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meilės 
reikalas, 

ne Lietuva, o plačioji Rusija, 
atplaukia ach, taip 
ir bevertis, 
rublis; iš ten

reikalin- 
bet vis dėlto 

ateina ir tos 
idėjos: kyšinin- 

tinginiavimas,

Praėjo 1987-tieji metai. Per visus me
tus, kaip ir anksčiau, pavergtojo krašto 
spauda, sovietiniai komentatoriai bei ap
žvalgininkai ne kartą primetė mums, už
sienyje gyvenantiems lietuviams, jog gir
di mes apgailestaujame ne Tėvynės, ne 
gimtojo krašto ir tautos likimo, o pra
rastus dvarus, paliktus turtus. Tiems vi
siems rašeivoms, prisiekusiems rusiško
sios „kultūros“, rusiškosios „dvasios“ pla
tintojams nė į galvą neateina, kad kas 
nors galėtų turėti tokius jausmus, kaip 
Tėvynės meilė. Ieškoti Tėvynės 
pas tuos žmones — beprasmis 
Jų Tėvynė 
Iš Rusijos 
gas, kad 
pinigas —
„nuostabios“ rusiškosios 
kavimas, girtuokliavimas, 
sukčiavimas, šunuodegystė, grobstymas.

Žinoma, visiems atplyšėliams nuo tau
tos kamieno kai kurios „idėjos" labai pa
rankios — jų pagalba galima įsigyti na
muką, butą, naujus baldus, geresnį postą 
ir ko gero net automobilį. Pasiekęs tokį 
„perteklių“ kur čia ir galvosi apie Tėvy
nę. O jei pats neturi jokio žmogiško ryšio 
su ja, tai ir kiti negali jo turėti — tokia 
paprasta yra šunuodegiatojo logika.

Mes ne vienas nubraukiame ant mūsų 
skruostų sustingusią ašarą, bet ne todėl, 
kad netekome dvaro, o todėl, kad di
džiausią žmogaus turtą — Tėvynę šian
dien trypia svetimos kojos.

Mes ne vienas užgniaužiame skausmą 
širdyje, kai prisimename žydinčius gim
tuosius laukus, kai oras staiga tarytum 
pakvimpa lietuviškųjų pušų sakais, kai 
kažkur tarytum suraudonuoja gimtojo 
putino uogos, kai tarytum suboluoja žy
dinti ieva.

Kiek rašyto „vandens“, kiek tuščių 
liaupsnimų nepagailėjo „Tiesa“, „Kom- 
jaunimo tiesa“, „Literatūra ir menas“ bei 
kiti komunistinės propagandos leidiniai 
praėjusią vasarą Lietuvoje įvykusiai 
moksleivių dainų šventei garsinti bei nu
šviesti. Ach, kokia palaima, tik didžio
sios Rusijos glėbyje yra įmanomos tokios 
lietuvių „kultūros šventės“. Tik „nesa
vanaudiška“ ir „visapusiška“ parama, tas 
ypatingas Rusijos šešėlis, būk tai 
dąs lietuviams, 
lėkius skambia 
mo" i

Mes 
gražiai 
čiau iš 
gimtis, 
to „socializmo“ garbei; iš jų lūpų skam
bėjo tautos palikimas, o ne į jaunas gal
vas įkaltas nusižeminimas prieš „didžią
ją rusų tautą“.

Tos tautos — grobikės pėdsakų nerei
kia toli ieškoti. Mes užsienio lietuviai, 
patariame visiems rašeivoms akylai pa
sidairyti pavergtosios Tėvynės miestuose, 
miesteliuose bei kaimuose. Kažkada juos 
puošė Gedimino, Vytauto, Pilies, Kęstu
čio, Birutės, Žalgirio, Basanavičiaus, Lai
svės gatvių ar alėjų vardai. Gal tai buvo 
ne patys gražiausi vardai, bet jie at
spindėjo mūsų krašto praeitį, lietuvių 
dvasią, jų būdo savitumą, šiandien gi, 
bejausmės lentelės pabrėžia visai kito
kius, lietuviams tiek svetimus vardus: 
Lenino prospektas, Černiachovskio aikš
tė, Saltykovo-Ščedrino, Gogolio, Dzeržins
kio, Čechovo, Kursko, Orilo, Kalinino gat
ves. Mes visi žinome, kad šie vardai be 
galo brangūs rusų šovinistams, bet mūsų 
gimtajai žemei jie svetimi, beprasmiai ir 
nereikalingi. Jie tik 
kam dabar priklauso 
joje šeimininkauja ir

Praėjusiais metais 
sienyje gyvenantieji lietuviai iškilmingai 
minėjo Lietuvos krikšto jubiliejų, šią 
reikšmingą sukaktį buvo bandyta pabrėž
ti ir pavergtoje Lietuvoje, šiandieniniai 
mūsų krašto ponai ir valdytojai leido 
Vilniuje netgi šiokias tokias iškilmes, nu
dažė vieną kitą katalikų bažnyčią. Dau
guma tų Dievo namų durų jau seniai už
darytos, 
bendrai 
įrengtas 
jus.

O šalia tos bažnyčios —- muziejaus sto
vi didžiulis rusų vienuolynas su pasipū
tusia stačiatikių bažnyčia. Kodėl gi čia

krašto jaunimui 
daina garsinti

įduo- 
visus po- 
„socializ-

vaisius.
tikime,
ir iš visos širdies dainavo.
jų lūpų skambėjo lietuviškoji pri-
o ne himnas iš Rusijos importuo-

kad Lietuvos jaunimas
Ta-

dar kartą pažymi 
mūsų Lietuva, kas 
savivaliauja, 
visi plačiame už-

tenai nebesusirenka tikintieji 
maldai. Vienoje bažnyčioje netgi 
ateistinis, priešreliginis muzie-

agitacija prispaus- 
kvailinti. Mūsų Tė- 
bei veikia toks Al- 
laikomas istoriku 

So-

Lietuvos is- 
liaudies ko- 
Tai aktualu 
žmonių kla-

išeiviją...“
žodžiais, mes, užsie- 
tik reakcingi šmeižė-

niekas neįrengė muziejaus, sandėlio, 
pyklos, parduotuvės ar net tvarto? 
virkščiai, Lietuvos krikšto proga tos 
sų bažnyčios bokšto kupolas buvo 
naujai paauksuotas. Rusiškiesiems
perialistams ir šovinistams leidžiama 
netgi bažnyčiose puoselėti savo tautinę 
religiją. Lietuviams gi, katalikams — 
baudžiauninkams, tos laisvės nėra.

Ir anais, pasibaigusiais metais, mūsų 
Tėvynėje buvo vedama arši, nuo bet ko
kios tiesos atitrūkusi 
tai tautai gluminti ir 
vynėje gyvena, dirba 
girdas Rakūnas. Jis
yra pedagoginio instituto docentas, 
vietinėje spaudoje lietuvių kalba nema
žai jo straipsnių. Viename iš jų jis rašo: 

„Komunistų partijos programoje ‘įra
šyti uždaviniai nurodo, kaip svarbu yra 
nušviesti netolimus Tarybų 
torijos įvykius -— didvyrišką 
vą už socializmo sukūrimą, 
ir todėl, kad Lietuvos darbo
sinės kovos už socializmą istorija tebėra 
įnirtingos imperialistinės antitarybinės 
propagandos objektas. Reakciniai lietuvių 
emigrantai visaip iškraipo ir klastoja to 
meto įvykius. Išgalvotais prasimanymais, 
šmeižtais jie mėgina ne tik kurstyti na
cionalistines nuotaikas respublikoje, bet 
ir klaidinti lietuvių

Taigi, šio istoriko 
nio lietuviai, esame
jai ir kurstytojai. Reikia juk ką nors ap
kaltinti, kad ir šiandieninėje Lietuvoje 
neužgęso tautinė kibirkštis, kad rusiška
sis imperializmas iki šiol dar nesugebėjo 
visiškai užgniaužti lietuviškosios sąmonės 
bei dvasios. Ponas Rakūnas savo citato
je ypatingai pabrėžia žodį „netolimus“. 
Tuomi vaizdžiai pasakoma, kad Lietuvos 
praeitis, jos vaidmuo politiniame rytų Eu
ropos gyvenime turi būti galutinai ištrin
ti iš lietuvių sąmonės. Ir geriausias įran
kis tam yra tokie sovietiniai istorikai, to
kie pedagogai, kuriems tautinis susipra
timas yra tik bereikalinga našta, pakeliui 
į aukštesnius postus, geresnį uždarbį, 
gražesnį butą ar šaunesnį automobilį. 
Nei vienoje Lietuvos mokykloje šiandien 
nedėstoma senoji Lietuvos istorija, ten 
nebekalbama apie didingą mūsų krašto 
praeitį, o tik pripuolamai, paviršutiniš
kai, be gilios analyzes nušviečiamas Lie
tuvos — Rusijos vasalo — vaidmuo.

Jaunam lietuviui gimtajame krašte 
pasidarė svetimi Mindaugo, Algirdo, Kęs
tučio, Gedimino, Vytauto vardai bei su 
jais susiję kariniai, politiniai ar ekono
miniai įvykiai. Tačiau kiekvienam, jau 
nuo prmųjų dienų, mokykloje įkalamos 
pasakos apie rusą Aleksandrą Nevskį, 
carus — Joną Žiaurųjį, Petrą Didįjį; kar
vedį Suvorovą, kazokus — Sibiro 
riautojus (Jarmakas) ir kazokus — 
tininkus (Pugačiovas) ir t.t., 
paprastą“ 
poje.

Rusijos 
pridengtas
skraiste, yra bjauri, sunkiai išgydoma li
ga ir gaila tik, kad pavergtoje Lietuvoje 
dar vis randasi žmonių, kurie 
pastebėti tos ligos padarinių.

„Didžioji iusu tauta" (turima 
ne rusų skaičius, o „didingieji"

nuveikusi ši tauta — ji 
rytų Europos kraštams 
humanizmą (!), aukš- 

pasiekimus, didžiausius 
e c h n i k o s išradi- 

rusai 
tik 

„gi- 
di- 

1 ie- 
tos

Rusijos vaidmenį

imperializmas ir 
komunizmo bei

apie 
rytų

užka- 
maiš-

Euro-

šovinizmas, 
socializmo

nesugeba

omenyje 
darbai,

kuriuos būk tai 
tariamai davusi 
,gilią kultūrą, 
čiausius meno 
mokslo bei t
mus (!). Įsivaizduokite sau — tik 
išrado komunizmą ir socializmą ir 
Rusijoje šioms sąvokoms duodama 
liausią prasmė“), „nesavanaudiška
džiojo brolio parama“ (ar tūkstančių 
tuvių deportavimas į Sibirą yra dalis 
„paramos"?) bei panašūs liaupsinimai 
taip ir nepalieka šiandieninės Lietuvos 
spaudos puslapių.

Prisimena ne taip jau „šviežias“, bet ir 
šiandien aktualus anekdotas:

Prekinis traukinys, pakrautas visokiau
siais smulkiais neikniekiais, dideliu grei
čiu skuba iš Rusijos Lietuvos link. Gar
vežys šniokščia greitai ir tame jo dūsa
vime girdėti ritminga lietuviška melodija 
— ... degtukai-sektukai?*“degtukai-sektu 
kai...

Po kelių dienų tas pats traukinys, na- 
krautas sunkiomis prekėmis, grįžta iš

Iš Vilniaus gautas pranešimas ir krei
pimasis į laisvojo pasaulio lietuvius jung
tis maldomis su tikinčiaisiais Lietuvoje, 
kad jiems būtų grąžinta Vilniaus Kate
dra. Visoje Lietuvoje, prie bažnyčių ren
kami parašai po šiuo tekstu;

T.S.K.P. Centro Komiteto Generaliniam 
Sekretoriui, M. Gorbačiovui.

1987-ais metais, švęsdami Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukaktį, mes buvome 
nuliūdę, kad negalėjome šio, mums 
brangaus, jubiliejaus atšvęsti istorinėje 
Vilniaus Katedroje — toje vietoje . kur 
prasidėjo lietuvių krikštas ir. kur ilsisi 
vieno iš Lietuvos krikštytojų, Vytauto Di
džiojo žemiškieji palaikai. Vilniaus Ka
tedra, centrinė Lietuvos katalikų ir Vil
niaus arkivyskupijos bažnyčia, jau dau
giau kaip 35-eri metai kaip paversta pa
veikslų galerija ir koncertų sale. Ruo
šiantis Rusijos krikšto 1000-ties metų ju
biliejui, tikintiesiems provoslavams buvo 
sugrąžintas 
nas.

Prašome, 
600-tų metų
grąžinta centrinė mūsų krašto 
Vilniaus Katedra.

Pasirašo: Lietuvos 
Lietuvos Krikšto

Sveikiname visus lietuvius tėvynėje 
ar svetur, kenčiančius sovietiniuose 
kalėjimuose, lageriuose, ar nutrėmime.

