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IŠDAVYSTĖS NESIBAIGIA
Lietuvos tikinčiuosius įžeidžia ir skau

dina vis didėjantis skaičius Lietuvos dva
sininkų, dalyvaujančių taip vadinamoje 
Berlyno taikos konferencijoje ir kitose į 
šią panašiose konferencijose — net Mas
kvos Pergalės minėjime. Jeigu tame „tai
kos“ žaidime dalyvautų nesubrendę jau
nuoliai — komjaunimo auklėtiniai, būtų 
galima liūdnai šypsotis ir tylėti. Dabar ty
lėti negalima, nes kunigų vadinama kova 
už taiką yra ne kas kita, kaip aiški veid
mainystė ir Katalikų Bažnyčios išdavystė. 
Jeigu dvasininkams iš tiesų rūpėtų taika, 
į šią problemą jie žvelgtų savosios Katali
kų Bažnyčios akimis. Tačiau nė vienas iš 
šitų „kovotojų“, ar „taikdarių“ (kaip liau
dis taikliai juos vadina) nepasidomėjo Ka
talikų Bažnyčios pozicija taikos klausimu. 
O ji gana aiškiai išdėstyta enciklikoje 
„Redemptor hominis“ 17 str. (6-p. — nuo 
52-58). Kiekvienas kunigas turėtų giliai 
širdin įsirašyti enciklikos žodžius: „Tai
kos pagrinduose yra žmogaus nepažeidžia
mų teisių gerbimas; juk taika — tai tei
singumas, o karas kyla iš tų teisių pažei
dimo“. Kaip šiuo požiūriu suprasti „tai
kos" gynėjus? Jie „gina“ taiką, kurios var
du uždaryta Klaipėdos Taikos Karalie
nės bažnyčia, tą taiką, kurį spjauna į šim
tų tūkstančių tikinčiųjų teisę dalyvauti 
pamaldose, į šimtų tūkstančių tikinčiųjų 
parašus! Ar gali kunigas — dvasinis ti
kinčiųjų vadovas — šito nesuprasti? Jei 
tai neišdavystė, tai gal apakimas, nuseni- 
mas, sklerozė, išprotėjimas?

Ką atstovauja vadinami Berlyno taikos 
gynėjai? Kas juos siuntė? Daugelis iš
vyksta net nepranešę savo bažnytinei vy
riausybei. Katalikų kunigus, vykstančius 
j užsieni ginti „taikos“ siunčia...komunis
tai! Lietuviai kunigai atstovauja... ko
munistus! Turbūt pasaulio istorijoje dar 
negirdėtas neprotavimas!

Tik maži vaikai nežino, kad komunistai 
ne visiems leidžia ginti taiką. Maskvos 
taikos gynėjai buvo net teisiami. Komu
nistai po visą pasaulį organizuoja taikos 
maršus, bet kaip smarkiai puolė Pabaltie- 
čių taikos žygį Baltijos jūroje. Tai kodėl 
kunigus siunčia, net verčia dalyvauti va
dinamose taikos ir kitose konferencijose? 
Dėl to, kad tai naudinga tarybinei vidaus 
ir užsienio politikai. Dėl to, kad jie gina 
tą politiką, kuri, skelbdama tikėjimo lais
vę, „leidžia“ praktikuoti religinius kultus, 
bet neleidžia tiems kultams pasistatyti 
pastatų, neleidžia atstatyti sudegusių, net 
atima pastatytus, visokiausiais būdais 
slopina tikėjimą.

Štai Kaišiadorių vyskupijos Ryliškių 
parapijos tikintieji, kurie sudeginus baž
nyčią, dešimtmečius meldėsi kapinėse, 
vaikomi net iš kapinių.

Vilkaviškio vyskupijos Žaliosios parapi
jos tikintieji — jų Mišioms po atviru dan
gumi groja žiemos pūga, o bažnyčia pa
versta malūnu, ir humaniškiausia pasau-

ZYMENS ĮTEIKIMAS
VYSK. J. STEPONAVIČIUI

Spalio 18 d. Amerikos Baltų Laisvės Ly
ga Los Angeles įteikė žymenį vyskupui 
Julijonui Steponavičiui, kaip labiausiai 
pasižymėjusiam religijos laisvių ir žmo
gaus teisių gynėjui pavergtuose Pabaltijo 
kraštuose.

PASVEIKINTAS AUGSBURGO 
VYSKUPAS

Spalio 16 d. lietuvių vardu buvo pa
sveikintas didelis mūsų geradarys ir 
draugas — Augsburgo vyskupas dr. J. 
Stimpfle — 40 m. kunigystės proga. De
legaciją sudarė: J.E. vysk. A. Deksnys, jo 
sekretorius prel. dr. P. Jatulis, Vokietijos 
Liet. Katalikų Sielovados direktorius 
kun. A. Bunga ir miuncheniečiai p.p. V. 
ir R. Hermanai ir A. Grinienė.

Kun. Bunga padėkojo vyskupui už jo 
prielankumą lietuviams, papasakojo apie 
dabartinę katalikų padėtį Lietuvoje, su
giedota „Marija, Marija“ ir įteikta žvakė 
su Aušros Vartų Marijos paveikslu ir už
rašu.

Vysk. Stimpfle pasisakė turįs savo 
kambary iš dar kardinolo Wojtylos gautą 
Aušros Vartų paveikslą, tad kasdien pri
simenąs Lietuvą. Jei tik sąlygos leis, da
lyvaus krikšto sukaktyje Romoje su mu
mis. 

lyje save besivadinanti valdžia nekreipia 
į tai dėmesio, nekreipia dėmesio 'į šimtus 
prašymų, ašaras... Telšių vyskupijos Ba
takių tikintieji dešimtmečius mokėjo už 
bažnyčią draudimą, kai po gaisro paprašė 
draudimo kompensacijos, tarybiniai parei
gūnai iš jų tyčiojosi: gautos draudimo lė
šos panaudotos rajono kultūriniams porei
kiams, jų tarpe ir ateistinei propagandai. 
Patyčios iš šios parapijos tikinčiųjų jau 
skamba po visą pasaulį: jiems leidžiama 
melstis tik varpinėje, kur per laidotuves 
telpa tik karstas, o tikintieji, laidotuvių 
dalyviai, turi stovėti lietuje, pūgoje, ir 
pan. Net virš varpinės durų padarytos ne
didelės brezentinės pastogėlės ardymą or
ganizuoja Tauragės rajono vykdomasis 
komitetas. Apie bažnyčios atstatymą nėra 
nė kalbos — vos priestatėlį prie varpinės 
leidžia pasistatyti Maskva, bet neleidžia 
Vilnius. Kai jau leidžia Vilnius, neleidžia 
rajono vykdomasis komitetas tol, kol Ba
takiuose nebus pastatyti kultūros namai 
ir vaikų darželis (o juk tikintieji nei lė
šų, nei darbo jėgos nereikalauja iš val
džios). Galiausiai į Batakius atvyksta Lie
tuvos kompartijos sekretorius Lionginas 
Šepetys ir leidžia statyti priestatą prie 
varpinės — lentinį baraką, nė kiek ne di
desnį už varpinę. Ir tai ne dabar...ateity 
je... Tokia (sic) skambiai po visą pasau
lį garsinama mūsų laisvė praktikuoti re
liginius kultus! Turbūt pasaulyje dar nie
kas nesugebėjo įžūliai pasityčioti iš savo 
Konstitucijos!

O vykstantys į įvairias „taikos“ kon
ferencijas, priversti ar laisvai, bet prita
ria tokiai „taikos“ politikai!

šalis, save vadinanti demokratiškiausia 
pasaulyje, dažnai įvairiomis progomis gi
riasi, kiek daug lietuviams katalikams iš
leidžiama literatūros. Ne vienas ir aukš
tas Lietuvos dvasiškis — „taikos gynėjas'- 
yra liaupsinęs tą spaudos „laisvę“ viso
kiuose interviu. O toji nuostabi spaudos 
laisvė nutarė išspausdinti Lietuvos Krikš
to 600 m. jubiliejaus proga 50,000 religi
nių paveiksliukų (kaip šv. Kazimiero ju
biliejui). Tokio kiekio, jei išdalintų, pvz., 
Panevėžio miesto tikintiesiems turbūt ne
užtektų! Štai ir laisvė!

Visas pasaulis žavisi konkrečiais šv. Tė
vo darbais taikos labui (Argentinos-An- 
glijos konfliktas ir kt.). Ir nėra pasaulyje 
geros iniciatyvos į kurią šv. Tėvas nebūtų 
atsiliepęs. Visus Jis ir visada kviečia į 
ramybę ir taiką. TSRS Generalinio se
kretoriaus Gorbačiovo ir JAV prezidento 
R. Reigano derybų išvakarėse šv. Tėvas ir 
į juos kreipėsi su lūkesčiais. Todėl SNO 
su tokia pagarba klausosi šv. Tėvo kalbų 
— pasaulis pritaria Jo taikos žygiams. 
Deja, šv. Tėvo taikos politika komunistų 
smerkiama. Komunistinės „Tiesos“ an
traštės skelbia: „Popiežius — už raketas“ 
(1985.IX.25).

Kai Lenkijos valdžia ėmė juodinti šv. 
Tėvą, Lenkijos dvasininkija pareiškė pro
testą. Taip pat atsitiko ir Čekoslovakijoje.

Deja, kai kurie lietuvių katalikų kuni
gai stoja komunistų linijose.

Išdavystė, kitaip nepavadinsi, nesibai
gia. Ir šiais metais, kai Arkivyskupas vy
ko į Vatikaną, tuo pat metu į Maskvą iš
vyko ir aštuoni Lietuvos kunigai, kad da
lyvautų Berlyne taip vadinamoje taikos 
konferencijoje. Ar ne laikas suprasti ir 
padaryti reikiamas išvadas?!

LKB Kronika Nr. 69

(Iš originalo perrašė 
Lietuvių Informacijos Centras)

PABALTIJO ATSTOVŲ RAŠTAS

Vienos konferencijos proga, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai Vašingtone 
įteikė Valstybės Departamentui bendrą 
raštą, kuriame jie primena esančią padė
tį okupuotose Baltijos valstybėse, iškelia 
nuolat tebepasikartojančius, grubius žmo
gaus teisių pažeidimus ir prašo, kad JAV 
delegacija konferencijoje darytų viską, 
kas šiuo metu yra galima, kad Helsinkio 
Baigiamasis Aktas, kurį tarp kitų valsty
bių pasirašė taip pat ir Sovietų Sąjun
ga, būtų pilnai respektuojamas.

Vašingtonas, 1986 m. lapkričio mėn. 4 d.

VENGRIJOS SUKILIMAS
STRAIPSNIS APIE SUKILIMĄ

Trisdešimčiai metų praėjus nuo Ven
grijos revoliucijos Maskva dėl jos nėra 
pakeitusi savo nusistatymo, pilnai patei
sindama šio liaudies sukilimo numalšini
mą kraujuje. Tai pažymi Romos dienraš
tis II Giornale, pranešdamas apie mask
viškės Pravdos paskelbtą straipsn, ven
grų revoliucijos klausimu. Straipsnyje pa
lankiai recenzuojama Vengrijos komunis
tų partijos centro komiteto sekretoriaus 
Janoš Berez knyga apie 1956 metų Buda
pešto sukilimą, pilnai pritariama knygoje 
kartojamai senajai komunistų tezei, kad 
revoliuciją sukėlę tariami fašistai, kon
trrevoliucionieriai, išdavikai ir liaudies 
priešai socialistinei santvarkai nuversti. 
Todėl buvę teisinga sukilimą nuslopinti 
pačiomis griežčiausiomis priemonėmis. 
Pravdos paskelbta knygos recenzija kelia 
juo didesnę nuostabą, pažymi Romos 
dienraštis, prisiminus, kad didžioji dau
guma komunistų Vakaruose nors ir tris
dešimt metų pavėluotai, dabar jau pri
pažįsta vengrų revoliucijos masinį po
būdį, jos siekį atsikratyti stalininės dik
tatūros ir pasmerkia sukilimo numalšini
mą kraujuje. Revoliucijos metu žuvo 
tarp 154kos ir 20-ies tūkstančių vengrų, 
daugiau negu šeši šimtai žymesniųjų su
kilėlių ir komunistų buvo sušaudyta.

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
VAKARUS IŠ LIETUVOS PASIEKĖ DU 

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI: 
„LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS

KRONIKOS“ 71-mas numeris ir 
„AUŠROS" 50-tas numeris

Vakarus iš Lietuvos pasiekė du nauji 
pogrindžio leidiniai: „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ ,71-mas numeris ir 
„Aušros“ 50-tas. „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios 71-mas numeris yra skiriamas 
„Mylimam tautos ganytojui — tremtiniui 
vyskupui Julijonui Steponavičiui, šiais 
metais švenčiančiam tris jubiliejus: 25- 
kerių metų tremties, 50 metų kunigystės 
ir 75-kerių metų amžiaus. Štai šio nume
rio antraštės: Popiežius Jonas Paulius II 
ir lietuvių tauta sveikina vyskupą Juli
joną Steponavičių. — Grįžta Muravjovo- 
Stalino laikai. — Niekina motiną. ■— At

sakymas laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ 
anonimui. — Kratos ir tardymai. — Mū
sų kaliniai. — Žinios iš vyskupijų. — So
vietinėje mokykloje. — Nauji pogrindžio 
leidiniai.

