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SVEIKINAME!
Kazimieras Barėnas gimė 1907.
XII.30 <1. Jubiliatą pažįstame kaip
jautrų mūsų visuomenės narį ir
kaip nepaprastai darbštų bei našų
literatą.
K. Barėno darbai dar ir dabar
versmėmis teka iš jo neišdžiūstančios plunksnos: jis redaguoja, rašo
knygų recenzijas ir istorinius vei
kalus.
D. Britanijos lietuviai didžiuojasi
turėdami savo tarpe tokį kilnų ju
biliatą ir sveikina žurnalistą, rašy
toją Kazimierą
sulaukus didžiai
garbingo 80-tojo gimtadienio.
Linkime geros sveikatos ir dar
daug kūrybingų metų.
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Broliai, Sesės Lietuviai!
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tn. Kalėdos

Išganytojo gimimo šventė, iškilmin
gai visame pasaulyje švenčiamas mū
sų tautos krikšto jubiliejus ir naujieji
1988 metai teikia progą kreiptis į
Jus su sveikinimo, padėkos ir linkėji
mų žodžiais.
Pirmiausia sveikinu Jus, laimingai
sulaukusius Kalėdų, linkėdamas tyro
džiaugsmo, tikėjimo į tiesos pergalę
ir gražesnio rytojaus vilties. Dievo
Sūnus juk tapo žmogumi, „kad turė
tume gyvenimą ir apsčiai jo turėtu
me“ (Jn 10,10).
Žvelgdami į besibaigiančius jubilie
jinius metus, negalime nesidžiaugti jų
atneštais vaisiais. Popiežiaus Jono
Pauliaus II žodžiai, pasakyti šv. Pe
tro bazilikoje mums ir mūsų kalba,
gražiai išreiškė pagrindinį jubiliejaus
tikslą: „priartėti prie Kristaus“. Jei
mes sugebėjome visuose kraštuose,
kur tik gyvena bent saujelė lietuvių,
suorganizuoti jubiliejaus komitetus bei
sėkmingai atlikti užsibrėžtas religines,
kultūrines ir visuomenines progra

mas, liudija kad mūsų širdyse yra gy
va Kristaus meilė. Visi džiaugiamės,
kad jubiliejus sukėlė dėmesį Lietuvai
ne tik aukštojoje dvasiškijoje, bet ir
valstybiniuose
bei
moksliniuose
sluoksniuose. Gili padėka priklauso
Šv. Tėvui, Centriniam komitetui, kraš
tų bei vietovių komitetams ir kiekvie
nam iš Jūsų.
Jubiliejiniai metai atėjo ir praeis,
tačiau jų proga užsibrėžtus religinius,
kultūrinius ir visuomeninius tikslus
turėsime tęsti ir ateinančiais 1988 me
tais, į kuriuos, kaip ir į patį jubiliejų,
žiūrime skirtingais žvilgsniais. Vieni,
stebėdami dėl amžiaus retėjančias
dvasininkų bei visuomenės veikėjų
gretas ir jaunimo daugumos abejingu
mą religiniams ir tautiniams idealams,
ateitį matys gerokai pesimistišką; ki
ti, prisimindami Kristų kaip savo as
meninio gyvenimo įprasmintoją ir vi
satos Valdovą, su krikščioniškų opti
mizmu pasitiks Naujuosius Metus.
1988 metai bus gana reikšmingi:

Australijoje jau prasidėjo (gruodžio
20 d.) šeštasis Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas. Ateinančiais metais va
sarų Kanadoje bus Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimas ir kultūros kon
gresas, o Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse — tautinė lietuvių skautų sto
vykla, jubiliejinis Lietuvos vyčių sei
mas bei kiti plačios apimties ir svar
būs renginiai. Gi Marijos metai ir pa
laimintuoju paskelbtas arkivysk. Jur
gis Matulaitis mus artins ir jungs su
tautos kamienu pavergtoje tėvynėje.
Mano linkėjimas ir malda — pla
nuokime ir organizuokime visus ren
ginius, siekdami bendro mūsų tautos
labo ir vadovaudamiesi Kristaus duo
tu įsakymu — gerbti vienas kitą, nors
mūsų nuomonės ir skirtųsi.
Džiugių Šv. Kalėdų, Dievo palai
mos ir krikščioniško optimizmo nau
juose metuose!
Vysk. Paulins A. Baltakis, OFM
1987 m. Kalėdos

KAD KALBĖTŲ IR APIE
PAVERGTĄ LIETUVĄ
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Kaip praeities faktai rodo, imperialisrd lią bei diktatūrinių kraštų vadovų susi
eji amuose, pasirašant sutartis su demokra
įas šų valstybių galvomis, dažniausiai nunčia teisingumą, taiką ir žmonių laisgerbianti pusė. Tokių ideologiniai
las iešingų dviejų pusių draugiškumo aktai
risi i, be kita ko, kartais, kad ir netiesioež- liai, padaromi ir mažųjų tautų sąskainą. a. Tat ne be pagrindo ir mes, kurių gim
us-' ji ar tėvų žemė yra sovietų pavergta,
to- įme susirūpinę rengiamu Gorbačiovo
m- silankymu Washingtone.
pasi
o i Brutali sovietų reakcija į viešai
lai, ekusius laisvės reikalavimus Vilniuje,
at- 'goję ir Taline parodė, kad Gorbačiovo
in- iasnost“ samprata
žmogaus ir tautų
iti- svės atžvilgiu beveik niekuo nesiskiria
:» senosios Kremliaus politikos. Ji skirdaugiau tarptautinei opinijai, stengianmą maskuoti sovietinio boševizmo veidą.
lis- Kai šimtai stipriai apginkluotų sovietų
us- ilzijų tebestovi Pabaltijo okupuotuose
ir
visoje Rytų
Europoje,
jla- Istybėse
na, •emlius palyginti nesunkiai sutiko eil
*ai* iuoti kai kurias branduolines raketas,
rai žinodamas, kad niekas sovietų immų rijos nepuls. Šituo Gorbačiovas siekia
>ali stiprinti savo prestižą sovietų Rusijos
tačiau pavergtoms
Ba iuje ir užsienyje,
išsivadavimo gali dar
dai (toms siekti
■jęs ilgiau pasunkėti.
ne■ Mes kreipiamės į lietuvių organizacijas
inoi į visą mūsų išeiviją, kuriai rūpi padėti
tadl Moti sovietų okupuotai Lietuvai laison-■ ir nepriklausomybę, o taip pat laisvę
su
au-■ visiems kraštams, kurie grumiasi
Au-■ vietų Rusijos ekspansija po komunizmo
imor isdanga, prašydami:
prezije. t Siųsti telegramas ir laiškus
Šilui Ronald Reaganui, kad, pasirašywas sutartį dėl atominių ginklų suma
ino, pareikalautų, jog Sovietų Sąjunga
aliuotu1 1939 m. Ribbentropo ir Molotoj
one
■pasirašytos sutarties slaptojo protokon.V' Padarinius, grąžinant valstybinį suveanų! taną Lietuvai, Latvijai ir Estijai;
ims1 I. Kuo skaitlingiausiai iš visų vietovių
ten fei į Jungtinio Pabaltijo Tautų KomiFo» gruodžio 8 dieną rengiamą WashingS, Lafayette parke, kuris yra priešais
ina Huosius rūmus, demonstraciją.
un 1 Visomis teisėtai įmanomomis prie‘ioS ttėmis prabilti į viešąją Jungtinių AmeIJ’a bs Valstybių ir kitų kraštų opiniją
P sovietų padarytas ir tebedaromas
Idas Lietuvai, Latvijai Estijai ir visur,
31,18 t Kremliaus ‘įsakymu laisvė yra brutaiP3' mis priemonėmis užgniaužta.

ir

-LAIIWNQU NAUJŲJŲ įMETŲ
Mieli Lietuviai
ir Sesės
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Baigiasi Lietuvos
Krikščionybės
Jubiliejaus metai, kurie ypatingai iš
kėlė Lietuvos vardą, jos reikalus ir
sustiprino mus ateities darbams.
Baigiame 1987-tus metus su šeštuo
ju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresu Australijoje ir žengiame į 1988tus metus, ruošdamiesi Septintajam
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mui, Pasaulio Lietuvių Kultūros Kon
gresui ir Pasaulio Lietuvių Tautinių
Šokių šventei Kanadoje.
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988-tų
metų proga Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba sveikiname visus
lietuvius, gyvenančius bei kovojan
čius okupuotoje tėvynėje ir išsisklai
džiusius bei dirbančius laisvajame pa
saulyje, linkėdami sutelktomis jėgo
mis siekti Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės, mūsų tarpe stiprinant
bendrus ryšius vieni su kitais tauti
niam išlikimui ir vieningai kovai už
geresnę ateitį.

Lietuvių Informacijos Centras Niujor
ke praneša, kad karinis komisariatas ima
29 m. amžiaus lietuvį į karinius apmoky
mus už dalyvavimą lapkričio 18 d. Ry
gos demonstracijoj minint Latvijos ne
priklausomybės šventę. Toks pats likimas
gręsia ir jo 35 m. broliui kunigui.
Lapkričio 18 d. į Marijampolės, dabarti
nę Kapsuko, karinį komisariatą buvo
kviečiamas atvykti Petras Gražulis, 1958
gimimo metų. Jis dirba Sasnavoj bažny
čios pagelbiniu darbininku. Tą pačią die
ną "į Alytaus karinį komisariatą kvietė at
vykti Alytaus vikarą, kun. Antaną Gra
žulį, gimusi 1952 m. Matyt, neatsitiktinai
pasirinko lapkričio 18-ąją Latvijos ne
priklausomybės dieną, kad broliams su
trukdyti nuvažiuoti į Rygą. Tačiau Pe
tras Gražulis su Garliavos vikaru kun.
Vytautu Prajara lapkričio 18 d. apie 11
vai. ryto Rygoje prie Laisvės statulos oadėjo gėlių puokštę, o į karinį komisariatą
nuėjo lapkričio 20 d. Jam liepė rašyti pa
siaiškinimą kodėl jis neatvyko lapkričio
18, bet Gražulis Petras atsisakė. Tada
jam pranešė, kad nuo lapkričio 27 d. j‘į
ima į karinius apmokymus, o kun. Anta
nui Gražuliui kariniame komisariate Aly
tuje liepė pasitikrinti sveikatą. Po pati
krinimo pranešė, kad jis yra tinkamas
karo tarnybai ir bet kokiu metu gali bū
ti paimtas kariniams apmokymams. Sas
navos klebonas, pas kurį dirba Petras,
kun. Albinas Deltuva, parašė į karinį ko
misariatą raštą, kad jis Petro Gražulio
karinio apmokymo metu jam algos nemo
kės — temoka jie patys. O Petras Gražu
lis parašė TSRS Gynybos Ministrui Yazovui ir nuorašą Kapsuko miesto karinio
komisariato viršininku, kurį jau išsiuntė,
atvirą laišką.
(LIC)

Vytautas Kamantus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkas

Laisvėje gyvenančių lietuvių pareiga
prabilti, kai Lietuvos okupantas, norėda
mas visokeriopai sustiprinti savo pozici
ją, veidmainingai siekia draugiškumo
laisvajame pasaulyje.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas
Šį pranešimą redakcija gavo pavėluo
tai. Tačiau, manome, kad jo svarba ne
sumažėjo

UŽ DALYVAVIMĄ RYGOS

I KARIUOMENĘ

Nuoširdžiai sveikinu
visus lietuvius ir jų šeimas,
linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevičlus. MIC.

Lietuva — pirmoje vietoje
Rašydamas apie „Spalio i evoliucijos
laimėjimus", Justinas Lazauskas laikraš
tyje „Literatūra ir menas“ (Nr. 45, 19117
m.) tarp kitko sako: „šiuo metu Tarybų
Lietuvoje vienam gyventojui sukuriame
nacionalinių pajamų — 6,5, pramonės
produkcijos — 7,7 procento, o žemės ūkio
produkcijos — 68 procentais daugiau ne
gu vidutiniškai visoje šalyje. Pagal na
cionalinių pajamų ir pramonės produkci
jos apimtį vienam gyventojui respublika
užima 5 vietą tarp kitų sąjunginių res
publikų, o pagal žemės ūkio produkcijos
— pirmą“.
Architektų privati praktika
Vilniuje pradėjo veikti architektų pro
jektavimo organizacija „Archprojektas",
kurioje specialistai dirba po darbo valan
dų. Visi projektuotojai architektai,
konstruktoriai, elektrikai ir kiti — sam
domi individualiai
kiekvienam darbui,
įkainiai tokie patys, kaip ir kitose pana
šiose organizacijose.

Naujas muziejus
Kaune atidarytas jau aštuntas muzie
jus. Tai Medicinos ir farmacijos istorijos
muziejus, įsikūręs restauruotame dviejų
aukštų šešioliktojo amžiaus pastate Rotu
šės aikštėje.
Muziejaus ekspozicija pasakoja apie
medicinos mokslo raidą Lietuvoje, nu
šviečia buvusio Kauno universiteto medi
cinos fakulteto ir Kauno medicinos insti
tuto pedagoginę ir mokslinę veiklą, paro
do žymiausius Lietuvos medikų pasieki
mus.

li

Lietuva ir kitos sovietų pavergtos tą us, jų tarpe ir tos, kurios nuolatinėje
oklų grėsmėje randasi Kremliaus hegemijoje, neramiai seka Jungtinių Ametos Valstybių prezidento Ronald Reagai ir Sovietų Sąjungos visagalės komuslų partijos vadovo Michailo Gorbačioi susitikimą gruodžio 8-10 dienomis Was
ngtone. Oficialus susitikimo tikslas yra
dutinio nuotolio branduolinių
raketų
minavimo sutarties pasirašymas,
bet
sitikę dviejų didžiųjų valstybių galvos
lies, reikia manyti, ir klausimus, turin
is didelės reikšmės kitoms valstybėms
i tautoms.

fiifiįvojĘ

Laimutis švalkus

SVAJOK

Užsimerk ir svajok: kvepia liepų
žiedai,
skamba aušrai paukštelio giesmė.
Tau ant lūpų ugnis... Kuždesy
pažadai...
O širdy tyros meilės versmė...
Atsimerk ir žiūrėk: lange vaizdas
rudens. —
tai vitražas senatvės dienų.
Ne širdis, o veidai tik pagels ir pasens,
liks širdis žarija apnešta pelenų...

Darkoma lietuvių rašyba
Algimantas Patašius „Literatūros ir
meno” savaitraštyje nurodo pavyzdžius,
kaip Klaipėdos žvejybos laivyno laivų
pavadinimuose darkoma lietuvių rašyba.
Ir lietuviui, ir anglui „užlūžta liežuvis",
beskaitant, pavyzdžiui, tokius vardus:
SHYAULYAY — atseit „Šiauliai", YULYUS YANONIS, ir dar gražiau — MIKOLOYUS CHYUHLIONIS.
Auga girtavimas namuose...
Iš Vilniaus pranešama, kad Lietuvos
kompartijos centro komitetas davė pipi
rų A. Žukauskui, Lietuvos blaivybės drau
gijos pirmininkui. Paskelbta, kad nepai
sant 140 blaivybės klubų, su daugiau kaip
3,500 narių veiklos, girtavimas nesumažė
jo. Per pirmąjį 1987 pusmetį, palyginti
su tuo pačiu pereitų metų laikotarpiu,
girtųjų padarytų kriminalinių nusikalti
mų skaičius padidėjo 10.8 proc., skaičius
atvykusių į darbą
girtame stovyje
padidėjo 37.4 proc., ir skaičius asmenų
nubaustų už „naminės“ gaminimą, pirki
mą, laikymą ir pardavinėjimą padidėjo
net pustrečio karto.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų
proga visus geros valios lietuvius

nuoširdiiai sveikina

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d'Affaires

šv Kalėdų ir N. Metų proga DBIJ5 Skyrių valdybas,
narius ir visus lietuvius sveikina
DBIA VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N Metų linki
LIETUVIŲ NAMŲ AKO BENDROVES VALDYBA
Europos Lietuvio” ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems
bendradarbiams linki linksmų šv Kalėdų ir laimingų N Metu

EUROPOS LIETUVIS

IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus
šv Kalėdų ir N Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA
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EUROPOS
LIETUVIS

LIETUVOS ISTORIJOS PAMINKLAS
Profesoriaus Zenono Ivinskio Rinktinių Kaštų keturtomis
Lietuvių katalikų mokslo akademija
Romoje išleido ketvirtų istoriko Zenono
Ivinskio Rinktinių raštų tomų. Stambi 750
puslapių knyga, kurioje sudėta gausybė
didesnės ir mažesnės apimties studijų ir
straipsnių, kurių jungiamų gijų sudaro
paantraštė Krikščionybė Lietuvoje. Tai
turbūt bus pats žymiausias Lietuvos
krikšto šešių šimtų metų jubiliejaus is
toriografinis paminklas, drauge liudijan
tis nepaprastų šio mūsų istoriko erudici
jų. Ypatingas nuopelnas čia tenka raštų
redaktoriui istorikui prelatui Pauliui Jatuliui, kuris ryžosi įamžinti tremtyje per
anksti mirusio bičiulio mokslinį paliki
mų.
Kai 1971 metų gale Bonoje pačiame kū
rybinio darbo įkarštyje, sunkios ligos pa
kirstas, mirė gabus ir darbštus Lietuvos
istorijos tyrinėtojas profesorius Zenonas
Ivinskis, kai kas, netgi artimi jo bičiu
liai, labai pergyveno ir sielvartavo, kad
jis savo sukauptas žinias nusinešė su sa
vimi į kapų, palikęs daugiausia tik perio
dikoje išbarstytus ir dylančius savo tyri
mų pėdsakus. Ne taip galvojo prelatas
Jatulis, kuris benediktiniška kantrybe ir
darbštumu ėmėsi
rankioti ir spaudai
rengti velionies rinktinius raštus, paskyrė
tam daugiau kaip dešimtį metų. Ir štai
jau matome šio triūso vaisius. Tiesa, pro
fesoriui Ivinskiui nebuvo lemta įgyven
dinti savo didžiosios svajonės parengti
pirmų išsamių mokslinę Lietuvos istori
jų, kurios tik pirmųjį tomų iki Vytauto
Didžiojo mirties jis suskubo privesti prie
galo. Tačiau milžiniškas palikimas jau
suteiktas į keturis rinktinių raštų tomus
ir išgelbėtas iš visa ryjančio laiko nasrų.

pasitenkino trumpu įžangos žodžiu, kurį
verta ištisai pacituoti:
„Vargu ar kita kuri tauta, kaip
lietuvių, yra tiek daug ir taip ilgai ken
tėjusi: pirma pagonybės šešėlyje, paskui
katalikybės šviesoje. Mūsų tautos praei
tis yra todėl marga savo įvykiais per vi
sus šimtmečius iki šių dienų. Ilgai besitęsę bandymai priimti krikštų, paskui Ka
talikų Bažnyčios prieglobstyje su mūsų
nepamirštamais katalikybės ir
lietuvy
bės puoselėtojais vyskupais Merkeliu Gie
draičiu ir Motiejum Valančium, visus mū
sų religinio gyvenimo tarpsnius rūpestin
gai ir su gilia įžvalga yra aprašęs pro
fesorius Zenonas Ivinskis. įvairiais lai
kais buvo rašyti jo proginiai ar moksli
niai straipsniai; vienur trumpiau, kitur
plačiau arba iš kito taško žiūrint aprašo
mi paskiri įvykiai, ir tai sudaro pilną
praeities vaizdų. Ypač šiais 1987 Lietu
vos krikšto jubiliejiniais metais tie straip
sniai mums padės labiau pamilti ir bran
ginti mūsų tautos nueitus žingsnius ir iš
jų mokytis ateičiai“.
Čia pat redaktorius nurodo, kad oarengtas spaudai ir trečiasis Zenono Ivins
kio Rinktinių raštų tomas „Lietuvių ko
vos su vokiečių riteriais XIII-XV am
žiais". Reikia tikėtis, kad ir jis netrukus
išvys spaudos šviesą. Tada turėsime ka
pitalinį pustrečio
tūkstančio puslapių
Lietuvos istorijos veikalą, neišsemiamos
reikšmės lobį kitiems tyrinėtojams, skai
tytojams ir autoriaus bičiuliams.
Zenonas Ivinskis, Rinktiniai Raštai, IV
Krikščionybė Lietuvoje. Red. Paulius Ja
tulis. XVI 750 psl., Roma 1987 (Lietuvių
katalikų mokslo akademija).
J. Vidzgiris
Pirmasis tomas, minėtoji Lietuvos is
torijos pradžia, išėjo iš spaudos Romoje
jau 1978 metais ir jos jau nebegalima
gauti, laida išparduota. Pernai išėjusia
VYTAUTAS SKUODIS LIUDIJA
me 725 puslapių Rinktinių raštų antrame
tome sudėti istorijos šaltinių tyrinėjimai,
įtakingasis
amerikiečių
dienraštis
studijos apie Lietuvos ir jos kaimynų
.Christian Science Monitor" atspausdino
kraštus, senovės lietuvių tikėjimų ir kul
išsamų pranešimą apie buvusio sąžinės
tūrų su gausia bibliografija.
kalinio Vytauto Skuodžio lankymąsi Va
Kad šiemet pasirodė ne trečiasis, bet šingtone, kur buvo pakviestas liudyti
ketvirtasis tomas „Krikščionybė Lietuvo amerikiečių Helsinkio komisijoje apie
je", tai savaime suprantame, nes redak padėtį Lietuvoje. Skuodžio pareiškimus
torius ir leidėjai, Lietuvių katalikų mok atspausdino ir kiti amerikiečių laikraš
slo akademija, tokiu būdu norėjo pažy čiai, taip pat perdavė kai kurios ameri
mėti istorinį tautos krikšto jubiliejų, juo kiečių televizijos stotys, šia proga buvo
labiau, kad ir autorius, giliai įsitikinęs plačiai paminėti ir paties Skuodžio patil
katalikas, jeigu būtų gyvas, būtų neabe ti išgyvenimai sovietų kalėjimuose ir
jotinai pats savo įnašu svariai prisidė darbo lageriuose. Religinių žinių agentū
jęs prie jubiliejaus įprasminimo.
ra „Religiuos News Service“ atspausdino
Vytautas
Neįmanoma trumpoje apžvalgoje nupa pasikalbėjimą su Skuodžiu.
sakoti šio tomo turinio, kuris apima per Skuodis būdamas Vašingtone taip pat pa
60 pozicijų su gausiomis šaltinių ir li simatė su amerikiečių vyskupų konferen
teratūros nuorodomis, asmenvardžių ir cijos atstovais, kuriuos plačiau painfor
vietovardžių rodyklėmis ir kai kurių raš mavo apie sunkią dabartinę religinę pa
tų angliškomis santraukomis, dėtį Lietuvoje.
(LIC)
įdėjęs daug rūpestingo darbo redaktorius

NIJOLĖ SADŪNAITĖ
REMIA KESTONO KOLEGIJĄ
LONDONE

Grupė Sovietų Sąjungoje ir jos valdo
muose kraštuose gyvenančių krikščionių
veikėjų, jų tarpe lietuvė buvusi sąžinės
belaisvė Nijolė Sadūnaitė, pasirašė pa
reiškimą. kuriuo yra aukštai įvertinama
Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios Kestono kolegijos veikla ir laisvojo pasaulio
krikščionys yra raginami tą veiklą mora
liniai ir materialiniai dosniai paremti.
Pareiškimo autoriai pažymi, kad Kestono
kolegija, kuri yra privati institucija, sek
dama religinių bendruomenių padėtį ir
pavienių krikščionių likimą Sovietų Są
jungoje ir kituose Rytų Europos kraš
tuose, prakalba Tylinčiosios
Bažnyčios
vardu ir sistemingai informuoja laisvąjį
pasaulį apie ateistų valdomuose kraštuo
se krikščionių patiriamus sunkumus, jų
persekiojimą ir įkalinimą vien dėl to, kad
trokšta ir reikalauja nevaržomai išpažin
ti savo tikėjimą į Dievą. Kestono kolegi
jos akciją, pažymi pareiškimo autoriai, tu
rėtų dosniai paremti visi, kuriem yra
brangūs laisvės idealai ir kuriem rūpi
kenčiančių ir persekiojamų krikščionių
likimas. Pareiškimo autoriai reiškia viltį,
kad Kestono kolegija ir toliau tęs savo
veiklą užtardama ir gindama visus tuos,
kurie didelės asmeninės aukos kaina, ne
savanaudiškai. aukodami savo sveikatą,
savo ir š.eimų gerovę, kartais net rizi
kuodami gyvybę, sunkiausiomis sąlygomis
ryžtingai gina tas dvasines vertybes, be
kurių negalėtų gyvuoti krikščioniškoji
civilizacija.
Be Nijolės Sadūnaitės šį kvietimą pa
remti Kestono kolegijos akciją, tarp kitų
pasirašę stačiatikių kunigai Gleb Jaku
ir Georgij Edelstein bei Sovietų Sąjungoje
pradėto leisti „Krikščionių bendruome
nės“ biuletenio redakcijos nariai Ogorod
nikovas, Osadchev Albrecht ir Bombin.
(Keston)

Metinių švenčių — Kalėdų ir
N. Metų proga, sveikiname rėmėjus,
dvasiškius, globėjus, tėvelius,
visą plačiąją visuomenę,
seses ir brolius,
gyvenančius laisvajame pasaulyje ir
pavergtoje tėvynėje.

