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Svarbus minėjimas Kaime
8000 PATRIOTŲ
MAIRONIO MINĖJIME KAUNE

Sekmadienį,
lapkričio 1 d. katalikų
suruoštas Maironio 125-ių metų gimimo
minėjimas Kaune praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo apie 8000 asmenų.
Prel. Mačiulio-Maironio, lietuvių tauti
nio atgimimo poeto, tėvynės meilės dai
niaus minėjimas sutraukė netikėtai daug
žmonių. Lietuvių teisių gynėjai iš Lietu
vos pranešė telefonu, kad po vidudienio
pamaldų Kauno katedroje, prie Maironio
kapo katedros šventoriuje, ir aplinkinėse
gatvėse susirinko apie 3000 žmonių. Mi
nia giedojo religines giesmes ir Maironio
sukurtas dainas. Buvo deklamuojami jo
eilėraščiai. Trumpose kalbose apibūdinta
poeto asmenybė, katalikiškoje tikėjimo ir
tėvynės meilės įkvėpta jo kūryba. Pamal

įspėjimas!
Šių metų lapkričio mėn. 18 d. latviai
same pasaulyje švenčia 69-tąsias meti, «s nuo paskelbimo nepriklausomos
ir
j jverenines Latvijos Respublikos.

Mūsų broliškų tautų likimas klostėsi
S" labai ilgą laiką skirtingai. Anais se
sis laikais lietuvių gentys susijungė ir
.kūrė savo didelę ir įtakingą valstybę o
irių keturios gentys — Kurzeme, Zemlie, Latgale ir Talava — nepaisant jų
f rsumo ii' pasiryžimo ginti savo žemes
į » vokiškų kalavijuočių, negalėjo jų ati. smti ir buvo pavergti.
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Bet latviai, kurių skaičius niekada neiršijo dviejų milijonų, sugebėjo beveik
t septynius šimtus svetimos priespaui s metų išlaikyti savo kalbą, tautinį
' [raktelį ir nepalaužiamą valią laisvai
lį kenti.
‘ Atgavus nepriklausomybę po pirmo pa4 ulinio karo mūsų abiejų tautų gyveni-

“ ss vystėsi maždaug tuo pačiu keliu.
iip ir mes, latviai įvedė žemės ūkio rei:. rmą, likviduodami
vokiečių
baronų
*■ rarus, kurių plotas kartais siekė net
3 ešimt tūkstančių hektarų, ir išdalindami
f snę tiems, kuriems ji ir turėtų priklaur Įti. Tai buvo didelis akstinas plėtoti
apublikos žemės ūkį ir tuo pačiu prisii" iti prie pramonės išplėtimo. Nepri'klauana Latvija turėjo sėkmingai išvystytą
t tttro-technikos pramonę kuri, be kitų
mdu'ktų, gamino radijo aparatus, tele*' aus, optinius ir matavimo instrumen3 s. Latviai taip pat pagamino pirmą pasulyje miniatiūrinį foto aparatą „Mi
ls". Garvežiai, geležinkelio vagonai ir
- aži lėktuvai taip pat buvo gaminami
itvijoje. Didelė dalis latvių eksporto
rėkiu buvo siunčiama laivais; 1939 me
ls Latvija turėjo 103 prekybinius laie 3, kurių bendras tonažas buvo du šim’i i tūkstančių tonų.
Kultūra, mokslas ir švietimas taip pat
stėjo Latvijos nepriklausomybės laieis. 1938 metais Latvija turėjo
aukšiusią proporciją studentų Europoje —
~ is kiekvienam tūkstančiui gyventojų.
* Šiame trumpame straipsnyje sunku išsrdinti latvių atsiekimus literatūroje ir
r lene, bet Lietuvoje buvo žinomi vardai
i" s darbai, jei minėti tik kelis, tokių asmef Ibių, kaip poetas-dramaturgas Janis RaiIs s, poetas Aleksandrs čaks, dramaturr is Martins Ziverts ir kiti. Latvių teatras
A; feningai pildė savo pareigas kaip kulr šos ambasadorius ir daug kartų gastroi11 ivo užsienyje. Latvių baletas irgi rodė
t
meną daugelyje pasaulio kraštų, o
5> iletmeisteris Lemanis buvo 1938 metais
T įkviestas dirbti kaip choreografas Bueie K Aires teatre.
r Mes visada gėrėjomės ir didžiavomės
r Itvijos laimėjimais, nes mūsų
santyy iai ir bendradarbiavimas su broliška
=uta buvo visuomet labai nuoširdus ir
š" faudūs. Tas bendrabiavimas tęsiasi ir
r 11, išeivijoje, ir tai padeda mums siekti
tisų tautų aspiracijų ir nenuleisti ranb- 1 mūsų bendroj kovoj prieš rusų okuatus.
Latvių nepriklausomybės šventės proĮmes linkime jiems nenuilstamai tęsti
Ikovą iki galutinos pergalės, kada mūsų
fevos tautos vėl galės tęsti jų draugišĮ kaimyninę egzistenciją.
1 Dievs sveti Latviju!
J.B.

PROKURATŪRA ĮSPĖJO SADŪNAITĘ
PUZONĄ IR GRIGĄ
Anot sovietų žinių agentūros TASS,
spalio 28 d. Vilniaus radijas savo klausy
tojams pranešė, kad Lietuvos TSR pro
kuratūra oficialiai perspėjo tris piliečius
— Nijolę Sadūnaitę, kun. Roką Puzoną ir
Robertą Grigą, nes jų veikla nesiderina
su sovietiniu teisėtumu.
Lietuvių Informacijos Centras praneša,
kad sovietinis radijas Sadūnaitę apibūdi
no kaip vieną iš pagrindinių organizato
rių rugpjūčio 23 d. nacionalistinės suei
gos Vilniuje. Robertą Grigą apkaltino ak
tyviu dalyvavimu Vilniaus demonstraci
joje ir prieš tai rinkimu bei dalinimu la
pelių, raginančių žmones kovoti prieš so
vietinę galią. Kaip praneša Vilniaus ra
dijas, kunigas Puzonas nusidėjo tuo, kad
jis nuolat iš sakyklos skleidė nacionalisti
nes bei šmeižiančias idėjas.
Vilniaus radijas aiškino, kad tiems as
menims buvo pasakyta, jog ateityje pa
gal dabartinius įstatymus jie gali būti ad
ministracinėmis priemonėmis arba krimi
nalinėmis byloms nubausti už tokią vei
klą.
Kaip žinoma, Sadūnaitei, Puzonui ir
Grigui jau teko nukentėti dėl jų aktyvaus
dalyvavimo rugpjūčio 23 d. demonstraci
joje. Rugpjūčio 28 d. vakare jie buvo at
skirai pagrobti ir KGB agentų vežiojami
po Lietuvą ir net Gudiją. Nijolę Sadūnai
tę terorizavo net 30 valandų. KGB išlai
kė Puzoną bei Grigą kiek trumpiau, bet
juos primušė ir grasino mirtimi.
(LIC)
LATVIŲ DISIDENTAS VIENOJE
Šveicarijos laikraštis NZZ (X.17) pra
nešė iš Vienos, kad neseniai iš Latvijos
ištremtas disidentas Janis Rožkalns pa
sakojo spaudos atstovams apie padėtį jo
tėvynėje.
Jis pasakė, kad rugpjūčio 23 d. Rygos
demonstracijoje dalyvavo 10 tūkstančių
žmonių, 2 tūkstančiai iš jų prasiveržė per
milicijos užtvarą iki Laisvės paminklo.
Jis pats dalyvavo toje demonstracijoje.
Perdavė latvių padėką Vakarams už mo
ralinę paramą latvių žmogaus teisių ju
dėjimui. Jo žodžiais, Latvijoje slavai jau
sudaro daugumą gyventojų. Liuteronų
Bažnyčios vadovybė, deja, esanti paklus
ni valdžiai ir atsiskyrusi nuo liaudies.
Spalio mėnesio pradžioje latvių Helsinkio
grupė parašiusi memorandumą,
kuriuo
reikalavo, kad latvių kalba būtų pripa
žinta Latvijoje oficialia kalba, kad jau
nuoliai galėtų atlikti karinę prievolę Lat
vijoje, kad būtų paleisti sąžinės kaliniai,
kad spaudoje galima būtų pareikšti skir
tingą nuo oficialios nuomonę, kad būtų
sustabdyti religijos suvaržymai, ir kad
būtų panaikintos privilegijos susijusios
su priklausymu partijai. Taip pat pa
reikštas pageidavimas, kad valdantieji
sluoksniai atkreiptų didesnį
dėmesį
į
žemės ūkį ir paliktų savo prestižinius in
dustrializacijos planus.
Memorandumas reikalauja pripažinti
latviams kultūrinį savarankiškumą, o ne
kokių utopijų, — sako NZZ koresponden
tas, — tokiose priespaudos sąlygose žmo
gaus teisių kovotojai tegali pasireikšti tik
tokiais aiškiais ir protingais reikalavi
mais. Vakarai turėtų "į tai atkreipti dė
mesį.

dų metu vyskupas Juozas Preikšas prisi
minė Maironį kaip kunigą ir religinės
poezijos kūrėją.
Vakarinės pamaldos vyko nuo 7 v.v.
iki 9 v.v. Jų metu prie katedros susirin
ko dar apie 5 tūkstančiai žmonių. Minė
jimas prie Maironio kapo, su jo giesmė
mis, dainomis ir poezija užsitęsė beveik
iki vidurnakčio.
Pranešime iš Lietuvos pažymima, kad
minėjimo metu buvo iškeltos ir kai ku
rios žmogaus ir tautos teisių apsaugojimo
problemos. Buvo reikalaujama garantuoti
bent
„persitvarkymo“
(„perestroikos“)
politiką; kiti kalbėtojai reikalavo užti
krinti religijos laisvę, ir atstatyti Lietu
vos suverenumą, kurį panaikino slaptas
Stalino-Hitlerio Paktas.
Milicija, kuri buvo sutelkta šalutinėse
gatvėse, į minėjimą nesikišo, bet saugu

mo pareigūnai filmavo aktyvius manifes
tacijos dalyvius. Niekas nebuvo sulaiky
tas. Apie 10 v. vakaro Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduoto
jas Kazakevičius kreipėsi "į susirinkusią
minią prašydamas, kad išsiskirstytų iki
11 valandos, nes įstatymas reikalauja ne
drumsti nakties ramybės. Po šio prašy
mo daugumas minėjimo dalyvių išsiskirs
tė. Tik apie 500 jaunuolių dar kokį pus
valandį be triukšmo tęsė minėjimą.
Piliečių teisių gynėjai Lietuvoje pri
mena, kad nors rugpjūčio 23 d. demons
tracija Vilniuje prieš Hitlerio-Stalino Pak
tą praėjo taikingai, saugumas iki šiol tebeterorizuoja kai kuriuos jos dalyvius.
Bijoma, kad ir po šios Maironio garbei
surengtos taikingos manifestacijos neiš
kiltų nauja teroro banga.
(Elta)

600 M. JUBILIEJUS VOKIETIJOJE
Lietuvos krikšto jubiliejus Mainze

naikintųjų. šie kryžiai yra ženklas šios
tautos kančių. Jie perspėja ir mus. Ir mes
negalime galvoti, kad mūsuose krikščio
nybės laisvė yra savaime suprantama ir
galiojanti visiems laikams". Toliau vysk.
Lehmann dar priminė Lietuvos šventuo
sius, Kazimierą ir arkiv. Jurgį Matulaitį.
Užbaigė kreipiniu į Dievo Motiną Mariją,
paimtu iš šv. Tėvo apaštalinio laiško Lie
tuvos vyskupams; „Tu, o Motina, esi
tarytum Bažnyčios atmintis. Tu visada
atmeni, savo širdyje saugoji atskirų žmo
nių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau pavedu
Lietuvos brolių ir seserų per šešis šimt
mečius sutelktą paveldą. Prašau tave; pa
dėk jiems būti ir visada išlikti ištikimiem
Kristui ir Bažnyčiai*.

