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LAIKRAIŠČIO REDAKTORIUI 

J. KAROSUI
:eij 
ef Nijolę Sadūnaitę puolantis 
.Ii, jsirodė „Valstiečių laikraštyje“. Į 

neižikišką išpuolį prieš ją ji atsakė at- 
iru laišku redaktoriui Karosui.
1987 rugpjūčio 5 d. Valstiečių laikraš- 
je (Nr. 107) buvo išspausdintas straips- 

iai s „Užkirsti kelią panašiems išpuoliams", 
airį pasirašė Ignalinos raj. Atgalino ko- 

:li ikio ■kolūkietis Sigitas Paukštė, 
es rp kitko rašoma, „Reikia labai 
m (smukti, visapusiškai degraduoti,

straipsnis 
tą

0

ėl Jame 
žemai 

kaip 
sitiko sakysim su Nijole Sadūnaitė. Mū-
i kaimo žmonės yra girdėję, kad minė- 

'iž i „veikėja" — didelė veidmainė. Vaiz-
Š jodama save kankine, susilaukė iš už- 

■Pt irio materialinės paramos, tai yra rūpi- 
ssi tik savo gerove, kas jau mūsų aki- 

igi js žiūrint, labai netvirta“.
11 Labai įdomu, iš kur kolūkietis ar jo 

limo žmonės, gyvenantis toli nuo Vil
iaus ir nepažindami manęs gali žinoti, 

1 id aš susilaukiu iš užjūrio materialinės 
1 iramos. Visi gerai žinome, kad daug 

‘ ūksiančių Lietuvoj gyvenančių įvairių 
mtybių žmonių gauna materialinę para- 
ą iš užsienyje gyvenančių artimųjų gi- 
inių, pažįstamų, ir 1.1. Ir niekas jų per 
spubli'kinę spaudą ar susirinkimuose 

P'“smerkia ir iš jų nesityčioja. Prieš ke- 
Ki tą metų laikraštyj Gimtasis Kraštas bu- 
*' i išspausdintas reklaminis straipsnis už- 

snyje gyvenantiems tautiečiams siųsti 
vo palikimą į Lietuvą. JAV-se gyvena 

® ano dėdė gydytojas Kazimieras Rimkus 
kagoje, pusbrolis Jonas Sadūnas, ir ki- 
giminės. Tiktai jie visi nuo 1980 m.,

ii aš grįžau po 6 metų laisvės atėmimo 
di ; LKB Kronikos Nr. 11 bandymą per
iu ausdinti, nebegali atsiųsti nei man nei 
ti ano broliui net jo artimiesiems šeimos 
ūi iriams jokių dovanėlių. Jos arba konfis-

lojamos, arba grąžinamos siuntėjams 
e gal. 1982 m. birželio 16-21 d.d. Kazi- 
gi ieras Rimkus su žmona lankėsi Lietu

je. Iš jų sužinojome, kad du mano bro- 
) vardu siųsti siuntiniai buvo grąžinti 

la riei atgal į JAV-bes. Reikėjo už minė- 
siuntinių grąžinimą sumokėti pašto 

laidas, o ankščiau išsiunčiant sumokė- 
didelius muitus. 1985 m. vasario 13 d.

Rimkus rašė iš JAV-bių, 
siųstų

■u

ri

o

•i:

ei
vi iške dėdė
d ,abai mums gaila, kad mūsų
ni intinių negavote. Atrodo, kad kai ku-

i ims nepatinka jūsų vardai. 1984 gegu-
jos 10 d. per siuntimo įstaigą siųstas 
ai mtinys grįžo sausio mėn. pabaigoje, 
la ivo net neatidarytas“.
v‘ Paskutinį kartą brolio vardu dėdė Ka- 
s’ nieras Rimkus išsiuntė siuntinį 1984 m.

alio 24 d. Vėliau iš dėdės sužinojom, 
id ir šis siuntinys buvo grąžintas jam. 
84 m. gruodžio mėn. dėdė kartu su laiš- 

11 siuntė ir savo sūnaus vestuvines nuo- 
ii( aukas. Laišką gavome, o nuotraukos 

S ivo išimtos. Kiti giminės gyvenantys 
ii etuvoje tas nuotraukas . gavo. Pusbro- 

Jonas Sadūnas 1983 rugsėjo 3 laiške 
jį šė, kad negrįžo atgal į JAV-bes mano 
ii oliui išsiųstas 1982 m. spalio mėn. siun- 

lys, kuris broliui nebuvo atiduotas,
u irs pusbrolis ieškojo, bet siuntinys ne- 

iV sirado. Taip buvo praeity, o ką atnešė
U
ai man išsiuntė banderolę, nedidelį siun
ta lėlį, įdėjo kavos, kakavos, rankšluostį, 
■a lulkių dalykėlių. Iki šiol nei man to 
ii) Bitinėlio neįteikė nei dėdei jo negrąži- 
b i, nors praėjo

ersitvarkymas"? š.m. gegužės mėn. dė-

os 7 metus, 
nutrėmimo iš 

q inių, artimųjų
f

5

jau virš pusė metų. Per 
kai aš grįžau 

užsienyje gyvenančių gi- 
bičiulių, negaunu ne tik

JI i vieno siuntinėlio, nei mažiausios do- 
,q mėlės, bet net nei laiško, net nei atvi- 
Kt ko, išskyrus kelis atvejus: tai dėdės 

Įkas ir du atvirukai. O kad man rašo, 
ie tai pasako atvykę ‘į Vilnių svečiai iš

j sienio. Kur tie visi laiškai ir atvirukai 
11 igsta? Prašau Valstiečių laikraščio re- 
il ktorių šį mano laišką atspausdinti, kad 
D tų paneigtas kolūkiečio Sigito Paukštės 
g įeižtas.
ai P.S. Iš užsienio bičiulių sužinojome, 
ji d siuntinių persiuntimo firmos gavo iš 

askvos paaiškinimus, jog siuntiniai bu- 
siunčiami „nepriimtiniems asmenims“, 

iėl grąžinti atgal siuntėjams. Jei atei
ve bandys siųsti, siuntinius konfiskuos, 
s > mano brolis, mano brolio šeimos na- 
I, d ir net mano pažįstami nebangauna. 

ame „nepriimtini asmenys“: Sovietų
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PER KONFERENCIJA WASHINGTON E
Konferencija, kuri įvyko 23-25 spalio, 

buvo rengiama keturių organizacijų, 
tent PLB, JAV L.B. Kanados L.B. ir 
JS. Joje dalyvavo lietuvių vadovybių 
stovai iš šiaurės Amerikos.

Konferenciją i 
nės pirmininkas 
kė sveikinimai 
D. Skučio, PLB 
Kanados LB pirmininko A. Pacevičiaus 
ir PLJS pirm. G. Gružo.

Pirmoji konferencijos prelegentė buvo 
L. Aleksejeva, Kennan Instituto moksli
ninkė ir Maskvos Helsinkio grupės narė.

23 spalio popietinė sesija susidėjo iš 
išvykos į Baltuosius rūmus, „Old Consti
tutional Building". Dalyvius priėmė spe
cialus prezidento atstovas Linas Kojelis. 
JAV valdžios pareigūnai visi simpatizavo 
lietuvių problemoms, tradiciniai pakarto
jo kad JAV-ibės niekad nepripažino Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų S-gą ir 
ragino stebėti, kam vyks dabartinės „at
virumo" ir „perstatymo“ politikos sąly
gose ir stengtis išnaudoti visas galimy
bes kelti Lietuvos laisvės reikalą.

24 spalio įvyko simpoziumas: „Lietuvos 
laisvinimo veikla, apžvalga, įvertinimas 
ir išeivijos politiniai uždaviniai“. Prele
gentai: J. Danys, G. Damušytė, Alg. Gu- 
redkas ir Dr. T. Remeikis.

J. Danys apgailestavo, kad Australijo
je nepavyko įsteigti Lietuvos konsulato. 
Taip pat užakcentavo, kad Informacijos 
Centrai ir Biurai Lietuvos laisvinimo pa
stangose yra būtinos institucijos G. Da
mušytė taip pat pabrėžė, kad mūsų žinių 
tarnyba vaidina labai svarbų vaidmenį, 
teikiant gyvybinę informaciją kitatau
čiams, lietuviams ir pačiai Lietuvai. Iš
kėlė taip pat mūsų išeivijos laikraščių 
redaktorių kokybės svarbą.

Diskusijų metų konferencija vienbal
siai pritarė dr. T. Remeikio pasiūlymui, 
įsteigti Lietuvos Laisvinimo Fondą, kuris 
teiktų lėšas specifiniai politiniams reika
lams.

Antrojo simpoziumo temos „Ryšiai su 
pavergta Lietuva" prelegentams baigus, 
sekusios diskusijos nepaliko jokios abe
jonės, kad ryšiai su Lietuva yra būtini, 
tačiau juos reikia mėgsti prisilaikant pri
imtų taisyklių. J. Jonavičius 
ALB Krašto valdybos pareiškimą, 
buvo priimtas teigiamai ir bendrai 
po su kitų atstovų pareiškimais 
klausimu.

Trečiame simpoziume „Tariamų 
karo nusikaltėlių paieška — analizė ir 
gairės ateities veiklai“ dr. R. Vaštokas iš 
Kanados aiškino smulkiau apie dabartinę 
tariamųjų karo nusikaltėlių paiešką Ka
nadoje. Viskas, ką jis sakė, lietė tik Kana
dą ir jų specifines problemas ir viltis at
eičiai.

Dr. S. Sužielėlis, kuris dirba JAV-bių 
OSI įstaigoje kaip istorikas, įdomiai pa
pasakojo apie OSI veiklą.

25 spalio sekmadienį kun. Pugevičius 
iš New Yorko, konferencijos salėje atlai
kė šv. Mišias, po kurių kalbėjo Vyt. 
Skuodis. Jo kalbos tekstas bus pateiktas 
spaudai kai tik bus gautas iš JAV-bių. 
Konferencija buvo užbaigta išvadų priė
mimu. Tai buvo audringa, išsisiūbavusi 
sesija. Diskusijose dėl išvadų liečiančių 
bendravimą su 
kontraversinių 
damoji mintis, 
rūmo" politika, 
izoliaciją ir stiprinti ryšius su tauta vi
somis progomis. Tas ryšis yra būtinas 
tiek išeivijos gyvastingumui palaikyti, 
tiek ir mūsų tautiečius jų kovoje už lais
vę stiprinti.

bū- 
PL 
at-

atidarė JAV bendruome- 
; Vyt. Volertas. Po to se- 
pirmininko Washingtone 
pirmininko V. Kamanto,

perskaitė 
kuris 
suta- 
šiuo

nacių

Lietuva buvo karštų ir 
pasisakymų. Vyravo ve- 
kad pasinaudojant „atvi- 
reikia bandyti pralaužti

,Mūsų Pastogė1

Išvados
Washingtono konferencija buvo užbaig" 

ta išvadų priėmimu. Tos išvados yra kon
ferencijoje padarytų pranešimų ir dis
kusijų išvada ir jas tenka laikyti gairė
mis mūsų išeivijos laikysenai dabartinė
se politinėse sąlygose.

1. Lietuvių tautos nekintamas tikslas 
yra Lietuvos laisvės atgavimas ir valsty-

Sąjungoj yra dvi kastos — kurie gali gau
ti ir kurie negali gauti. Tokia yra žmonių 
■ .lygybė“.

Nijolė Sadūnaitė
1987 lapkričio 17

įtakos į 
tuo pa-

vakarų 
bei

binės nepriklausomybės atstatymas, nes 
tik valstybinė nepriklausomybė užtikrina 
Lietuvių tautos ateitį ir jos pilnutinį iš
sivystymą. Pagrindinė kova už laisvę 
vyksta Lietuvoje. Išeivijos pareiga jai to
je kovoje talkinti.

2. Lietuvos suverenumą atstatė 1941 
metais Birželio 23-čios dienos sukilimas, 
■kuris sukūrė laikinąją vyriausybę. Tai 
buvo kertinis įvykis Lietuvos laisvės ko
voje ir jos nuolatinėje rezistencijoje sie
kiant Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo.

3. Siūlome mūsų veikloje kreipti dides
nį dėmesį į vakarų Europą, kaip augan
čios reikšmės veiksnį, kuris turi 
išsivystymą Sovietų Sąjungoje il
čių į Lietuvos padėtį.

4. Konferencija siūlo raginti
valstybių vyriausybes, parlamentus 
visuomenę reikalauti, kad Sovietų Sąjun
ga pripažintų Molotovo-Ribbentropo Pak
to ir slaptųjų protokolų neteisėtumą, ju 
atsisakytų ir panaikintų jų padarinius — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją bei 
aneksiją.

5. Konferencija siūlo veikti valstybines 
institucijas ir visuomenės opiniją dėl žmo" 
gaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidi
mų Lietuvoje ir reikalauti kad Sovietų 
Sąjunga išlaisvintų visų tautybių sąži
nės kalinius bei tremtinius ir rehabilituo- 
tų neteisingai nubaustus ir ištremtus as
menis.