„Lietuvos katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ 71-mas numeris yra datuotas šių me
tų rugpjūčio penkiolikta diena. Turi 39 
puslapius.

„Aušros“ 50-to numerio turinys yra 
toks: Kaip rusų tankai balsavo už „Lietu
vos seimą". — Kas tie tikrieji piratai? — 
SOS.SOS.SOS. (Gelbėkime žudomą talen
tą. Du Vytauto Skuodžio pareiškimai). 
— Apie Kopenhagos teismą kalba Tomas 
Venclova (Iš užsienio radijo laidų). — 
Testamentas (eilėraštis). — Leidinio da
ta yra: 85 metų rugsėjis. Turi 31-ną pus
lapį.

ELLIS ISLAND MEDALIAI
Spalio 27 New Yorke įvyko iškilmės 

įteikti Ellis Island garbės medalius, pa
gerbiant pasižymėjusius įvairių tautinių 
grupių atstovus. Buvo pasiūlyta 15.000 
kandidatų (tarp jų 19 lietuvių), kurių 
80-čiai buvo paskirti medaliai. Iš lietuvių 
gavo tiktai VLIKo pirm. dr. Kazys Bo
belis.

Medalių įteikimo iškilmės buvo pradė
tos Ellis saloje. Kalbas pasakė sen. D. 
Moynihanas, kard. J. O'Connor ir Laisvės 
Statulos 'šimtmečio minėjimo komiteto 
pirm. W.D. Fugazy. Po to įvyko ekumeni
nės pamaldos, kuriose įvairių religijų 
dvasiškiai sukalbėjo maldas, buvo uždeg
tos žvakės ir įteikti medaliai. Ceremoni
jai vadovavo televizijos žurn. Tom Bro
kaw. Iškilmių metu dr. Bobelis sėdėjo prie 
Victor Borge ir Muhammed Ali. Iš lietu
vių dalyvavo A. Vakselis ir dr. Bobelio 
šeima.

Po ceremonijos Ellis saloje įvyko priė
mimas ir banketas Waldorf-Astoria vieš
buty. Kalbėjo Lee laccoca, sen. A. 
D'Amato ir Fugazy. Medalių gavėjų var
du padėkojo Barbara Walters. Meninę da
lį atliko Andy Williams, Anita Bryant ir 
Victoi’ Borge.

Ellis Island garbės medaliai buvo su
manyti kaip papildinys Laisvės medalių, 
kurie buvo paskirti natūralizuotiems pa
sižymėjusiems piliečiams neatsižvelgiant į 
jų tautinę grupę. Ellis Island medaliais 
pagerbiami kiekvienos tautinės grupės at
stovai kaip visų Amerikos žmonių atsto
vai.

UŽMIRŠTŲJŲ SAVAITĖ
Tarptautinės Amnestijos organizacijos 

iniciatyva, spalio 21-26 dienomis pasauli
niu mastu buvo atžymėta „Užmirštųjų 
politinių belaisvių" savaitė. Jos tikslas 
buvo trejopas: atkreipti pasaulio visuo
menės dėmesį į politinių belaisvių pro
blemą, pasirūpinti ir kitus paskatinti rū
pintis, kad politiniai kaliniai būtų išlais
vinti arba bent išgauti tikslesnių žinių 
apie jų dabartinį likimą. Kaip pažymėjo 
Amnestijos organizacijos vadovybė, vals
tybių, kuriose yra politinių belaisvių, vy
riausybės nori, kad šie kaliniai būtų pa
mušti, nesuteikdami apie jų likimą jo
kių informacijų nei kalinių šeimom, nei 
žmogaus teisių gynyba besirūpinančiom 
organizacijom, nei pagaliau pasaulio vie
šajai opinijai. Skelbdami „Užmiršto poli
tinio belaisvio“ savaitę, pažymi Amnesti
jos organizacija, mes norime duoti bent 
kiek vilties tiem nesuskaitomiems žmo
nėms, kurie yra ne tiktai neteisingai ka
linami, bet taip pat yra apgaubti tylos.

NAUJA PIRMININKĖ
Italė advokatė Franca Sciuto yra iš

rinkta politinių belaisvių likimu besirū
pinančios tarptautinės Amnestijos organi
zacijos vykdomojo komiteto naująja pir
mininke. Amnestijos organizacijos cen
tras yra Londone, o jos skyriai veikia 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

Ar pasitrauks visi?
AFGANISTANO OKUPACIJA

NESIBAIGIA

JAV gynybos direktoriato gen. Per- 
roots pasakė spaudos atstovams Vašing
tone, kad po tariamo sovietų karinių pa
jėgų atiti’-aukimo iš Afganistano, ten dar 
liko 116 tūkstančių sovietų karių. Sovie
tai buvo pažadėję iki spalio 15 d. ati
traukti 6 pulkus, bet, grąžinę į Rusiją 
6000 kareivių, atgabeno 4000 naujų. Į 
Rusiją buvo grąžinti priešlėktuvinės gy
nybos daliniai, kurie Afganistane buvo 
nereikalingi, nes partizanai aviacijos ne
naudoja.

Lapkričio 5 d. J.T. Generalinė Asam
blėja balsų dauguma vėl nutarė reika
lauti, kad Sov. Sąjunga neatidėliojant 
atitrauktų iš Afganistano visas savo 
ginkluotas pajėgas. Nepaisant Sov. Są
jungos delegato aiškinimų, kad sovietai 
jau atitraukė 6000 kareivių, J.T. Asam
blėja, kaip ir pradėjusiais metais, 122 
valstybių balsais nutarė reikalauti, kad 
sovietai baigtų to krašto okupaciją.

GYDYTOJAS AFGANISTANE

Prancūzas medikas Patrick David, pri
klausantis tarptautinei humanitarinei or
ganizacijai „Pasaulio Gydytojai“, sugrį
žęs iš Afganistano pareiškė, kad sovietų 
okupacinė kariuomenė Afganistane nuo 
liepos mėnesio pabaigos yra pradėjusi 
naują ofenzyvą prieš afganus laisvės ko
votojus. Prancūzas gydytojas, kuris apie 
mėnesį išbuvo susirėmimų zonoje, Mai- 
dano rajone ir Shneeze slėnyje, pažymėjo, 
kad prieš prasidedant ofenzyvai, sovietų 
karo aviacijos naikintuvai ir bombonešiai 
kelias dienas be atodairos bombardavo 
įvairias gyvenvietes, kuriose įtarė, kad 
yra įsitvirtinę laisvės kovotojai. Prancū
zo gydytojo tvirtinimu, nuo bombardavi
mų žuvo 118 civilių gyventojų, daugumo
je moterų ir vaikų. Daug kitų civilių bu
vo sužeisti. Prancūzas medikas patvirti
no, kad sovietinė aviacija Afganistane 
dažnai beatodairiškai vykdo antpuolius 
prieš įvairias gyvenvietes, tuo žiauriu bū
du siekdama atgrasinti žmones nuo lais
vės kovotojų rėmimo.

(OssR)

Valymas partijos viršūnėse
Rugsėjo- 17 d. LKP CK plenumas atlei

do iš pareigų ligšiolinį CK antrąjį sekre
torių N. Dybeniką, „ryšium su perėjimu 
į kitą darbą“.' Jo vieton iš Maskvos at
keltas Nikolajus Mitkinas.

Naujasis Lietuvos „gubernatorius“ yra 
57 metų amžiaus rusas, partijos karjerą 
pradėjęs Karelijos Autonominėje Sov. 
Respublikoje. Nuo 1969 m. N. Mitkinas 
dirbo pai-tijos aparate Maskvoje, o nuo 
1984 m. buvo TSKP CK organizacinio 
partinio darbo sektoriaus vedėju. Dabar 
jis yra P. Griškevičiaus viršininku.
Neryje — aštuonvietės valtys

Spalio 25 d. Vilniuje Neries upėje bu
vo surengtos Lietuvos sostinės ir Kauno 
akademinio irklavimo aštuonviečių val
čių lenktynės, kuriose dalyvavo vyrų ir 
moterų komandos.

Dabar pradėta vėl atgaivinti šį sportą, 
kuris prieš 30 metų buvo labai populiarus. 
Senųjų raižinių paroda

Vilniuje, Lietuvos istorijos ir etnografi
jos muziejuje, surengta senųjų lietuvių 
liaudies raižinių paroda. Joje eksponuo
jami darbai iš respublikos muziejų fon
dų.
Teatrų eksperimentas

Lietuvos akademinio teatro salėje įvyko 
aktorių, režisierių, meno vadovų, direk
torių susirinkimas, kuriame aptarti ruo
šiamo eksperimento klausimai.

Eksperimentas leis didinti teatrų sava
rankiškumą formuojant repertuarą, tvar
kant ekonominius reikalus. Svarbiausias 
jo tikslas — žymiai pagerinti spektaklių 
idėjinį, meninį lygį, sudarant trupėse opti
malias kūrybinio darbo sąlygas. Susirin
kime dalyvavo ir partiniai, tarybiniai ir 
profsąjungų darbuotojai.
Meninės gimnastikos pasirodymas

Spalio mėn. pabaigoje Prancūzijoje bai
gėsi Lietuvos meninės gimnastikos meis
trių pasirodymai. Mūsų sportininkės turė
jo didelį pasisekimą Havre, Dižone ir ki
tuose miestuose. Jų išvyka buvo skirta 
netrukus Paryžiuje prasidedančioms Lie
tuvos dienoms Prancūzijoje, kurias or
ganizuoja Prancūzijos ir Sov. Sąjungos 
draugija.

A.A. PRANAS ALŠĖNAS

Toronte, Kanadoje, rugsėjo 29 d. mirė 
spaudos bendradarbis Pranas Alšėnas 
(Ališauskis). Palaidotas spalio 1 d. lietu
vių kapinėse Mississaugoje.

Jis gimė 1911 m. Ukmergės apsk. Lietu
voje tarnavo policijoj.

Išeivijoje daugiausia rašė „Tėviškės 
Žiburiuose“, „Drauge“, „Europos Lietu
vyje“.

Išleido novelių rinkinį „Talismanas“.

IŠVAIKĖ SUSIRINKUSIUS

Sovietinė milicija grubiai išvaikė tūks
tančius žydų tikinčiųjų, kurie žydų reli
ginės šventės proga buvo susirinkę prie 
sinagogos Maskvoje. Maldos namų vidu
je tuo metu buvo ir Maskvoje viešintis 
Nobelio Taikos premijos laureatas Elie 
Wiesel. Šia proga jis susitiko su apie 
dviem šimtais žydų, norinčių emigruoti į 
Vakarus, bet negaunančių leidimo. Būda
mas Maskvoje Wiesel neturėjo iki šiol 
galimybės, kaip buvo norėjęs, susitikti 
su Gorbačiovu. Jis apgailestavo, kad ne
galėjęs pasimatyti taip pat ir su akade
miku Sacharovu. Sovietinė valdžia jam 
nedavė leidimo nuvykti į Gorkį. Sacha
rovas ii- aš, pažymėjo Wiesel, turime tuos 
pačius įsitikinimus. Taikos vardan mes 
abu kovojame už žmogaus asmens oru
mo apsaugojimą. Nesuprantu, kodėl jis 
yra izoliuojamas nuo pasaulio.

SUŠAUDĖ 12 ESTŲ

NEUE ZUERCHER ZEITUNG (XI.1) 
pranešė, jog 300 estų buvo pareiškę pro
testą dėl pratęsimo keturiems mėnesiams 
prievolės jiems dirbti Černobylyje. Ry
šium su tuo protestu, 12 estų buvo su
šaudyta. Iš viso į Černobylį buvę išsiųsta 
10.000 pabaltiečių, jų tarpe 4000 estų, iš 
kurių tik maža dalis yra grįžusi 'į tėvynę.

1
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(Tęsinys iš pr. numerio) PAULIUS RABIKAUSKAS

LIETUVOS KRIKŠTO VEIKĖJAI
V. Lietuviai — nei krikščionių 

persekiotojai, nei bogomilai

Negalima sakyti, kad pagonys lietuviai 
būtų buvę aršūs krikščionių persekioto
jai. Lietuva nežino kankinių mirtimi miru
sių misionierių, kai tokių kankinių buvo, 
kaip matėme, ir Prūsijoje ir Livonijoje. 
Legendos apie Vilniuje nukankintus 
pranciškonus ir tris pravoslavybę priėmu
sius didžiojo kunigaikščio Algirdo dva
riškius yra vėlesniais laikais išplėsti pa
sakojimai apie pasitaikiusius mirties 
bausmės atvejus, — ne vien tik dėl religi
jos. Lietuvių pranciškonų istorijos tyrinė
tojas T. Viktoras Gidžiūnas prileidžia 
tiktai tai, kad Vilniuje Gedimino laikais 
galėjo būti nužudyti du vienuoliai pran
ciškonai: Ulrichas ir Martynas. Jie buvo 
neseniai atvykę iš Bohemijos ir, grei
čiausia, savo netaktišku elgesiu 'įžeidė pa
gonis miestiečius. Kad tai buvo neįpras
tas vieno kito karštuolio išsišokimas, rodo 
ypač aplinkybė, jog keletą tų pačių vie
nuolių pranciškonų Vilniuje taikiai gyve
no gerokai dar prieš oficialųjį Lietuvos 
krikštą; ten jie turėjo savo namus, savo 
bažnyčią.

