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[2SIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ 
REPRESIJOS LIETUVOJE PRIEŠ

ISMENIS, DALYVAVUSIUS TAIKOS 
DEMONSTRACIJOJE VILNIUJE

! Vakarus pasiekusiomis žiniomis sovie- 
■ as saugumas Lietuvoje savivaliauja 
1 kdydamas stalininio pobūdžio represi- 

j prieš asmenis, dalyvavusius Taikos 
snonstracijoje Vilniuje rugpjūčio 23-čią 
eną. Užsienio spauda praneša apie tė
ra veiksmus, fizinį ir moralinį baugini- 
j atleidinėjimus iš darbo, pažeminimus 
.-eigose, moralinį spaudimą ir sureži- 
režisuotus apsvarstymus darbovietėse. 
Rugsėjo 10 dieną Vilniuje Valstybinio 
mnimo Teatro profsąjungos sušaukta- 
[, ryšium su dalyvavimu Taikos de- 
instracijoje, buvo svarstomas vienas 
atro darbuotojų, inžinierius Vytautas 
igušis. (Sekančios savaitės „E.L." spaus- 
ssime visuotinio profsąjungos susirin
ko, iš Lietuvos gautą, tekstą be patai- 
nų — Red.).
Rugpjūčio 26-tą dieną Lietuvos aka- 
jninio dramos teatro dailinikas-deko- 
įtorius Vytautas Jančauskas buvo sau- 
iBio jėga įsodintas į „žigulius" ir nu- 
itas už Vilniaus aerouosto į mišką, 
nikur miško gilumoje sustoję, visi išli- 
i. Pasitaikius progai Jančiauskas bandė 
įsižiūrėti žigulio numerio. Vienas vyrų 
ii pastebėjęs, visa jėga smogė Vytautui 
kepenis. Jam parkritus, spyrė į pilvą. 
5a tau už demonstraciją!" „Rašyk 
raipsnį, kad pasmerki demonstraciją", 
akę niekam nepasakoti apie tai, kas 
rko ir buvo kalbėta, saugumo darbuo- 
įai Vytautą Jančauska mušė iki sąmo- 
5 praradimo.
Praėjus kiek laiko, Jančauskas atgavo 
monę ir dvi valandas ėjo mišku iki 
aito. Iš čia nežinomo automobilisto bu- 
parvežtas į namus. Sekančios dienos 

tąJaničauskas ant pagalvės pastebėjo 
nosies ir burnos ištekėjusio kraujo 
nes, o kepenyse pajuto smarkiau 
tusmą. Nepaisant viso to, nuėjo į dar-
Darbe Jančausko laukė direktorius 

anas Treinys, kuris aiškino, kad daly
simu demonstracijoje Jančaukas supy
nęs net Griškevičių ir Šepetį ir čia pat 
įpė rašyti pasiaiškinimą, smerkiantį pa- 
į demonstraciją ir Nijolę Sadūnaitę. 
iisivedęs Jančauską į savo kabinėtą 
rektorius Pranas Treinys jį čia užraki- 
>. Jančauskas sėdo rašyti, kad jis yra 
isvas asmuo ir kad prieš savo norą nie- 
> nepasmerks. Rugsėjo 3 dieną „Tiesa", 
sekančia dieną ir „Komjaunimo Tiesa 

puslapiuose išspausdino tariamai 
aėausko vardu pasirašytą „gailesčio
itą“. Spaudoje pasirodžius minėtiem
likos demonstracijos pasmerkimo raž
ui, Vytautas Jančauskas parašė protes- 
laišką pareikšdamas, kad ne jis to 

laipsnio autorius ir kad jis niekados 
pasmerkęs demonstracijos.
Daugelis Taikos demonstracijos daly- 
; yra pažeminami pareigose, kitus yra 
adoma pašalinti iš darbo. Užsienio 
iuda atkreipia dėmesį j 55 metų am
us Ekonomistą Joną Pratuševičių, su 
.nuo saugumas nori susidoroti išmes
tai iš darbo.
Taikos demonstracijų Vilniuje niekas 
Sutrukdė, pažymi užsienio spauda. Lie
tos televizijoje buvo rodomi demons- 
scijos vaizdai.
Tačiau ko ji verta, jei visiškai yra nu
lini grubaus susidorojimo su taikos de- 
onstracijos dalyviais faktai? Ar Lietu
je iš viso yra vydoma demokratizacija? 
baigdama klausia užsienio spauda.

(VAT.R.)

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
ilNG (X.31) ir SUEDDEUTSCHE ZEI- 
i!NG (X.31) paskelbė žinią iš Maskvos 
fe Vilniaus SOVIETSKAJA LITVA 
žraštyje tilpusi skaitytojo laišką. Jame 
Žio Budrio vardu pasirašęs pilietis nu- 
Ikundžia, kad sovietų įstaigos nutyli, 
t Baltijos kraštų gyventojai reikalau- 
apsisprendimo teisės ir, jog sovietai 

įstoja Baltijos valstybių istoriją. Gy- 
; Mojai labai skeptiškai žiūri į Gorba- 

>vo Skelbiamus viešumo principus. Tas 
t sovietų laikraštis čia pat atspausdino 
(no lietuvio filosofo atsakymą į Algio 
airio laišką, kuriame tarp kitko buvo 
Minėtas Sovietų-Nacių 1939 m. rugpjū- 
123 dienos nepuolimo paktas ir prie jo 
Mėti slapti protokolai, ligšiol Sov. Są- 
»gos įstaigų laikomi paslaptyje.

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS KARYS
Iš po šalmo plieno šiandien žvelgia į 

mus amžiams užmerkęs akis, rūškanas, 
pilkas, kaip ir lietuviškoji žemė, mūsų 
žuvusiojo kario veidas. „Žuvome, kad gy
ventumėt laisvi!..“ Šią mums brangią 
tradicinę Lapkričio 23-ją dieną mes krei
piame savo veidą ir žvilgsnį į žuvusiojo 
visų laikų Lietuvos Kario Veidą.

Lapkričio 23-sios tradicija kilo iš ano 
istorinio fakto, kai 1918 m. lapkričio 23 
d. Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo išleis
tas pirmasis įsakymas Nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenei organizuoti pirmą
jį pėstininkų pulką. Vėliau ši diena bū
davo iškilmingai minima ir švenčiama vi
same krašte, o ypač mūsų kariuomenėje. 
Tai buvo daroma ne kuriam išviršiniam 
kariuomenės ar karių pagerbimui, kom
plimentams išreikšti. Tai buvo visų mūsų 
žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės kovotojų, 
karių ir nekarių, kraujo aukos pagerbi
mo, įprasminimo diena. Diena pasiryži
mui sustiprinti, pasiaukojimui už savo 
tautą ir žemę paskatinti, visuomenei ir 
kariuomenei nuoširdžiau susiartinti. Pa
galiau — pagrindiniam gynimosi dėsniui 
išryškinti, kad krašto saugumas yra ne 
vien kariuomenės, bet visos tautos, visų 
jos žmonių pareiga.

Lapkričio 23-oji taip pat yra ir mūsų 
Nepriklausomybės kovų narsiesiems vy
rams — Vyčio Kryžiaus nešiotojams — 
pagerbti, juos kitiems didvyriškumo oa- 
vyzdžiu pastatyti diena ir proga.

Šią dieną lietuvių tauta savo širdimi

600 M. MINĖJIMAS NOTTINGHAME
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS 

IR PALAIMINTOJO
ARK. JURGIO MATULAIČIO GARBEI 

MINĖJIMAS NOTTINGHAME
Paminėti 600 metų Lietuvos Krikšto 

Jubiliejui ir beatifikacijai mūsų ark. Jur
gio Matulaičio, kun. dr. S. Matulis, MIC, 
talkininkaujant DBLKB Valdybai, suren
gė Nottinghame, šv. Barnabo R.C. kated
roje, iškilmingas šv. Mišias ir pobūvį ka
tedros salėje.

Atvykusiems į katedrą buvo išdalinta 
šv. Mišių eigos lapeliai, palaimintojo Jur
gio lankstinukas su Jo atvaizdu, gyvenimo 
aprašymu ir malda — angliškai, taip pat 
anglų kalba išleistą Philip Skabeikio kny
gelę „Catholic Lithuania 600 Years". 
(Lankstinukai pal. ark. Jurgio lietuvių 
kalba — salėje buvo išduoti lietuviams). 
Į katedrą susirinko apie 150 asmenų.

šv. Mišias celebravo Nottinghamo kata
likų vyskupas eks. James J. McGuinness 
su kan. V. Kamaičiu, kun. dr. J. Sakevi- 
čium MIC, kun. dr. S. Matuliu MIC ir tri
mis svečiais kunigais.

Mišioms giedojo, tautiškais drabužiais pa 
sipuošę Nottinghamo „Gintaro“ choro 
dainininkai, vadovaujami Vidos Gasperie- 
nės. Vargonais grojo Mr. P. Smedley, AR 
CM.

Procesijos palydai choras giedojo „Pul
kim ant kelių“. Giesmė maloniai aidė
jo tarp aukštų katedros sienų. Vyskupas 
pasakė pamokslą. Kalbėdamas apie

Nottinghamo Gintaras ir skautai Nottinghamo katedroje, minint 600 m. Lietuvos krikštą ir pal. Jurgį Matulaitį lap
kričio 7 d. Dešinėje choro vadovė Vida Gasperienė, Europos Rajono skautų vadas s. S.B. Vaitkevičius, pirmoje eilėj iš 
kairės 5-ta Moterų Draugijos pirm. F. Damaševičienė.

Laimutis švalku
LIETUVOS KARIUI

Tave matė tauta Saulės mūšy 
ir Pilėnų garsiojoj pily.
Tu vis gyvas ir amžiais nežūsi, — 
jaunos kartos įlieja tau kraujo, 
bočių žemės garbingas kary!
Tu klauseisi Kęstučio trimito 
ir su Algirdu jojai pulkuos.
Nuo tavęs, kaip nuo Vytauto krito 
išdidūs kryžiuočių magristrai, 
klupo gaujos totorių laukuos.
Tave matė tauta prie Giedraičių, 
Širvintuos ir prie marių plačių. 
Su drąsa mūs garsių kunigaikščių 
naujam rytmečiui vėliavas kelei 
po nakties, po juodos ir kančių.
Tu laimėjai kiekvieną jai mūšį, 
nešei amžius jai laisvės dienų. 
Tu buvai, tu esi, ir tu būsi 
tas, kurs išveda tautą į saulę 
iš rūsių, iš baisių sutemų.
Ar esi tu svetur be tėvynės, 
ar laukus tėvų žemės ari, 
negali tu nurimt jos negynęs, 
nes širdy tave šimtmečiais šaukia 
laisvės kovai dvasia nemari.

jungdavos! su visų amžių lietuvių karių 
dvasia ir atmintimi, iškeldama galingos 
istorinės Lietuvos valstybės karo genijų, 
jos žygius ir sudėtas kraujo aukas.

krikšto jubiliejų prisiminė ir mūsų šven
tąjį Kazimierą, palaimintąjį Jurgį, saky
damas kad mūsų tauta, nors ir po sunkia 
priespauda, nepamiršta savo religijos, ne
pasiduoda svetimųjų įtakai.

Skaitymus ir maldas skaitė „Aušros 
Vartų Marijos Židinio“ skautai: — A. ir 
V. Važgauskai, Brigita Bishop, Samanta 
Woolfender, Algis Gasperas ir S. B. Vait
kevičius. Aukas prie altoriaus nešė tauti
niais rūbais pasipuošusi G. Kaminskienė, 
D. Narbutas, A. Gasperas ir LSS Europos 
Rajono vadas.

Buvo malonu, kad didelis skaičius mal
dininkų ėjo prie šv. Komunijos. Po šv. 
Mišių trumpą žodį tarė, šių iškilmių ren
gėjas kun. dr. S. Matulis MIC, dėkoda
mas eks. vyskupui, kunigams ir visiems 
atsilankiusiems jis visus pakvietė į kated
ros salę vaišėms ir meninei programai. 
Eks. vysk. James J. McGuinness priėmė 
DBLKB dovanas, kurias atnešė prie alto
riaus S. Woolfenden ir A. Gasperas — 
600 metų Jubiliejaus medalioną; G. Ka
minskienė — knygą anglų kalba „Ark. 
Jurgis Matulaitis" ir S.B. Vaitkevičius — 
Palaiminto Jurgio medalioną. Vyskupas 
visiems padėkojo už puikias dovanas.