6. Konferencijos nuomone mums svar
bu suprasti informacijos kitataučiams 
reikšmę ir ją paversti planinga politine 
akcija. Norint turėti tvirtą informacinį 
pagrindą reikia ugdyti lietuvius žurnalis
tus bei publicistus ir skirti didesnį dė
mesį žinioms iš Lietuvos.

7. Okupacinio režimo vykdomas Lie
tuvos žmonių bendravimo su kitais kraš
tais varžymas ir iš to kilusi Lietuvos izo- 
lacija yra lietuvių tautai kenksminga. 
Svarbus išeivijos uždavinys prisidėti prie 
Lietuvos izoliacijos pralaužimo, pilnai iš
naudojant visas esamas ir naujai išky
lančias galimybes bei progas plėsti ry
šiams su tėvynėje gyvenančiais tautie
čiais.

Ryšius plečiant laisvojo pasaulio lie
tuviai raginami laikytis 1974-tų.ių metų 
White Plains veiksnių konferencijoje su
tarto nusistatymo kuris pakeitė ankstes
nius nutarimus šiuo klausimu. White 
Plains nutarimas taip skamba:

„Lietuvos laisvinimo darbo konferenci
ja drauge su visa lietuvių išeivija protes
tuoja prieš okupanto vykdomą pagrindi
nių žmogaus teisių paneigimą Lietuvoje, 
ypač prieš religijos persekiojimą ir Lie
tuvos žmonių bendravimo su kitais kraš
tais varžymą. Kiek įmanoma okupacinio 
režimo ribose laisvojo pasaulio lietu
viams tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius 
su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais išeivijos tautiniam tapatumui 
su savo tauta išlaikyti ir solidarumui su 
ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palai
kant išeivijos lietuviams tenka vadovau
tis savo sveika nuovoka, sąžinės jautru
mu ir 
kurių 
tuvos 
tautos
okupacijos“, 
nenaudingos pastangos White Plains nu
tarimą riboti ir siaurinti kokiais nors ki
tais pašaliniais ar papildomais reikalavi
mais.

8. Kovoms už laisvę paveikumą sti
printi Sovietų pavergtų bei jų kontroliuo
jamų tautų pastovų bendradarbiavimą. 
Mes raginame plėsti ryšius ir bendradar
biavimą su ukrainiečiais su kuriais mū
sų tautiniai ir politiniai interesai itin ge
rai sutampa. Šia proga mes sveikiname 
keturių Lenkijos pogrindžio organizacijų 
pasiūlymą dėl Lenkijos Ukrainos, Lenki
jos Gudijos ir Lenkijos Lietuvos sienų. 
Mes pritariame pasaulio Lietuvių 
druomenės atsakymui 
lietuvių santykių su 
sąlygoms.

9. Mes raginame
Bendruomenę ir kraštų 
dėkoti Popiežiui Jonui Pauliui II už Jo 
didelį palankumą Lietuvių tautai ir Jį 
prašyti išlaikant Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos nepripažinimą, su
jungti Vilnių su Lietuvos bažnytine pro
vincija.

tautiniu sąmoningumu, vengiant bet 
veiksmų kurie galėtų pakenkti Lie- 
tautiniam tęstinumui ar lietuvių 
pastangom išlikti ir išsivaduoti iš 

Lietuviškiems interesams

Ben- 
ir ten nurodytoms 
lenkais išlyginimo

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenes

LIETUVOJE
Naujas LKP CK pirmasis sekretorius

Gruodžio 1 dieną Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto plenumas 
ko Ringaudą Bronislova Songailą 
CK pirmuoju sekretoriumi, vieton 
niai mirusio Petro Griškevičiaus.

išrin- 
LKP 
nese-

ir Gudijai priskirtoje

VLIKui ir PLB pagal 
metais Pasaulio Ben-

gimė 
darbi- 

Gruzdžių

10. Mes prašome išeivijos politinius 
veiksnius, PLB ir Kraštų Bendruomenes, 
kitas politines ir žmogaus teisių organi
zacijas savo raštuose, memorandumuose, 
informaciniuose leidiniuose ir vadovėli
uose priminti Sovietų dirbtinu badu ir 
trėmimais įvykdytų šiaurinių Rytprūsių, 
Mažosios Lietuvos sunaikinimą ir dabar 
vykdomą lietuvių tautinį bei religinį 
persekiojimą ir prievartinį rusinimą Ka
raliaučiaus srityje 
Rytų Lietuvoje.

11. Mes siūlome 
jų susitarimą 1983
druomenės VI-jame Seime abišalės lygy
bės pagrindu sudaryti bendrą komisiją 
dialogui su lenkų pogrindžio ir išeivijos 
organizacijomis ir su tuo surištiems klau
simams siekiant santykių su lenkais iš
lyginimo ir ieškant bendradarbiavimo pa
grindų.

12. Vertiname ad hoc grupių ir priva
čią iniciatyvą ginant visuotinus teisės 
principus kaltinamųjų karo nusikaltimo 
bylose. Pritariame bendro centro sudary
mui šios srities veiklą koordinuoti.

Raginame išeivijos visuomenę šią svar
bią veiklą remti savo darbu ir lėšomis.

13. Konferencija reiškia pagarbą Vy
tautui Skuodžiui ir visiems sąžinės kali
niams buvusiems ir esantiems Sovietų 
kalėjimuose ir ištrėmime.

Ringaudas Bronislovas Songaila 
1929 m. balandžio 20 d. Klaipėdos 
ninko šeimoje. 1950 m. baigė 
veterinarijos technikumą ir 1955 metais
— Veterinarijos akademiją. Nuo tų laikų 
partinis ir administracinis darbuotojas. 
Nuo 1961 m. LTSR ministrų tarybos pir
mininko pavaduotojas, nuo 1981 m. sau
sio 20 d. — ministrų tarybos pirmininkas. 
1985 m. lapkričio 18 d. išrinktas LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pir
mininku, t.y. „Respublikos prezidentu". 
Paskelbė straipsnių žemės ūkio ir partinio 
darbo kaime klausimais.

78-NIŲ TŪKSTANČIŲ TIKINČIŲJŲ 
PETICIJA

Kestono kolegiją, Londone, pasiekusio
mis žiniomis, 78-ni tūkstančiai Lietuvos 
tikinčiųjų pasirašė peticiją sovietų ko
munistų partijos generaliniam sekretoriui 
Gorbačiovui, prašydami, kad jis asmeniš
kai pasirūpintų, kad Vilniaus apaštali
niam administratoriui vyskupui Julijonui 
Steponavičiui būtų leista iš tremties su
grįžti į savo vyskupiją ir kad būtų iš
laisvinti kalinami lietuviai kunigai — Al
fonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius ir 
Jonas Kastytis Matulionis. Kestono kole
gija atkreipia dėmesį, kad renkant pa
rašus po peticija, kun. Matulionis, beveik 
atlikęs jam paskirtąją lager 
bausmę, buvo išlaisvintas ir sugrįžto 
gal į Vilnių. Peticijoje, kuri, Kestono 
legijos žiniomis, praėjusią savaitę
įteikta sovietų komunistų partijos centro 
komiteto įstaigai Maskvoje, Lietuvos ti
kintieji atkreipia Gorbačiovo dėmesį, kad 
vyskupas Steponavičius buvo ištremtas iš 
savo vyskupijos be jokio teismo sprendi
mo, o trys lietuviai kunigai buvo įkalinti 
vien dėl to, kad atvirai iškėlė kai ku
rias negeroves visuomeniniame gyvenime, 
kaip, pavyzdžiui, alkoholizmą ir tikinčių
jų diskrimavimą, negeroves, kurios dabar 
— persitvarkymo ir viešumo laikotarpy- 
e, yra viešai svarstomos spaudoje ir žmo- 

Lietuvos 
prašant

Prisimintas Adomas Lustas
Spalio 19 d. kuklus literatų ratelis pri

siminė Adomą Ląstą, poetą ir rašytoją, 
gimusį 1887 m. spalio 18 d. Išlandžių km.. 
Krosnos valsč., Marijampolės apskr. Jo 
gimimo 100-osioms metinėms grupė Kau
no rašytojų ir literatūros muziejaus dar
buotojų aplankė A. Lasto kapą Petrašiū
nų kapinėse.

Adomas Lastas studijavo Maskvos uni
versitete, bet teisininko diplomą gavo 
Lietuvos universitete 1924 m. Kaune. Po 
to vertėsi advokatūra. Eilėraščius pradė
jo rašyti šio šimtmečio pradžioje. Jo 
poema „Lietuvos knygnešio likimas“ bu
vo išleista 1925 m. Adomas Lastas mirė 
1961 m. sausio 18 d. Kaune.

Išmesti milijonai
Kėdainiuose pradėjo veikti miesto nu

tekamojo vandens valymo įrenginiai, ku
rių statybai išleista 7 milijonai rublių. 
Tačiau jie veikia blogai. J Nevėžį vistiek 
plaukia užterštas vanduo.

i o 
at- 
ko-

buvo

i 
nių tarpe. 78-nių tūkstančiu 
tikinčiųjų peticija Gorbačiovui, 
sugrąžinti iš tremties vyskupą Julijoną 
Steponavičių ir išlaisvinti tebekalinamus 
lietuvius kunigus, susilaukė atgarsio už
sienio spaudoje. Spauda atkreipia dėmesį, 
kad jau ne kartą praeityje Lietuvos tikin
tieji tuo pačiu reikalu kreipėsi į sovieti
nę valdžią.

Pavyzdingas milicijos pareigūnas
Milicijos darbuotojas Romualdas Gus

tys, kaip pavyzdingas pareigūnas, 1983 
metais buvo priimtas į komunistų partiją, 
o šiais metais Klaipėdos liaudies teismas 
jį nuteisė šešeriems metams darbo sto
vyklos. Kaip tai atsitiko?

Kaltinamųjų suole atsisėdo milicijos 
pareigūnas Romualdas Gustys ir jaunes
nis brolis, kojinių fabriko darbininkas 
Ričardas. Prieš aštuonerius metus jie pra
dėjo plėšikauti. Pirmą kartą jie įsiveržė 
į klaipėdietės B. Vainorienės butą. Išlau
žę balkono duris, pavogė daiktų už 415 
rublių. Atlikęs karinę tarnybą ir sugrį
žęs į Klaipėdą, R. Gustys su savo broliu 
tęsė savo „veiklą" toliau. Tuo pat laiku 
Romualdas Gustys buvo priimtas į dar
bą Klaipėdos vidaus reikalų tarnyboje. 
Tapo tvarkos sergėtoju. Dieną Romual
das Gustys dirbo, o naktį, nusimetęs pa
reigūno uniformą, plėšia klaipėdiečių bu
tus. Vagia japoniškus magnetofonus, švie
sos, muzikos aparatūrą, radijo imtuvus, 

auksinius žiedus, na- 
indus, medžiagas, dra-

TAUTINĖ MANIFESTACIJA

Tik dabar Vakarus pasiekusiomis ži
niomis, Estijoje lapkričio 7 dieną įvyko 
tautinė manifestacija. Pagal gautas in
formacijas, tą dieną apie du tūkstančiai 
penki šimtai žmonių susirinko Paernu 
uostamiesčio kapinėse pagerbti žuvusiuo
sius kovose už Estijos nepriklausomybę 
po Pirmojo pasaulinio karo. Tuo metu, 
tarp 1918-ųjų ir 29-ųjų metų, estai kaip 
ir kiti pabaltiečiai, buvo priversti ginti 
nepriklausomybę nuo ką tik įsikūrusios 
Sovietų Rusijos puolimų. Manifestacijos 
metu Paernu kapinėse buvo dalinami la
peliai su šūkiais reikalaujančiais visiškos 
nepriklausomybės estų tautai. Turimomis 
žiniomis, saugumiečiai nesutrukdė tauti
nės manifestacijos Paernu kapinėse. 
Prancūzų agentūra France Presse prane
ša, kad panaši estų tautinė manifestacija 
spalio 21 dieną įvykusi taip pat ir Voeru 
kapinėse. Čia buvo susirinkę apie tūks
tantis žmonių, kuriuos milicininkai gru
biai išvaikė.

rekomenduojant, 1983 
Gustys, kaip pavyzdin- 

priimamas į 
jis

(VAT.R.)

stereo aparatūrą, 
puošalus, krištolo 
bužius ir 1.1,

Bendradarbiams 
metais Romualdas
gas milicijos darbuotojas, 
komunistų partiją. Vėliau jis įstoja j 
TSRS vidaus reikalų ministerijos Minsko 
aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus 
fakultetą. Mokėsi „labai gerai", buvo iš
rinktas į partinį biurą ir bendrabučio 
draugiškojo teismo tarybą. Jo portretas 
atsidūrė net garbės lentoje. Būdamas ke
tvirtajame kurse parašė mokslinį darbą 
apie butų apiplėšimus.

Gavęs ant antpečių žvaigždutę, Romu
aldas Gustys grįžta į Klaipėdą ir savo 
,,hobby" tęsia toliau. Abu vedę broliai su 
motina gyveno trijų feambarių bute, ku
rio vieną kambarį buvo pavertę saugyk
la pavogtiems daiktams. Motina ir žmo
nos, be abejo, matė nakties grobį, bet 
teisme aiškino, kad apie vagystes nieko 
nežinojusios.