Ir trijų Algirdo dvariškių nužudymo, 
kuris pagal naujausius tyrinėjimus turi 
istorišką pagrindą, negalima priskirti 
vien tik tai lietuvių pagonių krikščiony
bės neapkantai. Kaip tik Vilniuje ir pa
čiame didžiojo kunigaikščio dvare Algir
do laikais buvo galima sutikti kiekviena
me žingsnyje krikščionių, ypač pravosla
vų, ir niekas jiems nekliudė mieste gy
venti bei savo tikėjimą išpažinti. Minėtie
ji pravoslavais tapę lietuviai dvasiškiai 
buvę nukankinti 1346-47 metais. Tuomet 
neseniai buvo mirus pirmoji Algirdo žmo
na Marija Vitebskietė, pravoslavė ir na
tūrali Lietuvos pravoslavų užtarėja. Ga
lėjo kilti netikėtų reakcijų tarp kai ku
rių ekscentriškų pagonių lietuvių. Be to, 
tais metais Algirdas ir Kęstutis buvo ką 
tik įsitvirtinę sostinėje, kurią po tėvo 
mirties buvo paveldėjęs jų brolis Jaunu
tis. Kai Kęstutis 1344-45 m. žiemą paėmė 
Vilnių, o patį Jaunutį suėmė, šiam pavy
ko pabėgti 'į Maskvą pas savo svainį did. 
kunigaikštį Simeoną ir ten pasikrikštyti 
Jono vardu. Labai galimas dalykas, kad 
vienas kitas iš Vilniaus dvariškių įsivėlė 
į politines intrigas ir buvo už tai nubaus
tas. Maskviečiai, žinoma, juos laikė kan
kiniais ir kaip tokius ėmė garbinti. Pra

voslavai juos tebegarbina kaip šventuo
sius Antaną, Joną ir Eustatijų; jų relikvi
jas, I Pasaulinio karo metu išvežtas į 
Maskvą, dabar vėl susigrąžino į Vilnių.

Kad palyginant taikus sugyvenimas su 
kunigaikštystėje esančiais pravoslavais 
būtų buvęs tiek išsivystęs, jog lietuvių pa
gonių dauguma dar prieš oficialųjį krikš
tą būtų užmerktomis akimis puolusi į is 
Rusijos plintančios bogomilų sektos glėbį, 
yra visiškai neįtikima. Niekas iš mūsų 
istorikų lig šiol to nė neminėjo. Tiktai 
pernai išleistame labai rimtame, vertin
game ir ilgai išliksiančiame leidinyje, Br. 
Kviklio paruoštoje Vilniaus arkivyskupi
jos I dalyje, visai rimtai apie tai net per 
keletą puslapių dėstoma. (B. Kviklys, Vil
niaus arkivyskupija, I, Chicaga 1985). 
Pagal tai, bogomilais arba katarais buvo 
tapę dauguma lietuvių pagonių; bogomi
lų sekėjas buvęs ir Jogaila bei kiti lietu
vių kunigaikščiai. Kadangi tai buvo 
krikščioniška sekta, nepripažinusi esan
čios hierarchijos, atmetusi daugelį sakra
mentų, bet pasilaikiusi krikštą, todėl ir 
lietuvius, jau pakrikštytus bogomilų 
krikštu, kai jie 1387 m. tapo katalikais, 
užtekę būriais pašlakstyti vandeniu be 
jokių kitų įprastų krikšto sakramento 
apeigų.

Leidinyje pakartotinai pabrėžiama, kad 
tą teksto dalį, kur aprašomas Vilniaus 
vyskupijos įsteigimas ir jos senesniųjų 
laikų istorija, paruošęs Čikagoje gyve
nąs lietuvis Jonas Dainauskas. Jis žino
mas kaip senų ir retų dokumentų, žinių, 
aprašymų rinkėjas. Ir šį lietuvių bogomi
lų aprašymą jis bus ne iš piršto išlaužęs. 
Apie tai jis, matyt, rado šį tą paminėta 
Teodoro Narbuto Senosios Lietuvos isto
rijoje; ten esąs nurodytas ir anų laikų 
šaltinis: kardinolo Petro, Kamareceno 
vyskupo, Konstancoje 1418 m. parašytas 
traktatas apie lietuvius neištikimus ka
talikus, tapusius katarų sektos sekėjais. 
J. Dainauskas priima T. Narbuto nurodo
mą šaltinį kaip visiškai patikimą — toks 
susidaro įspūdis, skaitant tuos Vilniaus 
arkivyskupijos I dalies puslapius — ir 
tariasi atskleidęs lig šiol nežinotą ir ne
girdėtą Lietuvos istorijos lapą. Kažin ar 
pavyktų surasti to, XV a, ranka rašyto trak 
tato — knygų spausdinimas dar nebuvo iš
rastas — tekstą? Bet apie jo tariamą au
torių, kardinolą Petrą, šį tą sužinoti ne
sunku. Yra tiek ir tiek studijų, ilgesnių 

bei trumpesnių biografinių aprašymų 
įvairių laikų (pradedant XI amžiumi) 
kardinolus, juo labiau apie tuos, kurie 
dalyvavo Konstancos visuotiniame susi
rinkime. Deja, J. Dainauskas nepastebėjo, 
kad tokios Kamaraceno vyskupijos nei 
šiuo pavadinimu vietovės ar provincijos 
niekur pasaulyje nėra. Tačiau šiek tiek 
su viduramžių dokumentais susipažinu
siam nesunku atspėti, jog čia kalbama 
apie „episcopus Cameracensis“, kitaip sa
kant Cambrai (Prancūzijoje) vyskupą. Ir 
kaip tik viena iš iškiliausių Konstancos 
susirinkime asmenybių buvo kard. Petras 
d'Ailly, Cambrai vyskupas. Jis yra palikęs 
apie 150 įvairaus turinio, daugiausia re
liginių, veikalų, traktatų, studijų. Jo bio
grafai yra sudarę gana išsamų jo paliktų, 
vėliau išspausdintų arba iki šiol tiktai 
rankraščiuose išlikusių raštų sąrašą. To
kio titulo apie lietuvius katarus ten nėra. 
Lieka klausimas, iš kur tą žinią paėmė 
Teodoras Narbutas. Sakoma, kad jis pats 
sugalvodavęs savo aprašymams šaltinius, 
kai jų kitur nerasdavęs. Bet šiuo atveju, 
atrodo, per daug yra konkrečių detalių 
apie tariamo traktato autorių, apie rašto 
datą ir turinį, — visa tai Narbutas turėjo 
iš kur nors kitur paimti.

Iki šiol neturėjau progos patikrinti pa
ties T. Narbuto teksto nei jame cituoja
mo, lenko Dzialynskio paruošto šaltinių 
leidinio. Bet, manau, nusuklysiu prileisda- 
mas, kad Konstancoje vykstant tarp kry
žiuočių ir jų šalininkų iš vienos pusės, ir 
lietuvių-lenkų atstovų bei jų reikalų gy
nėjų iš antros pusės aštriam disputui 
dėl Žemaičių krašto, kryžiuočiai tyčia su
fabrikavo paskvilį, suniekinantį neseniai 
priėmusius krikštą lietuvius, tarsi tai bu
tų žymaus kardinolo raštas. Pagal j'į, lie
tuviai esą niekam tikę krikščionys, netgi 
tiesiog atskalūnai katarai, bogomilų sekė
jai; tik griežta inkvizicija galėtų juos su
tvarkyti, kaip neseniai sutramdė Prancū
zijos pietuose beįsigalinčią katarų sektą. 
Tokiais šmeižtais, matyt, mažai kas do
mėjosi, todėl nedaug buvo pagaminta to 
paskvilio nuorašų. Bet gal koks nors iš 
jų ir išliko kryžiuočių archyvuose, buvo 
kieno nors surastas, kur nors paskelbtas 
ir taip pasiekė Narbutą ir dabar Damaus
ką. Labai gaila, kad tie šmeižtai be jokios 
kritikos laikomi nauju atradimu, mūsų 
praeities pažinimo praturtinimu ir deda
mi į Bažnyčios istorijai Lietuvoje svarbų

PAGERBTA MARIJA RUDIENĖ
Tarptautinė šalpos organizacija Care ir 

Balfas yra vienos šeimos nariai. Pagal 
Care metrikus Balfui tenka garbė būti 
tos organizacijos tėvystėje. Kai 1944 me
tais buvo įsteigtas Balfas, po dvejų me
tų 22 įvairios šalpos organizacijos, jų tar
pe Balfas, įsteigė tanptautinę šalpos ir pa
galbos organizaciją Care. Balfas buvo ne 
tik vienas iš pirmųjų Care steigėjų, bet 
per 40 metų daug iš jų steigėjų ir nuby
rėjus pasiliko jo nariu.

Po karo gyvendami vakarų Europoje, 
mes sulaukėme pagalbos iš Balfo, o taip 
pat ir iš Care. Balfas siuntinėjo Care 
šalpos organizacijos sudarytus standar
tinius maisto paketėlius.

Care Chicagos direktoriai surengė orga
nizacijos 40 metų minėjimą, specialiai pa
gerbiant Balfo pirmininkę ir taip pat il
gametę Care direktorę Mariją Rudienę. 
Minėjimas buvo prabangiame Chicagos 
klube, o jo rėmėjai ir globėjai buvo pra
monininkai, prekybininkai, bankininkai. 
Dalyvavo apie 100 svečių.

PARODA AUSTRIJOJ
JOGAILAIČIŲ EPOCHOS PARODA
Jogailos antkapio viso ūgio portretinė 

figūra pasitiko lankytoją įžengiantį į pa
rodą „Lenkija Jogailaičių epochoje 1386- 
1572", kuri iki lapkričio mėn. buvo ati
daryta Schallaburgo pilyje, netoli Melko, 
Austrijoje. Deja, Jogailos skulptūros bu
vo rodomas ne originalas iš Krokuvos, 
bet tik atliejimas gipse. Taip pat Jogailos 
sūnaus Kazimiero Jogailaičio biustas, 
garsiojo Weito Stosso darbo, rodyta tik 
gera kopija, šiaip parodoje gausu tikrų 
originalų, ypač daug gotikos ir renesanso 
tapybos bei skulptūros kūrinių iš Kroku
vos. Kai kurie eksponatai — brangūs Lie
tuvos istorijos liudininkai, autentikai. 
pvz., DLK Vytauto dokumentas su jo ži
nomuoju majestotiniu antspaudu, pasku
tiniųjų Jogailaičių Žigimanto Senojo ir 
Žigimanto Augusto bei jų žmonų bei duk
terų portretai iš XVI amžiaus, atliktų Lu
ko Cranacho dirbtuvėje, Lietuvos XV- 
XVI amžiaus numizmatikos rinkinys, Vil
niaus pinigų kalyklos 1551 metų sąskaitų 
knyga puošniame apdare ir kt. Nemažai 
vietos paskirta Žalgirio mūšio panoramai 
ir aprašymui. Garsiems Žigimanto Au
gusto gobelenams, išaustiems Belgijoje 

ir vertingą leidinį. Dėl to ir norėjau apie 
tai aiškiai pasisakyti, kad mažiau atsar
gūs nebūtų be reikalo klaidinami.

(Bus daugiau)

1986 METŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LITERATŪROS 

PREMIJA
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 

valdybos Kultūros tarybai pasiūlius, 1980 
metais įsteigtoji 3000 dolerių LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS Literatūros premija 
1986 metais skiriama už lietuvių išeivijos 
grožinę kūrybą, išleistą 1985 ir 1986 me
tais, arba už bet kada parašytus ran
kraščius. Tebegalioja kitais metais skelb
tos taisyklės.

Pirma. Premija skiriama, atsižvelgiant 
tik į svarstomojo kūrinio meninę vertę. 
Jei nebūtų gauta premijuotino lygio vei
kalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultū
ros tarybai tris išeivijos rašytojų veika
lus, išleistus po 1980 metų pradžios, ver
tus Lietuvių Bendruomenės Literatūros 
premijos ir niekieno stambesne premija 
nepremijuotus. Vienam iš jų Kultūros ta
ryba, susitarusi su vertinimo komisija, 
skirtų 1986 metų premiją.

Antra. Premijai veikalus atsiųsti pa
skutinė data — 1986 m. gruodžio 31 d.

Trečia. Premijai veikalai siunčiami ver
tinimo komisijos adresu: Aušrelei Liulevi- 
čienei 7430 South Maplewood, Chicago 
Illinois 60629, tel. (312) 434-9120.

Ketvirta. Rankraščių pakanka atsiųsti 
po vieną nuorašą, jei po daugiau — pa
lengvintų komisijai darbą. Jie bus grąži
nami. Knygų atsiunčiama po penkias.

Penkta. Prie siuntos pridedama auto
riaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris.

JAV LB Kultūros Taryba

XVI amž., paskirta visa salė. Vilioja spal
vingi Vyčiai, kurie vaizduojami to pačio 
dydžio šalia Lenkijos Erelio ar atskirai. 
Vieno tokio gobeleno su dvigubu herbu 
spalvota reprodukcija atspausdinta paro
dos prospekte, plakate ir katalogo viršely
je. Stambokame kataloge visi eksponatai 
smulkiai aprašyti, duodama istorinių apy
braižų, kuriose nenutylima Jogailaičių 
lietuviškoji kilmė. Iš tikrųjų Lenkija lie
tuviams valdant išgyveno savo turtin
giausią ir visuomoje i'š esmės savitą dailės 
epochą, nors atskirų meistrų vardai tik 
retais atvejais tada buvo lenkiški, gotiko
je dominavo vokiečių, renesanse gi iškilo 
italų vardai. Schallabunge lankantis teko 
girdėti nusiskundimą, kad ši paroda ne
pritraukė didesnio skaičiaus lankytojų, 
nors Lenkijos ir Austrijos vyriausybės 
matomai stengėsi parodai suteikti gali
mai aukščiausią lygį, tiek turiniu, tiek 
eksponavimo forma.