LSS EUROPOS RAJONO
VADIJA

Tęsinys 30

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

niekas nelaukė.
Migla pagaliau visai išsisklaidė ir
iš, iki šiol tamsaus, nedraugiško, dan
gaus staiga pasipylė balzgana mėnu
lio šviesa. Iš debesies išniro pilnatis,
šyptelėjo pamatęs sparčiai žygiuojan
čius vyrus ir nusprendė juos palydėti
apšviesdamas pievas, karklynus, ke
lias kuprotas, keistai susiraizgiusias
pušis.
Mūsų takas pasuko kiek į dešinę ir
po kelių akimirkų vėl įvedė į ratų iš
maltą, duobėtą kelią. Žingsnis pasida
rė sunkesnis, vyrai keikdamiesi klampnojo pravėžose, dairėsi geresnio pa
grindo po kojomis.
Pagaliau ir tos pravėžos baigėsi.
Lyg burtininko rankai mostelėjus,
prieš mus didingai iškilo skarotos eg
lės, seni, didžiuliai uosiai, išsišakoję
ąžuolai. Mes nė nepajutome, kaip
mus apsupo nakties skraiste apsigau
busi giria.
Tylu. Kažkur, aukštai, vos vos ošia
vėjo judinamos medžių viršūnės, pa
keliui spraksi kojų užmintos šakos,
šakelės ir nuobiros. Pro šakas prasi
skverbusi mėnulio šviesa šiek tiek
apšviečia kelią, žalsvai melsvais da
žais margina girios pakraštį. Toje pa
slaptingoje šviesoje medžiai dabar
panašūs į miegančius pasakų karalys
tės milžinus, kurie ištikimai saugo ke
lią į užburtą pilį.
Netoliese
suklykia
pabaidytas
paukštis, suplaka sparnais ir gailiu
balsu skųsdamasis, dingsta tarp ska
rotų eglių.
Nejauku pasidaro. Ne todėl, kad

| Atsiusta paminėti
Lietuvos Senovės Palikimas.
Marijus
Blynas — Istorinių, kultūrinių, politinių
straipsnių rinkinys. Išleido Kęstučio Je
ronimo Butkaus Fondas 1987 m. Visi
straipsniai 1985-1987 m. tilpo laikraštyje
„Laisvoji Lietuva". Straipsnių tikslas —
parodyti ką lietuviai okupuotoje Lietuvo
je net sunkiomis sąlygomis yra padarę
Lietuvos praeičiai išryškinti. Taip pat no
rima parodyti tikrąją praeitį, kurią sovie
tiniai okupantai be atvangos klastoja“
Kaina 5 doleriai.
Šaltinis — 1987, 4 ir 5 nr. — Leidžia
Marijonai ir šv. Kazimiero Sąjunga. Re
daguoja k. S. Matulis, MIC. 16 Hound Rd.
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH
— Gt. Britain.
Info — A. Viluckis, Postfach 601130,
405 Moenchengladbach 6, West Germany.
Elta — Pressdienst — Eltos Informaci
jos vokiečių kalba. Nr. 4, 1987. 6806 Viern
heim, Franconville Strasse 16. West Ger
many.
Mitteilungen — Baltų draugijos leidi
nys vokiečių kalba. Nr. 3 (139), Rugsėjis,
1987. Redaguoja dr. Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, 800 Muenchen 81. West Ger
many.
Ateitis —Katalikiškos-Lietuviškos Orien
tacijos žurnalas. Nr. 1. Vasaris 1987. Lei
džia Ateitininkų Federacija. Administruo
ja Juozas Polikaitis, 7235 South Sacra
mento Ave., Chicago, ILL. 60629, USA.
Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės,
dr. Antanas Rukša, II-ras tomas. I-ji da
lis, lietuvių-lenkų santykiai ligi 1919 m.
II-ji dalis, kovos su lenkais ligi 1920 m.
liepos 1 d. III-ji dalis, okupuotų Lietuvos
plotų atgavimas 1920 m. liepos ir rugpjū
čio mėnesiais. Knyga didelio formato,
619 psl., kieti viršeliai, vardynas. Knygos
kaina 10 dol. K. Gaižutis, 18108 Hiller
Ave., Cleveland, Ohio 44119. USA.
Tėvynės Sargas — Leidžia Popiežiaus
Leono XIII Literatūrinis Fondas, Nr. 2
(67), 1987, Administruoja Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell,
Chicago, ILL.
60632. USA.
Laivas — Religinio ir tautinio gyveni
mo dvimėnesinis žurnalas. Leidžia Mari
jonų vienuolija. Nr. 4, Liepa-rugpjūtis,
1987. Adresas: 4545 West 63rd St., Chicago ILL. 60629. USA.
Die Raute — Lietuvos vokiečių kulturos ir žinių leidinys. Nr. 4/1987. Redaguo-

GEDIMINAS ŠLIKAS

Pro mus praslinko susigūžę Antokolkos trobos, didingos, šimtametės
liepos, apirusių tvorų saugomi daržai.
Iš smėlėtos kaimo gatvės staiga pa
sukome į kairę. Kelias darėsi vis sun
kesnis ir pagaliau virto paprastu lau
ko taku, kuris veda per pievas iš vie
no kaimo į kitą, vinguriuoja kur nors
į pamiškę ar baigiasi nepažįstamame
pabaly.
Naktis buvo ūkonota ir šilta. Kuo
toliau mus vedė pievų takas, tuo la
biau sklaidėsi rūkas ir akys vis geriau
atskyrė pakeliui augančius krūmus,
kelis pavieniui stovinčius beržus. Kaž
kur, nelabai toli, kurkė varlės ir jų
balsai tarytum pritarė mūsų žingsniui.
Niekas neištarė nė žodžio ir mes slin
kome tamsoje į priekį lyg vidurnaktį
pakilusios miško dvasios. O miškas
buvo nebetoli. Jis dungsojo prieš mus
tarytum aukšta, tamsi siena, kurią iš
vedė ir iškraipė nežinomos rankos.
Užpakaly mūsų vis labiau blėso
mažos, sunkiai įžiūrimos liepsnelės —
Antokolkos kaimo žiburiai, kurie pa
skutinį kartą priminė mums, jog kaž
kur buvo taika, šiluma ir ramybė.
Nuvijau juodas mintis ir stengiausi
galvoti apie tai, kas laukė mūsų prie
kyje. tame nepažįstamame miške.
Tamsi naktis ir nieks nelaukia...
bandė dainuoti kažkieno aukštas bal
sas žąselės priekyje. Tačiau pikta
vokiška komanda, nuaidėjusi iš sun
kiai įžvelgiamos tamsos, tuojau su
draudė dainuotoją ir šis nutilo taip ir
nepasakęs kas ir ko turėtų laukti. Ne
ramu buvo širdyje. Bent manęs tikrai
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esi svetimame miške, ne todėl, jog tau
kelias nepažįstamas, bet todėl, kad
jautiesi įsiveržęs į gamtos šventovę ir
trukdąs jos ramybę.
Miške kelias nebebuvo toks duo
bėtas ir mums nebeteko taip dažnai
suklupti. Vyrų žingsniai dar kiek pa
greitėjo. Aš vis stengiausi įžiūrėti Ar
mino priekyje einančius vyrus, bet
mėnulio šviesa buvo blogas pagalbi
ninkas: mačiau tik neaiškias, į mane
atsuktas nugaras. Keli iš vyrų nešėsi
sunkiai prikimštas kuprines, kiti —
turėjo tik ginklus: kas automatą, o kas
ir paprastą šautuvą. Ginklai buvo nu
valyti iki blizgesio ir grasinančiai su
tviskėdavo mėnulio šviesoje.
— Ar kojos dar neskauda? — pa
klausė mane, staiga pasisukęs Armi
nas.
Nenorėjau pasirodyti esąs silpnes
nis, nei kiti ir išdidžiai sumurmėjau:
- Nieko, dar galiu gabalą eiti.
— Kelias nelengvas, bet mes ir
neisime visą naktį. Paryčiui sustosime
pailsėti. Mūsų būryje dabar daug kas
bus neįprasta. Teks žygiuoti naktį ir
miegoti dieną, tik retkarčiais nusi
prausti ir valytis, bet niekada nepa
miršti išvalyti ginklų, budriai sekti
aplinką...
Nutilo ir eidamas ėmė įsiklausyti
Matyti jis suvokė mano ausiai negir
dimus garsus. Praėjo kelios tylos mi
nutės ir aplink mus nebuvo nieko, iš
skyrus vos girdimą medžių ošimą ir
žengiančių vyrų alsavimą.
Kažkur, neaprėpiamoje tolumoje,
pasigirdo lėktuvo motorų ūžimas.

>
j
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SACHAROVAS NEGALI PRIIMTI
PREMIJOS

Akademikui Sacharovui negalės bį
įteikta jam paskirta švento Bonifaco fu ■
dacijos Kanadoje humanitarinė premij
Akademikas pranešė, kad neprašys šorį j
tinės vizos vykimui į Kanadą, įsitikiu
kad jam turėtų būti išduotas užsiei
pasas su kuriuo galėtų vykti ne tik į K I(
nadą, bet ir į visus kitus pasaulio krašt;.
Sovietinė valdžia, tačiau, pažymėjo S,
charovas, dabar iš viso jam neleidžia į
vykti iš Sovietų Sąjungos, švento Boniį
co humanitarinė premija Kanadoje yj
skiriama asmenim, kurie savo veikla ypj a
tingai pasitarnavo žmonijai. Ši premij ||
jau buvo įteikta Popiežiui Jonui Paulis į
II-ajam, žmonių meilės apaštale! Motini
Teresei iš Kalkutos ir chirurgui Chrį
tian Barnard, kuris pirmasis pradėjo Jį. j
dies persodinimo operacijas. Premija ;ij
teikiama tik tiem asmenim, kurie asn» į
niškai ją priima.

STUDIJŲ SEMINARAS

Paryžiuje šiomis dienomis įvyko Ui}
tautinis studijų seminaras apie naujos;
sovietų politikos raidą ir jos pasekus
sovietų literatūrai ir, apskritai, kul®
niam gyvenimui. Seminare dalyvavo į
mūs prancūzų, rusų ir kitų tautybių j
telektualai, jų tarpe poetas Tomas V«
elova. Seminarą surengė tarptautinės»
šytojų sąjungos — PEN klubo — praneš
zų skyrius, Rezistencijos Internacionais
ir Paryžiuje leidžiamas rusų išeivių it
nalas „Kontinent".

ja Albert Unger, 5760 Arnsberg 1, Bisj
strasse 15a. West Germany.
Moteris — Lietuvių Moterų žurnalai
1987 Nr. 4(178) ir Nr. 5 (179). Leidž '
Kanados
Lietuvių Katalikių
Motet
^Draugija. Redakcijos ir administracija
adresas: 1011 College St., Toronto, Os
M6H 1A6, Canada.
Lituanus — meno ir mokslo žumali
angliškai. Nr. 3. 1987. Redakcija ir i
ministracija: Lituanus, 6621 S. Troy St
Chicago, ILL 60629 2913 USA.
Kontakt — mėnesinis žurnalas lenks
kalba. Nr. 10(66) rugsėjo 1987. Redaga
ja „Solidarnost“ nariai ir rėmėjai. SpaJį
dinamas: „Solidarnost“, 42 rue Raymc®
Marcheron. 92170 Vanves, Paris, Frantfl

Visus mūsų gimines, giminaičius, bičiulius ir
pažįstamus linkėdami daug švenčių džiaugsmo
ir laimingesniųjų 1988 metų.
Tai paremiame paaukodami
Tautos Fondui £100.00
Su tikra meile ir pagarba!
Dr. ir Magdalena Mockui

Monotoniškas, ritmingas zvimbesys
panašėjo į fantastinio vabzdžio suke
liamus garsus, kurie grėsmingai sklai
dėsi aukštai, virš mūsų galvų.
— Tikriausiai rusų žvalgybinis, —
sako prie manęs priėjęs Maironis. —
Aukštai skrenda velnias!
— Žvalgybai reikia šviesos. Ką
galima matyti žemėje skrendant nak
tį?
— O, technika dabar turi visokiau
sių išradimų. Ką gali žinoti, gal pilo
tai mato ir naktį...
— Nebauginkite Tomo, Juozai, —
juokiasi priekyje Arminas, visai pa
miršęs ginčus su Maironiu.
— Jis pakankamai suaugęs, kad
nebūtų bailys. Be to juk miškas pati
geriausia slėptuvė.
— Jūs teisus Juozai. Ne be reika
lo dabar miškuose slapstosi visokiau
sio plauko žmonės.
— Na, mūsų plaukas irgi nelabai
švarus.
— Kol kas mes ir nesislapstome. Štai
apie rytą įeisime partizanų teritorijom
Čia teks būti labai akyliems.
Miškas darėsi vis tankesnis ir tan
kesnis, kelias susiaurėjo, tiesiog virto
proskina, kuri vedė pietų link. Bent
man taip atrodė. Naktį ir dar miške
labai lengva prarasti orintavimosi
jausmą.
Nedrįsau pažvelgti į laikrodį, kad
Arminas ir kiti vyrai nelaikytų mane
nuvargusiu. Kojos dar galėjo tolokai
nešti, bet miegas pamaži ėmė merkti
akis. Aš niekaip negalėjau atsikratyti
minčių apie šiltą ir patogią lovą.
Iš proskinos pasukome į dešinę vos
matomu, siauručiu miško taku, vedu
siu pro nedidelėmis pušaitėmis apau
gusią kalvą, pro didžiulį, seną ąžuolą,
kuris stovėjo plačiai išsišakojęs, savo
didingu vainiku dengdamas visą kal
vos papėdę.. O už jo prasidėjo tikras

tankus miškas. Medžių šakos negš
lestingai kabinėjosi už mūsų rūtę
daužė veidus, velėsi plaukuose. Pasdarė tamsiau ir aš vos galėjau įžiūri: if
Armino nugarą.
rus
Takas gi vinguriavo ir vingurtais na
Tai tiesiai, tai į dešinę, tai vėl kairės va
Kojos užkliūdavo už medžių šaknį pri:
vėlėsi aukštoje žolėje, ar slidinėjo ai
seniai nukrypusių spyglių.
iar
Ir vėl prieš mus subolavo nedidi kai
proskina, takas staiga virto gerai įž® kar
rimu, veik baltu kaspinu. Mes pašė /
kerne nedidelę aukštumą, kuri bw tuv
padengta švariu, byrančiu smėfc kas
Kažkada čia buvo iškirstas gabal- jan
miško ir jo vietoje ataugo nedidelis tarj
pušynėlis. Ir kaip pasakiškai jis dat'
atrodė!
šia
švelnios mėnulio šviesos paryši® 1
tas medžių būrys buvo panašus į te aki
laukiančius karius, kurie išėjo pasitik“
ii savo draugų. Šauniai išsirikiavę, ii
didžiai pakeltomis galvomis, ptiį- tusi
tarytum laukė musų, norėdamos r Nei
imti savo prieglobstin.
Iš tamsos išniro automatu ginklu kac
tas, aukštas, liesas vyras. Už jo diri' N
kyšojo dvi granatos ir didelis, odir aut,
pistoleto dėklas. Ant galvos turi?' to
šauniai atsmauktą, juodą kepurę, k bes;
veidas buvo blogai įžiūrimas: taryti# 'ar
balzgana dėmė jis susiliejo su mėlti# ieir
šviesa ir tapo paslaptinga kauke.
Pau
Nepažįstamasis priėjo prie Arminį aki:
šauniai atsaliutavo ranka ir ėmė kai“ 1
ką greitai aiškinti vokiečių kalba, fr Ir ą
kalbis buvo tylus ir trumpas. Po to? Vos
vėl nužingsniavo į priekį, dingo ta® tas
soje. Tik Arminas dabar sustojo irk tači
kartą gana garsiai, lietuviškai, šūk® rita
Įėjo:
ries
Pertrauka poilsiui! Liksime dan
ryto, Žemė čia sausa, ant jos galint* ven
gerai išsitiesti.
’ha'.
(Nukelta į 3 psl.)
las
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VYSKUPAS GINASI
Vakarus pasiekė tremtinio ii' kliudomo
ti pareigas Vilniaus vyskupo Julijono
leponačiaus pareiškimas „Tiesos" redakjai. rašytas šiemet Žagarėje rugsėjo 8
ieną. Pareiškimo nuorašai buvo adresuoLietuvos katalikų Bažnyčios vyskupams
vyskupijų valdytojams. Tai atsakymas
Religijų reikalų tarybos įgaliotinio Peti Anilionio aiškinimą „Kodėl vyskupas
tvena Žagarėje", pasirodžiusį „Tiesoje"
ijpjūčio 6-ją. Anilionis teigė, kad ne vie-

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga,
įuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai
pažįstamiems ir bendradarbiams

Jaras Alkis
I
į

i

,

Linksnių šv. Kalėdų ir laimingų |
Naujųjų 1988-tųjų Metų
f
savo skyriaus nariams ir visiems i
rėmėjams ir geros valios
t
tautiečiams į
Škotijos Skyriaus Valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
visiems geros valios lietuviams
linkiu geriausios kloties 1988 m.

Uršulė Ka.šponienė
i

v,

v

v- v-

v- v'-v- v

j Šv. Kalėdų proga visus savo klientus
1 sveikina ir linki laimingų 1988 metų

BALTIC SAVINGS &
INVESTMENTS CO.
.

11 London Lane, Bromley, Kent,
England.

1

Tel. 01-460 2592
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ŽMOGAUS TEISU' SEMINARAS
MASKVOJE

DIEVO MOTINOS GARBEI

tos valdžia nušalino Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinį administratorių ir ištrėmė
į žagare, bet dvasinė vyriausybė jį per
kėlus! iš Vilniaus į Žagarę. Tiesos neati
tinkantį ir klaidinantį pareiškimų pataisy
damas, vyskupas Steponavičius detaliai
išdėstė tikrą ištrėmimo priežastį ir eigą.
Anilionio cituojamas buvusio Kauno ar
kivyskupijos ii- Vilkaviškio vyskupijos
valdytojo kanauninko Juozo Stankevi
čiaus raštas nebuvo joks kanoniškas baž
nytinis paskyrimas perkėlimas, — tokios
galios valdytojas vyskupui neturi, visi
apaštaliniai administratoriai skiriami tie
siog šventojo Sosto, — bet buvo rašomas
paties vyskupo Steponavičiaus, atsidūru
sio tremtyje, prašymu ir buvo tik paslau
ga tremtiniui, kad šis galėtų prisiregist
ruoti tremties vietoje ir čia atlikinėti dva
sininko pareigas.

Vyskupas Steponavičius savo pareiški
me atitaiso ir kitus neteisingus Anilionio
teigimus ii- savo raštą baigia tokiu krei
pimusi į „Tiesos" redakciją: „Tenka ste
bėtis, kad atvirumo laikais, kai daug kal
bama ir rašoma apie klaidų ir skriaudų
atitaisymą, Jūsų laikraštyje, buvo išspaus
dintas tiesos neatitinkantis ir skaitytojus
klaidinantis P. Anilionio pasisakymas. Su
sidaro įspūdis, kad P. Anilionis,, duoda
mas spaudai minėtą pareiškimą, siekia
nuimti nuo civilinės valdžios atsakomybę
už mano ištrėmimą, išteisinti ją, o mane
padaryti nusikaltėliu. Ar tokiu elgesiu P.
Anilionis nepiktnaudžiauja savo tarnybi
ne padėtimi, skleisdamas dezinformaciją?
Kad būtų atitaisyta P. Anilionio man pa
daryta moralinė skriauda, prašau gerbia
mą redakciją išspausdinti savo laikrašty
je šitą mano laišką. Su pagarba, vysku
pas Julijonas Steponavičius“.

Normaliomis sąlygomis, laikraštis, va
dovaudamasis profesine etika, būtų turė
jęs šį vyskupo pareiškimą išspausdinti.
Demokratinėje visuomenėje laikraštį taip
padaryti priverstų teismas. Kad „Tiesa"
galėjo viso to nepaisyti, tai aiškiausiai pa
rodo, kad jos nesaisto nei žurnalistinė eti
ka, nei demokratinė tvarka, nei pagaliau
jos pačios skelbiami viešumo ir demokra
tėjimo šūkiai.
J. Vd.