Iš visos eilės minėjirhų Vokietijoje,
Mainze vykęs yra pavadintas pagrindi
niu. Jį suorganizavo Lietuvių sielovados
direktorius kun. Antanas Bunga, padeda
mas eilės kitų asmenų. Jau spalio 23 bu
vo atidaryta Mainzo katedros prieangio
koridoriuose paroda apie persekiojamą
Lietuvą. Tą pačią dieną vyko ir spaudos
konferencija, kur aiškino apie Lietuvos
dabartinę padėtį Sielovados vedėjas kun.
Antanas Bunga, Šventės ruošimo komi
teto narys Vincas Bartusevičius ir Stuttgarto lietuvių kapelionas kun. Kazimie
ras Senkus, šeštadienį visuose Mainzo
laikraščiuose buvo aprašymai ir fotogra
fijos. Paroda buvo gausiai lankoma visas
Per aukojimą Vasario 16 gimnazijos
tris dienas.
moksleiviai atnešė prie altoriaus kepalą
Sekmadienį
Mainzo
vyskupas dr. lietuviškos duonos, vynuogių ir tautinę
Karl Lehmann, kartu su vysk. Antanu juostą. Per mišias buvo sugiedotos taip
Deksniu, Sielovados vedėju kun. Antanu pat dvi lietuviškos giesmės, o šiaip jau
Bunga, Mainzo ordinariato nariu Pabėgė katedros choras giedojo lotyniškai. Mišių
lių reikalams Mayer ir dar 8 lietuviais pabaigoje kun. A. Bunga įteikė kardino
kunigais laikė iškilmingas šv. Mišias už lui Volk ir mišias laikiusiajam vysk. Leh
Lietuvą. Be jų dar dalyvavo buvęs Main mann po gintarinį rožančių, kuriuos jis
zo vyskupas kardinolas Volk ir vienas yra gavęs iš Lietuvos.
mainzietis arkivyskupas, kuris šiuo metu
Giedant „Marija, Marija", visi aukoju
yra Šv. Tėvo nuncijum Ugandoje. Kate sieji šv. Mišias nuėjo prie Marijos alto
dra buvo pilna žmonių, jų tarpe apie 200 riaus, kur kun. Bunga padėjo jau per šv.
lietuvių. Sielovados vedėjas kun. Bunga Mišias degusią didžiulę žvakę.
uždegė didžiulę žvakę. Vysk. Lehmann
Tada miesto aikštėje prieš katedrą Va
jau pradėdamas šv. Mišias kalbėjo apie sario 16 gimnazijos moksleiviai pašoko
Lietuvą ir jos krikšto sukaktį, ypatingai lietuviškų tautinių šokių, žiūrovų tarpe
iškeldamas tikrąją jos padėtį, kurioje esą buvo ir vysk. Lehmann. Toliau sekė aka
sunku pastebėti, kad Sovietų Sąjungoj deminė šventės dalis Kolpingo namuose.
būtų "įvykęs koks nors pagerėjimas religi Jai
vadovavo Vincas
Bartusevičius.
jos praktikavimo atžvilgiu. Savajame pa Rheinland Pfalz krašto atstovas vicemimoksle jie gan išsamiai nupasakojo Lie nisteris dr. Christoph Stolberg perdavė
tuvos krikšto aplinkybes, pabrėždamas Krašto vyriausybės sveikinimus ir palin
religijos reikšmę lietuviams per visus lai kėjo lietuviams ištvermės. Prof. dr. Pau
kus. Jis taip pat pabrėžė, kad krikštu lius Rabikauskas, SJ, atvykęs iš Romos,
buvo labai suartintos lietuvių ir lenkų laikė paskaitą vokiečių kalboje apie Lie
tautos. Toliau jis sakė, kad ypač mūsų tuvos krikštą. Tarp kitko jis pasakė, kad
šimtmetyje Lietuvai yra tekę pakelti daug lietuvių gyvas tikėjimas yra jiems pats
kančių tiek iš vokiečių, tiek ir iš rusų charakteringiausias. Taip pat jis pabrė
okupacijų. Ypač rusiškoji lietuvius kan žė, kad lietuvių krikšte nėra minimi jokių
kina jau labai ilgai. Dešimtmečiais tęsė misijonierių vardai. Kaip krikštytojai yra
si žiaurūs tikinčiųjų persekiojimai, ku minimi jos valdovai, kurie yra krikščio
rie nesibaigia nė šiandien, šiose kančiose nybės įvedėjai. Užsklandai į sceną išėjo
lietuvių tauta narsiai liudija, kad ji yra dainininkė Lilija šukytė, palydima pia
tikinti, kad ji yra katalikiška tauta. Tau ninu V.M. Vasiliūno. Jos meistriškai iš
toje yra susidaręs brandaus pasipriešini pildytos dainos dalyvių buvo sutiktos šil
mo branduolys. Tebeveikia tik viena Ku tais plojimais. Galiausia visi buvo pa
nigų seminarija ir jos kandidatų skaičių kviesti tuose pačiuose Kolpingo namuose
apriboja komunistinė vyriausybė. Visos papietauti.
vienuolijos yra uždraustos, Bažnyčiai nė
Kun. Bronius Liubinas
ra leidžiama leisti jokio spaudos organo,
jokių knygų, šv. Raštas, tiesa, buvęs leis
tas atspausdinti, bet labai mažam skai
čiuje. Yra uždaryta apie 80 bažnyčių ir
PANAIKINTI MIRTIES BAUSMĘ
apie 300 koplyčių. Vilniuje šv. Kazimiero
Tarptautinė žmogaus teisių gynimo or
katedra yra paversta priešreliginiu mu
ganizacija „Amnesty International" pra
ziejumi.
neša, kad penki Latvijos Liuteronų Baž
Už tai ir vokiečiai yra susirūpinę ma nyčios pastoriai laišku kreipėsi į sovieti
žos tautos didelėmis kančiomis ir už tai nę vyriausybę, prašydami nebausti mir
„apeliuojame į Sovietų Sąjungą, kad ji ties bausme 19-mečios kazachų studento
imtų laikytis Helsinkio aktų, kad ji ati Kairat Ryskulbekovo. Penki latvių pasto
duotų išniekintas bažnyčias ir kad nekliu riai ta pačia proga kreipėsi į Sovietų Są
dytų religiniam gyvenimui ". „Mūsų tikė jungos prezidentą Gromyko, prašydami
jimo broliams lietuviams mūsų vyskupi visiškai panaikinti mirties bausmę Sovie
joje mes užtikriname šiandien, kad juos tų Sąjungoje.
remsime, ypač Lietuvių gimnaziją HuetTuo pačiu reikalu į sovietinę vyriausy
tenfelde“.
bę jau yra kreipęsi lenkų bei čekoslova„Lietuva yra kryžių žemė. Nuolat mė kų žmogaus teisių gynėjai. Ryskulbekoginama ten kryžius išnaikinti. Tai ypač vas, buvo suimtas už dalyvavimą demon
liečia garsųjį Jurgaičių kalną, ant kurio stracijose Alma-Atoje, kurių metu žuvo
(VAT.R.)
vis iš naujo atnešami kryžiai, vietoj iš vienas milicininkas.
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Ar nusiginklavimas pašalins karo
pavojų?
Neseniai Alerdineck'o Fondas sukvietė
Rytų-Vakarų politinę konferenciją,
ku
rioje buvo svarstomas klausimas, kaip
abiejose pusėse yra suprantamas karo
pavojus.

Londono savaitraščio The OBSERVER
bendradarbis Neal Ascherson, dalyvavęs
Budapešto konferencijoje, sako, kad ten
buvo svarstoma padėtis Europoje. Vakarų
delegatai baiminosi, kad Amerikai susi
tarus su Sov. Sąjunga dėl branduolinių
raketų pašalinimo, Varšuvos pakto ka
rinės pajėgos, būdamos gausesnės, vistiek sudarys pavojų Vakarams. Rytų Eu
ropos delegatai, iš antros pusės aiškino,
jog ginklavimosi varžybos, jeigu nebus
sustabdytos, galų gale prives prie susi
dūrimo. Todėl esą būtina ginklavimąsi su
stabdyti.
Konferencijos metu vienoje mažesniųjų
salių vyko diskusijos dėl 1956 metų "įvy
kių Vengrijoje. Ar negali panašus daly
kas pasikartoti ateityje?
Po tų diskusijų Neal Ascherson parašė
tokius samprotavimus:
Ligšiol nežinome ką
Sov.
Sąjungos
glasnost ir perestroika gali duoti Rytų
Europai. Tas sąjūdis siekia pertvarkyti
pačią Sov. Sąjungą ir Rytų-Vakarų san
tykius, bet dar nepalietė Rytu-Rytų san
tykių. Reikia stebėti, kiek tie pakitimai
ves prie laisvinimosi ir taikingos revolucijos santykiuose tarp Sovietų valstybės
ir Vengrijos, Čekoslovakijos, Lenkijos ir
kitų kraštų. Jeigu tie santykiai pasikeis
tų, Vakarams pavojus sumažėtų ir iškil
tų naujos galimybės.
„Norma“ Vilniaus scenoje
Vilniaus Akademinis operos ir baleto
teatras pirmą kartą pastatė italų kom
pozitoriaus V. Bielinio operą „Norma".
Nepaprastai sunkią Normos partiją dai
nuoja solistė I. Milkevičiūtė. Tai rolei
taip pat pasiruošusi jauna solistė S. Gižaitė. Dirigentas V. Viržonis.

Kooperatyvinis restoranas Vilniuje
Vilniaus senamiestyje, Antokolskio ir
Stiklių gatvių kampe jau trečias mėnuo
veikia kooperatyvinis restoranas
„Stik
liai", kuriame, deja, negalima gauti „sti
kliuko".
Kavinėje svečius visada sutinka su šyp
sena, kultūringu aptarnavimu. Valgiaraš
tyje — 26 pavadinimų patiekalai, šeimi
ninkai nuolat stengiasi įvairinti valgių
receptus. Planuoja kavinėje muzikinius
vakarus, kitas aptarnavimo formas. Per
dieną aptarnauja maždaug 700 lankytojų.

Daugiaaukštis garažas Vilniuje
Pirmasis Pabaltijyje daugiaaukštis au
tomobilių garažas yra statomas Vilniuje,
Tilto gatvėje. Pusės hektaro sklype bus
įrengta trijų aukštų, 150 vietų automobi
lių stovėjimo aikštelė. Pastato aukštis —
beveik 10 metrų. Pastato projekto auto
rius — architektas E. Stasiulis.
Pasirūpinta, kad garažas gerai įsilietų
į architektūrinį šio rajono ansamblį. Iš
gatvės pusės garažą dengs dekoratyvinė
siena, kuri nesiskirs nuo šalia esančių
pastatų. Autobusai ir lengvieji automobi
liai į garažą įvažiuos iš Tilto gatvės.
„Altorių šešėlyje“ — vokiškai
Neseniai Vilniaus „Draugystės" knygy
nas pradėjo pardavinėti iš Leipcigo lei
dyklos gautą naują knygą vokiečių kalba.
Tai Vinco
Mykolaičio-Putino romanas
..Altorių šešėlyje“. Lietuvių klasiko kū
rinį į vokiečių kalbą išvertė L Breving.
Anksčiau ta pati vokiečių leidykla bu
vo išleidusi J. Avyžiaus romaną „Chame
leono spalvos" ir V. Kubiliaus sudarytą
„Dviejų šimtmečių lietuvių poezijos“ an
tologiją.
Didysis Dzūkijos akmuo
Alytaus rajono Nemunaičio
kolūkyje
visi žino Vangelonių kalvoje stūksanti
septynių metrų ilgio ir keturių metrų
pločio galiūną — Didįjį Dzūkijos akmenį.
Naujuose metuose kolūkiečiai tą akmenį
išvalė, sutvarkė aplinką, įrengė gražų,
prie akmens vedantį taką. Sutvarkyti ir
kiti čia esantys gamtos paminklai — ga
lingas Geisčiūnų ąžuolas, senoji kriaušė,
plačiašakė guoba.
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EUROPOS LIETUVIS

AKIMIRKSNIAI LENKIJOS SPAUDOJE
Lenkijos keleivinis laivas „Stefan Batory" savo paskutinę kelionę atliks atei*
nančiais metais kovo 26 d. Tai pranešė
Varšuvos dienraštis „Express Wieczorny“, įdėdamas platų pasikalbėjimų su lai
vo kpt. H. Majeku. Paskutinę kelione iš
Montrealio į Londoną, Rotterdamą ir
Gdynę „Stefan Batory" atliko spalio mėn.
7 d., paimdamas iš Montrealio 571 kelei
vius. Ta proga, laivo kapitonas, visiems
svečiams suruošė puikias vaišes, duoda
mas tik lenkiškus patiekalus. Laivo įgula
taip pat buvo apsirengusi tautiniais rū
bais. Lenkijos uostą laivą pasiekė spalio
20 d. ir po trumpo poilsio išvyko ekskur
sinei kelionei į Leningradą. Iš čia pasuks
į Karibų salas ir kaip minėjau kovo mėn.
26 d. bus greičiausiai parduotas geležies
laužui ar kokios nors kitos va’stybės bvei. Ir prieš karą, tarp Gdynės ir NewYorko kursuodavo tuo pačiu vardu len
kiškas laivas, veždamas iš JAV lenkų kil
mės amerikiečius.
Tas pats dienraštis spalio 14 d. pirma
me psl. rašo apie V. Jaruzelskio Varšu
vos mokyklų lankymą bei....... kepyklų
apsileidimą, pristatant duoną ir bandeles
Mokstovo vietovei ne šeštą vai. ryto, bet
tik dešimtą. Kaltinamas transporto vedė
jas, kadangi valstybinės kepyklos direkt.
Kazys Vilk laikraščio bendradarbiui pa
reiškė, kad jau 4 vai. ryto net 19 tūkst.
duonos kepalų jau laukė jų paskirstymo
po kepyklas, kai tuo tarpu normaliai iš
kepama 15 tūkst. Kas atsitiko? Pasirodo,
kad trijų sunkvežimių vairuotojai neat
vyko į darbą (buvo pirmadienio rytas!),
kiti vėl pavėlavo. Kaltinami ne tik išvežiotojai, bet ir „pan kierownik -‘(taip —
ponas vedėjas, o ne“ tovvažyš—draugas!)
Šaltokas spalio mėnuo, tačiau daugia
aukščių namų butai nešildomi. Vėl „Ex
press Wieczorny" rašo, kad pastatuose
susprogo vamzdžiai, 200 namų neturi šil
to vandens. Tik po kelių dienų katilinėse
pasirodė darbininkai, mėgindami šią ava
rijų laviną pašalinti.