Praėjusieji metai savo įvykiais ir 
pasireiškimais ok. Lietuvoje ir svetur 
iškalbiai byloja pasauliui apie lietu
vių tautos valią ir ryžtą būti laisvais ir 
nepriklausomais. Tą lietuvių tautos 
teisę išryškino ir patvirtino Europos 
Parlamentas bei Europos Tarybos 
Parlamentinė Asamblėja savo 1987-ais 
metais priimtomis rezoliucijomis.

Savo veiklai Europoje sustiprinti, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, Pasaulinė Laisvųjų Latvių 
Sąjunga, ir Pasaulinė Estų Taryba 
įsteigė Strasbourge, Prancūzijoje, in
formacijos biurą.

Nauji įvykiai reikalauja visų mūsų 
pasiryžimo bei pasišventimo ir toliau 
siekti Lietuvos suvereninių teisių 
statymo.

Tad su viltimi visi junkimės I 
darbu, raštu, žodžiu ar auka į 
šventą laisvės kovą.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

LIETUVOJE

Maskvos Danilovo vienuoly-

kad minint Lietuvos krikšto 
jubiliejų ir mums

1987 
Metai.

at-

kas 
šią

but-ų su- 
šventovė,

Katalikai,
Jubiliejaus

Pasaulio informacijos priemonių 
darbuotojams ir geros valios 

žmonėms

ATVIKAS LAIŠKAS

su užsieniu turėjau tik 
iš užsienio kas nors pa-

labai senas blogų žmo- 
die- 

suikom-

Pasklido gandai, kad aš dažnai skam
binanti į Vatikaną ir dėstanti pretencin- 
gus pasiūlymus ar reikalavimus. Ryšium 
su -tuo turiu pareikšti, kad į Vatikaną al
kam kitam už Sovietų Sąjungo-s ribų nie
kada pati nesu skambinusi ir iš Vatikano 
man niekas niekada neskambino. Telefo
ninius pokalbius 
tais atvejais, kai 
skambino man.

Dezinformacija
nių išradimas, naudojamas ir mūsų 
nomis norint ką nors apšmeižti, 
promituoti, apgauti, suklaidinti. Apie ma
ne labai platus ir intensyvus gandų sklei
dimas pasaulyje rodo, kad kažkas ga
lingas labai nori mane sukompromituoti. 
Ar tik ne KGB tai darbas, nes išskyrus 
KGB man niekas nėra grasinęs ką nors 
blogo padaryti?

Nijolė Sadūnaitė, 1987 m. gruodžio 24d., 
Vilniaus miestas

(sviestas-lašiniai).
kandžia pastaba pasakoma labai 
Rusija, pasigrobusi mūsų kraštą ir 
jį visokeriopai išnaudoja -— anie 
nors nesavanaudišką paramą ne-

Lietuvos Rusijon. Garvežys juda lėtai, 
šniokščia labai sunkiai ir jo dūsavime 
dabar girdisi rusiška dainelė — ... maslo- 
salo... maslo-salo...

Šia 
daug: 
toliau 
kokią
gali būti jokios kalbos.

Metams pasibaigus kiekvienas žmogus 
apsvarsto savąją praeitį, daro planus 
ateičiai. Mūsų užsienio lietuvių, praeitis 
yra nužymėta karšta meile Tėvynei, nu
žymėta darbais ir veikla tos Tėvynės lais
vei atgauti. Gal būt ne kiekvieno iš mū
sų įnašai lietuvybės reikalui yra vieno
dai dideli ir reikšmingi. Bet kiekviename 
iš mūsų vis dar plaka lietuviška širdis, 
kiekviename iš mūsų dega meilė gimta- 
am kraštui. Tegu ir ateinantieji, 1988-ji,

būna mūsų tautinio susipratimo ir tauti
nės veiklos metais.
' O jei kokie tai rašeivos vis dar kalbės 
apie nacionalinį „kurstymą", apie gilų 
kiekvieno mūsų tautos vaiko susipratimą, 
apie mūsų ir pavergtojo krašto 
meilę Lietuvai — tegu kalba. Mes 
tik didžiuotis, kad mūsų tautinė 
įveikė visas kliūtis, išlaikė visus 
mus ir gilios meilės maitinama
toliau; mes galime didžiuotis, kad mūsų 
tautinis darbas ir tautinė veikla nebuvo 
veltui.

j

žmonių 
galime 

įtaka 
bandy- 
klestės

Algis Sadauskas

SPECIALUS SVEIKINIMAS

nau- 
viso-

Mielos sesės iir broliai išeivijos lietu
viai!

Jau lygiai šimtas dienų kaip mes 
dojamės jūsų dėmesiu, pagarba ir 
kei iopa globa.

Jūsų visokeriopą globą ir pagalbą 
mums, mes suprantame, kaip jūsų karštą 
meilę pavergtai mūsų Tėvynei Lietuvai, 
joje priespaudą nešantiems lietuviams.

Kad taip tikrai yra, tai mes labai aki
vaizdžiai įsitikinome lankydamiesi įvai
riose Amerikos ir Kanados lietuvių kolo
nijose, dalyvaudami įvairių organizacijų 
posėdžiuose ir susirinkimuose. Jūsų pa
triotiniai jausmai ir labai aktyvi tautinė 
veikla yra neįkainuojamos vertybės, pa
skata ir tvirtas pagrindas pavergtoje Tė
vynėje gyvenantiems lietuviams, kad to
liau tęsti ilgą ir sunkią kovą už žmogaus 
teises ir pagrindines laisves Lietuvoje, už 
dvasines vertybes ir jų išsaugojimą, už 
tautinio sąmoningumo stiprinimą ir, pa
galiau, už laisvės atgavimą mūsų visų 
Tėvynei Lietuvai,

Mūsų atvykimui į Ameriką reikalingus 
dokumentus parūpino BALFas. Jis suda
rė sąlygas, kad mes galėtume kiek galima 
plačiau susipažinti ne vien tik su Čikagos 
lietuviais.

Visiems, 
draugams 
pastangas
kalėjimų ir lagerių, už jūsų laiškus, ku
riuos, deja, aš negalėjau gauti, už jūsų 
dėmesį mano terorizuojamai šeimai ir už 
tą begalinę globą, meilę ir paramą, kurią 
mes patyrėme ir Lietuvoje ir čia — Ame
rikos kontinente, visų trijų: Irenos, Dai
vos ir Vytauto Skuodžių vardu dabar, per 
laisvąją lietuvių spaudą, tariu labai, la
bai nuoširdų AČIŪ!

Mums 
niekada, 
ir toliau 
Tėvynei

Mes nuoširdžiai sveikiname jus visus su 
Kalėdų šventėmis. Linkime Dievo palai
mos jūsų geriems namams ir visokeriopų 
Jo malonių naujaisiais 1988-siais metais!

Su gilia pagarba ir begaliniu dėkingu
mu — Vytautas Skuodis,

1987 m. gruodžio 18 d.

visiems lietuviams ir mūsų 
nelietuviams, už jūsų įvairias 
mane išlaisvinti iš sovietinių

padaryto gero mes nepamiršime 
O už visą tai mes atsilyginsim 
drauge su jumis dirbdami mūsų 
Lietuvai, Jos laisvei.

„HELSINKI 86“
I Vakarus ištremti latvių žmogaus tei

sių gynybos grupės „Helsinkis 86“ nariai 
Austrijos sostinėje Vienoje surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
Latvijoje likę grupės nariai yra pasiryžę 
ir ateityje rengti viešas demonstracijas, 
nepaisydami sovietinio saugumo bandy
mų užkirsti kelią tolimesnei „Helsinkis 
86“ grupės veiklai. 43-ejų metų amžiaus 
Raimonds Bitenieks ir 28-nerių metų Ja
nis Barkans užsienio korespondentam 
pažymėjo, kad viešos demonstracijos Lat
vijoje bus rengiamos siekiant atkreipti 
pasaulio dėmesį 'į Latvijoje sovietų vyk
domus pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus.

Naujas „Respublikos prezidentas“
1987 m. gruodžio 7 dieną LTSR Aukš

čiausioji Taryba išrinko Vytautą Astraus
ką Tarybos prezidiumo pirmininku. Kaip 
anksčiau buvo pranešta, ligšiolinis Prezi
diumo pirmininkas R. Songaila buvo iš
rinktas LKP CK pirmuoju sekretorium.

Vytautas Astrauskas gimė 1903 m. sau
sio 30 d. Šiauliuose. Tarp 1947-1950 m. 
jis dirbo „administracinį darbą“ Kelmė
je. Nuo 1950 m. — kompartijos narys. 
Baigęs Vilniaus aukšt. partinę mokyklą 
ir Maskvos kooperacijos institutą, nuo 
1961 m. buvo LKP CK nariu, ir nuo 1981 
m. CK sekretorium. Taip pat, LTSR Aukš 
čiausios Tarybos deputatas. Už nuopelnus 
So v. Sąjungai apdovanotas ordinais ir 
medaliais.

Padidintos kolūkiečių pensijos
Valdžios įsaku, nuo š.m. sausio 1 dienos 

kolūkių nariams ir jų šeimoms padidina
mos pensijos. Minimalus senatvės pensijos 
dydis nustatytas 40 rublių per mėnesį. Į 
grupės invalidams minimali invalidumo 
pensija bus 75 rubliai mėnesiui.

Veiverių seminarijoje — muziejus
Veiveriuose įsikūrusi Kultūros fondo 

rėmimo grupė nutarė rūpintis buvusios 
mokytojų seminarijos rūmais ir įrengti 
juose Padagogikos muziejaus filialą.

Veiverių mokytojų seminariją, veikusi 
tarp 1866-1918 m. ir vėliau, paruošė daug 
lietuvių mokytojų, kurių dalis buvo žy
mūs įvairių 
P. Arminas, 
ir kiti.

Šiuo metu
muose yra vidurinės mokyklos bendrabu
tis. Rūmai yra apleisti ir neremontuoja
mi.

sričių veikėjai. Tarp jų — 
J. Damijonaitis, J. Geniušas

istoriniuose seminarijos ru-

Muziejus Ustronės svirne
Spalio 15 dieną Ustronės vienkiemyje, 

Krekenavos apylinkėje, atidarytas J. 
Tumo-Vaižganto muziejus. Nuo 1902 m. 
kun. J. Tumas buvo atkeltas į nuošalią 
Vadaktėlių parapiją, čia gyvendamas jis 
lankydavo Ustronės šeimininkus — Vi
dugirių šeimą. Jų svirne Vaižgantas rašė 
„Aukštaitiškus vaizdelius“, bendravo su 
knygnešiais J. Bieliniu ir K. Ūdrų. Svir
ne buvo 
čia — J.

įrengta knygų slėptuvė. Dabar 
Tumo-Vaižganto muziejus.

protestas
Aukščiausioji Taryba, posėdžia-

Tarybos
LTSR 

vusi lapkričio 11 dieną ir priėmusi 1988 
metų biudžetą, priėmė taip pat Tarybos 
pareiškimą, kuriuo protestuojama, kad 
Jungtinių Amerikos Valstijų kongresas 
„grubiai kišasi į Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos vidaus reikalus“.

Maskvos statytiniai „pasipiktino“, kad 
JAV prezidentas, kongresas, kongreso na
riai ir kiti valstybės veikėjai dažnai pa
sisako Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
laisvės klausimu. Todėl, iškreipdami is
torinius faktus, jie dabar bando kalbėti 
lietuvių liaudies vardu ir tvirtinti, kad 
Lietuvos buvimas TSRS sudėtyje „atitin
ka lietuvių tautos valią ir interesus“.
Varpų muzika Klaipėdoje

Senojo Klaipėdos centrinio pašto bokš
te, prof. Vytauto Jakelaičio rūpesčiu, da
bar įrengtas karilionas, iš kurio po mies
tą sklinda varpų muzikos melodijos. Po 
karo Klaipėda negirdėjo varpų skambėji
mo. Dešimts metų 
Vokietijos Apoldos 
pus. Klaipėdiečiai 
Kęstutis Kačinskas
deburgo muzikos mokyklą išmokti varpų 
muzikos. Kariliono atidarymo proga ne
seniai buvo surengtas varpų muzikos fes
tivalis, kuriame dalyvavo geriausi Lietu
vos ir Rytų Vokietijos atlikėjai. Kompo
zitoriai ruošia naujus kūrinius.
Moterų suvažiavimas

Lapkričio 21 dieną 
ruoštas Lietuvos TSR 
mas, kurį partijos ir
pasveikino R. Songaila. Moterų tarybos 
pirmininke išrinkta V. Klikūnienė, LTSR 
Aukšč. Tarybos prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja. Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje siūloma įtraukti moteris į 
politinę veiklą, nesitaikstyti su bet ko
kiomis nacionalizmo ir svetimos ideologi
jos apraiškomis, su religiniais prietarais 
ir t.t.

teko laukti, kol Rytą 
liejykla pagamino va. - 
Stasys Žilevičius ir 
buvo pasiųsti į Mag-

Vilniuje buvo su- 
moterų suvažiavi- 
vyriausybės vardu

1
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Romanas „Skeveldros“
Aurelijos Balašaitienės romanas „Ske

veldros“, .išleistas „Vilties“ Draugijos 
Leidyklos Clevelande, JAV, aprašo vienos 
lietuvių šeimos gyvenimą 1939-1949 me
tais.