Švenčių proga sveikinu visus pasaulio lietuvius
ir linkiu sveikatos bei laimingų N. Metų!
Taip pat prisimenu Lietuvą, kurioje esu gimęs
ir augęs. Lai mano broliai ir sesutės bei giminės
kartu susėda prie Kūčių stalo ir
valgo aguonų sriubų!
Sveikų ir laimingų 1988 metų.
Dieve, duok dar su visais pasimatyti
Ignas šmigelskis

jį Gailestingumo Motinos paveikslą. Šioje
jai pašvęstoje koplyčioje prie apaštalų
kunigaikščio švento Petro kapo.
Pradėdami Mišių Auką, mes visi dvasia
persikeltame į senąją Aušros Varių šven
tovę Vilniuje, kur stebuklingas Gailestin
gumo Motinos paveikslas yra garbinamas
jau daugiau kaip keturi šimtmečiai, šian
dien. Aušros Vartų Marijos šventėje, ten
nuolat meldžiasi daug maldininkų iš visos
Lietuvos ir iš kaimyninių kraštų. Vienija
mės su jais, dvasia dalyvaudami jų mal
dos, tikėjimo ir meilės kelionėje. Kupini
pasitikėjimo, trokštame išmelsti Dievo
Motinos globą ir užtarimą lietuvių tautai;
trokštame prie jos kojų sudėti lietuvių
tautos džiaugsmus ir kančias, siekimus ir
viltis.
O Aušros Vartų Gailestingumo Motina,
drauge su Tavo vaikais lietuviais šau
kiamės Tavęs: globok Lietuvos šalį, kuri
yra gavusi „Marijos žemės“ vardų. Pa
daryk, kad lietuvių tauta išsaugotų savo
Panašią informaciją apie įvykusias Mi tikėjimą, kad galėtų juo gyventi pilnoje
šias paskelbė taip pat Vatikano dienraš laisvėje, kad galėtų jį tyrą ir nesužalotą
(VAT.R.)
tis „L'Osservatore Romano", ištisai pa perteikti jaunosiom kartom”.
teikdamas Mišių pradžioje Šventojo Tė
vo lietuviškai tartą įžanginį žodį ir jo
itališką vertimą. ,,L’ Ossefbatore Roma
no" pranešimas yra iliusti įlotas nuotrau
ka vaizduojančia Popiežių Mišių metu lie
Labai dėkoju už 1988-tų metų kalendo
tuvių koplyčioje drauge su besimeldžian rių. kurį man atsiuntėt. Jei galite, pra
čiais Romos lietuviais. Popiežiaus maldą šau atsiųskite „Nidos" leidinių katalogą.
už Lietuvą taip pat paminėjo visos di
Siunčiu jums pašto perlaidą (40 sv.),
džiosios užsienio spaudos agentūros.
už kalendorių ir sekančių metų prenume
Šv. Tėvas, Popiežius Paulius II lietu ratą. O kas lieka, tai vietoj gėlių ant mi
viškai:
rusio seno draugo Jono Liobės kapo, pra
„Nuoširdžiai troškau šiais Marijos Me šau panaudoti spaudai.
Linkime viso gero.
tais ir drauge Lietuvos Krikšto jubiliejaus

Vatikano radijo dienraštis pirmadienio
laidoje plačiai pranešė apie Popiežiaus
Jono Pauliaus II-ojo pirmadienio anksty
vą rytą lietuvių koplyčioje šv. Petro ba
zilikoje aukotas Mišias lietuvių kalba
Aušros Vartų Dievo Motinos liturginės
šventės proga. Radijo dienraštis
rašo,
kad Mišių pradž.ioje šventasis Tėvas dva
sios vienybėje su Vilniaus šventovės mal
dininkais ir visa lietuvių tauta specialia
malda kreipėsi į Gailestingumo Motiną,
Jos globai pavesdamas lietuvių tautą,
sunkiose sąlygose ištvermingai liudijan
čią savo tikėjimą. Popiežius meldė Dievo
Motiną, kad lietuvių tauta ir toliau iš
saugotų šį savo tikėjimą, galėtų jį iš
pažinti pilnoje laisvėje ir jį perteikti
jaunosiom kartom. Vatikano radijo dien
raščio paskelbtą informaciją apie Popie
žiaus aukotas Mišias Lietuvos Globėjos
— Vilniaus Dievo Motinos šventės proga,
perdavė Vatikano radijo programos įvai
riomis pasaulio kalbomis.

Gruodžio 14-18 dienomis sovietų vy
riausybės kvietimu Maskvoje lankysis
žmogaus teisių gynimo tarptautinės Hel
sinkio federacijos delegacija. Federacija,
kurios centras yra Vienoje, jungia dvyli
kos kraštų vadinamus Helsinkio komite
tus, kurie tikrina kaip yra vykdomi Hel
sinkio konferencijoje prisiimti įsipareigo
jimai žmogaus teisių apsaugojimo srityje.
Federacijos delegacija Maskvoje pasima
tys su atsakingais sovietinės valdžios pa
reigūnais, kuriem iškels sovietų kalinamų
politinių belaisvių klausimą, religinės ir
žodžio laisvės apsaugojimo, emigracijos
varžymo ir kitas problemas. Delegacija
ketina taip pat susitikti su žmogaus teisių
gynimo sąjūdžių atstovais Sovietų Sąjun
goje Buvusių politinių belaisvių neseniai
Maskvoje įsteigtas vadinamas Glasnost
spaudos klubas dabar neoficialiai atsto
vauja tarptautinei Helsinkio federacijai.
S.S-je. Klubas numato gruodžio 10-13 die
nomis Maskvoje surengti studijų semina
rą žmogaus teisių klausimu. Tarptautinės
Helsinkio federacijos delegaciją Maskvo
je sudarys, tarp kitų, buvęs Austrijos už
sienio reikalų ministras Jankowich, Fe
deracinės Vokietijos Parlamento vicepir
mininkė Annemarie Rengei-, Nobelio fizi
kos premijos laureatas danas Mottelson,
Norvegijos Parlamento pirmininkas Steen
ir Šveicarijoje veikiančios tarptautinės
organizacijos „Glaube in der Zweiten
Welt" pirmininkas pastorius Eugen Voss.
(AFP)

DAR VIENAS VYSKUPAS
AUGZILIARAS LATVIJOJE

Popiežius Jonas Paulius II Rygos ir
Liepojos vyskupijom Latvijoje paskyrė
dar vieną vyskupą augziliarą. Nauju vy
skupu augziliaru buvo paskirtas Rygos
šv. Alberto parapijos klebonas prelatas
Wilhelms Nukss. Prelatas Nukss yra gi
męs 1938 metais. 1964 metais baigė Ry
gos Kunigų Seminariją ir buvo Įšventin
tas kunigu. Kunigystės šventimus jam su
teikė Telšių vyskupas Petras Maželis
Kauno arkikatedroje. 68-tais metais kun.
Nukss buvo paskirtas Rygos Kunigų Se
minarijoje dogminės teologijos profeso
rium. Nuo 77-tų iki 78-tų metų teologijos
studijas gilino Pontifikaliniame Griga
liaus universitete Romoje. Sugrįžęs Ry
gon tęsė teologijos profesoriaus pareigas
Kunigų Seminarijoje. 81 metais Griga
liaus universitete Romoje įsigijo teologi
jos licenciato laipsnį. Pastaruoju metu
šalia dogminės teologijos ir lotynų kalbos
dėstytojo, klebono ir dekano pareigų pre
latas Nukss ėjo Rygos Kunigų Seminari
jos vicerektoriaus pareigas. Rygos ir Lie
pojos vyskupijų apaštalinis administra
torius kardinolas Julijans Vaivods dabar
turi tris vysk, augziliarus: be naujai pa
skirtojo Wilhelms Nukss, augziliaro parei
Elena ir Vladas Poriniai gas eina vyskupas Janis Cakuls.

Skaitytoju laiškai

metais, susikaupti maldoje prieš šventą
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(Atkelta iš 2 psl.)

® Susirandu nedidelę, jauną pušaitę.
# kiek palinkusi, ilgos šakos nuka
išios veik iki žemės. Palendu po viei tokia šaka, pasidedu krepšį po gall ir mano guolis baigtas. Prie manęs
H įslinko ir Maironis.
m _ Priimk ir mane į savo pirkią, —
rytum rimtai, o gal ir su pašaipa
ilba j s, guldamasis netoli pušaitės
i® imieno.
i'c Aštriai kvepia sakai ir gailės. Lėkvo burzgesys jau seniai nutilo, mišis vėl ramus ir tik danguje keliau
to utis mėnulis šypsosi žiūrėdamas į
5® rp medžių sugulusius vyrus.
$ — Ar jau miegi Tomai? — klaui manęs Maironis rūpestingu balsu,
ii" Ir nors miegas bando užspausti
W is, atsakau jam:
tik
r” — Ne, dar nemiegu...
? - La imingas, kad nerūkai. NoreU si rūkyti, tačiau nežinau ar galima.
pi1 epaklausiau Armino...
— Pakentėk, jei gali. Nematyti,
id kas nors rūkytų.
rŽ<
tr Maironis atsidūsta ir _____
___ _
subarškina
įtomatu. Jis tikriausiai prakeikia sa$ > likimą, bet tyli. A.š irgi nieko neSakau. Akys merkiasi pačios, nuou® ugis verčia pamiršti mišką, nuogą
jw tnę, prislopintą vyrų šnabždasį. Įsiudžiu galvą į krepšį ir užmerkiu
lis.
Tyla, nuoštabi tyla gaubia mišką.
P?'šioje tyloje staiga atskiri kažkokį
j11 S suvokiamą dundesį. Jis labai silpU, sklinda iš nežinomos tolumos
r- čiau, taip gulint ant žemės, negali
ma jo negirdėti — jis panašus į žvėK riaumojimą, į labai sunkių ratų
mdėjimą. į paslaptingos požeminės
fliyrsmės čiurlenimą. Patrankų gaus
ias! Kažkur, labai toli, dunda fronuir tarytum ne tik girdi, bet ir užuo

di karo tvaiką. Jis nesiderina su sakų
ir gailių kvapu, jis nesiderina su mė
nulio šviesoje taikingai snaudžiančiais
medžiais, su miško ramybe, su nuo
stabiai šilta gegužės naktimi.
Mane kankina nuovargis, tačiau
negaliu užmigti. Mintys, tos nera
mios skrajūnės, vogčiomis atbėga iš
nežinios, apsupa mane ir verčia neri
mastingai plakti širdį. Kur veda mūsų
kelias ir kas mūsų laukia?
Kartoju šį klausimą lyg išmoktą
maldą ir nerandu į jį atsakymo. Tik
viskas aplink mane pasidaro tiek sve
tima, jog norisi pakilti ir bėgti tolyn.
Tolyn, į neaprėpiamas erdves, į menu
lio apšviestus debesėlius, į nežinomą
šalį. Bėgti ten, kur nėra karo, kur
žmonių nekankina neviltis ir kur jie
neieško užmiršties beprasmiškuose
nuotykiuose.
Mane kankina ir kitas sąžinės prie
kaištas. Kad įsivėliau į meilės nuotykį
su Stefanija? Vos pažįstama, klastin
ga moteris...
Netoliese traška sudžiūvusi žolė ar
ant žemės gulinčios šakelės. Matyti
kuris nors iš vyrų pasisuko ant kito
šono. Gilus, ritmingas Maironio alsa
vimas man primena, jog jis užmigo ir
bent kelioms valandoms atitrūko nuo
rūpesčių, pagiežos bei nesusitaikinimo su savo likimu. Aš pavydžiu jam
sugebėjimo prisitaikyti prie bet kokios
aplinkos. Galbūt jo negraužia sąžinė
ir galbūt jam nėra ko bėgti nuo pa
ties savęs. Aš gi visą laiką kažkur bė
gu.
Bėgau iš miesto, kuris man buvo
pasidaręs svetimu, bėgau nuo draugų
ir pažįstamų, kurie buvo užsimoję
ginti tėvynę, bėgau nuo savo šeimi
ninkės. bėgau nuo Stefanijos, kurios
įžūlumas ir gyvenimo patirtis pasiro
dė esą stipresni, nei mano idealai.
. . Rytas buvo vėsus. Į kojas ir nu

garą besiskverbiantis šaltis pažadino žus. Dabar, ryto šviesoje, jis atrodė
mane iš nerimastingo, slegiančio mie dar aukštesnis ir dar liesesnis. Po juo
go. Laikrodis rodė ketvirtą valandą. da vokiečių tankisto kepure styrojo
Miške buvo šviesu, jis dabar nebeat šauniai susiraičiusios raudonų plau
rodė tokia paslaptinga šventove, nebe kų sruogos. Ir tik jos teikė šiam kau
buvo toks svetimas.
lėtam kariui šiek tiek švelnumo.
Atsisėdau, apsidairiau. Po pušaitė
Jis vėl atsaliutavo, kaip ir vakar
mis gulėjo keli vyrai, kurie dar kietai naktį, ir vėl kažką sumurmėjo vokie
miegojo, čia pat, netoliese, į medžių čių kalba. Arminas jam nieko neatsa
kamienus buvo atremti šautuvai ir kė. o tik pritariamai linktelėjo galva.
automatai, juodu metalu bei tepalu
— Susipažink Tomai su mano de
blizgantis kulkosvaidis. Ant žemės bu šiniąja ranka. Kurtas... Tomas...
vo padėtos granatos, daiktų prikimš
Liesasis pervėrė mane žalsvomis,
tos kuprinės, didoka metalinė dėžė, tarytum pagiežos ir pykčio pilnomis
šovinių juostos. Kiek tolėliau, pasi akimis, ištiesė kaulėtą ranką ir vo
kabinęs ant krūtinės automatą, vaikš kiškai sumurmėjo:
tinėjo Arminas. Jis dabar buvo mūsų
— Sveikas atvykęs!
sargybiniu ir su kiekvienu žingsniu
Vokiškąjį „willkommen“ galima ir
akylai žvelgė kalvos papėdėn.
kitaip išversti, bet man atrodė, kad
Maironis dar vis šnarpštė šalia ma aukščiau minėtas pasveikinimas ge
nęs. Jo nekankino nei ryto šaltis, nei riausiai tiko. Nežiūrint šykščių Kurto
svetima aplinka. Gulėjo rankose su žodžių, jo rankos paspaudime slypėjo
spaudęs ginklą, ant veido užsmaukęs ir šiek tiek šilumos. Mano nedidelis
žalsvą kepurę. Kepurė buvo pakrypu delnas skęste paskendo plačioje, sti
si ir atidengusi dalį rauplėto veido. Ir prioje plaštakoje. Nuo mano žvilgsnio
keista, jo sudarkytas veidas dabar ne nepasislėpė ir kairioji Kurto ranka,
turėjo nei vieno grubaus bruožo. Jis kurios vienas pirštas buvo papuoštas
atrodė netgi gražus ryto šviesoje, ku dideliu kaukuolės pavidalo žiedu.
ri skverbėsi pro pušaičių šakas, pro Nuo šio piršto, per
krumplius,
pernykščią, aukštai nuaugusią žolę. per riešą, kažkur alkūnės link, tęsėsi
Atsistojau, kad pamankštinti už nemalonios raudonos spalvos randas,
tirpusias kojas. Arminas tarytum įgel ši sužeidimo žymė man dar kartą pri
tas pasisuko mano pusėn ir tik atpaži minė, jog mes neišėjome į mišką pasi
nęs mane, nuleido žemyn automato vaikščioti, jog mūsų visų čia laukė
vamzdį.
karti duona.
— Sveikas Tomai, išgąsdinai mane.
— Kol Kurtas pažadins kitus, pa
Rytas dar ankstus, ko nemiegi?
rink sausų šakų Tomai ir uždeg ne
— Aš dar niekada nemiegojau po didelį laužą. Pusryčiams išgersime ka
atviru dangumi, — prisipažinau jam. vos, o be to sunaikinsime visas žy
— Nesigėdink savo
nepatirties. mes, kurios galėtų mus išduoti esant
Praeis kelios dienos ir būsi patyręs SS daliniu. Vilniuje gautus pažymėji
miško vilkas.
mus bei kitus dokumentus reikės čia
Veik be garso iš už. kadugių krūmų sudeginti.
vėl išniro aukšta ir liesa žmogysta,
Arminas ištiesė man labai dailų,
šį vyrą aš jau buvau matęs naktį, tik sidabrinį žiebtuvėlį, laisvai užsime
tamsoje buvo sunku įžiūrėti jo bruo tė automatą ant krūtinės ir nuėjo pas

kui liesąjį Kurtą.
Pakilios nuotaikos pagautas susiieš
kau glėbį sausų šakų, priraunu iš
džiūvusias žolės, prirenku pušų spy
glių. Nors ir nesu labai įgudęs savo
darbe, bet sukraunu viską į krūvą,
apdedu keliais akmenimis ir įžiebiu
Armino žiebtuvėlį.
Nedidelė, melsva liepsnelė įsiver
žia į sausą žolę, traškėdama prislenka
prie šakų, praryje jas. ima didėti. įsi
liepsnoja, linksmai šokinėja, tarytum
džiaugiasi suradusi peno ir godžiai ap
glėbia visą laužą.
Maloni šiluma sklinda nuo mano
laužo. Ne toks jau vargingas gyveni
mas miške! Ištiesiu ranką į savo vidi
nę kišenę, ieškau pažymėjimo, kurį
gavau Miulerio įstaigoje.
Atrodo, jog mano širdis akimirkai
nustojo plakti... Tas pats niūriai sle
giantis jausmas, kurį jau pergyvenau
netoli Anykščių, minai sprogus. Vieš
patie, kur mano dokumentai?
Išrausiau švarko kišenes, išieško
jau kelnėse, tačiau knygelės su juo
dais aplankais niekur nebuvo. Koks
prakeikimas lydėjo mane? Praradau
kapitono Gerulio įduotus papuošalus,
kažkur pamečiau gautą pažymėjimą
Palikau Antokolkoje persirengiant?
Nežiūrint pastangų įtempti išsi
draikiusias mintis, niekaip negalėjau
prisiminti ar knygelę dar turėjau kai
me. Ką sakys Arminas, ką galvos apie
mane draugai? Sugalvoti kokią nors
istoriją, papasakoti, jog pamečiau ją
bėgant iš traukinio? Tikriausiai ji li
ko gulėti kur nors ant geležinkelio py
limo. Bet kas man patikės? Kiek
vienas bus įsitikinęs, jog aš, išlepėlis,
net nesaugojau jos. O juk buvo pasa
kyta sergėti lyg savo akį...
(Bim

daugiau)
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Stebėtojo komentarai

KUR t EDA „PERESTROIKA44?
Neramumai sovietiniame Kazachstane,
totorių protestai Maskvos
Raudonojoje
aikštėje, demonstracijos Pabaltijo kraš
tuose visam pasauliui dar kartą parodė,
jog komunistinėje Rusijos imperijoje
laisvės troškimas neužgeso. Sis laisvės
troškimas, teisėtas užguitų tautų bandy
mas atsikratyti jungo pančių, šiandien
yra pati didžiausia problema Rusijos ko
munistų akyse. Komunistai, veik visi su
darydami didžiulę sovietinių valdininkų,
planuotojų, strategų ir savųjų interesų
saugotojų masę, visai nėra linkę
susitaikyti su Michailo Gorbačiovo „perestroikos" esme bei turiniu.
Tikriausiai, kaip tik tos masės spau
džiamas Gorbačiovas, šį rudenį, grįžęs iš
atostogų, labai ryškiai nubrėžė savo „perestroikos“ ribas. Prieš tai veik du me
tus jis visose savo kalbose vaizdavo nau
jus horizontus, o dabar gi piešia labai aš
trius kontūrus to, kas galima ir kas ne
leistina.

Sovietinis demokratijos ir pluralizmo
(nuomonių įvairumo) apibūdinimas yra
visai kitoks nei demokratijos bei jos pa
sėkų vertinimas Vakaruose. Visai nese
niai Gorbačiovas pareiškė, kad Sov. Są
jungoje yra „ekstremių ir antisocialistinių elementų", kurie demokratizavimo
procesą nori nukreipti tik savo naudai.
Viltis, Gorbačiovo žodžiais, kad Sov. Są
jungoje pasikeis vidaus politika, yra be
jokio pagrindo. Jis tik pripažino, jog
„viltimi gyvenančių elementų" yra, bet jų
nedaug ir jie „nesileistą Vakarų žvalgy
boms pajungti juos kovai prieš sovietinę
santvarką". Taip aštriai ir taip apkaltin
damas Vakarus iki šiol yra pasireiškęs
tik aukščiausias KGB viršininkas Vikto
ras čebrikovas. Kaip tik šis viršininkas
nuolatos kalba apie tai, jog slaptosios
tarnybos Vakaruose „stengiasi šiandien
infiltruoti" sovietiniams piliečiams lais
vės bei demokratijos idėjas. Taigi, sovie
tinių valdovų nuomone, Rusijos pavergtų
tautų siekiai atgauti laisvę yra ne jų pa
čių noras, o tik svetimų žvalgybų intrigų
pasekmė. Ar galima su dar didesne dema
gogija nuvertinti kovą už laisvę?
Žinia, toks laisvės idėjų nuvertinimas
įduoda į rusiškųjų „tvarkdarių" rankas
labai veiksmingą instrumentą — kiek
vieną kovotoją už laisvę galima paskelb
ti parsidavėliu, žvalgybininku ir bausmė
už tokius „nusikaltimus“ mums visiems
yra pažįstama — Sibiras, nežmoniško dar
bo stovykla, psichiatrinė ligoninė.
Tas pats Gorbačiovas, kuris iki šiol
tvirtino, jog būtina „tiesai žiūrėti į akis“,
prancūzų žurnalistų paklaustas, kodėl
Sov. Sąjungoje kitaip politiniai galvojantieji sėdi kalėjimuose, labai šaltai atsa

kė:
„Visa tai kvailystė! Jeigu jie sėdi, tai
sėdi savo butuose, dirba socialistinėse

