mies 
tais (IX-XIII a.). Nuo X a. pabaigos ir 
čia buvo nesvetima krikščionybės įtaka, 
kai Kijeve ir kitur Rusijoje laisvai plito 
Kristaus religija. Įdomūs Lietuvoje rasti 
iš to laikotarpio kryželio formos papuoša
lai, kuriuos aprašo O. Kuncienė savo stu
dijoje „Prekybiniai ryšiai IX-XIII am
žiais“ (kn.: Lietuvos gyventojų prekybi
niai ryšiai I-XIII a., Vilnius 1972, 149-254, 
ypač psl. 188-191). Ar tai tik papuošalai, 
ar sykiu — bent jų padirbėjų supratimu 
— religiniai simboliai, iš anksto sunku 
pasakyti. Reikėtų radinius nuodugniau 
patyrinėti. Bet jei čia ir pasitvirtintų reli
ginis simbolizmas, liktų tiesa, krikščio
niška tapusios Kijevo Rusios, kaip jau vi
sa generacija anksčiau pakrikštytos Len
kijos, įtaka dar nelietė lietuvių daugumos, 
o tiktai galbūt vieną kitą krašto gyvento
ją-

Bent nuo XI a. vidurio krikščionybės 
šviesos atspindžiai lietė jau šiaurinius lie
tuvių kaimynus, kurie buvo patekę į danų 
valdžią. Apie 1070 metus, Adomo Breme
niečio tvirtinimu, Kuršių žemėje pirkliai 
buvo pasistatę bažnyčią, prie kurios gy
veno katalikų kunigai. Tam tarnavo gana 
paprastas medinis pastatas, skirtas reli
giniams tikslams ir sykiu tarnaująs kaip 
atsivežtų prekių sandėlis. Manoma, kad 
toji bažnyčia stovėjusi pietinėje Kuršių 

žemės dalyje, taigi, nepertoli nuo lietu
vių žemių. Kiek tiems pirklius lydintiems 
kunigams tuomet pavyko patraukti į 
krikščionybę vietinių žmonių, nežinome. 
Ir pati bažnyčia, atrodo, ten trumpai te
išsilaikė, — tik apie 10 metų.

Vėlesni, iš XVI a. išlikę šaltiniai — 
kronikos — tarp kitko mini ir XII am
žiuje danų įsteigtą Kuršo vyskupiją. 1161 
m. vasarą stiprus danų karių būrys išlipęs 
Palangoje ir birželio 24 d. mūšyje sunai
kinęs bandžiusius priešintis kuršius. Tais 
metais ir buvusi įsteigta Kuršo vyskupija, 
kurios pirmuoju vyskupu buvęs paskirtas 
Lundo kapitulos prelatas Ernemodas. Jam 
buvusi pavesta visa užkariautoji teritori
ja. Tačiau daug kas abejoja šių kronikos 
žinių autentiškumu. Visa tai buvę išgal
vota XVI a. antroje pusėje, norint pagrįs
ti Danijos pretenzijas į buvusios Piltenės 
arba Kuršo vyskupijos žemes. Antraver- 
tus, yra ženklų, jog kronikoje minimieji 
įvykiai galėjo iš tikrųjų įvykti. Taip prieš 
kelias savaites išsireiškė ir prof. Edgaras 
Andersonas skaitytoje paskaitoje Romoje, 
minint 800 metų sukaktį nuo krikščiony
bės įvedimo į Livoniją.

Jau tie, Lietuvos dar tiesiogiai nelietę, 
bandymai nešti į Pabaltijį Kristaus evan
geliją rodo anuomet taikytą trejopą evan
gelizacijos būdą: 1) seniausią ir autentiš
kiausią — eiti pas žmones, nieko kito ne
siekiant, kaip nešti pagonims Kristaus 
šviesą; 2) surištą su daliniu kolonizavimu 
— lydint kitais tikslais, daugiausia pre
kybos reikalais, keliaujančius katalikus ir 
apaštalaujant tarp tose apylinkėse gy
venančių pagonių; 3) pajungiant pagonis 
visiškai krikščionių valdžiai ir taip ver
čiant juos tapti krikščionimis.

Antruoju būdu, kaip ką tik minėjome, 
buvo bandyta Kurše. Antruoju būdu — 
vokiečių pirklių palyda — prasidėjo ir 
vienuolio Mainardo misija pas livius. Jis 
tačiau stengėsi atsipalaiduoti nuo suinte
resuotos savo tautiečių globos ir pats veik
ti kaip misionierius. Tam gavo popiežiaus 
palaiminimą ir buvo paskirtas pirmuoju 
Livonijos vyskupu. Bet jo pasisekimas bu
vo ribotas. Nesėkmės, priešinantis vieti
niams gyventojams, ištiko vysk. Mainar- 
dą, bet dar skaudžiau jo įpėdinius vysku
pus, kurių du žuvo kovose su pagonimis. 
Pačios aplinkybės privertė atvykėlius 
evangelijos skelbėjus pavartoti jėgą, pra
džioje norint apsiginti, vėliau siekiant vi
siškai pavergti.

Apsvarstydami praeities laikus ir įvy
kius dažnai įpuolame į neapgalvoto verti
nimo duodę. Išgirdę, pavyzdžiui, kad kry
žiuočiai buvo vienuoliai, tuojau galvoja
me, jog jų uždavinys buvo melstis, Dievą 
garbinti, pagal Kristaus evangeliją gyven
ti ir kitiems ją skelbti. Toks yra dažniau
siai žmonėse vienuolio 'įvaizdis. Bet jis ne
tinka kryžiuočiams. Jų tiesioginis tikslas 
buvo ne krikščionybę platinti, bet ją ap
ginti. Tai matyti iš Vokiečių ordino kil
mės. Trečiojo kryžiaus žygio į Palestiną 
metu, 1190 m., grupė pasauliečių vokiečių 
Akono mieste įsteigė lazaretą sužeistiems 
savo tautiečiams slaugyti ir gydyti. Ka
dangi svetimame krašte jiems grėsė vie
tinių mahometonų užpuolimai, toji slau
gytojų grupė persiorganizavo į dvasinį ri
terių ordiną, trumpai vadintą „Ordo 
Theutonicus“ arba Vokiečių ordinas. Ne
trukus ordinas dovanojimais ir fundaci
jomis įgijo nuosavybių Europoje, ypač 
Vokietijoje. Jau 1211 m. vengrų karalius 
Andrius II juos pakvietė 'į pagalbą gintis 
nuo pagonių puolimų.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ POEZIJA 
ISPANŲ KALBA

Birutės Ciplijauskaitės lietuvių poezijos 
vertimus 'į ispanų kalbą išspausdino Bar- 
celonoje leidžiamas poezijos ir kritikos 
žurnalas „Hora de Poesia“, Nr. 44, 1986 
m. kovo-balandžio laidoje. Kartu su įva
diniu vertėjos straipsniu, „Poesia lituana 
contemporanea“ ir biografinėmis bei kri
tinėmis pastabomis apie kiekvieną poetą, 
pateikiama po nemažą pluoštą Jurgio 
Blekaičio, Janinos Gegutytės, Marcelijaus 
Martinaičio, Vitalijos Bogutaitės, Alfonso 
Nykos-Niliūno ir Vlado Šlaito eilėraščių 
vertimų. Dr. Birutė Ciplijauskaitė yra is
panų literatūros profesorė University of 
Wisconsin, Madison, Wisconsin.

DR. V. KUDIRKOS MONOGRAFIJA
Aleksandras Merkelis yra parašęs Lie

tuvos himno kūrėjo, „Varpo“ žurnalo re
daktoriaus bei satyrų kūrėjo dr. Vinco 
Kudirkos monografiją.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ELTA — PRESSEDIENST. ELTA vo

kiečių kalba. Nr. 4. Spalis-Lapkritis-Gruo- 
dis. 35 psl. Iliustruota. Adresas: Elta-Pres- 
sedienst, Franconville Str. 16. 6806 Vier- 
heim, W. Germany.

Iš Pskovo kalėjimo trys kaliniai lie
tuviai A. Iešmantas, P. Pečeliūnas ir 
V. Skuodis 1981 m. rašė: „Mus griež
tai nubaudė už tai, kad mylėjome savo 
tėvynę Lietuvą, už tai, kad troškome 
savo tautai laisvės, už tai, kad nesuti
kome tapti lietuvių tautos išgamom ar
ba jos priešų vergais“.

Šitokių ryžtingų lietuvių patriotų 
dešimtys tūkstančių ne tik kalinta, bet 
ir išžudyta Lietuvoje, Sibiro vergų dar
bų stovyklose. Tų kankinių kūnai, 
mums šventos relikvijos, užkasti Sibi
ro taigose be kryželio, be paminklo. 
Tai mes čia išeivijoje turime pastatyti 
jiems paminklą, surinkdami jų vardus 
ir paskelbdami dabarties žmonėms ir 
ateities kartoms, kad jų kraujo ir gy
vybės auka nebūtų užpustyta laiko 
dulkių.

Šios minties vedama, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Valdyba nu
sprendė plačiai surinkti duomenis ir 
išleisti knygą apie komunistų nužudy
tus tautininkus, neolituanus ir jauna
lietuvius. Dabar paskutinis momentas 
tai atlikti, kai mirtis taip retina išeivi
ją. Visus, kurie tik brangina okupantų 
komunistų dėl Lietuvos meilės nu
žudytų brolių atminimą, prašome siųs
ti duomenis apie minėtų tautinių sąjū
džių narius, kurie:

L Buvo nužudyti Lietuvoje; 2. Ku
rie mirė Sibire; 3. Kurie komunistų 
areštuoti dingo be žinios; 4. Kurie Si
bire iškankinti mirė, grįžę į Lietuvą ar 
pasiekę Vakarų kraštus.