Teisme broliai paaišlkino, kaip tuštino 
butus. Dažniausiai įeidavo per balkonus, 
išeidavo per duris. Klaipėdos liaudies 
teismas R. Gustį nuteisė šešeriems me
tams bendrojo režimo darbo stovyklos, o 
Ričardą — tik trejiems su puse metų.
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DVASINIS GENOCIDAS LIETUVOJE
.GLASNOST"

du 
ar ateistai tikrai 

nors įrodymus apie tai, kad 
ir, antras klausimas — ar 
tvirtinimas, kad religija 

mokslui. Mintis imtis šitos 
klausi-

priemonė-

neužbaigtą. Juodraščiuose jis buvo už
baigtas, bet reikalinga buvo dar jį pare- 
daguot, ir aš dar buvau neapsisprendęs, 
ką su juo darysiu. Gavosi didelės apim
ties, maždaug 260 spausdintų mašinėle 
puslapių.. Tai nebuvo rašyta tikslu, kad 
kur persiųst. žinoma, jeigu jis būtų pa
tekęs į Vakarus, tai jis būtų davęs dau
giau vertingos medžiagos tam, kad įsiti
kint, pajust, kas tas ateizmas, kuris taip 
valstybinėmis, brutaliausiomis
mis yra Lietuvoje skleidžiamas. Tai buvo 
papildoma medžiaga tos „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos", kuri, mano 
asmeniniu supratimu, ir ne tik mano, bet 
netgi Lietuvoj ir indiferentų tarpe, yra 
didelėj pagarboj. Ir man čia, ką tik at
vykus, prieš keletą dienų, buvo kaip do
vana įteiktas visas komplektas šitos 
„Kronikos". Tai aš skaitau, kad tai oati 
didžiausia dovana, kurią kada savo gy
venime esu gavęs“.

O ką papasakojo doc. Skuodis apie sa-

tūkstančių 
ir 

in- 
tos 
ga- 
su-

Tai pavadinimas studijos, už kurią pa
grindinai Vilniaus universiteto docentas 
Vytautas Skuodis sėdėjo kalėjime, o rug
sėjo 8 d. atsirado Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Apie tai jis štai ką papasako
jo Chicagoje:

„Tai buvo ganą didelė studija, mono
grafija. Ją aš ruošiau ketvertą metų. 
Rašiau sau pačiam. Aš ir negalvojau, kad 
ji taip labai išsiplės. Mane domino 
konkretūs klausimai 
turi kokius 
nėra Dievo, 
teisingas jų 
prieštarauja
temos, ieškot atsakymo į šituos 
mus, man kilo labai seniai, kada aš sto
jau į aspirantūrą ir laikiau pirmuosius 
iš marksistinės filosofijos egzaminus, 
kandidatinio minimumo, maždaug 1965 
metais. Ir šita mintis manęs nepaliko ra
mybėje ir po to, kada jau ir disertaciją 
apgyniau ir kada pradėjau dirbti univer
sitete. Pasinaudodamas ta proga, kada aš 
pradėjau sėslų gyvenimo būdą, iš klajo
klio geologo tapau tokiu tikru miestelėnu, 
kada pradėjau dirbt universitete, ir pa
sinaudodamas bibliografine medžiaga aš 
apibendrinau šiek tiek daugiau kaip 
7.000 straipsnių, grynai ateistinių, kurie 
buvo paskelbti lietuviškoj tarybinėj 
spaudoj, pradedant 1940 m. birželio 15 d. 
ir baigiant 1976 m. pabaiga. Periodas 36 
metai. Septyni su viršum
straipsnių ir pusė tūkstančio knygų 
brošiūrų. Pasinaudojant bibliografine 
formacine medžiaga atlikau statistinį 
medžiagos apibendrinimą. Gavosi be 
lo daug įvairiausių skaičių, kuriuos
vedus į lenteles, išryškėjo tam tikri dės
ningumai, o tie dėsningumai diktavo sa
vo ruožtu išvadas Tos išvados buvo labai 
gausios, labai netikėtos ir, sakyčiau, labai 
reikšmingos. Į tuos klausimus, kurie man 
pačiam rūpėjo, atsakymus gavau tokius, 
kad ateistai iš viso neturi absoliučiai jo
kių įrodymų, kad Dievo nėra. Na, spręs
kit jūs iš to fakto, kad iš tų septynių su 
viršum tūkstančių straipsnių tiktai 40 
keli straipsniai buvo skirti šitam klausi
mui — ar yra Dievas. Kada enciklopedi
jose teko ieškot šitų straipsnių autorių 
charakteristikų, pasirodė, kad jokioj en
ciklopedijoj šitie autoriai neužfiksuoti. 
Reiškia, jie nėra mokslininkai. Jie nėra 
iš viso kompetentingi net liest šituos 
klausimus.

Kitas klausimas dėl prieštaravimo tarp 
mokslo ir religijos. Čia taip pat buvo 
gautas atsakymas, kad taip vadinamas 
mokslinis ateizmas neturi absoliučiai jo
kių tvirtų įrodymų, kad religija priešta
rauja mokslui. Ir galutinė išvada, apiben
drinanti išvada viso šito darbo buvo to
kia, kad šiuolaikinis, taip vadinamas mok
slinis ateizmas iš viso neturi teisės kalbėt 
mokslo vardu, ir juo labiau, kad jis yra 
atsilikęs nuo šiolaikinio mokslo pasieki
mų, filosofiškai apibendrintų, įprasmintų 
pasiekimų, mažiausiai 100-150 metų.

Darbą pirmosios kratos metu paėmė

„Žmogaus pasaulėžiūrą reikalinga skie- 
pyt jau nuo pat pirmųjų žmogaus gyveni
mo metų. Ačiū mano tėvams. Aplinka, 
kurioje augau, vaikystėje buvo palanki 
tam. Mano tėvai buvo susipratę lietuviai, 
geri, pareigingi katalikai. Be to, vaikys
tėje buvo vis tik auklėjimas mokykloje 
kitoks negu dabar, šitie faktoriai ir nu
lėmė tai, kad aš ankstyvoj vaikystėj jau 
tapau tikru patriotu. Mane žavėjo mano 
keli dėdės, penki net dėdės, kurie kovojo 
už Lietuvos laisvę Lietuvos nepriklauso
mybės karuose savanoriais. Aš su didele 
pagarba prisimindavau ir prisimenu vie
ną prosenelį, kuris buvo 1863 m. sukili
mo dalyvis ir to sukilimo auka. Vaikys
tėje labai skaudžiai pergyvenau Klaipė
dos krašto praradimą ir targiškus įvy
kius 1940 m. birželio 15 d. Kaip tik šitie 
įvykiai ir davė pretekstą man giliau su
simąstyti ne tik apie žmogaus gyvenimo 
prasmę, bet ir apie mūsų tautos likimą... 
Pagaliau partizanų kovos ir bolševikme
čio teroro nusikaltimai... Ir aš pasiryžau 
visą gyvenimą skirt darbui, kuiis būtų 
naudingas mūsų tautai, mano tėvynei 
Lietuvai". „Bendralaiškis“

„Jeigu dideli vadovai turėtų eilėse 
stovėti“. Maskva/Nauja kritika privilegi
juotam sovietijos luomui.

Sovietų savaitraštis „Ogoniok“ naujai 
palietė temą apie privilegijas, kuriomis 
naudojasi sovietų partijos funkcionieriai.

Viename nepaprastai kritiškame skai
tytojų laiške buvo pasakyta ir žurnale 
išspausdinta:

— jeigu didelis vadas turėtų paprastoj 
poliklinikoj 23 valandas eilėje pralaukti, 
o po to per 5 minutes būti atleistas;

— jeigu jis papraščiausio dantų prote
zo turėtų laukti apie 3 metus;

— ligoninėje be būtiniausių medika
mentų gulėtų koridoriuje;

— jeigu jis pei' didžiulį triūsą gavęs 
iš profsąjungos paskyrimą nuvyktų ato
stogauti ir jam kotletai būtų pateikiami 
su „kvapeliu“ ir sulipusiais ryžiais;

— jeigu jis net prie tualeto durų sto
vėtų eilėje ir už savo pinigus net pusės to 
negautų, kas prospektuose pažadėta;

— jeigu jis pabandytų savo automobilį 
be pažinčių ir kyšių atiduoti remontui;

— jeigu jam skalbykloj būtų pavagia
ma lovatiesė, o atiduodama kita, suplyšu
si;

-— jeigu jo žmona būtų priversta nešio
ti batus iš eilinės parduotuvės...

Tuomet ir tik tuomet galima būtų tikė
tis pasikeitimų!

Maskvos miesto pirmasis partijos se
kretorius Jelcin, tarp kitko, buvo ir už tai 
nuimtas, kadangi kritikavo aukštųjų 
funkcionierių privilegijas.

Nendrių Lingė

LATVIŲ POGRINDŽIO LEIDINYS
Švediją pasiekė Latvijos pogrindžio 

leidinys „Auseklis", kurio leidėjais pasi
rašė Ivars Žukovskis, Lidija Doronina- 
Lasmane ir Ausma Krėslą. Tai politikos, 
literatūros ir religijos žurnalas su įvai
raus turinio straipsniais. Leidėjai sako, 
kad tai yra „pirmas nuo 1934 metų ne
cenzūruotas leidinys Latvijoje". Išleistas 
1987 m. spalio 1 d. Pirmas numeris turi 
121 mašinraščio puslapių. Latvių išeivių 
organizacija Stockholme ketina jį per
spausdinti didesniu tiražu.

Literaturos premija
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos, Kultūros Tarybai pasiūlius, 1980 
metais 'įsteigtoji 3000 dolerių LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LITERATŪROS pre
mija 1987 metais skiriama už lietuvių iš
eivijos grožinę kūrybą, išleistą 
1987 metais, arba 
rankraščius.

Pirma. Premija 
tik į svarstomojo 
Jei nebūtų gauta
kalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultū
ros tarybai tris išeivijos rašytojų veika
lus, išleistus po 1980 metų pradžios, ver
tus Lietuvių Bendruomenės
premijos ir niekeno stambesne premija

NETOBULA PARODA
Dr. Povilas Rėklaitis

,BALTAI — SLAVŲ ŠIAURINIAI 
KAIMYNAI“ — PARODA 

VOKIETIJOJE

„Braunschvveigisches Landesmuseum" 
(Braunšveigo krašto muziejus) atidarė 
nepaprastą archeologinių radinių parodą: 
„Die Balten — die nordlichen Nachbarn 
der Slawen", kurią paruošė Varšuvos ir 
Baltstogės muziejai pagal projektą dvie
jų Lenkijos archeologų: Danuta Jaskanis 
ir Marian Kaczynski. Parodą „Die Bal
ten'' numatoma 1988 m. perkelti į Ham
burgą, po to į Frankfurtą ir į Muencheną. 
Panašios mažesnės baltų senovės brange
nybių parodos jau buvusios lenkų su
ruoštos Sofijoje, Visby, Mariehamn (Al
andų salose), Atėnuose, žinia, dabartinės 
Lenkijos valstybės teritorijon po karo 
pateko nemaža sritis, kuri senovėje buvo 
apgyventa mūsų giminaičių — jau vidur
amžiais vokiečių ir lenkų išžudytųjų—pie
tinių baltų tautų: prūsų, galindų, sūduvių 
-jotvingių. Ypač Suvalkų krašte lenkų 
archeologai greit pravedė sėkmingų sū
duvių kapynų kasinėjimų. Apie juos mes 
užsienyje buvome išsamiai informuoja
mi mūsų archeologų Jono Puzino (1905- 
1978) ir Marijos Gimbutienės. Sensacin
giausias radinys anuomet buvo vad. „sū
duvių kunigaikščio kapas“ vietovėje Švei
carija netoli Suvalkų, kurį 1955 m. iš
tyrė žymus archeologas J. Antonoviczius 
(m. 1970). Apie šį radinį J. Puzinas pa
skelbė išsamų straipsnį „Lietuvių enci
klopedijos“ 30. t. 1964, p. 200-204. Da
bartinėje parodoje galima pamatyti dalį 
tojo sūduvių kunigaikščio kapo radinių 
originalų: aukštos meninės vertės pa
puošalai, ginklų komplektai ir net paties 
kunigaikščio galvos antropologinė rekon
strukcija atlikta pagal išlikusią kaukuo- 
lę. Papuošalai iš žalvario ar sidabro pa
gaminti krašte, ką įrodo atrastos liejimo 
formos.

suruoštai parodai vokiečiai ne- 
lėšų išspausdinimui liuksusinio 

su keliais šimtais, dalinai spal-

klasikų, kuris nebuvo nei sovietai nei 1 
kai, kaip Endzelins, Balodis, Sturms, ! 
žinąs ir kt„ arba nutylint Kazimiero I 
gos tautybę, bet jo vardą rašant „K; 
mierz“ sukelia 'įtarimą, kad lenkai bal 
tikoje čia simuliuoja sau monopolį? 1 
aprašant nemažiau sensacingų senei 
lietuvių žirgų kapynų Veršvuose kasi 
jimus nutylima, kad juos pravedė ir di 
menis paskelbė Jonas Puzinas 1938-40 
Kaune. Du bibliografiniai sąrašai ii 
miai informuoja tik apie lenkų darbi 
šiek tiek apie senesnius vokiečių, prii 
karinių latvių ir lietuvių nepaminėta a 
ko, o dabartinių — tik vienas kitas, k 
čia užsienyje sudaro visai klaidinai 
vaizdą.