[laviruoti save į kampą ir toliau plėšti
savąją liaudį bei pavergtąsias tautas la
bai blogai apmokamu darbu, nuolatiniu
prekių nedatekliumi, nuolatiniu žmogaus
laisvės varžymu.
Iš neseniai Vakaruose pasirodžiusios M.
Gorbačiovo knygos (autoriui pažįstami
tik Austrijos sostinėje Vienoje demon
struoti egzemplioriai vokiečių
kalba
„Was ich wirklich will" — ko aš tikrai
noriu) teksto galima suprasti, jog pirma
sis sekretorius žino visa tai. tik viską
įžvelgdamas vien pro komunizmo akinius,
jis labai dažnai nesugeba atskirti saldžių
teorijų nuo gyvenimo praktikos.
Vietomis Gorbačiovas kalba labai drą
siai ir reikšmingai. Štai jo žodžiai:
„Viskas liečia dirbančiuosius. Tai jų
šalis (!), jie yra jos valdytojai. Partinės
organizacijos, kadrai, visa partija tarnau
ja liaudžiai, o ne atvirkščiai“. Kaip gra
žu būtų, koks nuostabus gyvenimas būtų
Sov. Sąjungoje, jei tai būtų tiesa!
Per 70-ties metų laikotarpį kiekvienam
partijos nariui, kiekvienam piliečiui buvo
įkalama į galvą, kad tik partija yra ša
lies vadovas, kad tik partija organizuoja
šią dieną ir kad tik partija neklystamai
numato ateitį. O dabar, per kelis mėne
sius, norima, kad paprastas darbo žmo
gus įsivaizduotų sau, jog partija yra tik
Čia savaime gimsta klausimas, kas taip jo labui, kad jis, darbo žmogus, gali pa
paveikė Gorbačiovo galvoseną, kad dabar keisti partijos kryptį.
Sov. Sąjunga — rašytų, tapytų, teplio
jis kalba kaip ir kiekvienas, labai kon
servatyvus komunizmo bei socializmo tų ir spausdintų šūkių kraštas. Šalies
„kūrėjas“? Prielaidauti galima daug. Gal miestuose visur užtiksi raudonas drobu
būt kiti galingojo politinio biuro nariai les, margaspalvius stendus su tokiomis
nesutinka su Gorbačiovo siekiais... Gal puošmenomis: „Mūsų darbas — tau Par
būt jis pats pergalvojo savo elgesį ir pri tija“, „Galvojame, dirbame ir kuriame
ėjo išvados, jog būtina keisti nuomonę ar Partijai — Motinai" ir pan. Paskaičius
bent giliau išaiškinti tos nuomonės turi tas visas puošmenas nesusidaro įspūdis,
kad partija dirbanti liaudžiai. Liaudis,
nį. .
Gorbačiovas yra rusas — komunistas, darbo žmonės vergauja partijai, išrink
savo epochos, savosios partijos vaikas. tųjų kastai, kuri iki šiol nė nemano pa
Tiesa, jis jaunesnis, judresnis, geriau pa leisti iš rankų vairo.
Pasvėrę tuos visus faktus, mes prieisi
žįsta aplinkinį pasaulį, pažysta
užsienį,
stengiasi mokytis, perimti kitų kraštų me išvados, kad „perestroika" jokių būdu
ekonominį ir kultūrinį patyrimus. Jau nėra politinių, teisinių, religinių, humanis
šiandien daugelis rusų palygina jį su ca tinių pagrindų pakeitimas, o tik bandy
ru Petru I-ju, kuris savo epochoje „ati mas nauja ekonomika, naujais gamybos
darė langą iš Rusijos į Vakarų Europą". ir jos santykiu būdais šiek tiek pagyvin
Toks „atvertas langas" anuo metu davė ti pasenusią, išklypusią ir jau seniai dvo
Rusijai galimybę plėsti amatus, prekybą, kiančią sovietinio gyvenimo struktūrą.
Šiandieninės „perestroikos" pradžia dar
sudaryti stiprų jūros laivyną, pakeisti
valdymo struktūrą, išvairuoti Rusiją iŠ neveda tautų laisvės, žmogaus laisvės ar
sąžinės laisvės link. Tiesa, kur nors Va
užkampio į Europos valstybių bendriją.
Ar ne to paties nori Gorbačiovas? Būti karuose pasirodys vienas kitas rusiškas
ekonominiai ir buitiniai visai atsilikusio, filmas su kokia ypatinga dvasia, su ko
išvedžiojimais.
plėšikiško, vergoviškais pagrindais valdo kias kitais filosofiniais
mo krašto priekyje yra nelengva. Gorba Tie filmai bus premijuojami ir vertinami.
čiovas norėtų matyti savąją Rusiją ne Kur nors pasirodys ir viena kita sovie
kaip milžiną ant molinių kojų, bet kaip tinių rašytojų knyga, kuriose bus dau
visais atžvilgiais stiprų valstybinį viene giau laisvesnių žodžių. Bet tik tiek. Tos
tą su turtinga liaudimi, klestinčia pramo laisvės ir laisvelės pabrėžtinai skirtos tik
ne ir puikiu žemės ūkiu. Norint tai pa rusams, o ne jų pajungtoms tautoms.
Ko gi laukti ir tikėtis mums lietusiekti — negalima užsidaryti, negalima
įmonėse ir naudojasi visomis socializmo
palaimomis“.
Kai vyriausias prancūzų komunistų
partijos laikraščio „L'Humanite" redak
torius Roland Leroy pokalbyje su Gorba
čiovu bandė girti Rusijoje besiplečiantį
pluralizmą, tuojau buvo Gorbačiovo nu
trauktas su pastaba, kad „prie pluraliz
mo reikia pridėti būdvardį — socialisti
nis".
Kas gi yra tas socialistinis pluralizmas’
Atsakymas trumpas: Rusijos komunistų
partijos nubrėžta linija visiems partijos
nariams ir visiems Sov. Sąjpngos pilie
čiams. Pagal partijos įkūrėjo ir mokyto
jo Lenino doktrinas komunistai neturi
leisti įsigalėti kitoms nuomonėms ir ki
toms politinėms kryptims.
Jeigu kaip tik tos doktrinos, tie visi
rusiškųjų komunistų 'įstatymai yra minė
toji „socializmo palaima", tai nesunku su
prasti apie ką kalbėjo Gorbačiovas.
Bet kokias žmogiškosios laisvės viltis
stengiasi užgniaužti ir antras žymus as
muo sovietinėje hierarchijoje — politinio
biuro narys Jegoras Ligačiovas. Paskuti
niu metu jis nuolatos bara sovietinius
žurnalistus, kad jie neteisingai suprantą
Gorbačiovą ir, kad jų straipsniuose nu
einama per toli, reikalaujant kokių tai
laisvių.
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Atstovo vadovas
(Tęsinys iš pr. numerio)
Autoriaus manymu, (dr. A.V. Stepanas),
geriausi nutarimai pasižymi sekančiomis
ypatybėmis:
1. Siūlo konkretų veiklos projektą;
2. Projektas aktualus išeivijoje užau
gusiam jaunimui;
3. Projektas atspindi dabartinius lietu
viško gyvenimo poreikius;
4. Bendros apimtis PLJS masto projek
tai reikalingi, bet naudingesni yra projek
tai taikomi veiklai vieno kontinento, ar
net vieno krašto, ribose;
5. Projektai įpareigoja, ne tik „siūlo,
skatina", ar pan. Dar geriau, jeigu patys
atstovai laisva valia įsipareigoja tam ti
krą uždavinį atlikti;
(i. Projektui vykdyti nustatytas laiko
terminas.
Aišku, reikalinga įtraukti į nutarimų
sąrašą ir principinius, lietuvių
tautai
svarbius pareiškimus, bet vertėtų šiuos
aiškiai atskirti nuo konkrečių, aktualių
projektų, kurių tikslas užangažuoti
iš
eivijos lietuvių jaunimą tarpkongresinei
veiklai.
Bendrai, pravartu skirti nemažai dėme
sio tobulinti nutarimą išdėstymą — pa
imant kaip pavyzdį, palyginti II PLJK-o
ir IV PLJK-o nutarimų surašymą, čia
verta pakartoti autoriaus siūlymą PLJS
Statuto keitimo pastraipas, sveikinimus ir
kitus pareiškimus surašyti atskirai nuo
veiklos projektų.
Susumuojant, kongresų nutarimuose at
sispindi išeivijos lietuvių jaunimo evoliu
cija: matosi jo politinio sumanumo, visuo
meniško supratingumo organizacinio pa
jėgumo ir tautinio sąmoningumo vysty
masis. bylojantis apie išeivijos jaunimo

brandumą, šeštojo PLJ kongreso atsto
vams teks dinamiškai kurti Lietuvos at
eitį. Per 21-us metus įvykusių penkių
PLJ kongresų pastatytas stiprus pagrin
das turėtų žymiai palengvinti jų uždavi
nį-

TAUTINIO ABSISPKENDIMO
MOTYVAI
Individo tautinę sąmonę formuoja visa
eilė veiksnių. Svarbiausiu iš jų yra kal
ba. Nežiūrint to kad daugiakalbiškumas
šiais laikais yra plačiai paplitęs daugu
ma žmonių gali laisvai reikšti savo min
tis tik viena kalba, todėl ta kalba kalban
tys žmonės lengviau supranta vienas ki
tą, ir tas faktas sąlygoje priklausomybės
tai tautai jausmą.
Atsiradus
bendrai
kalbai, kuriama nacionalinė literatūra,
kuri tampa galingu tautinės sąmonės for
mavimo įrenkiu. Tik pagalvokim, koks
būtų lietuvių tautinis sąmoningumas be
Donelaičio, Valančiaus, Vaižganto, Ba
ranausko ar Maironio kūrinių. Kalbos
svarbą tautoms pailiustruoja ir tas at
kaklumas. su kuriuo kai kuriose valsty
bėse kovojama prieš tautinių mažumų
kalbas. Ryšium su tuo reikia taip pat pa
žymėti nepriklausomybę atgavusių naci
jų siekimą atkurti savo protėvių kalbą,
kuri per daugelį amžių buvo beveik už
miršta. Pavyzdžiui airių bandymai atgai
vinti senovės keltų kalbą ir naujos žydų
kalbos kūrimas senosios hebrajų kalbos
pagrindu.
Kitu svarbiu veiksniu yra specifinis
tautinis charakteris. Dauguma tyrinėtojų
sutinka su ta mintim, kad skirtingą tau
tų atstovai turi savitų charakterio ypaty
bių. tačiau jų nuomone šie savitumai yra

ne rasinės ar prigimties kilmės, bet susi
formavo gyvenamo krašto aplinkos po
veikyje. Tur būt ir natūralu, kad tauta,
kurios nariai per daugelį generacijų gy
veno toje pačioje teritorijoje, duotomis
ekonominėmis sąlygomis, patyrė panašią
valdymo formą ir pakluso bendriems įs
tatymams, įsigijo tam tikrų tik jai bū
dingų bruožų. Šie bruožai atsispindi tau
tos kultūroj, tradicijose, liaudies mene
ir tautosakoj. Jie yra lyg ir tautinės dva
sios išraiška.
Didele vienijančia jėga tautoms yra
bendra religija. Ryškiais pavyzdžiais čia
gali būti katalikybės vaidmuo žadinant
tautinę sąmonę Airijoje ir judaizmo vaid
muo žydų tautiškumo išlaikymui. Pasta
raisiais metais stebėjome galingą nacio
nalinio judėjimo pakilimą Lenkijoj, ku
riame didelį vaidmenį savaidino katalikų
bažnyčia.
Kai kurių nacijų susikūrimui lemiamos
reikšmės turėjo tai, kad jos buvo geogra
finis — politinis vienetas su apibrėžta te
ritorija. Toje teritorijoje gyvenantys žmo
nės, nors skirtingos kilmės, o kartais net
ir rasės, pajuto, kad juos sieja bendras
tikslas ir bendras likimas. Tas juos pa
skatino išsiugdyti priklausymo naujai
nacijai jausmą ir lojalumą gyvenamam
kraštui. Tas daugiausia liečia Naujajame
Pasaulyje susikūrusias nacijas: ameri
kiečius, kanadiečius, australus, argentiniečius ir kt., kurias sudarė daugiausiai
išeiviai iš daugelio Senojo Pasaulio tautų.
Nacionalinės valstybės įkūrimas turi
labai didelę įtaką tautinės priklausomy
bės jausmo puoselėjimui. Valstybė atlie
ka gyvybiškai svarbias funkcijas tautos
egzistencijai palakyti: gina nuo išorės ir
vidaus priešą, palaiko viešąją tvarką ir
stengiasi užtikrinti tam tikrą gerbūvį
savo gyventojams. Stipri vyriausybė yra
lojalumo savo tautai židiniu. Mūsų tau
tos nesena istorija aiškiai parodė nepa
prastą valstybingumo svarbą gyventojų
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DĖL LIETUVOS SIENŲ ŽYMĖJIMO
Lietuvos sovietinei okupacijai ilgai už
sitęsus. itin svarbu visomis tinkamomis
progomis pabrėžti jos valstybingumo ap
raiškas ir iš jų plaukiančias pasekmes.

viams? Ar tose sovietinėse naujovėse ne
slypi galimybė laisviau atsikvėpti? Jau
minėjome, kad „perestroika" neplanuoja
nei tautų, nei žmogaus laisvės. Tačiau kai
žmonės pavergtame krašte nebesigrums
eilėse, kad įsigytų avalynės, kad nusupirktų rūbus, kai žmogaus darbas bus
teisingai apmokamas ir vertinamas, kai
pagerės to žmogaus buitis, kai jį sups
šviesenė, viltimi pagrįsta aplinka — tai
ir nelaisvės našta galės tapti šiek tiek
lengvesne.
Kelias iki tos šviesenės aplinkos pavergtoje Lietuvoje, tolimas. Tačiau mums
lietuviams nedera
nusivilti.
Numatyti
ateitį nelengva ar tiesiog neįmanoma.
Tačiau semti jėgos iš praeities galima ir
būtina. Nepamirškime, kaip sužlugo pra
eityje didžioji Romos imperija, kuri taip
pat viešpatavo vergoviškais pagrindais;
nepamirškime hitlerinės Vokietijos, taip
pat sutrypusios tautų ir žmogaus laisvės
pagrindus, galo. Mes negalime numatyti,
kada nugarmės praeitin sovietinė Rusijos
imperija ir jos vietą užims laisvos, huma
nistiniais, demokratiniais pagrindais pa
remtos valstybės. Tačiau tikėti, kad vie
ną gražią dieną tai atsitiks — yra žmo
giška. Viltis nėra „kvailių motina“, kaip
kažkada yra pasakęs rašytojas — filoso
fas Erazmas Roterdamietis. Viltis yra
kiekvieno žmogaus gyvenimo pagrindu.
Kodėl ji, ta viltis, negali būti ir mūsų,
visų lietuvių, gyvenimo bei veiklos pa
grindu?
Algis Sadauskas

tautiškumo sustiprėjimui. Dvidešimts me
tų, tai istoriniu požiūriu labai trumpas
laikotarpis, bet tie dvidešimts Lietuvos
nepriklausomybės metų atgaivino
am
žiais lenkintą ir rusintą tautą, sukūrė be
veik neegzistavusią lietuvišką inteligenti
ją — tą trapų audinį, kurį galima būtų
pavadinti tautos siela.
Vienu iš svarbių veiksnių tautų for
mavimuisi buvo ekonominio gyvenimo
bendrumas. Glaudūs ekonominiai ryšiai
ir jų pastovumas plėtė žmonių bendravi
mo galimybes, kėlė materialinį gerbūvį ir
kartu stiprino tautinį solidarumą.
Individo tautinį apsisprendimą didele
dalimi lemia tautinę sąmonę formuojan
čių veiksnių stiprumas jo gyvenamoje ap
linkoje. Savo tėvą ir protėvių tėvynėje
gimusiam ir užaugusiam žmogui tautinio
apsisprendimo klausimas
išsisprendžia
labai lengvai, tartum savaime, nes tėvy
nėje dauguma tautinę sąmonę formuo
jančių veiksnių egzistuoja ir yra daugiau
ar mažiau ryškūs. Taip buvo nepriklau
somybės, kai kurių iš tų veiksnių įtaka
žymiai susilpnėjo kaip pavyzdžiui, politi
nių institucijų, religijos,
teritorijos ir
netgi iki tam tikro laipsnio kalbos, plin
tant dvikalbiškumui. Atsiranda
naujų
veiksnių, skatinančių apsispręsti už pri
klausymą taip vadinamai „naujai žmonių
bendrijai — tarybinei laudžiai“
nustu
miant lietuvybę į tolesnį planą. Tokiu bū
du tautiškumas neutralizuojamas tarybiškumo naudai. To pasiekiama pirmiausiai
pakertant tautos
dvasinius
pagrindus,
fiziškai ar morališkai sunaikinant svar
biausią jų nešėją — tautinę inteligentiją
(prisiminkime išvežimus), per liaudies
masių ateizaciją ir ideologinę indoktrinaciją, diskredituojant tokias idealistines
vertybes, kaip tėvynės meilę ir jai ištiki
mybę, laisvės tėvynei troškimą, brolišką
pagalbą kiekvienam tautiečiui, nepri
klausomai nuo jo įsitikinimą ar sociali
nės padėties. Tuo pačiu metu lietuviškas

ti
ė
d
Viena svarbių Lietuvos valstybinu V
apraiškų yra laisvai sudarytomis taip b
tautinėmis sutartimis ar tolygios reiį g
mės teisiniais aktais nustatytos jos v<į
tybinės sienos. Todėl Pasaulio Liete k
Bendruomenės valdyba
ragina visetą ti
lietuvių išeivijos leidžiamuose bendri^ si
pobūdžio žemėlapiuose ir informacinięiį d
leidiniuose žymėti Lietuvos valstybini ei
sienas, šalia ją, jei vieta leidžia, paroda ri
ir dabartines faktines ribas.
h

Lietuvos valstybinės sienos yra šios:
(1) 1921 m. arbitražo siena su Latviį
(2) 1921 m. Maskvos taikos sutarta
su Sovietų Rusija nustatytoji siena,
(3) tarpe nuo 1920 m. Maskvos tails
sutarties sienos iki buvusių Rytprūsiųistorinė siena su Lenkija, galiojusi ii
1795 m. paskutiniojo Lietuvos ir Lenkiį
padalinimo, ir
(4) 1928 m. sutarties su Vokietija ą
na.
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Karaliaučiaus sritis žymėtina kaip t žu
skiras politinis vienetas. Nors Karaliai da
čiaus sritis nepriklauso Lietuvos valį; de
bei, visa Mažoji Lietuva yra lietuvių tu bi
tos žemė, taigi Lietuvos dalis istorines de
nine prasme. Todėl Lietuvos žemėlapi ra
turėtų taip pat apimti ir tą kraštą, i ,mi
įrašant, jei tik vieta leidžia, istorinį Ui nė
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tautiškumas juodinamas, kaip buržua; lie
nis nacionalizmas, kurstoma neapykan!
nu
tarp įvairių tautos socialinių sluoksnį rii
gudriai pasinaudojant kiekvieno žmoni
ko
būrio mažiausiu nepasitenkinimu ar k
tu’
vydu tam, kad skaldyti tautos vienybei
tik
ją galutinai pavergti.
ga
Išeivijoje emigrantai ir jų vaikai
tai susiduria su nutautėjimo problem
lai
Atitrūkus nuo savo krašto ir visuomet®
ie
kai kurie lietuvišką tautinę sąmonę fe
va
muojantys veiksniai visiškai dingsta (k
ku
ritorija, ekonominio gyvenimo bendri
na
mas, politinės institucijos) kiti, kaip kt
ler
ba, tautinis charakteris, net ir religiį*
To
palaipsniui blėsta. Jų vietą užima g)*:
sk;
namo krašto veiksniai: naujas ekonomai
.yri
gyvenimas, nauja teritorija, valdžia. iŠ
me
tymai, o galiausiai ir kalba. Kokiu b®
bū
tokiose sąlygose galime išlaikyti išeivi;®
pa:
ypač jos jaunosios kartos, gimusios irti
lai
augusios svetimam krašte, lietuvišku®
viš
Ar užtenka vien tik kalti į galvą, h
nič
„lietuviais esame mes gimę“? Mūsų files
kę'
fas Juozas Girnius savo knygoje Tautai
ve
tautinė ištikimybė tuo klausimu rašo:
ek<
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet
sų
kurią tautą jis įsijungia, priklauso $ jin
to, kurios tautos kultūrą jis pasisaviS
pa:
Neįaugus į tėvų tautos kultūrą, dvasia1
ir
tėvų tautos išsijungiama.
tui
Tam, kad išlaikyti išeivijos tautinę?
jai
r
.
vybę, Girnius ragina tautiškiai išauki
jaunąsias kartas — įžiebti jose lietuv®
tautinę sąmonę: t.y. išmokyti lietuviui® ij,ir
bos, įdiegti tautinį charakterį, jsąmos8 (
čia
ti tautos istoriją ir perteikti jos kult®'
Jid
nius laimėjimus. Dauguma susiprato ,
išeivių šiuo keliu ir bandė eiti. Tiems, k1
,8ri
rie parodė daugiausiai atkaklumo šia?',
kla
darbe, šiandieną turime būti dėkingi,)1 no.
dar vis turime jaunimo, su kuriuo galiai
me
lietuviškai susikalbėti, kuris gali P? yra
džiuginti vyresniąją kartą lietuviška ® tev
na, tautiniais šokiais ar lietuviškais d ■nio
dinimais. Dėka dar jų nemažai turime
atv
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EUROPOS LIETUVIS
VASARIO 16-tos GIMNAZIJA
TV PROGRAMOJE

SKAUTUOS BANGA BRADFORDE
Po įtūžusio vėjo ir lietaus, prašvito
saulėta lapkričio 14 diena, kaip kokia maloni dovana, ypatingai skautams, kurie
iš
įvairiomis susisiekimo
priemonėmis
j
visų krypčių; Manchesterio, Huddersfieljo, Derbio, Nottinghamo, Škotijos, Valijos
ir Londono, skubėjo į savaitgalio sto
vyklą Bradforde.

Apie vidudienį jau skambėjo, Vyties
klubo patalpose, skardūs skautų balsai.
Atvyko LSS Europos Rajono Vadas s.
G.B. Vaitkevičius, rajono vadeivė skau
tėms p.s. V. Gasparienė, rajono vadeiva
skautams v.s. J. Maslauskas, Londono
Mindaugo Draugovė su p.s. V. O'Brien,
Škotijos Vytauto Didž. Draugovė su s.v.
M. Julium, Nottinghamo Aušros Vartų
Marijos Židinio Draugovės skautai,
A.
Jakimavičius, v.s. J. Traškienė, I. ir A.
! Gerdžiūnai. Viso 42 gražiai uniformuoti
! skautai ir skautės.
Negaišdami, sėdo prie pietų stalo ir
: trumpai ilstelėję po kelionės, jaunesnieji
"T imė rengtis šio vakaro programai, o va~ dovybė pradėjo ilgą ir svarbų Rajono
i® Uadijos posėdį, kuriame aptarė savo daarp kartinę veiklą ir ateities, 1988 m. pioiki gramą.

'a® Vakare salėje grupavosi skautai ir rin3V" kosi vietiniai svečiai užimdami visas vieJos tas. Prasidėjo, taip
vadinama, skautų
ln> sueiga. Iš šalies žiūrint, 'įspūdingai
ir
uw drausmingai pravedamas tarnybinis, ofiln( rialus vadijos susirinkimas. Tvarkingai
1181 ikiuojasi mažieji ir vyresnieji skautai
t>ei skautės. Skaitomi įsakymai, pakėli>s: nai, rišami laipsnius pažymį kaklaraišvija iiai. Prie trispalvės lietuvių vėliavos duoBishop-'Masiuliūnienė.
"tin Ja įžodį • Brigita
jia dar paruošta staigmena! Vyties klubo
like raldybos pirmininkas
Vitas Gurevičius
U - ipdovanuojamas Ordinu už Nuopelnus su
ii lėmėjo kaspinu. Tai aukštas įvertinimas,
už asmenišką
kij( įaip klubo pirmininko
paramą skautams.
šit Seka laužas. Rajono vadas sako: „Pairastai, stovyklaudami mes kuriame laualius gamtoje, kaip Lietuvių Sodyboje, bet
liat labai- čia tik imitacinis lauželis“. Ir už
lįsi; legama keletas žvakučių. Aplinkui susitai >uria jaunieji ir vyresnieji, vadas ir vae e leivos. Prasideda dainos, o tų ilgas sąapj tašas! Diriguoja vienas po kito perimdatt ni laužo vadovo lazdelę: ps V. GasparieM lė, ps V. O'Brien, Pranas Dzidolikas ir
it. Dainuoja skaučių duetas ir trio. Kan
s dėtais pritaria E. Vainorienė. Tarp dai
lų rajono vadas paskaito humoro gabaiukų ir V. O'Brien iš „Taukuoto Puodo“,
stovyklos laikraštėlio.
<X( io redaguojamo
Ils J. Traškienė ir kiti ‘į bendrą dainą
.Buvo dedas Vilniuje“ įjungia ir svečius
ir tlubo narius. Kai visi salėje, rankas sutradicinę, laužo
>ynę, sugieda skautų
įaigimo maldą, baigiamas stovyklos šešais adienio vakaras.
rzr- Sekmadienio rytą, nors ir ne po pato-

gios nakvynės, skautai pakilo vėl žvalūs
ir judrūs. Atliko savo rytines pareigas
ir vidudienį, visi kaip vienas, sustojo
klubo salėje, prieš paruoštą altorių. Kan.
V. Kamaitis, specialiai atvykęs iš Man
chesterio, pradeda pamaldas. Gieda vie
tiniai vyrai ir visi skautai, Pr. Dzidolikui
vargonėliais pritariant. Kanauninkas pa
moksle primena apie gerą darbelį, kurį
kiekvienas turėtų stengtis atlikti.
Čia pat, po pamaldų, ps. V. Gasparie
nė taria gražų turiningą žodį ir reiškia
padėką Vyties klubo valdybai už priėmi
mą. Klubo valdybos pirm. V. Gurevičius
atsidėkodamas pasako nors trumpą, bet
nuoširdžią, ugningą kalbą.
Stebėtinai greit, kaip skautams įprasta,
salėje vaizdas pasikeitė. Per keletą minu
čių buvo paruošti stalai pietums, kuriuos
kanauninkas palaimino. V.s. J. Maslaus
kas aiškino, kad skautų pratybose numa
toma į medį įlipus pasigaminti šiltus pus
ryčius. Irenai ir Algiui Gerdžiūnams, šios
stovyklos metu nereikėjo lipti į medį ir
vis dėlto, sočiai ir skaniai maitino skau
tus ir svečius. Už tai jiems ir padėjėjai,
Rajono vadas įteikė dovanėles.