Reikia siųsti tokių asmenų:
L Trumpus biografinius duomenis 

— kada ir kur gimė, kaip mirė. Pažy
mėti ir kuriai iš minėtų mūsų organi
zacijų priklausė. Tų duomenų netu
rint, malonėkite atsiųsti bent pavardes 
ir žinias, kurias turite;

2. Siųsti nuotraukas;
3. Siųsti iš Sibiro gautas nuotraukas 

jų, taipgi tų vietų kur gyveno, jų kapų 
ir kitokias būdingas nuotraukas;

4. Siųsti jų laiškus, atsiminimus, ar
ba kitų surašytus jų pasakojimus apie 
pergyventas kančias. Tai bus panau
dota antroje knygos dalyje.

Sąjungos Valdybai pavyko sukviesti 
tam leidiniui stiprų redakcijos kolekty
vą:

1. Vyr. redaktorius — kun. dr. Juo
zas Prunskis, paruošęs žinomas kny

gas: „Lietuviai Sibire“, „Bolševikų 
okupacija Lietuvoje“, „Bolševikų nu
žudyti šauliai“;

2. Redaktorius Mečys Valiukėnas, 
žurnalo „Naujoji Viltis“ redakcijos 
narys, daugelio laikraščių bendradar
bis;

3. Redaktorius Leonardas Kerulis, 
jau daugiau kaip 20 metų renkąs duo
menis apie tremtinius, paruošęs fotos
tatiniu būdu spausdintą knygą: „Išvež
tųjų lietuvių sąrašas“.

Aukščiau minėtą medžiagą prašome 
kaip galima greičiau siųsti redakcijos 
sekretoriui L. Keruliui adresu: 5828 
So. Campbell Ave. Chicago, II 60629.

Mūsų patriarchas Tumas-Vaižgan
tas rašė: „Tėvynė, pasitikėdama mu
mis, neprivalo apsivilti“. Išpildykime 
šią pareigą, įamžindami istorijos la
puose vardus mūsų brolių, kuriuos ko
munistai sušaudė, Sibiro darbo vergų 
stovyklose išmarino, kuriems kankini
mais atėmė sveikatą ir be laiko nuva
rė į kapus.

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
valdyba

NAUJI LEIDINIAI
TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO 

— Bronys Raila. Radijo programos į Lie
tuvą 1983-85. 442 psl. Kaina 8 dol. Leidė- 
jas-mecenatas Kostas Ramonas, Spaudė 
„Draugo“ spaustuvė, 1986.

IŠĖJĘS NEGRĮŽTI — Marius Katiliš
kis gyvenime ir kūryboje. Redagavo Vio
leta Kelertienė. 271 psl. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoje, 1986. Kny
gos meninė priežiūra V.O. Vinkau. Kaina 
10 dol.

LIETUVA — Filatelistų Draugijos Biu
letenis Nr. 2(200), 1986. 29 psl.

Rašo: J. Adomėnas, V. Lesniauskas, E. 
Jasiūnas, J. Masilionis, J. Žygas, L. Kai
rys, A. Bernotas, Steve Iv., K. Meškoms, 
J. Augustinas, J. Variakojis. Šį numerį 
redagavo E. Jasiūnas. Viršelis — L. Kai
rio.

Prenumerata 5 dol. metams. Iždininko 
adresas: A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., 
Chicago, IL 60638.

„Apžvalginį leidinį 1946-1981“ galima 
gauti: K. Rožanskas, 3450 W. 62nd St., 
Chicago, IL 60629. Kaina 6 dol.

ZENONAS IVINSKIS

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIAI
(Tęsinys iš pr. numerio)

2. Mažosios Lietuvos plotas — Ko
kie šiuo metu yra Rytprūsių šiaurinės 
dalies etnografiniai santykiai, galima 
šiek tiek nujausti iš spaudos. Ten stei
giami sovchozai, kolchozai, ten, kaip 
laikraščiai rašė, nuo 1946 m. perkelia
mi nelojalūs LTSR piliečiai ir t.t. Bet 
tikro vaizdo neturime. Mūsų turimas 
praeities paveikslas yra žymiai pilnes
nis, ir jis galbūt turės ne paskutinės 
reikšmės, sprendžiant to krašto ateitį. 
Juk nuo XVI amž. turime daugybę 
faktų, rodančių Maž. Lietuvos lietu
viškumą.

Artimiausioje praeityje stipriai ap
naikintas lietuvių kalbos plotas seniau, 
iki vokiečių kolonizacijos, yra buvęs 
žymiai didesnis. Jis yra ištisai apėmęs 
lietuvių kompaktinę masę.

Prof. A. Bezzenbergeris nustatė se
nąją lietuvių kalbos ribą Rytprūsiuose 
pagal lietuviškųjų ir senųjų prūsų kil
mės vietovardžių paplitimų. Tuo būdu 
jis nustatė apytikrį lietuvių gyventą 
plotą seniau. Ten, kur gyvenamųjų 
vietų pavadinimai iš lietuvių „kiemas“ 
(„keimen“) išvirsta į prūsišką „kai
mas“ („kaymen“), ar lietuviškas „kal
nas“ virsta prūsišku „garbis“, ar lie
tuviška „upė“ pasidaro prūsiška 
„ape“, esanti senoji lietuvių sodybų 
riba. Išeidamas iš tų kalbinių duome
nų, Bezzenbergeris nustatė tokią lie
tuvių kalbos ribą: ji einanti nuo Kirs- 
naikalnio (į pietryčius nuo Labguvos), 
per Ripkaimį (į pietus nuo Vėlavos), 
per Kutkaimį (į vakarus nuo Norky- 
čių), Starkaimį (į rytus nuo Norden- 
burgo), per Koskaimį (į pietus nuo 
Girduvos), Zilskaimį (į pietus nuo 
Bartų,) per Vinkaimį (į pietus nuo Ras 
tenburgo) ir toliau į pietų vakarus.

Ad. Boticheris prie Maž. Lietuvos 
skiria dešimtį apskričių. Bet XIX 
amž. pradžioje lietuviškai kalbėta ne 
tik tose apskrityse (Klaipėda, Šilutė, 
Pakalnė, Stalupėnai, Darkiemis), bet ir 
rytinėje Deimenos srities dalyje, dide

lėje šiaurinėje dalyje Galdapės apskr., 
Plibiškių apylinkėje ir iš dalies Anger- 
burgo apskr.

Įdomios yra Fr. Tetznerio išvesto
sios lietuvių kalbos ribos. Jos maž
daug atitinka tas ribas, kurias nustatė 
Boticheris. Tetznerio duomenimis, 
XVII amž. baigiantis, dar visas tas 
kraštas į šiaurę nuo Priegliaus, net iki 
pat Karaliaučiaus, priklausęs lietuvių 
kalbos sričiai. Taip pat Darkiemio ir 
Galdapės sritys ir visi plotai šiauriau 
jų. Alna ir Deimena buvusios pasienio 
upės (žr. leidyklos „Patria“ išleistą 
Lietuvos sienų žemėlapį).

Tetznerio 1897 riba tačiau jau yra 
gerokai pasislinkusi į šiaurę ir į rytus 
lietuvių elemento nenaudai. Toji siena, 
vaizduodama lietuvių ir vokiečių para
pijų ribą (1897), nebesiekia Deimenos. 
Ji eina į pietryčius pro Mielaukius, 
Papeiktus, Beržkalnius iki Įsručio, o 
paskui kyla į šiaurę iki Aulavėnų ir. 
sukdama vėl į pietryčius, praeina pro 
Žaliąjį šilą (Grunheide), Pelininkus 
(Pelleningen), Malviškius į Stalupėnus. 
Iš ten ji suka į šiaurės rytus link Eit
kūnų. Atskirą kalbos plotą už Višty
čio sudaro Geryčiai (Goritten), Enzū- 
nai, Mielkiemiai, Žydkiemis (Szittkie- 
men) ir Dubininkai.

Fr. Tetznerio išvestoji lietuvių kal
bos riba Rytprūsiuose nedaug kuo 
skiriasi nuo Al. Zwecko nustatytosios 
lietuvių ribos. Bet ir jo kalbos riba, 
apimanti XIX amžiaus galo duomenis, 
siekia Deimeną, išskyrus Tepliavos 
sritį, šiauriau Priegliaus linijos (Vėla
vos ir Gumbinės apskrityse), esą, lie
tuviškai nebekalbama, nors dar Plibiš- 
kiuose prieš 40 metų buvę lietuviškai 
kalbančiųjų. Įsručio ir Stalupėnų ap
skrityse lietuvių kalba besanti silpno
kai atstovaujama ir germanizacijos 
procesas einąs pirmyn. Bet vis tik dar 
iki XIX amžiaus galo kai kuriose pa
rapijose net jaunimo įžegnojimai (Ein- 
segnung) buvo lietuviškai atliekami. 
Alb. Zweckas paduoda ir duomenis. 

kurie yra gana palankūs lietuvių ele
mentui.

Lietuviai savo teises į Mažąją Lie
tuvą rėmė (1919 m.) ne vien tuo tik 
faktu, kad čia praeituose amžiuose bū
ta masinio lietuvių elemento, kurio 
geroka dalis iki 1939 m. buvo apvo- 
kietinta. Tos teisės buvo grindžiamos 
istoriniu praeities ir ekonominio būti
numo titulu, kuris išplaukia ir iš esa
mos geopolitinės padėties.

3. Lietuvių elementas Maž- Lietu
voje iki didžiojo maro (1709-11). —

Apskritai, rodos, niekas neginčija, 
kad XVI amž. Maž. Lietuvos gyven
tojai buvo lietuviai. Tam reikalui pro
testantai leido katekizmą (Mažvydas 
1547), giesmynų ir tt. Ar tie Maž. Lie
tuvos rašytojai (Mažvydas, Vilentas, 
Bretkūnas, Jonas Rėza, Sengstockas, 
D. Kleinas ir tt.) būtų išleidę lietuviš
kų knygų, jeigu nebūtų buvę masės 
gyventojų, kuriuos reikėjo ne tik at
versti, bet ir išlaikyti protestantizme? 
Iki 1625 m. buvo išleista 18 spausdin
tų lietuviškų raštų, o dar yra žinomų 
tik iš rankraščių arba buvo dingusių.