Atkreipiau dėmesį į filmus. „Kultūros"
kine rodomas „Nad Niemnem" (Ties Ne
munu), kitame „Krryžaey — Kryžiuočiai"
(H. Sienkievičiaus trilogija? K.B.).
Neįdomus (kaip ir Maskvos „Pravda"
ar Vilniaus „Tiesa- yra Lenkijos komu
nistų partijos oficiozas „Trybuna Ludu“.
Visas psl. skiriamas vyriausybės kalbėto
jui Jurgio Urbono pranešimui apie vaka
ruose paskelbtus
ūkinius
pasikeitimus
Lenkijoje, M. Gorbačiovo viešnagei Le
ningrade, komunistinio bloko pasitari
mams Maskvoje bei visai Lenkijos atsto
vo Zbignievo Messnerio pasakytai kalbai.

Vokietiją bei prie Monte baiga, kuri bus vakarinių galybių veda
buvo sovietų išvežtas į ma iki galutinės pergalės.
Pačiame Vilniuje aiškiai matomas ka
įstojo į gen. Andersono
„Trybuna Ludu“ nutyli. ro stovis. Labai sunki situacija. Pastebi
Minimas III-čias Vilniaus pionierių ba mi aprūpinimo sunkumai. Greitai prit
talionas. Šia proga, norėčiau pažymėti, ruks anglies ir naftos. Duona parduodama
kad jis priklausė III-čiai Korpo apygar pagal korteles, ilgos žmonių eilės prie
dai, vad. gen. Steponui Dąb-Bieinackio. kepyklų. Kai kurios krautuvės nelabai
Tai buvo Lietuvos pasienio teritorija, ku noriai parduoda — gal tik už skamban
lią sudarė Vilniaus vaivadija, dalis Nau čią caro laikų auksinę ar sidabrinę mo
garduko ir Balstogės. Trečiame korpe bu netą.
Vilnius visiškai be kariuomenės (taikos
vo šios Lenkijos karinės jėgos: 1-19-20
pėstininkų divizijos, Vilniaus, Suvalkų metu čia stovėjo 1,6 pėstininkų pulkas,
ir dalis Naugarduko kavalerijos brigados, 13 ulonų, ryšių batalionas, pionierių ba
III-čias sunkiosios artilerijos pulkas, III- talionas, artilerijos ir 1.1, ir 1.1. — K.B.)
čias pionierių batalionas (jis stovėjo Tri Keli silpnai ginkluoti KOP (Kerpus Ochjų Kryžių kalno papėdėje, netoli Vilne rony Pagranicza — pasienio apsaugos
lės — K.B.) II-as ir III-čias priešlėktuvi korpas — K.B.) ir keli batalionai I-o le
nės artilerijos divizijonas. III-čias ryšių gionų pulko, sudaryto iš pašauktų atsar
batai., VII-tas tankų batalionas ir 5-tas ginių, tačiau vėl visiškai be ginklų. Mane
karo lėktuvų pik. Šios visos karinės pa taip pat painformavo, kad Vilniuje nėra
jėgos buvo sutelktos prieš Lietuvą ir Sov. amunicijos, nėra jokių ginklų.
Vilnius negalėjo gintis puolant vokie
Sąjungą (Marian Zgurnik, Sytuacja mičiams,
negalėtų jis priešintis ir lietuviams,
litarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r. Warszawa, 1976, psl. 76). jeigu jie susigundytų jį užimti, (pik. Le
kowienskie,
Kaip atrodė šios visos Lenkijose karinės on Mitkievič, Wspomnienia
pajėgos Vokietijos-Lenkijos karo metu? psl. 273-74).
Taip, Lietuva nesmogė lenkams durtu
I šį klausimą atsakymą duoda Lenkijos
karo atstovas Kaune pik. Leonas Mitkie- vu į nugarą. Tai padarė šiandieninis jos
vič, taip rašydamas savo prisiminimuose: sąjungininkas Sov. Sąjunga. Mūsų vals
„rugsėjo 14 d. Vakar buvome Vilniuje. tybė išlaikė paskelbtą neutralitetą. Ir tik
Stefa (pik. L.M. žmona — K.B.) vežė ga žlugus Lenkijai, šauni Lietuvos kariuome
lionus jodo, tvarstomos medžiagos, pagal nė spalio mėn. 28 d. įžygiavo į mūsų seną
ves, baltinius ir kt. Be to, ji norėjo ap sostinę.
„Jei kas staiga paklaustų, su kokia
lankyti motiną. Tuo tarpu aš, norėjau su
sisiekti su gen. štabu, sužinoti bendrą nuotaika Vilniaus krašto lietuviai sutiko
Lenkijos padėtį. Deja, nusivyliau Vilnius grįžtantį Lietuvos karį, manding, sunku
yra visiškai atkirstas, be jokių žinių ir būtų atsakyti. Tai mozaika tūkstančių šir
ryšio, panašiai ir mes Kaune. Maršalo džių, vargo spaustų ir ilgesio varstytų,
štabas randasi Vlodzimėže
(Volninė — jausmo neramaus, kaip paukštė tarp vie
K.B.), o prieš keletą dienų buvo Bręstoje. sulų, meilės, pačios tyriausios ir neišmy
Vyriausybė turi būti Kšemiėnce (netoli limos, priesaikos vienu du — tėvynei ir
Rumunijos sienos — K.B.), tačiau ar tai sau — prisiektos, ištikimybės per kon
tikrai — Vilniuje niekas negalėjo pasa centracijos stovyklas, kalėjimus ir klas
kyti. Tai ką sužinojau ir savo akimis pa tą. Tai mozaika, spindinti kaip švyturys
mačiau, turiu pasakyti, kad mūsų padėtis jūrų tolybėj. Tai regėjimas, kuris puose
yra beviltiška. Mane painformavo, kad lėtas per dvi dešimtis metų. Čia tegali tavisos Gardino, Vilniaus rajone esančios tai, visai aišku, atsakyti kiekvienas pats
jėgos (taipgi — III korpo! — K.B.) gavo už save, nes kiekvienas tą džiugią valan
įsakymą pasitraukti į vakarinę Mažosios dą savaip pergyveno, savaip džiaugėsi ir
Lenkijos dalį (Malopolska) prie Dniest- savaip vertino“ (J. Cicėnas, Vilnius tarp
ro. Juk tai negalimybė, beveik 1000 km. audrų, psl. 443).
Šiandieną, išeivijos tarpe labai dažnai
atlikti pėsčia! Tiesiai nuvykau į Vilniaus
kalbama,
kad Lietuvos kariuomenė buvo
vaivadiją (vaivadija buvo priešais Ka
tedrą, šalia vysk. Jolbžykovskio rūmų — didelė našta mūsų jaunai valstybei. Ji
K.B.), norėdamas gauti kiek daugiau in nepasipriešino ginklu lenkt; ultimatumui,
formacijos. Pataikiau į vaivados Maru- lengvai sudėdama juos prieš Kremlių...
ševskio sušauktą posėdį su Vilniaus įgu Deja, tai ne kario kaltė. O visiems Lietu
los dalinių vadais. Svarstomas buvo klau vos kariuomenės priešams reikėtų pa
simas, kokių reikia imtis apsigynimo prie statyti vieną klausimą: tautieti, kas įra
monių, puolant Lietuvai Vilnių. Vilniaus šė Lietuvos vardą į pasaulio valstybių
puolimas buvo laikomas didžiausiu pavo tarpą? Kas Tau įdavė Lietuvos pasą, ku
jum. Kategoriškai nuraminau jų baimę ris apsaugojo Tave Vokietijos stovykloje
tvirtindamas, kad dabartinėje situacijoje nuo panašaus likimo, kokio susilaukė uk
Lietuva neturi tikslo mums smeigti peiliu rainiečiai, gudai ir kt. Sov. Sąjungos pa
vergtos tautos? Ar tai nebuvo Lietuvos
į pečius. Mano teigimas buvo priimtas su
nepasitikėjimu.
Paprašiau žinių apie karys?
Pagerbkime jį Vilniaus atgavimo pro
bendrą Lenkijos padėtį. Vaivada Maruševski visų akyvaizdoje pareiškė, kad ga, prisiminkime mūsų karius — savano
mūsų padėtis yra beviltiška, kad greičiau rius. šaulius, partizanus Lietuvos kariuo
siai neišvengsime vokiškos visos Lenkijos menės šventėje lapkričio 23 d.

vojo prieš nacių
Casino. Kad jis
Sibirą ir vėliau
armijos eiles —

Daug dėmesio „Trybuna Ludu" skiria
Lenkijos liaudies kariuomenės dienai ir
šia proga surengtus priėmimus Lenkijos
pasiuntinybėse Romoje, Vašingtone, Ber
lyne. Italijos sostinėje buvo atžymėtas
III-čio Vilniaus pionierių bataliono buv.
Karys Pranas Jacevič, gaudamas iš Len
kijos ambasadoriaus Juozo Viejačo ran
kų ordiną už kovą 1939 m. Jo laipsnis
nenurodytas, tačiau pasirodo, kad jis ko okupacijos, tačiau to jis nelaiko karo pa

K.

KRUVINA VASARA
Viltį, kad karas netrukus baigsis,
nuolatos maitino ir gili neapykanta
vokiečiams, kurie antrojo pasaulinio
karo pradžioje vienu smūgiu paklup
dė išdidžių Lenkiją ir kurie nepagailė
jo jėgų jai terioti. Įgimtas nacionalinis
lenkų išdidumas, jų nenoras likti įveik
tųjų rolėje, o be to nuolatinis vokie
čių žiaurumas ir priespauda, daug
prisidėjo prie to, jog Lenkijoje buvo
organizuotos slaptos pasipriešinimo
grupės ir partizanų būriai.
Rusai, sėkmingai kaudamiesi net
keliuose frontuose, visais būdais sten
gėsi silpninti vokiečių užnugarį, nuo
latos bandė prasiskverbti į tokių gru
pių ar būrių tarpą ir jų veiklų pakreip
ti savo naudai. Jiems šiuo atveju daug
padėjo tuometinė pogrindinė Lenki
jos komunistų partija. Komunistų pa
stangomis organizuotos grupuotės vis
didėjo, apginkluotos sovietiniais gin
klais jos ėmė dar kiečiau priešintis vo
kiečių kariuomenės daliniams, užpul
dinėjo administracines vokiečių or
ganizacijas.
Viename kitame pamiškių kaime
pasirodė ginkluoti vyrai, kurie buvo
pasiryžę kovoti ne tik prieš vokiečius,
bet ir prieš komunistiniai nusiteiku
sius lenkų, gudų ar lietuvių partiza
nus. Miškai anuo metu dar buvo pui
kia slapstymosi priemone, jie padėda
vo būriams, grupėms nepastebimai
prasiskverbti iš vieno krašto į kitą.

APYSAKA-ROMANAS
—
Miškų prieglobstyje buvo gabe.arr.i
ir slepiami ginklai bei sprogmenys, čia
buvo organizuojamas tas ar kitas už
puolimas.
Netenka pamiršti, kad pasipriešini
mo vokiečiams grupių ir grupelių tar
pe buvo nemaža žmonių, kurie tėvy
nės išvadavimo vardu tiesiog plėšika
vo ir ne kiek nesirūpino kokia nors
kraštų ateitimi. Buvo tai įvairaus
plauko nuotykių ieškotojai, pabėgę
nusikaltėliai ar tiesiog dykaduoniai,
kuriems niekas nebuvo šventa ir ku
rių „žygius“ lydėjo pigaus pasipelnimo troškimas.
Savaime suprantama, kad tuometi
nė okupacinė vokiečių valdžia ir ka
riuomenės vadovybė jokiu būdu ne
galėjo sutikti su slaptųjų grupių vei
kla bei operacijomis. Jos stengėsi kon
troliuoti partizanų judėjimą, stengėsi
užgniaužti jį dar gimimo stadijoje ir
nuolatos perkryžiuoti sovietinius pla
nus vokiečių užnugariui silpninti.
Kol vokiečių armijos daliniai buvo
netoli Maskvos ir Leningrado, kol bu
vo okupuotos Ukraina ir Baltarusija,
kol sovietiniai daliniai traukėsi atgal
buvo paprasta kovoti ir su bolševi
kams pritariančiais partizanais. Ta
čiau kai raudonoji armija atbloškė vo
kiečius nuo savo didžiųjų miestų, kai
ji vis sparčiau ėmė žygiuoti vakarų
link — kova su miškuose besislaps
tančiais daliniais darėsi vis sunkesnė

Rimanto Šovos pranešimas jaunimo
reikalais Tarybos Posėdyje, Derby,
1987.10.31 d.