Palikus altorių ir procesijai einant per 
katedrą skambėjo „Marija, Marija .“

Po šv. Mišių visi susirinko į katedros 
salę, ir pasivaišino Nottinghamo Moterų 
D-jos pagamintais puikiais užkandžiais. 
Meninės programos pradžioje eks. vysku

Vyrai, ginklo, kultūros ir plunksnos ka
riai, partizanai! Broliai, Lietuvos pogrin
dyje ir Pabaltijo miškuose! Kovotojai 
ir talkininkai demokratinių armijų dali
niuose! Nuo Elbės iki Mandžiūrijos, nuo 
Vilniaus, Gardino iki Indokinijos. Pilkie
ji pareigūnai, JAV armijos gretose, para
šiutininkų divizijose, sunkiųjų tankų ba
talionuose! Lietuviai, prievarta suvary
tieji į prakeiktos atminties raudonuosius 
pulkus tėvynėje ir didžiosios Maskvos 
imperijos platybėse!

Visi mes gyvename dar nebūtą istorinę 
valandą. Žmonijos laisvės kariai atlieka 
paskutinį patikrinimą, dideliu greičiu pa
sirengdami lemiamam tautų mūšiui: būti 
ar nebūti! Epochinis tironas, dar negirdė
tos pasaulinės imperijos planuotojas, ne
matyta klasta, įžūlumu ir visiems iki gy
vo kaulo nusibodusiais „taikos šypsniais" 
— jau gal būt baigia pasirengti lemia
mam ėjimui.

Šią didžią, atsakingą valandą simboli
nis žuvusio Lietuvos Kario veidas, jo ne
gyvos akys — šiandien giliai persmeigia 
mus... Jos žiūri iš tėvynėje dar likusių ir 
sugriautų paminklų granito, iš žemėje gu
linčių žinomų ir nežinomų partizanų 
karstų, iš mūsų brolių griaučių Sibiro 
sniegynuose, iš Indokinijos džiunglių 
purvo, iš nuniokotos Korėjos kapinynų... 
Visi gyvieji supraskime jo žvilgsnį ir 
kalbą. Būkime verti tos begalinės kraujo 
aukos, kuri dar nesibaigė ir laukia mūsų 
eilės. 1951 m. „Karys" 

pas susirinkusius pasveikino, o po jo 
kalbėjo dr. Ungar ir Nottinghamo „ONE“ 
komiteto narė Emma Nawicka.

LSS Rajono vadas ir vadovė bei tau
tiškais drabužiais pasipuošusios sesės eks. 
vyskupui įteikė LSS Europos Rajono iš
leistą Albumą. Vyskupas domėjosi apie 
mūsų lietuvius skautus, priminė, kad 
skautai yra puiki jaunimo organizacija ir 
skatino toliau su jais dirbti.

Meninėje dalyje pirmiausia pasirodė 
Nottinghamo „Gintaras" su V. Gasperie- 
ne, kuri padainavo keletą dainų. Algis 
Gasperas paskaitė C. Obcarsko, o mums 
gerai žinomas poetas L. švalkus — savo 
kūrybos. E. Vainorienė su anūke Rimute 
Gasperaite ir Samanta Woolfender pa
skambino kanklėmis keletą tautinių dai
nelių. Toliau programą parėmė, Derbyje 
pagarsėjusi Renatos Venckutės „Tėviškė
lė“. Su akordeonais pagrojo gražių dainų 
ir šokių.

Minėjimas užbaigtas. Pamažu pradėjo 
vienas po kito skirstytis į namus, išsivež- 
dami puikų prisiminimą, malonų jausmą, 
padėką Aukščiausiam.

Didelė padėka tenka, už tokį puikų iš
kilmių suorganizavimą, kun. dr. S. Matu
liui MIC; Nottinghamo vyskupui už ka
tedrą ir aukojimą šv. Mišių; mūsų ir sve
čiams kunigams; choristams, vadovei, var
gonininkui. puikioms šeimininkėms ir vi
siems, kurie vienu ar kitu būdu padėjo 
kun. dr. S. Matuliui. S.B.V.

LIETUVOJE
Maironio minėjimas Vilniuje

Spalio 26 dieną Lietuvos valstybiniame 
akademiniame dramos teatre, Vilniuje, 
įvyko ikilmingas didžiojo lietuvių poeto 
Maironio gimimo 125-ųjų metinių minė
jimas.

Minėjime dalyvavo LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pirmininkas R. 
Songaila, LKP C.K. sekretorius L. Šepe
tys, kiti vyriausybės ir partijos pareigū
nai, rašytojai, mokslininkai, pedagogai, 
svečiai iš Maskvos, iš „broliškų" respub
likų ir, pirmą kartą istorijoje, dvasiški- 
jos atstovai.

Minėjimą pradėjo organizacinės komi
sijos pirmininkas, Lietuvos TSR rašyto
jų sąjungos pirm. A. Maldonis. Jis pasa
kė: „Keičiasi gyvenimas, o Maironio po
ezija visada lieka tokia pat artima, tikra, 
kelrodiška“. Toliau jis kalbėjo, kaip 
„respublikos vyriausybė rūpinasi" poeto 
atminimo įamžinimu. Kaune, Literatūros 
muziejuje, memoraliniame Maironio bute 
bus įrengtą svetainė, kurią galės lankyti 
visuomenė. Poeto gimtinėje, Pasandravy
je, atlikti kai kurie tvarkymo darbai. Poe
to vardas bus įamžintas jo apdainuotame 
Vilniuje — viena iš gatvių bus pavadinta 
Maironio vardu.

Po to kalbėjo filologijos mokslų dakta
rė, prof. V Zaborskaitė, žinoma Maironio 
kūrybos tyrinėtoja. Ji pasakė, kad jau 
antras šimtas metų eina nuo to laiko, kai 
buvo išspausdintas pirmas Maironio eilė
raštis. Antrą šimtmetį Maironis gyvena 
mūsų literatūrinėje sąmonėje. Jis suėmė 
savin epochos dvasią ir su nepaprasta 
menine jėga ją išsakė — išsakė tai, kas 
joje buvo gyvybingiausia, kas atitiko is
torinio proceso kryptį. Maironiui svar
biausia žmogaus santykis su tauta, jos 
istorija ir kultūra. Jis — už tautų pastan
gas išsivaduoti iš priespaudos, išsikovoti 
savarankišką būtį. Maironio poezijos 
veikiama klostėsi pastaruoju šimtmečiu 
visa dvasinė lietuvių kultūra.

Toliau kalbėjo poetas S. Gėda, kiti mi
nėjimo dalyviai, tarp kurių rusų, latvių 
ir ukrainiečių rašytojai. Poetas Justinas 
Marcinkevičius perskaitė ciklą eilėraš
čių, kuriuos sukūrė šiam jubiliejui. Sekė 
Maironio poezijos skaitymas ir koncertas, 
kuriame buvo dainuotos dainos Maironio 
žodžiais: A. Kačanausko „Vasaros nak
tys“, J. Naujalio „Burtai" ir Jaunimo 
daina". Koncertas baigiamas — „Lietuva 
brangi".
Draugijų steigimo metas

Tarp daugelio draugijų, pastaruoju 
metu įsteigtų Lietuvoje, kaip ir visoje 
Sov. Sąjungoje, Kaune įsteigta Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio draugija. 
Kaip oficialiai skelbiama, ji rūpinsis žy
maus lietuvių dailininko, kompozitoriaus, 
kultūros ir visuomenės veikėjo M.K. Čiur
lionio palikimo saugojimu, kūrybos pro- 
pagavimu. Ji veiks kaip Kultūros fondo 
padalinys. Jos būstinė — M.K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Draugijai pirmininkauja 
žinomas muzikologas, prof. Vytautas 
Landsbergis.
Rastas rašytojo kapas

Neseniai Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus pastangomis rastas ra
šytojo Kazio Puidos kapas. K. Puida yra 
istorinio romano „Magnus dux" autorius. 
Jis buvo palaidotas Panevėžiuko kapinai
tėse, Kauno rajone, bet tiksli vieta buvo 
užmiršta. Dabar čia ruošiamasi pastatyti 
paminklinį akmenį, įtraukti kapavietę į 
kultūros paminklų sąrašus.
Padaugėjo vagysčių

Per paskutinias dvi spalio mėnesio sa
vaites Lietuvoje užregistruota daugiau 
kaip 50 vagysčių, grobstymų ir apiplėši
mų. Spalio 19 d. Ignalinos rajono Velūnų 
kaime į dviejų senučių namus įsiveržė du 
vyriškiai ir pareikalavo pinigų. Paskui 
ėmė jas mušti, grasinti peiliais ir surišo 
jas. Spintoje surado 9200 rublių ir pa
bėgo.
Perspėjo demonstrantus

Lietuvos TSR prokuratūra oficialiai 
įspėjo Kiauklių kleboną kun. R. Puzoną, 
to kaimo gyventoją R. Grigą ir Vilniaus 
miesto gyventoją N. Sadūnaitę, kad ne
pažeidinėtų įstatymų. Jiems išaiškinta, 
kad už „prieštaraujančius socialistiniam 
teisėtumui“ veiksmus jie gali būti pa
traukti atsakomybėn.
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Demonstracijos atgarsiai MOKSLO VEIKLA
DEMONSTRACIJOS LENKŲ IR 

VOKIEČIŲ SPAUDOJE
Visa Vakarų pasaulio spauda atžymė

jo demonstracijas Vilniuje, Rygoje ir Ta
line. Net ir raudonoji Kinija Pekingo 
dienraštyje „China Daily“ patalpino gan 
platų straipsnį, pavadindama jį „Pravda 
condemns Baltic protest — Pravda pas
merkia Baltų protestą“. Pasirodo, kad ir 
Sovietų Sąjungos satelitiniai kraštai, pa
sinaudodami TASS agentūros praneši
mais, taip pat'patalpino gan plačių straips 
nių, savaime aišku, užtempdami demonst
racijas ant Maskvos kurpalio, suversdami 
visą kaltę vakarinėms radio stotims bei 
JAV senatoriams.

Lenkiškas Štetino dienraštis „Kurier 
Izczecinski“ rugpjūčio mėn. 24 d. trečia
me psi. (wydarzenia, kraj, swiat — įvy
kiai, kraštas, pasaulis), uždėjęs gan stam
bią antraštę „Prowokacyjne zebrania w 
Wilnie, Tallinie i Rydze — Provokaciniai 
susirinkimai Vilniuje, Taline ir Rygoje“ 
rašo, kad sekmadenį Vilniuje įvyko prieš- 
tarybinė demonstracija, inspiruota vaka
rų radio stočių.

Nežiūrint iš užsienio perduodamų inst
rukcijų, pranešant laiką ir susirinkimo 
vietą (prie Adomo Mickevičiaus pamink
lo) susirinko tik („zaledvvie“) 250-300 as
menų. Jų tarpe atsirado praeiviai, kadan
gi demonstracijos vietai buvo pasirinktas 
gan judrus ir turistų lankomas senamies
čio kampelis.

Neišsipildė rengėjų viltys tikint, kad 
prie jų prisijungs ir tikintieji, kurie tuo 
pačiu metu klausė Mišių šv. Onos bažny
čioje. Bet sekmadienio Mišios nebuvo nu
trauktos. Nedidelė, gal 30 asmenų ekstre
mistinė grupė atvyko prie A. Mickevi
čiaus paminklo. Buvo giedamos religinės 
giesmės, sakomos trumpos kalbos, meta
mi šūkiai. Demonstracijoje taip pat no
rėta reabilituoti karo nusikaltėlius, kurie 
nužudė apie 700 tūkst. gyventojų ir po 
karo prieglobstį rado užsienyje. Jie da
bar vaidina („udają — nuduoda“) kovo
tojus už žmogaus teisę. Tarp tų karo nu
sikaltėlių buvo taip pat Algirdas Klimai- 
tis, dalyvavęs Kauno žydų naikinime. Jo 
sūnus Algis Klimaitis, vadinamos pasau
linės pabaltiečių sąjungos raštinės vedė
jas, buvo vienas sekmadienio demonstra
cijos Vilniuje organizatorių.

Štetino dienraštis kaltino taip pat ČIA 
bei 20 JAV senatorių, kurie taip pat kurs
tė lietuvius šios akcijos pravedimui.

Reikia spėti, kad ir kt. Lenkijos laik
raščiai, ypatingai komunistų oficiozas 
„Trybuna Ludu“ patalpino TASS'o pra
nešimus ir savo komentarus.

Rytų Vokietijos komunistų partijos or
ganas, „Neues Deutschland", leidžiamas 
rytiniame Berlyne, rugpjūčio mėn. 24 d. 
taip pat patalpino demonstracijų prane
šimą, pavadindama jį „Antisowjtische 
Provokation in Litauen gescheitert — ne
pavykusi priešsovietinė provokacija Lie
tuvoje“. Rytų Vokietijos dienraštis, pasi
naudodamas TASS'o pranešimu, antiso- 
vietinės demonstracijos kurstytojais laiko 
užsieni bei ČIA globėjus. Ir kiti Rytų Vo
kietijos dienraščiai patalpino demonstra
cijų pranešimus. K.B.