Nors Karaliaučius neįeina į Bezzen- 
bergerio nubrėžtų lietuvių kalbos plo
tą, tačiau ir jame tada būta stiprių 
lietuviškų kultūrinių apraiškų. Nuo 
1531 m. ten buvo „Didžiosios špito
lės“ bažnyčioje pastoviai laikomos lie
tuviškos pamaldos. Jeigu buvo pamal
dos, be abejo, buvo jos reikalingos. Jas 
kas nors turėjo lankyti, o lankytojų bu
vo žymus skaičius. Dar XVII a. pra
džioje Karaliaučiaus lietuvių protes
tantų parapijoje buvo skaitoma apie 
1000 lietuvių parapijiečių. Priminsiu 
dažnai kartojamą faktą, kad 1546 m. 
Prūsų hercogas Albrechtas iš 24 sti
pendijų, kurios buvo duodamos norin
tiems išeiti į evangelikų kunigus, sep
tynias buvo paskyręs mokantiems lie
tuviškai.

Nuo XVI amž. pusės lietuvių kalba 
pavartojama ir oficialiuose valdžios 

aktuose, ar tai darant priesaikas, ar 
įspėjant lietuvius mesti „stabų garbi
nimą... szinawimus bei burtawi- 
mus...“, ar įsakant vengti Škotijos kel- 
liaujančių pirklių ir tt. Pagaliau iš 
XVII amž. turime ne tik svarbią vers
mę — bažnyčių vizitacijų aprašymus 
„Įsručio ir kitose lietuviškose srityse“, 
bet ir daug kaimų inventorių. Ištisi są
rašai Įsručio apskrities kaimų perdėm 
skamba lietuviškai. Ar gali, pav., su
kelti abejonių tokie vietovardžiai, kaip 
Degelgirey, Gaytzaiy, Kermuschinay, 
Oszininkay, Sauskepay ir tt.

Svarbus yra Šilutės-Klaipėdos sri
čiai 1545 m. inventorius. Žinomos mo
nografijos apie Šilutę autorius, J. Sem- 
britzki (1920), pagal pavardes, tame 
sąraše iš 458 činčininkų terado tik 38 
vokiečius.

Ne tik žymiai gausiau lietuviai tada 
gyveno, bet ir žymiai toliau siekė 
anuomet ribos. 1563 m., pradėjęs kle
bonauti Labguvoje, J. Bretkūnas ėmė 
ten sakyti lietuviškus pamokslus. Tai 
neginčijamas įrodymas, kad toje srity
je lietuviškai kalbėta. Minėtoji bažny
čių vizitacijos apyskaita lietuvišku 
laiko Šakių valsčių 1623 m. Vėlavoje 
vienas mokytojas turėjo mokėti lietu
viškai. Dar 1690 m., Leppnerio duo
menimis, lietuvių būta Tepliavos vals
čiuje. 1748 m. Taplaukių valsčiuje bu
vo daug lietuvių, nes pamaldos dar 
laikomos lietuviškai. O Plibiškiuose 
nemokantį lietuvių kalbos kleboną pa
rapijiečiai tada išmetė iš bažnyčios.

Apie Lagarbius (į pietvakarius nuo 
Girduvos) žinoma, kad ten XVI amž. 
gale buvo kalbama lietuviškai. Taip 
pat Engelšteine (į vakarus nuo Anger- 
burgo) dar buvo tada lietuvis kunigas. 
Tokių žinučių galima ir daugiau pri
rankioti. Visi tos rūšies faktai rodo 
XVI-XVII amž. daug platesnes lietu
vių kalbos ribas, negu jas vedė vėliau 
Tetzneris ir A. Zweckas.

Nužymėtuose plotuose lietuvių gy
venta ištisai — kompaktiškai, ypač 
ten, kur dar nebuvo vokiškų miestų. O 
miestų Mažojoj Lietuvoj iki pat XVII 
amž. galo buvo labai maža. Apie tai 
byloja šimtų šimtai lietuviškų vieto
vardžių, kurie 1935-38 m. įsakymo ke

liu buvo vokietinami. Visokie Bersh- 
kallen (Beržkalnia)i, Eggleninken (Eg- 
lininkai), Papuschienen (Papušyniai), 
Degutschen (Degučiai), Ischdaggen 
(Išdagai), Gross — Skeisgiren (Did. 
Skaisgiriai), Uszballen (Užbaliai), Po- 
pelken (Papeikia!), Glbrasten (Gal- 
brastai), Gross — Giratischken (Gira- 
tiškiai), Schillupischken (šilupiškiai), 
Schillenen (Šilėnai) ir daugybė kitų 
įdomių pavadinimų rodo, kaip 
ten naturlandšaftas virto kulturland- 
šaftu, kaip lietuvis čia į girią kėlė ko
ją ir ją kultūrino.

Pretorijaus T. Leppnerio Prūsų lie
tuvių kultūros, jų švenčių, pokylių, 
šermenų, kasdienybės ir tt. aprašymai 
yra labai artimi Didžiosios Lietuvos 
lietuvių los rūšies dalykams. Lietuvių 
liaudies menas, jų tautiški audiniai, 
tautosaka, lietuviams charakteringi na
mų apyvokos daiktai ilgai apie lietu
vių pėdsakus bylojo ir dar daug kur 
iškalbingai tebeliudija. Tą patį gali
ma pasakyti apie lietuvių statybą, to
li nueinančią už XIX-tame amž. žino
mų kalbos ribų. Jau patys vokiečiai 
(Bezzenberger, A. Botticher, R. Vir
chow, G. Frohlich, Fr. Tetzner, R. 
Dethlefsen, R. Mielcke) savo laiku, 
kol dar Mažosios Lietuvos klausimas 
nebuvo tapęs politiniu klausimu, iškė
lė lietuviškosios statybos charakterin
guosius bruožus, aptinkamus Maž. 
Lietuvoj.

Šitaip lietuvių etnografinis elemen
tas Rytprūsiuose yra paliudytas istori
niais faktais, statistikomis, liaudies me
nu, statyba, folkloru ir tt. Apie kiek
vieną tų klausimų yra nemažai me
džiagos, kuriai dėstyti reikėtų atskirų 
monografijų. Juo toliau į praeitį, juo 
tas lietuvių elementas skaidresnis ir 
grynesnis. Tad tuoj ir kyla klausimas, 
kodėl tie žmonės, kurių gyslomis teka 
lietuviškas kraujas, kuriuose pastebi
mi lietuviški veido bruožai, kurių ap
linkoje dar pasireiškia skęstančios, ar 
besibaigiančios lietuvių liaudies kul
tūros likučiai, vis tik savo lūpomis ne
betaria lietuviško žodžio.

(Bus daugiau)
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„TEISIŠKI PATARIMAI“
RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ TEISĖS SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Vakarų spauda atkreipė dėmesį į tokiu 
pavadinimu straipsnį, tilpusį sausio mėn. 
„Maskvos Patriarchato žiniose“, skyriuje 
„Mūsų teisiški patarimai". Straipsnis ne
mini naujų juridinių normų, tad nelengva 
suprasti jų tikrosios vertės. Galima tik 
spėlioti, kad yra nauji neoficialūs nuosta
tai, paskelbti tik administraciniu būdu. 
Be abejonės, čia minimas straipsnis neiš
ėjo be valdiškos cenzūros. Lygiai per 
anksti džiaugtis, kaip padarė kai kurie 
Vakarų laikraščiai, kad čia jau nauja 
Gorbačiovo linija Bažnyčios atžvilgiu.

Pirmoje šių „teisiškų patarimų" dalyje 
dėstoma, kaip sudaroma religinė bendruo
menė, kad ją steigia nemažiau 20 pilna
mečių, kad ji turi būti užregistruota val
džios įstaigose, kurios gali prašymą reli
ginę bendruomenę registruoti, priimti ar
ba atmesti. Bet šiame nuostate yra nauja 
tai, kad tasai „dvidešimtukas“ nebūtinai 
turi reziduoti tame pačiame mieste ar apy
linkėje, o gali būti iš viso regiono gyven
tojų. Tokiu būdu teritorija, kurioje gyve
na tie 20 iniciatorių, yra praplečiama. 
Taip teritorijose, kur maža gyventojų 
(pvz., Sibire), naujos normos palengvin
tų įsteigti daugiau religinių, valdžios pri
pažintų bendruomenių.

Toliau „teisiški patarimai" dėsto, kad 
religinės bendruomenės vidaus reikalams 
tvarkyti ir vykdyti jos ekonominius klau
simus turi būti išrenkamas Vykdomasis 
organas ir Revizijos komisija. Nurodoma, 
kokie yra Vykdomojo organo uždaviniai: 
tvarkyti piniginius reikalus, būti ieškovu 

atsakovu teisme ir kt.
Tai vis žinomos ir religinėms bendruo

menėms taikomos normos, kurių griežtu
mą praktikoje jaučia tikintieji piliečiai. 
Bet „teisiškuose patarimuose“ yra šis tas 
lyg ir nauja.

1. Vaikų dalyvavimas religinėse apei
gose. „Teisiškuose patarimuose“ rašoma: 
„Tikintys piliečiai, jų skaičiuje ir vaikai

FILĄ TELISTAI
FILATELINES SUKAKTIS ŠVENČIANT

Šių metų spalio 20 d. filatelistų draugi
ja „Lietuva“ švenčia 40 m. savo gyvavi
mo ir veiklos sukaktį. Jei ji būtų žmo
gus, sakytume, kad yra pačiame savo am
žiaus viduryje, gražume ir pajėgume. Kai 
ji kūrėsi, daugumas iš mūsų, dabartinių 
jos narių, tebebuvome Vokietijoje — ir 
tai dar be aiškesnės perspektyvos ateičiai, 
nors ne vienas jau tada buvome peržen
gę ne tik 20, 30 bet gal ir daugiau metų. 
O ir atvykę ne iš pirmos dienos, gal ir ne 
pirmaisiais ar antraisiais metais apie 
draugiją sužinojome ir 'į ją .įstojome, 
nors „in pectore“ jau labai seniai filate
listais buvome. Taip, ne vienas esame 
senesni filatelistai už mūsų draugiją.