Šie metai yra ypatingi tuo, kad mūsų
ilgai lauktos jaunimo kregždės pasirodė
Sąjungos padangėse. Iš vienos pusės lai
yra labai džiuginantis ir viltį žadinantis
reiškinys. Bet iš kitos pusės, sprendžiant
iš Geraldo Jakimavičiaus pasisakymo Są
jungos suvažiavime ir Algio Kuliuko
straipsnio „Ateities Klausymu-- E.L., jau
nimas susiduria su gan didelėmis kliūti
mis norėdami įsijungti į Sąjungos veiklą.
Kyla Sąjungai gyvybinę svarbą turintis
klausimas: ar mes, kaipo lietuvių ben
druomenė, esame sudarę tinkamas sąly
gas jaunimui įsijungti į mūsų veiklą ir
ar mes galime savo veikloje surasti jiems
jų pastangų vertą darbą.
Sprendžiant iš Centro Valdybos dažnų
pranešimų „E.L.", nuo pat Jaunimo Są
jungos įsikūrimo tarp Centro Valdybos
ir jaunimo yra palaikomi artimi ryšiai.
Iš to būtų galima susidaryti įspūdį, kad
jokių problemų nėra ir mums nereikėtų
luo reikalu rūpintis. Bet tai kodėl, po 9-ių
ar daugiau metų tų ryšių, Algis savo
straipsnyje „Ateities Klausymu-- susirū
pinęs klausia „E. Lietuvyje“: „Tai ką da
bartiniai Jaunimo Sąjungos nariai turėtų
daryti? Likti jaunuoliais ir toliau neprisiimant jokių bendruomenės pareigų, ku
rias turėjo perimti jau prieš eilę metų?
Nejaugi jie niekad neįsijungs į Lietuviš
ką bendruomenę“?
Kaip jūs žinote ir kaip buvo minėta
„E.L.“ redaktoriaus, Algis nėra koks nors
paprastas jaunuolis, retai palaikantis ry
šį su lietuviška veikla ir sunkiai joje susigaudantis. Jis yra
aktyvus Jaunimo
Sąjungos narys, dalyvavęs
Pabaltiečių
Laisvės ir Taikos Žygyje Baltijos jūra ir
už visuomeninę veiklą apdovanotas Eu
genijaus Kriaučeliūno Jaunimo Premija.
Tad, jeigu Algis, nepaisant artimų ryšių
su Centro Valdyba, nemato tinkamų sąly
gų jaunimo įsijungimui 'į Lietuviškos
Bendruomenės veiklą, tai, aš manau, mes
nesuklysime patikėdami jam, kad tų, jau
nimui reikalingų sąlygų, mūsų veikloje
ir nėra.
Tos sąlygos kurių jaunimas ieško mūsų
veikloje nėra ypatingos. Jos yra tos pa
čios, kurių turi teisę reikalauti ir tikėtis
kiekvienas Sąjungos narys, būtent, kad
dalyvaudamas Sąjungos veikloje jis tu
rėtų galimybę pagal savo sugebėjimus ir
galimumą dirbti Lietuvių Tautos ateities
užtikrinimui.
Matydami pasišventimą, su kuriuo jau
nimas veikia jaunimo Sąjungoje, mes ne
galime abejoti jų idealizmu ir noru savo
jauną energiją ir jiems brangiai kainuo
jantį laiką aukoti Lietuvių Tautos labui.
Būtų ironiška tragedija, jeigu mes, vy
resnioji karta, tiek metų prikalbėję apie
jaunimą, apie mūsų visuomenės
ateitį,
pabrėždami Sąjungos reikšmę jos išlaiky
mui ir tam tikslui sukrovę milijoninį tur
tą, baigtume savo dienas nepajėgę Są
Baronas jungos veikloje surasti jaunimui vietos.

Tęsinys (26)

GEDIMINAS SUKAS

NAUJA INICIATYVA

ir sunkesnė. Didžiulėje Bieloviežo gi
rioje, Augustavo miškuose, Lietuvos
Gudijos-Lenkijos pasieniuose besi
slapstantieji buvo vis geriau aprūpi
nami ginklais, šaudmenimis, sprogsta
mąja medžiaga. Naktimis atskridę so
vietiniai lėktuvai lengvai išmesdavo
savo krovinius į iš anksto nužymėtas
vietas miškuose ir partizanams nebu
vo daug vargo juos surasti. Dalis tų
ginklų ir šaudmenų nežinomais keliais
pasiekdavo Lietuvos pasienio gyven
vietes. artimesnes ir tolimesnes Vil
niaus apylinkes. Tose apylinkėse buvo
net keletas komunistų vadovaujamų
partizanų būrių. Ne be pagrindo buvo
spėliojama, jog visos minos, sprogu
sios eilėje Lietuvos geležinkelių linijų,
į mūsų kraštą atkeliavo per Augusta
vo miškus.
194... metų pavasarį Antokolkos
kaimo apylinkėse stovėjo didelis, mo
torizuotas baudžiamasis SS dalinys.
Iš čia įvairios to dalinio grupės išvyk
davo ekspedicijoms į apylinkinius
miškus, iš čia dalinio vadovybė sten
gėsi surasti partizanų grupuotes, so
vietinių ginklų judėjimo kelius. Kaip
tik šiam daliniui buvo priskirta nau
ja grupė, kurios nariu taip netikėtai
tapau aš pats.
Antokolką drauge su Maironiu pasie
kėme vėlai vakare. Dar kažkokiame
Gardino priemiestyje susiradome tam
siaveidį, j čigoną panašų ūkininką, ku

ris paėmė mus į savo vežimą. Mažytis,
liesas kuinas buvo lėtas ir taip sunkiai
traukė ratus su trimis vyrais, jog pra
ėjo daugiau nei pusdienis iki mes pa
matėme pirmąsias kaimo pirkias.
Maironis lenkiškai daug primelavo
mūsų vežėjui apie tai, jog mes abu
esą didelės medžio apdirbimo įmonės
tarnautojai ir norime vietoje susipažin
ti su medžio kainomis bei galimybė
mis miško medžiagai išvežti.
Ar juodaveidis ūkininkas mums
patikėjo, ar ne — buvo sunku supras
ti. Jis tylėjo ir jo mažylės, primerk
tos akys suspindėjo tik tada, kai Mai
ronis į jo ranką įspraudė didoką pa
kutį tabako, dvi dėželes degtukų ir
paprastą, medinį, bet dailiai padarytą
'kandiklį cigaretėms. Rūkančiam vy
rui tuo metu tai buvo visas turtas ir
mūsų vežėjas su džiaugsmu pralemeno
padėkos žodžius.
— Jeigu ponai norite pernakvoti,
gal būtų geriau kreiptis į seniūną. Jo
namai dideli, ten daug vietos. Mano
pirkia gi menkutė ir nė vienos laisvos
lovos... — tarytum atsiprašydamas
murmėjo tamsiaveidis.
— O mums vistiek, mes galime ir
ant šieno, — oriai pareiškė Mairo
nis. Iš jo rauplėto veido dingo tie
skausmo šešėliai, kuriuos buvo sukė
lusi Irenos mirtis. Nei šaltai spindin
čiose akyse, nei jo saikiuose judesiuo
se nebuvo galima pastebėti gilios ne
laimės pėdsakų. Maironis mokėjo
slėpti savo vidinį pasaulį.
— Tokie ponai ir ant šieno... Nau
jo šieno dar neturiu, o senasis vargu
ar bus geras guolis.
(Hn\ rl<mt;itiu)

surasti jiems, jų pastangoms verto, d®
bo.
Atsakomybė, kad mes, po 40 metu vt
klos randamės šioje padėtyje, priklaus 1
visai mūsų visuomenei, nes visuomet 1
priklauso nustatyti Sąjungos veiklos g, 1
res, išrinkti įvairias valdybas ir todėl yr I
mūsų visų pareiga užtikrinti, kad ši art 1
blema, kol dar nepervėlu, būtų linkaitį '
išspręsta.
1
Šią pareigą bus nelengva atlikti, te 1
problemos mes neišspręsime kooptuodau *
vieną kitą jaunuol'į į valdybą. Mes turi
me sudaryti sąlygas, kad visi mūsų jai
nuoliai ir jaunuolės galėtų Sąjungos veš
kloję įsijungti į Lietuvių Tautai nauding; I
darbą.
i
Mes turėsime išnagrinėti visas esama 1
galimybes ir kliūtis šiam siekimui įgyver, '
dinti. Pasiremdami prieitomis išvadoms
turėsime surasti pasiūlymus padėčiai pa l
keisti, kurie būtų priimtini mūsų visut i
menei ir taip pat patenkintų mūsų re, 1
klos ateities reikalavimus.
Be to norint, kad šis mūsų siekimas kį
tų sėkmingai įgyvendintas, yra svarbi k
kad vykdymui pasirinktuose pasiūlymu •
se atsispindėtų daugumos visuomenės pa
žiūros ir todėl visas tas darbas turi Mt t
atliekamas viešų diskusijų formoje, iii c
darant sąlygas platesnei lietuvių vis®
menei tose diskusijose dalyvauti.
d
Visa tai pareikalautų nemaža kruopi š
taus darbo ir gan daug laiko, tad kyl k
kitas klausimas: kas galėtų šitą uždavii i 1'
atlikti?
k
Svarstant Centro Valdybos galimybe P
siūlosi išvada, kad ji ir daba i
jau yra per daug apsikrovusi darbais:
turi per mažai laiko, kad galėtų juos ii p
sus tinkamai atlikti. Todėl būtų beprą b
mišką ant jos narių pečių dar daugis c
d
darbų užkrauti.
Taryba, sprendžiant iš kelių paskutini
metų veiklos, neturi tokiems daibamsps n
linkimo. Tad belieka mūsų platesnį
visuomenė. Jos narių tarpe mes turim
žmonių su organizaciniu patyrimu, Sį
jungos kūrėjų, turime žmonių gerai sus n
pažinusių su mūsų jaunimo problemomis jt
turime lietuviškos bendruomenės ateit Vi
mi susirūpinusio ir energingo jauni® a
Tad jos narių tarpe ir yra geriausios gsl; ti
mybės šio uždavinio vykdytojus surasti t<
Šių minčių skatinama, grupė mūsų J gsuomenės narių, šių metų gegužės nAįp
Lietuvių Namuose turėjo pasitarimą. R
sitarime dalyvavo: Dr. Stasys Kuzmins k,
kas, Petras Varkala, Aleksas Vilčinską ti
Algis Kuliukas, Vidas Puodžiūnas ir K d;
mantas šova.
v
Pasitarime buvo diskutuotos viršmid gi
tos jaunimo problemos. Buvo prieita bE' tt
droš nuomonės, kad konferencijos, se®
narai ir kitos viešos diskusijos, kurie ,r
galėtų dalyvauti ir pasisakyti visi liete sį
vių visuomenės nariai, kurie rūpinasi m;
sų veiklos ateitimi, sudarytų geriausi;
sąlygas tinkamam problemos sprendi®
surasti.
Pasitarimo dalyviai vieningai sutik
bendrai dirbti tokių viešų diskusijų »
ganizavime.
Baigiant, Aleksas Vilčinskas buvo pas
tarimo dalyvių įgaliotas informuoti Ca
tro Valdybą apie įvykusį pasitarima b
P:
paprašyti jos pritarimo šiam darbui pra
d:
dėti. Kol kas, gal dėl per didelio užsiėmi
Vi
mo kitais darbais, gal dėl kitų priežasčių
d
iš valdybos atsakymo negavome.
Šia proga norėčiau jums pranešti, ks:l g:
s<
to pasitarimo iniciatoriai yra pasiryžę s»
ri
vo pradėtą darba tęsti. Jums priminsi
ti
kad lygiai prieš metus šiame pačia®
h
pastate, tuometinė Taryba priėmė pas®
r;
mą įsteigti jaunimo reikalams komis®
Aš tikiu, jeigu ta komisija būtų galėju tl
rr
si veikti. Sąjungos jaunimo problema B
tj
būtų dabar tokioje kritiškoje padėty?
Deja, Centro Valdybai priešinantis toW P:
komisijos idėjai ir neatsiradus pakanka b
mo pritarimo Sąjungos suvažiavime, fc P.
g:
misija negalėjo pradėti savo darbo.
Si
Laikas likęs Sąjungos jaunimo probk
T
mai išspręsti baigiasi. Tad aš kreipiuos!
jus su prašymu, neatsisakykite pareitu r<
iv
šios naujos iniaciatyvos.
ii

MIRĖ KUN. A. ALEKSANDRAVIČIŲ
Rugpjūčio 8 d. Slavikuose, Vilkai
kio vyskupijoje buvo laidojamas vietini
klebonas kun. Antanas Aleksandravičių
Velionis mirė rugpjūčio 5 d., sulaukęs^
melų amžiaus. Slavikuose klebonavo nK
60 metų. Mūsų žiniomis tai jau dėvint
šiemet Lietuvoje ir antras VilkavišB
vyskupijoje miręs kunigas. Vilkaviškivyskupijoje iš viso yra 94 bažnyčios. J*
tik apie 80 iš jų turi savo kunigą. K®
yra aptarnaujamos iš kitur atvykstanfi
kunigų. Visose šešiose Lietuvos vyskuf
jose jau apie 160 parapijų neturi saf
kunigo.
(VAT.R.)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA

LAIŠKAS IŠ

GIMNAZIJOJE APSILANKIUS — rašo A. Palavioskas
Su Vasario 16-sios gimnazija mane sie
ja tamprūs ir seni ryšiai. Prieš 20 metų
čia ke'iose klasėse dėsčiau matematikų,
prižiūrėjau berniukų bendrabutį. Vėliau
gimnazija man rūpėjo, kai joje mokėsi
mano abu vaikai. Gimnazijos nuopelnas,
tad su vaikais ir dabar kalbamės tik lie
tuviškai, o apie gimnaziją visi atsimena
me geru žodžiu, o jei matome trūkumų,
tai kalbame, kaip to reikėtų išvengti.