Plaškevičiai, pagal autorę, tai turtingi 
Lietuvos bajorai-patriotai, turintieji sa
vo dvarą Sangailiuose. šeimos galva — 
Anicetas Plaškevičius, našlys, yra įsimy
lėjęs į gydytoją, orofesorę Eleną Rama
nauskaitę. Jauna gydytoja nėra jam abe
jinga ir jų meilūs susitikimai baigiasi ves
tuvėmis. Aniceto žmona palieka Kauną, 
persikelia į Sangailius, kur praktikuoja 
mediciną.

Aniceto sūnus, Steponas Plaškevičius, 
studijuoja mediciną Kaune ir turi važiuo
ti ‘į Vieną gilinti savo studijas. Prieš iš
vykdamas j Austriją, jis veda studentę 
Margaritą Šalciūtę, kuri pasilieka Lietu
voje. Vienoje Steponas turi dėdę, Valde
marą Plaškevičių, diplomatą, dirbantį 
Lietuvos Pasiuntinybėje.

Atrodo, Plaškevičių šeimos gyvenimas 
turėtų klostytis laimingai, bet artėja 1939 
metų įvykiai. Hitleris užpuola Lenkiją. 
Pradžioje Plaškevičiai nejaučia, kad au
dra artėja prie Lietuvos. Anicetas ir jo 
žmona draugiškai priima pas juos apgy
vendintus internuotus lenkų karininkus. 
Ji ir Anicetas jaučiasi labai laimingi, bet 
sovietų okupacija jau čia pat ir ji labai 
žiauriai paliečia visą šeimą. Jaunas Plaš
kevičius pasilieka Vienoje. Dvaro ūkve
dys yra komunistas. Jis terorizuoja Ani
cetą, kuris miršta nuo širdies smūgio. Jo 
žmona ir mažytė dukrelė deportuojamos 
į Sibirą ir jų likimas pasilieka nežinomas.

Vokiečių okupacijos metu jaunas Plaš
kevičius grįžta 'į Lietuvą ir perima dvaro

Prašymas
AUŠRININKO DR. JONO ŠLIŪPO ARCHYVO REIKALU

Mieli Lietuviai! šiais metais padariau 
dvi keliones; pavasarį buvau Australijoje, 
o rudenį kai kuriuose didesniuose JAV 
miestuose, taipgi pervažiavau per lietu
vių „angliakasių slėnį“ Pennsylvanijoje

Mano kelionių tikslas buvo surinkti, 
kiek begalima jos rasti, išsilikusią archy
vinę medžiagą apie mano tėvą Aušrinin
ką Dr. Joną Šliūpą. Daugelis sutiktų tau
tiečių manęs pageidavo kad rinkdamas 
medžiagą praplėsčiau užsibrėžtą tikslą 
— įsteigčiau AUŠRININKO DR. JONO 
ŠLIŪPO VARDO ARCHYVĄ, į kurį būtų 
galima sutelkti ne vien tik medžiagą apie 
Šliūpą, bet ir kitas senovines knygas, is
torinius raštus, dokumentus, svarbesnius 
straipsnius, fotografijas, prisiminimus. 
Vienas lietuvis net sakė: „Vytautai įsteik 
savo tėvo vardu archyvą, kur surinkta 
medžiaga liktų lietuvių istorijai ir kad 
neatsitiktų taip kaip įvyko su kun. Milu
ko knygynu, kuris po mirties buvo dviem 
sunkvežimiais išvežtas į šiukšlyną“. Ki
tas sakė: „Po mano mirties, kur dings 
mano knygos ir raštai — vaikai lauk iš
mes; o juk tiek daug turiu istorinių ver
tybių“.

Grįžęs namon pergalvojau siūlymus ir 
nutariau įsteigti AUŠRININKO DR. JO
NO ŠLIŪPO VARDO ARCHYVĄ, kuris 

ūkininkavimą. Gerų santykių su vokie
čiais dėka jis gali suteikti pagalbą pažįs
tamiems žydams ir juos slėpti. Jo dėdė 
Valdemaras, dar prieš karą veda austrų 
tautybės merginą, kuri garbina Hitlerį ir, 
žiūri su panieka į Valderamą jam prara
dus diplomatinį postą.

Karo pabaigoje, artėjant rusų kariuo
menei prie Lietuvos, Steponas Plaškevi
čius nutaria trauktis į Vakarus kartu su 
savo žmona, sūnum Linu ir įsūnintu Vy
tuku, kuris yra žydų kilmės. Jiems bė
gant, rusų lėktuvų antpuolio metu žuvo 
Stepono žmona, tiktai Steponas, Linas ir 
Vytukas pasiekia pabėgėlių stovyklą Vo
kietijoje. Ten tikrasis tėvas suranda savo 
sūnų Vytuką, o Steponas ir Linas emi
gruoja į Ameriką.

Tik atvėręs pirmą knygos puslapį, skai
tytojas įsitraukia į autorės labai vaiz
dingą ir įdomų aprašymą, kaip lietuvis 
išeivis jaučiasi pamatęs Amerikos konti
nentą nuo savo laivo denio. Po to jau tos 
knygos negali padėti į šalį — ją turi per
skaityti iki galo. Jis dalinasi su visų kny
gos herojų — gerų ir piktų — pergyveni
mais, ryškiai mato visus to laiko įvykius 
palietusius mūsų tėvynę. Lietuvos gamtos 
aprašymai knygoje turėtų kutenti kiek
vieno lietuvio sąmonę.

Nors autorė sako, kad ji „šią knygą 
skiria tai kartai, kuri augo, brendo ar gi
mė toli nuo savo tėvų žemės, kad San- 
gailių ir jų gyventojų likime ji galėtų 
įsisamoninti lietuvių tautos tragediją, ją 
suvokti ne vien protu bet ir jausmais“ — 
ši knyga išspaus ašarą ne vienam seno
sios kartos išeiviui ar išeivei, kurie ją 
paims į rankas.

J.B.

pradžioje bus priglaustas mano namuose, 
o vėliau perkeltas arčiau lietuviškų cen
trų. Padarysiu įpareigojimus, kad po ma
no mirties archyvas atatinkamu laiku 
būtų pervežtas į Lietuvą.

Padaręs šį sprendimą, kreipiuosiu į vi
sus lietuvius kurie turite medžiagos apie 
Dr. Joną Šliūpą. Prašau perduokite isto
rinę medžiagą šiam Archvyvui. Parašyki
te ką turite ir susitarisime dėl persiunti
mo. Mano adresas:

Vytautas J. Šliūpas, P.E.
P.O. Box 613300

So. Lake Tahoe, CA 95761-3300
Archyvo pradžiai perleidžiu savo na- 

ties surinktą medžiagą: turimus Dr. J. 
Šliūpo laiškus, nespausdintus jo rankraš
čius, keletą šimtų fotografijų, 27 Šliūpo 
rašytas knygas, daugelio lietuvių para
šytus asmeninius prisiminimus, laikraš
čių straipsnius (jų turiu apie 500), Šliūpo 
iš Lietuvos atsivežtas kitų autorių kny
gas, savo paties knygyną ir kitokią isto
rinę medžiagą.

Ačiū tiems kurie prisidėjo ir taipogi 
ačiū visiems, kurie artimoje ateityje su 
vertingomis istorinėmis dovanomis prisi
dės prie AUŠRININKO DR. JONO ŠLIŪ
PO ARCHYVO praturtinimo.

Inž. Vytautas J. Šliūpas I

„LABDARA“
Brangūs LABDAROS Draugijos narės, 

nariai ir rėmėjai!

Eina naujieji 1987-1988 mokslo metai. 
Mūsų Draugijos globojami mokiniai- lie
tuviai tiek čia Vokietijoje, tiek kituose 
kraštuose pradėjo juos su naujais džiaug
smais ir vargais. Vasario 16-os gimnazi
jos mokiniai įsikūrė naujame bendrabu
tyje, ir jų gyvenimo sąlygos žymiai pa
gerėjo. Laikui bėgant, gimnazijoje vis 
gausėja mokinių iš užsienio. Ypatingą 
problemą sudaro mokinių iš Pietų Ameri
kos materialinė padėtis. Tiesa, kelionę 
į Vokietiją ir stipendijas jiems apmoka 
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, 
tačiau šiaip jie dažniausiai gyvena be 
kišenpinigių. Mūsų Draugija LABDARA 
stengiasi metuose keletą kartų sušelpti 
juos keliomis dešimtimis markių, kad jie 
galėtų nusipirkti sąsiuvinių ir kitų moks
lui reikalingų priemonių.

Taipgi Vasario 16-os gimnazijoje nuo
lat atsiranda keletas mokinių, kurių tė
vai (dažnai našlės ar našliai) nepajėgia 
mokėti už išlaikymą bendrabutyje. Be 
mūsų Draugijos paramos tokie mokiniai 
negalėtų mokytis šioje gimnazijoje.

Ypatingu uždaviniu LABDARA laiko 
padėtį Suvalkų trikampio moksleivijai — 
studentams ir vidurinių mokyklų moki
niams, ypač Punsko licėjaus mokiniams. 
Lenkijos lietuviams siunčiama lietuviška 
periodinė spauda ir knygos. Stebint Len
kijos vyriausybės pareiškimus toliau vyk
dyti krašto ūkio reformas, LABDAROS 
Valdyba imasi žygių savo ryšius su Len
kijos lietuviais legalizuoti.

Mielos narės, nariai ir rėmėjai, mato
me, kad mūsų Draugija LABDARA yra 
nuolat reikalinga Jūsų atydos. Tikimės, 
kad lietuvių visuomenė įvertins kilnią 
Draugijos misiją — remti jaunimą, sie
kiantį mokslo šviesos. Nuoširdus ačiū vi
siems už aukas. Tikimės ir tolimesnės 
Jūsų paramos bei naujų narių.

Visiems dėkodami už paramą, liekame 
su geriausiais linkėjimais.
LABDAROS Draugijos Valdybos vardu: 

pirmininkė — J. Glenrža, 
sekretorė — Br. Lipšienė.

Adr.: J. Glemža, Coventrain 33, 7260 
Calw-Hirsau. Bankkonto: LABDARA 
e.V. Landesgirokasse Stuttgart Nr. 11851 
68 BLZ 60050101.

„GANDI“ VILNIUJE

Vilniaus kino teatruose šiomis dieno
mis yra rodomas filmas „Gandi“. Jis 
vaizduoja didžiojo Indijos laisvės kovoto
jo, indų tautos auklėtojo ir tautinio sąjū
džio vado Mohando Karamčando Gandi 
gyvenimą ir jo kovas už tautinį išsivada
vimą, už Indijos ekonominę bei politinę 
nepriklausomybę. Dėl savo žmoniškumo 
ir dvasinių-dorovinių vertybių iškėlimo 
Gandi buvo vadinamas Mahatma — Di
džiadvasiu. šį filmą mačiusieji pataria 
visiem jį pamatyti. Šis filmas visiem lie
tuviam teįkvepia Gandi dvasią, — pažy
mėjo vienas šį filmą matęs asmuo, — te- 
pamoko visus kovoti už tiesą, už Dievo ir 
žmogaus teises...

Atsiųsta paminėti
Bendralaiškis — PLB Miuncheno apy

linkės valdybos leidinys Nr. 4. Spalis, 
1987.

Baltischer Pressespiegel — Baltijos 
kraštų reikalais pasaulinės spaudos ko
mentarai. Nr. 1. Leidžia Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos Informacijos Biuras 
Strasburge. Atsakomingas: Algis Klimai- 
tis, F-67240 Gries pres Strasbourg/France 
P.O.B. 20.

Karys — Pasaulio lietuvių karių — ve
teranų mėnesinis žurnalas. Leidžia — Lie
tuvos Karių Veteranų Sąjungos Ramovė. 
Nr. 7, 1987. Turinio skyriai: karinės ži
nios, Mokslas ir Technika, Spaudoje pa
sižvalgius, Žvilgsnis į politiką, Kronika ir 
Šaulių priedas — Tremties trimitas. Ka
rys, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA.

Laiškai Lietuviams — Religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Nr. 9, 1987. Lei
džia Tėvai Jėzuitai. Redaktorius — Juo
zas Vaišnys, SJ. Administracija: Laiškai 
Lietuviams, 2345 West 56th Street, Chic
ago, Ill. 60636, USA.

Tautos Gyvybė — Politinis, literatūri
nis, tautinio sąmoningumo žurnalas. Nr. 
4, 1987. Leidžia Lietuvių Tautinio Sąmo
ningumo Sąjūdis. Redaktorė — Birutė 
Kemežaitė. Administracija: Tautinė Gy
vybė, c/o Birutė Kemežaitė, 7000 So. 
Rockwell Street, Chicago, ILL. 60629, 
USA.

Samizdat — vokiečių kalba, XXII — 
numeris, 1987 m., leidžia Kuratorium 
geistige Freiheit (1-2 numeriai per me
tus), Postfach 1227, 3601 Thun, Šveicari
ja.

Tai ar nebus vienintelis svetimoje kal
boje, ne lietuvių leidžiamas leidinys, ku
ris pagal savo užsibrėžtą tikslą per eilę 
metų spausdina įvairių krypčių ir link
mių Sov. Sąjungos ir Lietuvos pogrindžio 
informacijas.