Bent aš, o gal ir tamsta!? Nustatyti as
meninę filatelija susidomėjimo pradžios 
datą, kurią kiekvienas galėtume švęsti, 
manau, neįmanoma. Filatelistu tampa 
kiekvienas, kai jis, nusipirkęs pašto žen
klą, užklijavęs ant laiško ar dar ne, su
stoja ir pasigroži. O į pasaulinės filatelis
tų draugijos narius, nors tik širdyje, įsto
ja tada, kai nusipirkto pašto ženklo nepa- 
vartoja dėl jo gražumo, įdomumo, o jį 
pasilieka. Nepavartoja jo ir tada, kai ki
tokio neturi: geriau nusiperka kitą, o to 
nenori prarasti. Tas pat pasakytina ir 
apie vartotus pašto ženklus: jei tu, gavęs 
laišką ar atvirutę, pasilaikei pašto žen
klą, — tu nuo to laiko jau esi filatelistas, 
pašto ženklų rinkėjas.

Ar ne nuo to pradėjome? Bet kas gi be
atmins tą datą? Ta data buvo seniai, la
bai seniai už jūrų marių, už kalnų, Lietu
voje. Datos nebeatsimename, tik bežino- 
me, kad tai buvo dar nerūpestingomis 
gimnazisto dienomis. Neatsimenu, ar aš į 
klasę atsinešiau vartotą pašto ženklą, ar 
draugas, žinoma, vartotą ženklą lengviau
siai būdavo gauti lietuvišką, nes vis dėlto 
susirašinėjome. Turėdami du vienodus 
pašto ženklus, mainėme į bet kokį neturi
mą. Apie jų vertę nė negalvojome: varto
tas pašto ženklas, kiekvienam buvo aiš
ku, yra jiau bevertis, nes antrą kartą už 
jį laiško nebepasiųsi. Rinkome dėl įdomu
mo, dėl žaidimo.

Bevalgant, sakoma, apetitas didėja: pra
dėjome norėti daugiau ir 'įvairesnių jų tu
rėti. Pirkti, rodos, nepirkome: kam čia 
pirkti vartotą pašto ženklą. Mainėme. O 
mainui reikėjo turėti daugiau vienodų ir 
kitų neturimų pašto ženklų.

Amerikoje, Chicagoje, gyveno mano dė
dė ir trys pusbroliai. Susirašinėjome su 
dėdė dažnokai. Vieną dieną toptelėjo į 
galvą mintis, kad pas jį yra prisirinkę ne
mažai mūsų laiškų su 60 et. vertės pašto 
ženklais. 60 et. gimnazistui buvo didelis 
pinigas: šiaip sau pirkti pašto ženklą už 

sulaukę 10 metų, gali būti savarankiški 
religinių apeigų dalyviai. Dėl vaikų — 
aktyviai dalyvauti gali tik tada, jei turi 
tėvų sutikimą". Anksčiau jaunimui nor
ma dalyvauti apeigose buvo 18 metų. Tai
gi ir čia būtų šis tas naujo.

2. Sakramentų teikimas sunkiai ser
gantiems ligoniams. Iki šiol sakramentais 
aprūpinimas sunkiai sergantiems buvo 
neva leidžiamas tik asmenišku ligonio 
prašymu ligoninėse ir kalėjimuose, tik 
atskirame kambaryje. Pavyzdžių, kaip tai 
vyksta praktikoje, turime pakankamai is 
„Kronikų" ir ne tik Lietuvoje, bet ir kito
se Sov. Sąjungos respublikose. Pvz., kata
likas Valerij Marčenko, miręs Leningra
do kalėjimo ligoninėje, negalėjo prisi
šaukti kunigo, nors pakartotinai ir jis 
pats ir jo motina to prašė. Dabar „teisiš
kuose patarimuose“ rašoma: „Su Vykdo
mojo komiteto leidimu, religinės apeigos 
gali būti atliekamos ir butuose, piliečių 
namuose. Be Vykd. komiteto leidimo reli
ginės apeigos gali būti atliekamos sun
kiai sergantiems ligoniams senelių ir in
validų namuose, laisvės atėmimo vietose 
(kalėjimuose) mirštantiems“.

3. Kunigų kvietimas iš kitų parapijų. 
Apie tai „teisiškuose patarimuose" tik 
trumpai pasakyta: „Religinė bendruome
nė gali kviesti kulto tarnus (dvasininkus) 
maldos patalpose atlikti religinę tarnybą 
ir maldos susirinkimus“. Jei tai būtų ir 
praktikoje vykdoma, leidžiama, tai būtų 
naujas dalykas pastoracijos darbe. Iki šiol 
kunigams buvo leidžiama eiti kunigo pa
reigas tik savo bažnyčioje. Daugelis baž
nyčių (ypač Gudijoje) buvo uždarytos, 
nes trūko kunigų. Dabar, jei tai būtų nau
jovė, bažnyčia galėtų veikti, jei būtų bent 
kai kada pakviečiamas kunigas pamal
doms iš kitos parapijos. Be to, didesnių 
švenčių metu, kai susirenka minios tikin
čiųjų, būtų galima be specialaus leidimo 
pasikviesti į pastoracinę talką daugiau

60 et. ir jo nevartoti — kas tai matė, o 
išsiuntei ant laiško į Ameriką — ir vėl to 
ženklo nebematai. O ten, pas dėdę, jų 
krūvos... Ilgai nedrįsęs, kartą ėmiau ir pa
prašiau, kad dėdė nukirptų nuo vokų tuos 
pašto ženklus ir atsiųstų. Aš nepaaiški
nau, kam man jie reikalingi, o dėdė ne
buvo filatelistas: jis pamanė, kad aš mė
ginsiu tuos ženklus antrą kartą pavartoti, 
siųsdamas jam laiškus, todėl tik perspėjo 
jau vartoto pašto ženklo nemėginti antrą 
kartą ant laiško klijuoti... Taip ir žlugo 
viltis gauti mainams vertingų pašto žen
klų.

Rinkome ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
kraštų vartotus pašto ženklus. Net ir ne- 
siteiravome, iš kur jie ateina, kas su ki
tais kraštais susirašinėja. Svarbu, kad at
siranda nematytas ir nežinomos šalies 
pašto ženklas. Albumų nebuvo, bent mes 
jų neturėjome, klijavome į sąsiuvinius, 
kiekvienam kraštui paskirdami po pusla
pį ar du. Žinoma, įklijavimo būdas, paly
ginus su dabartinėmis priemonėmis, buvo 
„barbariškas, sakytume, ženklų gadini
mas. Ką darysi: kaip mokėjom, taip „šo
kom". O vis dėlto, neišleidžiant nė vieno 
cento, rinkiniai augo, sąsiuviniai storėjo, 
nes juos rinkome dėl jų pačių, nesuinte
resuoti jų verte ar neverte, lyg pieštume 
paveikslą dėl paveikslo, dėtume spalvą 
prie spalvos tik dėl jų derinimo, lyg. kur
tume „meną menui“. Laimingi ir gražūs 
jaunystės filateliniai laikai...

Aukštesnėse klasėse susidomėjimas fi
latelija sumažėjo, „albuminiai“ sąsiuvi
niai užleido vietą kitiems susidomėji
mams, patys pasislėpdami knygų spinto
je. FiloteMnė aistra išblėso, bet neužgeso 
nei studijuojant, nei mokytojaujant, nes 
ir tada nukirpdavau voko kampą su įdo
mesniu pašto ženklu ir dėdavau į voką 
ar dėžutę. Ir Amerikoje. Bet nesijaučiau 
esąs filatelistas.
Mane kaip filatelistą pažadino keletas as

menų. Kartą Chicagos aukštesniojoje lit. 
mokykloje pamokos metu vienas mokinys 
Jonas Reinys, dabar medicinos daktaras, 
užklausė, ar aš esu filatelistas. Atsakiau, 
kad domiuosiu, bet nesu. Jis 
pasisakė esąs ir kitą sa
vaitę atnešė ir parodė savo Lietuvos paš
to ženklų albumą — apypilnį rinkinį. Nu
stebau, kad čia yra išleistas pašto ženk
lų albumas ir kad galima jį užpildyti 
pašto ženklais. Tai buvo bene prieš 22 
metus. Susidomėjau, ir kilo noras 'įsigyti 
Lietuvos pašto ženklams albumą ir jį už
pildyti.

Pirmą kartą atsilankiau į filatelistų 
draugijos „Lietuva“ pašto ženklų parodą, 
kai ji buvo St. Balzeko automobilių pre- 

kunigų, kas iki šiol buvo varžoma.
4. Religinių bendruomenių juridinio as

mens teisės. „Teisiškuose patarimuose" 
rašoma: „Religinei bendruomenei yra su
teikta juridinio asmens teisė. Pagal šią 
teisę, religinė bendruomenė gali savo lė
šomis, nustatyta įstatymų tvarka, statyti 
arba pirkti savo poreikiams pastatus, 
įsigyti transporto priemonių, bažnytinių 
reikmenų ir kitų dalykų kulto reikalams 
su nuosavybės teise. Pastatų pirkimas re
liginės bendruomenės reikalams vyksta 
sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, pa
tvirtintą notaro įstaigoje. Taip įsigyti pa
statai yra religinės bendruomenės nuosa
vybė". Tai būtų jau radikalus pakeitimas 
nuosavybės teisės. Iki šiol religinės ben
druomenės neturėjo juridinio asmens tei
sių. Maldos namai, net ir liturginiai reik
menys, buvo valstybės nuosavybė, duo
dant visu tuo religinei bendruomenei tik 
naudotis. Religinė bendruomenė buvo at
sakinga valdžiai už viso to saugojimą ir 
naudojimą kulto reikalams.

„Maskvos Patriarchato žiniose" nėra 
nė žodžio apie pagrindines teises, kurių 
neturi religinės bendruomenės: teisė reli
giškai auklėti vaikus, teisė apaštalauti, 
vykdyti labdarą, teisė turėti savo spau
dą ir pan.