— Važiuosiu, — sakau, — Gimnazijon,
prasidėjus naujiems mokslo
metams.
Kaip
ten
naujasis
ber
niukų bendrabutis, kaip jame
išsidėstė
. vyrai. Juk ne juokai šitokiuose rūmuose.
— Jau vėl, — išgirdau žmonos priei kaistą, — juk neseniai
parvažiavai
iš
Gimnazijos, po bendrabučio šventinimo.
Tai, rodos,
skundeis!
sėdimąją susi
trenkęs, nes grindys esančios per slidžios.
Tiesa, kad per šventinimą buvau, bet
kaip tik todėl ir rūpi, kaip ten kas išbaig
ia, kaip nudailinta, kas pagražėjo.
— O kad grindys laiptinėje
slidžios,
tai — faktas! Tik paslydęs viriau ne aš,
t o direktorius!
i Tikrai dirbtino marmuro laiptinės grin
dys nepaprastai slidžios. Direktorius pa. Šventinimo metu koridoriuje staiga atitrū
ko nuo žemės, ir visas kiek ilgas žnegtelėjo horizontaliai. Man iš baimės užėmė
kvapą. Akies kampučiu stebėjau ir kvė
puoti vėl pradėjau, kai pamačiau, kad
jis keliasi.
— Ačiūdie, ačiūdie, — bambėjau sau
i panosėj. Staiga užplūdo kita, dar didesnė
i baimės banga. Kas bus kai kardinolas,
Gimnazijos šventinti atvykęs, pats pasly
dęs parvirs? Kas liks iš jo?
Kardinolas
neapavirto,
šalia jo
vis
i neatsitikdamas ėjo direktorius.

1

*♦
Palikęs kitus smagintis bei mėginti lai"
i mę loterijoje, pats išėjau apžiūrėti nau
jąjį, milijonus kainavusį, pastatą. Mano
vertinimas, žinoma, nesiremia specialisto
i autoritetu. Kas man nesiderina ar nepa
tinka, gali kitam atrodyti kaip neatkartojama puošmena. Ypač šiais, neįprastai
greitai besikeičiančiais skoniu, madų, bei
įpročių laikais.
Naujasis pastatas pristatytas prie jau
i ketvirtį amžiaus stovinčio ir todėl opi tiškai tarpusavy „pjaunasi“. Čia reikėjo
i daugiau talento, arba juos abu tarpusa
vy suderinti, arba skirtumą — kur baii giasi vienas pastatas ir kur prasideda kii tas — paryškinti.
ii Kita pastaba, tai bendrabučio šventinis mo skubotumas. Nebuvo sutvarkyta pa■ stato aplinka. Mokslo metų pabaiga vos
i■
______________
VI PASAULIO

už dviejų savaičių ir šventininimą gali
ma buvo atidėti naujų mokslo metų pra
džiai. Mokiniai su tėvais galėjo naujiems
mokslo metams atvykti ir į mokyklą ir į
šventę. Būtų išlyginta aplinka, užverstos
tranšėjos, baigta apdaila.
Išvažiavau namo, dar loterijoje išmė
ginęs laimę — už dvidešimt markių pri
sipirkęs bilietų — laimėjau prieškarinį
protestantų tikybos pradžiamokslį...
Jau tada, važiuodamas namo galvojau:
naujų mokslo metų pradžiai būtinai at
važiuosiu. Juk į tokius rūmus suvažiuos
iš visų pasaulio kraštų eilė lietuviukų.
**
Rugpjūčio 31-ji. Važiuoju ton,
kone
Mekon, Gimnazijon. Išnirus iš miškelio
ir pamačius boluojantį pilies bokštą, šir
dis suplaka smarkiau, it gimnazistei, pa
kviestai išleistuvių valsui. Ir tik įsisukus
į plytgaliais, gelžgaliais, įvairiausiomis
konstrukcijomis užgriozdintą kiemą.
ta
pati širdies aprimsta.
Gimnazijos kieme sutikau
mergaičių
auklėtoją, o čia pat ir direktorius.
— Galite pasveikinti, — sakė direkto
rius, — vakar vakare Marytė pagimdė
dukrytę. Abi sveikos. — Sveikinome, kal
bėjomės, o man rūpėjo ir kitkas.
— Na, tai kiek mokinių šiemet prigū
žėjo į naujuosius rūmus? — Direktorius
lankstydamas pirštus skaičiavo: Iš Vokie
tijos — 41, iš JAV — 20, iš Kanados —
6, i'š Argentinos — 3, iš Urugvajaus — 2,
po
vieną iš Prancūzijos, Dominikonų
resp. ir Mali. Vadinasi -— 74. Skaičius net
kiek mažesnis, nei kitais metais. Priežas
tis viena, šiaurės Amerikos lietuviams
doleriui nukritus per brangus pragyveni
mas
bendrabuty. Sunku priekaištauti
Amerikos lietuvių jaunoms šeimoms, ne
leidžiančioms savo vaikų į gimnaziją, kai
bendrabutis kainuoja mėnesiui arti dvie
jų šimtų dolerių. O vaiko kelionė, apran
ga, kišenpinigiai?.. Mane, taip besampro
taujantį vienas iš kolegų kumštelėjo ir
paaiškino, kad kaip tik atsiunčia vaikus
Gimnazijon dažnai tokios šeimos, kurios
gyvena ir verčiasi kukliau...
Šiaip ar taip, net ir Vokietijos lietu
viams, kuriems Gimnazija panosėje, pa
grįstai skundžiasi aukšta kaina. Sumokė
ti už mokymąsi ir bendrabutį 350 markių,
kai šeimoje tedirba tik tėvas ir teuždir
ba 2200 markių. Negi išdrįsime jam pri
kišti lietuviško sąmoningumo stoką, jei
nepajėgia leisti savo vaikų į Gimnaziją!
Tik manding, ar netiks ir čia, mano kole
gos pastaba apie Amerikos lietuvius, ku
riems Gimnazija yra „per brangi“.
Yra galimybių gauti finansinę paramą
iš socialinių vokiečių įstaigų, yra pasitu
rinčių tautiečių, kurie pasiruošę paremti
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Tematiniu pažiūriu Studijų dienos yra
Išdalintos į pusdienius. Kiekvieną pus
dienį bandėme skirti kurios nors vienos
vedamosios minties išvystymui. Iš pra
džių atstovai supažindinami su tema pa
grindinės paskaitos forma. Po to dažnai
seka simpoziumas, kuriame iš anksto pa
rinkti kalbėtojai bandys apžvelgti skir
tingus nagrinėjamos
problemos aspek
tus. Simpoziumais taip pat stengsimės iš
ryškinti nuomonių skirtumus, kas galė
tų prisidėti prie diskusijų, sekančių te
mos pristatymą, pagyvinimo. Yra numa
tyta turėti kelių formatu, diskusijas. Tai
pirmiausiai diskusijos didelėj grupėj, da
lyvaujant visiems atstovams, iš karto oo
paskaitos ar simpoziumo. Jos vyktų dau
giausiai klausimų paskaitininkui ar at
skiriems simpoziumo dalyviams forma.
Toliau sektų diskusijos mažesniuose bū
reliuose (10-15 asmenų), sudarytuose iš
įvairių kraštų ir kontinentų atstovų. Vė
liau kontinentų atstovai (išskiriant gau
sesnes JAV ir Kanados delegacijas) sueis
į atskirus darbo būrelius, kur pristatys
(vairuose būreliuose vykusių diskusijų iš
vadas ir priims veiklos planus savo kraš
tams ar kontinentams, šie veiklos pro
jektai bus vėliau pristatomi atstovų se
sijai, kur dar taip pat bus galimybių
bendrai diskusijai. Ne visi čia nurodyti
temos nagrinėjimo būdai bus naudojami
kiekvieną pusdienį, bet kiek įmanoma,
bus stengiamasi prisilaikyti šios bendros
schemos.

subrendusių žmonių gretoms, jautėme,
kad Studijų dienose pagrindinį dėmesį
reikia nukreipti į mūsų tautos likimo ir
jaunimo vaidmens tautos ateities kūrime
apmąstymą.
Studijų dienų pirmoji diena (gruodžio
21 d., pirmadienis) bus skirta PLJS val
dybos bei kraštų LJS tarpkongresinės
veiklos ataskaitoms. Tą dieną taip pat
įvyks kandidatų į naują PLJS valdybą
pristatymas atstovų suvažiavimui.

Antradienis, gruodžio 22 diena, skirtas
jaunimo veiklos problematikai nagrinėti.
Čia bus kritiškai pažvelgta į praėjusių
penkių kongresų nutarimus, siekiant at
skirti tuos, kurie davė teigiamų praktinių
rezultatų, nuo tų, kurie pasiliko tiktai po
pieriuje. Toliau sėks šio kongreso bendrų
tikslų pristatymas, kad atstovai aiškiau
suvoktų savo dalyvavimo kongrese pras
mę. Po to dalyviai simpoziumo būdu bus
supažindinti su ryškesniais jaunimo
ir
jaunimui aktualios lietuviškos veiklos pa
vyzdžiai. Bus taip pat pravesta eilė dis
kusinių būrelių su patyrusiais veikėjais.
Vakare atstovų suvažiavimui bus prista
tyti iš kraštų atsivežti veiklos projektai.
Tas turėtų padėti atstovams susipažinti
su kitų kraštų jaunimo galvosena, jų są
lygom ir galimybėm. Šių projektų svars
tymas bus tęsiamas diskusijų būreliuose.
Pirmos dvi Studijų dienos skirtos dau
giau atstovų „apšilimui“, atsigavimui nuo
„padangių ligos“ (,,jet lag") ir įėjimui į
tam tikras darbo vėžias, todėl čia nenu
matytas kokių nors intelektualiai sunkes
nių temų nagrinėjimas. Nuo trečios die
Studijų dienų akademinės programos
nos prasidės gilesnis konkrečių temų
apžvalga
Artėjant prie pusės amžiaus, kaip Lie svarstymas ir realus atstovų įsijungimas
tuva prarado savo nepriklausomybę ir į PLJS veiklos planavimą ateinančiai ka
išeivijoje retėjant Lietuvoje gimusių ir dencijai.

ekonomiškai silpniau besirandančius, bet
Gimnazijoj mokytis norinčius vaikus. Pa
lyginus patogumus siūlomus Gimnazijos
bendrabuty ir su atitinkamo lygio vo
kiškuoju — mokestis mūsiškiame yra
triskart mažesnis.
Bendrabučio įštaigingumas
jaučiamas
ne tik kambariuose. Nepaprastomis „ra
rotų" šviesomis iškarstytas pastato fojelaiptinė. Gerus du trečdalius tų šviesulių
galima buvo skirti parko takučių san
kryžoms apšviesti. Apie parką atsimin
siu atskirai. Pačios laiptinės giindys, be
jokių juokų, pavojingai slidžios. Be to,
ne architekto akimis žiūrint, laiptinė uži
ma per daug užstatyto ploto ir erdvės,
kiek ji suės energijos! Yra ir dar keli ne
specialisto pastabų verti abejotini spren
dimai. Labai neįprastai išspręstas pasta
to fasadas, su dviem, dievaži, — jokį pasi
grožėjimą nekeliančiais bokšteliais, ty
čia padidinant stiklinio fasado plotą. Jo
kių architektūros studijų
nebaigusiam
piliečiui aišku, kad net trigubo stiklo dan
ga pralaidžia šilimą daugiau nei deginto
molio blokas. Plotas, apačioj tų mįslin
gų bokštelių, mano supratimu, gali būti
atitvertas nuo laiptinės ne trim durim,
o vienom (audiniu apvilkta kolona —
kad bėgiodami mokiniai neužsigautų atsimušdami), dviem dumplinėm širmom,
kurias sutraukus, būtų žymiai padidintas
motomumas, lyg ir salės priedas.
Pabarti reikia statybininkus,
kurie
mokinių suvažiavimo dieną, (jau seniai
po šventinimo), atsiminė apie žaibolai
džio būtinumą. Vėl stumdė baldus, vėl
plėšė paskirstymo dėžučių dangtelius,
gręžė sienas. Pagaliau belaipiodami ant
stogo darbininkai jį prakiurdė. Jau spėjo
prilyti ir parketą išardyti.
Žinoma, džiaugtis yra daugiau kuo nei
raukytis, bet juk tam ir investuoti mili
jonai. Gražu turi būti visur, todėl raukymąsį iššaukiančios detalės juk
nebūti
nos. ..
Pasukome su savo pašnekovu į parką.
Aš ilgokai galvojau, kur man toks nejau
kumą sukeliantis vaizdas jau matytas ir,
staiga prisiminiau. Taip, tėviškėj, 1955 m.
atrodė prieš du metus į Sibirą išvežto kai
myno sodyba. Parku nedera vadinti kimsyną, kuris geriau tiktu Bundeswehro
žvalgų pratyboms, o ne moksleivių poil
siui. Tai usnės, piktdagiai, dilgėlės, vi
jokliai susipynę ant ištysusių gluosnių
ataugų, kerštingai kybo ties galva ir tiek
susenę, sustabarėję, įsišeimininkavę — iki
dvokimo. O dažnai minimi gimnazijos pagalbininkai-pensininkai pešioja iš betono
plokščių tarpų lendančius varpučio lape
ly čius.