Kataloginėje dalyje aprašyta virš Ity 
eksponatų, ne tik prūsų bei suduvių-ji 
vingių, bet ir lietuvių ir truputis latvius 
novės kultūros paminklų, mat, pasini 
parodai atrinkta ne tik po šio karo Le 
kijos teritorijoje surastosios medžiaga 
bet ir prieškarinių radinių iš Lietuva 
kiek jų jau seniau buvo patekę į Lenį 
jos muziejus iš buv. grafo Tiškevičia 
XIX a. rinkinių, iš L. Kšivickio 1909 ; 
ir Vilniaus krašte lenkų prieš 1939 a 
pravestų kasinėjimų. Taigi, ši paroį 
„Die Balten " apie senovės baltų taut 
kultūrą sudaryta vientik pačių lenku tj 
be Rygos, be Kauno ir be Vilniaus arčius 
logų ir muziejų talkos, kurios lenkais 
rodo ir nepageidavo. Bet šitokia para 
nei savo eksponatų sąstate nei Įvadin 
tekstų tendencijoje nepatiekia nei paa 
baltų kultūros nei jos ištirtumo visuos 
piūvio, kas tenka labai apgailestauti. N: 
rintiems susipažinti su senovės baltų kį 
tūros visuma telieka rekomenduoti I 
Gimbutienės knygą, kurios laidų voki 
čių kalboje dar galima įsigyti Vokietis 
knygų rinkoje (Marija Gimbutas: U 
Balten — Volk im Ostseeraum. Mua 
chen-Berlin 1983, nuleista kaina M 
22,80).

Šiuo momentu, kai prisitaikėliško; 
Vakarų kultūros politika beveik neinfe 
muoja nei medijuose nei mokyklose apl 
baltų tautas ir valstybes, ir šitokia t! 
tobula paroda iš Lenkijos užpildo spn 
gą, primins baltų tautų egzistenciją, į 
kultūrų savitumą ir lygį. Braunšveį 
muziejus suorganizavęs vadovų aišku 
mus, ypatingai mokinių ekskursijoms. Ji 
pats parodos pavadinimas primins, k; 
baltų tautos buvo slavams tik kaimyno 
taigi jie patys visiškai nėra slavai, kai 
Vakaruose nespecialistų paprastai visu 
met manoma.

Lenkų 
pagailėjo 
katalogo 
votų iliustracijų, ir su visais tekstais iš
verstais iš lenkų į vokiečių kalbą — ver
giškai be kontrolės ir komentarų: vokie
čių ar pačių baltų archeologų požiūris 
leidinyje neegzistuoja. Įvadinėje dalyje 
paskelbtos trys Lenkijos archeologų stu
dijos; jų autoriai: 1) Jan Jaskanis „Pa
roda ir jos atsiradimo istorija“, 2) Ma
rian Kaczynski „Baltai, slavų šiauriniai 
kaimynai“ ir 3) Danuta Jaskanis „Nuo 
ankstyvojo iki vėlyvojo viduramžio: V- 
XIV amžiai“; juose šalia archeologinių 
duomenų patiekta nemažai lingvistikos 
ir istorinių žinių bei baltistinės istorio
grafijos faktų, ir kaip tik čia tenka nus
tebti autorių vienašališku tvirtinimu, kad 
baltų senovės ištyrime „sovietai ii- lenkai 
suvaidino pačią svarbiausią rolę“ (p.18). 
Neginčijant naujųjų lenkų archeologų 
nuopelnų visiškas nutylėjimas baltistikos

nepremijuotus. Vienam iš jų Kultūros 
taryba, susitarusi su vertinimo komisija, 
skirtų 1987 m. premiją.

Antra. Premijai veikalus atsiųsti pa
skutinė data — 1987 m. gruodžio 31 diena.

Trečia. Premijai veikalai siunčiami 
vertinimo komisijos adresu: Vincas Ake
laitis, 18204 Canterbury Rd., Cleveland, 
OH 44119, telef. 216-692-3049.

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

Penkta. Prie siuntos pridedama tikro- 
Literatūros I ji autoriaus pavardė, adresas ir telefono 

numeris JAV LB Kultūros Taryba

1986 ir 
už bet kada parašytus

skiriama, atsižvelgiant 
kūrinio meninę vertę, 

premijuotino lygio vei-

Die Balten. Die noerdlichen Nachbat 
der Slawen. Hrsg.: Gerd Biegel, Ja 
Jaskanis. Verlag Schillinger, Frei 
burg i. Br. 1987, 222 psl. su iliustr 
Gaunama: Braunschweigisches La& 
desmuseum, 3300 Braunschwej 
Burgstr.l. BR Deutschland. Kain; 
DM22,90. Knygynuose DM35,-.

GEDIMINAS SI.ĮKAS

KRUVINA VASARA
Tęsinys (29)

Ir ko čia nebuvo?! Lenkų karinin
kų mundurai, žalsvos vokiečių ka
reivių kelnės, keli sulamdyti civiliniai 
švarkai, megstiniai, medvilninės ir vil
nonės kojinės, aukštaauliai odiniai ir 
guminiai batai, kelios poros didelių 
perštinių ir netgi visai naujitelaitė, 
juoda skrybėlė. Viskas buvo surausta 
netvarkingoje krūvoje, kuri panašėjo 
j skudurų supirkinėtojo turtų.

Na, skudurų tai nepagailėjo, — 
piktai sumurmėjo Maironis, — lyg 
miško plėšikams, broleli.

Brolelis buvo man taikytas, tik aš 
nesupratau kodėl. Stovėjau išsiblaš
kęs prie šios rūbų bei avalynės krūvos 
ir nežinojau, ką išsirinkti.

Susiieškok tik tinkamus batus. 
Niekas taip nesvarbu žygyje, kaip ge
ri, patogūs batai. Trauk perkūnas 
tuos vokiečius! Naktį į žygį! Kur tu 
matei tokius padaužas? — kalbėjo 
Maironis, rausdamasis krūvoje. Jo 
balsas vėl įgavo draugišką gaidų ir 
man staiga dingo visas nejaukumas.

Štai čia visai nebloga pora.
Maironis ištraukė iš krūvos dar la

bai dailiai žvilgančius, rudus aulinius. 
Tokius batus tuo metu nešiojo lauko 
žandarai.

— He, nedideli, tiks tau, — rūpes
tingai kalbėjo jis. paduodamas man 
batų porų. — Imk ir kareiviškas kel
nes. Jos stiprios, gerai nešiojasi. Die
vas žino, kada mes išeisime iš tų miš
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kų į kuriuos dar šių naktį nori mus 
nuvesti mielasis Arminas.

Rinkausi jo paduodamus daiktus ir 
tik dabar man tapo aišku, kad be jo 
aš nė nebūčiau sugebėjęs tinkamai ap
sirengti. Maironio žodžiuose bei pata
rimuose slypėjo patirtis ir draugiškas 
rūpestis.

čia pat. kambaryje ir persivilkome. 
Man gerai derėjo žalsvos kelnės, juo
das švarkas ir baltas, plonos vilnos 
megstinis. Jį paėmiau Maironio pa
tartas, kad girdi naktys miške dažnai 
būna drėgnos ir vėsios. Ir vėliau nesi
gailėjau paklausęs jo patarimo.

Maironis pasirinko dėvėtų, bet dar 
stiprių ir gerai atrodančių vokiečių 
kareivio uniformų, iš kurios buvo iš
pjaustytos metalinės sagos ir pakeis
tos paprastomis, oda aptrauktomis sa
gomis. Uniforminis švarkas buvo be 
antpečių ir priminė girininko apran
gų-

Susiradau ir odinį krepšį, ankščiau 
tarnavusį žemėlapių ar dokumentų 
dėklu. Į jį ir sudėjau svarbiausius me
dikamentus, tvarstomųjų medžiagų, 
švirkštų injekcijoms, mediciniškas žir
kles, skalpelį. Ir šį kartų Maironio pa
galba buvo labai pravarti. Aš buvau 
dėkingas už tai.
Užpakalyje mūsų graudžiai suspiegė 
atveriamos durys ir nepažįstamas bal
sas šuktelėjo:

— Į kiemą! Rikiuotis!

Maironis pasisuko į duris ir piktai 
nusikeikęs sumurmėjo:

— Rikiuotis šaukia tas nepraus
taburnis. Matyti įsivaizdavo, jog mes 
ruošiamės paradui. Gaila man tų žmo
nelių, kuriems naktinis maršas per ne
pažįstamų miškų — tik paradinė 
smulkmena...

Paspyrė koja rūbų ir avalinės krū
vų į kampą ir dar pridūrė:

— Tu eik Tomai. Aš paimsiu gin
klus. Jei jau prisivirėme košės, tai teks 
ir išsrėbti.

Išėjau į tamsų kiemų, kuris mano 
nustebimui, buvo pilnas gyvybės. 
Nakties skraistės pridengti gūsčiojo 
nepažįstamų vyrų šešėliai, netoliese 
girdėjosi prislopinta vokiečių kalba, 
lietuviški ir lenkiški keiksmai, ginklų 
barškesys.

— Na, pagaliau į užduotį! — kal
bėjo kažkas prie namo sienos. — Už
teks slampinėti be darbo! Pagaliau 
galima ką nors nuveikti ir tėvynės 
labui...

— Gera tėvynė svetimuose miš
kuose. — atsakė kitas, prislopintas 
balsas.

O man vistiek. Lietuviškas, len
kiškas ar totoriškas miškas. Išrūkyti 
tuos bolševikus nė kiek nepakenks. 
Reikia tik didžiuotis, kad mums ten
ka tokia pareiga.

Ką čia gali žinoti, kas gera ir kas 
bloga...

Sunku buvo tokioje tamsoje atskir
ti žmones ir daiktus. Suvokiau tik vie
ną: mūsų būrys, kuriam dabar pri
klausė eilė nepažįstamų veidų, ruošėsi 
išvykti.

Dešinėje, kur suvokiau seniūno kie
mo tvorą, sužibo degtuko liepsnelė ir 
tučtuojau vėl užgeso.

— Ar pašėlai, ar ką? Vadas juk 
sakė, kad dabar ne laikas rūkyti, tai 
ko neklausai? Nemirsi nerūkęs...

— Trauk perkūnas tą vadą! Aš ne
siduosiu stumdomas.

— Prikąsk liežuvį! Jei nepatinka, 
tai ko įsirašei į būrį?

Vėl sugirgždėjo praveriamos durys 
ir prie manęs sustojo Maironis.

— Na, kur tie didvyriai, tie parti
zanų naikintojai? Norėtųsi suskai
čiuoti kiek čia tų ryžtingų kovotojų 
veidų.

— Nesikandžiok Juozai. Mes abu 
irgi priklausome prie tų kovotojų.

— Taigi Tomai, man ir gaila to...
Mūsų ir kitų vyrų pokalbį nutraukė 

griežtas Armino balsas:
— Grupės vyrai į gatvę! Nepa- 

miršikte jums priklausomų daiktų!
Mano akys šiek tiek priprato prie 

tamsos ir pagaliau galėjau įžiūrėti 
smėlėtą kaimo gatvę, vieną kitą, ne
toliese boluojantį, nepažįstamų veidų. 
Nešinas krepšiu su medikamentais, 
pasekiau skubančių vyrų šešėlius, ku
rie nežiūrint tamsos stengėsi kaip gali
ma geriau sustoti į vieną eilę. Įsijun
giau į tą eilę net gerai nematydamas 
savo kaimynų. Prie manęs priėjo ir 
automatu ginkluotas Maironis.

Tik dabar supratau, kad šalia ma
nęs stovėjo kitas, pagiežos pilnas Mai

ronis. Jo rankos dabar spaudė ginkit 
o ne smuiką, kuriuo jis taip nuostabai 
grojo ir be kurio, jo žodžiais tariant 
jis buvo, kaip be rankų. Apmąstai 
prabėgusius įvykius ir prisimenu, jį 
Maironis smuiko nebeturėjo Gardi® 
jo nemačiau Sviduose, kur jis apverk 
žuvusią Ireną. Ausyse dar kartą ss 
skamba jo paties pasakyti žodžiai apė 
vienišą, žmonių neapkenčiantį vilką.

Subarškėjo vienas kitas ginklas, se 
girždėjo kojų prispaustas smėlis, ® 
aidėjo keli keiksmai. Išvykai pasinio 
šusių vyrų eilė buvo išsirikiavusi. Kid 
jų čia buvo — negalėjau matyti, t 
kuriems galams? Ar ne vistiek su ko® 
dar suves mane likimas?

Visai netoliese buvo girdėti nela
bai aiškus pokalbis vokiečių kalta 
kuri visiškai netiko į šio apmirusi’ 
kaimo aplinkų.