Šiame numeryje: Prie kapo suklupus,
— Angelės Paškauskienės, vienos iš 45 
pabaltiečių Memorandumo signatarų, 
kančios kelias, Prisiminimai apie Liudą 
Dambrauską, kurio raštas „TSRS — .de
mokratiškiausia' šalis pasaulyje, arba tos 
šalies konstitucija jos piliečio požiūriu“ 
rado atgarsio ir užsienio spaudoje. Iš 
„Juventus academica“: 2 Nr. Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos pranešimas. — Kartu 
su 22-uoju „Samisdat“ numeriu, atskiru 
priedu yra išleistas pilnas naujojo „Glas
nost" (Nr. 1, š.m. birželio mėn. Maskva)
— pirmojo privataus, nepriklausomo lei
dinio vertimas.

Šio „Samisdat“ numerio (su minėtu 
priedu) kaina: SFr.: 15,50.

Glasnost — Informacijos biuletenis, 
Samizdat, Nr. 1. Birželis, 1987. Maskva.
— Religinės Laisvės Kuratoriumo leidinys 
vokiečių kalba, rašytojams ir kitiems in
telektualams gyvenantiems totalitariniuo
se kraštuose paremti. Už leidinį atsako- 
mingi Helmi Merelind ir dr. Udo Robe. 
Postfach 1227, 3601 Thun. Šveicarija.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
— Nr. 74, 1987. Okupuotos Lietuvos po
grindyje leidžiamas leidinys. Turinyje:

Dėkojame! Laužyti Kryžiai. Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai. Pareiškimai ir 
protestai. Kratos ir tardymai. Mūsų kali-

SVEIKINIM4S
Sveikinimas sugrįžusiam sąžinės kali

niui Poviliui Pečeliūnui iš bendrabylio 
Gintauto Iešmanto, kuris tebelaikomas 
tremtyje.

Iešmantas 1987 lapkričio 8 Pečeliūnui 
rašė:

Sveikinu sugrįžusį į Vilnių. Delsiu su 
tokiu pasveikinimu kol neįsiti’kinau, kad 
iš tikrųjų taip jau yra. Radijas pirmas 
atnešė tą žinią. Didelis dalykas sugrįžti, 
tai tolygu pergalei. Tegul ir niekas to 
nenori pripažinti, ir svarbiausia sugrįžti 
išlaikius ryžto ir siekimo dvasią, nenu
silenkus nei silpnybei nei melui. Tai pa
vyzdžio ir įkvėpimo šaltinis kitiems. Kaip 
to reikia žmonėms. Aš džiaugiuosi dėl Ta
vęs, apkabinu ir linkiu sėkmės, nemažes- 
nio atkaklumo, kokį turėjai ligi šiolei. 
Mūsų kelias nesibaigia, jis tik prasideda.

Gintas

P.S. Dėkoju už banderoles su knygo
mis, tai galėsiu „filosofuoti“... (Priera
šas Danutei, Pečeliūno žmonai). Tai judu 
ir kartu, džiaugiuos ir sveikinu. Man re
gis tokiais polinkiais pasaulis pasidaro 
tartum gražesnis ir geresnis. Kol širdis 
plaka, tol nesustoja mūsų žengimas į 
priekį. Ar ne tam iškentėti išsiskyrimai 
ir kalėjimai lagery ir pažeminimai? Ju
du abudu turite teisę drąsiai visiem 
žvelgti į akis, niekas netemdo šitos teisės. 
Ji kita gyvenimo kaina. Dėl to ir šviesi...

Gintautas

niai. Žinios iš Vyskupijų. Leidinys Lie
tuvoje yra išėjęs šių metų liepos 12 die
ną. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“ yra leidžiama nuo 72-rų metų, šiemet 
Vakaruose buvo plačiai paminėtos leidi
nio gimimo 15-tosios metinės.

Lietuvių Dienos — Iliustruotas mėnesi
nis žurnalas. 1987 spalio mėn. Lietuvių 
Dienų žurnalo lietuviškoje dalyje randa
ma: Naujiems vėjams papūtus. Rusų na
cijos interesas. Vlado Bakūno — Mažo
sios Lietuvos patriotas — prof. Martynas 
Brakas. Martyno Brako — Autobiografi
ja. Kunigo ir poeto-filosofo poezija (Po
piežiaus Jono Povilo II kūrybos apžvalga). 
K. Wojtylos poezija — Tiesa turi būti 
skausminga. Juozo Tininio — Nemirtin
gos meilės ženklas. Donelaitis gyvena ir 
20 metų kalba angliškai. Dr. Elenos Tu- 
mienės — K. Donelaičio „Metų“ angliš
kąjį vertimą pasitinkant. Ir — Mažosios 
Lietuvos veikėjų suvažiavimas Čikagoje.

Angliškoje dalyje randama: 
Martynas Brakas. Henriko L. Gaidžio — 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus šventė 
sostinėje. Alberto Čižausko — Senosios 
bažnyčios pasakojimai — Išpažintis. Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus minėji
mas Hartforde, Newark ir kitur.

Viršelyje — Mažosios Lietuvos veikėjo 
prof. Martyno Brako nuotrauka. Užpaka
liniame viršelyje — dail. Albino Elskaus 
vitražo „Vaisiai“ nuotrauka.

Žurnalo prenumerata 20 dol. metams, 
Kanadoje — 30 dol. (Can.). Prenumeratas 
siųsti: Lietuvių Dienos, 4364 Sunset Blvd., 

Los Angeles, CA 90029.

GEDIMINAS ŠUKAS Tęsinys (31)

KRUVINA VASARA
Kankinti save tolimesniais priekaiš

tais nebeliko laiko: laužo link artėjo 
pažadinti vyrai. Menkas tai buvo bū
rys. Užsimiegoję, susivėlę, apšepusių 
veidų žmogystos.

— Labas rytas! — sako vienas iš 
jų lietuviškai ir gerose, mėlynose aky
se spindi daugiau baimė, nei didvy
riškas išdidumas.

Atsakau jam kiek galima garsiau ir 
peržvelgiu likusius. O jūs, likimo ke
liai! Ir su kokiais žmonėmis tenka 
kartais sueiti draugėn, į kokią nebylę 
sieną galima atsimušti...

Antrasis apšepėlis žvelgė į mane 
tai linksmomis, tai piktomis akimis. 
Jo nesenas, švelnios odos veidas buvo 
pilnas kažkokios gyvybės, nesupran
tamų grimasų ir paniekos visiems ap
linkiniams. Ėjo jis lengvai, tarytum 
katė, kuri buvo pasiruošusi tučtuojau 
padaryti šuolį. Jis nė nepasisveikino. 
Pritūpė prie ugniavietės ir džiaugs
mingai trindamas rankas, vėl įbedė į 
mane karštligiškai spindinčias akis, 
nebyliai klausdamas, ko aš vertas.

Prie mūsų prislinko ir dar vienas 
neaukštas, tačiau tiesus, plačepetis, 
raumeningas grupės dalyvis. Jis dėvė
jo kažkada buvusią dailią, o dabar 
apipešiotą ir dėmėtą, lenkų karininko 
uniformą. Ant jos nebebuvo atpažini-

APYSAKA-ROMANAS

mo ženklų, antpečių ar dar kokių nors 
blizgučių.

Jis taip pat pritūpė prie laužo, su
murmėjo mano pusėn vieną vieninte
lį žodį:

— Balys... — ir vėl įbedė akis į 
bešokinėjančius liepsnos liežuvius.

Paskutinis vyras buvo vokietis, tik 
ne tos imponuojančios stovylos, kaip 
Kurtas. Heinrichas, taip vadino save 
lieknas jaunuolis, dviejuose aliumini- 
jaus katiliukuose užvirino iš kažkur 
atneštą vandenį, įdėjo į juos po saują 
grubiai sumaltos kavos ir mūsų pus
ryčių gėrimas buvo baigtas.

Malonu buvo sriubčioti kvapų, 
karštą gėrimą į kurį Heinrichas nepa
gailėjo įdėti cukraus. Jo kuprinėje pa
sirodė esą ne tik kava, cukrus, lengvi 
metaliniai puodukai, bet ir sausainiai, 
mėsos bei žuvies konservai.

Nešnekėdami gėrėme kavą, užsi- 
kandome sausainiais, apdėtais šalta 
kiauliena. Tik linksmųjų akių savinin
kas neiškentė nepastebėjęs:

— Vienas malonumas pas vokie
čius. Ach, tu balto arklio uodega! Vis
kas organizuota, viskas sutvarkyta. 
Kai palygini su mūsų betvarkiais lie
tuviais...

Jis nutilo tik tada, kai Maironis 
piktai pažvelgė jo pusėn ir su panie

ka vėl nusisuko. Taip ir valgėme prie 
laužo toliau. Aštuoni miško plėšikai.

Baigus pusryčiauti visi, išskyrus 
mane, užsirūkė Armino pasiūlytas ci
garetes. Prie manęs ir Maironio pris
linko kitas lietuvis, kuris pirmasis pa
sveikino mane.

— Povilas, — prisistatė jis. — 
Prieš karą buvau mokytoju Gardine. 
Ne kiekvienam lietuviui teko, laimė 
lenkų valdžios metais išlaikyti moky
tojo egzaminus. Aš gi išlaikiau...

— Kam pasakoji mums visa tai? 
Nori pabrėžti, kad buvai parsidavė
liu? — nedraugiškai klausia Mairo
nis.

— O, atsiprašau, — sumurmėjo 
išsigandęs Povilas. —Aš tik norėjau...

— Ka tu čia bandai kalbėti apie 
save? — įsikiša bevardis. — Ar ne
matai, kad čia du ponai, kurie nieko 
bendro su tavimi neturi?

— Užčiaupk nepraustą burną! — 
šūktelėjo jam Maironis.

— Na, pats šiandien irgi nesiprau- 
sei. Mes jau abu vienodi.

— Vienodi? Tu panašus į arklia
vagį, aš gi prie ko geresnio pripratęs.

Arkliavagiu pavadinto akyse stai
ga užsidegė pykčio ugnelė, bet ir vėl 
tučtuojau užgeso.

— Gana tų ginčų! — griežtai pra

šneko Arminas. — Kiekvienas iš mū
sų yra čia, kad atliktų savo pareigą. 
Povilas jau nekartą pasižymėjo kovo
se su partizanais. Be to jis gerai pa
žįsta čionykštes apylinkes ir mes be 
jo būtume lyg be rankų.

Juozas — geras šaulys. Jo paslau
gos bus mums dar labai reikalingos. 
Tomas, pavyzdžiui, neblogai susigau
do medicinos reikaluose ir sužeidimo 
atveju bus neblogas sanitaras. Balys 
yra patyręs minuotojas.

Taigi, kiekvienas iš mūsų turi įgū
džių, kurie padės įvykdyti skirtą už
duoti.

— Vien tik specialistai, vien tik 
specialistai medžiojimo reikalams. . 
sarkastiškai šaiposi Maironis. Jis 
įmeta cigaretės nuorūką į rusenančią 
laužo ugnį ir be jausmo įbeda akis į 
netoliese augančius medžius.

— Neverta šaipytis ir ieškoti ginčų, 
Juozai. Mūsų nedaug ir mūsų užduo
tis labai atsakinga. Kuo vieningesni 
mes būsime, tuo didesnė sėkmė bus su 
mumis. Dar šį rytą pasieksime nuo
šalų vienkiemį. Tai paskutinis postas 
kurį kartas nuo karto lanko mūsų 
žvalgai, specialios grupės ar mūsų 
štabo ryšininkai. Ten dar galima ti
kėtis jų paramos. Peržengus vienkie
mio ribas reikės atsisakyti ir bet ko
kios vilties pagalbai. Mes būsime vie
ni ir vieniems teks grumtis su mišku, 
nuovargiu ir... partizanais. Žvalgų 
pranešimu, kaip tik šiose apylinkėse 
slepiamas štabo karininkas, čia ieško
ma ir nusileidimo vieta lėktuvui.

Kaip matote, mes nesame be jokio 

tikslo ir pagrindo krūvon suvesta gau
ja...

Arminui tebekalbant supratau, ko
dėl mes buvome reikalingi SS dalinio 
vadovybei. Galbūt buvome sume
džioti, gal likimo suvesti, bet mūsų 
panaudojimui buvo sudarytas planas. 
Užduoties įvykdymui nepakako vien 
tik Armino, Kurto ar Heinricho pas
tangų. Mes irgi buvome šio to verti. Ir 
tik ši mintis dar kiek žadino savimei
lę. Be tos savimeilės mes būtume ti
krai panašėję į plėšikų gaują.

— O dabar, mano ponai, prie dar
bo! — šūktelėjo pakildamas Arminas. 
Visi dokumentai, visi popieriai turi 
būti sunaikinti. Mes patys tampame 
partizanais ir mūsų vaidyba bus tuo 
geresnė, kuo menkesnis bus įtarimas 
mūsų adresu.