Baigiant tenka pažymėti, kad „Maskvos 
Patriarchato žinios“ nėra valdžios orga
nas ir todėl tai, kas jose rašoma, neįpa
reigoja valdžios organų. Viskas priklau
sys nuo to, kiek naujos normos bus apro
buotos civilinės valdžios. (Draugas)

GAMTOS APSAUGOJIMO FONDAS

Šiais metais sueina 25-keri metai, kai 
Ciuriche, Šveicarijoje, įsikūrė Gamtos 
apsaugojimo pasaulinis fondas — World 
Fund. Ši gamtos ir apskritai aplinkos ap
saugojimu besirūpinanti organizacija da
bar veikia 23-juose pasaulio kraštuose, 
bet savo projektus ji yra įvykdžiusi dau
giau negu 130 kraštų.

kybos patalpose. Nustebino išstatyti ru
diniai. Už prekybos stalo pamačiau pa
žįstamą Igną Sakalą (drauge „Drauge“ 
dirbome). Pasiryžau nusipirkti pradžiai 
lietuviškų pašto ženklų. Priėjau prie I. 
Sakalo ir pasakiau trumpai ir drūtai: „No
riu tokių ženklų, kurie yra pigiausi, kurių 
galima už mažiausią sumą gauti daugiau
sia“. Tada ir nusipirkau ar ne 40 pašto 
ženklij už palyginti mažą sumą. Pradžia 
buvo.

Susipažinęs su filatelistu K. Meškoniu, 
nusipirkau iš jo Lietuvos pašto ženklams 
albumą. Jis ir pamokė, kaip nauju būdu 
negadinti ženklų, suklijuoti į albumą. Su
klijuoti tie 40 ženklų didžiame albume 
„prapuolė“, pamačiau, kiek dar daug jų 
reikia. Rinkinį pildžiau, didinau, dalyvau
damas E. Petrausko skelbiamose varžybo
se, pirkdamas iš to paties I. Sakalo, J. 
Liubinsko Jr., J. Žygo ir kitų. Įsirašyti į 
filatelistų draugiją „Lietuva“ skatino K. 
Meškonis, rodydamas savuosius rinkinius. 
Jo skatinami (tada jis buvo draugijos pir
mininkas), įsirašėme abu su žmona. Aš 
nutariau rinkti Lietuvos pašto ženklus ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų nevartotus 
ir vartotus pašto ženklus. Kodėl ir varto
tus? Dėl to, kad jų turėjau labai daug pri
sirinkęs, dar nebūdamas „tikru" filatelis
tu. Nevartotų už nominalinę kainą perlei
do labai daug K. Meškonis, ir tie ženklai 
sudarė gerą pagrindą amerikietiškiesiems 
mudviejų albumams. Daug ir vertingų 
Amerikos pašto ženklų dovanojo J. Ma- 
čėnas.

Aš rinkau Lietuvos pašto ženklus ir 
Amerikos nevartotus ir vartotus, žmona 
Amerikos nevartotus ir Jungtinių Tautų. 
Juos rinkti nėra problemos, tik turėk pi
nigų.

Lietuvos pašto ženklus surinkti nebuvo 
lengva, nes pigiuosius įsigijus, kiti vis 
buvo brangesni ir brangesni, už vieną 
kažkokį ženklą (manote, atsimenu?) už
mokėjau net šimtą dolerių. Kai kurių 
labai sunku ir gauti. Bet vis ėjau pirmyn 
ir pirmyn, vis mažiau ir mažiau jų be
trūko, tų, kurių iš viso jau labai sunku 
gauti.

Bet kartais ir laimė nusišypso. Praėju
sios parodos metu, man padejavus, kad 
trūksta kai kurių pašto ženklų, didysis 
filatelistas Vytautas Valantinas padova
nojo keletą trūkstamų ir labai sunkiai 
gaunamų brangių pašto ženklų. Tokią do
vaną gavus, betrūksta vos kelių, apie ku
riuos ir J. Liubinskas Jr., tas neišsemia
mas pašto ženklų šaltinis, man apie tuos 
ženklus teiraujantis, atsakė: „Užmiršk“. 
Kaip galiu užmiršti, jei albumo tuščia vie
ta? Jei jų iš viso nėra, tai kam albume 
atspaude? O gal ir šiais metais laimė nu
sišypsos!?

Juozas Masilionis (F.D.B. Lietuva)

VASARIO 16 GIMNAZIJ
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

EVANGELIKŲ JAUNIMO METINĖ 
IŠKYLA

Spalio mėn. 5 d. (sekmadien'į) visiems 
evangelikams moksleiviams ir kviestie
siems svečiams Evangelikų jaunimo rate
lio vadovas kunigas Fr. Skėrys surengė, 
kaip ir pastaraisiais metais, metinę eks
kursiją palei Rheiną. Tai buvo jo 27 eks
kursija. Norėdamas išreikšti nuoširdų, 
draugišką, tolerantišką ir ekumeninį ben
dradarbiavimą su kitomis jaunimo orga
nizacijomis, kartu keliauti pakvietė skau
tus, ateitininkus, visus katalikų mokinius- 
es, gimnazijos mokinių komitetą, direk
torių, mokytojus, tarnautojus, darbinin
kus, virtuvės personalą ir t.t., vienu žo
džiu — visus kas kruta ir juda Romuvo
je. Ekskursijoje dar dalyvavo, kunigo Fr. 
Skėrio svečias iš Čikagos Vytautas Mikū- 
nas (Dr. Vydūno Fondo pirmininkas) ir 
svečias iš Kauno, kuris lankė savo gimi
nes Vakarų Vokietijoje.

7.30 vai. prie gimnazijos vartų atriedėjo 
du dideli modernūs autobusai. Dėka gim
nazijos ūkvedės p. Lucienės, iš gimnazijos 
virtuvės paimtas sausas pietų davinys — 
sumuštinių, vaisių ir arbatos bei gaivi
nančių gėrimų, kad nereikėtų nuvykus į 
vietą arba pakeliui belstis į tuo metu daž
nai uždarytas valgyklų duris. Be to, resto
ranuose viskas labai brangu ir mokiniai 
negalėtų iš savo kišenpinigių pavalgyti. 
Tas laikas daug naudingiau panaudotas 
geresniam vietovių pažinimui.

8.00 vai. autobusai išriedėjo iš Romu
vos su 85 asmenimis, šių metų ekskursi
jos programoje numatyta aplankyti Rhei- 
no upės slėnį: Lorelei, Ruedesheim, Nie
derwald paminklą ir Mainz. Kelionė pra
sidėjo autostrada ligi Wiesbadeno. Tada 
autobusai pasuko į Taunuso kalnus, pei- 
miškus ir laukus. Rudenį vaizdai labai 
gražūs: lapuočiai buvo pasipuošę savo 
gražiausiais drabužiais. Gamta žavėjo ne 
tik akį, bet ir širdį. Pravažiavome Schlan
genbad ir Bad Schwalbach vietoves.

Rheinas pasiekimas prie St. Goarshau- 
seno. čia upė labai siaura ir gili, o kal
nai kyla stačiai į viršų. Tai siauriausia 
Rheino vieta. Vienas kalnų yra Lorelei. 
Autobusai užvažiuoja į pačią viršūnę. 
Apie ją pasakoja legenda, kad ant uolos 
sėdėdavo graži mergužėlė, šukuodavosi 
savo ilgus auksinius plaukus ir labai gra
žiai dainuodavo. Valtininkai žiūrėdavę į 
ją klausydami puikių dainų, o jų laiveliai 
tuo tarpu suskildavę į uolas, ir taip jie 
žūdavę. Tą legendą labai gražiai yra iš
reiškęs didysis vokiečių poetas ir dainius 
Heinrich Heine. 1823 metais jis parašė 
eilėraštį apie Lorelei. „Aš nežinau, ką ta
tai reiškia, kad toks liūdnas esu. Pasaką 
senųjų laikų užmiršt negaliu, negaliu“...

Iš tikrųjų ir šiais laikais prie Lorelei 
kalno Rheinas yra pavojingiausias. Pro 
šią vietą laivams galima tik su specialiu 
vandens ir uolų žinovu plaukti. Lorelei 
kalnas yra 132 m nuo vandens paviršiaus 
ir labai status. Ekskursijos vadovas visus 
įspėjo, kad niekas neitų už užtvarų ir ne- 
sistumdytų. Šiurpas krečia žiūrint į apa
čią, jeigu kas nors iš mokinių nukristų. 
Iš viršaus laibai puiki panorama, nes Rhei
nas daro čia keletą kilpų ir laivai atrodo 
kaip degtukų dėžutės. Laivų susisiekimas 
ir sekmadieniais labai didelis. Malonu 
stebėti jų plaukimą iš viršaus. Apvaikš
čioję visą Lorelei, grįžome atgal prie au
tobusų valgyti iš gimnazijos pasiimtų 
pietų. Vos tik virtuvės šeimininkės atida
rė dėžes, bematant jos ištuštėjo, čia gavo
me šnicelį, duonos ir arbatos.

Pavalgę nusileidžiame nuo kalno ir de
šine Rheino puse vykstame į Ruedeshei- 
mą. Pravažiuojame Kaub, Lorch, Ass- 
mannshausen vietoves. Kairėje — ant 
kiekvieno kalno pilis, o tų kalnų virtinė 
nesibaigia... Slėniai apsodinti vynuogėm. 
Dešinėje — upė, vis dar siaura, bet karts 
nuo karto salelė, o ant salelės — pilis. 
Gražūs vaizdai ir saulutė įkaitina autobu
sus taip, kad jauties lyg vasara būtų su
grįžusi. Ne be reikalo kiekvienas ameri
kietis, japonas ir iš kitur atvykęs turis
tas Europon, būtinai stengiasi pamatyti 
Rheiną, plaukti laivu iš Ruedesheimo ligi 
St. Goarshauseno ir čia įlipti į Lorelei 
kalną.