Po pietų, kad ir nenorint, mielus sve
čius skautus ir skautes reikėjo išlydėti.
Buvo laikas, kad pačiame Bradforde
gyvai veikė dvi ar net trys skautų drau
govės. Tai nuėjo į istoriją. O prieš porą
metų Vyties klube irgi stovyklavo iš ki
tų vietovių skautai. Ir galima pasidžiaug
ti, kad šį kartą, į šią savaitgalio stovy
klą, atvyko daug daugiau skautų ir kas
svarbiausia, jauniausio atžalyno. Seniai
tiek gražaus jaunimo bematėme pas save
Bradforde. Kaip ryžtinga Skautijos ban
ga džiaugsmingai ūžtelėjo ir nubangavo
tęsti savo pasižadėjimų: Dievui, Tėvynei
ir Artimui. Padėka vyresniesiems skau
tams, Europos Rajono vadui s. S.B. Vait
kevičiui, labai ilgus metus dirbančiam
ir nepailstančiam v.s. J. Maslauskui, v.s.
J. Traškienei ir atėjusiems į darbą jau
nesniems skautų vadams, kurių
dėka
Skautija, lietuviškas jaunimas, jau tiek
dešimtmečių, ryžtingai veikia!
Padėka už malonias valandas ir už do
vanotą „LSS Anglijos Rajono
Albumą
1947-1983*.
Linkime ištvermės ir visokeriopos sėk
mės! Skautija, kaip ir visas jaunimas —
mūsų Ateitis!
A. Bučys

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus
draugus ir pažįstamus žmonos ir savo
vardu ir linkiu laimės ir sėkmės
Naujuosiuose metuose.

Petras Varkala

žuaz
ietuviškų jaunimo organizacijų:
Jauni- Lietuvoje pasiliko kenčianti tauta, kuri
kant
»o sąjungą, skautus, ateitininkus, įvai- šaukiasi pagalbos. Ir jeigu mes liksime
t sail
. ius sporto klubus, net ir studentiškas abejingi šiam šauksmui, tai mūsų sąžinė
now

lorporacijas. Ir nors jų subuvimuose lie
, luvių kalbą jau retai kada išgirsi, tam
ikros lietuviškos veiklos formos ten dar
lana gyvos.
8«
Tačiau nevisiems teko ta laimė (ar ne
>leml
aimė) gimti užsispyrusių lietuvių šeimonenė
e. Daugumas išeivių mažai rūpinosi savo
e to
,. 'aikų tautiniu auklėjimu, o ir patys siekė
‘Juo greičiau susilieti su juos priglaudusią
įdrui ..
l
lacija, galvodami, kad taip jiems bus
p k®
••ii*
• •
••
. .. tngviau įsikurti naujoje
visuomenėje.
1 'okiu būdu išeivijoje atsirado gan didelis
gyV
kaičius lietuviškos kilmes jaunimo, kuris
>min
. ra gerokai nutolęs nuo lietuvių bendruo. |sl
’
senės. Kyla klausimas, ar įmanoma dar
.. iūtu juos kaip nors motyvuoti, kad jie
.įvijo
lasijustų vis dar priklausą lietuviu tauir u
ai, nežiūrint to, kad jų gyvenime lietuišką tautinę sąmonę formuojantys veiksjfilos
-ia, “a* yra Iabai nusilpę arba ir visai išnyię? Kodėl toks žmogus turėtų laikyti sa
luta
le lietuviu, jeigu tas jam neduoda jokios
išo:
konominės naudos ar teisinės jo interebet
i) apsaugos? Dėl lietuvių kalbos nemokė> 4imo toks žmogus neturi galimybių giliau
>avin
ažinti net ir tos tautos kultūros, o tada
asia
t pati lietuviškumo sąvoka netenka savo
erinio. Todėl didžiajai daliai išeivijos
ne i
‘J sunimo tenka ieškoti motyvų tautiniam
auk
1 ,jj psisprendimui kitur.
u vii-.
Tautinis apsisprendimas yra įmanomas
mi s». , .
.
....
. t kaip moralinis reiškinys, susijęs su so
moni ...
...
_ .
laimes atsakomybes jausmu.
Socialine
s tsakomybe yra vadinama atskiro indiratui
., ido atsakomybė už tam tikros žmonių
™.«f
L tupės, kuriai jis vienaip ar kitaip prišiai> ,
šiaų
,, lauso gerbūvį. Kiekvienas ts musų ziįgi,
iff
i i'J
' o, kad yra kilęs iš lietuvių tautos, nes
crgjlp
. >es patys, musų tėvai ar net proseneliai
l pi
•»
,, fa iš to krašto atvykę. Jie apleido savo
, tvynę sunkią valandą, ieškodami gėrėsis V •
no sau ir savo artimiesiems. Daugumoje
rime
'toejų jiems tą pavyko surasti, bet ten
r pi

nebus švari. Rusų mąstytojas Aleksan
dras Zinovejevas kartą šitaip pasakė:
Jeigu kažkur pasaulyje
kankinami
žmonės ir tu tam abejingas, tai tas bus
panaudota kaip pateisinimas, ir pavyz
dys kankinių nukreiptų prieš tave patį.
Ir iš tikrųjų, kiekvienam išeiviui, nu
tarusiam pamiršti apie tautą, iš kurios
jis kilo ir pasiryžusiam tapatinti save tik
su nauja, jį priglaudusią nacija, vertėtų
susimąstyti apie tai, kiek ilgai dar ši na
cija užtikrins jam ir jo palikuonims sau
gumą ir gerbūvį? Ir ar vėl neištiks jų toks
likimas, kokio susilaukė jis pats ar jo
pirmtakai, turėję bėgti iš savo tėvynės?
Ir ar bus dar kur bėgti? Ar užteks laiko?
O jeigu neužilgo vėl teks bėgti, tai gal
visai neverta įsijungti į šią tautą, nes pas
kui reikės ir vėl iš naujo „persitautinti“?
Juk tam, kad tauta galėtų džiaugtis sau
gumu ir gerbūviu, neužtenka, kad jos na
riai vien tik pasyviai jai priklausytų. Bū
tina tautai aktyviai angažuotis ir įsipa
reigoti, būti pasiruošusiems turimą ger
būvį apginti nuo priešų. Nereikia būti la
bai pastabiam ar atlikti kokius nors nuo
seklius socialoginius
tyrinėjimus,
kad
konstatuoti, jog didžiulė dauguma vaka
riečių nejaučia jokios atsakomybės už
Vakarų civilizacijos likimą ar už savo
atskirų tautų likimą. Mes, lietuviai, kar
tu su kitų pavergtų tautų išeiviais, turi
me šiuo atžvilgiu vieną pranašumą prieš
kitus vakariečius. Mes daug geriau už
juos suprantame, kokios gali būti tauti
nio neatsakingumo pasekmės, nes mes tu
rime prieš akis savo tautos likimą. Tiems
gi, kurie pasistengė apie tai pamiršti, be
lieka laukti antros pamokos ir kaltinti už
tai jie galės tik save.

Klausimai diskusijoms:
1. Kaip pasikeistų jūsų lietuviškas tau

SVEIKINAME
Rašytoją, žurnalistą, keliu knygų au
torių, „Budėkime" redaktoiių, mūsų Gar
bės narį, LSS pagerbtą-atžymėtą „PADĖ
KOS" su Rėmėjo Kaspinu ordinu Kazi
mierą Barėną, gruodžio 30-tą švenčiantį
garbingą ir darbingą 80-ties metų Jubi
liejų, su aukšta padėka nuoširdžiai ir
skautiškai sveikiname.
Linkime sveikatos, stiprybės, jėgų ir
Dievo palaimos, visuose darbuose ir ilgus
ilgus metus likti mūsų ratelyje ir sulauk
ti daug kūrybingų metų.

LSS Europos Rajono Vadija
Seses ir Broliai

VERČIANT NAUJĄ
SUKAKTUVINIŲ METU LAPĄ

Pradedant Lietuviškosios Skautijos 70čio Sukaktuvinius metus, sveikiname Se
ses ir Brolius ryžtingai einančius Dievo,
Tėvynės ir Artimo keliu, kad augtų nau
jos kartos tvirtų ir principinių lietuvių pa
grindų, pasiryžusių kovoti už savo Tėvų
žemę, pavergtos tautos laisvę ir žmogaus
teisę tikėti, rinktis ir spręsti.
Širdingai sveikiname savo pirmūnus,
sugebėjusius įžvelgti giliąją Skautybės
prasmę, subūrusius apie save entuziastus
ir Vilniaus kovose įžiebusius tą negęstan
tį žiburį. Sveikiname juos sekusius, ku
rie taip slegiančio nepąstovumo ir netik
rumo dienose atkūrė vienetus po karo
eigos tremtyje, ir tuos, kurie svečių kraš
tų išeivijoje — pirma negu užsitikrino sa
vą materialinę padėtį, atsivežta žarija kū
rė Lietuviškosios Skautijos laužą. Sveiki
name ir savo jauniausiąjį prieauglį, ku
rie patys tiesioginiai neišgyvenę tautos
tragedijos — aktyviai jungiasi į bendrą
darbą, žengdami skautiškuoju keliu.
Tyliai, beveik nepastebėtai atsivertė
sukaktuvinių metų lapas, atskleisdamas
plačią, septynerių, dešimtmečių panoiamą. Būrelis entuziastų išaugo į tvirtas,
jau kelias generacijas besitęsiančias gre
tas, savo įnašu, darbu ir siekiu neatski
riamai susijusias su atsikūrusia Lietuva
ir jos laisvės kova. Tyliai, be didelių iš
kabų tęsiasi darbas toliau ir Lietuviškoji
Skautija be abejonių, nesvyruodama žen
gia pasirinktuoju keliu.
VII Tautinė Stovykla ir vėl sujungs
Skautiškąją Seimą didžiajai šventei, de
ja, dar vis ne laisvoje Lietuvoje. Tačiau
nuo mūsų pareis, kaip didinga ji bus, ko
kią leisime ją matyti kitiems — savo pa-

tinis sąmoningumas, jei jūs nemokėtumė
te lietuvių kalbos? Kur tada ieškotumėte
atramos savo lietuviškumui?
2. Ar sutinkate, kad lietuviai turi speci
finį tautinį charakterį? Jei taip, išvar
dinkite jo bruožus.
3. Kritiškai peržiūrėkite jūsų nurody
tus bendrus lietuvių bruožus ir pasvarsty
kite kurie iš jų tikrai dažnai pasitaiko
lietuvių tarpe, o kurie tėra lietuvių idea
lizavimo pasekmė stengiantis jiems pris
kirti teigiamas bendražmogiškas savybes?
4. Kai kurių tautų charakterio bruožus
parodo sekantis anekdotas:
Sakoma, kad dangus yra ten, kur nolicininkais yra anglai, virėjais — pran
cūzai, mechanikais — vokiečiai, meilu
žiais — italai, o viską organizuoja švei
carai.
Pragaras, gi, yra tokioj vietoj, kur
virėjais yra anglai, mechanikais —
prancūzai, meilužiais — šveicarai, poli
cininkais — vokiečiai ir viską organi
zuoja italai.
Kokias pareigas jūs duotumėt lietu
viams danguje? Kokias pragare?
5. Žydų tautos patirtis rodo, kad reli
gija yra labai efektyvi tautinės sąmonės
palaikytoja, jei ji unikali — skirtinga nuo
kitų tautų religijų. Ar senojo lietuvių ti
kėjimo atgaivinimas, jūsų nuomone, galė
tų padėti lietuvių tautinės sąmonės pagy
vinimui?
6. Ar sutinkate, kad Naujojo Pasaulio
nacijas (amerikiečius, kanadiečius, argentiniečius, brazilus, australus) galima
lyginti su Senojo Pasaulio tautom? Kuo
jos skiriasi viena nuo kitos?
7. Kurie tautinę sąmonę formuojantys
veiksniai yra stipriausi jūsų gyvenamoj
aplinkoj? Kurie iš jų, jūsų nuomone, iš
silaikys ilgiausiai?
8. Ar jums atrodo, kad įaugimas į lie
tuvių kultūrą yra būtinas tam, kad jaus
tis lietuviu? Ką jums reiškia žodžiai
įaugti į tautos kultūrą?
l

Dl NAUJI DIPLOMAI

Lapkričio 29 d., ZDF programoje-Tagebuch apie Lietuvą buvo pasakyta, kad
Gorbačiovui sunku su 80 proc. katalikais
susitvarkyti. Girdi, šiais metais net buvo
600 metų krikščionybė paminėta. Buvo
ir Lietuvoje švenčiama.
Programoje pasirodė Vasario 16 Gim
nazijos mokiniai ir direktorius A. Šmitas.
Daugumas mokinių pasakė, kad jie pa
laiko ryšius su Lietuva. Net ir j Vilnių
nuvažiuoja.
Iš programos sužinojau, kad gimnazijo
je mokosi 75 vaikai iš daugelio valstybių.
Daugiausiai iš užjūrio. Mokiniai gražiai
ir sveikai atrodė. Buvo ir tautiškais rū
bais apsirengusių.
Vienas vokiečių vyskupas Braun, labai
džiaugėsi lietuviais, bet kartu apgailesta
vo, kad Lietuva pavergta.
Lietuvių pasirodymas ZDF V. Vokieti
jos televizijoje užtruko apie aštuonias
minutes. Aš pagalvojau, kad vyriausybės
debatai užtrunka kelias dienas, o tokiems
svarbiems
reikalams teskiria
aštuo
nias minutes. Galėjo kokį pusvalandį
transliuoti, juk yra daug ko pasakyti.
Matęs

Andrius Jonas Šova 1987 m. baigė Rea
ding Universitete kibernetikos ir infor
macijos mokslus gaudamas BSc Honours
diplomą. Dirba kaip sistemų analistas
kompiuterių srityje Londone.

DBLS Škotijos skyrius
sveikina savo narius su
Kalėdomis ir Naujais Metais
ir linki visiems
laimės ir sėkmės ateityje

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus,
o taip pat pensininkus, ligonius Ir
vienišuosius tautiečius sveikiname
Kalėdų proga ir linkime laimingų
Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų
Sambūris „Dainava“

tiems jauniausiems, mūsų svečiams ir
mus stebintiesiems.
Tad, pradedant Sukaktuvinius Metus,
širdingai linkime visiems ir visoms ge
riausios sėkmės pasiruošime prasmingai
Tautinei Stovyklai, kad ji tikrai suspin
dėtų neabejotina Lietuviškosios Skauty
bės gyvastingumo manifestacija ir, tary
tum degančio laužo liepsnos pilies kuore,
prabiltų pasauliui mūsų ryžtą nepaliauti
kovojus prieš skriaudą žmogui ir Tėvynei.
Dievui, Tėvynei ir Artimui Budėkime!
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė
LSS Vyriausia Skautininke

9. Iš kur gali išeivijoje gimusiam žmo
gui kilti atsakomybės už savo tautą jaus
mas? Ar jūs asmeniškai turite tokį jaus
mą?
Akademinės dalies kiekvienas skyrius
baigiamas klausimais, kuriuos spausdina
me. Jeigu „Europos Lietuvio" skaitytojai
norėtų „Tautinio apsisprendimo motyvais
pasisakyti ir įsijungti į Jaunimo Kongre
so darbus, prašome apie tai parašyti.
Jeigu pasisakymų bus daugiau, Redakci
ja pasilieka teisę pasirinkti kurį spaus
dinti, o kurį ne.
„E.L.“ Redakcija

Markus Gintas šova baigė statistikos
mokslus Birminghamo Universitete su BSc
Honours. Žada toliau gilintis statistikoje.

Abu jauni mokslininkai reiškėsi lietu
viškame skautavime ir priklausė akor
deonistų grupelei. Gintas išvyko Austra
lijon dalyvauti VI Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese.

kime lietuviškos knygos draudimo laikų,
kai už lietuvišką žodį žmonės būdavo bau
džiami. Mūsų knygnešiai, kurie slaptai
lietuvišką žodį nešė iš Tilžės į Lietuvą net
savo gyvybe rizikuodami. Nepamirškime
ir lietuviškų šeimų, kurios slaptai mokė
savo vaikus lietuviškai kalbėti — tai Var
go mokykla, iš kurios išaugo aušrininkai,
dr. Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka
ir kiti. Vladas Vijeikis savo knygoj Lietu
va, mano tėvų žemė rašo:
Išeivijoje gyvendami lietuviai įverti
na savo kalbos reikšmę ir visomis iš
galėmis stengiasi ją išlaikyti ir perduo
ti ateinančioms kartoms. Tą uždavinį
dirba lietuviškos mokyklos, organiza
cijos, bažnyčios, laikraščiai, knygos.
Didžiausia lietuvių kalbos tvirtovė yra
ir bus lietuviška šeima.

Lietuvių kalbos reikšmė išeivių tautinei
sąmonei
Čia spausdiname Australijos atstovės į
VI PLJK Danos Baltutytės iš Adelaidės
paskaitą, skaitytą Australijos lietuvių
jaunimo suvažiavime 1987 m. balandžio
Bet išeivijos jaunimo tarpe gyvenimo
mėn. 27 d. Melbourne.
faktai vis tik rodo ką kitą. Noriu panau
doti Australijos, o ypač Adelaidės lie
O mūs šventas lietuviškas žodi
tuvius. kaip pavyzdį. Mūsų Australijos
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs.
lietuvių bendruomenėje veikia lietuviškos
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk
mokyklos, organizacijos, bažnyčios ir tu
Bet kaip laisvas pavasario vėjas.
rime net saują lietuviškų laikraščių. Tai
Bernardas Brazdžionis reiškia, kad yra daug progų mūsų Aus
tralijos lietuviškam jaunimui išmokti ir
Lietuvių kalba, yra viena iš seniausių naudoti lietuvių kalbą. Mūsų vyresnioji
pasaulio kalbų. Jinai vystėsi per tris tūks karta steigė organizacijas tam. kad išei
tančius metų. Lietuvių kalba skiriasi nuo vijos lietuviška aleitis būtų užtikrinta iki
kitų kalbų savo skambumu, žodžių gau tos dienos, kai Lietuva bus vėl laisva. Ko
sumu ir sudėtingumu. Ja kalba nedidelis dėl mes dalyvaujame lietuviškoj veikloj?
žmonių skaičius ir todėl ji nėra plačiai Ar mes neturime nieko geresnio veikti
paplitusi. Kadangi ji tokia
nepaprasta, mūsų laisvalaikiu? Ir kodėl mes mokomės
mokslininkai ją studijuoja ir tyrinėja. Ją lietuviškai kalbėti? Juk mes puikiai ga
ypatingai vertina lyginimąjį metodą nau lime susikalbėti su tėvais angliškai. Dau
gumas Australijos lietuviško jaunimo yra
dojantys kalbų tyrinėtojai ir istorikai.
Lietuviškas žodis yra persekiojamas gimę ir užaugę čia Australijoje. Reiškia,
nuo senų laikų. Jeigu ne lenkai, tai rusai kad mūsų gimtinė yra Australija. Tada
bandė ir dar dabar bando ja suniekinti mumyse kyla sumišimas: kuri yra mūsų
ir net sunaikinti. Bet lietuviai savo užsis tikra tėvynė — ar mūsų gimtinė, Austra
pyrimu ir savo meile kraštui — tėvynei, lija? Ar mūsų tėvų gimtinė — Lietuva?
yra tą ypatingą kalbą išlaikę. Nepamirš
(Bus daugiau)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
KARALIENĖ ELŽBIETA ANTROJI
1987-88 MOKSLO METŲ PRADŽIA
baldais bus prideramai naudojamasi ir dail. Prano Domšaičio rinkinio, stengda
Gimnazija 1987-88 mokslo metus pradė už jų sugadinimą neteks niekam atsily miesi sudominti jais Vokietijos meno mu
Ne, ne, puslapio neužverskite. Nekal dėlės bombos yra jame paslėptos ir d
jo rugpjūčio 31. Kai gražų saulėtą rytą ginti, kaip direktorius yra įspėjęs. Linkė ziejus bei dailės galerijas, Būdami Vobėsime čia apie britų karalienę, apie ku reikalavimą 350 tūkstančių dolerių lai,
piie vėliavos stiebo išsirikiavo per 70 jau jo mokiniams, ypač naujiesiems, pamilti kietijoje, susitiko su meno istoriku dr.
rią mes visi gerai žinome nors galbūt ir išpirkimui, nes kitaip jis bus susprogdj
nuolių su mokytojais ir svečiais, nesun Gimnaziją ir mokslą.
Povilu Rėklaičiu
Weimare ir Lietuvių
reikėtų paminėti, kad šių metų lapkričio tas. Taip pat buvo pranešta, kad keleiv
ku buvo pastebėti, kokia spalvinga mūsų
Visi mokiniai išsiskirstė į klases susi kultūros instituto vedėju Vincu Bartuse
20 dieną Elžbieta Antroji švenčia savo iai pe yra du žmonės — vienas iš kuri
mokykla. Iš daugelio valstybių
atvykę pažinti su savo klasės auklėtojais ir nau vičium. M.A., Wittliche. Prof. J.A. Rač
vestuvių 40 metų sukaktuves. Ne, mes čia yra mirštantis vėžio liga, o kitas nusikj
mokiniai atsivežė iš namų ne tik įvairius jais draugais, o mokytojai ir auklėtojai kausko duktė Rita mokosi Vasario 16
kalbėsime apie didžiulį laivą „Karalienė tėlis, abu neva yra pasirengę su laiv
apdarus, bet ir įpročius, o taip pat ii- kal nuėjo posėdžiauti.
gimnazijoje.
Elžbieta Antroji" arba kaip anglai jį va nuskęsti. Kol laivų bendrovė tuos pis
bas — vokiečių, anglų, ispanų, portugalų
dina QE2. Šių metų rudenį suėjo 20 me gus surado, keturi bombų ekspertai,
TAUTOS ŠVENTĖ
ir kitas. Sunkus mokytojų uždavinys per
tų, kai šis liuksusinis laivas (beveik pa rašiutininkai ant laivo nusileidę patikrin
Po
platųjį
pasaulį
išsisklaidę
lietuviai
metus sulydyti juos į vieną lietuvišką
sakiau
garlaivis, bet juk šiandien laivai visus denius, išieškojo 1000 kajučių it
mozaiką. Sukiojosi bei fotografavo ir ke ir šiemet neturėjo galimybės švęsti savo
nebėra
garu varomi) pradėjo savo kelio nieko nerado. Niekas taip pat nepaė®
letas savo atžalas atlydėjusių tėvų iš tautos šventę rugsėjo 8 — antradienį
lietu- reikalaujamos sumos, kuri pagal instrų
nes.
„Karalienė
Elžbieta Antroji
Laimutis švalkus
JAV-bių bei Kanados.
Bet jų turėjo Vasario 16 gimnazija, besiviškai
vadinkime
KE2,
pagarsėjo
ne
tik cijas, buvo palikta telefono būdelėje,i»
Giedant tautos himną, į stiebo viršūnę tvarkanti gan savarankiškai ir puoselėtai savo kelionėmis, bet pasaulio dėmesį toli Niujorko.
PASKUTINIS ŽIEDAS
pakilo trispalvė. Tuoj pat visi kartu nu janti tautines tradicijas.
Taigi „Karalienė Elžbieta Antroji" jjj
atkreipė ir savo bėdomis, kurių šis lai
Rugsėjo 8 rytą vėliavos aikštelėje iš
žygiavo į Huettenfeldo bažnytėlę, kur
dviedešimt metų amžiaus. Yra saktvas turėjo daugiau negu normaliai.
sirikiavo
uniformuoti
skautai,
kiti
moks