Pagaliau vėl pasigirdo Armino, aš
triai lietuviškai ištarta, komanda:

— Paskui vienas kitą, žąsele, marš!
Išniro iš tamsos aukštas ir lieknas 

pasuko mūsų pusėn ir kažkodėl, kaip 
derėtų vadui, nenuėjo į žingsniuoja® 
čių vyrų priekį, o tik įsispraudė tarp 
manęs ir priekinio kaimyno. Suderi®’ 
koją su kitais ir nužingsniavo pirm;11 
lyg paprastas grupės narys.

Stengiausi žingsniuoti paskui Armi
ną taip pat sparčiai, kaip ir jis, nor> 
tamsoje ne kartą susipynė kojos ir vos 
neišsitiesiau visu ilgumu kelio dulkė
se. Paskui mane ėjo Maironis, už j® 
dar vienas, ar net keli vyrai. Ėjom® 
vedami kitų, kurie matyti gerai pa
žinojo kaimo apylinkes bei kelius.

(IIm.s daugiau)
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Mano rankose nedidelis, kaip dabar pa- 

tadintume, lankstinukas, arba brošiūra, 
įvardintas Memoralinis Kristijono Done-
liėio muziejus. Po užvardinimu paaiš- 
inta, kad tai yra filialas Kaliningrado
pygardinio istorinio — meninio muzie
jus. Tekste parašyta, kad Nesterovo ra
ino Čistyje Prūdy gyvenvietėje tarp 
ukštų šimtmetinių medžių stovi nedide- 
j baltas buvusios cerkvės pastatas, ku- 
io įėjime įmūryto nušlifuoto marmuro 
šitoj parašyta, kad „šioje vietovėje tarp 
743 ir 1780 metų gyveno lietuvių litera- 
iros klasikas Kristijonas Donelaitis“. To
ju lankstinukyje rašoma, kad užrašas 
lamiuro lentoje yra dviem kalbom: lie- 
ivių ir rusų, simbolizuojant tarptautinę 
ui tautų draugystę, kuri davė, pradžią 
jm muziejui Kaliningrado žemėje, 
ankstinukas yra rusų kalba ir išleistas 
aliningrado mieste.
Nekaltas gyvenantis užsienyje lietuvis 
saitytojas, pamatęs šį lankstinuką gali 
galvoti: „Kaip gražus, žiūrėk, ir rusai 
įgerbia mūsų literatūros pradininką, pa- 
atydami jam net muziejų kažkur Rusi- 
ije“. Žinoma, geriau susipažinusiam su 
onelaičiu kiltų klausimas, kada jis gy- 
mo Rusijoje ir net 33 metus, tuom la- 

' iau, jei jis žinos, kad Donelaitis mirė 
180 metais, prieš paskutinį Lietuvos- 

1 tnkijos padalinimą.
' Jei Kaliningradą ir galima rasti kur 

ars Rusijos žemėlapyje, aplink jį tikrai 
■rasime vietovių kaip Nesterov ar Čis-

1 je Prūdy. Bet visas šias vietoves rasi- 
1 se dabartiniame Prūsijos žemėlapyje. 
’ lėtoj Kaliningrado skaitykime Kara

nčius, arba lietuviškas senovinis jo 
irdas Tvankstė, vietoj Nesterov — Sta- 

' įpėnai, o vietoj Čisty Prūdy ■— Tolmin-
iemis, kur gyveno, klebonas ii' hegza- 
setru parašė „Metus“, Kristijonas Done- 

1 sitis. Rytų Prūsija ar Mažoji Lietuva da-
ir yra paversta Rusijos provincija ir ad-

I
inistraciniai priklauso prie Rusijos So- 
alistinės Federacinės Sovietinės Respub- 

, tos. 
i

Karui pasibaigus Rytprūsiuose dar likę 
, rventojai, lietuviai ir vokiečiai, buvo 

rievarta išgyvendinti. Į jų vietą privež- 
žmonių iš kitų Sovietų Sąjungos vietų, 

j augiausia rusų, šie žmonės su savo da- 
) ar gyvenamomis žemėmis neturi jokių 

šių. Mažojoje Lietuvoje esantieji kultū- 
■ niai ir gamtiniai paminklai jiems netu- 
I jokios reikšmės. Tuoj po karo Lietuvos 
. ieratai ir istorikai susirūpino išsaugoji- 
p u lietuviškų paminklų Mažojoje Lietu- 

jje ir pradėjo žygius prezervuoti ir res- 
mruoti Kristijono Donelaičio statytą 
ažnyčią. Nors vietinė valdžia, supratusi 

1 tarinių pastatų išlaikymo reikalą šiek 
D ek prisidėjo prie jų apsaugojimo, daug 
h srbų restauruojant atliko lietuviai sava- 
'■ radai. Dabar yra organizuojamos talkos 
' stauruoti Donelaičio 1747 metais pagrin-
• inai perstatytą kleboniją.
J Spaudoje retkarčiais pasitaiko straips

nių, žinučių, esą Stalinas po karo Rytprū
sius norėjęs „padovanoti“ Lietuvai, tik 
Sniečkus atsisakęs priimti. Tokioms ži
nioms paremti nėra jokių faktų. Žinant 
Stalino „dosnumą" reikia abejoti, kad jis 
apie tai būtų bent pagalvojęs. Lietuviais 
jis nepasitikėjo dėl 1941 metais įvykusio 
sukilimo ir po karo vedamos priešsovieti- 
nės partizaninės kovos. Ir jei tai būtų bu
vę įmanoma, jis gal būtų norėjęs lietuvių 
tautai tokio paties likimo, kokį pritaikė 
Rytprūsių gyventojams ir Krymo toto
riams, kurie ir po šiai dienai tebegyvena 
ištrėmime Azijos respublikoje Kazachs
tane.

Bet yra faktas, kad norėdamas paska
tinti Sovietų Sąjungos ekonominį gyveni
mą, po Stalino valdžią paėmęs Chruščiov 
decentralizavo ekonominį vadovavimą su
kurdamas ekonomines zonas, kurias jis 
vadino „Liaudies ūkiais“. Šios zonos apė
mė maždaug vienos respublikos ribas. 
Prie Lietuvos sovietinės respublikos Liau
dies ūkio buvo priskirti ir Rytprūsiai. Su
darymas ūkių padėjo Lietuvos komunis
tams atsikratyti daugumą iš Maskvos at
siųstų rusų ir kitų tautybių „specialistų“. 
Lietuvos žemės ūkis suklestėjo nepaisant 
neapgalvoto Chruščiovo įsako Lietuvoje 
auginti kukurūzus, kas buvo gana suma
niai lietuvių apeita. Deja, su Chroščiovo 
atstatymu iš valdžios buvo sunaikinti ir 
Liaudies ūkiai. Rytprūsiai vėl grįžo Ru
sijos respublikos ekonominėn ir administ
racinėn priklausomybėm Buvusieji Ryt
prūsiuose pasakoja, kad kraštas dar iki 
šiol rodo karo žaizdas, yra apleistas, pa
verstas didžiule kariuomenės ir laivyno 
stovykla. O Tolminkiemis vadinasi čisty
je Prūdy. J. Digrys

VILNIAUS SAUGUMAS:
„VASARIO 16-ĄJĄ JOKIOS 
DEMONSTRACIJOS NEBUS“

Lietuvių Informacijos Centras Niujor
ke praneša, kad Vilniaus saugumas tar
dymo metu įspėjo Petrą Cidziką, daly
vavusį demonstracijoj Rygoje Latvijos 
nepriklausomybės dieną, kad panašus 
reiškinys Vasario 16-ąją Vilniuje yra 
griežtai draudžiamas. Cidzikui gręsia ir 
pakartotinas priverstinis psichiatrinis gy
dymas. čia pateikiame pranešimą iš Lie
tuvos.

Lapkričio 20 d. ‘į KGB rūmus buvo iš
kviestas Petras Cidzikas. KGB pulk, čes- 
navičius jį barė, kad lapkričio 18 d. jis 
buvo Rygoje Latvijos nepriklausomybės 
šventėje. O labiausiai pyko, kad pasikvie
tė Vasario 16-tai dienai į Vilnių užsienio 
korespondentus. Pulk, česnavičius pakel
tu tonu šaukė: „Lietuvos saugumo komi
teto vardu griežtai tave įspėju: pasakyk 
Terleckui, Bogušiui, Sadūnaitei ir Cidzi
kui, kad Vasario 16-tąją Vilniuje jokios 
demonstracijos nebus, o tave jeigu rei
kės — pagydysim!“

(LIC)

Pirmą kartą Vilniaus „Žalgirio" fut
bolo istorijoje sostinės futbolininkai lai
mėjo trečią vietą Sov. Sąjungos pirmeny
bėse ir tuo pačiu įgydami teisę ateinan
čiais metais dalyvauti Europos taurės 
varžybose. Tiesa, burtai nulems su kuo 
vilniečiai susitiks UEFA varžybose — 
ar su Sov. Sąjungos satelitinės valstybės 
atstovu ar vakarų pasaulio. Tačiau, žinant 
Sov. Sąjungos aukšto žaidimo klasę, ši 
vilniečių pergalė yra labai didelis laimė
jimais. Sveikiname Žalgirį, linkėdami 
1988 m. gražių pergalių, siekiant jau si
dabro medalio. Pirmenybių lentelė: 1) 
Maskvos Spartakas, 2) Dniepras, 3) Žalgi 
ris, 4) Maskvos Torpedo, 5) Dinamo 
Minskas, 6) Dinamo Kijevas, 7) Šachtio- 
ras, 8) Araratas, 9) Neftčis Baku, 10) Di
namo Maskva, 11) Charkovas, 12) Kaira- 
los 13) Tbilisis, 14) Leningradas, 15) 
Maskvos CASK, 16) Gurijė.

Lietuvos futbolo pirmenybėse didelę 
staigmeną davė lygos naujokas Tauragis 
„Tauras“, papildomose rungtynėse ir po 
11 m. baudinių, įveikdamas Vilniaus SRT 
vienuolikę 5:4. štai meisterių komandos 
žaidėjai: J. Šetkus, V. Laurinaitis, R. 
Vainoras, V. Petrauskas, V. Vaškys, S. 
Vikertas, R. Bubliauskas, R. Navikas, S. 
Ramanauskas, R. Nausėda, V. Jonča.

Didžiausias Vakarų Vokietijos sporto 
žurnalas „Kicker“, analizuodamas 1987 
m. lengvosios atletikos sezoną, į geriausių 
pasaulio rutulio stūmimo varžovių eiles 
įrikiavo mūsiškę Danguolę Bimbaitę. Lie
tuvaitė su 20,77 m. pasekme pasaulyje 
užima dešimtą vietą. Be abejo, prie jos 
pavardės pridėtos USSR raidės.

Negali būti jokių abejonių, kad „Chris- 
sie ir Martinos" lauko teniso era eina 
prie pabaigos. To įrodymu buvo žaidy
nės New Yorke, laimėtos 18-metės S. 
Graf, kuri baigmėje įveikė 17-metę argen
tinietę G. Sabatinį, 4:6, 6:4, 6:0, 6:4. Jau 
išeliminavus iš žaidynių M. Navratilovą 
buvo aišku, kad baigmėje susitiks dvi 
jaunos žaidėjos. Po laimėtų rungtynių vo
kiečių televizijos komentatorius pareiškė 
(Vakarų Vokietijos televizijoje baigmę 
stebėjo 16 milj. žiūrovų t.y. 42 proc. turin
čių aparatus), kad M. Navratilova dar 
mėgins ne vieną kartą atsigriebti, nors 
jai, atsižvelgiant į amžių, kiekvienais me
tais bus vis sunkiau.

Po S. Graf pergalės vokietę nuo čekės 
(naturalizuota amerikietė) skiria net 1368 
tšk. štai „išmušti“ kompiuterio skaičiai: 
S. Graf — 5455 tšk., M. Navratilova — 
4087 tšk., K. Evert — 3901 tšk., Pam 
Šriver — 3426 tšk. šiemet vokietė teniso 
žaidynėse „uždirbo“ 1 milj. 63 tūkst. dol. 
neskaitant lįvairių reklamų.

Priešingas vaizdas pas B. Beckerį. Įsi
vėlęs į meilės istoriją su monakiete Bene
dikte (neseniai vėl su padavėja Vokieti
joje) bei praradęs trenerį Rumunijos vo
kietį Boš, jo žvaigždė tarptautiniame fo
rume gerokai krito. Vykstančiose „Young 

Masters" žaidynėse Friedrichshafeno 
mieste, jis pirmose rungtynėse iškovojo 
labai sunkią pergalę prieš visiškai neži
nomą („nobody") švedų M. Kultį 7:5, 6:3. 
Dvidešimtmetis vokietis teisinosi ilgesne 
pertrauka, kas gerokai atsiliepė į patį 
žaidimą. Manding, dukartinis Wimbledo- 
no laimėtojas smuktelėjo net į penktą 
vietą pasaulyje, praleisdamas prieš save 
amerikieti J. Connors. Vyrų pusėje ir to
liau pirmauja čekas J. Lendi prieš švedus 
Edbergą ir Vilanderį.