Ant Rheino kalno virš Ruedesheimo 
miesto yra didžiulis paminklas Germani- 
ja. Tai 12,38 metrų aukščio statula, lieta 
iš 32.000 kg bronzos, simbolizuoja Vokieti
jos suvienijimą.

Po 1870-71 metų prieš Prancūziją lai
mėto karo, po kurio Bismarkas suvienijo 
Vokietiją (Antrasis Reichas) šis pamin
klas buvo pastatytas priminti tą 
momentą ateinančioms kartoms. Tas im
pozantiškas paminklas pastatytas 1883 
metais. Prancūzai po Antrojo pasaulinio 
karo norėjo jį susprogdinti, nes jis jiems 
rakštis akyse. Tai yra visos Vokietijos na
cionalinis paminklas, kuris kainavo 

1.200.000 auksinių markių. Germanija lai
ko dešinėje rankoje Vokietijos kaizerio 
karūną ir kairėje kardą, šiems laikams 
ji yra įspėjantis prisiminimas, kad karai 
19 ir 20 amžiuje daugiau nesikartotų ir 
visos tautos ramiai, taikiai ir draugiškai 
sugyventų. Labai gaila, kad 20 amžiuje 
įvyko du pasauliniai karai, kur milijonai 
žmonių žuvo. Germanijos paminklas pa
šaipiai vadinamas storiausia ir sunkiau
sia Vokietijos moterimi.

Iš čia nuvažiuojame į miestelį, kuris 
statytas romėnų laikais. Ruedesheimas 
pilnas turistų iš viso pasaulio pakraščių. 
Tas miestas yra ir konjako ir šampano 
gamybos centras. Žymiojoje Drosselgassė- 
je, siauroje gatvėje, kurioje tik karčemos 
ir suvenyrų krautuvės, mums per daug 
susigrūdimo. Patraukiame toliau, kur ra
miau. čia mokiniai dar sukirto atsivežtų 
sumuštinių ir išgėrė arbatos. Bet jau vėl 
laikas tęsti kelionę, nes čia buvo duota 
tik viena valanda.

Iš čia autobusai mus veža tiesiai 'į Main- 
zą per Hesseno valstybės sostinę Wiesba- 
deną. Mainzas yra gana didelis miestas, 
turi per 200.000 gyventojų ir daug pra
monės. Jis yra Rheinland-Pfalz valstybės 
sostinė. Norėjome aplankyti Švento Mar
tyno ir švento Stepono katedras, bet gai
la dėl rekolekcijų ir vakarinių pamaldų 
mus į vidų neįleido, Pamatėme ją tik iš 
lauko. Keliems mokiniams ir ekskursijos 
padėjėjui pasisekė įeitį į vidų ir apžiūrė
ti. Kokia ta katedra didelė ir 'įspūdinga. 
Ji viena iš seniausių romaniškų Vokieti
jos bazilikų, pradėta statyti 975 metais, 
įšventinta 1009 m. Tris kartus bažnyčia 
yra degusi, vieną kartą beveik griuvusi, 
kadangi pamatai nusmuko, bet vis iš nau
jo pastatyta, pataisyta ir atnaujinta. Mo
dernaus Mainzo miesto centre ji stovi to
kia, kokia ji buvo ir pirmam tūkstantmety. 
Šaltas oras viduje, kampuose, prie stulpų, 
šoninėse kapelose stovi milžiniškos įvai
rių šventųjų statulos, ant sienų dideli pa
veikslai. Kaip gaila, kad atvykome tokiu 
nepatogiu laiku, kai maldininkų srovė te
ka į bažnyčią. Norėtume ilgiau pasigrožė
ti bazilika, bet skaudančia širdimi turi
me trauktis, nes negalime trukdyti tikin
tiesiems pamaldų.

Priešais katedrą yra spaudos muziejus, 
vadinamas Johann Gutenbergo muzieju
mi. Dar apie 1450 m. knygos buvo pagal 
seną būdą perrašomos ranka. Tiktai tur
tingi galėjo įsigyti tokias knygas, kadan
gi jų kaina buvo labai aukšta. Jonas Gu- 
tenbergas iš Mainzo ilgai galvojo, kokiu 
būdu suprastintų knygų padauginimą. 
Jam atėjo į galvą lieti metalines raides, 
kurias vėliau buvo galima sudėti į žo
džius. Po vartojimo tos raidės vėl buvo 
išardomos ir sudedamos į naujus saki
nius. Pagerinimai, kuriuos jis pritaikė sa
vo spaudžiamojoje mašinoje padarė gali
mu greitą spausdinimą. 1455 m. Gutenber- 
gui pasisekė pagaminti puikią lotynišką 
Bibliją. Gutenbergo muziejuje galima ma
tyti 42 eilučių Bibliją, t.y. pirmoji atski
rom raidėm spausdinta knyga, ir spausdi
nimo mašinų iš tų laikų.

Laikas važiuoti namo, nes kiekviena 
kelionė kartą turi baigtis. Iš Mainzo įva
žiuojame į autostradą ir pro Darmstadtą 
pagal Bergstrassę nepajutome, kad jau 
Hemsbachas ir tuojau Huettenfeldas, Ro
muva, lietuvių kultūros centras.

Kunigas Fr. Skėrys visiems dėkoja už 
dalyvavimą ekskursijoje, už gerą elgesį, 
už drausmę ir punktualumą. Didelę padė
ką jis išreiškė vicedirektoriui Ronaldui 
Tesnau, mergaičių bendrabučio vedėjai 
mokytojai Genei Venckuvienei ir jos pa
vaduotojai mokytojai Elenai Tesnau už 
pagalbą kelionės metu. Neužmiršo padė
koti ir E. Lucienei su virėjomis už įdėtą 
gerą maistą. Abiem šoferiam buvo ingi 
išreikšta padėka ir gavo arbatpinigių.

Graži kelionė baigėsi. Ji praplėtė visų 
ekskursantų akiratį. Visi laimingai su
grįžo linksmi ir patenkinti į gimnazijos 
valgyklą, kur dar pavakarienavo. Visi dė
kojo organizatoriui už tokios labai pui
kios kelionės pravedimą, o jis džiaugėsi, 
kad ji gerai pavyko.

Kun. Fr. Sk.

istorini bą įsijungę pabaltiečiai studentai

PABALTIECIŲ STUDENTŲ KLUBAS

Illinois universitete Urbanoje, Jungtinė
se Amerikos Valstijose, jau apie dešimt 
metų sėkmingai veikia pabaltiečių studen
tų klubas, dabar turintis apie 30 narių, 
kurių daugumą sudaro lietuviai. Į klu- 

pasi
žymi tiek tautine veikla, tiek Pabaltijo 
kraštų atstovavimu kitataučių studentų 
tarpe. Klubo nariai organizuotai dalyvau
ja universitete rengiamose tarptautinėse 
šventėse, liaudies meno ir literatūros ren
giniuose, tautinės muzikos koncertuose.
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

Nottinghamo Moterų Draugijos Rudens 
balius — spalio 25 d., 6.30 v.v. Latvių 
Socialiniam Klube.

Lietuvių Kalbos Savaitgalis — spalio 
31 — lapkričio 2 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park.

Demonstracija Vienoje — lapkričio 4 d., 
šv. Stepono aikštėje.

VLIKo Seimas Londone — lapkričio 
7-9 d., Russell viešbutyje, Russell Sq., 
W.C.I. Visi kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Kultūros Draugijos suvažiavi
mas — lapkričio 22-23d., Huettenfelde, 
Pater-DELP-Zentrum salėje. Pradžia 16 v.

Sekantieji Paryžiaus lietuvių susirinki
mai — lapkričio 9 (Vėlinių proga), gruo
džio 7 d., 32, rue du Petit Muse, Paris 4e. 
(Pamaldos 12 vai.).

AUKOS TAUTOS FONDUI
V. J. Sližys — 15 s v.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

DAR TURIME KALENDORIŲ
„Europos Lietuvio“ ir NKK kasdien nu

plėšiamas 1987 metų kalendorius jau iš
siųstas prenumeratoriams.

Įdomus kalendorius būtų graži kalėdi
nė dovana draugams ir pažįstamiems. Kas 
norėtų gauti daugiau egzempliorių, pra
šom kreiptis į laikraščio administraciją.

Kaina NKK ir „E.L.“ skaitytojams 4 
svarai, Amerikoje gyvenantiems 6 dol.

BANKETAS
LIETUVIŲ SODYBOJE

Kas norėtų dalyvauti VLIKo Seimo 
bankete lapkričio 9 d., 3 vai. p.p., 
Lietuvių Sodyboje, prašomi skubiai 
užsirašyti pas V. Puidokienę (Tel. 981 
2509).

Norintieji galės vykti autobusu nuo 
Lietuvių bažnyčios 12.30 vai.

Londonas
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS SUKAKTIS

VLIKo seimo proga, lapkričio 9 d., sek
madienį, minėsime Lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios Londone 75 metų pastatymo 
sukaktį. Šv. Mišias 11 vai. atnašaus J.E. 
Vysk. Antanas L. Deksnys, koncelebruo- 
jant svečiams kunigams.

Prašome visus dalyvauti.
Kun. J. Sakevičius, MIC

KAPINIŲ LANKYMAS
Lapkričio 2 d., sekmadienį, 3 vai., ben

drai bus lankomos Šv. Patriko Leytonsto- 
ne kapinės. Artimiausia požeminė stotis 
— Leyton Central line.

Nottmghamas
RUDENS BALIUS

Nottinghamo Moterų Draugija spalio 
25 d., 6.30 v.v., Latvių Socialiniam Klube, 
1A Standhill Rd., Carlton Hill, rengia 

Rudens balių.
Bus šilti ir šalti užkandžiai. Įėjimas 3 

sv. asmeniui.
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvau

ti. Prašau užsirašyti iki spalio 18 d. 
Tel. 505686.