bendras pamaldas laikė evangelikų ir ka
ma kad praeitų metų remontas pailgint
Pirmiausia
galbūt
reikėtų
susipažinti
talikų kapelionai kunigai Fr. Skėrys ir leiviai ir mokytojai. Visiems giedant tau
su KE2 dydžiu. Kad šis laivas yra dide šio laivo gyvenimą dar dvidešimčiai ®.
Jonas Dėdinas. Nuo altoriaus pasveikino tos himną, pakelta Lietuvos trispalvė. Iš Nuskinsiu rožės paskutinį žiedą
lis, tai nėra abejonės — jis yra su vir tų. Šiaip ar taip bėdos ar nelaimės Kg
kun. Fr. Skėrys, išreikšdamas vilti, kad čia visi patraukė į vietos katal. bažnytė šalnų ir sniego marškose liūliuotą.
šum 67 tūkstančių tonų, yra 963 pėdų, be patrankos keleiviams nesumažino, jį
Dienos
ir
rožei
liūdną
psalmę
gieda
pusavio sugyvenimas bus gražus ir kad lę, išpuoštą gėlėmis, Šiluvos Marijos pa
veik
trijų futbolo aikščių, ilgumo, 105 pė pirmos šių metų kelionės turtinga anitį
mokslo metai bus laimingi. Jis ir pamoks veikslu ir tautiniais raštais išmargintais kaip duobkasiai per pakasynų puotą
dų
platumo,
susidaro iš 13 denių (aukš kietė pasakė: „Taip, taip, buvo keli s®,
lą pasakė apie Kristaus suradimą šven audiniais. Įneštos Lietuvos, skautų ir at
tų), kurie užima 4,500 kvadratinių jardų kūmai, bet daugumai mūsų kelionė si
tykloje, kur Jis Rašto žinovus stebino sa eitininkų vėliavos, kiekviena su trijų mo
plotą, turi 24 liftus keleiviams ir kurio KE2 labai patiko. Aš myliu šiuo lairĮdėsiu žiedą atgaivai į vazą,
vo išmintimi. Pasigedę dvylikamečio Sū kinių palyda.
įgula yra apie 1000 žmonių. Jis turi šokių keliauti“.
ir
jis
kalbės
lyg
senis
atgaivintas:
šv.
mišias
aukojo
Gimnazijos
kapelio

naus Jėzaus, motina Marija ir globėjas
Taip ir yra. Jeigu jūs galvojate liuks;
ir
poilsio sales, šešius barus, lošimo salę
Juozapas ieškojo Jo ne kur nors preky nas kun. Jonas Dėdinas. Savo pamoksle Nesenas dar esu... Kam karstą vežat?
se pasivolioti tai poros savaičių kelinį
(kazino),
kaną,
kuriame
gali
susodinti
Man
metų
dar
tik
vos
nepilnas
šimtas..
jis
sakė,
kad
pradėjus
moterims
reika

vietėje ar smuklėje, bet šventykloje. Jie
530 keleivių, plaukimo baseinus lauke ir šiuo laivu vasaros metu jums gali kaina
žinojo, kad jų Sūnų traukia ne jaunuoliš lauti daugiau teisių, ir Katalikų Bažny
viduje, naktinį klubą ir taip toliau ir ti (vienam asmeniui) nuo poros iki į
ki išdykavimai, ne cigaretės ar stikliukas, čioje vis labiau įsigali vad. feministinė
šimt tūkstančių svarų. Kaina priklaus
taip toliau.
bet esminiai gyvenimo klausimai. Taip teologija. Sustiprėjo švenč. Mergelės Ma Stebėsiu rožės paskutinį žiedą
nuo kada norite keliauti ir kur kajutė jn
O
maistas!
Pagal
jų
brošiūrą
tai
yra
šaltos
nakties
be
gailesčio
pakastą.
Jis buvo auklėtas. Visi jaunuoliai nori bū rijos garbinimas. Daugelis Jos garbintojų
balius kiekvieną dieną. Diena prasideda — laivo viršutinėje ar jo apatinėje dalyje
ti didvyriais ir kuo nors pasižymėti. Tas tapo šventaisiais. Pasaulyje daug Jos var Ir jam kaip našliui ašara nurieda,
Man pačiam tai jau greičiausiai KE
angliškais pusryčiais, o jeigu dar ir ta
troškimas dažnai nuveda blogais keliais do šventovių. Ir Lietuvoje jų netrūksta. atminus mirusią pusny radastą...
kaviaru ar rūkyta lašiša neteks vaišini
da
prieš
vidudienį
pasijauti
alkanas,
tai
Viena
jų
—
Šiluva,
kur
šiomis
dienomis
— į vartojimą rūkalų, alkoholio ar nar
karšto buljono yra kiek nori visą laiką, Bet, teisybę pasakius, nėra jau tiek sv»
kotikų. Tėvų ir mokytojų uždavinys — suplaukia minios tikinčių. Toliau pa
Pietūs (lunch) susideda iš šešių patieka- bu — aš čia Anglijoje prie rūkytos si
mokslininkas
kalbėjo
apie
kunigaikštie

nurodyti, kuriuo keliu reikia eiti. Nuo pa
lų, po pietų yra arbatėlė su pyragaičiais, kės esu pripratęs.
sirinkto kelio priklauso ateities gyveni nę Birutę. Ji buvo žemaičių bajoro Vid
Henrikas Vaineiki
žinote kaip yra — anglų laivas, anglų namanto duktė, gimusi 1330. Paaugusi tapo
mas.
pročiai. Maistas vakare (dinner) tai jau
Sukalbėta malda, prašant Dievo pa vaidilute Palangoje. Ją išvydęs kuni
KRIKŠTYNOS
tikrai yra socialinis ir gastronominis įvy
laimos mokyklai, jo mokiniams ir moky gaikštis Kęstutis susižavėjo. Kadangi bū
Jei laidotuvės skandina savo dalyvius kis — kaviaras, rūkyta lašiša, omaras
tojams. šv. mišias aukojo kun. Jonas Dė dama vaidilute negalėjo tekėti, ją pagro
liūdesy ir pesimizme, tai krikštynos spin (lobster), visokie kitokį vėžiai, geriausia
dinas, iš pradžių pranešęs, kad jos skiria bė. Į Lietuvos istoriją ji įėjo kaip Didžio
duliuoja džiaugsmą ir optimizmą. Sekma škotiška jautiena ir angliška aviena, kla
Laimutis Svalki
jo
Lietuvos
kunigaikščio
Vytauto
motina.
mos šv. Dvasios garbei, kurios pagalba
dienio (spalio 11) lietuvių pamaldos Hue- sikiniai prancūzų patiekalai, o jau sal
mums labai reikalinga. Sukalbėta malda Kęstučiui mirus, ji sugrįžo į Palangą ir
ttenfelde buvo neeilinės. Per šv. mišias dumynai!
PRIE EGLUTĖS
į Šv. Dvasią. Giedotos katalikų ir evan toliau kūreno ugnį dievaitei Praurimei.
buvo pakrikštyta mokyt. Marytės ir di
Bet jeigu jūs pradėjote galvoti, kad čia
gelikų lietuviškos giesmės, vargonuojant Mirė 1415, buvo sudeginta ir palaidota
rektoriaus Andriaus Šmitų dukrytė Daina yra KĖ2 reklama tai jūs klysite. Per sa Prie eglutės, prie žalios
muzikos mokyt. Arvydui Paltinui. Buvo Birutės kalne. Žemaičiai garbino ją kaip
Kristina. Į bažnyčią ją atnešė tėvai ir vo dvidešimt metų šis laivas pagarsėjo grįžk vaikyste atgalios,
meldžiamasi už gyvus ir mirusius Gim šventą, nors buvo pagonė. Buvo tikima,
kūmai Onutė ir Antanas Šiugždintai. Šv. ne tik liuksusu, bet ir bėdomis. Buvo ka su visais pašok dar sykį,
nazijos mokinius ir jų tėvus, už mokyto- kad Marija ir Birutė laimina Lietuvą.
mišias aukojęs Gimnazijos kapelionas ro laivu, pagrobtas ir laikomas užstatu: gražių pasakų klausyki,
Kadangi
rugsėjo
8
susijusi
su
Vytauto
Di

rėmėjus
ir
už
Lietuvą.
Pamaldos
jus bei
kun. Jonas Dėdinas pradžioje paaiškino įtartas ginklų kontrabanda; sužalotas uo vaiko juoką sugrąžink
baigtos, pakiliai sugiedota Bern. Braz- džiojo vardu, pravartu prisiminti ir jo
krikšto esmę fr reikšmę krikščionio gy ste; buvo sugedęs ir sustojęs jūros vidu ir dainų vainiką pink.
džionio giesmė — O Kristau, pasaulio motiną Birutę.
venime. Vietoje įprastų sekmadienio skai ryje. Tai tik keli atsitikimai KE2 istori
Ką svetur gimę ir augę mokiniai žino
Valdove!
tinių kunigas supažindino su krikšto li joje, jau nebekalbant apie streikus, poli
Prie eglutės, prie žalios
Iš bažnyčios grįžusius mokinius bei apie Šiluvą ir jos atlaidus ir kaip 'įsivaiz
turgija ir pakrikštijo kūdikį. Pakiliai tiškus nesusipratimus ir techniškas pro
grįžkit metai atgalios,
mokytojus salėje pasveikino Gimnazijos duoja žmonių plūdimą į juos, pavaizdavo
skambėjo lietuviškos giesmės. Vargonavo blemas.
vėl padūkit, vėl paūžkit,
direktorius Andrius Šmitas. Jis pranešė, iš užsienio atvykę 13b klasės mokiniai ir
muzikas Alfredas Hermanas iš
Muendar širdim ugnies įpūskit,
Bėdos prasidėjo nuo pačios pirmutinės
kad šiemet į mokyklą sugrįžo maždaug ateitininkai. Jie vakare suruošė procesi
cheno.
kad pavargus ji, nūnai,
KE2 liuksusinės kelionės į Kanarų salas;
pusė senų mokinių ir apie tiek pat įstojo ją į Šiluvą. Sutemus visi mokiniai ir mo
Krikštapiečius prie šventiškai padeng išryškėjo elektros įrengimų klaidos, o ir
jaustų
džiaugsmą amžinai.
Jos
naujų. Dabar yra 39 seni ir 35 nauji, iš kytojai susirinko Romuvos parke,
tų stalų Gimnazijos valgykloje tą sekma laivo turbinos neveikė kaip reikėjo. Pra
viso 74: 42 mergaitės ir 32 berniukai — takeliais nusitiesė ilga žibintais ir žvadienį su mokiniais valgė ir visi svečiai. eitais metais laivas buvo atnaujintas, tai
41 iš Vokietijos, 20 iš JAV-bių, 6 iš Kana kūtėmis mirguliuojanti procesija. Prieky
Krikštynose dalyvavo dar prieš gimdy buvo didžiausias laivo remontas jūrinin
dos, 3 iš Argentinos, 2 iš Uragvajaus ir po je buvo nešami plakatai su Dievo Motinos
NUOSTABUS PASAULIS
mą iš Vašingtono atskridusi M. Šmitienės kystės istorijoje. Atsimenate — ne anglų
I iš Dominikonų Respublikos bei Mali paveikslu ir su užrašu ŠILUVA, gieda
mama Elena Dambriūnienė.
Eur
opinės
Bendruomenės Valstybės »
dokai gavo šį darbą, bet vokiečiai j'į re(Afrika). Tai suteikia Gimnazijai tarp mos religinės giesmės. Vos tik išėjus į
seniai
Sovietų
Sąjungai pardavė 500.W
parlamente
visi
montavo ir dėl to britų
tautinės mokyklos pobūdį. Jos tikslas — gatvę, ėmė blikčioti foto aparatų šviesos
VĖLINĖS
tonų
sviesto.
Kilogramo
kaina 48 fenin
ir
dabar
ginčai
vienas
kitą
koliojo.
Dar
paruošti mokinius
aukštajam mokslui, — fotografavo tariami šnipai. Toliau žy
Mokiniai bei mokytojai ir Huettenfel eina dėl darbo kokybės, o pats remontavi- gai. Vakarų Vokietijoje sviesto parduoto
tautiškai ir krikščioniškai auklėjant. Už giuojanti procesija pakely užtiko kryžių
davinys sunkus, reikalaujantis iš moky kalantį žmogų. Jis norįs su tuo kryžiumi do lietuviai Vėlinių išvakarėse aplanko mas, Cunard laivų bendrovei, kainavo vės kaina apie 2 markės už ketvirtį kito
tojų ir mokinių didelių pastangų ir darbo. eiti 'į Šiluvą. Įspėtas, jog dėl to galįs nu vietos kapines, pasimeldžia už ten palai šimtą milijonų svarų. Pirmutinė po re- gramo.
Rumunijoj derliaus nuėmimui iš inks
Iš mokinių reikalaujama uoliai lankyti kentėti. atsakė, kad už tikėjimą pasiruo dotus tautiečius ir palieka ant jų kapų de monto kelionė šiais metais prasidėjo, kai
pamokas, ruošti namų darbus, palaikyti šęs ir mirti, jei reikėtų. Dar toliau einan gančias žvakutes. Bet šiemet Visų Šven ant laivo tebedirbo dar 200 darbininkų, tų vežami darbininkai. Kadangi mieS
čią procesiją užpuolė saugumiečiai ir po tų dieną daugelis mokinių dar nebuvo su nes 80 kajučių dar nebuvo užbaigtos, parduotuvės dažniausiai tuščios, žmona
tvarką mokykloje ir bendrabuty.
Berniukai apgyvendinti naujame ben rą žmonių, įsimetę į automobili, nusivežė. grįžę iš rudens atostogų, todėl į pamaldas įrankiai ten gulėjo ant denių, išvietės bando kokią bulvę ar daržovė sau nuslė)
drabuty. Tai brangus namas. Direktorius Dar vėliau kelią pastojo milicininkai, sa vakare susirinko mažiau žmonių, negu vandeniu persipildydavo ir vanduo kra- ti. Už vieną „pavogtą" bulvę gresia kalė
prašė jį užlaikyti taip, kad ir busimieji kydami, jog apylinkėje siaučia gyvulių kitais sekmadieniais. Nepaisant mažo nuošė buvo arba labai karštas arba labai jimas!
Filipinų valstybinio Saugumo duome
gyventojai rastų jį tokį, koks dabar. Pa snukio ir nagų liga, paskelbtas karantinas skaičiau, po pamaldų bažnytėlėje, nedide šaltas.
nimis,
komunistiniai partizanai pinigšf
KE2
Per paskutinius dvidešimt metų
skelbė virinus tvarkos taisykles, supa ir niekam nevalia ten įeiti. Tada procesi lis būrelis nuėjo į kapines ir uždegė žva
įtaria- paramą gauna iš kai kurių vakarą Elito
bandė susprogdinti airiai (buvo
ja pasuko kitu keliu. Kapinėse užtiko prie kutes ant lietuvių kapų.
žindino su mokytojais bei auklėtojais.
Kiekvieną penktadienį vakare laikomos ma, kad jie ginklus kontrabanda iš Ame pos ir Australijos organizacijų. Mūšiui
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos val kapo besimeldžiančią moterį. Pavadinta
vad.
jaunimo pamaldos, į kurias atsilan rikos į Britaniją vežė), o kai 1974 metais su partizanais šiais metais žuvo 994 k*
dybos pirmininkas tėvas Alfonsas Berna eiti kartu ji atsakė, kad procesijoje pra
tonis kreipėsi į mokinius, vadindamas juos eitais metais dalyvavęs jos sūnus buvo kę mokiniai ne tik pasimeldžia, bet ir pa apie 500 žydų šeimų šiuo laivu plaukė į reivių, o komunistinių banditų 1400.
Pietų Afrikos Respublika SNO pareė
savo vaikais, nes tėvai pavedė juos mo milicininkų sumuštas ir po dviejų savai skaito religinių minčių. Neturėję progos Izraelį 25 metų nepriklausomybės sukak
kyklai globoti ir auklėti. Prašė stengtis čių mirė, šį vakarą ji norinti likti prie dalyvauti pamaldose per Visus Šventus ir tuves švęsti, tai ir arabai norėję jį nu kė, kad ji nustos rėmusi Jono Savimi#
laisvės kovotojus Angoloje tik tuo atveš
geriau pramokti ypač lietuvių kalbos ir jo kapo.
aplankyti kapines, panorėjo per jaunimo skandinti.
jeigu iš šalies išsinešdins sovietų ir K»
Mes
visi
atsimename
1982
metų
anglų
pamaldas
lapkričio
6
tai
atlikti.
I
kun.
J.
kitų lituanistinių dalykų.
Lauke apsukusi ratą, procesija sugrįžo
Rugsėjis — sėjos mėnuo. Lietuvių pa į Romuvą, kur prie vėliavos stiebo rado Dėdino vakare aukojamas Stasio Šimkaus kovas su argentiniečiais Falklando salo bos kariniai „patarėjai" ir kariai.
tarlė sako — ką pasėsi, tą ir pjausi. Abu
ir
kunigai laimino bažnyčioje sėjikus
s
sėklą. Ateinančių metų birželyr surinksime derlių. Pasistenkime, kad jis būtų
brandus, gi Kuratorija pasirūpins, kad
visi mokiniai būtų sotūs ir patenkinti.
Kuratorijos iždininkas inž. Jonas K.
Valiūnas painformavo, kad naujo
bendrabučio statyba kainavo 3,5 milijonų
DM. Po vieną milijoną paskyrė BadenWuerttembergo bei Hesseno kraštų ir
Federalinė vokiečių vyriausybės, o lietu
vių visuomenė sudėjo pusę milijono DM.
Vokiečių vyriausybė davė ir 400.000, —
DM naujiems baldams berniukų ir mer
gaičių bendrabučiams. Išreiškė viltį, kad

pastatytą kryžių. Prie jo į žemę susmeig
ti degantys žibintai ir sudėtos žvakutės.
Nuleista trispalvė, giedant Lietuvos him
ną. Procesijos organizatoriai paaiškino
jos prasmę, sakydami, kad gautos iš Lie
tuvos žinios parodys, ar šios eitynės vaizdavo liūdną praeiti, ar ir šių dienų tikrovę.
SVECIAI Iš ČIKAGOS
Spalio 9-11 savaitgaly Romuva susilau
kė daug svečių iš toli ir arti. Tomis die
nomis čia lankėsi Lietuvių dailiojo meno
instituto tarybos ir valdybos pirmininkai
prof. dr. Jonas A. Račkauskas ir dr. Ge
diminas Balukas iš JAV-bių. Jie atsive
žė paveikslų iš garsaus ekspresionisto

už lietuvius kankinius užprašytas šv. mi
šias susirinko žymiai daugiau mokinių,
negu kitais penktadieniais. Gražus buvo
giedojimas. Smuiku grojo Kazys Motekaitis, fleita — Vilija Bijūnaitė. Po pa
maldų su žvakutėmis rankose ir deglais
visi nužygiavo į kapines, kur kun. Dė
dinas perskaitė čia amžiną atilsį radusių
lietuvių sąrašą ir už juos pasimeldė. Ri
mas čJuplinskas ir Kristina Vygantaitė
paskaitė mūsų poetų bei rašytojų minčių
apie gyvenimą ir mirtį su savais paaiški
nimais. Tautiečių kapus apstatę degančio
mis žvakutėmis, visi sugrįžo į Romuvą,
Čia prie vėliavos stiebo ir prie kryžiaus
taip pat paliko degančias žvakes.
Vokietijos LBV-bos Informacijos

se. KE2 šiose kovose aktyviai dalyvavo —
šis laivas į pietų Atlantą vežė 3000 karei
vių, o vėliau sugrįžo atgabendamas jūri
ninkus, kurių laivus argentiniečiai buvo
nuskandinę.
Jų bandymai nuskandinti
KE2 buvo tačiau nesėkmingi.
Tų pačių metų pradžioje, po 24 valan
dų kelionės iš Anglijos į Ameriką, KE2
mašinos sugedo ir laivas kelias dienas
stovėjo vandenyne kelių mylių atstume
nuo Kornvalio (Cornwall) krantų. Galu
gale laivo bendrovė pasamdė lėktuvus ir
nusivylę keleiviai 'į Niujorką skrido.
Galbūt keisčiausias KE2 įvykis atsiti
ko 1972 metais. Laivas jau buvo pusę At
lanto perplaukęs, kai Cunardo laivų bendrovė gavo žinią telefonu, kad sesios di-

PAKALIKO „PASAS“
„DieWelt“ žinomis, rusų ištikimiems i’
svarbiems pakalikams afganų tarpe Vs
išduotas dokumentas išrašytas rusų ir
ganų kalbomis, kuris įgalina asmenį 1
užpildžiusį reikalui iškilus, evakuotis*
savo šalies į Sovietų Sąjungą. Šis doks
mentas taip pat garantuoja, atvykusieji
naują vietą Sovietijoj, gyvenimo patais
ir išlaikymą. „Vyresnysis brolis" nepalik
bėdoj savo sėbrų!
,!
Tikėkime, kad ir Lietuvoj tokie Dos-'
mentai greitai bus dalinami!
Nendrių Lingė

J
J

iv. Kalėdų proga sveikinu visus savo
mielus draugus ir pažįstamus.
Laimingų Naujųjų Metų!
Vladė Sližys

5v. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
sveikinu visus pasaulio lietuvius,
linkėdamas geriausios sėkmės 1988 metams

Jonas Balčiūnas, Kanada

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų j
proga visus mielus lietuviškus
klientus nuoširdžiai sveikina

*

JUOZAS TARULIS

»

Centralinio apšildymo ir
vandentiekio (Plumbing) firmos
savininkas
Tel. 01-727 8441

7
EUROPOS LIETUVIS

«r. 49-50 (1984-85) Kalėdos 1987 m.