Dr. P. Rėklaitis

AR YRA LIETUVIŠKA PROBLEMA?
„Ar yra baltarusiška problema?“ — 

taip pavadino savo apybraižą baltarusių 
visuomeninkas Michalas šachovičius len
kiškame, leidžiamame Balstogėje mėn
raštyje „Kontrasty“ 8/85 numeryje. Tai 
labai įdomi apybraiža apie Lenkijoje gy
venančius baltarusius.

Mums, lietuviams, įdomus straipsnis 
tuo, kad Lenkijoje gyvenančioje lietuviš
koje visuomenėje vyksta tas pats. Ven
giame tarp lenkų prisipažinti savo tauty
bės, savo gimtosios kalbos, kaip ir balta
rusiai. Kad ir toks pavyzdys: kai Seinuo
se 1956 metais įsteigta buvo apskritis, dau
guma tuometinių apskrities tarnautojų 
'įstaigose dirbo atvykę nuo Balstogės. Jų 
vardai, o ypač pavardės grynai baltaru
siškos: Nazaruk, Ivaniuk, Ždanuk, ir pan., 
bet nė vienas neprisipažino esąs baltaru
sis. Ir niekados nei vienu žodžiu neprasi
tarė, kad moka baltarusių kalbą. Tas pats 
yra ir su daugeliu lietuvių, kurie dirba 
Lenkijos gilumoje, „neišsiduoda“, kad jie 
lietuviai. Vienas studentas papasakojo 
netgi tokį įvykį, kad studentė mergina, 
baigusi Punsko licėjų su lietuvių dėsto
mąja kalba, išsigynė, kad moka lietuviš
kai ir net profesorius atnešęs jos pažymė
jimą, kur buvo įrašytas lietuvių kalbos 
pažymys. Tiems mūsų lietuviams, kurie 
nori kuo greičiausiai nuslėpti savo tauty
bę, dar yra kliūtis — lietuviški vardai. 
Mat mūsuose dabar tokia mada, kad vai
kams tėvai parenka lietuviškus, labai gra
žius vardus. Ir viskas labai gerai, jeigu 
vaikas auga ir gyvena vietoje tarp savų. 
Bet, jeigu tenka išvykti toliau (o tenka 
dažnai dėl darbo arba santuokos), tai to
kie vardai tampa nepatogūs. Pavardė kaip 
pavardė, iš to dar tautybės neatpažinsi. 
Bet vardas, kuris gi lenkas suteiks savo 
vaikui tokius vardus, kaip Linas, Saulius, 
Skaistė, Giedrė, Nerutė ir pan. Kartais 
prieina prie to, kad per teismą pakeičia
mas vardas. Nors tai didelė retenybė.

Liaudies Lenkijoje gyvena apie 250 
tūkstančių baltarusių (pasak Sokrato Ja- 
novičiaus), kiti paduoda dar didesnį skai
čių. Bet man atrodo, kad čia ne tiek 
svarbus yra skaičius, kur kas svarbiau, 
kaip patys baltarusiai nusistatę dėl savo 

tautybės ir kalbos. Čia M. šachovičius pa
duoda labai 'įdomius duomenis apie balta
rusių mokyklas ir mokinių skaičių.

Ir štai: 1963/64 m. buvo Lenkijoje 2378 
pradžios mokyklos arba atskiros klasės su 
baltarusių kalba; 1969/70 m. — 1353 mo
kyklos. Dar greičiau mažėjo mokinių skai
čius. Pradžioje buvo jų 10-11 tūkstančių, 
o jau 1980/81 m. liko tik 3 tūkst. 4 šim
tai. Šiuo metu jų tikriausiai dar mažiau. 
Kaip ilgai gali išsilaikyti tokia tautinė 
mažuma neištautėjusi, jeigu vaikai nesi
moko savo gimtosios kalbos, nepažįsta 
baltarusių literatūros istorijos. Anksčiau 
paminėjau, kad Lenkijoje priskaitoma 
apie 250 tūkst. baltarusių. Bet kas jų tiek 
priskaito? Ogi baltarusių veikėjai, bet ne 
oficialūs duomenys. Bet ką čia bepadės 
oficialūs sąrašai, ar visi prisipažins prie 
savo tautybės, labai abejoju.

O dabar kaip yra su lietuviais, kiek mū
sų Lenkijoje esama? Tokių sąrašų nėra. 
O jeigu surašinėtų kas, ar tai būtų tiks
lus kiekis? Jei viešai reikėtų prisipažinti 
prie savo tautybės, tai gal ir 10 tūkstan
čių nepareikštų esą lietuviai. Bet jeigu 
taip patyliukais rinktume žinias, tai ge
rokai virš dvidešimties tūkstančių prisis- 
kaitytume. Mano manymu, nesvarbu yra 
skaičius 10 ar 20 tūkstančių. Kur kas 
svarbiau, kaip jie patys nusistatę dėl sa
vo tautybės, gimtosios kalbos. Vienas Su
valkuose gyvenantis darbininkas man pa
sakė, kad tame bloke, kur jis gyvena, tai 
tik vienoje laiptinėje trečdalis gyventojų 
yra lietuviai, bet sveikinasi viešai ir eida
mi į darbą kalbasi tik lenkiškai. Nors 
tuose pačiuose Suvalkuose yra lietuvių, 
kurie viešai neslepia savo tautybės, ir 
nors užima vadovaujančias tarnybas, 
nieks už tai jų iš darbo nepašalina, prie
šingai, dar geriau vertina kaip drąsius pi
liečius ir gerus darbuotojus. Todėl sunku 
suprasti tuos, kurie taip bijo pareikšti vie
šai savo tautybę. Lietuvių kalba, litera
tūra yra tokios pat vertės, kaip ir kitos 
kalbos. Bet lietuviui ji turi būti pati bran
giausia dėl to, kad tai gimtoji kalba, ku
ria ištarėme pirmuosius žodžius — ma
ma, tėtė. O ir pasaulio mokslininkai do
misi lietuvių kalba kaipo viena iš seniau

sių ir įdomių kalbų. Bet kaip apie visa 
tai sužinoti, jeigu ne visi lietuvių tėvų 
vaikai nori ar gali mokytis savo gimto
sios kalbos. O su lietuvių kalbos moky
musi nėra taip gerai. Nors dar geriau, 
negu pas baltarusius. Baltarusių visuome
nės veikėjai norėjo įvesti vienoje Balsto
gės mokykloje baltarusių kalbą. Buvo 
pravesta agitacija, savaitraštyje „Niva“ 
išleistas specialus atsišaukimas į baltaru
sius, o taip pat buvo kalbėtasi asmeniškai 
su tėvais. Ir kas iš to išėjo? Ogi pareiškė 
norą mokytis savo gimtosios kalbos ketu
ri įvairaus amžiaus mokiniai. O reikia 
pridurti, kad tik BVKD Balstogės skyriu
je yra per 700 baltarusių. Taigi čia bal
tarusiškos problemos nėra. Ji glūdi pa
čiuose baltarusiuose. Dabar pažvelkime, 
kaip yra su lietuvių kalbos mokymusi. 
Nors mūsų Lenkijoje gyvena dešimt kartų 
mažiau, negu baltarusių, bet imant pro
centais, lietuvių daug daugiau mokosi sa
vo gimtosios kalbos, lyginant su baltaru
siais. Visos pradinės mokyklos su lietuvių 
dėstomąja kalba yra Punsko valsčiuje, 
kur lietuviai sudaro daugumą gyventojų. 
Todėl tokiose mokyklose, kaip Vaitakie
mio, Navinykų, Pristavonių, Vidugirių, 
visi lietuviai vaikai mokosi savo gimto
sios kalbos. Bet jau Smalėnuose, Krasna- 
ve, Klevuose, Krasnagrūdoje, ir ypač Ar- 
adnykuose ne visi lanko gimtosios kalbos 
pamokas. Jau čia įtakos daro aplinka, o 
ir dėl to, kad šių mokyklų absolventai ei
na mokytis toliau į lenkiškas mokyklas, 
kur jiems lietuvių kalba nėra reikalinga. 
Punsko pradžios mokyklos lietuviškas 
lanko ne tiktai lietuvių, bet ir mišrių šei
mų vaikai, tie, kurie nori toliau mokytis 
Punsko vidurinėje, kur dėstomoji kalba 
yra lietuvių. Bet būna, kad ir iš Punsko 
lietuviškų klasių tėvai (ypač motinos) 
perkelia savo vaikus į lenkiškas moky
klas, jeigu susipyksta su mokytoju dėl 
daržo ar, kad vaikui blogą pažymį para
šė. Po kurio laiko vėl grąžina į lietuvišką 
klasę, jeigu mano vaiką leisti toliau mo
kytis Punsko vidurinėje. Seinuose niekad 
nebuvo tiek lietuvių, kaip dabar. Seinai 
smarkiai padidėjo ir gyventojų, ir namų 
skaičiumi. Visų aplinkinių kaimų ūkinin

kai ir ypatingai lietuviai turi prisistatę ir 
stato toliau Seinuose dviejų aukštų na
mukus savo mokytiems vaikams, kurie 
dirba Seinuose bei apylinkėje, o kartais 
važinėja dirbti net 'į Suvalkus. Tokių „lie
tuviškų“ namukų galima Seinuose pri- 
skaityti iki šimto, o gal ir daugiau, jeigu 
iš tų namų tik vienas vaikas -būtų moky
klinio amžiaus, tai Seinuose lietuvių kal
bos pamokas turėtų lankyti apie šimtas 
mokiniu. Be to, dar Seinuose yra LVKD 
Centro valdybos būstinė ir „Aušros“ re
dakcija, šitai juo labiau skatintų lietu
vius mokytis savo gimtosios kalbos. Be 
to, dar ir aplinkinių lietuviškų kaimų 
vaikai lanko Seinų pradžios ir vidurinę 
mokyklas. Taigi mokinių, kurie galėtų 
lankyti lietuvių kalbos pamokas, turėtų 
būti daugiau. O kad mokinių skaičius yra 
daug mažesnis, negu išeina pagal šį ap
skaičiavimą, tai jau tik pačių tėvų ir da
linai visuomenininkų veikėjų kaltė. Čia lie
tuviškos problemos nėra. Problema ■ pa
čiuose lietuviuose. Jeigu patys nevertina
me savo tautybės ir nesistengiame išau
ginti savo vaikus gerais piliečiais ir ge
rais lietuviais, tai nereikalaukime, kad 
tai už mus padarytų kiti.

Suvalkai išaugo į naują miestą. Tai 
ryškiausiai matosi taip vadinamoje „šiau
rės sėslijoje“. Nusikratė miestas senų me
dinių lūšnelių su užterštais ir dvokian
čiais kiemais. Pridygo čia daugiaaukščių 
blokų. Padvigubėjo gyventojų. Įsteigta 
naujų pramonės įmonių — gamyklų. Vi
sų svarbiausias ir pats didžiausias, tai 
baldų fabrikas — kombinatas. Tai parei
kalavo daug naujų darbininkų, technikų, 
inžinierių. Jų teikia ir mūsų lietuviškas 
kaimas. Galima pastebėti, -kad mūsų kai
muose -žmonių, jaunų žmonių vis mažėja. 
Jie, ieškodami darbo, išsikelia iš mūsų 
kaimų į miestus. Tokiu miestu yra ir Su
valkai. čia jau dirba visokių specialybių 
darbuotojai. Nuo paprastų darbininkų iki 
specialistų, inžinierių, gydytojų ir kitokių 
profesijų. Suvalkuose yra LVKD skyrius, 
bet didesne kultūrine veikla nepasižymi. 
Taip pat nebuvo girdėti, kad būtų reika
lauta lietuvių kalbos mokyklose arba kad 
tikintieji stengtųsi pamaldų gimtąja kal
ba. Nebuvo, kiek man žinoma, šis reika
las svarstomas LVKD darbuose ar net pla
nuose. Didžiausia problema yra su tais 

lietuviais, kurie gyvena Lenkijos gilumo
je. Ten, kur yra didesnis skaičius, kaip 
Vroclave, Ščecine, Slupske, Gdanske, yra 
LVKD skyriai ir ten dar vyksta didesnis 
ar mažesnis lietuvių pasirodymas. Varšu
voje yra pats didžiausias ir stipriausias 
LVKD skyrius. Jis suburia Varšuvoje stu
dijuojančius arba ten dirbančius intelek- 
tualistus, ir turėtų daugiau pasireikšti 
kultūriniame gyvenime. Blogiau su tais 
lietuviais, kurie gyvena po vieną arba ke
lios šeimos. Jie bemaž jokio ryšio, išsky
nus mūsų „Aušrą“ ir „Gimtąjį kraštą“, 
nepalaiko. Taigi jų vaikai greičiausiai nu- 
tautės, jeigu tėvai specialiai tuo nesirū
pins.