Kiekvienas segiojosi kišenes, rau
sėsi kuprinėje ar grabinėjo už marški
nių. Kol kiti metė į blėstančią laužo 
ugnį savuosius popierius, aš vėl susi
radau savąjį krepšį, patikrinau jo tu
rinį, pasirausiau tarp vaistų pakučių 
ir buteliukų. Arminas nusisuko nuo 
laužo ir kažką aiškinosi su Heinrichu 
Šis pasirodė esąs ir radistas: aptrintoje 
metalinėje dėžėje buvo radijo apara
tūra, ties kuria jis dabar buvo palin
kęs.

— O tu, Tomai, neturi jokių doku 
mentų? — paklausė mane Maironis.

— Ne, aš nieko negavau. Kuriuos 
turėjau dar iš Kauno, pasiliko sau 
Miuleris, — meluoju jam ir juntu kaip 
rausta mano veidas.

(Bus daugiau)
1

2
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Aurelija Balašaitienė

REIKIA PAGALVOTI, BET PRANCŪZIJA
MIRĖ ANTANAS JALOVECKAS

1987 m. lapkričio 25 d. „E.L.“ J. Ma- 
šanausko straipsnis „Laikas sustoti ir pa
galvot?“ yra labai aktualus, bet savo min
timis kiek kraštutiniai žvelgiantis į lie
tuviško prieauglio nuotaikas ir nusiteiki
mus, gimus, brendus toli nuo to krašto, 
kuris dar gyvas vyresnės kartos atminty 
ir jai brangus bei reikalingas veiksmo ir 
pagalbos. Straipsnyje nurodytas pavyzdys 
apie jaunuoli, kuris buvo verčiamas bū
ti lietuviu užlaužtos rankos ir kyšių pa
galba, nėra neįtikėtinas, tačiau jis nere
prezentuoja viso lietuviško jaunimo. Kal
bu iš patirties, konkrečiai daugelį metų 
dirbusi su jaunimu skautuose ir lituanis
tinėje mokykloje. Kaip visur, taip ir pas 
mus visokių yra, nes tiek įgimtas charak
terio įvairumas, tiek aplinka ir įvairūs 
gyvenamo krašto faktoriai įtakoja ir for
muoja jauną žmogų. Amerikos žemyne, 
kur „daugiarasiškumas" yra kasdieninė 
apraiška ir „tirpimas katile“ nebėra ma
dingas, net juodosios rasės gyventojams 
su pasididžiavimu pradėjus ieškoti savo 
kilmės šaknų, juodosios rasės rašytojui 
Aldous Huxley parašius nepaprastai sti
prų romaną „Roots“. Taip, nubyrėjimų 
pakankamai daug, kad jaustume rimtą su
sirūpinimą, tačiau ir čia nereikėtų mes
tis į pesimizmo prarajas ar jaunąją kar
tą padovanoti jos „gimtajam“ kraštui, 
nepagalvojus ir apie tai, kad p. Maša- 
nausko teigimai taip pat nėra visai tei
singi. Gyvenimo patirtis rodo, kad didelė 
dalis mūsų jaunų profesionalų savo šak
nų neatsisako, kalba lietuviškai, savo 
vaikus siunčia 'į lietuviškus vaikų darže
lius ir mokyklas, jiems krikšito metu duo
da lietuviškus vardus (mano artimo drau
go mažamečiai anūkėliai vadinasi Algir
das ir Kęstutis ir mano lietuvių kilmės, 
bet lietuviškai nemokančios mokinės sū
nelis taip pat vadinasi Kęstutis, o jo mo
tina pas mane ima privačias lietuvių kal
bos pamokas)... Clevelande jauni lietuviai 
profesionalai, neradę vietos pas vyresnės

kartos veikėjus ir nepritariantys atgy
venusiems veiklos metodams, jungiasi į 
privačius klubus, kuriuose ir Vasario 16 
švenčia privačiai su lietuviškais patieka
lais, lietuviškais pokalbiais ir tikra lie
tuviška nuotaika. Ne tie kalti, kurie, 
„užlaužę“ rankas, vertė savo vaikus likti 
lietuviais, bet tie, kurie nebuvo pasiruo
šę juos priimti į savo tarpą.

Pavartykime mūsų spaudos puslapius. 
Ką mes juose matome? Tuos pačius ži
lagalvių veidus, konferencijas, „politi
nius“ suvažiavimus, minėjimus, o jauni
mas lieka tik anonimiška dėmė tiek teks
tuose, tiek nuotraukose. Demokratinėse 
sistemose užaugusi karta nesupranta mū
sų visuomeninės veiklos labirintų, mūsų 
„politinių partijų“ (ir kaip išaiškinsi jau
nam politinių mokslų daktarui, kad gali 
egzistuoti partijos be savo krašto). Jauno
ji karta turi daug problemų, kurias mes 
visiškai ignoruojame. Jaunimui skirtuose 
puslapiuose mes matome tuos pačius me
todus ir tas pačias mintis, kaip ir jau 
auksinio amžiaus sulaukusiems veikė
jams: ideologiją, minėjimus, suvažiavi
mus, kurių banalus ir susidėvėjęs turinys 
visiems iš anksto žinomas. Jau daugiau 
kaip pusė metų, kaip mūsų spaudos pus
lapius užpildo sieksniniai krikščionybės 
jubiliejaus minėjimų aprašymai. Tik pa
keitus vietovės pavadinimą ir pavardes, 
viskas buvo iškilminga, buvo pritaikytas 
pamokslas, NN choras giedojo... Ar ne 
tiesa, kad jų neskaito ne tik jaunimas, 
bet ir vyresnioji karta? Aktualijų mes 
vengiame, ir kaiip jauni tėvai susidoroja 
su seksualinio auklėjimo klausimais dės
tomais mokyklose, kurias lanko jų vai
kai? Ir kaip mes reaguojame į narkotikų, 
AIDS, alkoholizmo, pornografijos prob
lemas? Visi suprantame, kad spauda yra 
svarbus ir gyvybiškas mūsų visuomenės 
elementas, bet ji nustoja savo vaidmens, 
kai joje nebėra gyvenimo realybės, kon
krečios informacijos, problematiškų klau-

Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejus
V. Vokietijoje Eichstaettas yra mažas 

miestelis, su vos apie 14.000 gyventojų. 
Jame yra mažiausios Vokietijos vyskupi
jos centras, bet jame yra taip pat ir vie
nintelis Katalikų universitetas Vokietijo
je. Su-šiuo Bavarijos miesteliu yra labai 
artimai susirišę lietuviai katalikų kunigai. 
Mat, antrąjį kartą įžygiuojant rusų ka
riuomenei į Lietuvą 1944 rudenį, kartu 
su miniomis pabėgėlių, traukėsi į Vakarus 
taip pat virš 80 lietuvių klierikų. Didžia
jai jų daliai jėzuitas tėvas K. Fulstas bu
vo suspėjęs parūpinti pažymėjimus, ku
rių dėka kone visi 80 atkeliavo iš Telšių 

“į Eichstaettą ir čia buvo priimti vietinės 
kunigų seminarijos auklėtiniais. Karui 
pasibaigus, 20 iš jų nukeliavo Romon ir 
ten baigė studijas, bei buvo įšventinti 
kunigais, keletas persikėlė į kunigų se
minarijas įvairiuose kituose Europos 
kraštuose, kiti pakeitė savo studijų ob
jektą, pereidami į pasaulietiškuosius uni
versitetus Vokietijoje, kiti tuoj išemigra
vo į užjūrius. Kai buvo planuojama, kur 
Vokietijoje būtų ypatingai verta paminė
ti Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų, sa
vaime iškilo ir Eichstaetto vardas. Be to, 
Sielovados delegatas kun. Antanas Bunga 
buvo iš senų laikų artimas draugas da
bartinio vyskupo dr. Karl Braun, nes iub- 
du abudu ilgą laiką buvo darbavesi toje 
pačioje Augsburgo vyskupijoje. Tai Eich
staettas buvo 'įtrauktas į minėjimų planą 
ir jame Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejus buvo minimas lapkričio 19-22 dd.

Prof. dr. Vytauto S. Vardžio ir 
Rudolf Grulich paskaitos

Vienas iš anų dienų Eichstaetto studen
tas yra plačiai pažįstamas Oklahomos —! 
JAV-bėse universiteto profesorius dr 
Vytautas S. Vardys, anais laikais turėjęs 
Zvirzdžio pavardę. Jis atvyko iš JAV-bių, 
kad Eichstaetto universiteto studentus ir 
bendrai visuomenę supažindintų su Lietu
vos istorija ii- jos dabartimi. Universitete 
skaitė paskaitą apie Lietuvos krikštą ir 
krikščionybę joje ketvirtadienį, lapkričio 
19. Paskaita buvo gerai paruošta ir gra
žiai perduota vokiečių kalba. Aišku, 
Vardys neapsiribojo vien Lietuvos seno
ve, o anų laikų įvykius sujungė su Rusi
jos okupacija XVIII-XIX šimtm. ir su 
dabartine jos padėtimi, vis pirmon eilėn 
iškeldamas lietuvių kovą už tikėjimą. Jo 
nuomone, dabartiniai tikėjimo suvaržy
mai Lietuvoje yra daug griežtesni, negu 
jie XIX šimtmetyje, caro laikais. Ypač 
pabrėžė, kad yra griežtai draudžiama mo
kyti vaikus religijos ir kad labai suvar
žytas jaunuoliams kelias tapti kunigais. 
Vien tarp 19711986 metų kunigų skaičius 
sumažėjo nuo 772 iki 677. Nėra leidžiama 
naudotis spauda, net neleidžiama spaus
dinti maldaknygių. Suminėjo Lietuvos

Bažnyčios kronikos leidimą, jos svarbą ir 
su ja surištą riziką.

Ne tą pačią, bet panašią paskaitą dr. 
Vardys skaitė ir sekmadienį, lapkričio 22. 
Klausytojai čia buvo visai kiti. Šioje aka
demijoje buvo dar ir antroji paskaita. Ją 
skaitė atvykęs iš Koenigsteino dr. Rudolf 
Grulich. Jis ten yra „Pagalbos Rytų ku
nigams — Ostpriesterhilfe“ darbuotojas. 
Dr. Grulich labai gyvai, vaizdžiai ir turi
ningai nušvietė dabartinį Bažnyčios per
sekiojimą Lietuvoje.

Universiteto rektorius prof, dr Niko
laus Lubkovicz kalbėjo ir ketvirtadienį ir 
sekmadienį, abu kartu pristatydamas pa
skaitininkus ir trumpai supažindindamas 
su Lietuva.

Pamaldos Eichstaetto katedroje
Eichstaetto vyskupas dr. Karl Braun 

sekmadienį 9 vai. laikė šv. Mišias kartu 
su dviem vyskupijos prelatais, su vysk, 
dr. Antanu Deksniu ir 10 lietuvių kunigų. 
-Katedra buvo pilnutėlė. Vysk. Braun pri
ėmė aukas iš lietuvių rankų, lietuvių*^įa- 
sario 16 gimnazijos moksleiviai skaitė 
prašymų maldas, lietuviai laikė įvairiai^ 
vėliavas, jų tarpe ir Lietuvos trispalvę.

Savo išsamiame pamoksle vysk. Braun 
pirmoj eilė sujungė tą dieną švenčiamą j ą,- 
Kristaus karaliaus šventę su persekioja
ma Bažnyčia. Jis sakė, kad „šis. šimtmetis 
yra, bene, gausiausias tikinčiųjų perse
kiojimais. Lietuvos tikintieji priklauso 
prie žiauriausiai persekiojamųjų. Citavo 
1948 metų lietuvių kreipimąsi į tuometi
nį popiežių Pijų XII: „Mes nekartą klau
siame, kur yra civilizuotojo pasaulio tau
tos, kur dingo šimtai milijonų krikščio
nių? Ar jie nežino, kaip yra naikinami jų 
broliai ir seserys? Ar Vakarų pasaulio 
krikščionys yra užmigę ir tiki, kad mus 
sunaikinusios Rytų hordos toliau neis?.. 
Neišvengiamai artėja pasaulinės kovos 
diena; tad vargas užmigusiems! Vysk. 
Braun kalbėjo apie tris būdus pagelbėti 
persekiojamiesiems Lietuvos katalikams: 
1) informacijos, 2)konkrečios pagalbos ir 
3) maldos solidarumą.

Pavergėjai yra tikri, kad Bažnyčia Lie
tuvoje iš lėto, bet tikrai mirs. Bet istori
jos valdovas yra Dievas, kuris tvarko vi
sas audras. Bažnyčios laivas, tiesa, siū
buoja, bet jis tikrai sveikas pasieks kran
tą.

Užbaigė malda iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės.

Mišios buvo pradėtos giesme „O, Kris
tau, pasaulio valdove“, jų metu degė ir 
didžiulė žvakė su lietuviškomis spalvo
mis, o jų pabaigoje, giedant „Marija, Ma
rija“ Sielovados vedėjas kun. Antanas 
Bunga ją nunešė prie Dievo Motinos al
toriaus.