DEMONSTRACIJOS ATGARSIAI 
DIDŽIOJOJE POLITIKOJE

Rugpjūčio 23-sios demonstracijos Tali
ne, Rygoje ir Vilniuje susilaukė plataus at 
garsio pasaulyje. Apie jas daug rašė di
džioji spauda. Tai sužadino netgi įtakingų 
tarptautinės politikos veiksnių dėmesį. 
Baltijos valstybių laisvės bylai ypač reikš 
mingi trys naujausi įvykiai: Jungtinių 
Amerikos Valstybių senato rezoliucija, 
Baltijos valstybių apsisprendimo teisės iš
kėlimas Jungtinių Tautų visumos susirin
kimo Visuomenės, žmoniškumo ir kultū
ros komisijoje ir Europos parlamento nu
tarimas.

Spalio 2 Amerikos senatas nutarė para
ginti Jungtinių Valstijų prezidentą rūpin
tis Baltijos valstybių reikalais. Nutarime 
pakartojami teisės pagrindai, dėl kurių 
J. Vals. niekados nepripažino prievartinio 
Baltijos valstybių prijungimo nrie Tary
bų Sąjungos, toliau pripažįsta paskutinių 
Pabaltijo vyriausybių diplomatinius at
stovus ir remia šių tautų apsisprendimo 
teisę bei tautinės nepriklausomybės sie
kimus. Amerikos kongresas, sakoma Se
nato nutarime, pripažįsta nuolatinį Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos laisvės troškimą 
ir teisę būti nepriklausomomis nuo Tary
bų Sąjungos. Amerikos prezidentas ragi
namas atkreipti pasaulio dėmesį į Balti
jos valstybių žmonių apsisprendimą ir 
paskelbti ateinančiais metais liepos 26 
oficialų pareiškimą visoms Jungtinių Tau 
tų organizacijai priklausančioms valsty
bėms, kad Jungtinės Valstybės remia vi
sų tautų apsisprendimą ir nepripažįsta 
prievartinio Baltijos valstybių prijungi
mo prie Tarybų Sąjungos. Amerikos pre
zidentas prašomas stebėti įvykių raidą 
Baltijos valstybėse po rugpjūčio 23-sios 
demonstracijų, Helsinkio susitarimų per
žiūros konferencijoje ir kituose tarptau
tiniuose forumuose kelti pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidinėjimus Baltijos vals
tybėse.

Sutinkamai su senato rezoliucija spalio 
14 Jungtinių Tautų visumos susirinkimo 
Visuomenės, žmoniškumo ir kultūros rei
kalų komisijoje Amerikos atstovas iškėlė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos apsisprendi
mo klausimą ir pareiškė, kad Jungtinės 
Tautos negali ignoruoti ilgai trunkančio 
trijų Baltijos valstybių pavergimo. 42-ji 
vergijos metai negali išdildyti šių tautų 
valstybingumo, laisvosios pasaulio tautos 
neleis, kad laikas ir abejingumas taria
mai įteisintų jų okupaciją. Tarybų Sąjun
gos delegatas pakartojo įprastinį melą, 
kad trys Baltijos valstybės laisvu noru 
įstojusios į Tarybų Sąjungos sudėtį, ir 
kaltino Ameriką dėl tariamo Mikronezi
jos ir Puerto Riko aneksavimo. Tada kitas 
Amerikos delegatas priminė nacių ir so
vietų sandėrį 1939 metais ir jo padari
nius.

Spalio 15 Strasburge Europos parlamen
tas priėmė nutarmą, kurį paskatino de
monstracijos Baltijos valstybių sostinėse. 
Nutarime reikalaujama paleisti visus po
litinius ir sąžinės kalinius, gerbti apsis
prendimo teisę ir žmogaus teises, kad pa
gerėtų sąlygos Baltijos vals. Europos bend 
rijos šalių susižinojimo priemonės ragina-

i NAIKINAMA ARCHYVINĖ 
MEDŽIAGA APIE STALINO TERORĄ

Žmogaus teisių gynėjo Aleksandro 
Ogorodnikovo Maskvoje leidžiamas infor
macinis biuletenis „Glasnost", antrame 
numeryje atspausdino Sergej Gregorjanc 
pareiškimą Sovietų Sąjungos vyriausybei, 
kuriame jis ragina valdžią, neleisti, kad 
būtų sunaikinta archyvinė medžiaga apie 
Stalino teroro laikotarpį. Pareiškime Gre
gorjanc rašo, kad dešimčių milijonų ru
sų, ukrainiečių, latvių, uzbekų, tūkstan
čių lietuvių mirtis Stalino teroro metu 
yra vienas baisiausių žmonijos istorijos 
puslapių ir viena skaudžiausių pamokų 
žmonijai. Dabar, tęsia Gregorjanc, mirš
ta jau ne patys žmonės — jie mirė jau 
seniai — bet miršta jų atmintis, o drauge 
su ja nyksta ir vienintelė viltis, kad bai
sioji praeitis nebepasikartos. Iš milijonų 
teismo procesų ir nuosprendžių bylų, su
naikintų šeštame ir septintame dešimtme
tyje, rašo Gregorjanc, teliko vos keli šim
tai tūkstančių. Šių išlikusių bylų sunaiki
nimas bus užbaigtas artimiausiu laiku. 
Šioji šiurpi dokumentinė medžiaga, pa
žymi Gregorjanc, niekada nebuvo priei
nama istorikams, ji niekad nebuvo per
žiūrėta ir galutinai išaiškinta. Pareiški
me Gregorjanc kreipiasi į Sovietų komu
nistų partijos generalinį sekretorių Gor
bačiovą, į pasaulinę istorikų sąjungą ir į 
visus, kuriems yra brangi žmonijos is
torija, ragindamas sustabdyti (barbariš
ką) dokumentų naikinimą Sovietų Są
jungos archyvuose, leisti istorikams iš
likusias bylas išstudijuoti. Tiktai iškeliant 
baisiuosius praeities nusikaltimus, pažy
mi Gregorjanc, galima tikėtis išvengti 
naujo stalinizmo. (VAT.R.)

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS APŽVALGINIS 

LEIDINYS
Apžvalginis leidinys bus albuminio po

būdžio, tad jame reikalinga sutelkti di
desnį skaičių gerų nuotraukų, vaizduo
jančių centrines iškilmes ir 'įvairiose vi
sų kraštų vietovėse vykusius Jubiliejaus 
minėjimus bei renginius. Aprašymai ir 
paaiškinimai prie nuotraukų bus labai 
trumpi.

Leidinyje bus taip pat dedama ar tik 
paminima ir dokumentinė medžiaga: įžy
miųjų asmenų raštai, sveikinimai, Jubi
liejaus proga išleistos knygos, leidiniai, 
programos, giesmynai, lankstinukai ir kt. 
Norima supažindinti ir su atskirose vie
tovėse vykdyta religine programa.

Visą tą su Jubiliejumi ir jo minėjimais 
susijusią medžiagą (ypač pageidautinos 
geros nuotraukos su trumpais paaiškini
mais) prašome siųsti iki 1987 gruodžio 
pabaigos leidinio redaktoriui šiuo adresu: 
Juozas Baužys, 9124 Sandpipeh Ct., Or
land Park, IL 60462, USA.

mos pranešinėti ne tik apie Baltijos ša
lių priespaudą, bet ir nušviesti šios prie
spaudos istoriją.

Ta pačia proga Europos parlamentas 
priminė' savo ankstyvesnį nutarimą, pri
imtą 1983 sausio 13, ir Europos tarybos 
rezoliuciją, kuri vienbalsiai buvo priim
ta šiemet sausio 28.

J. Vd.

SEPTINTASIS METINIS 
MOKSLO SUVAŽIAVIMAS

Spalio 23-24 dienomis Huettenfelde, 
Vakarų Vokietijoje, įvyko 7-sis Lietuvių 
kultūros instituto metinis suvažiavimas. 
Posėdžiai vyko Vasario 16 gimnazijos 
naujojoje salėje lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Paskaitų klausė per 70 asmenų, 
nemažas skaičius vokiečių ir kitų tauty
bių svečių, daugiausia Lietuva besido
minčių istorikų. Suvažiavimą savo daly
vavimu pagerbė J.E. vyskupas Antanas 
Deksnys.

Suvažiavimo darbams vadovavo LKI 
vedėjas Vincas Bartusevičius. Atidarymo 
žodyje jis pažymėjo, kad per praėjusius 
metus instituto padėtis nepakito. Jo vei
kla remiasi savanoriškais indėliais ir tal
ka. Tebėra opus erdvesnių tinkamų pa
talpų reikalas, kurį bus galima sutvarky
ti tik pasistūmėjus Romuvos pilies atsta
tymo darbams. Šiuo metu instituto bi
blioteka ir archyvas užima du senus kam
barius remontuojamoje pilies dalyje.

Šiemetinio suvažiavimo programa bu
vo skiriama Lietuvos krikšto jubiliejaus 
ir naujausiųjų laikų Lietuvos politikos 
bei visuomenės istorijos klausimams. Iš
klausytos ir išdiskutuotos penkios pa
skaitos: viena lietuviškai ir keturios vo
kiškai.

Lietuvos krikšto jubiliejaus temą gvil
deno prof. dr. Manfredas Hellmannas ir 
Popiežiškojo Grigaliaus universiteto is
torijos fakulteto dekanas prof. dr. Pau
lius Rabikauskas, S.J.

Profesorius Hellmannas, Lietuvos is
torijos apybraižos ir daugelio įdomių mū
sų praeities studijų autorius, kalbėjo apie 
1387 metų Lietuvos uniją su Lenkija. Ap
taręs senosios Lietuvos valstybės galybę, 
jos išsiplėtimą ir įtaką Rytų Europos er
dvėje, dviejų šimtmečių kovą su vokie
čių ordinu, jis plačiai nušvietė pirmojo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo pastangas 
įjungti savo valstybę į Vakarų krikščio
niškųjų tautų bendriją. Nors šios pas
tangos nebuvo sėkmingos, tačiau jas tęsė 
vėlesni Lietuvos valdovai Vytenis, Gedi
minas, Kęstutis ir Algirdas, susidurdami 
su ordino ir Rytų Bažnyčios kliūtimis. Le-' 
miamai Lietuvos krikšto klausimą iš
sprendė Jogaila, remiamas Vytauto, tap
damas Lenkijos karalium. Susijungusi su 
Lenkija, Lietuva pasiliko savarankiška 
valstybė. Ir tik po Liublino unijos jos sa
varankumas ėmė menkėti.