Nors su tuo savo kalbos niekinimu keis
tai išeina. Prieš keliolika metų iš mūsų 
krašto daug merginų išvyko į Vakarus ir 
ten ištekėjo. Daugiausiai 'į Kanadą, JAV, 
Australiją ir kitur. Dabar, kai jos su sa
vo vaikais ten gimusiais ir augusiais, ap
lanko savo tėvus, jų vaikai, pasirodo, gra
žiai kalba lietuviškai. O kai parvažiuoja 
iš Lenkijos, kad ir iš tų pačių Suvalkų, jau 
dauguma vaikų nemoka savo tėvų kalbos. 
O yra ir tokių, kurie bjaurisi savo tėvų 
kalba. Šitokį reiškinį turėtų ištirti jau tik 
psichologai ar patologai.

Žymus lenkų žurnalistas Ričardas Ba- 
dovskis sekmadieniais imituoja laidą, pa
vadintą „Kavinė po gaubliu“. Ričardas 
Badovskis, važinėdamas po visą pasaulį, 
suranda tokias mišrias poras ir Tailandi- 
joje, Afganistane, Brazilijoje ar Japoni
joje, kur lenkas, vedęs kitatautę, arba len
kaitė, ištekėjusi už kitataučio, išmokė vy
rą arbą žmoną gražiai lenkiškai kalbėti, 
supažindino su Lenkijos papročiais. Tai 
tikrai labai gražus darbas. Būtų labai 
įdomu, kad mūsų „Aušros“ redaktoriai 
pavažinėtų ne po užsienius, bet po Seinus 
ai- Suvalkus ir paieškotų, kiek mūsų lie
tuvaitės ar lietuviai, susituokę su svetim
taučiais, išmokė savo kitatautį vyrą ar 
žmoną lietuviškai. Jeigu surinktų daugiau 
nei pirštų tik vienos rankos, tai šis ma
no rašinys būtų niekam vertas. Nesvar
bu, kiek mūsų yra, bet kaip mes gerbiam 
savo kalbą, savo lizdą. O priežodis sako: 
blogas tas paukštis, kuris...

Juozas Maksimavičius

(LCVO „Aušra“, Nr. 3)
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DVIGUBAS JUBILIEJUS
Spalio 4 d. Lieže, kviesti Lietuvių Ben

druomenės Belgijoje vardu, susirinko ne
toli pusantro šimto žmonių, kurių tarpe, 
deja, buvo tik koks penktadalis lietuvių...

Kas gi pritraukė dėmesį tokios gausios 
publikos, kurios šioje salėje nematyta 
jau per eilę metų? Tai programos turi
nys — LIETUVIŲ ŠOKIAI IR DAINOS.

Iš tikrųjų Belgijos lietuvių judėjimas 
užgulė tik kelių žmonių pečius. Tai kuni
go Jono Petrošiaus, kuris važinėja iš Pa
ryžiaus 'j šį kraštą, ir mažos valdybos — 
pirmininkės St. Baltus, Povilo Bružo ir 
Vyto Slavinsko. O rankoves atsiraitoja 
dviejų šeimų suaugusieji vaikai: tai An
taninos Slavinskienės trejetas ir Baltus 
šeimos penketas. Jų dėka buvo sureali- 
zuotas gražus vyskupo P. Baltakio priėmi
mas praėjusios liepos 13-tą Lieže, o ir ši, 
pavadinta Bendruomenės Švente, įgavo 
formą jų iniciatyva.

Atsipalaidavęs iš savo įsipareigojimo 
lietuviams Paryžiuje, kun. J. Petrošius at
laikė pamaldas lietuvių ir prancūzų kal
bomis — pirmą kartą; iki šiol buvo var
tojama tik lietuvių kalba. Jis priminė su
sirinkimo tikslą ir švenčiamus jubiliejus: 
tai bendruomenės įsikūrimo, prieš 40 me
tų, ir pirmininkės St. Baltus įsipareigoji
mo nešti šį titulą per 30 metų.

Pasveikindama tautiečius St. Baltus pa
dėkojo už tai, kad savo buvimu šioje sa
lėje jie parodė dėmesį ir prisirišimą mū
sų mažajai bendruomenei.

...„Kada ir kaip ji įsikūrė, tiksliai galė
tų papasakoti tie, kurie ją įkūrė — deja, 
kun. J. Danauskas nutraukė ryšį dėl svei
katos ir amžiaus, kun. P. Gaida Kanado
je, St. Paulauskas Čikagoje, pulkininkas 
J. Lanskoronskis kapuose, o kun. J. Dė
dinas įsipareigojęs Vasario 16 gimnazijo
je.

„Pokarinė emigrantų banga Belgijoje 
prasidėjo 1945 metais, bet sovietų reika
laujami pabaltiečiai, mainams su belgais, 
tarnavusiais vokiečių karuomenėje, nesi- 
būrė, o greičiau sklaidėsi. 1946 metais at
vyko iš Vokietijos lagerių pirmieji lietu
viai, kaipo pasiuntiniai apžiūrėti darbo 
sąlygų, o juos sekė didieji transportai 
1947 ir 1948 metais. Apie du tūkstančiai 
lietuvių atsidūrė belgų žemėje.

„Visokios sukaktuvės ir jubiliejai sen
dina žmogų ir mūsų įsikūrimo Belgijoje 
paminėjimas, nepaisant tikslių datų, tai 
žvilgsnis atgal. Tik prisiminimai, kokie 
keliai nueiti, kur dingo mūsų viltys, kaip

S&aitytoju tai&kai
DVIKALBIŠKUMO SVARBA 

IŠEIVIJOJE 
LIETUVYBĖS PROBLEMOS 
„SVETIMOJE PADANGĖJE“

Vakar tuštindamas laiškams skirtą dė
žutę, radau joje, šalia kasdien paštu pri
siunčiamos reklaminės medžiagos, punk
tualiai atsilankantį „Europos Lietuvį“ ir, 
mano nusistebėjimui, beveik nelaukiamą 
atviruką iš Beijing (Pekino) liaudies Ki
nijos sostinės. Adresantė — lietuvių-suo- 
mių kilmės, JAV pilietė (motina 7-rių me
tų sūnaus ir 5-rių metų dukros), persikė
lė šiemet su vyru (diplomatu) iš Europos 
į Azijos gyventojais gausiausią valstybę 
— Kiniją. Adresantė žadėjo man vėliau 
aprašyti įspūdžius, patirtus po maoistinės 
eros Pekino gyventojų tarpe.

Ne vienas Skaitytojas, žvilgtelėjęs į 
straipsnio antraštę, galvos, jog ši žinutė 
nedaug bendro turi su pasirinkta tema. 
Pagaliau lietuviai, gyveną tėvynėje ir iš
eivijoje, mielai susirašinėja šeimyninių- 
bažnytinių švenčių proga, pasikalba te
lefonu giminystės-draugystės ryšių palai
kymui, telegrafuoja naujų prekybos ar 
tai kokių kitų reikalų dėlei...
O atvirukas iš Pekino, vokiškai rašytas, 

tai tikriausiai išimtis, rodanti, kad lietu
vių kilmės žmonės šiandien, nors išblaš
kyti visame pasaulyje, nepamiršta savųjų. 
Tai rodo, kad jie rūpestingai atlieka sve
tingai juos priėmusiųjų tautų duotas 
jiems pareigas pramonės-prekybos, meno, 
religijos, sporto ir kitose srityse. Galbūt 
mažiau tuo garsindami savo tautos var
dą. Nemanau, kad tai daroma egoistines 
karjeros dėlei arba iš dėkingumo už su
teiktą prieglobstį. Svetimtaučius nustebi
na 42-jų metų patyrimas su buvusiais 
dypukais, jų vaikų vaikais, kad jie tapo 
ne vien naujosios tėvynės lojalūs pilie
čiai, bet pasiaukodami toliau dirba ir 
savo tėvynės išlaisvinimui, už Hitlerio- 
Stalino pakto anuliavimą, Pabaltijo val
stybių nelaimės atitaisymą.

Prisiminkime, kad po karo federalinė 
Vokietija, kaip ir kitų kraštų vyriausy
bės, anuomet iš dypukų, norinčių įsigyti 
to krašto pilietybę reikalavo (šiandien iš 
azijiečių, .^plūstančių“ vakarų Europon, 
reikalauja) „Integrierungo“. Tai yra: at
sisakyti gimtojo krašto kalbos, įpročių ir 

kasdienybė apsupo mus, nors ir saugi, be 
didelių materialinių trūkumų, tačiau su 
ilgesiu, kuris neatsiklijuoja nuo mūsų 
širdžių, su jausmu, kad 'įsikūrėme toli nuo 
gimtinės apgautai. Kad ta žemė, net tei
sė jon grįžti mums buvo išplėšta.

„Metai po metų mes pripratome prie 
minties, kad kelio atgal nėra, kad teks 
susigyventi su aplinka, su žmonėmis ir jų 
kalbomis".

Programą šiam vakarui paruošė grupė, 
kadaise pasivadinusi „GINTARAS“. Įsikū- 
kurusi prieš 18 metų Bronės Spies pastan
gomis iš mišrių šeimų jaunuolių, vėliau 
vadovaujama St. Baltus. Grupė dažnai 
rodėsi lietuviams Belgijoje, Vokietijoj, o 
ir Paryžiuje, bet daugiausiai belgų sceno
se, salėse, aikštėse, reprezentuodama lie
tuvių liaudies šokius ir Lietuvą. Per aš
tuonis metus.

Jau dešimt metų, kai jaunieji išsiskirs
tė, sukūrė šeimas, sulaukė vaikučių. Bet 
šiam vakarui jie vėl užsivilko tautinius 
rūbus, surinko visa, kas liko jų atminty
se. Programa buvo pilna, įdomi ir baigta 
jausmingai sudainuota „Lietuva brangi", 
pritariant armonikai ir gitarai.

Jausmingiausias momentas, kai scenoj 
pirmininkės anūkai, tautiniais rūbais ap
rengti, su rože rankoje, sudainavo lietu
višką dainą kartu su šokėjais.

♦ ♦
Už gėles, už dovaną, visiems, prisidėju

sioms prie šitos neužmirštamos šventės, 
nuoširdžiai dėkoju:

Antaninai ir Katiai Slavinskienėms už 
darbą, vaišinant svečius, bendruomenę 
atstovaujantiems P. Bružui ir V. Slavins
kui, šokėjams, muzikams, visiems Voloni- 
jos lietuviams ir visiems artimiesiems. 
Nuoširdus AČIŪ!

St. Baltus

EUCHARISTINIS KONGRESAS 
NIKARAGVOJE

Lapkričio mėnesio antroje pusėje Nika
ragvoje įvyks tautinis Eucharistinis kon
gresas. Apie tai oficialiai pranešė Mana- 
gvos arkivyskupas kardinolas Obandoy 
Bravo. J kongresą, kuriam yra parinkta 
tema „Dievas su mumis, vienybės ir susi
taikinimo šaltinis", bus pakviesti taip pat 
JAV-jų ir įvairių Lotynų Amerikos kraš
tų kardinolai. Bažnyčios santykiai su val
džia Nikaragvoje tebėra įtempti. Deda
mos pastangos tuos santykius pagerinti 
dar nėra davusios rezultatų.

papročių, užuomarštin paskandinti savo 
indvidualinę praeitį. Šio žmogiško ne
žmoniškumo aukomis yra tapę, šiandien 
stovyklose registruojam bėgliai iš Afri
kos, Azijos ir Pietų Amerikos. Trumpiau
siu laiku reikalaujama iš Ghanos juodu
ko, Libano arabo ir Kambodžos khmero 
priimti vak. Europos gyvenimo būdą. 
Nesvarbu, kad tiems žmonėms ne tik sve
timas klimatas, bet ir valgiai ir gėrimai: 
„Eisbein, Sauerkraut und Bier“, „Calva
dos, bouillabaisse et croissant“, „Whisky, 
fish and chips" arba amerikiečių „Fast 
food, ham and cheeseburger, Coca-Cola 
and long drink". Valgyklų siūlomi pa
tiekalai, dažnai ne tik jų sveikatai žalin
gi, bet ir prieštarauja, pvz., religiniam 
musulmonų įsitikinimui.

Negana to! Vak. Europoje, Anglijoje ir 
Skandinavijoje vis labiau dominuoja taip 
vadinamas „American way of life", o 
žiūrint rytuosna, anapus Elbės upės, ko- 
nunistinio internacionalizmo priedangoje 
vyksta mažųjų tautų rusinimas — dvi- 
kalibiškumo pagalba. Mūsų ir mūsų vaikų 
ateitis liūdna, jeigu nepasipriešinsime. 
...„Kieno duoną ėdu, to ir giesmę giedu“ 
lyg atsiprašydamas mėgins ne vienas save 
pateisinti. Be to, Šveicarijoje net 4-ios 
kalbos lygiateisės. Airijoje vis dar 90% 
visų šalies gyventojų tebekalba angliškai. 
O šiaurės Italijoje, Trentino provincijo
je, oficialiai vartojamos italų ir vokiečių 
kalbos. Belgijoje dėl prancūzų arba fla- 
mų kalbų primato vyksta demonstracijos, 
sprogsta bombos, atsistatydina vyriausy
bės. Visa tai neliečia buvusių dypukų 
(displaced persons), nes jie skaitomi in
tegruoti 'į gyvenamosios šalies materialinį 
ir kultūrinį gyvenimą. Tai reiškia, kad 
kultūrinis mūsų tautiečių likimas „sveti
moje padangėje“ istorinių įvykių pas
merktas eiti dvikalbiškumo keliu: namuo
se skaityti, rašyti ir kalbėti lietuviškai, 
o viešumoje niekuo nesiskirti nuo krašto 
gyventojų. O kaip elgtis mišriose šeimose? 
Atsakymą duoda romėnų imperijos gy
ventojai. Jie pažinoję „homo trilinguis“. 
Tai buvo žmonės, kurie kalbėjo, rašė ir 
skaitė: lotyniškai, graikiškai ir hebrajų 
kalbomis.