(Nukelta į 4 psl.)
Trečiadienio, gruodžio 23 d„ rytas skir
tas tautinio apsisprendimo motyvacijos
gvildenimui. Bus bandoma atsakyti i
klausimą, kaip galima išeivijos jaunuolį,
užaugusį svetimam krašte, o dažnai ir
įaugusį į svetimą kultūrą, paveikti, kad
jis angažuotųsi veiklai lietuvių tautos la
bui. Vedamoji mintis: tautinis apsispren
dimas yra galimas kaip moralinis reiški
nys, pagrįstas atsakomybės už tautos, iš
kurios esame kilę, likimą. Antroje dienos
pusėje bus svarstomas lietuvių kalbos
vaidmuo išeivijos kultūriniam gyvenimui,
o taip pat lituanistinio švietimo proble
mos. Vedamoji mintis: gilesnis lietuvių
kalbos pažinimas yra būtina sąlyga išei
vijos kultūrinės veiklos podirviui suda
ryti. Tą dieną, į pavakarį bus taip pat
pravesti rinkimai naujos PLJS valdybos
bei VII-ojo PLJK vietos nustatymas.
Sekančias dvi dienas atstovai turės per
trauką Kūčioms ir Kalėdoms atšvęsti.
Antrąją Kalėdų dieną, šeštadienį iš ryto
vykstama į Canberrą, o po pietų jau bus
tęsiama Studijų dienų programa. Tą pus
dienį svarstysime lietuviškai
nekalban
čiojo jaunimo įtraukimo į lietuvišką vei
klą problemas. Čia bus kalbama apie lie
tuvių kilmės jaunimą, kuris neturėjo pa
lankių sąlygų lietuvių kalbai išmokti, o
taip pat apie nelietuvių kilmės asmenis
per šeimą ar kaip kitaip susirišusius su
lietuviais ir norinčius dalyvauti lietuviš
kame visuomeniniame gyvenime. Veda
moji mintis: lietuviškai nekalbančius rei
kia ne atstumti nuo lietuvių bendruome
nės, o stengtis juos pritraukti, randant
jiems tinkamą nišą lietuviškoj veikloj.
Sekančios dvi dienos bus skiriamos su
sipažinimui su Lietuvos dabartine padė
timi ir ateities perspektyvomis. Sekma
dienį. gruodžio 27 d., iš ryto pažvelgsime
į tas vertybes, kurios sudaro tautos atra
mą tarybinėje Lietuvoje. Didelį dėmesį
skirsim susipažinimui su nūdienės Lietu
vos jaunimu, jo interesais, vertybėmis,
nuotaikomis ir pasipriešinimo
režimui
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NOTTINGHAMO
Šios dienos paštu gavau virš 40 metų
mano skaitomo užsienio žurnalo naują
numerį... Jame, kaip ir visuose šių die
nų žurnaluose, labai daug reklamų. Pa
prastai aš jų neskaitau. Bet šiandien, pri
sipažinsiu. buvo kitaip.
Vos atskleidęs,
perskaičiau milžiniškomis per visą pus
lapį raidėmis atspausdintą japonų fir
mos skelbimo sakinį — MUMS MALONU
JUMS PRANEŠTI, KAD ŠIO PASAULIO
GALAS JAU ČIA PAT. Išimtinai, šį kar
tą. perskaitęs šios reklamos sakinį, susto
jau ir pradėjau galvoti. Su savo minti
mis, kad nelikti vienišu, štai ir noriu pa
sidalinti su jumis, mieli skaitytojai.
Sutinku, šios japoniškos firmos skelbi
mo negalima lengvapėdiškai atmesti t.y.
tik todėl, kad jo mintis mums nepatinka,
tik todėl, kad jis padaro mus pačius to
pranašaujamo „galo" dalyviais, žinoma,
būtų visai kitaip, jeigu ta pati firma čia
pat pasiūlytu nuskraidinti mus į mėnulį
ii’ padaryti pranešaujamo „pasaulio galo"
žiūrovais, tai net su džiaugsmu oasakytumėm: tik. jeigu galima, greičiau.
bus
labai įdomu. Deja, taip nebus. Jeigu jau
galas, tai galas visiems. Išimčių nėra.
Reikia tad rimtai susimąstyti.

«♦
Mano virš 20 metų rašinių apžvalgos,
kurios paliesdavo įvykius pasaulyje, turė
jo visuomet vieną ir tą pačią pagrindinę
mintį.
Laikui bėgant pasaulio eismas nevyks
ta darnume, kaip žmogus to norėtų, bet
vis gausėjančių priešingumų nesantaiko
je. Jiems spręsti žmogus darosi vis ma
žiau pajėgus, tuo būdu jis pamažu, bet
neišvengiamai yra
prieštaringų įvykių
auka, štai busimojo XXI šimtmečio žmo
gaus tragedija.
Kaip tik šiuo metu mes visi randamės
neva nepaprastai svarbaus istorinio įvy
kio prieangyje — pasaulinio atominio nu
siginklavimo. Tiek Kremlius, tiek Vašing
tonas sutinka, taip atrodo, kad tai bus
tikrai didelio masto ir reikšmės istorinis
įvykis. Bet tik Vašingtonas šio įvykio iš
garsinimui naudoja savo laikraščių pir
muosius puslapius ir didžiąsias
raides,
nes to reikalauja, kiek susmukusio, J A.
Valstybių
prezidento
išpopuliai inimas.
Bet Kremliaus diktatoriui populiarumas
būtų bereikalinga prabanga iki jį užmuš,
nunuodys arba jis mirs. Todėl atominis
nusiginklavinimas Sovietų spaudoje „gar
sinamas“ paskutiniuose laikraščio pusla
piuose mažytėmis raidelytėmis. Taigi, pa
gal Kremliaus nuomonę, atominis nusi
ginklavimas ne tik nėra betkoks istorinis
įvykis, bet išvis ar vertas betkokio dė
mesio. štai jau pačioje pradžioje, dar oagalimybėmis.
Vedamoji
mintis:
religinės sąmonės išsiugdymas ir idealis
tinių vertybių puoselėjimas turės lemia
mos reikšmės tautos kovoje už savo eg
zistenciją. Po pietų apžvelgsime ryškes
nius tautinio, socialinio ir religinio pro
testo pasireiškimus, panagrinėsime kai
kurias subtilesnes lietuviško patriotizmo
formas (šiuolaikinius Konradus
Valen
rodus) okupuotame krašte. Taip pat ban
dysime įvertinti išeivijos galimybes pa
remti mūsų tautiečius Lietuvoje. Veda
moji mintis: daugiau kaip 40 metų sovie
tinį jungą velkančioje Lietuvoje protesto
balsai nenutyla, ir mes turime padėti
šiems balsams kuo garsiau nuskambėti
visame pasaulyje.
Pirmadienio, gruodžio 28 d., rytą kal
bėsime apie Lietuvos ateities perspekty
vas. Pasversime dviejų pavojingiausių
okupanto ginklų — rusifikacijos ir tarybinimo — grėsmę mūsų tautai. Taip pat
panagrinėsime, kurie išeivijos politinės
veiklos būdai yra efektyviausi mūsų tau
tos ir valstybės ateities užtikrinimui. Ve
damoji mintis: naujojo žmogaus, Homo
sovieticus, ugdymas Lietuvoje sudaro di
džiausią pavojų lietuvių tautinei sąmo
nei, ir. siekiant tautos išlikimo, išeivijos
politinę veiklą reikia kreipti į kovą už
Lietuvos gyventojų sąmones. Po pietų
bus diskutuojami išeivijos ryšiai su Lie
tuvą: ar jie mums naudingi, ar žalingi, ir
ką jais galime atsiekti? Vedamoji mintis:
individualūs ir kultūriniai ryšiai su kraš
tu yra tiltas tarp dviejų tautos šakų ir
reikia juos visakeriopai skatinti, kartu
dedant pastangas tinkamam jaunimo pa
ruošimui, siekiant efektyvesnio šių ryšių
išnaudojimo mūsų tikslams atsiekti. Po
vakarienės dar planuojama turėti vaiz
dinėmis ir garso įrašų priemonėmis ilius
truotą paskaitą apie reikšmingesnes kul
tūros apraiškas dabartinėje Lietuvoje.

(Bus daugiau)