Bronius Liubinas I
(Bus daugiau) I

simų narpliojimo.
Prievarta neprilaikysime nieko, net ir 

vyresniųjų, kurie darosi jau ciniški, abe
jingi ir sunkiai sujaudinami kokiu nors 
mestu šūkiu. Jau iš anksto baiminamasi 
dėl ateinančių metų Vasario 16-osios mi
nėjimų, neplanuojant nieko naujo, nieko 
patrauklaus, tik svarstant „pagrindinių“ 
ir „šalutinių“ kalbėtojų pavardes bei iš
vargusiai publikai „meninės dalies“ pa- 
rūpinimu. Pažvelkime į mūsų įvairius 
laureatus ir pagerbtus asmenis: ar rasime 
bent vieną jaunesnį 75 metų? Panagrinė- 
kite premijas, įvairių suvažiavimų tema
tiką, „apsilankymus“ pas trečiaeilius 
įvairių įstaigų pareigūnus su tikslu mūsų 
spaudoje pasirodyti nuotraukoje. Ir nuo
traukose tematome posėdžiaujančius... 
Nei veiksmo, nei dinamikos, nei iššūkių 
veiksmui nėra, ir nėra vietos jaunimo 
idėjoms ar gyvenamojo krašto metodams, 
su kuriais jaunimas yra susipažinęs ir 
norėtų, jei jam būtų leidžiama, juos pa
naudoti Lietuvos reikalui. Antra vertus, 
mes priklausome tautai, kuri yra neat
spari ir lengvai pasiduoda nutautėjimui. 
Tik įsigilinkime į mūsų didingos senovės 
kunigaikščių žygius ir jų užkariautas že
mes „nuo Baltijos iki Juodosios Jūros“. 
O kas išdavoje įvyko? Ar „sulietuvino
me“ kurį nors kraštą? Ar privertėme iš
mokti mūsų kalbą ir papročius? Ne, iš 
užkariautų kraštų pasisavinome ir kalbą, 
ir raštą, o mūsų kunigaikščių dukterys, 
ištekėjusios už rusų ar gudų, dingo sve
timos istorijos puslapiuose. Galimas da
lykas, kad, bandant prieiti prie jaunimo, 
pripažįstant jo skirtumus ir gerbiant jo 
pažiūras, savinantis modernius gyvena
mų demokratijų veiklos metodus, stipriau 
moraliniai ir finansiniai remiant jaunimo 
organizacijas, pavyks ir mums išsaugoti 
bent dalį mūsų prieauglio. Tą Amerikoje 
sėkmingai atlieka ispanų, Vietnamo In
dijos ir kiniečių kilmės imigrantai, ne- 
sipsta lenkai ir italai, neleisdami net keis
ti savo pavardžių. To paties galėtume 
siekti ir mes, jei rečiau teminėsime krau
ją ir ašaras, baudžiavą ir skriaudas, o 
surasime būdų sukelti lietuviškos kilmės 
pasididžiavimo jausmus, mažiau kalbant 
apie žemės ūkio darbus, o daugiau apie 
Lietuvos padarytą pažangą. Taip metodų 
ir būdų pasirinkimas didelis, tik, deja, 
maža tokių, kurie jais nori pasinaudoti, 
nes vyresnioji karta bijo prarasti savo 
„autoritetą“ ir garbingas pozicijas, giliai, 
nors ir klaidingai įsitikinusi, kad tik vy
resnieji žino, ką daro...

LIETUVIŲ VEIKLA
600 metų sukaktis Paryžiuje. Lapkričio 

22 d. kardinolas Lustiger laikė iškilmin
gas mišias už Lietuvą Notre-Dame kate
droje, kurias koncelebravo su Paryžiaus 
vyskupu pagalbininku Frikart, lietuvių 

parapijos klebonu prel. Petrošiumi ir su 
gausiu būriu kunigų.

Šiai sukakčiai paminėti šv. Eustachi
jaus bažnyčioje šv. Agnes kriptoje buvo 
rodomas vaidinimas „La Porte de LAuro- 
re“ (Aušros Vartai“), kuiį pagal Nijolės 
Sadūnaitės dienuoraštį paruošė bei vai
dino Karolina Paliulienė ir Jean-Christop- 
he Moneys.

Vaidinimas susilaukė didelio pasiseki
mo ir jį planuojama pakartoti pavasarį. 
Šį vaidinimą į video juostą 'įrašė Jonas 
Rosales ir jis bus platinamas prancūziš
kai kalbančiuose kraštuose.

Trijų valandų laidą apie N. Sadūnaitę 
transliuoja Notre-Dame radijas. Pirmoji 
dalis, trukusi pusvalandį, buvo transliuo
ta lapkričio 19 d.

Šv. Agnės kriptoje tol, kol buvo vaidi
nimai „Aušros Vartai“, vyko Prano Gai
liaus tapybos ir grafikos ir Antano Mon- 
čio skulptūros paroda.

Jaunimo Kongrese. Pr. L. bendruome
nę atstovaus Rimas Bačkis PrLB tarybos 
narys. Kelionės išlaidos į šitą kongresą 
yra labai didelės (9200 F), jaunimas 
kreipėsi į visus padėti jiems aukomis.

Pranas Gailius rugsėjo ir spalio mėne
sius praleido Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jis turėjo savo darbų parodas 
Čikagoje, Lemonte prie Čikagos ir Toron
te Kanadoje. „Ateities“ leidykla Ameri
koje išleido Kalėdų pasveikinimus, pasi
naudodama jo darbais K. Bradūno „Do
nelaičio pamokslui per sukaktuvių
šias“. — P. Gailius šį rudenį buvo pa
kviestas dalyvauti Salon des Realites 
Nouvelles, Salon des artistes du 16e ar
rondissement ir Salon de 1‘Art contempo- 
rain de la ville des Ulis.

Algirdo Julien Greimo paskutinė 
ga buvo išleista kovo mėnesį, tai 
Timperfection“ (Editions Fanlac). 
•versity of Minnesota Press išleido
Greimo paskutinių 1970 metų tekstų rin
kinį „On meaning“, Nebraskos universi
tetas išleido Rolando Schleiferio knygą 
apie jį „A.J. Greimas and the Nature of 
Meaning“.

Genevieve Carion-Machwitz pristatys 
savo naują knygą „Legendes de Lithua- 
nie“ (Lietuvos legendos) per mūsų tauti
nę šventę 1988 m. vasario 20. Knyga pa
sirodys vasario mėnesį (Federop leidy
kla).

Jean-Christophe Moneys vaidino Rene 
de Obaldia pjesėje „Du vent dans les 
branches de sassafras“, taip pat režisavo 
ir vaidino J. Mole, „Le Capitaine de Pa-1 
roisse“. Jis dėstė vaidybą Thiais miesto! 
konservatorijoje ir paruošė vieną skyrių! 
apie įžymiąsias vietoves Vendėjoje kolek-l 
tyviniam rinkiny „Les Hauts lieux da 
Vendee“.

Snaigė Šileikienė spalio 20-31 buvo iš
stačius! savo darbus, atliktus ant popie
riaus, BIMC galerijoje (Paryžius).

Antanas Moneys dėstė skulptūrą šių 
metų Vasaros akademijoje Wadgassene 
Vokietijoje. Jis buvo išstatęs savo darbus 
Sarrelouis ir Cochin ligoninėje Paryžiuje 
kartu su Prano Gailiaus tapybos ir grafi
kos darbais.

„L‘Aide a l'eglise en detresse“ išleido 
knygą apie Lietuvą: „Catholiųues de Li- 
tuanie, u ne eglise militante“ (Lietuvos 
Katalikai, kovojanti bažnyčia). Ją galima 
gauti AED, BP , 78750 Mareil-Marly ar 
pas kun. Petrošių. Kaina 40F.

Jonas Tomkus renka žinias apie lietu
vius, tarnavusius Svetimšalių 
Tarnavusieji prašomi atsiliepti.

PrLB valdyba dėkoja visiems, 
jai padėjo savo aukomis ir darbu, 
šo (nepamiršti) sumokėti metinį 
mokestį ir linki
NAUJŲJŲ 1988 METŲ!

1987 m. gruodžio mėn 11 d. širdies 
priepuolio ištiktas prie autobuso su
stojimo vietos staiga mirė vienas iš 
įžymesniųjų Manchesterio lietuvių 
kolonijos veikėjų ir visuomenininkų 
Antanas Jaloveckas.

Velionis gimė 1923 m. sausio mėn. 
17 d. gražioje Dzūkijoje, Alytaus ap
skrityje ūkininkų šeimoje. Karo au
droms siaučiant, buvo vokiečių prie
varta paimtas į statybos batalioną ir 
su juo atsidūrė Vokietijoje, kur ir 
sulaukė karo pabaigos. 1947 metais 
atvyko iš DP stovyklos 'į Angliją. 
Čia keletą metų dirbo žemės ūkyje. 
1951 metais atsikėlė į Manchesterį ir 
čia nuolatiniai apsigyveno. Pradžioje 
dirbo medvilnės pramonėje, vėliau 
plastikos fabrike. Sveikatai sunega
lavus, 1982 metais išėjo 'į 
pensiją. Turėjo nusipirkęs 
savą namą.

Antanas, tik atvykęs 
įsijungė į visuomeninį

ankstyvąją 
gražų nuo-

jos 
bu- 
pir- 
me-

mi-

į Angliją, 
gyvenimą. 

Įsikūrus DBL Sąjungai įstojo į 
narius. Būdamas Manchesteryje 
vo DBLS Manchesterio skyriaus 
mininku su pertraukomis bent 30
tų ir jį daug kartų atstovavo DBLS 
suvažiavimuose. Atvykęs į Manches- 
ter’į įstojo nariu į Manchesterio Lie
tuvių Socialinį Klubą ir aktyviai jo 
veikloje iki mirties dalyvavo. Buvo 
jo sekretorium, pirmininku, iždinin
ku, valdybos nariu ir paskutiniu me
tu revizijos komisijos nariu. Be to, 
Antanas, nuo pat atvykimo į Man- 
chesterį dienos, aktyviai dalyvavo 
lietuvių katalikų parapijos veikloje. 
Ištisą eilę metų ėjo Manchesterio ka
talikų Bendrijos sekretoriaus 
gas. Priklausė Manchesterio 
riniam Rateliui.

Palaidotas gruodžio mėn. 18
tono kapinėse, lietuvių sklypelyje. 
Šv. Mišias St. Chad's šventovėje at
našavo ir laidojimo apeigas atliko 
kan. V. Kamaitis. Atsisveikinimo žo
dį prie kapo tarė D. Banaitis. Į amži
no poilsio vietą Antaną palydėjo di
delis būrys jo draugų ir pažįstamų. 
Po laidojimo apeigų, visiems daly
viams klube buvo paruošta arbatėlė.

Ilsėkis ramybėje, mielas Antanai. 
Tebūnie Tau lengva svetingoji Angli
jos žemelė.

parei-
Kultū-

d. Mos-

kny-

Uni- 
A.J.

Skaitytoju laiškai
Pone Redaktoriau,
„Tautos Gyvybės“ redaktorei, panelei 

Birutei Kėmežaitei, nepaskelbus žemiau 
esančio atitaisomo laiško, būsiu labai 
dėkingas jei Jūs rasite vietos jam savo 
laikraštyje.

D.G. „Tautos gyvybės“ Redaktorei, 
7000 S. Rockwell Avenue, 
Chicago, IL 60629.

Panele Redaktore,
Jūsų pastabos („Tautos gyvybė“ nr. 3 

(16), 987 liepa-rugpjūtis) dėl Vilniaus ar- 
kidiocezdjos dalies priskyrimo prie Lietu
vos bažnytinės provincijos pamiršta, kad 
ši idėja buvo prieš apie dvidešimtį metų 
kažkieno pasėta tam, kad lietuviškas pa
triotizmas padėtų sutvirtinti TSRS ir 
Lenkijos interesus. Yra liūdna, kai tiek 
tariamai sąmoningų lietuvių (įskaitant 
PLB ir kraštų LB vadovus, „Pasaulio lie
tuvį“ ir „Tautos gyvybę“) suskato pra
šyti, kad Vatikanas pripažintų rusų (ne 
Jaltoje, bet Maskvoje 1939 ir 1945 m.) nu
statytas sienas.

Vietoj tokios malonės lietuviai turėtų 
maldauti Popiežiaus, kad Jis savo maldo
se atsimintų ir padėtų ne vien rusų oku
puotos Lietuvos krikščionims, bet ir vi
sos Rytų Lietuvos — Vilniaus arkidioce- 
zijos lietuviams, kurie yra varu ištautina- 
mi Baltgudijoje ir Lenkijoje, kad Jis pa
dėtų ir lietuviams krikščionims Lenkijos 
bažnytinei provincijai priskirtoje Mažo
joje Lietuvoje, kad Jis neužmirštų ir lie
tuvių Latvijoje ir tūkstančių lietuvių 
krikščionių tremtinių tebevargstančių 
Rusijos gilumoje.

Jūsų kaltinimai dr. K. Bobeliui dėl „at
sidėkojimo Vatikanui“ yra 'įžūlūs, niekuo 
nepamatuoti ir prasilenkia su viešo ir as
meniško santykiavimo etikos ir moralės 
normomis. Gaila, kad „Tautos gyvybei* 
labiau rūpi sensacijų, savo tikslą patei 
sinančių faktų atrankos ir iš piršto iš 
laužtų kaltinimų skelbimas, nei įsigilini
mas į faktus ir jų esmę ir pozityvių pas
tangų įvertinimas.