SPORTO ŠVENTĖ
I1I-.II PASAULIO LIETUVIU
SPORTO ŠVENTĖ
! 1988-jų metų Kalėdų švenčių metu
Adelaidėje, Australijoje, vyks III-ji Pa
liulio Lietuvių Sporto Šventė. Iki šiol toI :ios šventės yra buvę Toronto — Kanaį loję ir Čikagoje. Kitais metais kaip tik
# ukaks 50 metų ir nuo I-sios Tautinės
. Jlimpiados, įvykusios 1938 metais KauI. ie. Ta proga bus specialiai pagerbti ir
t isi šios olimpiados dalyviai, išleistas
pecialus ženklas ir jie bus šių III-jų
į perto žaidynių Adelaidėje Garbės svečiai.
'ikimasi, kad vienas kitas atvyks ir iš
s, žsienio, norintieji
dalyvauti
Tautinės
llimpiados šventėje, yra kviečiami ir
U jukiami.
j. Šios šventės pagrindiniai pasiruošimai
U ra jau beveik baigti. Užsakytas, turbūt
5. ats gražiausias Australijos krepšinio
j ladionas „Apolo", turintis oro vėdinimą,
>0 unkštas kėdes ir visus kitus išskirtinus
į slogumus, ši šventė sutampa ir su Au5, tralijoj labai plačiai švenčiamu 200 mė
li t gyvenimo Jubiliejumi, todėl ir mūsų
T, Iventė yra Australijos vyriausybės reliama ir yra 'įtraukta į oficialią 200 meiį. j jubiliejinę programą. Tuo pačiu meu Adelaidėje bus ir Australijos Lietuvių
M Senos, per kurias vyksta visi mūsų meūniai, kultūriniai ir kiti pasirodymai.
54 idelaidėje gyvena apie 3000 lietuvių, jie
H iri dvejus savo lietuvių namus, bažnyią, muziejų ii- daug organizacijų. III-sios
t; 'asaulio Lietuvių Sporto šventės šeimiis inkais bus sporto klubas „Vytis" ir Auslt. talijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąif inga, kurios pirmininkas yra Jurgis Joavičius.
a, Tik neseniai J. Jonavičius, dalyvavęs
LB-nės suvažiavime Vašingtone, vėliau
B inkėsi Čikagoje ir tarėsi su Amerikos
ūmiaisiais sporto vadovais Valdu Adam: im, Vytautu Grybausku, Rimu Dirvoniu
Uj kitais. Pasitarimai buvo labai nuoširis ir Amerikos sportininkai su dideliu
įtuziazmu ruošiasi ir laukia kitos ausališkosios vasaros, kada jie atvyks i
ą sporto šventę. Lygiai tas pats yra ir
anados lietuvių sportininkų tarpe. Tiitnasi, kad iš Amerikos ir Kanados atyks apie 150 dalyvių.
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•sttl Grįždamas namo, J. Jonavičius
,nėi įstojęs Sydnėjuje ir turėjo pasitarimą
lėp. i Sydnėjaus sporto klubo „Kovo" vadoalė Ibe. Jis papasakojo visas paskutines
? Wjienas ir pasiruošimus šiai šventei. Ti
me masi, kad ši šventė bus daug geriau paingta, negu kad buvo pirmosios dvi.

iro- J šią pasaulinę sporto šventę ALFAS
lose ildyba, be Amerikos ir Kanados, yra
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(kvietusi ir Anglijos, Pietų Amerikos,
asario 16-sios ir Punsko gimnazijų
Odininkus. Nors nuo oficialaus pakvie®o jau praėjo nemažas laikas, tačiau į
atsakė tik Punsko gimnazijos direkto«s J.S. Paransevičius, padėkodamas už
malonų pakvietimą ir, su nuoskauda
(aiškindamas, kad tik dėl finansinių
Žūčių, jie negali nei vieno savo sportitako pasiųsti. O kur gi dingo visi kiti?
lai skaitau ir gana dažnai, „Europos
letuvyje" apie Londono Sporto ir Soalinio Klubo veiklą ir jų gyvenimo ži
b, apie naujai išrinktą ir net iš 8-rių
>nenų valdybą, apie gerą finansinę klu
1 padėtį, turint virš 12.000 svarų savo
šioje. Kaip supratau iš spaudos, pagrinnis sportas Londone yra futbolas. Gaipas mus jo nėra, nors anksčiau jis irgi
'’o. tačiau yra daug kitų sporto ko•ndinių ir individualinių sporto šakų,
iriose ir Anglijos lietuviai sportininkai
lėtų dalyvauti. Lygiai panašiai yra ir
etų Amerikoje, kur ir spaudoje mini
as lietuviškas krepšinis ir kita. Tikrai
Žinau kaip yra su Vasario 16-sios gimtija, tačiau esu tikras, kad ir ten tikrai
ri būti, jei ne komandinių, tai indivilalinių sportininkų. Pats skaudžiausias
lykas, kaip pasakė ALFAS pirmininkas
Jonavičius, kad šie sporto vadovai, net
iš mandagumo, nesistengia atsakyti į
•kvietimo raštus. O tai yra gal jau ir

nesportiška ir negražu.
Visi labai gerai žinom, ypatingai abie
jų šių lietuviškų gimnazijų ir gal Pietų
Amerikos sportininkų turimą sunkią fi
nansinę padėtį. Tačiau, pareiškus norą
dalyvauti, rengėjai, o tuo pačiu ir šių
vietovių sporto vadovai, kreipsis į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, tuo pačių
ir savas Bendruomenes, kad jos paremtų
šiuos sportininkus. Jeigu taip gerai buvo
ir yra remiami Pas. Liet. Jaunimo Kon
greso dalyviai, tai tikrai lietuviai sporti
ninkai, jeigu ne daugiau, tai tikrai ir ne
mažiau yra verti paramos.
Dar yra ne vėlu Europai ir Pietų Ame
rikai prisidėti ir dalyvauti III-je Pas. Liet.
Sporto Šventėje Adelaidėje. Todėl, pa
metę į šoną buvusį apsnūdimą, sukruski
te vyrai ir, parodę sportišką entuziazmą
bei energiją, dalyvaukite ir būkite kartu
su kitais pasaulio lietuviais sportininkais
Australijoje. Mes jūsų lauksime, tat iki
pasimatymo.

Taurus Lietuvos suims
PIJUS JONAS ZURIS (ŽIŪRYS),
1893 — 1962

Antanas Laukaitis
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LENKIJOS SOCIALDEMOKRATAMS
95 METAI
Jubiliejinis PPS suvažiavimas Bernriede, Vak. Vokietijoje Lapkričio mėn. 21-22
Jau 25 metai, kai jo nebėra. Jis atvyko
d.d., 1987 m., netoli Muencheno-Bernriedė
prie Starnbergo ežero — įvyko bendras į JAV dar ankstyvoje vaikystėje pačioje
PPS (Polska Partia Socjalistyczna)
su pradžioje mūsų XX amžiaus. Siekdamas
važiavimas 95-rių metų jubiliejaus proga. apšvietos, kopė aukštyn savo pasirinkto
je profesijoje. Sulaukė ne vien saviškių
Hotel „Seeblick", kuriame vyko suva
pagarbos bet taip pat ir plačioje Ameri
žiavimas, yra gražioje vietoje prie Starn
kos visuomenėje. į Lietuvą jam nebuvo
bergo ežero. Nors vasaros metu čia per
lemta grįžti — tačiau švariai kalbėjo ir
pildyta turistais ir lankytojais, dabar, ru
puikiai rašė lietuviškai. Kalbėjo
taisy
denį susirinko vien tik PPS nariai, drau
klinga suvalkiečių tarme ir kartais juo
gai, dalyviai ir saujelė svečių. Lenkų PSS
kais taisydavo net Lietuvoje išmokslintų
išeivijoje gausi, iš jų dalyvavo apie 120
žmonių tarseną. Neužmiršo nei tolimos
narių.
Tėvynės: visą amžių triūsėsi jos labui.
Suvažiavimą atidarė iš Londono atvy Nepriklausomos Lietuvos valdžia 1938 m.
kusi dr. Lidia Ciolkoszowa, ilgametė vei jo nuopelnus atžymėjo Gedimino-Ordenu.
kėja ir pirmininkė, 85 metų amžiaus mo
P.J. Žiūrys, arba PJZ (jam patiko va
teris, toli gražu ne senutė. Ji pasveikino dintis šiais amerikietiško stiliaus inicia
dalyvius ir svečius ir gyvu žodžiu grįžo lais) gimė Jonaukos kaime netoli Mari
iki pat partijos įsteigimo pradžios. Nors jampolės ir mirė Clevelande, Ohio. (Šių
komunistai iš socialistų pavogė jų žodžius eilučių rašytojai teko pažinti PJZ šei
šūkius, socialistai išlaikė savo tradicijas, mą iš arčiau, ypač CleveKando laikais).
Jis atkeliavo Amerikon su. tėvais, broliu
norus ir siekimus.
Po jos kalbėjo vicepirmininkas St. Wa- Feliksu ir sesere Veronika. Šeimos ryšius
sik ir buvo perskaitytas J.J. Lipskio giliai vertino ir su ypatinga pagarba žiū
sveikinimas. Vokiečių SPD atstovas tarė rėjo į savo tėvus, sakydamas, jog visada
pasveikinimo žodį anglų kalba, o Bavari sėmėsi jėgų iš jų skaistaus pavyzdžio.
jos SPD atstovas (slavistas) prabilo gra Tėvas Jonas ilgus metus dirbo Pennsylvanijos anglies kasyklose. Motina vadi
žia lenkų kalba.
namiems „grinoriams' (naujiems atei
Programa — labai didelė, laiko mažai.
viams) laikė bendrabutį. Abu buvo dori,
LSDP atstovus, Kasparą ir Ireną Dikdrausmingi ir pareigingi darbininkai —
šaičius (jie atstovavo šiais metais liet,
abu aukojosi ir sau mažai reikalavo, kad
socialdemokratus ir Soc. Internacionale
tik vaikai galėtų atsiekti mokslą.
Romoje), maloniai pasveikino ir pristatė
PLZ baigė Kingston, Pa. gimnaziją var
kongreso dalyviams. Dalyvavo taip oat
du Wyoming Seminary, kas paliko jam
ir estų bei bulgarų soc. dem. atstovai.
neišdildomų prisiminimų apie drausmę
Laiškai-sveikinimai iš Anglijos, Belgi ir atsidėjimą mokslui. 1918 m. įsigijo
jos, Lenkijos, Prancūzijos ir kitų kraštų chemijos mokslų diplomą Syracuse Uni
— taip pat ir lietuvių soc. dem. pasveiki versitete, Niujorke. Dar gimnazistu būda
nimas — dėl laiko stokos buvo trumpai mas dalyvavo lietuviškoje veikloje — su
išvardinti. Iškilmingoji kongreso
dalis sirinkimuose, skaitė paskaitas, dalyvavo
buvo užbaigta lenkų tautos himnu.
choruose ir vaidinimuose (kur šis liek
Po pertraukos, tolimesnėje programos nas, mėlynakis, geltonų plaukų vaikinas
eigoje, sekė labai įdomus dr. L. Ciolkos buvo mielai laukiamas). Ypač uoliai lan
zowa referatas apie PPS istoriją. Jame kė dr. Jono Šliūpo prakalbas. Jo ugninga
pateikė ligšiol dar nežinomų ir niekur asmenybė jam padarė tokį įspūdį, kad ta
nespausdintų faktų ir apie J. Pilsudzkį: po visam amžiui jo gerbėju, žavėjosi Šliū
jau nuo 1892 m. įstojęs 'į lenkų socialistų po ypatybėmis kaip ir jo tautinėmis bei
partiją išbuvo joje iki 1916 m. Po išstoji religinėmis idėjomis. Ilgainiui prisiėmė
mo ryšių su ja dar nenutraukė. Jo valdy kai kuriuos jo bruožus ir gavo „Šliūptarmo metu parlamentui ir PPS teko daug nio" arba „laisvamanio" vardą.
Panašiai kaip ir Šliūpas, PLJ turėjo
kartu su juo susidurti, jis bandęs, dalinai
net su karininkų pagalba, savo norus nuostabią energiją ir tvirtus įsitikinimus.
parlamentui
padiktuoti.
Narutavičius, Be baimes reiškė savo nuomonę ir buvo
Daszynskis ir kiti PPS nariai jam nuolat ištikimas savo idealams, nežiūrint kiek
priešinosi, kas vyko ligi Pilsudzkio mir toks atkaklumas įgytų jam priešų. Nebo
ties 1936 m. Kai kas bandęs jo valdymo jo opozicijos, kaip tas užsigrūdinęs jūrei
būdą vadinti fašistišku, bet tikrovėje tai vis, kurs tik juokiasi, kai vėtra jo laivui
bures drasko. Tai buvo narsus kovotojas
buvo autoritetinis režimas.
kurs ryžosi šokti ir gelbėti, kur tik ma
Po to dar buvo kalbama temomis: „Si
tė skriaudą ar neteisybę.
tuacija Lenkijoje“ (Stefan Trzinski ir
Pirmoje eilėje jam rūpėjo išlaisvinti
Wieslaw
Wawrzyniak);
„Tarptautiniai
reikalai“ (Stanislaw Wasik ir Wlodzmie- Lietuvą iš ruso okupanto nasrų. Dar prieš
rz Sznarbachowski) „Nepriklausomybės I Pasaulinį Karą veikė, dažnai užimda
problemos emigracijoje" (Ryszard Zakr- mas vadovaujančias vietas, tėvynės My
lėtojų Dr-joje, Susivienyjime Lietuvių
zewski ir Zbigniew Scholtz).
I naujai išrinktą valdybą dr. Lidia Ci Amerikoje, Sandaroje ir kt. Ilgesnį lai
olkoszowa vėl įėjo kaip pirmininkė. Kon ką dirbo 1916 m. įsiteigtoje Lietuvos At
gresas išrinko 16 asmenų į Centro komi statymo Bendrovėje, tikslu padėti kraš
tui ekonominiai atsikurti. Visų tų organi
tetą.
zacijų spaudoje ar leidiniuose buvo ir
PPS išeivijoje turi apie 800 narių. Am
PJZ įnašas. Jis mokėjo taikliai išsireikš
žiaus vidurkis gana geras, matėsi nema
ti ne tik žodžiu, bet ir raštu — ir angliš
žai inteligentijos, kongreso dalyviai suda
kai, ir lietuviškai. Rašė straipsnius, sakė
rė dinamišką įspūdį. Didžiausia PPS gru
prakalbas, organizavo pobūvius beveik
pė randasi Vakarų Vokietijoje. Išeivijos ligi pat savo gyvenimo galo. Kur tik ga
PPS savo laiku buvo suskilusi, tačiau šis lima buvo pakelti balsą — ten PJZ rei
jubiliejinis kongresas abi grupes visiškai kalavo savo senai Tėvynei laisvės.
suvienijo, kas be abejo Partijai išeis į
Eilę metų dirbę kitiems, PJZ 1933 m.
gerą.
įsteigė savo nuosavą dažų įmonę, Ace
Laboratories, prie Clevelando. Visada
I.D.

simpatizavęs tautinei politinei srovei jis
čia ypatingai reiškėsi tos krypties orga
nizacijose. Taip buvo ypač po to, kai į
Clavelandą atsikėlė gyventi paskutinis
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.
Su bendraminčiais K. Kurpium, A Oliu,
J. Bachunu ir kt. įsteigė Lietuvai Vaduo
ti Sąjungą 1941 m. PJZ pirmininkavo
šiai organizacijai kelis metus, nuo 1945
m. ligi jos prijungimo prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos. L.V.S. leidinių tarpe buvo
knygos anglų ir lietuvių kalba; Dr. O.
Noremo (paskutinio Amerikos ministro
Lietuvai) Timeless Lithuania ir J. Petručio Kaip jie mus sušaudė anglų k ver
time.
Svaibi L.V.S. veiklos dalis buvo žygiai
pas Washingtono, D.C., valdžios pareigū
nus garsinant Lietuvos vardą, įskaitant
didžiulį bankietą su JAV Kongreso atsto
vais. Kiti mėginimai atremti tų laikų itin
stiprią bolševikinę propagandą Lietuvos
nenaudai buvo L.V.S. atstovų kelionė j
San Francisco. Ca. Pasibaigus II Pasau
liniam Karui, ten posėdžiavo naujai įstei
gta United Nations (Jungtinių Tautų organicija), ir buvo vilčių ten patiekti in
formacijų apie Lietuvos bylą.

Tokių leidinių, rašinių, subuvimų bei
kelionių pirmaeilių sumanytojų ir daly
vių tarpe buvo PJZ. Jis nesiskaitė nei su
laiku, nei su kelionių ar kt. išlaidomis.
Šalia viso to, jam rūpėjo Prezidento Sme
tonos rėmimas ir fizine, ir moraline pras
me. PJZ tapo nuoširdus visos Smetonų
šeimos draugas tada, kai jiems draugai
buvo labai reikalingi. Turbūt visiems po
litikams lemta nukentėti nuo savo priešų,
kokios tautybės jie bebūtų. Tačiau gal
ypatingai skaudžią puldinėjimų naštą te
ko Amerikoje pakelti buvusiam Lietuvos
Prezidentui.
Tarp tokių asmenų, kurie atsimena
koks narsus A. Smetonos gynėjas buvo
PJZ yra ir šių žodžių rašytoja. PJZ ban
dė atremti priešų puolimus žodžiu, raštu
ir asmenine intervencija. Silpnai angliš
kai kalbančiam Prezidentui jis buvo ypač
naudingas savo vertimais. PJZ labai rū
pinosi oficialiu Lietuvos valstybės galvos
pripažinimu ir Washingtone, ir kitur.
Jau nekalbant apie komunistus ir viso
kius „kairiuosius", iš lietuvių tarpo itin
žiauriai Smetoną puolė taip vadinami
„Krikščionys“. Nekurie iš jų nesidrovėjo
pakišti koją kur įmanydami, savo skun
dais kiršindami viešą opiniją ir JAV va
dovybę. Jie net ragino JAV valdžią pri
verstinai užregistruo'i Prezidentą kaip
„Foreign Agent"
(svetimos valstybės
samdinys). Kai kuriems tautiečiams tai
nėra labai garbingas epizodas.

lyje po alyvų krūmu. Abu baltabarzdžiai
iš ūgio, ir iš išvaizdos, turėjo kiek pana
šumo. Jie galėjo valandomis vesti pokal
bius — dalintis ir graudžiais, ir linksmais
senovės prisiminimais.
Kaip galima numanyti, PJZ ir Preziden
to nuomonės ne visada sutiko Nors PJZ
savo įsitikinimuose buvo labai griežtas,
tačiau skirtumus su A. Smetona praleis
davo be aštrių žodžių (bent HYP girdint),
kartais ir juokais.
PJZ turėjo daug užuojautos vargstan
tiems ir mėgino jiems teikti paguodos.
Kai Smetonų namus ištiko baisi nelaimė
(gaisras kuriuo metu žuvo, užtroškęs nuo
dūmų, ir pats Prezidentas) našlė Sofija ir
sūnus Julius su jauna šeima rado PJZ
namuose prieglobsti ir nakvynę. Vėliau
PJZ persikėlus gyventi 'į Clevelando prie
miestį. Avon Lake ant Erie ežero kranto,
jo namai buvo kaip sakant pagalbos punk*
tas visai eilei iš Europos atvykusių pa
bėgėlių. Visuose darbuose jam uoliai pa
dėjo žmona Hypatia. Pirmoms jo vedy
boms iširus, PJZ vedė našlę H. šliūpaitę
Yčienę, išgyvendamas su ja beveik 25
metus. Abu Žiūriai daug laiko praleisda
vo savo rūsyje raišiodami kauges maisto
ir rūbų siuntinių, skirtų i Vokietijos D.P
stovyklas.
Sunku išsakyti, kiek jiedu sudarė „Affidavitų" (dokumentų į JAV vykti) ir
kiek jų namuose
savaitėmis
ir
mėnesiais tų naujų
atvykėlių
viešėjo.
Visiems PJZ stengėsi padėti naujoje ša
lyje įsikurti. Jų tarpe buvo ir Čiurlionio
ansamblio narių, ir didžiuma Liet. Ev.
Reformatų Bažnyčios vadovybės, kaio ir
politikų, profesionalų, menininkų, buvu
sių karvedžių-generolų
Yra labai žmo
giška savybė savo geradarį kuo greičiau
užmiršti. Būdinga, kad PJZ iš savo šel
piamųjų dėkingumo nelaukė ir mėgo sa
kyti: „Svarbu, kad pats žinai, jog gerui
padarei ir esi tuom patenkintas. Užmiršk
apie padėką".
PJZ liko darbštus, paslaugus, entuziaz
mo pilnas beveik ligi pat galo. Vos 69
metus išgyveno kol nugalėjo j'į vėžio li
ga. Jis deja nepaliko mums savo rašytų
atsiminimų — be abejo būtų galėjęs daug
reikšmingų dalykų papasakoti. Betgi pa
liko giliai įmintus pėdsakus mūsų istori
joje. Taurus lietuvis — narsus karžygis
nuleido savo ginklą, palikdamas šviesų
pavyzdį ateities kartoms.

liypatia Yčas Petkus
600 M. JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
KANADOJE

Lapkričio 14-15 dienomis, Toronte vyko
Lietuvos krikšto atnaujinimo šešių metų
jubiliejaus pagrindinis minėjimas Kana
doje. šeštadien'; buvo rengiamas religinės
muzikos konentas, kurio programos pa
grindinę dalį sudarys kompozitoriaus
Stankevičiaus pagal poeto Henriko Nagio žodžius specialiai sukurta kantata
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva". Po kon
certo įvyks naktinis maldos budėjimas su
žvakėm ir transparantais prie Toronto šv.
Mykolo katedros. Budėjimo metu bus
meldžiamasi už religinės laisvės atstaty
mą Lietuvoje, už sąžinės belaisvius ir vi
sus, kurie yra persekiojami dėl ištikimy
bės tikėjimui ir tautiniam idealam. J Šį
maldos budėjimą ypač gausiai įsijungs
jaunimas.
Sekmadienį, Toronte arkivyskupijos ka
talikų katedroje įvyks iškilmingos pamal
dos skirtos Lietuvos krikščionybės jubi
liejui atžymėti. Mišias už Lietuvą aukos
laisvojo pasaulio lietuvių vyskupas Pau
lius Baltakis, dalyvaujant apaštaliniam
nuncijui Kanadoje arkivyskuoui Palmas,
kanadiečiam vyskupam ir kitų krikš
čioniškųjų religinių bendruomenių atsstovam. Iškilmės bus užbaigtos visų daly
vių susirinkimu, kuriame pagrindiniu kal
bėtoju bus buvęs sąžinės belaisvis prof.
Antanas Smetona ir PJZ susipažino gi Vytautas Skuodis.
liau ir viens kitam patiko. Prezidento fi
losofinis nusiteikimas ir susitaikymas su
pabėgėlio gyvenimo kasdienybe įstrigo
Nuotaikingų Kalėdų švenčių ir
šiam visai kitose sąlygose užaugusiam
laimingų Naujų 1988 Metų,
Amerikos lietuviui. Vėliau PLZ dažnai pa
visiems gerbiamiems ir mieliems
brėždavo Smetonos mokslinę išmintį ir
klubo nariams bei lankytojams
jo dvasinį paprastumą, taip pat jo suge
linki
bėjimą vesti pokalbius su visokiausio ly
gio žmonėmis. Sakysime, su PJZ tėvu,
Vyties klubo Valdyba
senuku Jonu žiūriu. Buvo gražu žiūrėti,
kai jiedu susėsdavo suoliukan PJZ sode