Profesorius Rabikauskas, šiuo metu žy
miausias Lietuvos bažnyčios istorijos ži
novas, šiais jubiliejiniais metais parengė 
ir skaitė įvairiuose kraštuose gausybę pa
skaitų šia tema, kaskart ką nors naujo ir 
reikšmingo pridėdamas, šiame suvažiavi
me tarsi baigdamas savo paskaitų mara
toną jis apsiribojo Lietuvos krikšto pro
blemų ir padarinių svarstymu. Pradėjo 
nuo ginčijamų dalykų — „ųuaestiones 
disputatae“, kaip jis sakė. Tuos istorikų 
ir istorijos mėgėjų ginčus galima suskirs
tyti .'į tris rūšis, būtent krikšto pradžia,, 
aplinkybės ir padariniai. Čia pirmiausia 
susiduriama su sąvokų aiškinimu, kas yra 
krikščionybė, perkeltinė tautos krikšto 
prasmė, istorijos šaltinių pobūdis ir kri

tika, sudėtingi Bažnyčios, valstybės, kuĮ 
tūros ir kalbos santykiai. Gerai ištyrę j 
praeiti, suvokiame, kokie reikšmingi mį j 
sų tautos likimui ir tapatybei buvo ti< 
įvykiai prieš šešis šimtmečius. j

Kitos trys paskaitos telkė dėmesį į įį c 
šimtmečio istoriją. Neseniai Amerikojt j 
pasirodžiusios Lietuvos partizanų istotį j 
jos autorius dr. Kęstutis Girnius nagrinį. ę 
jo kitą to paties pokario metų aspektą- j 
režimo kovą su vadinamaisiais buožėmis 
Apžvelgęs esamą ir prieinamą literatūrą į. 
šiuo klausimu, jos ideologinį sąlygotumą j 
šaltinių ir duomenų stoką, neobjektyvu
mą ir spragas, paskaitininkas pavaizdavt į 
bendrą 'įvykių eigą platesniuose rėmuose J 
paskaičiavo Lietuvos kaimo žmonių į £ 
ūkio nuostolius, įvertino nuožmaus kolei. (, 
tyvinimo motyvus, neracionalumą į 0 
ypač nenuoseklumą. Tarybiniai sluoks- « 
niai visuomet tyčiojosi iš tariamo nepri- ji 
klausomos Lietuvos visuomenės atsitiki.
mo, tačiau pačią pažangiausią jos dalį u 
vidutinius ir pasiturinčius ūkininkus, s| 
jų pažangą baudė ir naikino. »

Dipl. bibliotekininkas Artūras Hermaa. jt 
nas, metraščio „Baltisches Jahrbuch“ s- j 
daktorius, savo paskaitoje apžvelgė Klaj.
pėdos krašto demografinius, tautinius, re- į; 
Ilginius ir kultūrinius pokyčius po 1941 p, 
metų, pateikė daug konkrečių duoma; g 
bei skaičių ir konstatavo, kad šiame 
krašte galutinai pasibaigė šimtmečiu p, 
trukęs lietuvių ir vokiečių sambūvis. Di- pi 
dėlės dalies senųjų gyventojų netekus y( 
Klaipėdos kraštą Lietuva nepaprasti 
greitai apgyvendino ir sulietuvino. įstos 
jos daktaras ir knygų autorius Helmute 
G. Dahmsas paskaitė dalį iš platesni 
darbo, kuriame apžvelgiama nepriklauso 
mos Lietuvos valstybės padėtis tarptauti
nėje politikoje, santykiai su kaimynas 
ultimatumai, nepriklausomybės praradi
mas, pirmoji bolševikų okupacija ir j 
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sekusi nacių okupacija. Autorius plačia: 
pavaizdavo lietuvių pasirengimus 1941 
metų sukilimui apie kurį yra surinkti 
daug duomenų.

Visos paskaitos, kiek laikas leido, butt 
daugiau ar mažiau apsvarstytos. Kalbėk 
dr. K. Čeginskas, dr. E. Demmas, Marga 
reta Holzmann, A. Lepa, A. Lipšys, teis 
J. Lukošius, dr. J. Norkaitis, mag. S
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Oranskis, dr. G. Willoweitis. Pastaras 
pasisakė ir kaip Klaipėdos vokiečių ąb 
tovas, ragindamas realistiškai vertin 
padėtį, su viltimi kreipti žvelgsnį į ateit 
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megzti naujus savitarpio ryšius Europi® 
vieningumo dvasia. Suvažiavimo d arte
ketinama išleisti atskiru leidiniu.

Lietuvių kultūros instituto valdyki 
sudaro: pirmininkas V. Bartusevičius r 
nariai — dr. Čeginskas ir dr. V. Lėna- 
tas. Institutas veikia nuo 1981 metų.

J.Vd.

Iki šiol Israelis kovojo tik prieš Pate 
tinos Laisvinimo Organizaciją (PLO! 
bet paskutiniu laiku iškilo kitas pavojos 
Okupuotoje Gaza srityje palestinietis 
pradėjo rodyti nepasitenkinimą PLO vei
kla ir jungiasi į Islamo Jihad (šventoje 
ro) eiles. Jie siekia panaikinti žydų vals
tybę ir įkurti Jihad Islamišką Palestini
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GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (27)

KRUVINA VASARA
Tamsiaveidis ūkininkas visaip ban

dė mūsų atsikratyti. Tik Maironio 
įduotas tabakas neleido jam taip pa
prastai atstumti du miestiečius.

Kai braškantis ir girgždantis veži
mas pagaliau įsuko į duobėtą kaimo 
gatvę, buvo sutemę. Kur-ne-kur žyp- 
sėjo švieselė pro aprūkusį pirkios lan
gą, kažkur tolumoje lojo šuo, iš už 
tamsių kluonų siluetų kilo vakaro rū
kas.

Iššokome iš vežimo ir įsitikinę, kad 
esame netoli seniūno kiemo, atsisvei
kinome su mūsų vežėju. Botagu para
ginęs kuiną, jis dingo kaimą supan
čioje tamsoje.

Nuo neaiškiai juoduojančios tvo
ros, nuo boluojančio, žiedais pasipuo- 
šusio jazminų krūmo pasigirdo negar
sus, bet aiškiai suprantamas balsas:

— Juozas?
Tarytum iš niekur išniro aukšta 

vyro stovykla ir iš gelsvų plaukų sruo
gų tuojau atpažinau Arminą. Jis bu
vo čia ir laukė mūsų.

“Priėjo artyn, paspaudė kiekvienam 
ranką ir rūpestingu balsu paklausė:

— Na, kaip sekėsi kelionė? Nieko 
ypatingo, nieko nepaprasto?

— Ne, nieko ypatingo, išskyrus 
sovietinius lėktuvus, — už abu atsakė 
Maironis.

AI’YSAKA-ROMANAS -
— Žinau, žinau. Gaila žmonių. Rusai 

nelabai ieško skirtumo tarp karinių 
transportų ir civilinių keleivių.

— Kiauliniuose vagonuose ir ne
galima tikėtis žmonių kamšaties...

Arminas nieko neatsakė į Mairo
nio pastabą, o tik mostelėjo ranka jį 
sekti.

Praėjome kelias, veik žemėje pra
smegusias pirkias, pasukome į nedi
delį šalykelį ir įėjome į naujomis, bal
tomis lentomis apkalto namo kiemą. 
Namas buvo didelis, su plačiais ir net 
dažytais langais. Šį namą, kaip seniū
no buveinę, ir buvo nurodęs tamsia
veidis ūkininkas.

Sekdami Arminą įėjome į didelį 
prieangį, iš jo, į švarų, taip pat len
tomis muštą kambarį, kuris buvo ap
šviestas didelės karbido lempos, sto
vėjusios ant dailia staltiese uždengto 
stalo. Be kelių kėdžių, dviejų medinių 
lovų ir senos, ąžuolinės spintos, kam
baryje nieko daugiau nebuvo.

Arminas atidarė stalinę, išėmė iš 
jo nedidelį butelį su tamsiaspalviu 
skysčiu, tris stiklus, pripylė juos ir 
rūpestingai įspaudė kamštį atgal.

— Sveiki atvykę Antokolkoje! Ti
kras prancūziškas konjakas... Tylė
dami sumušome stiklus ir ištuštinome 

juos. Maloni šiluma nuskriejo sąna
riais ir tarytum atpalaidavo dienos 
įvykių sukaustytą sąmonę.

— Kol susirinks visi grupės vyrai, 
pailsėkite truputį. Vakarienę irgi gau
site, ja pasirūpins seniūno moterys.

Arminas priėjo prie spintos ir ati
darė girgždančias duris. Iš čia jis iš
ėmė naujitelaitį, Čekoslovakijoje ga
mintą, automatą, kelis šovinių maga
zinus, suomišką peilį; apdėvėtoje, bet 
dar geroje odinėje makštyje styrantį 
pistoletą, kelias kiaušinines granatas.

— Kiek laikas leis, susipažinkite su 
ginklais Juozai. Nuo jų priklauso 
kiekvienos karinės užduoties sėkmė ir 
labai dažnai vyro gyvybė.

Maironis aštriomis akimis pažvelgė 
į ant stalo sudėtus ginklus ir niūriu 
balsu sumurmėjo:

— Sėkmė priklauso ne tik nuo gin
klų, bet ir nuo žmonių... Man atro
do būtų jau laikas nustoti žaisti, kaip 
katinas su pele, ponas Arminai. Iki 
šiol mes nieko nežinome apie tą grupę 
ir jos užduotis. Ar nereikėtų jums ati
dengti kortas ir pasakyti mums, kodėl 
mus taip draugėn sumedžiojo?

— Mano atsakymas nebus jau toks 
sudėtingas. Tarp Baltarusijos ir Len
kijos operuoja stambi SS divizija. 

pavadinta Hermann Goering vardu. 
Kažkuris partizanų dalinys pagrobė 
tos divizijos štabo karininką. Gal tai 
ir panašu į pigaus romano turinį, bet 
mūsų žiniomis karininkas buvo prie
varta nugabentas į vieną iš partizanų 
slapstymosi vietovių. Jis yra svarbus 
asmuo. Nereikia nė aiškinti, kad jam 
žinomi divizijos panaudojimo planai. 
Kai kurios žinios, gautos iš mūsų 
žvalgų, leidžia manyti, jog karininku 
susidomėjo ir rusai. Jei kokiam sovie
tiniam lėktuvui pavyks nusileisti apy
linkių miškuose, tai po kelių valandų 
minėtas belaisvis bus Maskvoje. Mūsų 
grupės uždavinys ir yra surasti štabo 
karininką, išlaisvinti jį ar bent sutruk
dyti jo išgabenimą į Rusijos gilumą.

— Šimts perkūnų! Ką bendro turi- 
mes mes, lietuviai, su kažkokiu kari
ninku ir su tais partizanais?

— Atsakymas į tai irgi nesudėtin
gas. Ieškoti partizanų gaujų miškuo
se ne taip jau paprasta. Tačiau jei 
grupė ryžtingų vyrų pati vaidins par
tizanus ir imsis žygio surasti bei iš
laisvinti belaisvį, toks planas gali pa
sisekti. Mes dėvime civilinius rūbus ir 
nuduodami kovojančiuosius prieš 
reichą, galime visada pabrėžti, jog 
esame lietuviai partizanai, atitrūkę 
nuo didesnio dalinio, susirėmimo su 
vokiečiais metu buvome išsklaidyti ir 
paklydome nepažįstamuose miškuo
se... Kova su partizanais yra arši, pil
na pasalų, apgaulės ir sugebėjimo su
klaidinti priešą. Pasalos yra partizanų 
ginklas ir mes ji nukreipsime prieš 

juos pačius. Šis planas žada daugiai 
pasisekimo, nei kuris nors kitas, šiai 
kodėl buvo nudaryta tokia grupė.

Arminas nutilo ir vėl pripildė tau
reles. Maironis, nekreipdamas dėme
sio į jo kvietimą išgerti, nervingai 
vaikščiojo kambaryje.

— Pasalos, lietuviai, planai! Kai 
tik planuojamos pasalos, tuojau rei
kalingi ir lietuviai. O ką gi veikia vo
kiečiai? Ką veikia dykaduonių poli
cininkų gaujos, kurios nuolatos slam
pinėja iš kaimo į kaimą? — piktai 
murmėjo Maironis, žvelgdamas į Af 
miną.

Ištarus žodį „taip", neverta kal
bėti apie kitų pareigas ir ieškoti m? 
rališkumo karo pasėkose.

— Aš neatėjau ir nepasisiūlia1 
jums, aš ne! Ponas Arminai, ar ju® 
neatrodo, jog mano paties ir kitų at
žvilgiu irgi buvo panaudota klasta!

— Kodėl klasta? Mes atliksime $ 
patriotinę pareigą. Kaudamiesi vff 
kiečių pusėje mes kaunamės ir už mū
sų tėvynę. Minėtą planą gali įgyven
dinti ne kiekvienas. Mes išsirinkonK
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— Aš ir tėvynės meilė! Visi vel
niai juoktųsi išgirdę tokias pasaka* 
Maironis atsidangino į svetimus n$ 
kus kovoti už savo tėvynę!

-— Juozai, jūs dar rasite laiko įsi
tikinti, kad tėvynės interesus galim3 
ginti visur, net svetimuose miškuose-
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS KONGRESO ATSTOVŲ 

SUSIRINKIMAS
TELEVIZIJOS TILTAS SAVAITGALIS SODYBOJE

- Rugsėjo 18-20 d. įvyko VLJS Jaunimo 
( Kongreso atstovų susirinkimas Vasario 
i- |6-tosios gimnazijos patalpose.
s šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas prasidės Australijos žemyne
0 Jydnėjaus mieste 1987 m. gruodžio mėn. 
* 18 d. ir baigsis 1988 m. sausio mėn. 10 d. 
'■ Jlelbourno mieste. Sekantieji jaunuoliai 
*• (I PLJ Kongrese atstovaus Vokietijos 
' Lietuvių Jaunimo Sąjungą:
s- Tomas Bartusevičius, 21 m., ekonomi- 
3 ps studentas, VPLJK atstovas, lietuviškų 
i. ^rengimų dalyvis, skautas.