Moterų valdyba

DĖKOJU VISIEMS
Dėkoju visiems, kurie prisiminė mane 

ir sveikino 90-tojo gimtadienio proga: 
DBLS pirm. J. Alkiui ir valdybai, laikraš
čio redakcijos kolektyvui, „Dainavos“ pir
mininkei, LSS Rajono vadijai, Nottingha
mo skautams, p.p. švalkams, Vaitkevi
čiams ir Maslauskams, Kukanauskams, B. 
Mardosui ir A. Navickui.

Visiems nuoširdus ačiū!
Vienišas senas jaunuolis Jonas Liobė.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI
VAJUS

VI-JI SAVAITĖ

Papildomai, kaip „pagramduką“, at
siuntė dr. J. ir p. M. Mockai — 100 sv.

M. Kugrenas — 25 sv.
P. A. Ritibergeris — 20 sv.
S. Starka — 20 sv.
K. Bivainis — 20 sv.
P. ir S. Nenortai — 20 sv.
V.J. Sližys — 15 sv.
A. Buzas — 10 sv.
B. Puodžiūnienė — 10 sv.
V. Motuzą — 5 sv.
J. Kernazickas — 5 sv.

Gimnazijos naujųjų metų pradžios, rug
sėjo mėn. vajaus metu iš viso surinkta 

2671 sv. ir 100 DM.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tautie
čiams, kurie suprato reikalo svarbumų ir 
dosniai parėmė vienintelę Vakarų pasau
lyje lietuvišką gimnaziją. Neužilgo pini
gai bus persiųsti. Stambesnieji aukotojai 
gaus atskirus padėkos laiškus.

PAMALDOS
Manchcsteryje — spalio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame spalio mėnesį Rožinio pa

maldos vyksta kasdien 18 vai., Židinyje.
Nottinghame — spalio 26 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Stoke on Trente — spalio 26 d., 14.15 v., 

šv. Vulstane.
Nottinghame — lapkričio 2, 11.15 vai., 

Židinyje. Po gedulo Mišparų bus nuo Ži
dinio specialus autobusas į lietuviškas ka
pines žuvusiems-mirusiems tautiečiams 
prisiminti.

židinyje gedulingi Mišlparai lapkr. 3-8 
d. kasdien 7 vai. vakare, o lapkr. 2 ir 9 
d. sekmadieniais po 11.15 vai. Mišių.

Maldos Žygį už Lietuvą spalio 27 d. at
lieka „šaltinio“ skaitytoj ai-leidėj ai, o 
Liet. Kat. Bendrijos: Coventry ir Lea- 
mingtone lapkr. 6 d., Škotijoj 9 d., Nort- 
hamptone 15 d., Manchesteryje 21 d., 
Wolverhamptone 30 d. Neužmirština!

ROŽINIS
Rožinis — lapkričio 1 d., 4.30 vai. p.p., 

prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadiale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš Naujos autobusų stoties Nr. 
513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Vėlinės — melsimės už mirusius Lietu
voje bei nukankintus tremtyje — Sibire.

N. Narbutienė

ADRESO PATIKSLINIMAS

„E.L." Nr. 38 buvo netiksliai paskelbtas 
adresas, kuriuo galima įsigyti Algirdo 
Gustaičio Siektinos Lietuvos žemėlapį. 
Pilnas adresas yra šitoks: 7946 W. 4 
Street, Los Angeles, Calif. 90048, USA.

NORI SUSIRAŠINĖTI

Lietuvaitė, 23 m. amžiaus, gyvenanti 
Suvalkų trikampyje, norėtų susirašinėti 
su vyrišku iki 40 m. amžiaus, tikslu at
vykti į Angliją.

Eugenia Grigutis, Oszkinie, 16 — 515, 
Punsk, Woj. Suwalki, Poland.

NAUJO SEZONO 
TREJOS DEVYNERIOS

Pakelis su prisiuntimu kainuoja 5 sv.

Baltic Stores & Co., 
11 London Lane, Bromley, 

Kent, BRI 4HB.
Telef. 460 2592.

VOKIETIJA
MIRĖ JURGIS SAUGA

Hageno miesto ir apylinkės lietuviai V. 
Vokietijoje neteko vyriausio amžiumi ir 
ryškiausio savo asmenybe nario Jurgio 
Saugos. Jis mirė š.m. spalio 8 d.

Nors Velionis dar pereito šimtmečio ga
le buvo gimęs kaizerinės Vokietijos Klai
pėdos krašte, sulaukė gražaus 95 m. am
žiaus, bet iš protėvių paveldėta lietuviško
ji kalba padėjo atsisipirti stiprėjančiai ger
manizacijai per mokyklas ir įstaigas. Ve
lionis buvo aiškus lietuvininkas ne tik sa
vo gimtinėje, bet ir tada, kai Antrojo pa
saulinio karo audra atbloškė 'į Vokietijos 
gilumą.

Kai tik Hageno ir apylinkės lietuviai 
susiorganizavo, J. Sauga įsirašė bendruo
menės nariu ir aktyviai dalyvavo jos gy
venime. Kada tik ilgametis apylinkės pir
mininkas aukštaitis L. Vilčinskas reng
davo Hagene kokią lietuvių šventę, visuo
met dalyvaudavo ir dažnai finansiniai pa
remdavo klaipėdietis J. Sauga.

Spalio 14 d. buvo laidotuvės. Hagen- 
Haspe kapinių koplyčioje karstas skendo 
gėlėse. Tarp daugybės kitų vainikų, laido
tuvių apeigoms vadovaujančio ev. pasto
riaus ypatingą dėmesį atkreipė Hagene gy
venančių tautiečių vainikas, papuoštas 
trispalve lietuviška juosta. Anot pamoks
lininko, jeigu Jurgis atsikeltų, tai jis ti
kriausiai sustotų pasigrožėti tuo spalvotu 
kaspinu.

Neišsipildė Velionio pageidavimas, kad 
jo palaikus paskutiniam poilsiui priglaus
tų gimtoji žemė. Bet nepaprastai graži ir 
saulėta rudens diena buvo lyg pačios am
žinybės uždėtas antspaudas ant kilnaus 
ir tiesaus lietuvių tautos sūnaus gyveni
mo.

ks

KULTŪROS VAKARAS HAMBURGE

Spalio 25 d., 18 vai., Hamburge 1, Holz- 
damm 5 salėje, įvyks Kultūros vakaras.

Rengia Hamburgo apylinkės lietuvių 
savišalpos draugija.

Visi kviečiami dalyvauti.
Programoje numatyta:
L Savišalpos draugijos pirmininko I. 

Sragausko sveikinimo žodis;
2. Paskaita: „Mažosios Lietuvos istori

jos raida“;
3. Nelės ir Arvydo Paltinų estradinės 

muzikos — pirma dalis;
4. Hamburgo „Gintaro“ tautinu šokių 

grupės pasirodymai;
5. Nelės ir Arvydo Paltinų estradinės 

muzikos — antra dalis;
6. Bendri šokiai.
Veiks bufetas ir loterija.
Įėjimas nemokamas!

Rengėjai

PRANCŪZIJA
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAI 

PARYŽIUJE

PrLB ruošiami mėnesiniai susirinkimai 
prasidėjo spalio 12 dieną, 32, rue du Pe
tit Muse, Paris 4e.

Visi kviečiami dalyvauti 12 vai. pamal
dose ir bendruose pietuose. Užsirašyti pie
tums bent dvi dienas prieš susirinkimą: 
skambinti kun. J. Petrošiui (42-78-65-85) 
auba Ž. Klimienei (47-34-56-66).

Susirinkimuose kalbama lietuviškojo 
gyvenimo klausimais, pasidalijama įspū
džiais.

Patikslinimas

„E.L.“ Nr. 30 „Budėk“ skyriuje, padė
koje aukotojams, parėmusiems Anglijos 
Rajono Albumo leidimą, buvo pažymėta, 
kad 100 sv. aukojo dr. S. Kuzminskas. Iš 
tikrųjų turėjo būti 110 sv. (anksčiau buvo 
aukojęs 10 sv). Už padarytą klaidą Vadi- 
ja atsiprašo.

Rajono vadas

KELIONĖ Į LIETUVĄ
1987 metais gegužės 21-30 d. rengia

ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į abi 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuje 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį su 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti iki lapkričio mėn. pabai
gos šiuo adresu:

J. Kaišys,
119 Beech Ave., 

Acton.
London, W3 7LG 

Tel. 01 - 740 8528.

Prancūzijos Pabaltiečių Namai nėra 
„valgykla“ ar „viešbutis", kaip kartais 
kai kas klaidingai teigia.

Prancūzijos Pabaltiečių Namai yra In
formacijos centras, turintis biblioteką, su
sirinkimams ir koncertams salę (apie 70 
žmonių talpos). Kas domisi Lietuva, Lat
vija ir Estija, gali naudotis sale ir biblio
teka-skaitykla. Be to, yra trys kambariai, 
kuriuose pravažiuojantieji gali apsistoti. 
Apie atvykimą patariama iš anksto pra
nešti. Vietos yra 6 svečiams. Reikalui es
ant, keliautojams apsistoti parūpinamos 
patalpos Paryžiuje ir Pietų Prancūzijoje. 
Kai praėjusiais metais atvyko didesnė (30 
mokinių) latvių grupė iš Vokietijos, su
sirinkimų salė buvo paversta „bendrabu
čiu" — įneštos sulankstomos kariškos lo
vos. Jaunuoliai buvo patenkinti, ypač tie, 
kurie mėgsta skautišką atmosferą.

Svečiai naudojasi atskira vonia ir vir
tuve. Gražiomis dienomis nuolatiniai na
mų gyventojai ir svečiai dažnai drauge 
vakarieniauja sodelyje prie bendro stalo. 
Tokiose vakarienėse, o jų būna labai 
daug, ypač vasaros metu, dalyvauja iki 
50 asmenų. Vakarienės visuomet baigiasi 
įdomiais pokalbiais, pabaltiečių, prancūzų, 
anglų ir kitų tautų dainom. Tuo būdu sti
prinami ryšiai tarp pabaltiečių ir kitų 
kraštų žmonių. Pasikalbėjimuose puoselė
jama Pabaltijo tautų kultūra. Pabaltiečių 
Namai skatina konkretų, pozityvų darbą, 
objektyvų požiūrį į mūsų istoriją.
Svarbesnieji įvykiai nuo 1985 m. pradžios

1. 1985 m. nupirktas namas, priestatas 
ir sklypas.