Ventės Ragas
Vokietija, 1986 m. spalio 28 d.

M. BOURDEAUX LAIŠKAS

Keston kolegijos Anglijoje vedėjas an
glikonas kunigas Michael Bourdeaux 
Londono dienraščiui „The Times- pa
siųstame laiške kritiškai pasisako dėl 
vykstančios prekybos žmonėmis tarp Ry
tų ir Vakarų. Paneigdamas Londono dien
raščio apžvalgininko išreikštą nuomonę, 
kad žmonių iškeitimu dabartinė sovieti
nė valdžia siekia palaipsniškai atsikraty
ti nuo jai nepageidaujamų asmenų, kuni
gas Bourdeaux laiške atkreipia dėmesį, 
kad Sovietų Sąjungoje yra bent keturi 
šimtai kalinamų ar ištremtų sąžinės be
laisvių. Jų tarpe yra nemažai tokių, kurie 
yra nuteisti jau antrą ir net trečią kartą. 
Žymesniųjų sąžinės belaisvių tarpe laiš
ko autorius pamini lietuvį kunigą Sigitą 
Tamkevičių, stačiatikį kunigą Yakuniną, 
ukrainietį pasaulietį Terela. Jie visi yra 
kalinami už tai, kad gynė sąžinės laisvę. 
Sunku patikėti, rašo kunigas Bourdeaux, 
kad būtų iškeisti ir kiti tūkstančiai politi
nių belaisvių, nuteistų sunkiomis kalėji
mo ii- tremties bausmėmis pažeidžiant 
Helsinkio susitarimus. Tad yra sunku su
tikti su tvirtinimais, rašo kunigas Bour
deaux, kad sovietinė valdžia palaipsniš
kai atsikratysianti nuo sąžinės ir politinių 
belaisvių. Jų Sovietų Sąjungoje niekada 
nepritrūks.

ĮSTEIGTAS FONDAS BRAZILIJOJE

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sao 
Paulo iniciatyva, Brazilijoje, įsteigtas 
„Kultūrinis kazimierinis fondas“, kurio 
lėšomis bus finansuojama lietuvių kultū
rinė veikla Brazilijoje. Lėšos bus skiria
mos iš pagrindinio fondo kapitalo duoda
mų palūkanų.

GENOCIDAS AFGANISTANE
Sovietų propaganda plačiai paskleidė 

po pasaulį informaciją, kad iš Afganista
no yra atitraukiami šeši Raudonosios ar
mijos pulkai, viso apie 8.000 sovietinių 
karių. Apžvalgininkai tačiau nedaug 
reikšmės skiria šiam įvykiui, atkreipdami 
dėmesį į tai, jog sovietų okupacinę ka
riuomenę Afganistane sudaro iš viso 120 
tūkstančių karių. Taigi okupacinės ka
riuomenės labai nežymios dalies atitrau
kimas kariniu atžvilgiu neturi daug reikš
mės. Kaip pažymi politiniai apžvalginin
kai, būtų galima tikėtis susilaukti Af
ganistano problemos sprendimo, jei Mas
kva pranešdama apie šešių sovietų pulkų 
atitraukimą iš Afganistano, būtų įsiparei
gojusi atitraukti iš to krašto savo okupa
cinę kariuomenę. Jungtinių Tautų Orga
nizacija jau septynerius metus reikalauja 
visiško sovietinės okupacinės kariuome
nės atitraukimo iš Afganistano, tokiu bū
du sudarant reikiamas sąlygas Afganista
no problemos politiniam sprendimui. Af
ganistano okupacija ir jos tragiškos pa
sekmės afganų tautai jaudina viso pasau
lio viešąją opiniją. Afganistane vykstan
tis kruvinas konfliktas ir afganų genoci
das, negali būti pamirštas, rašo šiandien 
afganų problemai skirtame straipsnyje

SPORTINIS GYVENIMAS
Lietuvos futbolo pirmenybėse meiste

rio vardas greičiausiai bus išspręstas tarp 
Kauno Bangos ir pernykščio meisterio 
Panevėžio Ekrano. Bangiečiai Klaipėdoje 
sužaidė lygiomis su vietos Granitu, o Pa
nevėžys savo aikštėje nugalėjo Kėdainių 
Nevėžį 2:0.

Krepšinyje — liūdnos naujienos. Kau
no Žalgiris be Sabonio atrodo prarado pu
sę savo gero žaidimo, tad nėra ko stebė
tis, kad po antro turo varžybų kauniečiai 
laimėjo tik keturius susitikimus ir pirme
nybių lentelėje iš 12-kos komandų užima 
šeštą vietą. Vilniaus Statyba su dviem 
pergalėm yra priešpaskutinė. Išvykus SS- 
gos krepšinio rinktinei į JAV, pirmeny
bės bus pradėtos lapkričio mėn. 27 d. Gal 
iki to laiko suspės visiškai pasveikti Ar
vydas Sabonis.

Kauno valstybiniame istorijos muzieju
je veikia paroda „Tarybų Lietuvos sporto 
ištakos ir laimėjimai“. Įdomu, kad komu
nistų partija nepabūgo parodyti neprik
lausomos Lietuvos sportinio gyvenimo 
laimėjimų. Apie parodą vilniškis „Spor
tas“ spalio mėn. 25 d. taip rašo: „Sunku 
tiksliai pasakyti, kada į Kauno valstybinį 
muziejų pateko pirmasis eksponatas spor
to tema. Atsitiktinai vienas kitas sporti
nis eksponatas papildydavo muziejaus 
fondus per visą jo 65 metų gyvenimo is
toriją. Tarybinės visuomenės istorijos 
skyriuje pradėjus dirbti A. Jakštui, veik
la žymiai pagyvėjo.“

Parodai yra surinkta per pastarąjį de
šimtmetį įvairūs eksponatai. „Sportas“ 
toliau rašo: „Jie apima beveik 70 metų

BALTU AMAZONĖS
Sidnėjaus lietuvių etninio radijo 

valandėlei 
paruošė ir įkaitė

AVA SAUDARGIENĖ

Graikų mitų amazonės buvo pasakiška 
karingų moterų tauta, tariamai gyvenusi 
prie Juodosios jūros, Themiskiroje, teisin
gumo deivės Themis globoje. Jos save kil
dinusios iš Areso, karo dievo, romėnų va
dinamo Marsu, ir Artemės — derliaus, 
vaisingumo ir mirties deivės, romėnų va
dinamos Diana. Mitologinė Diana apibūdi
nama kaip atėjūne iš šiaurės, medžioklės 
deivė, kurios simboliai — Lietuvos miškų 
briedis, meška ir putpelė.

Šiaurės Europos amazonių atsiradimas 
ir jų žygiai chronologiškai aprašyti Gene
ralinėje Ispanijos kronikoje karaliaus 
Alfonso X EI Sabio, 13 šm. Kronikos sky
rių apie baltus 'į lietuvių kalbą išvertė Jū
ratė Statkutė de Rosales.

2000 metų pr. Kr., rašo kronika, Baltų 
protėvynės Neringos, tuo metu vadinamos 
Skančios vardu, šiurkščios klimatinės są
lygos ir badas stūmė baltų tautas į pie
tus naujų žemių ieškoti. Užkariautose že
mėse įsigalėję, sudarė valdomąjį luomą. 
Palikę karinius dalinius saugoti tėvoniją 
nuo vandalų ir danų, baltų pulkai ėjo to
liau į pietus. Užėmę Ukrainos derlingas 
lygumas ir Dunojaus žiočių slėnius, Azo
vo pajūryje įkūrė karišką bazę. Įsigalė
ję Skitijoje, Juodosios jūros pakrantėse, 
nuteriojo Graikiją ir ėjo į Mažąją Aziją.

14 šm. pr. Kr., valdant karaliui Adanau- 
čiui, daugelis baltų karių, įgudusių gin
klo vartotojų, pamatę, kad jų užkariau
tose šalyse auga daug visokių vaisių ir

Vatikano radijo dienraštis. Nuo sovietinės 
okupacijos pradžios 1979 metais, primena 
dienraštis, kruviname konflikte žuvo iš 
viso daugiau negu milijonas du šimtai 
tūkstančių afganų, o apie penki milijonai 
žmonių buvo priversti palikti kraštą. Tai 
genocidas tikra ta žodžio prasme. Afganai 
pabėgėliai dabar sudaro apie ketvirta
dalį viso krašto gyventojų. Laisvės kovo
tojai, kurių yra apie du šimtai penkias
dešimt tūkstančių, priešinasi sovietinei 
okupacijai ir jėga vykdomai krašto ir 
tautos sovietizacijai. Represinės priemo
nės prieš laisvės kovotojus ir visus besi
priešinančius svetimai priespaudai pasi
žymi ypatingu žiaurumu. Kartais yra nu
siaubiami, su žeme sulyginami ištisi kai
mai ir miesteliai įtarus, kad juose yra pa
sislėpusių laisvės kovotojų arba, kad gy
ventojai juos kuriuo nors būdu parėmę. 
Dėl to yra sušaudomi moterys, vaikai, se
neliai, sudeginami namai. Nors šiuo tarpu 
dar nesimato jokių prošvaisčių Afganis
tano problemos sprendime, reikia tikėtis, 
kad bendromis pastangomis bus vis dėlto 
siekiama sustabdyti Afganistane vykstantį 
kruviną konfliktą ir nebus pagailėta pa
stangų grąžinti taiką kankinamai afganų 
tautai.

laikotarpį. Vieni seniausių eksponatų — 
1921 m. išleista žinomo gydytojo ir visuo
menės veikėjo K. Dineikos ir filosofo J. 
Ereto knyga „Lengvosios atletikos vado
vėlis“, transatlantinio skrydžio lakūno ir 
daugelio sporto šakų papuliarintojo S. 
Dariaus knyga „Basketbolo (krepšiasvy- 
dės) taisyklės". Greta ir fotonuotraukos, 
pasakojančios apie Kauno sporto halės 
statybą, Lietuvos rinktinės pergalės 1937 
ir 1939 m. Europos kreipsimo čempiona
tuose“ (mano pabraukta — K.B.).

Europos lengvosios atletikos pirmeny
bės rugpjūčio mėn. vyko Stuttgarte. Be 
lietuvių sportininkų R. Ubarto, V. Kidy
ko ir V. Ruškytės, lietuvių trenerių ir kt. 
specialistų, Vilniaus „Sporto“ laikraštį 
atstovavo taip pat du bendradarbiai — M. 
Marcinkevičiūtė ir E. Žičkus. Savo įspū
džius iš sportų karalienės varžybų jie iš
spausdino keliuose vilniškio „Sporto“ nr. 
Spalio mėn. 23 d. laikraščio koresponden
tai taip atsiliepė apie mūsiškį B. Valuckį: 
„Stebėjome prizininkus, o širdžiai, atvirai 
sakant, nebuvo linksma, juk čia, Stutt
garte, turėjo būti ir B. Viluckis. Tik pa
čiu paskutiniu momentu, mums visiems 
netikėtai, klaipėdietį rinktinėje pakeitė J. 
Nikulinas. Negerai, kai šalies čempionai 
taip lengvai mėtomi už borto, kai atren
kant rinktinės narius lemia ne sportiniai 
rezultatai, o kiti sumetimai“.
Vaje! Ar M. Marcinkevičiūtė ir E. Žič

kus, gyvendami Lietuvoje, nežino, kad 
esant dviem lygiaverčiams sportininkams, 
visuomet pirmenybė suteikiama rusui. 
Tad ir kūjo metime ji atiteko ne lietuviui, 
bet rusui Nikulinui. K. Baronas 

kitų gėrybių, pasiliko ten gyventi.
Ukrainos lygumose paliktos Azijoje ap

sigyvenusių karių moterys buvo lengvas 
grobis kaimyninių tautų vyrams, kėsinan
tiems jas užpulti ir išvogti.

Baltų moterys, pratusios kariauti, stvė
rė ginklus ir, didelei užpuolikų gėdai, 
narsiai atsigynė.

Sužinojus apie be vyrų likusių moterų 
sunkumus, Skitijos bazėje buvo surinkta 
du pulkai jaunų, gražių vyrų ir pasiųsta 
paliktoms moterims. Nelaimei, tuos jau
nikaičius užpuolė priešai ir išžudė.

Ukrainos lygumų ir Dunojaus slėnių 
baltų moterys, joms skirtų jaunikių nu
žudymo įskaudintos, užmušė ir tuos kelis 
gyvus likusius, jog visos būtų našlės, kad 
nebūtų tarp jų pavydo ir visos vienodai 
jaustų prievolę keršyti už vyrų kraują. 
Išsirinko iš savo taupo dvi karalienes — 
išmintingiausią, Lampetą, ginti tėvoniją, 
o drąsiausią, Marpesiją, karo žygiams.