Sovietų Sąjunga greičiausiai neboiko
tuos Seoulo olimpiados, kadangi Vladi
vostoke ji pradėjo statyti didelį sporto 
centrą, kuris tarnaus Sov. Sąjungos va
saros olimpinių žaidynių dalyviams. Vla
divostokas nuo Seoulo yra atitolęs tik 
viena skridimo valanda ir jame klimati
nės sąlygos yra tokios pačios kaip ir pie
tų Korėjos sostinėje.

Iš Europos futbolo gyvenimo reikėtų 
pranešti dar vieną atstovą 1988 m. Euro
pos pirmenybėse. Juo yra Ispanijos rink
tinė, įveikusi Albaniją 5:0. Tiesa, Iberijos 
pusiasalio valstybei pasitarnavo Austrija, 
sužaisdama lygiomis 0:0 su Rumunija. 
Bereikšmės buvo Prancūzijos — Rytų 
Vokietijos rungtynės, pasibaigusios vo
kiečių laimėjimu 0:1. Prancūzai pergyve
na krizę ir nežinoma, kada jie iš jos iš
sivaduos. šios grupės laimėtojas jau bu
vo ankščiau išaiškintas — tai Sov. Są
jungos vienuolikė. FIFA nutarimu Olan
dijos ir Kipro rungtynės bus pakartotos, 
tad yra beveik tikra, kad olandai vyks į 
Vakarą Vokietiją. Tiesa, vokiečių stadio
nai bijo anglų ir olandų futbolo sirgalių, 
kadangi į rungtynes jie jau atvyksta sti
priai alkoholizuoti, ieško priekabių, muš
tynių, o po rungtynių vyksta 'j vidurmies- 
tį, daužo krautuvių langus, kabinėjasi 
prie praeivių. Jau dabar Vakarų Vokieti
jos policija daro planus tokias padaužas 
sutvarkyti. (Ir vokiečiai negeresnil).

Kvalifikacinėse rungtynėse olimpi 
niams žaidimams gautos šios pasekmės: 
Danija — Vokietija 0:1. šioje grupėje pir
mauja Vakarų Vokietija prieš Daniją, 
Lenkiją, Rumuniją ir Graikiją. „B" gru
pėje Italija sužaidė lygiomis su Rytų Vo
kietija 1:1. Pirmauja vokiečiai, toliau 
Italija, Portugalija, Islandija, Olandija. 
„C" grupėje, Irlandija nugalėjo Prancū
ziją 3:0, Ispanija — Vengriją 1:0. Pirmau 
ja švedai prieš Vengriją, Irlandiją, Is
paniją ir Prancūziją. „D" grupėje Turki
ja — Norvegija 0:0. Pirmauja Sov. Sąjun
ga (rinktinėje žaidžia lietuviai) prieššvei 
cariją, Norvegiją, Bulgariją, Turkiją.

Paskirų valstybių futbolo lygos pirme
nybėse priekyje žygiuoja: Olandijoje — 
Eindhoven, Anglijoje — Arsenai prieš 
Liverpool, Škotijoje — Hearts prieš 
Celtic, Prancūzijoje — Monaco prieš Bor
deaux, Austrijoje — abi sostinės vienuo
likės — Rapid ir Austria.

Kristaus gimimo švenčių proga, svei-

Skaitytojų laiškai
IR VIENAS LIETUVIS, 

YRA LIETUVA!
Lietuvos kariuomenės minėjimas Heu- 

ehelheime, mano bute, įvyko sėkmingai. 
Niekam neatvykus, šventę pradėjau vie
nas. Pradžiai padeklamavau garsiai ke
letą lietuviški) eilėraščių, o vėliau klausi
ausi lietuviškų autostradinių dainų. Kai 
sužinojo, jog švenčiu Lietuvos Kariuome
nės šventę, tai suėjo mano nuomininkai.

Penkiese išsikalbėjome. Man vienas iš 
jų papasakojo, kad jo tėvai kilę iš Klai
pėdos krašto ir dar mokėjo lietuviškai. 
Namuose jie tarp savęs visuomet lietu
viškai kalbėjosi. Girdi, jam sakė, kad 
Lietuvoje buvo geras gyvenimas, žmonės 
geri ir religingi, šiais metais net 600 me
tų jubiliejus buvo švenčiamas. Jis buvęs 
ir Romoje. Tenai matęs daugelį lietuvi"! 
ir palaimintąjį Matulaitį.

Kitas papasakojo, kad Lietuvos kariuo
menė, o vėliau partizanai, labai daug pa
dėjo vokiečiams. Deja, už tai nebuvo at
silyginta. Daugelis pateko į kalėjimą ar 
priverstinus darbus Vokietijoje. Kai pa
sakiau, kad ir manęs vokiečiai neglostė, 
nelabai jiems tai patiko. Teiravosi 
apie mūsų ginklus ir kareivių skaičių. Vi
si stebėjosi, kad maža, skriaudų patyrusi 
Lietuva, taip greitai apsiginklavo bei gra
žiai susitvarkė.

Toliau stebėjosi mūsų demokratija, ku
rioje daugybė tautų gyveno, bet visi tu
rėjo lygias teises. Vokiečiai net privilegi
jas dar iš caro laikų prilaikė.

Trečias apgailestavo, kad Vokietijoje 
svetimtaučiai balsuoti negali ir į kariuo
menę nepriima.

Ketvirtas paaiškino, kad reikia asimi
liuotis, tapti vokiečiu, tada viskas bus ga
lima.

Penktas keikė visus ir net GRUEN par
tiją. Girdi, Vokietija turi susivieninti ir 
visus svetimtaučius iš Vokietijos išvaryti.

Aš klausiausi ir galvojau, kad ir vo
kiečiai nevieningi. Kaip viskas išsivystis 
— nesugalvojau. Sugiedojome abu Him
nus ir išsiskirstėme į visas puses. Vienas 
pasilikęs dar užtraukiau „Marija Mari
ja..." ir sukalbėjau už žuvusiuosius kelis 
poteris.

Lietuvis
(Redakcijai yra žinomi rašiusio pavar

dė ir adresas).

Mielieji, „Europos Lietuvis“ pralenkė 
Amerikos lietuvių laikraščius. Puikus lai
kraštis visais atžvilgiais. Jis pradžiugina 
skaitytojus ir kelia jų dvasią.

Svarbiausia jame nėra tuščių ginčų. 
Puiku! Sėkmės ir ištvermės.

K. Vilkonis, Anglija

kiname visus sportininkus anapus Atlanto 
ir geležinės uždangos, linkėdami ir 1988 
m. gražių sportinių laimėjimų lietuviš
kose ir tarptautinėse aikštėse!

K. Baronas

I

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Atstovo
į (tęsinys)

ė Visuomeninėje srityje; skatina tam ti- 
!■ tais atvejais naudoti gyvenamo krašto 
e albą lietuviškoje veikloje -tam, kad pri- 
.. sukti lietuviškai nekalbantį jaunimą, 
)• H kartu išlaikyti lietuviško švietimo 
j- irmaeilę svarbą; skatina PLJS stengtis 
y airiais būdais įtraukti jaunas lietuviš- 
|( as šeimas bei jaunus lietuvius profesio- 
[r alus į lietuvišką veiklą; pageidauja, kad 
0 (tuvių spaudos redaktoriai laikytųsi di- 

esnio objektyvumo ir vengtų to „kas 
f Medo išeivijos tikslų įgyvendinimą“; 
I, satiną ruošti jaunus lietuvius žurnalis- 
0 is ir siūlo PLJS valdybai rūpintis tin

imu jaunimo leidiniu; ragina PLJS dėti
J- patingas pastangas įtraukti visus jau-

«s lietuvius į savo veiklą, o ypač tuos, 
į! toje nuo lietuvybės yra nutolę; kraštų 
S, JS veiklai tobulinti duoda eilę konkre- 
p i) prašymų (Europoje ir šiaurės Ameri- 

[1- aje ruošti jaunimo stovyklas, Piet-ą Ame- 
■p toje steigti Pietų Amerikos Lietuvių 
lO iunimo Komitetą; siūlo PLJS ištirti ga
li ®ybės keliaujančiam jaunimui susipa- 

nti su kitų kraštų lietuvių gyvenimu; 
it- rašo siųsti talkininkus į Australiją); ska- 
fS ta jaunus profesionalus formaliai susi- 
jS fganizuoti, bei palaikyti ryšius su moks- 
p įlinkais, profesionalais Lietuvoje.

Kultūrinėje srityje: ragina jaunimą
\l (Styti originalią, dabarčiai aktualią kū-
•y ibą; skatina išeivijos lietuvius susipa- 

nti su dabartine Lietuvos kultūra ir
įmegzti asmeniškus kultūrinius ryšius su 
ietuvos menininkais, kūrėjais; švietimo 
laušimu, skatina lietuviškų mokyklų

vadovas
mokytojus naudoti modernius mokymo 
metodus: įpareigoja PLJS valdybą pa
ruošti tautosakos bibliografiją, o jauni
mą ragina plačiau susipažinti su mūsų 
liaudies lobynu; skatina LJS stipriai rem
ti jaunus kūrėjus, ruošti kūrėjų studijų 
savaites.

Nustato V. PLJK-o vietą ir datą: Šiau
rės Amerikoje 1983 m. vasarą. Baigia su 
PLJS Statuto pakeitimais, padėkomis ir 
sveikinimais.

šio kongreso nutarimuose atsispindi su
brendimo bruožai. Nieko ypatingai naujo 
nepasakyta, bet aktualiais siūlymais iš
vystytos ir konkretizuotos ankstesnės 
mintys, pvz.: pabiėžta informacijos svar
ba — išeivijos lietuviams ir svetimtau
čiams apie Lietuvos padėtį, Lietuvos gy
ventojams apie Lietuvos padėtį, Lietuvos 
gyventojams apie gyvenimą Vakaruose; 
iškeltas nuo lietuvybės nutolusio jauni
mo sugrąžinimo tautai uždavinys; ir ska
tina remti kuo nors pasižymėjusį jauni
mą: kūrėjus, profesionalus, žurnalistus, ir 
panaudoti jų talentus dinamiškos lietu
viškos veiklos vystymui.

Tačiau, panašiai kaip ir Pirmajame 
kongrese, Ketvirtojo kongreso nutarimai 
skamba daugiau kaip principai, negu 
kaip rezoliucijos; girdisi pamokslavimo 
atgarsis; dažnai stiprus siūlymas pasi
meta gražių žodžių masėje. Autorius abe
joja ar lietuviškai silpniau kalbantis jau
nuolis suprastų tuos nutarimus ir ar iš 
viso turėtų ištvermės juos perskaityti iki 
galo, nebent jie būtų išversti į gyvena
mo krašto kalbą. Kyla pagunda lyginti 
šio Kongreso nutarimus su Antrojo PLJ 

K-o nutarimais, ir ypač reikšmingas jų 
pasekmes. Autorius įtaria, kad II PLJK-o 
nutarimai turėjo didesnės įtakos lietuvių 
jaunimo vystymuisi. Tačiau, PLJK-ų 
brendimo procese viskam randama vie
tos.

V PLJK-o NUTARIMAI

Kongreso atstovai:
Politinėje srityje: atsižvelgę į dialogo 

tarp Lietuvos pogrindžio spaudos ir iš
eivijos lietuvių jaunimo užvedimą, ragi
na jaunimą, gerai apsiginklavus lietuvių 
istorijos, politikos ir kultūros žiniomis, 
lankyti Lietuvą ir perduoti kuo daugiau 
žinių apie išeiviją ir Vakarus Lietuvos 
lietuviams — tam tikslui PLJS politinės 
veiklos komisija įpareigota paruošti in
formacinę brošiūrą keliaujantiems į Lie
tuvą; skatina informuoti save bei kita
taučius apie Lietuvos dabartinę padėtį, 
tam tikslui įsteigti kraštuose greitos re
akcijos būrelius, plačiai naudotis Lietu
vių informacijos centro medžiaga; remia 
pogrindžio sąjūdžio, o ypač Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto narius ir 
jų veiklą; įpareigoja LJS imtis bendros 
politinės veiklos su pabaltiečiais ir ukrai
niečiais: skatina lietuvių jaunimą, pasisė- 
mus tikslių istorinių žinių, duoti atkirtį 
žydų neteisingiems užmetimams lietuvių 
tautai; skatina jaunimą užmegzti neofi
cialius ryšius su iš Tarybų Sąjungos at
važiuojančių pabaltiečių grupių nariais, 
pvz., sportininkais, menininkais; ragina 
siekti, kad būtų atitaisyta skriauda daro
ma Seinų parapijos lietuviams; remia 
Lietuvos Diplomatinę tarnybą.

Kultūrinėje srityje: remia Lituanisti
kos katedros steigimą ir Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto darbus; įpareigoja 

PLJS valdybą rūpintis savo narių savi
švieta ir ragina ją ruošti lietuvišką mo- ] 
komąją medžiagą, tinkamą dabartiniu 
laikų vaikams ir jaunimui; skatina talki
ninkų siuntimą į įvairius kraštus; ragi
na JAV ir Kanados LJS ruošti bendras 
jaunimo stovyklas; skatina kraštų LJS 
valdybas užrekorduoti magnetinėse juos
tose lietuviškus parengimus bei sudaryti 
įvairios kultūrinės medžiagos sąrašus ir 
juos platinti PLJS rėmuose; skatina PL 
JS valdybą paruošti skaidrių montažą 
apie Lietuvą, o kraštų LJS suruošti tokį 
montažą apie jų kraštų lietuvius meni
ninkus, ir juos platinti; skatina kraštų 
LJS paruošti ir skleisti Žinyną, kuriame 
būtų sukaupta informacija apie lietuviš
ką veiklą ir veikėjus.