S.L.

įo
A.A. Antan 
gimines Lietu

Manchesterio 
Valei

iet. Soc. Klubo 
aria!

Ilgamečiu! DBLS-gos Manchesterio 
skyriaus pirmininkui 

Antanui Jaloveckui mirus, 
jo giminėms Lietuvoje liūdėdami 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

DBLS-gos Centro Valdyba

Jalove ui mirus, 
je užjaučia ir kartu

legione-

kurie 
Ji pra

na rio 
visiems LAIMINGŲ

P'
NOBELIU LAUREATAI bVAttb
Prancūzijos respublikos prezidento Mit- 

terand ir praėjusių metų Nobelio Taikos 
premijos laureato Elie Wiesel iniciatyva 
sausio 18-21 dienomis Paryžiuje yra ren 
giama tarptautinė konferencija, kurioje 
dalyvaus daugiau negu 70 Nobelio premi
jos laureatų įvairiose mokslo šakose. 
Konferencijai yra parinkta tema: XX-ojo 
amžiaus grėsmės ir pažadai“. Šios pa 
grindinės temos rėmuose svarstybos vyks 
penkiais svarbiausiais klausimais: taika 
ir nusiginklavimas, žmogaus teisės, tautų 
pažanga, mokslai ir technika, kultūra ir 
visuomenė. (O.R.)

INFORMACIJOS ANGLŲ LBA

šlaisvinimo Komiteto lei- 
s laida, anglų kalba, yra

Liūtas Grinius

Tautos Fondas finansuoja Vyriausio Lietuv 
džiamus ELTA informacijos biuleteni us. Euro 
spausdinama „Nidos“ spaustuvėje Londone. Iš/ia biuletenis pasiekia Europos 
valdžių pareigūnus, politinius veikėjus, spau , tarptautines organizacijas ir 
kt. informuodamas apie tikrą padėtį ok. Lietuv/>j ir apie pasaulio lietuvių pas

 

tangas atgauti jos laisvę. Biuletenio platin/mas brangiai kaštuoja, nes daug 
egzempliorių 
las.

Kviečiame 
ir dar auka 
saulis gautų 
toks didelis ____________ ... , .___
Soy. Sąjungoje. Tai gražiai skamba 
litika Lietuvoje nėra pakeitusi okup

Biuletenio kaina 12.00 sv. metam/. Europos lietuviai 
sekančiu adresu:

Lithuanian National und, 2, Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT, England.

yra išsiuntinėjama veltui,

TA biuletenio prenumeratorių eiles 
ač dabar yra svarbu kad vakarų pa-

be/ informacija yra mūsų stiprus gink

Europos lietuvius jungtis į 
paremti šį svarbų darbą. Y 
tikslias žinias apie ok. Li/tuvą — dabar kai vakaruose matomas 
susižavėjimas taip vadina a persitvarkymo ir atvirumo politika 

ys žodžiai, bet tikrumoje ta naujoji po- 
to veido, nei jo metodų nei tikslų, 

prašomi užsisakyti
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Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).

Kronika
KAS—KADA—KUR

Sausio 9 d. — Londono lietuvių Mairo
nio mokykla pradeda antrąjį trimestrą. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį 10- 
12 vai. Lietuvių Namuose.
Sausio 23 d. 3 vai. p.p. — įdomi paskaita 
„Lenkų — pabaltiečių santykiai“ Latvių 
Namuose, 72 Queensbo rough Terrace, 
London W2.

Vasario 6 d. 8 vai. vak. — Boltono pa
baltiečių šokiai ukrainiečių salėje. 99 
Castle St., Bolton.

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

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

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

Vasario 27 d. — Vasario 16-tos minėji
mas Nottinghame.

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

Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos 
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

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

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

LIETUVIŲ JAUNIMAS

Povilas James Stasys Mockus
Nidos spaustuvės tarnautojas Stasys 

Mockus ir Brenda Mockienė gruodžio 15 
d. susilaukė sūnaus Povilo James Stasio; 
Jminąją- šeimą- sveikiPdfrtC“^T"'J‘TIh'khne 
daug laimės.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Vyt. Bubnys (Vokietija) — 18 sv.
Nuoširdžiai dėkoja 

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

J. Liudžius — 26.50 sv.
K. Bivainis — 3.50 sv.
B. Drulia — 3.50 sv.
J. Saukauskas — 3.50 sv.
J. Plepys — 3.50 sv.
S. Gabrilaitis — 3.50 sv.
V. Bundonis — 3.50 sv.
J. Čepas — 3.50 sv.
J. Žaliauskas — 3.00 sv.
K. Bendoraitis — 10.00 sv.
P. Kaminskas — 1.50 sv.
J. Klinger — 8.50 sv.
A. Palavinskas — 3.00 sv.
P. Remėza — 3.50 sv.
J. Dirvonskis — 3.00 sv.
Angelė Gegeckas — 10.00 sv.
J. Zdanavičienė — 8.50 sv.
K. Kubilius — 3.00 sv.
A. Kundrotas — 9.00 sv.
A. Kadžionis — 3.50 sv.
Stasė Pučinskienė — 5.00 sv.
Dr. V.A. Raišys — 15.50 sv.
J. Damskis — 8.50 sv.
A. Gečas — 6.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiausiai dėkojame.

PAMALDOS
Eccles — sausio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — sausio 17 d. 11.15 vai.

Židinyje.
Derby —sausio 17 d. 14 vai. Bridgegate.
Prestone — sausio 24 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — sausio 31 d., 12.30 v.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
LIETUVIŲ VAKARONĖ SU RAŠYTOJU 
KAZIMIERU BARĖNU JO 80-MECIO 

SUKAKTIES PROGA

Lietuvių švento Kazimiero klubas, 1988 
metų sausio mėn. 9 dienos vakare (šeš
tadienį), Parapijos svetainėje, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E.2, rengia 
Didžiojoje Britanijoje gyvenančio rašyto
jo Kazimiero Barėno 80-mečio sukakties 
paminėjimo Vakaronę. Joje dalyvaus 
pats rašytojas Kazimieras Barėnas su no- 
nia.
Vakaronės programą atliks Justas černis 
su talkininkais. Po vakaronės programos 
bendras pabendravimas su rašytoju prie 
užkandžių.

Vakaronėje dalyvavimas nemokamas. 
Pradžia 5 vai. Klubo vadovybė kviečia vi
sus lietuvius iš arti ir toliau dalyvauti 
rašytojo pagerbime.

ĮDOMI PASKAITA
šeštadienį, sausio 23 d. 3 vai. p.p. Lat

vių Namuose, (Daugavas Vanagi), 72 
Queensborough Terrace London W2 prof. 
Norman DAVIES skaitys paskaitą apie 
pabaltiečių — lenkų santykius istorijos 
šviesoje. Paskaitininkas yra slavų — ry
tų europiečių katedros profesorius Londo
no Universitete. Paskutiniame savo straip
snyje „The Independent“ laikraštyje jis 
įrodinėjo, kad 20 milijonų rusų žuvusių 
paskutiniame kare pagal Sovietų Rusijos 
statistiką nebuvo visi rusai ir nežuvo vi
si karo lauke. Į tą skaičių įeina pabaltie- 
čiai, lenkai, žydai, gudai, ukrainiečiai, o 
taip pat Stalino laikų aukos prieš karą, 
karo metu ir po karo. Profesorius rašo, 
kol Gorbačiovas neleis neutraliai ištirti 
Stalino nusikaltimų, tol jo atvirumo 
(„glasnost“) politika nebus patikima.

Paskaitą organizuoja Baltų Taryba.

PADĖKA

VI. Šlaitas dėkoja visiems jį lankiu
siems ir ypatingai tiems, kurie jį sveiki
no žodžiu ir raštu švenčių proga. Jis at
siprašo visų, kad dėl pablogėjusio regėji
mo negali visiems atsakyti ir prašo pa
linkėti visiems laimingų 1988-jų metų.

PALAIDOTAS POVILAS RAMAITIS

1987 m. gruodžio 5 d. Centrinėje Middx, 
ligoninėje mirė Povilas Ramaitis. kuris 
paskutiniu laiku gyveno 88 Goldsmith 
Avenue, Acton, London W.3.

Velionis buvo gimęs 1901 m. Pasvalio 
apylinkėje. Atlikęs karinę tarnybą Lietu
voje tarnavo pasienio policijoje. Sovie
tams okupuojant Lietuvą pasitraukė į 
Vakarus ir apsigyveno Vokietijoje, o 
1947 m. atvyko į Didžiąją Britaniją. Gy
veno ir dirbo žemės ūkyje netoli Reading, 
vėliau persikėlė į Londoną, dirbo ligoni
nėje. Ilgiausiai, iki išėjimo pensijon, dir
bo vaistų paskirstymo ir .pristatymo ben
drovėje.

Povilas Ramaitis pergyveno keletą sun
kių operacijų ypač paskutinę, sunkią ar
terijos operaciją, kuri turėjo būti pakar
tota. Pergyveno jis ir šeimos tragediją, 
žmona žuvo judėjimo nelaimėje.

Gyvendamas išeivijoje velionis nepa
miršo savo artimųjų, nuolat, kiek jo sąly
gos leido, juos rėmė. Rūpėjo jam ir lie
tuviški reikalai čia išeivijoje, skaitė lie
tuvišką spaudą ir rėmė lietuvišką — tau
tinę veiklą.

Prisiminsime Povilą Ramaitį kaip nuo
širdų, sugyvenamą, draugišką ir tikrą 
lietuvį patriotą. Lietuvoje liko dvi dukte
rys.

Palaidotas gruodžio 16 d. iš Londono 
šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios. Laido
tuvių pamaldas atlaikė kun. J. Sakevičius, 
vargoninkavo J. Černis.

Z. Juras

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Antrasis mokslo metų trimestras prasi
deda sausio 9 d., 10 vai.

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

Važiuojantieji 1 mokyklą nuosava ma
šina prašomi atvykti anksčiau, nes yra 
sunkumų pasistatyti mašiną.

Manehesteris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 16 d., šeštadienį, 6 vai. v. L.K.V. 
S-gos „Ramovės“ Manchesterio skyriaus 
valdyba šaukia visuotiną, metinį narių su 
sirinkimą, kuris įvyks M. lietuvių klube. 
Valdyba ir Revizijos k-sija padarys pra
nešimus ir bus renkama valdyba 1988- 
tiems metams.

Prašome dalyvauti.
Ramovėnų Valdyba

DBLS MANCHESTERIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
1988 m. sausio mėn. 23 d. šeštadienį 6 vai. 
vakare klubo patalpose šaukia savo na
rių metinį visuotinį susirinkimą.

Dienotvarkėje valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, rinkimai ir einamieji 
reikalai.

Visi nariai kviečiami susirinkime da
lyvauti.

Skyriaus valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
1988 m. vasario mėn. 13 d. šeštadienį, 6 
vai. vakare klubo patalpose rengia Ne
priklausomybės šventės minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita ir 
meninė dalis, kurią atliks Nottinghame 
moterų duetas „Rūta“.

Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiau
siai minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba 
v

Škotija
IŠKILMINGOS MIŠIOS UŽ LIETUVĄ

Gruodžio 20 d. šv. Simono bažnyčioje 
Glasgowe buvo laikomos iškilmingos mi
šios už Lietuvą. Jas su kun. J. McAndrew 
SMA koncelebravo kun. M.A. Lękawa 
SAC.

P. Dzidoliko choras giedojo „Pulkim 
ant kelių“, „Šventas, šventas“ ir „Jėzau, 
pas mane ateiki“. Kitas giesmes giedojo 
lenkų choras.

Mišiose meldėsi daugiau kaip šimtas 
Škotijos lietuvių. Daugelis lietuvių mote
rų buvo pasipuošusios tautiniais rūbais.

Po mišių, visi buvo pakviesti į Lenkų 
klubą ir pavaišinti'. Vaišių metu P. Dzido
liko vadovaujamas vyrų choras sudaina
vo 4 dainas, o lenkų jaunimas, vaikučiai 
suvaidino Kalėdoms skirtą vaidinimėlį ir 
pagiedojo dvi giesmes. Lietuvių tautinių 
šokių grupė „Aušra“ pasirodė su šokiais 
ir daina. Dienos programa buvo baigta 
giedant Kalėdines giesmes lietuviškai. 
„Tyli Naktis, šventa naktis“ giesmę len
kai ir lietuviai giedojo kantu. Skambėjo 
visas klubas.Važiavome į namus laimingi, 
kad šv. Marijos Metų proga pasimeldėme; 
už Lietuvą. f

K. Rugienienf

A.A. PETRAS PAPIEVIS X
Gruodžio 5 dienos vakare, Petras Pa

pievis, 15-kos metų jaunuolis, grįždamas 
po koncerto sugriuvo gatvėje. Visos da
rytos pastangos jį atgaivinti nepadėjo. 
Mirties priežastis — širdis. Petras buvo 
jauniausias mūsų mažos kolonijos na
rys, vos 15 metų. Augo motinos globoje, 
nes tėvo neteko būdamas 5 metų. Jis bu
vo malonaus būdo, mandagus ir visados 
pasiruošęs kiekvienam padėti jaunuolis, 
todėl buvo mėgiamas mokykloje ir kai
mynų. 9 metų sulaukęs pasidarė „Paper 
Boy" ir tą darbą dirbo iki paskutinės 
dienos. Palaidojo kun. Kamaitis gruodžio 
11 dieną. Karstas skendo gėlėse, bažny
čia buvo pilna žmonių. Po laidotuvių 
apeigų dalyviai buvo pakviesti arbatėlei 
parapijos salėn. Petras paliko didžiausiam 
liūdesyje motiną Eleną, brolį Juozą ir 
daug draugų. Ilsėkis Viešpaties prieglobs
tyje po trumpos žemiškos kelionės.