2. Atvežtos lentos iš Suomijos ir salės 
įrengimas.

3. Įstatų paruošimas ir „Baltic House“ 
sąjungos įsteigimas.

4. Formalus atidarymas, dalyvaujant 
svečiams iš Amsterdamo, Anglijos (lietu
vių ir latvių jaunimo atstovai), Vokieti
jos (Miuncheno RFE Liet, sk.), Švedijos 
(Latvių Soc. Dem. partijos ir Batuno at
stovai), JAV-ljų, Kanados, Paryžiaus Ra
dijo Solidarnošč atstovams Amnesty In
ternational grupei 109, kuri rūpinasi B. 
Gajausko likimu, Sorbonos universiteto 
Pabaltiečių instituto gen. sekretoriui.

5. Prancūzų oro linija „Air France", Pa
baltiečių Namų pastangomis, pataisė sa
vo žemėlapį, įrašydama Pabaltijo valsty
bes.

6. „Baltic House“ buvo pagrindinis 
Prancūzijoje informacijos centras, tei
kiantis žinias apie vykusį Taikos ir lais
vės žygį Baltijos jūroje ir Skandinavijoje.

7. Organizavimas ir dalyvavimas de
monstracijoje Paryžiuje Gorbačiovo vizi-

PASA UL YJE
—Kirgizijos respublikos laikraštis prane

šė, kad devyniems metams kalėti nuteis
tas psichologas Aleksandras Grigorievas. 
Jis buvo kaltinamas už slaptos mistinės 
sektos organizavimą. Keli jo pasekėjai 
taip pat nubausti mažesnėm bausmėm.

— Praėjusią savaitę keturi Rytų vokie
čiai pabėgo į Vakarus: du per Čekoslova
kiją pasiekė Bavariją.

20 lenkų pasitraukė iš ekskursijos Miun
chene.

— Afganų partizanų vadas Mujaddadi 
pareiškė, kad 8.000 sovietų kariuomenės 
atitraukimas iš Afganistano yra tik pro
pagandinis dalykas. Vienintelė išeitis 
baigti karą Afganistane yra visos sovietu 
armijos atitraukimas.

Kabulo radijas pranešė, kad nemaža 
partizanų grupių pereina į dabartinės val
džios pusę. Taip pat daug nusivylusių 
pabėgėlių grįžta į namus.

Užsienio diplomatai Kabule teigia, kad 
iš abiejų pusių yra daug aukų. Vieną die
ną į Kabulo ligoninę atvežė 35 nukautus 
afganų valdžios karius.

— Vakarietiški drabužiai įgauna vis di
desnį pareikalavimą Kinijoj. Drabužių 
kontrabandininkai uždirba didelius pini
gus.

— Britų oro linija pradėjo tiesioginius 
skridimus į Leningradą. Tie skridimai dėl 
nepelningumo 1974 metais buvo nutrauk
ti. Dabar kas sekmadienį bus vienas skri
dimas į abu galus.

— Vakarų Vokietija turi didžiausią ke
lių tinklą Europoje. Važiavimo greitis nė
ra nustatytas, todėl ir autoavarijų nema
ža. Vokiečių autostrados yra saugiausios. 
Pvz., praėjusiais metais keliuose žuvo 
8.400 žmonių, iš jų tik 702 autostradose.

D. Britanijoj praėjusiais metais keliuo
se žuvo apie 5.000, JAV — apie 43.000, 
Japonijoj — apie 12.000, Švedijoj — 779.

— Du Rytų vokiečiai per Čekoslovakiją 
perbėgo į Bavariją, apšaudomi čekoslova- 
kų sargybinių.

— Pieno produkcija D. Britanijoje yra 
daugiau kaip trim procentais didesnė už 
Bendrosios rinkos nustatytą kvotą. Jeigu 
per ateinančius 6 mėnesius krašto ūkinin- 

to metu. Dalyvauta kartu su kitų paverg
tų tautų atstovais Tarptautinės rezistenci
jos organizacijos mitinge.

8. Pabaltiečių Namų informacijos cen
tro atstovai dalyvavo prancūzų profsą
jungos F.O. mugėje. Mūsų informacijos 
stendas buvo geroj vietoj.

F.O. profsąjunga spaudoje plačiai pa
minėjo Lietuvą, Latviją ir Estiją.

9. Glaudžiai bendradarbiauta su pran
cūzų profsąjuųginiu žurnalu, kuriam pa
stoviai teikiama informacija prancūzų 
kalba apie Pabaltijo valstybes.

10. 1985 m. spalio mėn. surengtas Pa
baltiečių muzikos ir meno savaitgalis.

11. Lapkričio mėn. dalyvauta Latvių 
gimnazijos (Vokietijoje) politiniam semi
nare. Paskaitų temos: Gorbačiovas Pary
žiuje, Pabaltiečių Namai Prancūzijoje, ry
šiai su kitom tautinėm ir tarptautinėm or
ganizacijom, Kelionės į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

12. J. Vaičaitytės ir C. Laanemagi kon
certas prisiminti B. Gajauską, surengtas 
Amnesty International grupės 109 (baž
nyčioje).

13. Vasario 16 minėjimas Champigny 
bažnyčioje ir Pabaltiečių Namuose, daly
vaujant „Dainos“ ansambliui iš Amster
damo. Australijos ateinančio Jaunimo 
kongreso ruošos komiteto atstovė Audro
nė Stepanienė įrašė ir nufilmavo koncer
tą.

14. J. Vaičaitytės ir C. Laanemagi kon
certas estų bendruomenei (Prancūzijoje).

15. J. Vaičaitytės ir C. Laanemagi pasi
rodymas Nottinghamo „Royal Concert 
Hall". Festival of Cultures proga, 1986 m. 
gegužės 11 d.

16. Aktyvus pasirengimas ir dalyvavi
mas įvairiose politinėse demonstracijose. 
Paskutinis — „Juodojo kaspino dienos“ 
demonstracija Paryžiuje, rugpjūčio 23 d.

17. Nuolatinis ryšių palaikymas su Pran
cūzijos valdžios ir spaudos atstovais. 
Ateities planai

1987 m. numatoma pradėti leisti pran
cūzų kalba laikraštėlį apie Pabaltijį. Lai
kraštėliui reikės kompiuterio, neapsiei
sime be finansinės paramos.

Lapkričio mėnesį dalyvausime Vienoje. 
Prašome siųsti nuotraukas, žinias, filmus, 
patarimus iki spalio mėnesio pabaigos te
ma: žmogaus teisių pažeidimas Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj, ypač reikia informacijos 
apie Černobylio nelaimės pasekmes.

Siųsti šiuo adresu: Baltic House, 1, rue 
de la Prairie, 94500 Champigny-Sur-Mar- 
ne, France. Tel. 33-1-48.81.52.22.

Pabaltiečių Namų Informacijos Centras

kai nesumažins produkcijos, jų laukia 11 
mil. svarų nuobauda.

— Praėjusią savaitę 29 metų Rytų vo
kietis, perplaukęs kanalą ties Glienicke 
tiltu, pabėgo į Vakarų Berlyną.

— Trys rumunų jūrininkai, kurie prieš 
du mėnesius netoli Anglijos iššoko iš sa
vo laivo ir buvo anglų išgelbėti, dabar 
gavo leidimą kol kas likti D. Britanijoje 
ir buvo paleisti iš kalėjimo.

— Sovietų Tassas pranešė, kad žymus 
amerikiečių vėžio ligos specialistas A. 
Lokshin su šeima pasitraukė į So v. Sąjun
gą ir gavo politinį prieglobstį.

Šį įvykį sovietai labai išpūtė. Pasirodo, 
A. Lokshin buvo atleistas iš darbo.

— Nikaragvoj buvo nušautas privatus 
amerikiečių lėktuvas, kuris vežė ginklus 
partizanams. Lakūnas išsigelbėjo ir paim
tas į nelaisvę. Amerikiečių valdžia pareiš
kė, kad lėktuvas buvo pasamdytas priva
čių dešinio sparno grupių.

— Jugoslavų Tanjug žinių agentūra 
pranešė, kad rugpjūčio mėnesį Jugoslavi
joje suimtas amerikietis, albanų kilmės, 
už priešvalstybinę veiklą nubaustas 7 
metams kalėjimo. Į Jugoslaviją jis atvyko 
aplankyti savo giminių.

— Afganistano sostinėje Kabule buvo 
įvykdytas atentatas prieš Sov. Sąjungos 
prekybos misiją. Prie misijos patalpų su
sprogdinta didelė bomba, nuo kurios žu
vo 3 žmonės ir keliolika sužeistų. Tai jau 
nebe pirmas atentatas prieš sovietų įstai
gas Kabule.

— Čekoslovakijos pasienio sargyba nu
šovė vieną V. Vokietijos pilietį. Tai įvy
ko, kai du jauni lenkai bandė pabėgti per 
sieną iš Čekoslovakijos į V. Vokietiją. Nu
šautasis vokietis atsitiktinai buvo netoli 
pasienio. Vieną lenką sargybiniai suėmė, 
bet kitam pasisekė pabėgti 'į Vakarus. V. 
Vokietijos vyriausybė pareiškė griežtą 
protestą Čekoslovakijai.

— Paleistajam rusų fizikui Juriui Or
lovui buvo atimta sovietinė pilietybė. Jam 
nebuvo leista nė dienos pabūti išlaisvin
tam savo krašte: į Maskvos aerodromą jis 
buvo atvežtas tiesiai iš Lefortovo kalėji
mo. Išleista ir jo žmona, bet trys vaikai, 
gimę iš pirmosios santuokos, negavo lei
dimo išvykti su tėvu.
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