Visuomeninėje srityje: skatina stiprin
ti PLJS komunikacijos priemones ir aki
ratį — reguliariai leisti žiniaraštį; parū
pinti pokongresinį leidinį Pasaulio Lie
tuvio rėmuose; palaikyti tiesioginius ry
šius su kraštų LJS ryšininkais; prisidėti 
prie kraštų radijo valandėlių ruošos; 
skelbti lietuviškus renginius ir kitus lietu
viško gyvenimo įvykius gyvenamojo 
krašto spaudoje; remti lietuviškas radi
jo programas transliuojamas į Lietuvą. 
Nutautėjimo reikalu, skatina vengti „lie
tuviško šovinizmo" ir įvairiais būdais pri
traukti lietuviškai nekalbančius ir miš
rias šeimas, nesibaidant naudoti gyvena
mo krašto kalbą; tam, kad padėti jaunoms 
šeimoms auginti vaikus lietuviškai, siūlo 
kraštų LJS ištirti galimybes steigti lietu
viškus darželius iki mokyklinio amžiaus 
vaikams. Patvirtinant talkininkų kraš
tams naudingumų, nustato aiškias gaires 
jų siuntimui į kraštus. Įpareigoja PLJS 
rūpintis jaunų vadovų paruošimu.

Organizaciniu reikalu: siekia išryškinti Į 
kongreso atstovų bei PLJS valdybos pa

reigas vykdant kongreso nutarimus; ska
tina jaunimą savo kontinentuose ruošti 
Lietuvių jaunimo suvažiavimus dvejus 
metus prieš VI PLJK-ą; nutaria ištirti 
galimybes steigti PLJS fondą; įpareigoja 
PLJS valdybų kartu su VI PLJK-o Ruo
šos komitetu ištirti būdus sklandžiau 
pravesti kongreso Studijų dienų darbo 
eigą.

Nustato VI PLJK-o vietą ir datą: Au
stralijoje 1987 metų pabaigoje.

Šio Kongreso nutarimuose toliau atsi
spindi subrendimo niuansai: nutarimai nu
kreipti į tarpkongresinės veiklos vysty
mą, ir pasireiškia racionalus konkrečių 
užduočių paskirstymas ne vien PLJS 
valdybai, bet ir kraštų LJS vienetams, 
tuo įtraukiant visą lietuvių išeivijos jau
nimą į lietuvišką darbą; skatinamas abi
pusiškai naudingas dialogas su Lietuvos 
jaunimu ir visais sąmoningais lietuviais, 
dvikalbiškumas atvirai, bet protingai, 
puoselėjamas kaip ramstis prieš nutautė
jimo jėgų; pabrėžta esminė informacijos 
ir jos efektyvaus skleidimo svarba jauni
mui tobulinant politinę ir visuomeninę 
veiklą; pagaliau, nutarimai nukreipti jau 
nebe į PLB ir jos padalinius, bet tiesiogi
niai į LJS rėmuose organizuotą jaunimą. 
Išeivijos lietuvių jaunimas tautiniai su
brendęs!

Kaip ir po visų kongresų, tik dalis V 
PLJK-o nutarimų buvo įvykdyta. Tas 
faktas neturėtų kelti nusivylimo, tik ska
tinti pasimokinti: po kiekvieno kangreso 
atstovai turėtų įsipareigoti reguliariai 
(kas metai paanalizuoti kaip sekasi vyk
dyti kongreso nutarimus) ir iš to padary
ti objektyvų nutarimų tinkamumo įverti
nimą. Tada gal bus vengiama per kon
gresus gaišinti laiką nevykusio tipo siū
lymų svarstymui.

(Bus daugiau)
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KALĖDŲ EGLUTĖ 
KALĖDOS MOKYKLOJE

Po ilgų diskusijų telefonu, pagaliau 
mūsų trejukė nutarė vykti į mokyklą 
dar gerokai prieš dešimtą. Ir tik todėl, 
jog šioji lietuvių kalbos pamoka bus ne 
eilinė, bet scenos vaizdelio „Kalėdų se
nio nuotykiai“ generalinė repeticija.

Bet vos suriedėjus mums į salę radom 
jau daugiau kaip pusę mokinių betriū
siančių prie stalų. Su Gajute jie jau 
kruopščiai tikrino savo darbo eglutės pa
puošalus: vieni angelėliams skruostelius 
dažė, kiti sparnelius blizgučiais dabino, 
treti tikrino ar stipriai surišti šiaudinu
kai. žodžiu, kas čia ir beapsakys tuos 
darbus, darbelius.

Tučtuojau pradėsime ir naująją repeti
ciją. Keturios pelytės sukišusios savo 
nosytes mokinosi savo dainelę, o zuikis 
su drambliu dar vis tebesiautėjo po vi
sus salės kampus. Bet visų širdys ėmė 
neramiai plakti, nes pasigedom Povilo, 
vieno iš pagrindinių aktorių. Trūko dar ir 
meškutės. Tik va, durys atsidarė ir mes 
nustebom, kai jose pirmiausiai pasirodė 
Povilo pirštas, smarkiai aptvarstytas bal
tais tvarsčiais, o tuoj jis pats su Moniku- 
te. Vėliau sužinojom, kad tas apraišiotas 
pirštas — tai futbolo rungtynės.

Triukšmingai ir energingai pradėjome 
repeticiją. Visi iki vieno jau scenoje. Ta
čiau kas ir kaip ten vyko, man nevalia 
dabar plačiau burną praverti.

Prašau ateikite visi dideli ir maži, ir 
tie, kurie itin seniai bebuvote Lietuvių 
Namuose. Gruodžio 12, 10 vai. ryto išgir
sit ir pamatysit pasaką „Ilgą kaip smil
gą, aukštą kaip šaukštą“.

Po jos bus dar viena staigmena akto
riams ir mažiesiems svečiams, bet toji 
paslaptis dar gilesnė.

Bet nepaslaptis tai, kad po visų staig
menų mes gersim ir valgysim su pelytėm 
ir žiurkytėm, su juokdariais ir nykštukais, 
zuikiais ir drambliukais, na, ir Kalėdų 
seneliukais.

Taip užbaigę pirmojo trimestro darbą 
eidami sakysim: alų, midų gėriau, per 
barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.

Žiogelis

KAS—KADA.—KUR
Gruodžio 12 d. — Kalėdų Eglutė vai

kams 10.30 vai. (iš ryto) Lietuvių Na
muose Londone. Ruošia Londono lietu
vių Maironio mokykla.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė Vakaronė 
7.00 vai. Lietuvių Namuose.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė „Vienybės“ 
klubo vakarienė Lietuvių Namuose.

Gruodžio 31 d. — „Ramovės" naujųjų 
metų sutikimas Manchesterio klube.

Gruodžio 31 d. — Naujųjų Metų Suti- 
mas Lietuvių Namuose Londone.

1988 m.
Sausio 9 d. — Londono lietuvių Mairo

nio mokykla pradeda antrąjį trimestrą. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį 10- 
12 vai. Lietuvių Namuose.

Sausio 3 d., 3 vai. — Manchesterio Lie
tuvių Soc. Klubo metinis narių susirinki
mas.

Vasario 1(1 d. — Vasario 16-tos priėmi
mas Lietuvių Namuose su pakvietimais.

Vasario 20 d. — Pagrindinis Vasario 
16-tos minėjimas Londone.

Vasario 20 d. — Centrinis Vasario 16- 
tos minėjimas Huettenfelde, Buergerhou- 
se, Vokietijoje.

Kovo 27 d. — balandžio 10 d. — Vely
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.

Balandžio 30 — gegužės 1 d.d.— Motinų 
pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. — 39-ji 
tradicinė skautų-čių metinė stovykla Lie
tuvių Sodyboje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Kukanauskas — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Kijauskas — 3.00 sv.
J. Viliūnas 3.50 sv.
A. Kukanauskas — 5.00 sv.
E.V. Poručiai vietoj gėlių A.A. J. Lio- 

bei spaudai — 15.00 sv.
J. Tamulaitis — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

KALĖDINIS „EUROPOS LIETUVIO“ 
NUMERIS

Sekantis „Europos Lietuvio" nr. 49-50 
bus Kalėdinis ir jis skaitytojams bus iš
siųstas gruodžio 16 d. Tai paskutinis 1987 
m. Pirmąjį naujųjų 1988 m. „Europos 
Lietuvį“ išsiųsime sausio 6 d.

Visiems „E.L." skaitytojams ir ben
dradarbiams linkime linksmų švenčių.

DBLJS-GOS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Nijolei Karosaitei išvykus į Kanadą, 
DBLJS Komitetas pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Iždininkas A. Blinstrubas eis laikinai 
pirmininko pareigas iki naujų rinkimų. 
Regina Puodžiūnaitė pasilieka sekretore, 
Edmund Kvietkauskas — ryšininkas ir 
Helen Pilcher palaikys ryšius su skautais.

Jonas Žilinskas buvo pakviestas prisi
dėti prie Komiteto darbo ir jam pagelbėti.

PABALTIECIŲ MOTERŲ 
KALĖDINIS BAZARAS

Gruodžio 5 d. Latvių Namuose Londo
ne įvyko tradicinis pabaltiečių moterų 
kalėdinis bazaras. Lietuvių skyrių bazare 
sudarė ir prižiūrėjo Londono Moterų Są
junga „Dainava“. Bazarą atidarė Mrs. 
Anne Shelton.

šio svarbaus Londono lietuvių gyveni
mo įvykio aprašymą spausdinsime kalėdi
niame „E.L.“ numeryje.

kalėdinė; dovana
Nidos 1988 m. sieninis kasdien nu

plėšiamas kalendorius yra graži dovana, 
bet kur gyvenančiam lietuviui.

Sieninio kalendoriaus kaina 6 sv ir 50p. 
Užsisakyti jį galima: Nidos Knygų Klube, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

1988 m. sieninį Nidos kalendorių reda
gavo A. Bučys.

Sodyba
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE

Kaip paprastai taip ir šiemet Sodybo
je rengiamos tradicinės lietuviškos Kū
čios. Po jų bus atnašaujamos Bernelių 
mišios. Per Kalėdas pamaldos vyks nor
malia tvarka.

Sodybos vedėjai pageidauja, kad norin
tieji praleisti Kalėdų Šventes Sodyboje, 
arba dalyvauti Kūčių vakarienėje užsi
sakytų vietą iš anksto.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Lietuviams yra šios kainos:
Kūčių vakarienė 7 vai. vakare, asme

niui...10.00 sv.
Pirmos Kalėdų dienos 1 vai. p.p. 

pietūs asmeniui ...10.00 sv.
Vakarienė 6 vai. v., asmeniui . . .6.00 sv. 
Nakvynė ir pusryčiai asmeniui..17.50 sv. 
Šioms dienoms bus specialiai parinkti 

valgiai.

Bradfordas
ŠVENČIŲ PROGRAMA

Šv. Kalėdų II d., 2-4 vai. p.p. P. Puce- 
vičius rodys filmą, jo neseniai susuktą 
Lietuvoje. Bus užkandžių. I ir II dieno
mis, kaip dovana, klubo nariams ir sve
čiams bus įteikiami vertingi bilietėliai.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujų metų išvakarėse, gruodžio 31 d. 

vakare, bus šokiai, užkandžiai ir nemoka
mas tostas! Baras veiks iki 12.30 vai.

Visi maloniai kviečiami.
Vyties klubo Valdyba

KAIMYNŲ VIEŠNAGĖ;
Lapkričio 7 d., Vyties klube svečiavosi 

Manchesterio ir Boltono lietuviai. Prie 
vaišių stalo susėdo apie 75 asmenys, 
įskaitant ir vietinius klubo narius.

Toks kaimyniškas bendradarbiavimas 
ne naujas. Anksčiau bradfordiškams teko 
svečiuotis Boltone ir (vairiomis progomis 
daug kartų Manchesterio lietuvių klube. 
Taip pat ir kaimynai lankėsi Vyties klu
be.

Svečius sveikino Vyties klubo valdybos 
pirm. V. Gurevičius. Kalbėjo Boltono 
skyriaus pirm. H. Vaines, Manchesterio 
klubo pirm. A. Podvoiskis, Veteranų Ra
movės skyriaus pirm. K. Murauskas ir A. 
Bučys paskaitė savo eilėraštį „Kai suei
nant kartu“.

Paprastai, tokiais atvejais laikas bėga 
nepastebimai greit, tačiau suspėta gra
žiai pabendrauti, pasidalinti mintimis ir, 
kas be ko, padainuoti. Juk ne vien mais
tu esame gyvi, taigi, reikalinga ir dvasi- 
nė-tautinė atgaiva.

Vaišes paruošė R. Vaičekauskaitė su pa
dėjėjom ir H. Vaines įteikė joms dovanų 
ir prie vaišių dar materialiai prisidėjo 
svečiai.