A.G.

MIRĖ SENIAUSIAS LATVIS
Lapkričio 25 d. Londone mirė seniau

sias latvis. Neseniai jam sukako 103 me
tai.

Gimęs 1884 metais, Edvards Licis lais
voje Latvijoje buvo Liepojos apskr. vir
šininku. Jis buvo vienas iš nedaugelio 
latvių, kuris už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas Gedimino ordinu.

Po karo gyvendamas Londone ir jau 
sulaukęs gilios senatvės, E. Licis dažnai 
nueidavo pasiklausyti operos ir prieš po
rą metų išleido savo poezijos rinkinį.

Padėka
Mes ne tik pasiekėme, bet ir viršijome 

užsibrėžtą tikslą surinkti Fondui 5000 
svarų.

DBLJS Komiteto, Kongreso Komiteto 
ir, žinoma, pačių delegatų vardu aš no
riu padėkoti visiems, kurie mus parėmė 
finansiniai, praktiškai ar moraliai.

Aš įtikinęs, kad Kongresas pasiseks ir 
kad mūsų atstovai sugrįš iš Australijos 
pilni entuziazmo ir energijos, išsiliejan- 
čios taip pat ir į mūsų bendruomenę.

Dalis pinigų buvo palikta finansuoti 
darbus po Kongreso. Mes norime padary
ti Kongreso video filmą, kuris, palydimas 
atstovų pranešimais, bus rodomas vi
siems tautiečiams Britanijoje.

Daugelis tautiečių žino, kad mes turė
jom daug problemų: manau, tai yra na
tūralu, kai daug žmonių atlieka tokį di
delį darbą.

Tenka apgailestauti, kad kaikurių 
problemų dėka vienas iš delegatų turėjo 
atsistatydinti. Bet turime atsiminti, kad 
Lietuvos kentėjimai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas yra daug svarbesni ne
gu atskiri asmenys.

Tai apsvarstęs DBLJS Komitetas nu
tarė, kad šie asmenys atstovaus mūsų Są
jungą Australijoje:

Vidas Puodžiūnas bus pilnas delegatas 
ir grupės vadovas. Edmund Kvietkauskas 
ir Regina Puodžiūnaitė bus pilni delega
tai, ir Elena ir Clare Canty bus papildomi 
delegatai. Taip pat iš Britanijos lietuvių 
pusės Kongrese dalyvaus ir jį stebės Eva 
Poutney, Markus šova ir Jonas Žilins
kas.

Aš esu tikras, kad Jūs visi prisidėsite 
prie mano linkėjimų — daug sėkmės mū
sų delegatams jų kelionėje į Australiją.

A. Blinstrubas
DBLJS Pirmininkas

JAUNIMO KONGRESAS 
AUSTRALIJOJE

Australijos televizija ir spauda vietinius 
gyventojus plačiai supažindino su šiuo 
mietu Australijoje vykstančiu 6-uoju Pa
saulio lietuvių jaunimo Kongresu. Sek
madienį Sydnėjaus televizijos stotys per
davė pasikalbėjimą su į Jaunimo Kongre
są atvykusiu lietuvių išeivių vysk. Pau
lium Baltakiu. Vysk. Baltakis šia proga 
Australijos televizijos žiūrovam priminė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios dabartinę 
sunkią padėtį. Televizijos programoje 
apie Jaunimo Kongresą nemažai dėmesio 
buvo skiriama jaunimo eisenai Sydnė
jaus miesto gatvėmis. Po iškilmingų mi
šių katedroje, apie 2 tūkstančiai lietuvių 
žygiavo iškėlę Lietuvos trispalvę ir Aust
ralijos vėliavas. Televizijos žiūrovam bu
vo pristatytas Pasaulio lietuvių jaunimo 
Sąjungos Pirmininkas Gintaras Grušas, 
kuris kalbėjo apie visuose pasaulio kraš
tuose įsikūrusių lietuvių bendruomenių 
ir jaunimo sąjungų veiklą. 6-ame pasau
lio jaunimo kongrese dalyvauja rinktiniai 
atstovai iš 12-kos kraštų: Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Argentinos, Brazilijos, 
Didžiosios Britanijos, Kanados, Columbi- 
jos, Prancūzijos, Švedijos, Vakarų Vokie-

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų
jų 1988-tųjų Metų linkime savo klubo 
nariams ir visiems rėmėjams.

Škotijos Lietuvių Kultūrinio ir 
Socialinio Klubo Valdyba

Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai 
sveikinu Česlovą, Voldemarą ir Stasį Ob- 
carską, Odette, Noelle ir Vivianne.

Emilija Obcarskaitė

KELIOS NUOTRUPOS IŠ 1987 METŲ
Iš praėjusių metų svarbių įvykių tarp

tautiniu atžvilgiu į pirmą vietą reikia 
skirti branduolinių ginklų sumažinimo 
sutartį, pasirašytą tarp Sovietų Rusijos ir 
JAV. Nors pagal šią sutartį branduoliniai 
ginklai bus tik 4% sumažinti, bet pats 
principas yra svarbus ir tikimasi, kad 
tai prives ir prie tolesnio strateginių 
ginklų sumažinimo šiais metais, Amerikos 
prezidentui lankantis Maskvoje.

Už metų pasibaigia prezidento Reagano 
kadencija. Prasidės rinkimų akcija, kuri 
Amerikoje trunka ilgą laiką ir suparali- 
žuoja vyriausybės veiklą. Iš pasisiūliusių 
kandidatų į prezidentus, šiuo metu tik 
vienas George Bush, dabartinis viceprezi
dentas, skaitomas rimtu kandidatu.

Du svarbūs įvykiai: palietė ir mūsų lie
tuvių gyvenimą; tai krikščionybės jubilie
jaus ir „glasnost“ politikos atgarsiai Lie
tuvoje. Neužmirštamą įspūdį paliko krikš 
čionybės minėjimo iškilmės Romoje, ku
rių metu pats papiežius išgarsino Lietuvą 
visam pasauliui. Deja, sovietai neleido 
jam nuvykti į Lietuvą, būk tai dėl to, kad
Vatikanas nesutiko pripažinti Lietuvos

PAŠA IL YJE
Demonstracijos už Afganistaną

Pakistane, Indijoje, Londone, net ir 
Maskvoje buvo demonstracijos Afganista
no invazijos metines paminėti. Buvo rei
kalauta atitraukti rusų kariuomenę iš 
Afganistano. Manoma, kad sovietai nori 
pasitraukti iš Afganistano, jeigu bus su
daryta jiems palanki afganistaniečių vy
riausybė. Tai yra labai sunku atsiekti, nes 
partizanai nenori derėtis su dabartine vy
riausybe. Kovos tebesitęsia, ir sovietai 
nukenčia.
Pogrindis Rumunijoje

Vis dažniau ateina žinios iš tos žiauriai 
prispaustos Rumunijos apie pogrindžio 
veiklą, siekiant geresnio gyvenimo ir bent 
kiek daugiau laisvės. Pranešama, kad yra 
įsisteigusi disidentų organizacija „Demo
kratiška veikla", imant pavyzdį iš lenkų 
solidarumo. Prezidentas Ceausescu savo 
priespaudos neatleidžia ir mažai kreipia 
dėmesio į Sovietų Sąjungos „glasnost“ po
litiką. Jau buvo ir demonstracijų.
Riaušės Izraelyje

Prezidentas Reaganas pasmerkė Izrae
lį už žiaurų riaušių numalšinimą, kad 
kulkos buvo naudojamos prieš jaunus 
žmones, kurių apie 20 buvo nušauti ir apie 
1500 suimti. Advokatai atsisakė eiti į teis
mą suimtųjų ginti, tvirtindami, kad teisė
jai yra perdaug šališki ir visai nesiskaito 
su advokatais. Palestiniečiai sako, kovoja 
už savo teises, ir neteisėtą jų žemės oku
paciją.
Waldheimas vis dar puolamas

Net pats Austrijos vidaus reikalų minis- 
teris Kari Blecha prisidėjo prie spaudimo, 
reikalaujant prezidento atsistatydinimo 
už jo tariamą veiklą karo metu. Mibiste- 
ris sako, kad kol Waldheimas bus prezi
dentu tol kitos valstybės boikotuos Aust
riją. Iki šiol Waldheimas lankėsi Vatika
ne, Pakistane ir Jordanijoje. Esąs gautas 
pakvietimas apsilankyti Egipte.
Viena partija Zimbabve

Po Naujų Metų Zimbabvės ministeris 
pirmininkas Robertas Mugabe pasiskelbė 
save vykdomuoju prezidentu ir pareiškė 
norįs įvesti vienos partijos valdžią ir pa
daryti kraštą marksistine valstybe. Tą 
jis gali atsiekti jam susitarus su savo iki 
Sieliniu oponentu Joshua Nkomo iš dvie
jų partijų padaryti tik vieną. Bijoma, kad 
Zimbabve gali nuvažiuoti tuo pačiu smu
kimo keliu kaip ir kitos Afrikos valstybės. 
Ukrainos katalikai išėjo į viešumą

Iki šiol slaptai veikusi Ukrainos kata
likų bažnyčia išėjo į viešumą ir pastatė 
Gorbačiovą ir jo atvirumo politiką į keb
lią padėtį. Vyskupai net išdrįso pakviesti 
popiežių aplankyti Ukrainą, minint 1000 
metų krikščionybės įvedimo jubiliejų.
„Amerikos Balsas“ supykino Gorbačiovą

Gorbačiovas pasmerkė vakarų radio 
transliacijas rusų kalba už neteisingus 
pranešimus ir įvairių gandų skleidimus. 
Ypač jis esąs supykęs ant „Amerikos Bal
so“ už tai, kad ši stotis paskelbusi gandą 
apie 30 milijonų dolerių vertės vilos sta
tybą Gorbačiovui ant ežero Pabaltijo 
valstybėse.
Kas ir apie ką kalba?

„Gyvename visuomenėje, kurioje domi
nuoja nuskurdimas, smurtas, susiskaldy- 
Vnas ir skolos“ — viena nuomonė.

1 „Esame ant slenksčio naujo amžiaus, 
luris veda į laisvę, taiką, gerovę ir pa
stovų gyvenimą, kokio dar neturėjome 
Siame amžiuje“ — antra nuomonė, bet Įle
kia tą patį reikalą. Pirmas kalbėtojas bu- 
Fvo Britanijos opozicijos vadas Neil Kin
nock Naujų Metų proga. Antrą nuomonę 
ta pačia proga išreiškė Margaret Thatcher.

pavergimo. Krikščionybės į Lietuvą įvedi
mo jubiliejus buvo minimas visame pa
saulyje, o taip pat Lietuvoje (Vilniuje ir 
ir kituose miestuose). Londone jis buvo 
paminėtas Studijų Savaitės metu.

Visame pasaulyje dabar yra linksniuo
jami Gorbačiovo žodžiai „glasnost“ ir 
„perestroika“ (atvirumas ir persitvarky
mas). Ta atvirumo politika, atrodo, šiek 
įtiek yra jaučiama ir Lietuvoje, nes kaip 
kitaip būtų galėjusios įvykti demonstra
cijos Vilniuje rugp. 23 d., kurias plačiai 
aprašė pasaulinė spauda. Keli sąžinės ka
liniai buvo paleisti ir Vytautas Skuodis 
jau pasiekė Ameriką. Atvažiavusieji iš 
okupuotos Lietuvos irgi kalba apie pasi
keitimus, ką galėjo pastebėti londoniškiai, 
susitikę su „Vingio“ ansamblio dalyviais, 
Vilniaus Inžinerinio Statybos Instituto 
studentais. Jų gastrolės Airijoje buvo pa
vadintos „Lietuvių dienos Airijoje“ su 
lietuviškos kultūros paroda. Pagrindinę 
paskaitą „Lietuva — tautinis klausimas“ 
skaitė Br. Zaikauskas ir A. Čekuolis, ku
rie išnagrinėjo būdus, kaip Lietuva pajė
gė išsaugoti savo tapatybę, savo kalbą ir 
savo tradicijas Sovietų Sąjungoje. Tokių 
dalykų prieš Gorbačiovą tikrai nebūtų 
buvę, ir joks Lietuvos ansamblis nebūtų 
atvažiavęs į užsienį be rusų sargų. Taigi 
pasikeitimas, atrodo, vyksta, ti'k kaip to
Ii jam bus leista nueiti. XY
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