Rimantas Gumuliauskas, 34 m., bedar- 
js prekybininkas, VLJS sekretorius, ry- 

5. įlinkas su Europos parlamentu ir PAN- 
lr iuropos unija, IGFM-narys, Duesseldor- 
'■ į apylinkės lietuviški) parengimų orga-

Kaip buvome minėję „Europos Lietuvy
je“ š.m. rugsėjo mėn. 9 dienos laidoje, bu
vo ruošiamas, taip vadinamas Teletiltas 
tarp Ženevos ir Vilniaus miestų per Švei
carijos ir Lietuvos televiziją.

r jiatorius, Baltijos Taikos ir Laisvės Žy- 
“ jo ir 600-metų Krikšto Jubiliejaus Romo- 
l" e dalyvis.

Kestutis Ivinskis, 27 m., ruošia diser- 
<• idją iš matematikos, IV ir V PLJK at- 
2 lovas, VLB Tarybos narys, buvęs VLJS 

ilrmininkas, Europos Lietuviškųjų Studi- 
'■ ii Savaičių dalyvis ir bendradarbis, 600 

setų Krikšto Jubiliejaus Romoje dalyvis. 
F Melanie Mikalauskaitė, 20 m., mokosi 
s raižymo, Hamburgo tautinių šokių gru- 

lės narė, 600 metų Krikšto Jubiliejaus 
'i Somoje dalyvė.
Ie Raimonda Šveifeldaitė, 31 m., vaikų 
Is jedagogė, buvusi VLJS sekretorė, Euro- 
'■ »s Lietuviškųjų Studijų Savaičių daly- 

š ir bendradarbė.
a‘ Klaus Žulys, 18 m., Vasario 16-tos gim- 
*■ azijos mokinys, gimnazijos tautinių šo-

15 iii; grupės, choro ir liaudies dainų būrelio
10 sarys, dalyvavo demonstracijose Vienoje 
°" i 600 metų Krikšto Jubiliejuje Romoje. 
'■ Per keturis metus lankydamas Vasario 

:S> 16-tos gimnaziją išmoko gerai lietuvių
laibą.

H Susirinkime VLJS atstovai susipažino 
ai a neseniai gautu „Kongreso Vadovu“ ir
11 iptarė prisistatymą ir dalyvavimą VI 
ęs U Kongreso Studijų Dienose. Jaunimo

itstovai iš Vokietijos nusprendė prisista- 
1 yti Studijų Dienose su viena paskaita ir 
1 > referatais skirtinguose simpoziumuose. 
’ ’er sekantį VLJS atstovų susirinkimą bus 

inagrinėtas visas ..Kongreso Vadovas“, 
lustatyti VLJS atstovų siūlomi veiklos 
irojekitai ateities jaunimo veiklai ir ga- 

”r itiniai nuspręsta VLJS atstovų prisista- 
'mas ir dalyvavimas Studijų Dienose.

t'*’ VLJS Jaunimo Kongreso atstovai
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Prancūzų-Šveicarijos laikraščiai dvi sa
vaites prieš tai jau pradėjo rašyti apie tą 
retą įvykį, paruošdami skaitytojus ir su
pažindindami su Lietuva, jos tolima ir 
artima istorija ir dabartine pokarine pa
dėtimi.

Pasikalbėjimas per satelitą vyko rug
sėjo mėn. 25 d. ir truko apie tris valan
das. Mums teko dalyvauti tame įrašy
me ir matyti visus abejojimus bei ne
sklandumus, kurie vėliau buvo pašalinti.

Visų Ženevos žiūrovų bendras jausmas 
buvo, kad Vilniaus televizijos parinkti da
lyviai buvo iš anksto Įdoktrinuoti ir tas 
pokalbis, kuris turėjo būti laisvas, buvo 
vienpusiškas. Tiesą pasakius, mes ko kito 
ir nesitikėjome. Nes tas, kuris vedė po
kalbį Vilniaus televizijoje, buvo tos rū
šies pokalbių specialistas, atsiųstas iš 
Maskvos Leonid ZOLOTARIEVSKI, ku
ris jau pravedė 5 kitus tokius pokalbius. 
Šveicarijos laikraščiai pasipiktino, kai 
išgirdo jį tvirtinantį, kad Lietuva pri
klausė Sov. Sąjungai jau nuo 1918 metų. 
Jis visiškai pamiršo, kad Sov. Sąjunga 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę tai
kos sutartimi, pasirašytą 1920 metais. 
Toks buvo jo atsakymas į Šveicarijos te
levizijos Claude Torracinta pastabą, kad 
dauguma Vakarų demokratinių kraštų, 
tarp kurių ir Šveicarija, nepripažįsta Lie
tuvos ir Baltijos kraštų Sov. Sąjungos 
aneksijos. Pastebėtina, kad šita pastaba 
buvo perduota ir Lietuvoje per Vilniaus 
televiziją. Tai galėjome patikrinti gavę iš 
Vilniaus ten įrašytą programą.

Generalinė tos programos repeticija 
Vilniuje buvo padaryta tos pačios dienos, 
t.y. 25 rugsėjo rytą, su tais pačiais daly
viais. Mikrofonas aišku buvo duotas iš 
anksto numatytiems asmenims. Ne visi 
kas norėjo galėjo dalyvauti. Zolotarievski, 
kuris tekalbėjo rusiškai jam padėti ir, ka
dangi tai vyko Lietuvoje, buvo priskirtas 
lietuvis žurnalistas Česlovas Juršėnas, 
šveicarų laikraščių pavadintas — „palai- 
mintas-taip-taip“. Jo rolė ribojosi tiktai 
pritarimu. Jis kalbėjo dalinai lietuviškai, 
dalinai rusiškai.

Tikinčiuosius atstovavo vienas provos- 
lavų popas ir evangelikų liuteronų pa
storius. Katalikų bažnyčia susilaikė nuo

dalyvavimo ar nebuvo pakviesta, ir tai 
krašte, kur yra apie 80 proc. katalikų. Pa 
gal vieną Šveicarijos žurnalistą, Olievier 
Grivat, kuris specialiai savo laikraščio 
buvo pasiųstas stebėti to įvykio Vilniu
je, katalikų bažnyčios susilaikymas buvo 
lyg tai protesto pareiškimas dėl Lietuvos 
vyriausybės nusistatymo Popiežiaus Jono 
Povilo II vizito Lietuvoje.

Pokalbio temos buvo numatytos sekan
čios: — kasdieninis gyvenimas, darbas, 
jaunuomenės problemos ir atviri klausi
mai.

Religinis gyvenimas įėjo į kasdieninį 
gyvenimą, bet nesant katalikų bažnyčios 
atstovams jis buvo paliestas tiktai pro- 
voslavų popo, kuris patvirtino, kad reli
ginė praktika Sov. Sąjungoje yra laisva 
ir vaikų religinis auklėjimas vyksta šei
mose.

Kuomet buvo paliestas laisvo išsireiški
mo klausimas, tai Česlovas Juršėnas, kai
po laisvės įrodymą, paminėjo ir parodė 
rugpjūčio mėn. 23 d. demonstracijos fil
mą prie Šv. Onos bažnyčios, Ribbentropo- 
Molotovo pakto sukakties proga. Bet jis 
nepaminėjo, kad sekančiomis dienomis 
keturi pirmieji tos demontracijos dalyviai 
buvo suimti ir tardyti, o kiti laukia ne
išvengiamų, vėlesnių pasėkų.

Tas Ženevos-Vilniaus Teletiltas supa
žindino Šveicarijos gyventojus su Lietu
va. Tai toji ir būtų jo pozityvi pusė. Mes 
negalėjome laukti iš Vilniaus televizijos 
dalyvių, kurių kaip ir Ženevoje buvo apie 
120, kad jie keltų savas problemas. Tai da 
rė ženeviškiai, o vieniečiai visą laiką gy
nėsi, turėdami paruoštus atsakymus į vi
sus galimus klausimus. Į vieno šveicaro 
klausimą apie „glasnost ir perestroika" 
su viltimi, kad iš Sov. pusės tikrai bus 
tam tikras atsileidimas, Juršėnas atsakė, 
kad Gorbačiovas jomis siekia socializmo 
sustiprinimo, o ne to ko kapitalistinė vi
suomenė tikisi.

Prancūzų Šveicarijos laikraščiai labai 
daug rašė apie tą įvykį, gausiai jį pailius
truodami nuotraukomis, Lietuvos žemėla
piais, bažnyčiomis ir Vilniaus miesto 
vaizdais. Jau minėtas korespondentas 
Olivier Grivat gausiai panaudojo savo 
straipsniams LIC jam suteiktą medžiagą.

Šveicarijos televizijos to Teletilto rea- 
lizatoriai, J.C. Channel ir Claude Torra
cinta ruošia lapkričio 3 d. dar vieną in
formacinę sueigą televizijos studijoje 
tiems, kurie dalyvavo rugsėjo 25 d. 
Bus rodoma iš Vilniaus, per vieną lietu
vaitę gauta įrašyta kasėte. Bus gali-

« JAUNIMO
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VLJS valdyba ruošia bendrą Jaunimo 
togreso atstovų ir dalyvių kelionę į VI 
U Kongresą Australijoje. Skridimas į 
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įer Australijos oro liniją QUANTAS 
kaina 2650. — DM). Iš Frankfurto aero- 
iromo lėktuvas išskris 1987 m. gruodžio 
J d. 21.30 vai. VLJS valdyba prašo tuos, 
nirie dar norėtų prie šios kelionės prisi
eti, kuo greičiausiai kreiptis pas VLJS 
sekretorių, Rimantą Gumuliauską. Patts- 
ieider Str. 20, 4000 Dusseldorf — Wer- 
len, tel. 0211-765678.
Kadangi visos kelionės ir dalyvavimo 

ilaidos per VI PLJ Kongresą vienam at-

stovui sudarys virš 4000. — DM, Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungą prašo au
kų savo Jaunimo Kongreso atstovų parė
mimui. VLJS valdyba gautas aukas pa
skirstys tarp atstovų, atsižvelgdama į 
kiekvieno finansinę padėtį. Aukas pra
šome siųsti į sekančią banko sąskaitą: 
VI. Weltlkongress der litauischen Jugend, 

Kontonr.: 8988218 Volksbank Kreis
Bergstrasse EG,

BLZ 509 914 00, 6840 Lampertheim.
Visiems aukotojams iš anksto nuošir

džiai dėkojame.
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

Valdyba

ma palyginti Ženevos ir Vilniaus kopi
jas, viena prancūziškai, kita rusiškai-lie- 
tuviškai. Abidvi tęsiasi apie pusantros va
landos. Įdomu bus stebėti vietinių dalyvių 
reakciją, jos mes niekada negalėsime su

žinoti iš Vilniaus žiūrovų.
PRIELAIDA

Į Vilniaus Jaunimo teatre šviesi; inži
nieriumi dirbusio Jakubčionio suėmimą 
gausiais protestais reagavo Vilniuje prieš 
pat areštą apsilankę amerikiečiai teatra
lai. JAV aktorių profsąjungos (Actors' 
Equity Association) pirmininkė Colleen 
Dewhurst pasiuntė telegramą 
Lietuvos KP CK Sekretoriui Lionginui 
Šepečiui.

Praėjus atostogoms, minėjimams, Lie
tuvių Dienai, įpusėjus rudeniui atsiranda 
daugiau laiko kitam, labai svarbiam dar
bui — šeimos savaitgaliui.

Nedaug kas gal ir žino, kas tie šeimos 
savaitgaliai yra, kam jie reikalingi ir ko
kia iš jų nauda? O jie turi daugeriopą tik
slą. Gal svarbiausias tai užmegzti ryšius 
su jau atitolusiais lietuviais, kurie dėl gy
venimo sąlygų, vedybų ai' kitų priežas
čių atsitraukė nuo mūsų šeimos kamieno. 
Šeimos savaitgalių tikslas yra vėl ban
dyti grąžinti juos į mūsų tarpą. Nepa
mirškime, kad daugelis jų yra vedę ir turi 

šeimas su jaunesniais ar jau paaugusiais 
jaunuoliais, kurių įsijungimas į mūsų 
veiklą, į aktyvias eiles yra nepaprastai 
svarbus uždavinys. Jaunimas šiuose sa
vaitgaliuose susipažįsta, susidraugauja su 
jau veikliu jaunimu, ir tai paskatina 
juos prie šių veiklos prisijungti. O tie 
jaunuoliai, kurie yra aktyvūs, pasipildo 
naujomis idėjomis ir nauju ūpu.

Stengiantis, kad šie savaitgaliai būtų 
įvairesni, kas kartą jie yra pravedami 
vis kitų asmenų, duodant kiekvienam pa
jausti šio darbo atsakomybę.

Bendras tikslas yra lituanistika, tauti
nis auklėjimas, lietuvių kalba, papročiai, 
ir kaip jau anksčiau minėjau, užmezgi
mas ir palaikymas tarpusavyje artimų ry
šių.