čio reikalo neišsprendus, o tik besvars
tant, koks nuomonių skirtumas.
Tiki ufhoje, atrodo, sovietiškas įvykio
nedavertinimas yra artimesnis tiesai, ne
gu amerikietiškas isteriškas pervertini
mas. Supraskime, jog bene trys metai ar
ilgiau tebevykstančiose derybose kalba
ma tik apie du nuošimčiu viso pasaulio
atominio apsiginklavimo; o tuos du nuo
šimčius sudaro jau pasenę, vaitojimui ne
betinkami ginklai. O jeigu ir nevisai taip,
tai visgi svarbu visuomet atsiminti, kad
esamas atominių ginklų kiekis pasaulyje
pilnai pakankamas penkis kartus jam
sunaikinti. Ką tad reiškia du nuošimčiai
nusiginklavimo?!... Be svarstomų dviejų
nuošimčių likę atominiai ginklai sugebės
sunaikinti pasaulį, vietoje penkių, ketu
ris kartus. Deja, prašmatnių pasaulio po
litikų dideliam nusivylimui, mums ma
žiems paprastiems žmoneliams užtenka ir
vieno. Išvada — visi tie iškilūs nusigink
lavimų pasitarimai mums paprastiems yra
tik tikras „arabų pūtimas į akis“.
• •
Milžiniški
pasaulį valdą finansiniai
centrai. New Yorkas, Tokio Hon Kongas
ir Londonas staigios vėtros pagauti, ne
teko atsparos, sudrebėjo
susvyravo ir.
netekę žado, sugriuvo. Tai atsitiko nese
niai, tik prieš tris savaites. Panašūs vie
sulai, tik ne finansiniai, bet gamtos, yra
gana dažni įvykiai J.A. Valstybėse; kiek
vienam jų, kad būtų lengviau juos atskir
ti, paprastai duodami vardai — Elena,
Barbora.
Manau šiam finansiniam vie
sului tinkamiausias vardas būtų „Nepasi
tikėjimas“.
Atleisk man, mielas skaitytojau, jeigu
aš nesileisiu į nuodugnų šio, tikiuosi, jau
praūžusio finansinio viesulo priežasties
aiškinimą, nes jis būtų ilgas ir nuobodus.
Užtenka pasakyti — viesulas buvo tiek
staigus ir stiprus, kad per vieną dieną jis
visų pasaulyje žymesnių bankų ir preky
bos bendrovių akcijas nupūtė tiek žemyn,
kad nuostoliai apskaičiuojami nebe mili
jonais, bet bilijonų milijonais.
Manau,
nesunku įsivaizduoti kokią paniką sukėlė
visa tai pasaulio pinigų ir vertybių rin
koje.
Kraštas, kuriame tas viesulas formavo
si ir kilo buvo neabejotinai J.A. Valstybės.
Ten jau prieš tris metus buvo žinoma,
kad valstybės iždas nesugeba suvesti ga
lus su galais; kad iždo nedatekliai jau
siekia 200.000.000 (200 bilijonų dolerių).
Žinoma, tas dilgino bankų nervus ir ka
sininkų padus. Tačiau J.A. Valstybių vy
riausybei kažkaip pasisekė sudaryti su
tartis su Japonija ir Vokietija, pagal ku
rią pasižadėjo finansuoti J A. Valstybių
iždo nepriteklius, žinoma, trumpam laikui.
Bet, deja, Amerikos iždo nedatekliai ne
mažėjo, bet didėjo... štai čia ir atsirado
nepasitikėjimas Amerikos valstybės iždui
„Nepasitikėjimas brendo ir staiga visu
smarkumu ir jėga sprogo. Kada skaity
site šį mano laišką, gal nepasitikėjimo
viesulas ir bus jau kiek aprimęs, bet visvien „iškados" bus pridaręs daug ir pali
kęs griuvėsių krūvas.
čia svarstomo klausimo užbaigai būti
na pasakyti, — nuo seniai buvo žinoma,
kad J A. Valstybių iždas serga perišlaidingumu, kad toji liga labai pavojinga, kad
jos staigus prasiveržimas gali brangiai
kainuoti ir sukelti betvarkę pasaulio ūky
je. Deja, praeityje, kaip ir dabar, niekas
nežino tikro vaisto šiai ligai. Tiek J.A.
Valstybių prezidentas, tiek D. Britanijos
pirmininkė buvo, sakyčiau, nekalti —gir
di, mūsų turimais daviniais pasaulio ūkis
yra visiškoj tvarkoj; mes nesuprantame,
kodėl taip atsitiko. .
Tikrai, išgirdus tokius pareiškimus, ga
lima verkti ir juoktis. Prezidentas ir pir
mininkė nežino, kad J.A. Valstybės gy
vena iš 20.000.000.000 dolerių nuostolių,
kad pietų
Amerika įsiskolinusi
virš
100.000.000.000 dolerių ir nežino kaip net
nuošimčius sumokėti, kad Europa gyvena
sviesto ir javų kalnuose, skęsta vyno eže
ruose. ..
Vargu ar atsiras toks, kuris galėtų įti
kinti, kad prezidentas ir ministerių pir
mininkė to viso nežino... Ne, jie žino, bet
bijo žinoti!.. Bijo, nes vis dar nežino, kai
visus tuos pasibaisėtinus negalavimus ir
betvarkę sutvarkyti.
Taigi, lai gyvuoja ir toliau atominė
bomba ir ekonominė betvarkė. Mėginsi
me ir toliau gyventi kaip kas išmanome.
Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas
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Jaunimo reikalai yra svarbiausi
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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.
Registered as a Newspaper at the Post
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
Office.
savo nuožiūra.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Prenumeratos kaina metams:
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
D. Britanijoje — 17 svarų;
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).
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DBLS-gos Tarybos posėdis Derbyje (II)
Sekė Taryboje dalyvaujančių organiza
cijų bei skyrių pranešimai. Bradfordo
„Vyties" klubo ir skyriaus vardu J. Ado
monis vietoje pranešimo, perdavė klubo
ir skyriaus narių pageidavimus: norėtų
kad „Europos Lietuvis“ būtų spausdina
mas didesnėmis raidėmis; kad būtų pa
dėkota aktoriui P. Ustinovui už teigia
mai paruoštą TV filmą apie Lietuvą; no
rėtų sužinoti, kurioje padėtyje yra Sody
bos Malūno pardavimas ir pareiškė pa
sitenkinimą „Europos Lietuvio“ turiniu.
J. Bliūdžius paminėjo „Europos Lietu
vio“ 37-jį nr., kuriame buvęs Skyriaus
sekretorius, nesiskaitydamas su faktais,
laiške kritikuoja skyriaus pirmininko
veiklą. J. Bliūdžius užtikrino susirinku
sius, kad tame laiške yra netiesa, įrodo
ma skyriaus posėdžių protokolais.
Spalio 25-28 dienomis Škotijoje kon
certavo Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto liaudies dainų ii- šokių „VIN
GIO" koncertinė grupė. Škotijos lietuviai
organizuotai nuvyko į vieną jų koncertų.
„Vingis" yra pajėgi grupė ir gražiai pa
sirodė. Pirmadienį (IX.26) Škotijos lie
tuviai dalyvavo pasikalbėjime, kuris vy
ko Mothervellyje. Daug buvo kalbama
apie atominius ginklus. Klausimų metų
išryškėjo šie dalykai: kodėl iš Lietuvos
negali čia atvažiuoti atostogų ir kodėl
Lietuvon nuvažiavę negali lankytis kur
nori. Buvo jų klausta ir tai, kodėl čia
matytoje TV programoje (Blue Peter)
Lietuvoje lietuviai į klausimus
atsako
rusiškai, o ne lietuviškai.
Baigdamas savo pranešimą J. Bliū
džius Škotijos lietuvių klubo vardu įteikė
1000 sv. čekį Lietuvos Atstovybės pasta
tui Londone pagerinti. Lietuvos Atstovo
Vinco Balicko vardu čekį priėmė ir pa
dėkojo DBLS-gos pirmininkas J. Alkis.
Diskusijose, pageidavimuose ir suma
nymuose paaiškėjo, kad jaunimo reika
lai yra svarbiausi. K. Tamošiūnas (Lon
donas) pareiškė savo nuomonę apie VLIKo Seimą ir PLB-nės politine konferen
ciją. D. Banaitis (Rochdale) manytų, kad
po to kai Vilniuje vykusiame pasitarime
su okupuotos Lietuvos pareigūnais daly
vavo ir PLB-bės viceprezidentas M. Drunga, DBLS-ga lietuviškos veiklos ryšius tu
rėtų stiprinti su VLIKu, o ne su PLB-ne.
Garbės narys, dr. S. Kuzminskas kal
bėjo, kad šiame posėdyje suminėta eilė

reikalų bendrybėmis, o per mažai jų pri
statyta detaliai: būtų tai atliktieji ar at
eities darbai. Jo nuomone, jaunimo rei
kalai yra svarbiausi. Reikia pranešimus
daryti ir svarstyti, kodėl skautai nesijungia Jaunimo Sąjungon? Kaip yra su
„Lynėms“, ai" jos jau mirė? Jeigu seno
sios mirė, tai naujas reikia kurti, tik ne
keliolikos, bet keturių puslapių. Dėl tu
rinio taip pat reikia pasisakyti. Jis no
rėtų daugiau lituanistikos, kad ir angliš
kai.
V. Uogintas iš Corby teiravosi apie nau
jąjį Sodyboje automašinų parką, išnuo
mojamų kambarių skaičių ir atsikaitomybę. K. Tamošiūnas prisidėjo pastabomis
apie gaisro saugos duris bei viduje iš
dažymo atliktus ir atliekamus darbus.
Kalbėdamas apie jaunimą Corby sk. ats
tovas pastebėjo, kad jų skaičius nėra per
didelis, kad reikėtų naują klubą pirkti,
bet galėtų prie jau esančio prisiglausti.
Kalbant apie keliones į Lietuvą ir iš
Lietuvos į šį kraštą, o taip pat atvažia
vusiųjų apsilankymus Lietuvių Namuose
Londone, buvo skatinama būti atsar
giems, nes atvykstą įvairiais sumetimais.
Nesusitikinėti su atvykusias oficialiai, lie
tuviškų organizacijų vardu, bet skatinti
asmeniškus, kultūrinio pobūdžio ryšius.
Turime atsiminti, kad mums nuvažiavus
į Lietuvą yra pritaikomi įvairūs suvaržy
mai ir apribojimai, todėl ir mes jų vei
klą šiame krašte turime riboti. Tačiau pa
grinde, manoma, kad privatus ryšys su
atvykusiais iš okupuotos Lietuvos turi
būti palaikomas.
J. Kičas (Nottinghamas) painformavo
apie esančius ryšius organizacinėje plot
mėje su vietos lenkais ir iš to išplau
kiančius įvairius sunkumus.
B. Zinkus (Derby) pranešė, kad DBL
S-gos Derby skyrius 1988 m. Vasario 16 d.
taip pat minės ir Derby skyriaus 40 metų
veiklos sukaktį.
Posėdžio pabaigoje P.
Bugailiškienė
įteikė DBLS-gos kambariui Lietuvių Na
muose Londone papuošti, savo mirusio
vyro, dail. P. Bagailiškio aliejumi tapytą
paveikslą. Jį priėmė ir visų vardu poniai
Bugailiškienei padėkojo Sąjungos pirmi
ninkas J. Alkis.
Posėdis buvo baigtas sugiedant tautos
Himną. Po to posėdžio rengėjai pavaišino
posėdžiavusius maistu ir kava bei arba
ta.

Bradfordas

Boltonas

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio 5 d., šeštadienį, Latvių Na
muose, Londone, įvyks tradicinis, pabaltiečių moterų rengiamas, kalėdinis bazaras, kuriame „Dainava“ atstovaus lietu
vius.
Tautiečiai prašomi talkon. Lietuviškam
stendui reikia tautodailės dirbinių, juos
tų, gintaro ir kt. Be to, loterijai, kuri vi
sad duoda didžiausią pelną, priimame
DBLS-gos Derby skyriaus nariui
įvairius fantus. Bazarą paremti galima ir
a.a. JUOZUI SLYŽIUI
piniginėm aukom.
taip staigiai ir netikėtai mirus,
Prašome dosniai atsiliepti į šį mūsų
jo žmoną ir gimines,
prašymą. Daiktus ir pinigines aukas pra
liūdesio valandoje giliai užjaučiame
šome atsiųsti iki lapkričio 26 d. šiuo ad
ir kartu liūdime
resu: „Dainava “, 2 Ladbroke Gardens,
Sk. Valdyba ir nariai.
London, W.ll.
Iš sutelktųjų lėšų „Dainava“ šelpia vargan patekusius tautiečius, remia lietu
višką gimnaziją ir jaunimą, skiria atitin
AUKOS TAUTOS FONDUI
kamas sumas mūsų tautiniams ir kultūri
Vieton gėlių ant a.a. J. Juknevičiaus ka niams reikalams.
po, p.p. Kulikauskai, Derby, paaukojo
Daina vietės
Tautos Fondui: 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
PRIEŠ ADVENTINIS
TFA D. Britanijoje
DEŠRŲ IR KOPŪSTŲ VAKARAS
AUKOS SPAUDAI
Lapkričio 28 d. vakare, Sporto ir So
J. Maslauskas — 2.50 sv.
cialinio klubo patalpose rengiamas prieš
A. Dziuvė — 9.00 sv
Adventinis dešrų ir kopūstų vakaras. Vi
K. šova — 8.50 sv
si lietuviai kviečiami jame apsilankyti.
E. Tamašauskienė — 5.50 sv.
Įėjimas trys svarai, o dešros ir kopūstai
A. Paliulis — 17.40 sv.
bus veltui ir dar kas nors priedo.
P. Lamaravičius — 4.00 sv.
Bilietus galima gauti klube, parapijos
Valerija Kazirskis — 9.00 sv.
svetainėje pas S. Kasparą arba kitus val
K. Jogėla — 3.50 sv.
dybos narius.
J. Kičas — 3.50 sv.
P. Simonaitis — 3.50 sv.
LIETUVIŲ ŠVENTO KAZIMIERO
Aukojusiems nuoširdžiausias ačiū.
KLUBAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Dėl kai kurių nesusipratimų, klubo
baro valandos nuo sekančio sekmadie
Lapkričio 21 d., šeštadienį, rengiamas
nio bus nuo 12 iki 2 vai. p.p. ir ne ilgiau. Vyties klube,
Londono Lietuvių Maironio Mokyklos
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
KALĖDŲ EGLUTĖ
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
DBLS-gos pirm. Jaro Alkio paskaita.
Pirmasis mokslo trimestras
baigsis
Bus gauta keliolika Lietuvos žemėlapių,
gruodžio 12-tą, šeštadienį, Kalėdų Eglute. kuriuos išleido Devenių Kultūrinis Fon Meninę programą atliks Prano Dzidoliko
Renkamės 10 vai. iš ryto mokyklon, o das. Kas norėtų jų gauti prašomi kreip vadovaujamas vyrų sekstetas iš Škotijos.
Pradžia 6 vai. v.
10.30 prasidės Kalėdų Eglutės programa. tis į S. Kasparą parapijos svetainėje sek
Kviečiame visus dalyvauti.
J šią Kalėdų Eglutę kviečiami visi vai madieniais arba paštu: Lietuvių švento
Skyriaus ir klubo valdybos
kučiai, ir tie—kurie dar mokyklos nelanko. Kazimiero klubas, 21 The Oval, London
Mokykloje vyksta lietuviu kalbos pa E2 9DT.
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12
vai. Lietuvių Namuose Londone. Mokinių
A.A. B. BALSEVIČIUS
amžius — nuo mažiausio iki didžiausio.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Spalio
29 d. palaidojome Bernhardą
Visi mokomės lietuviškai.
Lapkričio 21 d. L.K.V.S-gos „RAMO
(Benediktą) Balsevičių, mirusį nuo šir
VĖS“ Mančesterio skyrius rengia L.
dies smūgio Šv. Charlio ligoninėje, Vaka
KRISTINA COXAITĖ LANKĖSI
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ
rų Londone.
LIETUVIU NAMUOSE
su šia programa:
Laidotuvių apeigas atliko kun. J. Sa-keVI PLJK Organizacinio komiteto narė
L šeštadienį 14,30 vai. p.p. Mostono
vičius. Krematoriumo koplyčioje susi
Kristina Coxaite, grįždama iš Lietuvos i
kapinėse prie lietuvių paminklinio kry
rinko jo draugai, bendradarbiai ir pažįs
Australiją, keliom dienom sustojo Lon
žiaus ramovėnai padės vainiką už žuvu
tami.
done ir lankėsi Lietuvių Namuose bei „E.
sius karius, savanorius ir partizanus. Re
B. Balsevičius buvo gimęs 1925.11.12 d.
L." Redakcijoje.
ligines apeigas atliks kan. V. Kamaitis.
Kretingoje. Po karo dirbo Baldheime,
Ji papasakojo apie vykdomus Konfe
2. 6 vai. vakare Manchesterio lietuvių
Vak. Vokietijoje.
rencijai pasiruošimo darbus ir prašė pa
klube bus paskaita ir meninė dalis.
1948 m. atvyko į Angliją ir dirbo an
kviesti Britanijos lietuvius, drauge su
Kviečiame visus dalyvauti.
glies kasykloje, vėliau nylono fabrike ir
jaunimo atstovais, šią žiemą apsilankyti
Ramovėnų Valdyba
parduotuvėje.
Australijoje ir aplankyti joje gyvenan
Ilgą laiką gyveno Lietuvių Namuose
čius lietuvius.
PATAISYMAS
Kristina svečiavosi Lietuvoje ir 4 sa Londone. Buvo ramaus būdo ir savyje
Pereitos
savaitės
„E.L.“ nr. 43 Fondui
užsidaręs.
vaites lankė lietuvių kalbos kursus Vil
Tebūnie tau ramybė svetimoje šalelėje. Aukojo turėjo būti: N. Butkus — 60 sv.
niuje. Be jos, kursuose mokėsi 27 jau
Už padarytą klaidą atsiprašome — Red.
nuoliai iš įvairių kraštų, daugiausia jų
Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.
1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16
minėjimas Huettenfeldo
Buergehause,
Vokietijoje.