. Marpesija, sudariusi didelius amazonių 
pulkus, vedė juos karan. Užkariautose vai 
dose įvedė matriarchalinę valdymo siste
mą. Užkariavusios graikus, hetitus ir per
sus, grįžo prie Kaukazo kalnų ir planavo 
naujus žygius. Daugelį miestų pavadino 
baltiškais vardais. Pisidijoje pastatė gra
žiausią šventovę medžioklės deivei Dia
nai, kurią vėliau ir graikai ėmė garbinti.

Po to grįžo pas savo drauges, kurios bu
vo pasilikusios už Kaukazo kalnų, Duno
jaus slėniuose.

6 a. pr. Kr., valdant amazonių karalie
nei Damarai, Persijos karalius Kyras, su
rinkęs karių pulkus, užpuolė amazonių 
valdas. Kur tik ėjo, ten kraujas liejosi.

Karingos amazonės, po sunkių kovų, 
nugalėjo priešą. Žuvo karalius Kyras. Ka
ralienė Damara įsakė nukirsti žuvusiojo 
galvą, panardinusi ją į pilną kraujo kati
lą, sušuko: „Kraujo troškai — užsiryk 
krauju!" Ir po to amazonės grįžo prie Juo
dosios jūros.

Baltų amazonių karalystė išsilaikė per 
šimtą metų matriarchalinėje valdymo sis
temoje. Garsūs jų žygiai aprašyti Gene
ralinėje Ispanijos kronikoje, atpasakoti 
graikų, persų, finikiečių ir Egipto legen
dose ir mituose. Kovingą jų dvasią pavel
dėjo Lietuvos moterys.

Karaliaus Mindaugo žmona Morta, 
Gediminaitė Aldona, Kęstučio žmona Bi
rutė, Vytauto Didžiojo žmona Ona pasi
reiškė išmintimi, drąsa ir politiniu są
moningumu, kaip karalienė Damara. Klas
tingo Lietuvos padalinimo metu, rusų ca
ro valdžioje Lietuvą ištikusiose nelaimė
se, lietuvės moterys stovėjo greta vyrų. 
Kalėjimo, kartuvių ir Sibiro tremties 
grėsmėje slėpė knygnešius, platino drau
džiamus, Prūsuose spausdinamus lietu
viškus raštus, mokė vaikus lietuviško žo
džio ir rašto, ugdė meilę tėvonijai.

Sukilimo prieš rusus istorijoje neuž
mirštamą vietą, kaip amazonė, užėmė 
Emilija Platerytė, 1831 metų sukilimo da
lyvė.

Gimusi 1806 m. jaunutė Emilija stojo 
kovoti prieš pavergimą. Organizavo su
kilėlių pulkus, jiems vadovavo ir sėdusi 
ant žirgo, su ginklu rankoje vedė į kovą. 
Ši narsi amazonė, sukilėliams suklupus 
prieš šimteriopai didesnį priešą, neapleido 
Lietuvos, bet kovojo toliau, iki šalčiams 
siaučiant, mirtis pakirto jos jauną gyvy
bę.

Amazoniški Emilijos Platerytės žygiai 
nebuvo veltui. Jos kova už tautos laisvę 
paliko ne vien lietuvių atmintyje — pa
minėjo ją lenkų, prancūzų, anglų, vokie
čių, italų rašytojai ir poetai. New Yorke 
anglų kalba išleistos Emilijos Platerytės 
biografijos pristatyme dalyvavo JAV 
prezidentas ir eilė žymių asmenų.

Naujame rusų užplūdime, kovoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės, greta vyrų 
stojo lietuvės moterys — aktyviai, su 
ginklu rankose dalyvavo partizanų žy
giuose, buvo ryšininkės, slaugė sužeistuo
sius. šių amazonių vardai su laiku bus 
paminėti istorijoje.

šiandieną, tiek Lietuvoje, tiek paskli
dusios plačiame pasaulyje, motinos, se
serys, žmonos, žodžiu ir raštu kovoja už 
lietuvos laisvę, ugdo jaunąją kartą prois- 
torinių baltų amazonių dvasioje.

POSĖDŽIAVO PALMĖS KOMISIJA
Budapešte posėdžiavo vadinamoji Pal

mės komisija nusiginklavimo ir saugumo 
klausimais. Posėdžių metu buvo svarsto
ma, kuriomis priemonėmis galima būtų 
sustiprinti santykius tarp skirtingų so
cialinių sistemų valstybių. Buvo taip pat 
pabrėžta, kad taikos įtvirtinimo reikia 
siekti ne karinėmis, o politinėmis prie
monėmis. Posėdžiuose tarp kitų dalyvavo 
aukšti amerikiečių ir sovietų vyriausybių 
pareigūnai. Komisiją 1980 metais įsteigė 
tuometinis Švedijos ministras pirmininkas 
Palme, kuris, kaip žinoma, šių metų pra
džioje buvo nužudytas.
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Kr o n i k a
KAS—KADA —KUR

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

Kalėdinis bazaras Londone — gruodžio 
6 d., 11-20 vai.,, šeštadienį, Latvių Namuo
se, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2. Rengia Pabaltijo tautų mote
rys.

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

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

VLIKO SEIMAS
Apie Vienos 'įvykius ir VLIKo Seimą, 

vykusį lapkričio 7-9 d. Londone ir Lietu
vių Sodyboje, rašysime sekančiame „Eu
ropos Lietuvio“ numeryje. Ištisai pa
skelbsime pirm. dr. K. Bobelio pranešimą.

AUKOS TAUTOS FONDUI
R.I. Kvedaravičiūtė — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
J. šukaitis — 50 sv.
Nuoširdi padėka.

Londonas
KELIONĖ j ROMĄ

Krikščionybės minėjimo iškilmės Ro
moje įvyks vėliau, negu buvo numatyta, 
būtent, birželio 28 d. Todėl išvyka vyks 
birž. 26 d. iki liepos 3 d. Tiksli kaina bus 
pranešta vėliau. Numatoma apie 300 sva
rų.

Norintieji vykti, prašomi pranešti iki 
Kalėdų: Rev. J. Sakevičius, 21 The Ovai, 
London E2 9DT. Tel.: 739 8735.

M. GIEDROYCO PASKAITA
Lapkričio 20 d., 7 vai. vak„ Baltarusių 

bibliotekoje, 37 Holden Rd., London, N. 
12 (pož. stotis — Woodside Park), M. 
Giedroyc skaitys paskaitą „Krevo: Lith
uanian options 1384-1386“.

NELĖS PALTINIENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetėse. 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų ad
resu Londone: 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT. Vienos kasetės 
kaina 6 sv.

LIETUVIŠKAS SAVAITGALIS
Spalio 3-5 dienomis Sodyboje įvyko lie

tuviškas savaitgalis, specialiai skirtas šei
moms tikslu, kad tėvai su savo vaikais 
pasilavintų lietuvių kalboje ir susipažin
tų su lietuviškom-tautinėm tradicijom.

Dalyvavo per 50 žmonių iš įvairių vie
tovių: Londono ir jo apylinkių, Nottingh- 
amo, Cumlbrijos, Sussex ir kt.

Savaitgalio iniciatoriai buvo Jaunimo 
Sąjunga. Programą paruošė ir pravedė 
Gajutė Valterytė-O'Brien su talkininkais 
Algiu Šveikausku, Elena Gaputyte ir Vi
da Gasperiene.

Visi tėvai aktyviai dalyvavo programo
je ir jos pravedime.

Įvairių žaidimų, dainavimo, vaidybos ir 
iškylų metodais buvo atliktas praktiškas 
lietuvių kalbos vartojimas. Dalyviai uo
liai vykdė jiems užduotus uždavinius. Vis
kas vyko tikroje lietuviškoje dvasioje.

Praeityje turėta daug panašių seminarų 
tik jaunimui, šį kartą tėvų dalyvavimas 
ir jų bendravimas su savo atžalynu atvė
rė ne vienam akis, kaip svarbu yra var
toti lietuvių kalbą Šeimos gyvenime.

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.

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Dr. Aleksandro Štromo paskaita ir Vio
letos Rakauskaitės-štromienės koncertu 
atžymėsime Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės Šventę lapkričio 15 d., šešta
dienį, Vyties klubo salėje.

Pradžia 5.30 vai. vai.
Ne tik pati šventė mums brangi, bet ir 

pati programa išskirtinai reta, todėl ma
loniai kviečiame visus dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

PADĖKA

Vyties klubo valdyba turėjo malonią pa
reigą šiais metais pasikviesti Škotijos lie
tuvius pas save pasisvečiuoti.

Dėkojama Škotijos lietuvių soc. klubo 
valdybos pirmininkui Juozui Bliūdžiui už 
iškylos organizavimą, už sveikinimą Vy
ties klubo, švenčiantį 30 metų veiklos ju
biliejų, ir už įteiktas dovanas klubo val
dybai ir visiems vaišėse dalyvavusiems.

Padėka kan. V. Kamaičiui, atnašavu
siam ta proga specialiai skirtas pamaldas, 
ir P. Dzidolikui už vadovavimą giesmėms 
bažnyčioje ir pravedusiam ilgą dainų re
pertuarą klube vaišių metu. Padėka vi
siems giedojusiems ir dainavusiems.

Padėka Bradfordo ir apylinkės lietu
viams globojusiems svečius.

Ačiū šeimininkėms R. Vaičekauskaitei, 
M. Grybienei ir jų padėjėjoms už vaišių 
paruošimą.

Nuoširdus ačiū Škotijos lietuviams, at- 
vežusiems šventišką ir lietuvišką nuotai
ką!

Kaip buvo pareikšta kalbose, linkėtina, 
kad tas bendradarbiavimas ir ateity dar 
ilgai tęstųsi.

Ačiū visiems.
Klubo valdybos vardu

A-tas B.

PAMALDOS
Rochdalėje — lapkričio 16 d., 12.30 vai.
Leedse — lapkričio 23 d., 13 vai.
Manchesteryje — lapkričio 30 d., 12.30 

vai.
Leigh — lapkričio 30 d., 16.30 vai.

Nottinghame — lapkr. 16 d., Aušros Var
tų Marijos šventėje, 11.15 vai., Aušros 
Vartuose.

Derbyje — lapk. 16 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — lapkr. 16 d., 17 
vai., šv. Petre-Pauliuje. Įėjimas per kle
boniją!

Labai gražų įspūdį paliko kaukių va
karas, bendras laužas su dainomis, pasi
rodymais ir tradicinis lietuviškas gim
tadienių paminėjimas.

Savaitgalio įvykius įrašė į video juos
tą Vidas Puodžiūnas. Tai visi dalyviai tu
rėjo progą pamatyti vietoje.

Prieš pabaigą buvo pravestos diskusi
jos, kurių pagrindinė tema: dviejų kalbų 
vartojimas šeimoje ir pasekmės.

Savaitgalio įvertinimo metu matėsi 
liūdnų veidų, bet kartu jautėsi ir pasiten
kinimas, kad vis dėlto tas pirmasis ban
dymas praėjo su pasisekimu. Reikėtų tu
rėti daugiau tokių savaitgalių.

šlį projektą finansiniai parėmė Lietuvių 
Namų Bendrovė. J.A.

♦ ♦

PADĖKA DBLS CENTRO VALDYBAI

Lietuvių kalbos savaitgalio dalyviai, 
už suteiktą paramą, atsiuntė DBLS Cen
tro Valdybai visų pasirašytą padėką.

ŠKOTUOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SAVAITGALIO STOVYKLA 

SPALIO 25-27 D.
„Europos Lietuvio“ redakcija gavo 

gražų, visų dalyvių pasirašytą, sveikini
mą iš Škotijoje, Greyfrairs, spalio 25-27 
d., įvykusios savaitgalio stovyklos.

Stovykloje dalyvavo apie 50 skautų ir 
skaučių. Prieš kelis metus Škotijoje 
įsteigtoji mišri Vytauto Didžiojo draugo
vė gražiai veikia. Tai bene pirmoji jų su
organizuotoji stovyklėlė, kurioje dalyva
vo nemaža ir D. Britanijos Skautų Rajo
no vadų.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 22 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
re, L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia Manchesterio lietuvių 
soc. klube

KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Meninę 

programą atliks Nottinghamo moterų due
tas „RŪTA“ ir kiti.

Kviečiame visus atvykti į minėjimą.
Ramovėnų valdyba

Nottinghamas
RUDENS BALIUS

Spalio 25 d. Latvių klube Nottinghamo 
Moterų Draugijos surengtame rudens ba
liuje dalyvavo daugiau kaip 60 žmonių, 
nemaža latvių ir kitų tautybių.

Draugijos pirm. P. F. Damoševičienė 
atidarydama pakvietė kun. S. Matulį pa
laiminti stalą. Po to kalbėjo K. Bivainis, 
angliškai ir lietuviškai, įvertindamas lie
tuvių-latvių sutarimą. Po jo J. Kičas 
trumpai nušvietė senas lietuviškas ru
dens tradicijas, susirinkusiųjų vardu pa
dėkojo rengėjoms, o ypatingai šeiminin
kėms už lietuviškas vaišes. Taip pat dė
kojo ir Latvių klubo komitetui už pagal
bą. Latvių vardu P.M. Zarins padėkojo 
mūsų šeimininkėms už lietuviškus patie
kalus.

Vakaras praėjo linksmai, labai geroj 
nuotaikoj.