Šis savaitgalis įvyko spalio 31 — lap
kričio 1 dienomis Lietuvių Sodyboje. J'į 
organizavo Aldona Strikaityte-Waterman 
ir Nijolė Nakutytė-Bridges. Dalyvavo vi
so 31 asmuo, kurie maistu ir nakvyne bu
vo aprūpinti Sodybos vedėjo. Būtų daly
vavę ir daugiau, bet nebuvo Sodyboje 
daugiau vietos pernakvoti, o karavanuose 
ar palapinėse jau buvo per šalta.

Vaikų užsiėmimais rūpinosi Živilė Šle- 
kytė-Stanton, viena iš Londono lietuvių 
Maironio mokyklos steigėjų. Ji įdėjo la
bai daug darbo ruošiant vaidinimėlį „Eg
lė, žalčių karalienė". Ne tik ji pasirūpino 
tekstu ir 'įscenizacija, bet turėjo paruošti 
ir artistus. O visa tai reikėjo padaryti 
pripuolamai, per vieną dieną.

Penktadienį vakare, visiems susirin
kus ir susitvarkius buvo parodytas Wol- 
verhamptone Įvykusios Lietuvių, Dienos 
TV filmas, po kurio buvo pasidalinta 
įspūdžiais ir komentarais.

Iš pat ryto, vietoj mankštos, Vida Gas- 
perienė pravedė tautinio šokio „Kubilas" 
repeticiją. Tų, kuriems nepavyko iš
sisukti, beveik širdys nustojo plakusios — 
taip intensyviai ji griebė.

Dienos užsiėmimuose jaunesnieji jau 
mokėsi tautinį šokį „Audėjėlę“, kur'; tu
rėjo pašokti, vadovaujami Rimutės Gas
parai,tės, vakaro pasirodyme. Kitame 
kampe dainininkai platino savo repertua
rą. Juos stipria ranka spaudė Vincas 
O'Brien, o H. Gasperas, nuslinkęs į kam
barį, bandė mokinti lietuvių kalbą.

Elena Gaputytė, taip pat viena iš Lon
dono mokyklos steigėjų, padėjo visur ir 
visiems, nes vadovų visuomet reikia, o to
kių patyrusių mažai yra.

Pavakaryje prasidėjo pasirodymas su 
įscenizuota pasaka „Eglė, žalčių karalie
nė". Vaidinime dalyvavo visi jaunesnio 
amžiaus dalyviai. Po jų pasirodė jau pra
mokę dainininkai, sudainuodami keletą

dainelių, o pabaigoje tautinių šokių grupė 
smagiai sušoko jau išmoktą „Audėjėlę“.

Kadangi buvo Vėlinių vakaras, kun. A. 
Geryba papasakojo apie jų reikšmę ir 
pravedė ta tema pasikalbėjimą, atsakyda
mas j paduotus klausimus.

Po to vėl buvo parodyti du TV filmai 
iš Lietuvos: šių metų dainų šventė įvy
kusi Vilniuje ir profesionalaus dainų ir 
šokių ansamblio pasirodymas, kuriuo ti
krai galima buvo pasigrožėti ir nusistebė
ti. Ypač mūsų tautiniais instrumentais, 
kurių buvo toks įvairumas.

Sekmadienį, po pamaldų jaunesnieji 
užsiėmė lėlių puošimu tautiniais rūbais, 
kuriuos tvarkė nenuilstančios Gajutė 
O' Brien ir Gidą Lipedė. Vyresnieji dis- 
kustavo ateities veiklą, savaitgalių pa
gerinimą ir paįvairinimą, Jame su savo 
patarimais dalyvavo ir Sodybos vedėjas 
P. Podvoiskis.

Sėkmingai praėjęs savaitgalis skatino 
visus dar glaudžiau bendradarbiauti. Bu
vo nutarta suruošti bendrą Naujųjų Me
tų sutikimą, kuriam pilnai pritarė Lietu
vių Namų vedėjas K. Makūnas, prižadė
damas paruošti maistą ir kur nors pri
glausti iš toliau atvykusius.

Lauksime pavasario ir sekančio Šei
mos Savaitgalio, kurį organizuoti apsiė
mė Vincas O'Brien. Iki pasimatymo! Kas 
norės dalyvauti prašau sekti apie tai 
pranešimus „Europos Lietuvyje“. h.g.

MIRUSIEJI

1987 m. liepos 10 d. Čikagoje mirė žur
nalistas ir knygų leidėjas Vladas Civins- 
kas. Gimęs 1913 m. spalio 9 d. Daukšių 
bažnytkaimy, Mariampolės apskr., jis 
mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje. Nuo 1931 m. pradė
jo bendradarbiauti spaudoje. Karo metu 
pasitraukęs j Vakarus ir vėliau apsigy
venęs JAV, perėmė „Terra“ knygų leidy
klą, kuri išleido daug vertingų liet, kny
gų, tarp kurių Balio Sruogos „Kazimie
ras Sapiega", „Milžino paunksnė", „Die
vų miškas“, Mariaus Katiliškio „Užuovė
ja“, „Miškais ateina ruduo“ ir kt.

1987 m. liepos 19 d. St. Peterburge. Flo
ridoje, mirė buv. Lietuvos valstybinio ba
leto artistas Simas Velbasis. Gimęs 1911 
m. spalio 28 d. Raudėnų km., Šiaulių ap
skr., jis baigė Jonavos progimnaziją ir 
nuo 1925 m. mokėsi Valstybės teatro ba
leto studijoje. Nuo 1930 m. šoko „Užbur
toji fleita“, „Coppelia“ ir kituose bale
tuose bei operose. Su Lietuvos valst. ba
letu gastroliavo Monte Carlo ir Londo
ne. 1949 m. gegužės mėn. iš Vokietijos 
emigravo į JAV.

1987 m. liepos 29 d. Bostone, JAV, mi
rė salezietis misionierius kun. Antanas 
Sabaliauskas, žymus spaudos darbinin
kas. Gimęs 1905 m. vasario 4 d. Klišių 
d v.. Jurbarko valse., kun. A. Sabaliaus
kas studijavo Italijoje ir dirbo misionie
rium Ispanijoje, Indijoje, Šveicarijoje ir 
kitur. Po karo kapelionavo Švarcvaldo iš; 
vietinių asmenų stovyklose. 1948 m. išvy
ko Venezuelon, kur šalia pastoracinio 
darbo redagavo „Tėvų kelią“. Parašė ke
letą knygų, tarp kurių „Tūkstančio pas
lapčių šalyje“. Išvertė iš italų kalbos Gua- 
reschi „Don Kamiliaus mažasis pasaulis“.
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vincas keiksnoja, lenkia vairą užgulęs, 
»t kas iš to, niekur nenubėgsi, greitkelis 
auskimšas — stovėk ir varnas gaudyk! 
) toks piktumas ima, juk pas brolius lat
rus į koncertą skubam. Ir tau ne juokas, 
iuk latviai bene pirmą kartą nutarė, kad 
te irgi mokame neblogai padainuoti, ir 
lodėl pasikvietė mūsų ansamblį į savo 
tasmet rengiamą „Didįjį latvių susibūri- 
Ją1'. O gal dar ir todėl, kad jau pats lai
tas pamiršti kas ir ką .leišiais' ir ,žirgų 
laivas' vieni kitus pravardžiavo. Laikas

(10- Dums iš vien eiti.
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Dabar mums svarbu neapsikiaulinti, ne- 
Kvėluoti. O kaip čia nepavėluoti, jei 
telias pilnas mašinų, juk ir vėl pasakys: 
leisiu akuratiba', o tai reiškia „lietuviš- 
Us punktualumas“.
Taigi, giliai įkvėpę lekiam jau vieške

lis dulkėtais. O tos jaukios kaimo ali
nės, išsirikiavusios pakelėse, taip ir trau-

£9'ša jjrdĮ, kad to alaus kaušą išmetus... 
n* fet mes nei krust! Jokių pagundų, et! At-

akomybės jausmas, susiliejęs ,į vieną su
vėl* 
;aS' 
1115-

lareigos jausmu, sukausto troškulio mal
simo geismus. Ryžto pilni, patriotizmo 
kildini, pliekiam tokiu grečiu, kad aš 
iau suabejojau, ar tik mūsų kelio galas
Sfbus daboklė už greičio viršijimą.

įSl' Atvykom, manding, tiksliai tą valandą
01^ taip ir buvo prisakyta. Truputį atlyžę,

!psidairom ir še tau. tik vienas barzdo-

(Jūsų dainos labai gražios)

čius latvis. Pagalvojau sau: „Žirgų gal
vas akuratiba", bet tuoj pašiurpau nuo 
minties, kad šito tik garsiai neišbliovus, 
o tai įžiebs vėl antagonizmo aistras, ku
rios kadaise pridarė mums visiems tiek 
žalos.

Ar tai likimo ironija ar dar koks tai 
keistas sutapimas, bet koncertas turėjo 
vykti lenkų klube. Taigi, nekuriems teko 
valdyti savo antagonistinius jausmus len
kams. O ką daryti? Latviai savo namų 
Leeds neturi, o lietuviai ką jau ir bekal
bėti. Paniūniavau sau po nosim senobinę 
mūsų dainą „lietuvi, prikąsk liežuvį.ir 
laukiam toliau.

Ilgai, tiesą pasakius, laukti neteko: pri
gužėjo pilnas kiemas, suklego žmonės ir 
vaikai salėje. Puolėm ir mes rėdytis. Ar
tistų, tai yra šokančių, griežiančių ir dai
nuojančių, buvo bemaž daugiau nei žiū
rovų. Šį sykį buvo atsisakyta scenos pa
kylos, viskas turėjo vykti šalia, greta žiū
rovo, kad sudaryti jaukią, šeimyninę ne
formalią aplinką. Išdidžiai trypčioja prie
angy žilabarzdžiai šokėjai, jaudinasi. Gre 
ta stovi jaunėliai, papuošti tautiniais lat
vių rūbais, pasiūtais ant išaugimo (mat 
kokie jie įžvalgūs!), labai oriai timpčio
ja didokus batų aulus, užtikrinti, kad 
programa bus maloniai priimta.

Mane net pavydas suėmė: iš kur tie 
jaunieji latviškai moka? Mūsų lietuvių 
tarpe abu tėvai lietuviai su savaisiais an- 
gelskai šlebizavoja, bet... ko paklausi —

to negausi, kas tau dabar tą mįslę beį- 
mins, kam varstyti senas žaizdas, šaukš
tai po pietų. Dabar kas gi belieka, tik gy
venk ir žvenk! O man vis labiau pikta, 
kad latviai geriau organizuoti, todėl vis 
dar tikiuosi, kad bus vis tiek prie ko nors 
prisikabinti.Įtūžęs ir nekantrus sakau sau 
„Pagaidiekit, pagaidiekit, pažiūrėsim kai 
dugną dėsim! Pripažįstu, neatėjote į šven
tę akis užpylę, svirduliuodami, kas mū
suose dažnas atvejis, tai pamatysim kas 
bus kai baras atver duris... Trinu sau 
delnus iš džiaugsmo ir laukiu. O stebukle! 
Atvėrė baras viliojančiai duris ir... nie
ko! Latviai sau sėdi salėje, šnekučiuoja
si, koncerto laukia. Sakau sau, gal jie 
"Sodyboje" pas mus per Sekmines nebu
vo ar ką, tai gal pasimokytų kaip reikia 
arielką srėbti.

Neužilgo prasidėjo ir koncertas. Jis iš 
karto tapo toks savas, toks be pretenzijų. 
Iš karto pamačiau, kad latviai jau seniai 
savo koncertuose grįžo prie savo tautinių 
ištakų, prie savo protėvių palikimo. Pa
gyvenusių žmonių šokių grupė atrodė 
jaudinančiai: šalia žilabarzdžio senuko 
penkiolikmetis stovi vyrų eilėje, moterys 
priešais juos. Ilgai, ilgai ir įmantriai vin
giuoja vedantysis, vesdamas už rankos 
savo porą, kol ta pasirenka kitą šokėją, 
o tas dar kitą, ir kol, pagaliau, iš dvieju 
eilių visi sustoja į ratelį. Nerasi čia di
dėlės choreografinės išmonės, baletinės 
fantazijos ir atlikimo technikos, teisingos 
kojų ar rankų pozicijos. Bet kodėl tas šo
kis sušildo jausmus krūtinėje? O gi to
dėl, kad tuo momentu tu pasijunti liudi-

■EBHnBRBSWKaNHflnniH 
ninku iškilmingo proceso, kada vyresnio
ji karta, su visu savo išdidumu, ramumu, 
su tokia meile ir atsargumu, perteikia 
mums tai ką mūsų artojai protėviai su
kūrė ir mums džiaugtis paliko. Jie ati
duoda mums tai, kas mus išskiria iš vi
sų pasaulio tautų ir tautybių, tai kas 
mumyse išlieka tvirtesnis nei kraujo ry
šys, kaip kažkoks pasąmonės šauksmas, 
kurio negali numalšinti jokie trankūs ro
ko muzikos garsiakalbiai. Jei tu perėmei 
tą jausmą, tą šokį, tą dainą kaip gyvą, 
baikščią paukštę, sušildytą tėvų delnuo
se ir įsidėjai ‘į savo širdį, į savo dainą, į 
savo gyvenimo prasmę — tai tada galėsi 
būti ramus, nes tu žinosi iki mirties kas 
tu, iš kur tu atėjai, į kur vesti savo pa
likuonis.