Vaišės neužsitęsė ilgai, nes svečiai 
skubėjo grįžti.

Atsisveikinant, vieni kitiems reiškė pa
dėką ir linkėjo sėkmės iki sekančio pa
simatymo!

SKAUTŲ SAVAITGALIO 
STOVYKLA

Lapkričio 14-15 d.d. Vyties klube sto
vyklavo LSS Anglijos rajono skautai. 
Apie tai atskirai parašyta. (Spausdinsime 
Kalėdiniame „E.L.“ — Red.)

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 21 d. Kariuomenės minėji

me, po Vyties klubo valdybos pirm. V. 
Gurevičiaus pasveikinimo, programos va
dovas P. Vasis pakvietė Praną Dzidoliką 
ir jo vyrų sekstetą iš Škotijos pradėti I 
meninę dalį. Sekstetas padainavo 5 ka
riškas dainas. Tada pakviestas DBLS-gos 
pirm. Jaras Alkis savo paskaitoje pami
nėjo senovės lietuvio kario ryžtingumą 
kovojant už savo žemę, krikščionybės 
įtaką lietuvio būdui ir dabartines prie
mones kovoje už Lietuvos laisvę. Papra
šė pagerbti atsistojimu žuvusius karius, 
partizanus, visus gyvybę paaukojusius 
kovotojus.

P. Dzidolikas su savo vyrais vėl tęsė 
meninės programos II dalį. Padainavo vėl 
5 dainas, o klausytojams prašant, dar iš
pildė 4 linksmesnio turinio dainas. Sugie
dotas himnas.

Klubo valdyba programos dalyviams ir 
šeimininkams, kurie priėmė svečius nak
vynei, suruošė užkandžius. Rytojaus die
ną, po pietų, svečiai skubėjo atsisveikin
ti.

Reiškiama padėka S-gos pirm. J. Alkiui, 
| P. Dzidolikui ir jo dainininkams už ma
lonų sutikimą atvykti ir atlikti iškilesnę 
programą. Padėka šeimininkams, kurie 
priėmė svečius nakvynei ir visiems minė
jimo dalyviams. Padėka I. ir A. Gerdžiū- 
nams už maisto paruošimą.

Šia proga suruošta loterija vaikų Ka
lėdų eglutės reikalams ir parinkta aukų 
Jaunimo Kongreso Australijoje Fondui.

MIRĖ; IZIDORIUS LAUCIUS
Gimęs Lietuvoje 1917 m. balandžio 12 

d., Izidorius Laucius mirė spalio 28 d. 
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje Taura
gėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 
1947 m. atvyko į Angliją. Apsistojo Man- 
chestery. Dirbo žemės ūkyje. 1953 m. ve
dė ir įsigijo namus Heckmondwike ir ten 
gyveno. 1987.7.24 mirė žmona. Buvo silp
nos sveikatos.

Palaidojo, šalia žmonos, kan. V. Kamai- 
tis, lietuvių būrelis ir kaimynai. Ant ka
po sudėta daug gėlių.

Vyties klubas ir visuomenė neteko il
gamečio ramaus nario.

A-tas B.

Manchesteris
RENGINIAI LIETUVIŲ KLUBE

Klubas I-mą Kalėdų dieną po pietų 
baro uždarymo laiko bus uždarytas; II-trą 
Kalėdų dieną bus atidarytas.

Naujųjų Metų sutikimas
L.K.V,S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyriaus rengia M. lietuvių klube Naujų
jų 1988 Metų sutikimą. Pradžiai galite at
sinešti savo maisto, vėliau duos klubas. 
Bus galima įsigyti kepuraites.

Prašomi dalyvauti visi.
Ramovėnų valdyba

Klubo narių susirinkimas
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo val

dyba šaukia 1988 m. sausio 3 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. visuotiną metin'į narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizi
jos k-sija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi klubo einamieji reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 16 d., šeštadienį, 6 vai. v. L.K.V. 

S-gos „Ramovės“ Manchesterio skyriaus 
valdyba šaukia visuotiną metinį narių su
sirinkimą, kuris įvyks M. lietuvių klube. 
Valdyba ir Revizijos k-sija padarys pra
nešimus ir bus renkama valdyba 1988- 
tiems metams.

Prašome dalyvauti.
Ramovėnų Valdyba

JAUNIMO KONGRESO FONDE 
JAU 5203 sv. IR 64p.

FONDUI AUKOJO
Anon. — 30 sv.

M. Manning-Lobb — 100 sv.
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

A. Blinstrubas
DBLJS-gos Iždininkas

A.A. JUOZO ŠLYŽIO 
ATMINIMUI

Lapkričio antrąją dieną staiga miru
siam a.a. Juozui šlyžiui, Derby skyriaus 
aktyviam nariui, Vokietijoje buvusiam 
skautui, o Anglijoje ilgus metus skautiš
kos idėjos rėmėjui, kuris su mylima žmo
na Vlade labai mylėjo skautus, skautiš
ką „Budėkime“ leidinėlį ir skautiškus 
ženklus.

A.a. Juozo šlyžio atminimui našlė Vla
dė prisiuntė 50 sv. skautiškai veiklai pa
remti. Auką skiriame „Budėkime" iš
leidimui paremti.

Gerb. Vladei Šlyžienei išreiškiame nuo
širdų, didelį ir skautišką Ačiū!

Skautų Vadija
PADĖKA

Bradford© „Lietuvių Vyties Klubo“ 
pirmininkui V. Gurevičiui ir klubo valdy
bai, už skautams suteiktą 50 sv. auką, se
sių, brolių ir vadų vardu nuoširdžiai dė
koju.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

PAMALDOS
Kalėdų pamaldos Lietuvių bažnyčioje

Kaip ir visuomet, Bernelių Mišios bus 
Kalėdų naktį 12 vai.

Kalėdų ryte šv. Mišios bus 9 ir 11 vai.

Eccles — gruodžio 13 d., 12.15 vai., iš
pažintis.

Nottinghame— gruodžio 13 d., 11.15 v.
Ketteringe — gruodžio 13 d., 14 vai., 

Šv. Eduarde.
Northampton© — gruodžio 13 d., 18 v., 

Šv. Lauryne.
Leedse — gruodžio 20 d., 13 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — gruodžio 20 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 20 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
Nottinghame — Kalėdų I ir II d., 11.15 

vai., Židinyje.
Wolverhamptone — Kalėdų I d., 14.30 

vai., 24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash.
Nottinghame — gruodžio 27 d., 11.15 v. 

Židinyje.
Huddersfielde — gruodžio 27 d., 13 vai.
Stoke on Trente — gruodžio 27 d., 14.30 

vai., St. Wulstane.
Nottinghame — Naujuose Metuose, 8 

vai. ryte, Židinyje.
Nottinghame — sausio 3 ir 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.

ŽYGIS UŽ LIETUVĄ
Maldos Žygį už Lietuvą atlieka gruo

džio 14 d. Derby Liet. Kat. Bendrija, 
gruodžio 21 Birminghamo, gruodžio 31 d. 
Peterborough.

S.1 I L YJE
Atominė sutartis

Pagal atominių ginklų sutartį trumpi) 
ir vidutinių distancijų branduoliniai gin
klai turės būti sunaikinti ateinančių trijų 
metų laikotarpyje. Jų sunaikinimą pri
žiūrės tūkstančiai inspektorių iš abiejų 
pusių ir ta priežiūra tęsis 10 mėtį 
Ta pačia proga bus tariamiasi ir dėl strate 
ginių branduolinių ginklų sumažinimo. 
Britanijos ir Prancūzijos branduoliniai 
ginklai kol kas neliečiami. Taip pat ne
liečiami yra karo lauko ginklai, kurie 
gali būti naudojami tik labai trumpomis 
distancijomis.

Europiečiai yra susirūpinę, kad nebūtų 
išnaikinti branduoliniai ginklai tol, kol So
vietų Sąjunga tebeturi didelę persvarą 
karo lauko ginkluose.
Lenkai atmetė reformas

Gen. Jeruzelskio vyriausybės reformos, 
56 proc. balsavusiųjų referendume, buvo 
atmestos.

Tokios rūšies balsavimų komunistiniam 
blokui priklausančių valstybių Rytų Eu
ropoje dar nėra buvę. Manoma tačiau, kaį 
Jaruzelskis reformas vistiek vykdys, tik 
gal kiek lėčiau.
Rusija prisipažino

Vedant derybas tarp Amerikos ir Rusi
jos ilgą laiką buvo keliamas taip vadina
mo „Star Wars“ (erdvės apsaugos) klau
simas. Sovietai ilgai reikalavo, kad Ame
rika nutrauktų laboratorinius tyrimus er
dvės apsaugos srityje, jeigu nori atsiekti 
branduolinių ginklų sumažinimo susitari
mą. Staiga Sovietai atsisakė nuo to rei
kalavimo, kas visus nustebino. Gorbačio
vas prisipažino, kad Sovietai irgi daro 
tyrimus erdvės apsaugos srityje, bet ame
rikiečių specialistų nuomone, Sovietai 
yra bent 10 metų atsilikę.

„Star Wars“ siekia sunaikinti atomi
nius sviedinius erdvėje. 
Bendra rinka nesutaria

Kopenhagoje vyko dviejų dienų Euro- '■ 
pos Bendros Rinkos valstybių galvų kon
ferencija, kurioje svarbiausiu dienotvar
kės punktu buvo žemės ūkis. Europa ne
žino kas daryti su žemės ūkio produktų 
perteklium, kurio apsaugojimui reikia ' 
skirti dideles pinigų sumas. Žemės ūkio ‘ 
rėmimas Europai kainuoja du trečdalius ' 
viso jos biudžeto. Britanija reikalauja, 
kad ta parama žemės ūkiui turi būti su- ‘ 
mažinta, kitaip ji grasina atsisakyti biu- 3 
džetą remti indėliu. Priešinasi Vokietija, 1 
kurios neproduktingi ūkininkai daugiau- ' 
šiai nukentėtų.

Pasitarimuose Britanijos Margaret i 
Thatcher susilaukė pritarimo iš Glaudi- S 
jos. Žemės ūkio pertekliaus sprendimas i 
atidėtas kitam posėdžiui. e
Prancūzija nusileido teroristams ę

Irano teroristas, kuris buvo kaltinamas t 
išsprogdinęs bombas Paryžiuje ir kuris ir 
slapstėsi Irano ambasadoje, buvo nuvež- ji 
tas į aeroustą, iš kur jis išskrido į Iraną, n 
Beveik tuo pačiu metu Prancūzijos am- i; 
basadoje Teherane ambasados tarnauto- s 
jas Torri, kuriam buvo uždrausta iš am- ? 
basados išeiti, buvo išleistas ir išskrido j 
Paryžių. Prieš tai, du prancūzai įkaitai, * 
laikomi Lebanone, irgi buvo paleisti ir at- ij 
skrido į Paryžių. Prancūzija yra apkaltin- j 
ta, kad nusileisdama teroristams ji skati- ii 
na įkaitų pagrobimą ateityje. m
Nesiliauna puolimai ant Waldheimo

JT archyvinė medžiaga, kuri pirmą š 
kartą po 40 metų buvo parodyta žurnalis- 1 
tams ir kitiems, būk tai rodanti, kad Aus- k 
trijos prezidentas dr. Waldheimas melą- i 
vęs apie karo meto tarnybą. Jis, sakoma, lt 
buvęs įveltas į žydų deportaciją iš Grai- si 
kijos ir padaręs kitus nusikaltimus. Gra- 81 
soma, kad bus dar ir daugiau kaltinimą « 
prieš j'į, ir manoma, kad prezidentas gali ts 
kitais metais atsistatydinti. Jis tai pa- id 
neigė ir tvirtino, kad tuo laiku, kai žydai it 
buvo deportuojami iš Graikijos, jis ėjęs ii 
kitas pareigas Albanijoje ir nieko ne 1 
žinojęs apie deportacijas. Jis apkaltino 
užsienio spaudą už šmeižtus ir sako, kad ik 
pasaulinė spauda yra Pasaulio žydų Kon- ? 
greso įtakoje. Jo visą bylą tiria tarptau- ■ 
tinė juristų komisija, kurią paskyrė Au- 
strijos vyriausybė ir kuri savo tyrimo 
rezultatus paskelbs kitų metų pradžioje. 1 
--------------------------------------------------------------- -

ALBANIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS " 
MINĖJIMAS

ar 
Lapkričio 30 d. albanai egzilai Londone a 

minėjo Albanijos 75 metų nepriklausom)- .
bės paskelbimo sukaktį. Anglų-albaną 
draugija ta proga suruošė priėmimą 
Westminsterio konferencijų salėje (ten 
kur vyko ir Pabaltijo diena „Baltic Fo
cus").

šis minėjimas skyrėsi nuo kitų pana
šių minėjimų tuo, kad ne Sovietų Sąjun
ga, bet Jugoslavija yra laikoma Albanijos 
priešu. Mat Jugoslavijoje gyvena nema
žai albanų, kurie yra smarkiai spaudžia
mi, gi su Rusija ir Kinija Albanija jau 
nuo seniai neturi jokių reikalų. Žinoma 
albanai egzilai savo vyriausybės nepripa
žįsta.
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