Tikime, kad ir ateityje moterys rengs 
tokius vakarus. Draugijai linkime sėk
mės.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Detroite, JAV-se, įvyko 20-toji lietuvių 

mokytojų studijų savaitė. Savaitės pro
grama buvo pradėta šventomis mišiomis, 
kurias aukojo kun. Duoba ir kun. Stra
vinskas. Savaitėje buvo apžvelgtos da
bartinės lituanistinių mokyklų sąlygos, 
tartasi dėl jaunosios kartos 'įjungimo į 
mokytojavimo darbą, nagrinėjami moky
kliniai vadovėliai ryšium su šiuometiniais 
reikalavimais ir pageidavimais. Savaitės 
metu lietuviškai nemokantiem buvo pra
vesti intensyvūs lietuvių kalbos kursai, 
mbkoma lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių.

SODYBAI REIKALINGAS 
VIRĖJAS/A

Lietuvių Sodybai reikalingas virė- 
jas/a. Atlyginimas ir darbo sąlygos 
pagal susitarimą.

Rąžyti:
Sodybos Vedėjas, 

Headley Park, Picketts Hill, 
Nr. Bordon, Hants, 

GU35 8TE
Telefonuoti: 04203 2810

NAUJO SEZONO 
TREJOS DEVYNERIOS

Pakelis su prisiuntimu kainuoja 5 s v.

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

Kent, BRI 4HB.
Telef. 460 2592.

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS

JAV švietimo tarybos išleistą D. 
Tamulionytės lietuvių kalbos vadovėlį 
„Lietuviais norime ir būt“ (su prati
mais ir kasete) galima užsisakyti šiuo 
adresu: B.V. Krokys, 1124 Hedgerow 
La. Philadelphia, PA. 19115. USA.

Vadovėlis kietais viršeliais, trijų 
spalvų, 30 pamokų, nemaža žinių an
gliškai apie Lietuvos istoriją. Kaina 
— 20 dol. Pratimams raštu knygelė — 
3 dol. Kasetė — 15 dol. (3 vai. muzi
ka, giesmės, Lietuvos himnas).

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA 

KVIEČIA KULTŪRINIAM 
SAVAITGALIUI

šių metų lapkričio 22-23 d. LKD ren
gia savo narių suvažiavimą, į kurį, kaip 
ir visada, kviečiami visi tautiečiai bei jų 
draugai.

šeštadienį, 22-ro lapkričio popietę pra
dėsime 16 vai. kavute, 17 vai. svečiai poe
tė E. Juodvalkė ir rašytojas E. Cinzas 
skaitys savo kūrybos. 18 vai. — vakarienė, 
po jos — Memmingeno tautinių šokių 
grupės pasirodymas ir po to bendras pa
silinksminimas, pramoginė muzika, nie
kuo neapribojama ir neįrėminta valandėlė 
(o gal ir ilgiau...), šeštadienį visą dieną 
veiks mokyt. Kaciucevičiaus (neseniai 
miręs dailininkas-peizažistas) kūrinių pa
roda. Jo žmona mielai sutiko leisti pasi
gėrėti gana išbaigtais darbais.

Sekmadienį kviečiame pamaldoms, ku
rias gal pavyks kuo nors paįvairinti. Apie 
jų laiką pranešime vietoje.

Iki mielo pasimatymo!
LKD valdyba

JUBILIEJINĖ KELIONĖ I ROMĄ
Kaip jau žinote, kitais metais, birželio 

14 d., Romoje vyks Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimas ir arkiv. Jur
gio Matulaičio beatifikacija. Be abejo, 
turėsime ir audienciją pas Šv. Tėvą, bus 
ir įvairių kitų parengimų.

Jau pradedama organizuoti iš Muen- 
cheno ir Memmingeno kelionė autobusu i 
Romą. Važiuosime 1987 metais, birželio 11 
d. ir grįšime birželio 17 d. Nakvynės 40- 
čiai žmonių (16 kambarių vienam ir 12 
— dviem) jau užsakyta viename vienuo
lyne netoli šv. Jono bazilikos. Visa kelio
nė su išlaikymu kainuos maždaug 600 
DM.

Norintieji kelionėje dalyvauti, prašomi 
registruotis pas A. Grinienę.

PIRMININKUI 65!
Š.m. rugsėjo 11 d. Muencheno Apylinkės 

pirmininkas dipl. inž. Richardas Herma
nas draugų būrely atšventė 65 metus. 
Nuoširdžiai sveikindami mieląjį Sukak
tuvininką Valdybos ir apylinkės lietuvių 
vardu, linkime jam dar daug laimingų 
metelių šeimos ratelyje ir sėkmingai va
dovauti, kaip iki šiol, Muencheno lietu
viams.

Nors sakoma, kad nėra nepakeičiamų 
žmonių, tačiau ne kartą, išėmus vieną 
žmogų iš kurių nors pareigų, darbas nu
silpsta ar visai sustoja. Sunku ir mums 
įsivaizduoti, kas būtų Muencheno apy
linkėje, jei neturėtume pono Hermano! 
Savo išmintimi, taktiškumu ir uolumu 
jis jau 16 metų darbuojasi Muencheno 
Valdyboje: 1964-1968 sekretoriavo, 1969- 
1971 ir 1978-1986 pirmininkavo. Nejaugi 
jis tikrai turėjo daugiau laiko už kitus ir 
tą laiką aukojo bendram mūsų labui? Ti
krai ne! Bet jis atiduoda daugiau iš to, 
ką visi turime, kitiems, visuomeniniams 
reikalams.

Tad džiaugiamės turėdami tokį gerą 
pirmininką.

Lygiai tokia pat jubiliatė yra ir pirmi
ninko ištikimoji gyvenimo palydovė, 
žmona Vincenta, judri visuose mūsų pa
rengimuose. Ir jai ilgiausių metų!

SUKAKTUVININKĖS
Muenchene šiais metais netrūksta su

kaktuvininkų: į pensiją išėjo p. J. Pau
liukevičius; vien Ludwigsfelde suskaičiuo
jame keturias jubiliates — ponias M. 
BrakauSkienę, E. Kairienę, V. Karužienę, 
O. Meijerienę. Nors apie moterų amžių 
viešai nekalbama, negalime nutylėti tur
būt vyriausios amžiumi Muenchene — 
ponios Olgos Meijerienės, pragyvenusios 
jau 85 metus. Apie sveikatą ji visai nesi
leidžia į kalbas; „Kalbėkim apie ką kita“, 
sako ji.

Tebūnie tad sveiki ir geros nuotaikos 
visi mūsų jubiliatai!

ATOSTOGOS PRIE ATLANTO
Rugsėjo dvi pirmąsias savaites 20 tau

tiečių vasarojo Prancūzijoje, Les Oyats 
pušyne, prie Atlanto. Kas jie buvo? — 
devyni miuncheniečiai, o visi kiti — iš 
Švedijos, Bonnos, Schwetzingeno, Stutt- 
garto. Vyriausia 70 metų, jauniausias — 
ketverių. Ir visi nuostabiai gražiai suti
ko! Stovyklos vadovas — Mečys Buivys! 
Gyvenom 4-riuose namukuose po penkis. 
Nameliai pasikrikštijo sekančiai: Nevėžis, 
Šatrijos Ragana, Rambynas, Dramblynas... 
Per dieną, aišku, visi dribsojo pajūry, o 
vakarais, paskandinę saulėlydį, rinkda
vomės prie vieno ar kito namelio ir dai
nuodavom, kortuodavom, lošdavom stalo 
tenisą ir ragaudavom apylinkės vynelius. 
Kas antrą vakarą tai vienas, tai kitas 
namelis pasikviesdavo visus sriubai dar- 
žovienei, guliašui, žirnienei... Atlanto pa
krantė buvo nuostabi — baltutėlis smėlis, 

kopos — aukštesnės nei Palangoj — kaip 
tvirtino neseniai iš Lietuvos grįžusi Ne- 
ringutė. O kiek įvairiausių nuotykių tu
rėjom. Pavyzdžiui, Atlanto banga pasivo
gė Ponytės naujutėlius batelius... O Liur- 
de, į kurį buvome vieną dieną nuvažiavę, 
įvyko beveik „stebuklas“, kai tūkstanti
nėj žvakių procesijoj susirado netikėtai 
lietuviai su lietuviais. Labiausiai saule 
nudegęs grįžo Šarūnas Jurkonis. Kaip 
negras! Kadangi stovykla buvo netoli Is
panijos sienos, tai kai kurie buvo nuvy
kę ir į San Sebastian, kur šiuo metu siau
čia terorizmas. Dėkui geram išvykos orga
nizatoriui Mečiui ir visiems šoferiams, 
laimingai nuvairavusiem porą tūkstančių 
kilometrų!

(M.B.)

PAŠAULYJE
— švedai savo ambasadoje Maskvoje 

surado 30 sovietinių mikrofonų. Manoma, 
kad tie mikrofonai buvo įmontuoti 1972 
metais, kai rusai statė tą pastatą. Mikro
fonus surado švedų darbininkai, kurie 
vykdė ambasados pertvarkymo darbus.

— Kai sovietų ekskursinis laivas „Mi- 
kail Kalinin" sustojo Hamburge, 16 čeko- 
slovakų paliko laivą. 9 jau pasiprašė poli
tinio prieglobsčio V. Vokietijoje.

— 240 britų savanorių vyks į Nikarag
vą padėti nuimti kavos derlių. Jie patys 
apsimokės kelionės ir kitas išlaidas. Tai 
visi Solidarumo Nikaragvai Kampanijos 
prijaučiantieji asmenys.

— Amerikiečių Fepsico kompanija ve
da derybas Sovietų Sąjungoje atidaryti 
savo picos restoranus. McDonalds tokias 
derybas pradėjo 1977 metais ir mano, kad 
neužilgo ir jiems pavyks įsitaisyti sovietų 
rinkoje.

— Spalio mėnesį D. Britanijoje nuo 
„Aids“ ligos mirė 28 žmonės. Iš viso per 
tris metus, nuo tos ligos prasidėjimo, 
krašte mirė 278.

-— Karlsruhe suimti trys V. Vokietijos 
biznieriai. Jie įtariami šnipinėjimu Rytų 
Vokietijai.

— Komunistinės valdžios Kabulo radi
jas pranešė, kad Takharo provincijoj 200 
afganų partizanų nutarė baigti kovą ir 
pasidavė.

— Amerikiečių karo laivai vizitavo Ki
nijos uostą. Tai pirmas toks vizitas nuo 
1949 metų, kai valdžią perėmė komunis
tai.

— Kalbėdamas Bukarešte, Rytų Euro
pos bloko ekonomikos bendruomenės kon
ferencijoje, Čekoslovakijos min. pirm. 
Strougal pareiškė, kad prieš aštuonis me
tus numatytų branduolinių jėgainių ma
žiau kaip pusė bus pastatyta, nes dar nė
ra galutinai nusispręsta dėl saugumo 
standartų.

—■ Europos parlamentas reikalauja, kad 
Bendrosios Rinkos Komisija sustabdytų 
prancūzų naujos branduolinės jėgainės 
atidarymą Liuksemburgo pasienyje.
— Sovietų profsąjungų laikraštis „Trud“ 

paskelbė, kad po ilgai trukusio teismo, 
už kyšių ėmimą ir korupciją, 15 metų ka
lėjimo bausme nubaustas buvęs Maskvos 
prekybos viršininkas Nikolai Tregubov, 
kuris tvarkė sostinės prekybos direktoria- 
tą daugiau kaip 20 metų. 1984 metais jis 
buvo atleistas. Jo padėjėjas A. Petrikov 
gavo 12 metų, kiti 5 buvę aukštesni pre
kybos pareigūnai ir 18 tarnautojų nu
bausti mažesnėm bausmėm.

— Savaitraštis „Maskvos žinios“ pra
nešė, kad iš užsienio gauta apie 2 mil. do
lerių Černobylio aukoms sušelpti. Dau
giausia, 500.000 dol., atsiuntė nežinomas 
britas.

— JAV karinė žvalgyba pastebėjo nau
ją iš sovietinio bloko kraštų ginklų gabe
nimą į Nikaragvą. Rusų W-24 Hind heli
kopteriai, vadinami „skraidančiais tan
kais“, pridaro daug žalos „Contra" parti
zanams. Spėjama, kad amerikiečiai gali 
imtis tiesioginių priemonių tuos helikop
terius pašalinti.

— Suomija uždraudė laukinių gyvulių 
naudojimą cirkų programose. Arkliai ir 
šunys paliekami.

— Sovietų Aukščiausio teismo duome
nimis, priešalkoholiniai įstatymai krašte 
jau davė gerų rezultatų: sumažėjo nusi
kaltimai ir huliganizmas. Tačiau padidė
jo nubaudimai už naminės degtinės gamy
bą, kuri griežtai uždrausta.

— Danija planuoja daugiau neįsileisti 
pabėgėlių iš Irano, Artimųjų Rytų ir Šri 
Lankos, nes stovyklose jau nėra vietų. 
Manoma, kad šiais metais gali dar atvyk
ti 20.000.

— Maskvos „Pravda“ kritikavo Sovie
tų energijos pramonę už nepakankamą 
pasiruošimą ateinančiai žiemai.

— 101 metų amžiaus John Meldrum, 
seniausias britų automobilistas, už neat
sargų važiavimą buvo nubaustas 35 sva
rų bauda. Jis grąžino savo vairavimo lei
dimą ir pareiškė, kad daugiau jau niekad 
nebevairuos mašinos.
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