.?v. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina

ir linki laimingų 1988 metų

Baltic Stores
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, England.
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LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ
Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
PIRMININKAS EUROPOJE
Sovietai traukiasi iš Angolos
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant
Paskutiniu laiku daug sovietų lėktuvą;
į susirinkusių narių skaičių.
Inž. A. Rudis —- Lietuvių Krikščionių
Narius prašome būtinai dalyvauti.
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00
Demokratų Sąjungos Centro K-teto pir su karo medžiagomis skrenda iš Angolos.1
LITHUANIAN
Klubo valdyba
WEEKLY sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
mininkas, lydimas inž. A. Venskaus — Manoma, kad Sovietai iš Angolos trau
Printed and Published in Gt. Britain brangiau.
Europos Lietuvių Krikščionių Demokratų kiasi. nes jos rėmimas labai brangiai kak
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
by the Lithuanian House Ltd.
Tarybos pirmininko, spalio 28 d. lankėsi nuoja ir neatneša norimų rezultatų. Unitą;
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT. jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
Sausio 16 d., šeštadienį, 6 vai. v. L.K.V. Briuselyje Krikščionių Demokratų Inter sukilėliai, Pietų Afrikos remiami, sunai-j
cija nesiima atsakomybės.
Tel. 01-727 2470
S-gos „Ramovės" Manchesterio skyriaus nacionalo (IDC) ir Europos Krikščionių kino vieną iš trijų Angolos brigadų ir:
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
(UEDC) Centruose, tam mūšiui vadovavęs Sovietų generolas
valdyba šaukia visuotiną metinį narių su Demokratų Unijos
Registered as a Newspaper at the Post
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina sirinkimą, kuris įvyks M. lietuvių klube. kur padarė vizitus ir turėjo ilgesnius pa buvo atšauktas į Maskvą. Pagal Unitą
savo nuožiūra.
Office.
Valdyba ir Revizijos k-sija padarys pra sikalbėjimus su minimų tarptautinių or davinius žuvo 2000 vyriausybės kareiviu
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto nešimus ir bus renkama valdyba 1988- ganizacijų vadovybėmis — IDC vykdo ir daug sovietų karinės medžiagos buvo
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
muoju sekretorium Andr. Louis ir UEDC sunaikinta.
tiems metams.
Prenumeratos kaina metams:
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
gen. sekretorium Thomas Jansen.
Įspėjo Iraną
Prašome dalyvauti.
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
D. Britanijoje — 17 svarų;
Spalio 29 d. inž. A. Rudis drauge su
JAV ir Rusija įspėjo Iraną, kad ne-j
Ramovėnų Valdyba
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).
monę.
inž. A. Venskum Europos Parlamente puldinėtų Kuwait, kuris randasi Irako;
Strasburge matėsi ir turėjo platų pasi pašonėje. Iranas pyksta ant Kuwait už
kalbėjimą su Parlamento Krikščionių De tai, kad ši maža arabų valstybė medžią-:
SKYRIAUS VEIKLA
mokratų Grupės pirmininku Dr. E. Klep- giniai remia Iraką. Paskutiniu laiku lai-:
Gruodžio 5 d. boltoniškiai buvo susi sch.
vai esą teritoriniuose Kuwait vandenyse
rinkę aptarti savo prieššventinių reika
yra Irano apšaudomi raketomis.
lų. Skyriaus pirmininkas pradėdamas su
TARPTAUTINIAI POSĖDŽIAI
Dingo nacių nusikaltėlių bylos
VL. ŠLAITAS
EUROPOS PARLAMENTE
JT archyvuose randasi
daugiau nei
Poetas VI. šlaitas iš ligoninės persikė sirinkimą pareiškė, kad reikia nuspręsti
kas daroma apie jau tradicija pasidarusiu
Spalio 30-31 d.d. Europos Parlamento 8.000 praėjusio karo bylų, kurias ten pa
Gruodžio 31 d. — „Ramovės“ naujųjų lė i senelių namus. Jo dabartinis adresas
yra šis: Alexander House, 23 Courtfield antros Kalėdiį dienos lietuvių pobūviu. rūmuose Strasburge įvyko Europėjinio sidėjo įvairios valstybės. Jos buvo laiko
metų sutikimas Manchesterio klube.
Jis taip pat painformavo susirinkimą apie Sąjūdžio Federalinės Tarybos sesija. Da mos paslaptyje, bet neseniai buvo leista;
Gruodžio 31 d. — Naujųjų Metų Suti Gardens, London SW5. Tel: 01-370 3988.
ateities parengimus Manchesterio lietu lyvavo 22-jų kraštų ir 16-kos tarptautinių jas peržiūrėti. Pastebėta kad daugiau nei
Jo
persikėlimu
rūpinosi
Gerbūvio
įstai

ntas Lietuvių Namuose Londone.
gos tarnautoja Wendy Hill ii' L.L.M.S. vių klube ir pabaltiečių šokius Boltone. organizacijų atstovų. Iš lietuvių pusės po 400 bylų dingo be žinios.
1988 m.
Skyriaus kasininkas H. Silius padarė sėdžiuose dalyvavo inž. A. Venskus — Gorbačiovas prašo pagalbos
Sausio 9 d. — Londono lietuvių Mairo „Dainava“.
pranešimą apie skyriaus kasos stovį, ku Europėjinio Sąjūdžio Lietuvių K-teto geVI.
Šlaitas
nuoširdžiai
dėkoja
visiems
Atvažiavęs į Ameriką Gorbačiovas su
nio mokykla pradeda antrąjį trimestrą.
ris yra labai geras.
nerlinis sekretorius.
kėlė sensaciją. Jis savo kalboje, linkėda
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį 10- jį lankiusiems ligoninėje ir prašo jo ne
Po diskusijų paaiškėjo, kad porai vie
Svarbiausi sesijos dienotvarkės punk mas pasisekimo, pridūrė „Dieve, padėk
pamiršti.
12 vai. Lietuvių Namuose.
tinių šeimininkių nesutinkant, Kalėdų po tai: dabartinė Europos politinė padėtis, mums“.
Sausio 3 d., 3 vai. — Manchesterio Lie
būvis Boltone šiais metais negalės įvykti. sekančių metų veiklos programa ir naujų
Viršūnių konferencija atsiekė to, kas
tuvių Soc. Klubo metinis narių susirinki
Per paskutinius kelius metus ši Kalėdų vyriausių organų rinkimai. Naujuoju Eu jau iš anksto buvo suplanuota: buvo pa
mas.
SĖKMINGAS KALĖDŲ BAZARAS
vakaronė visiems labai patiko ir buvo pa- ropėjinio Sąjūdžio pirmininku išrinktas sirašyta trumpų ir vidutinių distancijų!
Vasario 6 d. 8 vai. vak. — Boltono paPabaltiečių moterų Kalėdų bazaras, su sidarusi vietinių lietuvių suėjimo ir paE. Baron Craspo (Ispanija) — Europos atominių ginklų sunaikinimo sutartis.
baltiečių šokiai ukrainiečių
salėje. 99
ruoštas lapkričio 5 dieną Latvių Namuo sivaišinimo data, bet atrodo kad šiais me
Parlamento vicepirmininkas.
Rusija sutiko sunaikinti keturis kartus
Castle St., Bolton.
se, Londone, praėjo labai sėkmingai. Lie tais boltoniškiai švenčių jau visi kartu
Šioje svarbioje tarptautinėje sesijoje daugiau tų ginklų negu Amerika, nors,
Vasario 16 d. — Vasario 16-tos priėmi
tuvių, latvių ir estų stendai, kaip papras nebešvęs.
dalyvavo daug žymių Vak. Europos poli bendrai paėmus, ta branduolinių ginklų
mas Lietuvių Namuose su pakvietimais.
tai, buvo pilni tautinių rankdarbių ir ki
Po vaišių susirinkimas pasibaigė sma tikų ir parlamentarų, su kuriais inž. A. rūšis sudaro tik 4 proc. visų turimų bran
Vasario 20 d. — Pagrindinis Vasario
ti) gražių prekių.
gioje ir draugiškoje nuotaikoje.
Venskus turėjo progos plačiai pasikalbėti. duolinių ginklų skaičių. Tikimasi, kad ki
16-itos minėjimas Londone.
Lietuvių stendo paruošimu daugiausiai
tais metais bus susitarta
sumažinti
Vasario 20 d. — Centrinis Vasario 16rūpinosi „Dainavos“
moterų sambūrio
tos minėjimas Huettenfelde, Buergerhoustrateginius ginklus bent per pusę. Dėl
pirmininkė Janina Kerienė. Jai energin
Afganistano ir žmogaus teisių tačiau nie
se, Vokietijoje.
gai talkininkavo M. Varkalienė. D. RiboŠVENČIŲ PROGRAMA
Vasario 27 d. — Vasario 16-tos minėji
ko nepasiekta.
kienė, Ž. Matukienė, R. Alkienė, P. Sen
Šv. Kalėdų H d., 2-4 vai. p.p. P. Pucemas Nottinghame.
600 M. MINĖJIMAS EICHSTAETTE
Dvi krizės Anglijoje
kuvienė, V. Jurienė, Stasė Ruseckienė ir vičius rodys filmą, jo neseniai susuktą
Kovo 27 d. — balandžio 10 d. — Vely
Praėjusią savaitę Pakistane tarp D.:
kitos darbščios ponios. Stendą puošė gra Lietuvoje. Bus užkandžių. I ir II dieno
Kristaus Karaliaus šventės proga Lie
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.
Britanijos
ir Pakistano vyko kriketo žak
žios tautinės juostos, staltiesės, rankšluoš- mis, kaip dovana, klubo nariams ir sve tuvos „Krikšto“ 600 metų sukaktis buvo
Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos
čiai ir kiti puikūs audiniai. Lankytojai ga čiams bus įteikiami vertingi bilietėliai.
labai iškilmingai ir gražiai paminėta ir dynės. Kriketas yra abiejų kraštų tauti
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.
lėjo nusipirkti „Lietuvos aukso" — gin
Eichstaetto mieste, Bavarijoje, Federaci nis sportas. Per žaidynes išsikoliojo rung-:
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d.— Motinų
tynių teisėjas (pakistanietis) su britų ko
tarinių karolių ir kitų papuošalų. Turtin
nėje Vokietijoje. Toji vieta parinkta dėl
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
goje loterijoje laimingesnieji laimėjo la
to, kad ten 1944 metų rudenį, karo metų mandos kapitonu ir vienas kito nesutiko
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio
Naujų metų išvakarėse, gruodžio 31 d. buvo persikėlę iš Lietuvos 85 klierikai atsiprašyti. Britų kriketo vadovybė Lon
bai vertingų fantų. Kavinėje svečiai ga
klubo patalpose.
lėjo pasivaišinti skaniais pyragaičiais, vakare, bus šokiai, užkandžiai ir nemoka tęsti filosofines ir teologines studijas. Pir done, vyriausybės spaudžiama, įsakė ka
Liepos 31 — rugpjūčio 14 d.d. — atos
karšta kava ir pasikalbėti su seniai maty mas tostas! Baras veiks iki 12.30 vai.
moji minėjimo dalis vyko Eichstaetto ka pitonui raštiškai atsiprašyti teisėjo. Tei
togos Nidos spaustuvėje.
Visi maloniai kviečiami.
tais bičiuliais.
tedroje, kur vietos vyskupas Braun su sėjui atsiprašymą priėmus žaidynės buvo
Liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. — 39-ji
Vyties klubo Valdyba Vyskupui Deksniu ir apie 20 lietuviu ir tęsiamos toliau. Britų komandos kapitonas
Bazarą atidarė ponia Anne Shelton, da
tradicinė skautų-čių metinė stovykla Lie
lyvaujant Baltijos valstybių pasiuntiny
vokiečių kunigų koncelebravo šv. Mišias. ir žaidėjai tokį savo vadovybės elgesį pa
tuvių Sodyboje.
bių atstovams, organizacijų vadovams ir
Vietos vyskupas pasakė tai progai atitin smerkė.
Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji
Antroji krizė kilo po to, kai anglikoni)
gausiai publikai. Bazaras davė patenkina
kamą pamokslą. Katedra buvo pasipuo
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė,
mą pelną, kuris bus naudojamas labdary
šusi Lietuvos trispalvėmis ir skautų bei bažnyčios metraštyje anoniminiai pagal
N.
METŲ
SUTIKIMO
POBŪVIS
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.
tradiciją buvo kritikuojamas bažnyčios
bės tikslams.
Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
DBLS Wolverhamptono skyriaus gruo ateitininkų vėliavomis ji buvo pilna tiki- galva, Kenterburio arkivyskupas Runciej
čiųjų.
Vasario
16-sios
gimnazijos
mokslei

tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
džio mėn. 31 d. 8 vai. vakaro, Ukrainiečių
už per silpną vadovybę ir stiprių gairių
MIRĖ PETRAS TAURUSEVIČIUS
klube, Merridale St. West, (netoli turga viai, pasipuošę tautiniais drabužiais gie vyskupams ir kunigams trūkumą. Už to.
jos vyksta 14 atstovų).
Mirė Petras Taurusevičius, 65 m., gi
vietės), rengia pobūvį — Nauiųjų Metų dojo lietuviškas giesmes. Antroji minėji straipsnio parašymą 'įtarimas krito ant
męs prie Kauno, atvykęs į Angliją po ka
mo dalis vyko Eichstaetto katalikiškojo
sutikimą.
AUKOS TAUTOS FONDUI
ro.
universiteto
patalpose, čia, paskaitą apie kanauninko, universiteto dėstytojo dr. Be
Kazys Drungilas — 10 sv. ir šešios L.
Veiks geras bufetas, skanūs užkandžiai,
Palaidotas gruodžio 14 d. Kensal Green
krikščionybę
Lietuvoje vokiečių kalba nnett, kuris tai paneigęs nusižudė. Vėliau
loterija ir šokiai.
N. B-vės akcijos.
kapinėse Londone.
profeso metraščio leidėjai pripažino, kad dr. Be
Nuoširdžiai dėkoja
Prašome visus iš arti ar toli. Atvykę skaitė Oklahomos universiteto
rius Dr. Vytautas Vardys. Susirinkusius nnett buvo to straipsnio autorius.
TFA D.Britanijoje
nesigailėsit.
sveikino
vietos burmistras bei įvairių Prancūzija remia Irano ajatolą
Skyriaus Valdyba
Prancūzija išmetė 26 Irano piliečius,
vietinių organizacijų atstovai. Visą minė
AUKOS SPAUDAI
ajatolo
Khomeini
oponentus. Manoma,
jimą
labai
gražiai
apvainikavo
Vasario
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE
A. Maldutis — 8.50 sv.
kad ji tai padarė atsilygindama ajatolai
16-tosios
gimnazijos
moksleiviai
tautiniais
A. Mažeika — 6.50 sv.
Kaip paprastai taip ir šiemet Sodybo
šokiais. (Kun. B. Liubino korespondenciją už dviejų prancūzų išlaisvinimą iš LebaLKD sveikina visus draugijos narius
N. Butkus — 28.50 sv.
je rengiamos tradicinės lietuviškos Kū
bei
rėmėjus
artėjančių
Šv.
Kalėdų
apie šią šventę spausdinsime sekančiame no belaisvės. Prancūzija tai paneigė, iš
J. Petrėnas — 4.50 sv.
čios. Po jų bus atnašaujamos Bernelių
mestieji buvo nusiųsti į Gaboną, buvusį ;
bei Naujųjų Metų proga ir linki
„E.L.“ — Red.).
V. Kamantas 100.00 dol.
mišios. Per Kalėdas pamaldos vyks nor
Prancūzijos koloniją. JT sekretorius už
daug
laimės
šeimyniniame
ir
P. Novakienė — 5.00 sv.
malia tvarka.
protestavo. nes sako tie išmestieji turėję
visuomeniniame
gyvenime
—
J. Zinkuvienė — 3.50 sv.
Sodybos vedėjai pageidauja, kad norin
ABRUCIAI ATVYKO Į AMERIKĄ
pabėgėlių teises ir jie niekam nieku ne
naujaisiais — 1988 metais.
P. Vasis — 3.50 s v.
tieji praleisti Kalėdų Šventes Sodyboje,
kenkė.
Š.m.
lapkričio
23
d.
buvę
politiniai
ka

J. Kuliukas — 3.50 sv.
arba dalyvauti Kūčių vakaiienėje užsi
LKD vaidybos vardu Palavinskas
liniai, Vytautas Abrutis ir jo žmona Edi Ramu Fiji saloje
B. Rudzevičius — 5.50 sv.
sakytų vietą iš anksto.
ta Abrutienė su 13-mečiu sūnumi Aidžių
Sukilimo vadas gen. Rabuka paskyrė;
E. Lilius — 5.50 sv.
Lietuviams yra šios kainos:
buvusį karalienės atstovą Sir Penaia Gaatvyko į JAV.
F. Guga — 5.50 sv.
Kūčių vakarienė 7 vai. vakare, asme
1979 metais Abručiai atsisakę sovietų nilau respublikos prezidentu, o pats liko t
B. Gailiūnas — 5.50 sv.
niui .10.00 sv.
pilietybės, padavė prašymą emigruoti į vidaus reikalų ministeriu. Buvęs ministe- i
Aukojusiems esame dėkingi.
Pirmos Kalėdų dienos 1
vai. p.p.
JAV. 1980 m. balandžio mėn. kratos me ris pirmininkas Mara paskirtas nauju į
pietūs asmeniui ...10.00 sv.
tu jų bute rasta anti-komunistinės litera ministeriu pirmininku, ir manoma, kad
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Vakarienė 6 vai. v., asmeniui .6.00 sv.
Kalėdų pamaldos Lietuvių bažnyčioje tūros. Gegužės mėnesį Abrutis nuvyko Fiji vėl grįš į Britų bendruomenę — Com
DBLS-gos metinis atstovų ir LNB-vės
Nakvynė ir pusryčiai asmeniui..17.50 sv.
suvažiavimas vyks 1988 m. balandžio 16Kaip ir visuomet, Bernelių Mišios bus Maskvon susitikti su užsienio korespon monwealth.
Šioms dienoms bus specialiai parinkti
dentais, kur jis buvo suimtas. Nuteistas,
17 dienomis Lietuvių Namuose Londone. valgiai.
Kalėdų naktį 12 vai.
Kalėdų ryte šv. Mišios bus 9 ir 11 vai. jis išbuvo 2į metus kalėjime. Jam grįžus
iš kalėjimo, po kratos jų bute Edita Ab
AFGANAI NORI LAISVI GYVENTI
PADĖKA
rutienė buvo suimta ir nuteista 4 m.
RENGINIAI
LIETUVIŲ
KLUBE
Leedse
—
gruodžio 20 d., 13 vai.
Londono Lietuvių Moterų Sambūris
griežto režimo stovykla ir dviem metam
Afganai laisvės kovotojai griežtai at
Klubas I-mą Kalėdų dieną po pietų
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 nutrėmimo. Būdama Mordavijos (mote
„Dainava" nuoširdžiai dėkoja visiems rė
metė sovietų pasiūlymą pagal kurį rau
baro uždarymo laiko bus uždarytas; II-trą vai.
mėjams už pinigines aukas, paaukotus
rų) stovykloje, ji labai aktyviai reiškėsi
Kalėdų dieną bus atidarytas.
Nottinghame — gruodžio 20 d., 11.15 su Jadvyga Bieliauskienė, ukrainiete Irin donoji armija pasitarauktų iš Afganista
daiktus loterijai ir kitokiu būdu prisidėno, jei amerikiečiai sustabdytų pagalbos
vai., Židinyje.
jusiems prie bazaro surengimo.
Ratušinskayja ir kitomis politinėmis ka
tiekimą rezistentam. Laisvės kovotojų są
Naujųjų
Metų
sutikimas
Derbyje
—
gruodžio
20
d.,
14
vai.,
šių metų bazaras buvo vienas iš pel
linėmis, siuntė prezidentui Reaganui svei
jūdžio vadovybės atstovas pažymėjo, kad J
L.K.V.S-gos „Ramovės“
Manchesterio Bridge Gate.
ningiausių. Gryno pelno gauta £542-55o.
kinimą jį perrinkus prezidentu, rašė pro
Nottinghame — Kalėdų I ir II d., 11.15 testo laišką Aukščiausiam Prezidiumui, ir šis pasiūlymas yra grynai propagandinis,;
Sambūrio pajamos skiriamos tautiniams, skyriaus rengia M. lietuvių klube Naujų
ir nerealus. Jis pažymėjo, kad pasiprie
jų 1988 Metų sutikimą. Pradžiai galite at vai., Židinyje.
kultūriniams ir šalpos reikalams.
kt. Abrutienė išleista š.m. gegužės mėnes'į,
šinimas sovietam vyksta nepriklausomai j
sinešti savo maisto, vėliau duos klubas.
Wolverhamptone
—
Kalėdų
I
d.,
14.30
šv. Kalėdų proga sveikiname mielus
metais anksčiau iš nutrėmimo, nors ji at
nuo amerikiečių ginklų tiekimo. Rezisten
Bus galima įsigyti kepuraites.
vai.,
24-26
Meriadale
Rd.,
Chapel
Ash.
tautiečius ir linkime sveikatos bei sėkmės
sisakė pasirašyti malonės prašymą.
cinė kova Afganistane, priminė laisvės
Prašomi dalyvauti visi.
Nottinghame — gruodžio 27 d., 11.15 v.
1988 metais.
Abručių kelionę iš Lietuvos tvarkė In
Ramovėnų
valdyba
Židinyje.
kovotojų sąjūdžio atstovas, prasidėjo tuo);
Dainavietės
ternational Rescue Committee, šiuo metu
po sovietinės invazijos, kai laisvės ko-:
Iluddersfielde — gruodžio 27 d., 13 vai.
juos globoja jų giminaitė Washingtone.
votojai dar nebuvo gavę jokių ginklų iš
Klubo narių susirinkimas
Stoke on Trente — gruodžio 27 d., 14.30
ATIDUODU ENCIKLOPEDIJĄ
užsienio. Afganų tauta, kuri už savo lais
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo val vai., St. Wulstane.
Nusilpus akim, dovanoju pilną lietuviš dyba šaukia 1988 m. sausio 3 d., sekma
vės atstatymą jau yra sumokėjusi ne
ŽYGIS UŽ LIETUVĄ
Nottinghame — Naujuose Metuose, 8
ką enciklopediją. Kas nori ją gauti pra dienį, 3 vai. p.p. visuotiną metin'į narių vai. ryte, Židinyje.
Maldos žygį už Lietuvą atlieka gruo paprastai aukštą kainą, nesiliaus kove
šom rašyti: B. Šimėnas, 52 Leeds Rd.. susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizi
Nottinghame — sausio 3 ir 10 d., 11.15 džio 14 d. Derby Liet. Kat. Bendrija, jusi, kol bent vienas okupacinės raudone
Lofthouse, Nr. Wakefield, Yorks WF3 jos k-sija padarys pranešimus ir bus vai., židinyje.
gruodžio 21 Birminghamo, gruodžio 31 d. sios armijos karys liks Afganistane.
3EX.
(VAT.R)
svarstomi klubo einamieji reikalai.
Bradford? — sausio 3 d., 12.30 vai.
Peterborough.
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Londonas
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