Poros keitė poras, šypsena ir džiaugs
mas žiūrovą akyse, o svarbiausia — no
ras vieni kitus paskatinti, padrąsinti, pa
kelti nuotaiką tolesniam darbui. Gal to
dėl ir mes dainavome su tokiu susiklau
symu, kad net patys nustebome.

Žinoma, kas be ko, ne viskas mums 
jau taip gerai sekėsi. Aš galėjau nepakeis
ti dainos žodžių, taip kad sugluminčiau 
visus dainininkus taip, kad anys spokso 
į mane ir tyli, manydami, kokį biesą čia 
aš dainuoju, o aš sau traukiu kaip vieni
šas balsas tyruose... Po to nors nusišauk 
ir gana.

Matydamas kad aš toks susikrimtęs, 
priėjo prie manęs toks senukas latvis ir 
sako: „Man jusu dziesmas liuoti skaistes“. 
Koks tai buvo mums džiaugsmas! Svar
biausia, kad aš viską supratau, juk mūsų 
ir kalba ir rūbai, ir papročiai tokie pana

šūs! Prisiminęs kadaise Latvijoje išmok
tų dainą uždainavau:

Jauni puiši, jaunas meitas,
Janu nakti negulat:
Kas gulėja Janu nakti,
Tas gul visu vasarinu.
Ir mūsiškių tarpe dažnas ateina su sa

vo nuomone po koncerto. Tik ta nuomonė 
yra kaip nuosprendis, atkirstas kruvinu 
kirviu. Dažnas net nepasistoroja tą sa
vo ,nuomonę' įvynioti ne 'į tulžį, bet pa
rinkti bent kiek gražesnius žodžius, kad 
netaip skaudžiai žeistų. Bet kam vargin
tis, jei mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė 
yra įskaudinti savo artimą brolį.

Kaip ten bebūtų, sukandę dantis, mes 
ir vėl tolyn stumiam tą kultūrinio darbo 
važį. Tik kažin ar ilgai. Gal ir teisus 
Kasparas sakydamas, kad jis yra matęs 
ir regėjęs tiek ir tiek tų ansamblių, kurie 
susikūrė ir, vos spėję pasirodyti, išnyko 
be pėdsakų. Aš jo nebeklausiau kodėl, nes 
man jau seniai priežastys geliančiai aiš
kios: šnairuoti į savo liaudies kultūra, gė
dintis jos, nebent ji yra paskaninta 'įman
tresne harmonija, pasaldinta ir pagražin
ta, mūsuose priimta. Ir man nesupranta
ma, nejaugi iki šiol netapo aišku, kad ti
kėtis išlaikyti lietuvybę saldrūkštėmis 
dainelėmis apie „paskutinį žiedą drumz
lino rudens " arba apie tai, kaip „begany
damas žalmargę piemenaitę prigavai!“ 
yra daugiau nei kvaila, ypač kai tokio ti
po .kultūra' yra pristatoma svetimtau
čiams, kaip ,Mūsų liaudies kultūra'. Tie, 
kurie bodisi mūsų protėvių palikimu jau 
seniai prarado dvasinį ryšį su mūsų tau
ta. A. Baltutis
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KAS—KADA—KUR
1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 

minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

KALĖDINIS BAZAKAS

AUKOS TAUTOS FONDUI
Dr. Jonas ir Magdalena Mockai — 

100 sv.
Mrs M. Lane — 5 sv.
A. Bieliūnas — 4 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Gruodžio 5 d., šeštadienį, Latvių Na
muose, Londone, įvyks tradicinis, pabal- 
tiečių moterų rengiamas, kalėdinis baza- 
ras, 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, 
■įvairius fantus. Bazarą paremti 
piniginėm aukom.

Prašome dosniai atsiliepti į
ir pinigines aukas pra- 
lapkričio 26 d. šiuo ad-

2 Ladbroke Gardens,

DAR

£3.0°°
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Lietuvių Katalikų Misija Prancūzijoje 
kultūriniais pareigimais ir pamaldomis 
atžymės 600 m. Lietuvos Krikšto Jubilie
jų-

Paroda ruošiama meniniame ir kultū
riniame Paryžiaus centre, Šv. Eustachi
jaus bažnyčios Šv. Agnės kriptoje. Ji bus 
atidaryta nuo lapkričio 17 d. iki 30 d. 
Parodoje bus išstatyti Prano Gailiaus pa
veikslai ir Antano Mončio skulptūros.

Spektaklis „Aušros Vartai" vyks toje 
pačioje Šv. Agnės kriptoje nuo lapkričio 
18 d. iki 28 d. Vaidins Karolina Masiuly- 
tė-Paliulienė ir Jonas Kristupas Moneys. 
Tema — Nijolės Sadūnaitės dienoraštis.

Iškilmingos pamaldos bus Paryžiaus 
Dievo Motinos (Notre Dame) Katedroje 
lapkričio 22 d. Jas celebruos kardinolas 
Lustiger, Paryžiaus arkivyskupas.
„Lietuva Paryžiuje" parengimais rūpina 

si monsinjoras Frikart — Paryžiaus na- 
gelbinis vyskupas; monsinjoras Petro
šius ir Ponia Garnier Lancon, kuri yra 
Europos Saugumo ir Apsaugos Institutų 
pirmininkė. „Lietuva Paryžiuje" parengi
mus globoja Prancūzijos Kultūros minis
terija.

priimame 
galima ir

šį musų

Londonas

FONDUI AUKOJO
DBLS-gos Sodybos skyrius — 71 sv.
Nuoširdus ačiū.

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
JUBILIEJUS PARYŽIAUS 

NOTRE DAME KATEDROJE

Derby
kviečiame dalyvauti
(sekmadienį 18.30 vai.

N.D.

LIETUVIŲ JAUNIMAS 
Darius Mindaugas Braždys

Žinomas lietuvis skulptorius Antanas 
Braždys ir Sally, lapkričio 2 d. susilaukė 
6 sv. ir 9.5 unc. sūnaus Dariaus Mindau
go. Abu yra geroje sveikatoje. Jaunąją 
šeimą sveikiname ir linkime daug laimės.

prašymą. Daiktus 
šome atsiųsti iki 
resu: „Dainava", 
London, W.11.

Iš sutelktųjų lėšų „Dainava“ šelpia var- 
gan patekusius tautiečius, remia lietu
višką gimnaziją ir jaunimą, skiria atitin
kamas sumas mūsų tautiniams ir kultūri
niams reikalams.

Dainavietės

A.A. JUOZAS ČERKESAS

Londono Lietuvių Maironio Mokyklos 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Pirmasis mokslo trimestras baigsis 
gruodžio 12-ttą, šeštadienį, Kalėdų Eglute. 
Renkamės 10 vai. iš ryto mokyklon, o 
10.30 prasidės Kalėdų Eglutės programa.

I šią Kalėdų Eglutę kviečiami visi vai
kučiai, ir tie—kurie dar mokyklos nelanko.

Po Kalėdų pertraukos mokykla renkasi 
pamokom sausio 9 d. 10 vai.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos pa
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Lietuvių Namuose Londone. Mokinių 
amžius — nuo mažiausio iki didžiausio. 
Visi mokomės lietuviškai.

KALĖDINĖ VAKARONĖ
Gruodžio 12 d. 7.00 vai. Lietuvių Na

muose įvyks tradicinė Kalėdinė Vaka
ronė.

Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto 
užsirašyti pas Gajutę O'Brien 01-539 6749. 
Įėjimas bus vien su bilietais. (1 sv. asme
niui).

Smagus ir įdomus vakaras su visais tra
diciniais Kūčių valgiais, kuriuos, daly
viai susitarę su Gajute, patys atsineša.

Laukiame visų, bet nedelskite užsirašy
ti, nes vietos ribotos.

PRIEŠ ADVENTINIS
DEŠRŲ IR KOPŪSTŲ VAKARAS

Lapkričio 28 d. vakare, Sporto ir So
cialinio klubo patalpose rengiamas prieš 
Adventinis dešrų ir kopūstų vakaras. Vi
si lietuviai kviečiami jame apsilankyti, 
įėjimas trys svarai, o dešros ir kopūstai 
bus veltui ir dar kas nors priedo.

Bilietus galima gauti klube, parapijos 
svetainėje pas S. Kasparą arba kitus val
dybos narius.

DIDESNIS „EUROPOS LIETUVIS"
Pagerbiant didįjį Lietuvos dainių Mai

ronį, jo 125 gimimo metinių proga, leidė
jai sutiko išleisti „Europos Lietuvį" 
dviem puslapiais didesnį.

Lapkričio „E.L.“ 47 nr. be A. Baltučio 
straipsnio — J. Mačiulio-Maironio 125 gi
mimo metinėms „Jau niekas tavęs taip 
giliai nemylės“. 4 psl. spausdinsime rug
sėjo 10 visuotinio profsąjungos susirinki
mo Vilniuje magnetofono juostos nuora
šą, kuriame buvo svarstomas Vytauto 
Bogušio likimas.

PADĖKA
Staigiai mirus mano mylimam vyrui, 

A.A. Juozui Slyžiui, noriu išreikšti kuo 
širdingiausią padėką gerb. kunigui Ma
tuliui. I.J. Venskams, J.D. Sadula, E. Vait
kevičienei, S. Hubbart.

Širdingai ačiū visiems mūsų mieliems 
draugams ir pažįstamiems už gėles, už
uojautas ir pagalbą mano sunkiose va
landose.

Jūsų Vladė Slyžienė

d. mirė Juozas Čerkesas. Ve- 
uteniškis. Apleidęs savo gim- 

1944 m. gyveno Vokietijoje, o

Spalio 24 
lionis buvo 
tąjį kraštą 
1948 m. atvyko į Didžiąją Britaniją ir ap
sigyvenęs rytų europiečių hostelyje neto
li Birminghamo, dirbo žemės ūkyje. Vė
liau persikėlė į Londoną ir čia dirbo prie 
įvairių statybos darbų iki 1986 m. Pasku
tiniu laiku jis gyveno 174 Adelaide Avė., 
Londone.

Laidotuvių pamaldas atleikė kun. Sa- 
kevičius. Londono lietuvių 
vargonavo ir giedojo J. Černis. 
lapkričio 5 d. The Manor Park

Juozas giminių Anglijoje

bažnyčioje 
Palaidotas 
kapinėse.
neturėjo.

Laidotuvėmis rūpinosi ir giminėms Lie
tuvoje pranešė Z. Juras.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d. L.K.V.S-gos „RAMO
VĖS" Mančesterio skyrius rengia L. 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
su šia programa:

1. šeštadienį 14,30 vai. p.p. Mostono 
kapinėse prie lietuvių paminklinio kry
žiaus ramovėnai padės vainiką už žuvu
sius karius, savanorius ir partizanus. Re
ligines apeigas atliks kan. V. Kamaitis.

2. 6 vai. vakare Manchesterio lietuvių 
klube bus paskaita ir meninė dalis.

Kviečiame visus dalyvauti.
Ramovėnų Valdyba

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., šeštadienį, rengiamas 
Vyties klube,

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
DBLS-gos pirm. Jaro Alkio paskaita. 

Meninę programą atliks Prano Dzidoliko 
vadovaujamas vyrų sekstetas iš Škotijos.

Pradžia 6 vai. v.
Kviečiame visus dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

MIRĖ JUOZAS SLIŽYS
Lapkričio antrą dieną staiga mirė 

Juozas Sližys, 68 metų amžiaus. Kilimo 
buvo iš Drulėnų kaimo, Kupiško vals
čiaus, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Ar
tėjant antrajai okupacijai pasitraukė Vo
kietijon. Po kapituliacijos gyveno DP sto
vykloje. 1947 metais su draugais atvyko 
Anglijon žemės ūkio darbam. Tais pa
čiais metais vedė Vladę Stasiukonytę. 
Gyventi kaime toli nuo lietuvių nepatiko 
ir dėjo pastangas persikelti arčiau pažįs
tamų. 1948 metais atsikėlė gyventi į Der
by ir įstojo iį, tuo laiku jau įkurtą, DBLS- 
gos skyrių. Abu su žmona buvo aktyvūs 
skyriaus veikloje. Buvo mėgėjas meške
rioti, tai išėjęs pensijon praleisdavo gra
žias vasaros dienas prie upės ar ežero.