Londonas

Manchesteris

— iš Š. Amerikos.
Kursuose diena prasidėdavo iš ryto pa
mokomis, o po pietų vykdavo lituanisti
niai užsiėmimai. Savaitgaliais kursantai
dalyvaudavo išvykose į Palangą, Klaipė
dą, Kauną ir į Rumšiškių Liaudies bui
ties muziejų. Taip pat lankėsi ir A. Ba
ranausko gimtinėje.
Nors kursai buvo intensyvūs ir gerai
organizuoti, tačiau didesnė nauda, kal
bos atžvilgiu, buvo asmeniški susitikimai
ir lietuviški pasikalbėjimai.
„Esant lietuvių tarpe ir kalbant vien
lietuviškai yra gera proga pagilinti lie
tuvių kalbos žinojimą“ — sakė ji.
Kristinai Lietuva, susitikimas su
gi
minėmis paliko gilų 'įspūdį. Ji žada kitais
metais vėl grįžti į Lietuvą ir tęsti lietu
vių kalbos studijas.
Kristina Coxaite yra Jaunimo Sąjun
gos Sydnėjuje pirmininkė ir labai malo
ni ir šauni lietuvaitė.
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SKYRIAUS VEIKLA
Spalio 17 d. įvyko vietinių lietuvių sky
riaus susirinkimas. Skyriaus
pirminin
kas paaiškino, kad susirinkimo tikslas
buvo pasiruošti metiniams šokiams ir pa
sidalinti pareigomis.
Jis taip pat boltoniškius painformavo,
kad spalio 31 d. Manchesteryje atsilankys
į Australiją keliaujantieji DBLJS atsto
vai ir pirminė, kad lapkričio 7 d. yra ren
giama ekskursija į Bradfordo
lietuvių
klubą.
Visi einamieji reikalai ir problemos
buvo smulkiai aptartos ir vakaras, gerai
pasivaišinus, prabėgo gražioje nuotaiko
je.

TRADICINIAI ŠOKIAI
Spalio 24 d. Boltone įvyko jau tradici
ja pasidarę lietuvių šokiai. Šiais metais
svečių juose dalyvavo mažiau negu pra
eityje, bet jų daugumą sudarė apylinkės
lietuviai. Labai gražiai muzikai grojant
visi gerai pasišoko, pasivaišino, draugys
tes atnaujino ir vakarą praleido labai
smagioje lietuviškoje nuotaikoje.
Boltoniškiai dėkoja visiems tautiečiams
iš Eccles, Leigh, Manchesterio, Prestono,
Rochdalės ir draugams iš Šefieldo už atsi
lankymą ir šokių parėmimą. Be jų para
mos šis įvykis nebūtų taip gražiai pasise
kęs.
Skyrius taip pat dėkoja savo kasinin
kui H. Siliui už kantrų bilietų pardavimą
prie salės durų ir jo šeimai už energin
gą loterijos bilietų išplatinimą. Didelis
ačiū taip pat priklauso Boltono šeiminin
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PABALTIJO SĄJUNGA
kėms O. Eidukienei, S. Keturakienei ir
M. Pauliukonienei už skanų maistą, py
----------------------------------------- RUOŠIA -----------------------------------------ragaičius ir kavą.
Šokiai jau paliko praeityje ir boltoniš
kiai dėkodami visiems už atsilankymą ir
paramą tikisi, kad vėl visi Boltone susi
ESTŲ NAMUOSE.
ŠEŠTADIENĮ
tiksime ir ateinančiais metais.
366 l-OSSE WAY NORTH
LAPKRIČIO 28 d.

8-jį PABALTIJO SAVAITGALĮ
LEICESTER

12.30

12.00

PROGRAMOJE--------------------------------------Debatai apie Pabaltijo kalbų vartojimų Britanijoje. Pabaltijo poetų kūrybos
skaitymai. Pabaltijo dailės darbų paroda. Vakare bufetas, koncertas ir šokiai.

Savaitgalio kaina: visa diena £6 asmeniui. Koncertas ir šokiai

£3.00 asmeniui.

Pinigus siųsti (čekius rašyti BAGB vardu): M. Manning-Lobb, BAGB iždininkui,
“I.H 11( LA" — 139 — Abbey Wood Road, Abbey Wood, London SE2 9I)Z

PASAULI
Ko Gorbačiovas nepasakė
Gorbačiovo seniai laukta kalba bolševį
kų revol. metinių proga nustebino visus į
ne tuo ką jis pasakė, bet tuo ko jis nepį I
sakė. Jis prižadėjo daugiau demokratiją’ I
ir ekonominių reformų, bet nė vienu žo- '
džiu neužsiminė apie sąžinės belaisvius ij
jų paleidimą iš kalėjimų ir lagerių. Taip z
pat nieko neužsiminė apie religijos laisvę
Staliną jis pasmerkė, bet ir pagyrė jj
kolektyvizaciją ir kitas reformas. Aiš
kino, kad Molotovo-Ribbentropo nepuolimo sutartis nebuvo karo pradžios prie i
žastis.
Gorbačiovo kalbos padrąsinti sovietų
komentatoriai pradėjo reikalauti ir dau J
giau istorinių įvykių pervertinimo, kaip <!
pav. Čekoslovakijos invazijos. Net sako- ias
ma, kad pats Dubčekas gali būti rehabilituotas?
iii
Ir Kinijoje pasikeitimai
n»
13-tame Kinijos komunistų partijos kon
grese pusė politbiuro narių atsistatydino
?»
ir perdavė savo pareigas jaunesniems biu
rokratams. Pats ikišiolinis vadas Deru
irgi atsistatydino, bet paliko karo pajė
gų vadu ir manoma liks įtakingiausi; pe
naujos vyriausybės patarėju. Nauju ko jt
munistų partijos sekretorium buvo „vien, tu
balsiai" išrinktas Zhao Ziyang.
8o
Angola pralaimėjo mūšį
iii
Jono Savimbi Unitą sukilėliai laimėjo
prieš Sovietų ir Kubos vadovaujančią An sp
golos kariuomenę gal didžiausį mūši. An
golos kariuomenės vadas gen. Lima bu ■Jei
vo pašalintas ir laukiama daugiau na- rat
keitimų. Unitą tvirtina, kad nušovė du pu
MIG lėktuvus ir pilotus paėmė į nelais veš
vę. Juos žada pristatyti spaudos konfe Ka
rencijoje, lapkričio 12 d. Jamboje, pieti po.
nėje Angoloje. Pietų Afrika iš savo pusė pas
prisipažino netekusi dviejų lėktuvų ir pa lai
tvirtino, kad susikirtimai Angoloje sun i k
,či
kėja ir darosi nustolingi.
Arabai siekia taikos Persijos įlankoje
ari
Neramumams Persijos įlankoje tebesi įsai
tęsiant, pereitą savaitgalį atstovai iš 21 IV'
arabų valstybių susirinko Jordano sosti- (oje
nėję Ammane, kad sustiprintų arabų ly sės
gos valstybių vienybę ir surastų išeitį P
Persijos įlankos konfliktui baigti. Sunku sam
mų sudaro Sirijos prezidento Assad lai pier
kysena, kuris palaiko Iraną. Kitos arabų to
valstybės remia Iraką. Taip pat rašoma,
kad Jordano karalius Husseinas turėjo
slaptus pasitarimus su Israelio premjeru įm
Yitzak Shamir Londone.
Pabėgo Nikaragvos majoras
Nikaragvos aukštas pareigūnas, majo irai
ras Miranda, pabėgo pas amerikiečius su ravi
slaptais dokumentais, kuo Amerikos žval cnę
gyba (ČIA) labai džiaugiasi. Nikaragvoj tepi
krašto apsaugos ministeris pripažino, kad aą
majoras Miranda žinojo daug karinių pa Sus
dire
slapčių.
Nikaragvoje Amerikos remiami Contra 10.
partizanai kariauja prieš Kūbos ir Sovie lais'
tų remiamą Sandinistų vyriausybę, gi io
Gvatemaloje ir San Salvadore yra prie i s<
šingai — Kūbos ir Sovietų remiami parti save
zanai kariauja prieš Amerikos remiamas Jam
aktą
vyriausybes.
Tail
Pietų Afrika paleido svarbų kalinį
Pietų Afrika išleido iš kalėjimo buvu tam
sį Tautinio Afrikos Kongreso (ANC) pir to 1
mininką Govan Mbeki, 77 metų amžiaus, stra.
rep;
kuris kalėjime išbuvo 24 metus.
D

tių

(Atkelta iš 3 psl.)
GIMNAZIJOJE APSILANKIUS
A. Palavinskas

sint

ipat
tau

sūri
tam

Nenoriu
priekaištauti
pensininkams,
Tt
kad jie nesutvanko parko. Tai visai ne pa
gal jų pečius ir sveikatą. Parką sutvar nesu
tavo
kyti, mano supratimu, būtinas savaitė
trac
laikas ir penkių darbščių žmonių darbas.
T;
Galima būtų pabandyti talkos būdu, nes
tylia
tam, tai tikrai, neskirs lėšų nei Wiesbadenas nei Bona. Tokiai talkai, dviem-trin son
toje
dienom, pasisiūlysiu aš pats pirmuoju ir
- b
mašiną, kapojančią brūzgynus, atsigaben
siu.
Nusikaltau nepradėjęs savo pastabų
FI
pagyrimais kuratorijai, valdybai ir ne
tun
pradėjęs nuo direktoriaus ir jo kolegų
TUN
įdėtų pastangų, vargo, darbo, kurio ne tik
apie
kad niekas neapmoka, bet net nesuskai
bikr
čiuoja. Gimnazijoje, be jokios abejonės,
Algii
atliekamas milžiniškas darbas, bet — kuo
teki
didesnis darbas — tuo daugiau kritikos.
bg
Manding, dėl Gimnazijos geradariii
h a
įamžinimo ateičiai nutarta, aukotojus au
ilast
kojusius daugiau nei 3.000 DM įtraukti i
’enti
aukotojų garbės knygą. O kiek pasiliks fiove
užmarštyje tokių aukotojų, kuriems uždirb
Pat i
Bradforde — lapkričio 15 d., 12 vai., ti ir sutaupyti tris šimtus reikia daugiau 'deni
pastangų, laiko ir susivaržymo, nei tūlam, Budr
Lietuvių klube su Skautais.
Nottinghame — lapkričio 15 d., 11.15 apsukriam piliečiui trys tūkstančiai...
tam i
Subendrinus, galima tik pasidžiaugti, 00 2
vai., Židinyje.
Nottinghame — lapkričio 16 d., Vil kad mūsų mažytis lietuvybės žiburėlis ži Pridė
niaus Aušros Vartų Marijos, Židinio Glo ba vis geriau, gražiau. Jau apie trys de jungi
šimtmečiai, kai pesimistai pranašavo Gimbėjos šventėje, 8 vai. ryte.
Derbyje — lapkričio 15 d.,
14 vai., nazijos uždarymą, o ji: „Lyg ąžuols drūts
prie Nemunėlio".
Bridge Gate.

PAMALDOS