Į amžino poilsio vietą palydėti suėjo 
didelis skaičius lietuvių, bei anglų drau
gų. šventas gedulingas Mišias už velionį 
atnašavo du kunigai S. Matulis MIC ir 
St. George klebonas Fr. May. Abu kuni
gai gražiai atsiliepė apie velionį. Kapinė
se Sąjungos vardu atsisveikino K. Bivai- 
nis. Ukrainiečių klube pavaišinti D. Sa- 
dulienės ir talkininkių paruoštais 
iais užkandžiais. Mielas Juozai, lai 
lengva svetima žemelė.

Rochdale
MIRĖ JONAS DAUGĖLA

skan- 
būna

Spalio 21 d. buvo rastas nuo širdies 
smūgio miręs Jonas Daugėla, gimęs 1926 
m. rugsėjo 15 d. Sintautų valse., šakių 
apskrityje.

Jonas ilgai dirbo asbesto fabrike, šiais 
metais išėjo į ankstyvą pensiją. Jis buvo 
DBLS-gos Rochdalės skyriaus narys.

Spalio 29 d. velionis buvo palaidotas 
Mostono R.C. kapinėse. Laidotuvių reli
gines apeigas atliko kan. Kamaitis, o lai
dotuvėmis rūpinosi D. Banaitis 
ras.

Velionis Lietuvoje paliko 4 
Brolis gyvena Vak. Vokietijoje.

Ilsėkis ramybėje.

ir Z. Ju-

seseris.

v.n.

PAMALDOS
Birminghame — Lapkričio 21 d., 17 v.. 

Šv. Onoje, Bradford st.
Nottinghame — Lapkričio 22 d„ 11.15 

Židinyje.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PABALTIJO SĄJUNGA
----------------- - ---------------------- RUOŠIA ------------------------------------------

8-jį PABALTIJO SAVAITGALĮ
ESTŲ NAMUOSE.

366 FOSSE WAY NORTH 
LEICESTER

ŠEŠTADIENĮ
LAPKRIČIO 28 d.

12.30 12.00

---------------------------- - PROGRA A tO JI.---------------------------------------
Debatai apie Pabaltijo kalbų vartojimų Rritanijoje. Pabaltijo poetų karybos 
skaitymai. Pabaltijo dailės darbų paroda. Vakare baletas, koto ertas ir šokiai.

---------- ----------------
Savaitgalio kaina: visa diena £6 asmeniui. Koncertas ir šokiai £3.00 asmeniui.

Pinigus siųsti (čekius rašyti BAGB vardu): VI. Manning-Lobb. BAGB iždininkui, 
"I II I K IA" — 1.39 — Abbey Wood Road, .Abbey Wood, London SE2 9DZ

Mielai Jus 
lapkričio 22 
kilmingose pamaldose N.D. katedroje, 
kur Paryžiaus arkivyskupas kardinolas 
Jean-Marie Lustiger aukos šv. Mišias už 
pavergtos Lietuvos katalikų Bažnyčią, 
kuri šiemet švenčia 600 metų krikščiony
bės sukaktį.

Mišiose giedos lietuvių giesmes Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniai. Aukas prie 
altoriaus atneš ir skaitys maldų intenci
jas mūsų jaunimas. Būtų gražu, jei mo
terys vilkėtų tautiniais rūbais.

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
kilmės Romoje vyko birželio 28 d. Iš 
so pasaulio suplaukė keli tūkstančiai 
tuvių į šv. Petro baziliką, kur popiežius 
Jonas Paulius II šia proga teikėsi oas- 
kelbti palaimintuoju Jurgį Matulaitį.

Dalyvaudami šio jubiliejaus iškilmėse 
bandykime atsiverti Viešpačiui. Tegu jo 
malonės atgaivina mūsų tikėjimą, kad 
sustiprčtume dvasiškai, šv. Kazimiero ir 
palaimintojo Jurgio Matulaičio užtaria
mi, maldaukime Dievą Lietuvai laisvės, 
o mus visus sujungti vienybėn gyvu tikė
jimu, šviesia viltimi ir kaitria meile Die
vui ir Tėvynei.

Dabar mes turime danguje pas Viešpa
tį didį užtarėją, kuriam galime atverti 
savo širdis ir savo rūpesčius. Prisiminti
ni Jurgio Matulaičio žodžiai, jį pasky
rus Vilniaus vyskupu: „Noriu būti atlai
dus piktiems, parama silpniems, užuovė
ja geriems... Pasitikėkite 
verkite savo

manimi!
širdis!“

POLITINIS FORUMAS 
PRANCŪZIJOS SENATE

s.m.
iš-

iš- 
vi-

At-

A. Venskus, Europėjinio SąjūdžioInž.
Lietuvių Komiteto gener. sekretorius, š. 
m. spalio 16 d. Paryžiuje, Senato rūmuo
se dalyvavo Europėjinio Sąjūdžio Pran
cūzų organizacijos suruoštam forume, te
ma: „Europa prieš destabilizacijos gies
mę". šiam forumui vadovavo Prof. Louis 
Leprince-Ringuet — E.S. Prancūzų orga
nizacijos pirmininkas, žymus visuome
nininkas ir mokslininkas. Paskaitas skai
tė J. M. Daillet — Prancūzijos Parla
mento narys, Generolas Lacaze — Krašto 
Apsaugos ministerio specialus patarėjas 
ir kiti. Po paskaitų vyko labai plačios 
diskusijos Vakarų Europos gynybos klau
simais. Užbaigiamąjį žodį forume tarė 
Prancūzijos Krašto Apsaugos ministeris 
A. Giraud.

Šis svarbus politinis forumas įvyko 
Prancūzijos Senato rūmuose. Dalyvavo 
Senato pirmininkas A. Poher ir daug kitų 
žymių prancūzų politikų, parlamentarų, 
senatorių, visuomenininkų su kuriais 
inž. A. Venskus turėjo progos susitikti ir 
išsamiai pasikalbėti.

SVEIKINIMAI EUROPOS LIETUVYJE

pažįstamus

kalėdiniame 
nevėluokite,

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 
„Europos Lietuvyje“ yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume 
„Europos Lietuvyje“, todėl
bet, pridėję auką spaudai, siųskite svei
kinimą Redakcijos vardu, kaip galite grei
čiau.

Mes pažadame visus sveikimus gautus iki 
gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos Lie
tuvyje“.

Gorbačiovas pasmerkė Yeltsiną
Boris Yeltsin, artimiausias Gorbačiovo 

naujosios politikos gynėjas, buvo pašalin
tas iš Maskvos komunistų partijos vado 
pareigų. Prieš kiek laiko jis buvo pada
vęs savo atsistatydinimą, bet nežiūrint to, 
oficialiai jis buvo pašalintas. Jį pašalino 
už jo drąsų pasmerkimą tų, kurie nori 
„glasnost" politiką sulėtinti.
Arabai vieningi prieš Iraną

Ką tik pasibaigęs arabų valstybių susi
rinkimas Jordane sutarė reikalauti, kad 
Iranas priimtų JT rezoliuciją ii' sustab
dytų karo veiksmus Persijos įlankoje bei 
pradėtų derybas su Iraku. Sirijos prezi
dentas Assad, kuris iki šiol rėmė tik Ira
ną, buvo įpareigotas būti tarpininku, ieš- 
kant paliaubų. Jis susitaikė su savo di
džiausiu priešu, Irako prezidentu. Dau
guma arabų valstybių po to susirinkimo 
užmezgė diplomatinius santykius su Egip
tu. Tie santykiai buvo nutraukti po to, į 
kai Egiptas pasirašė sutartį su Izraeliu.
Pietų Afrika. Angoloje

Unitą sukilėliai pristatė žurnalistams 
du pašautus Kubos lėktuvo lakūnus pulk. 
Įeit. Rojas Garcia ir kap. Ramon Aguilar 
ir daug pagrobtos karinės medžiagos. Uni
tą vadas J. Savimbi taip pat gyrėsi, kad 
jo sukilėliai atstūmė 18.000 Angolos ka
rių, remiamų Kubos ir Sovietu vadų, ir 
kad 2.000 karių žuvo per paskutinius du 
mėnesius.

Pietų Afrika prisipažino, kad keturi 
Afrikos kariai žuvo tame kare, kas rodo 
aktyvų Pietų Afrikos prisidėjimą. Pietų 
Afrika remia Unitą dar ir dėl to, kad Uni
tą sutvardo Swapo sukilėlius, kurie sie
kia nepriklausomybės Namibijai, 
Pietų Afrikos valdomai.
Sovietai sutinka nusiginkluoti

Gen. Jaruzelski, Lenkijos vadas, 
iš bolševikų revoliucijos minėjimo
voje, pareiškė, kad Sovietai sutiktų su
mažinti tankų skaičių, kurių jie turi dau
giau, jeigu vakarai sutiktų sumažinti 
bombonešių skaičių, kurių jie turi dau
giau. Vakarus nustebino ne tai, kas bu
vo pasiūlyta, bet tai kas tą pasiūlymą 
padarė, būtent gen. Jaruzelski, kuris at
rodo pasidarė patikimiausiu Kremliaus 
pasiuntiniu.
Žudynės šiaurės Airijoje

Kai minia žmonių buvo susirinkę prie 
paminklo pagerbti karuose žuvusių ka
rių, nepaprasto stiprumo bomba sprogo 
gretimam pastate, užmušdama 11 žmonių ■°' 
ir sužeisdama daug daugiau. Airių, taip ^ėj 
vadinama respublikos armija (IRA), 
prisipažino padėjusi bombą, bet apgailes
tavo žudynes. IRA yra neva tai katalikę 
remiama institucija, tačiau po šių žudy
nių katalikų vyskupai savo laiške 
Iriausiai pasmerkė ne tik pačią IRA 
ganizaciją, bet ir ju politinę partiją, 
pareiškė, kad būtų nuodėmė remti 
balsuoti už tokius asmenis. Tikimasi, kad 
po šių įvykių teroristų veikla turės su
mažėti.
Wiesenthalis vis dar nerimsta

Du uoliausi, taip vadinamų nacių nu
sikaltėlių gaudytojai, ponia Beate Klars- 
feld, kuri pristatė Klaus Barbie į teismą 
ir Neil Sher, JAV specialios tyrinėjimą 
įstaigos (OSI) viršininkas, duos savo ne
rodymus Britanijos parlamento nartą 
grupei, kuri tiria karo nusikaltimus ir 
kurios pirmininkas yra darbo partijos 
narys Merlyn Rees. Tos grupės narių tar
pe yra ir lietuviškos kilmės žydas Gre- 
ville Janner. Grupė susideda iš visų nar- 
tijų parlamentarų, šiuo metu ji tyrinėja 
šešių Britanijoje gyvenančių tariamai na
cių nusikaltėlių, kuriuos apskundė Simon 
Wiesenthal centras Amerikoje, bylas.
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UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVA

(Atkelta iš 1 psl.)

□rie 
poeto

giedojo šventas 
lietuvių poeto kū- 
Preikšas atnašavo 
pasakė pamokslą

FAZ (XI.3) pranešė apie Kaune, 
Maironio kapo, įvykusį neoficialų 
pagerbimą, kuriame dalyvavo apie 5000 
žmonių. Susirinkusieji 
giesmes ir deklamavo 
rybą. Katedroje vysk, 
iškilmingas mišias ir
apie Maironio poezijos religinius aspek
tus.

DIE WELT (X.26) pranešė, kad minint 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį Main- 
ze, Vokietijos katalikų vyskupų konferen
cijos pirmininkas, vysk. Karl Lehmann, 
pareikalavo iš Sov. Sąjungos atsakomin- 
gų sluoksnių Lietuvai nevaržomos tiky
bos laisvės. Uždarytos bažnyčios turi būti 
grąžintos tikintiesiems ir religinis gyveni
mas neturi būti varžomas. Į pusketvirto 
milijono Lietuvos gyventojų, 80 nuošim
čių yra katalikai ir ištikimi savo tiky
bai, — pasakė vokiečių vyskupas. Iškil
mingos mišios buvo atnašnaujamos Main- 
zo katedroje, (žiūrėk 600 m. iškilmių ap
rašymą „E.L." nr. 44).
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