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Lietuvos katalikai 
ir „glasnost“

VYSKUPUI VIEŠUMAS 
NEGALIOJA

Pučia atvirumo ir demokratėjimo vė
jai, o persitvarkymų politikos nesupran
tantys senojo raugo vietininkai Lietuvoje 
priešinasi kiek įmanydami. Tai ypač ryš
ku religijos srityje. LKP CK sekretorius 
L. šepetys susitikime su Bažnyčios ats
tovais lyg ir pasmerkė mažiukus vietos 
valdžios ratelius, kad jie kartais nesiskai
to su teisėtais tikinčiųjų reikalavimais, 
tačiau ir pats prasliuogė pro didžiąsias 
problemas, tarsi jų nebūtų. O laikas jau 
ne tik pakalbėti apie skriaudas ir žadėti 
jas kada nors pataisyti, kaip Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčios atveju, bet 
ir jas nedelsiant veiksmingai šalinti. Delsi 
mo ir atidėliojimo čia nebegalima aiškin
ti paprasta ryžtingumo stoka, bet tiesiog 
nesugebėjimu suvokti ir veikti. Tai tie
siog neįsivaizduojama, kad dėl to Lietu
vos komunistus turi gėdyti... užsienio 
kapitalistai.

Kalbėkime konkrečiai. 25-kių Amerikos 
senatorių laiškas dėl vyskupo J. Stepona
vičiaus, nors ir labai diplomatiškai man
dagiai rašytas, partijos viršūnėms Vilniu
je iš tikrųjų užtraukė tokią gėdą, kurios 
galėjo jau išvengti. Tai juk ne perkūnas 
iš giedro dangaus. Griausmingas dundė
jimas krašto viduje ne nuo šiandien gir
dimas, jeigu būtų tik noro įsiklausyti į 
savosios liaudies balsą.

Lietuvos katalikai niekada nesusitaikė 
su Vilniaus ganytojo ištrėmimu, nuolat 
protestavo, rinko parašus, reikalavo pa
leisti jį iš tremties ir nekliudyti jam eiti 
savo pareigų. Kad ištisą ketvirtį šimtme
čio galima buvo liaudies balso nepaisyti, 
tai šiandien suprantama. Kad jis vis dėlto 
ir dabar dar negirdimas, tai rodo tik vi
sišką kurtumą keliamam demokratėjimo 
uždaviniui. Ir reikia pabrėžti, jog tai ne 
kokių žemesniųjų lygių kurtumas, bet pa
čios viršūnės, kurios dėmesį labai laiku 
mėgino pažadinti autoritetingi sluoksniai.

Antai šiemet kovo 3 Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai bendru raštu pa
ragino nutraukti neteisėtą vyskupo Ste
ponavičiaus represavimą. To paties mė
nesio 17 dieną tuo pačiu reikalu į Maskvą 
važiavo ir tikinčiųjų delegacija. Iš vir
šaus sekė įprastinis atsikalbinėjimas.

Per Vilniaus radijo užsienio programą 
balandžio 15 pasigirdo suktas aiškinimas, 
girdi, valdžia čia nieko dėta: tai pačios 
Bažnyčios patvarkymas. Nusikalbėta iki 
to, kad vyskupas Steponavičius nepaklu
sęs popiežiui, nepriėmęs paskyrimo į Kai
šiadoris ir savavališkai pasilikęs Žagarė
je, atseit pats save baudžia.

Kai šiemet vasarą dvylikos Lietuvos 
katalikų peticija dėl vyskupo Steponavi
čiaus buvo įtraukta į Amerikos Kongre
so aktų rinkinį, kai prašneko Vakarų Vo
kietijos ir Austrijos spauda, partijos ir 
vyriausybės organas „Tiesa ' kreipėsi į 
Religijų reikalų įgaliotinį P. Anilion'į. 
Rugpjūčio 6 laidoje Anilionis pakartojo 
tuos pačius absurdiškus teigimus, kad 
vyskupą Steponavičių į Žagarės parapiją 
perkėlė Lietuvos katalikų bažnyčios va
dovai, kad jis nepaklusęs Vatikanui ir 
savo noru pasilikęs Žagarėje altarista- 
išlaikytiniu, turįs trijų kambarių komu
nalinį butą.

Tremtinys vyskupas Steponavičius rug
sėjo 8-ją į šį visuomenę klaidinantį oa- 
reiškimą parašė viešą atsakymą, prašy
damas „Tiesos“ redakciją jį paskelbti. 
Rašte išdėstomas valdžios kaltinimų ne
pagrįstumas, ištrėmimo aplinkybės, Va
tikano siūlymas perimti Kaišiadorių vys
kupiją, tačiau partijos ir vyriausybės or
ganui pritrūko atvirumo dvasios, šmei
žiamo, neteisingai ir neteisėtai represuo
jamo vyskupo laiškas liko nepaskelbtas, 
(žiūrėk „EL“ Nr. 49-50, 3 psl. „Vyskupas 
ginasi“).

Jokios kalbos apie kokį nors skriaudos 
atitaisymą. Tuo pačiu „Tiesa“ užėmė vie
šumui priešingą poziciją ir už tai atsako
mybė tenka pačiai viršūnei, kurios nusi
statymą organas reiškia.

Dabar po 25-kių Amerikos senatorių 
intervencijos ši kompromitacija vargu ar 
gali būti didesnė.

J. Vd.

Balys Gajauskas Stalino auka
KONGRESMENAI PRAŠO

GORBAČIOVO PALEISTI GAJAUSKĄ
šimtas aštuoni kongresmenai pasirašė 

laišką Mikhailui Gorbačiovui prašydami, 
kad jisai išleistų 35 metus Gulage iška
lėjusį Balį Gajauską iš tremties ir suteik
tų jam galimybę su šeima emigruoti į 
Jungtines Amerikos Valtijas, kur gyvena 
jo giminės.

Kongresmenai lapkričio 24 d. laiške 
sovietų vadui trumpai atpasakoja Ga
jausko biografiją. Gajauskas, būdamas 
dar tik paauglys, pirmą kartą 'įkalintas 
nacių okupacijos laikais už rezistencinę 
veiklą. Gajauskas vėl buvo suimtas 1948 
m. ir nuteistas 25 metams lageryje už 
„anti-sovietinę“ veiklą. Jis buvo paleistas 
1973 m., pilnai atlikęs bausmę.

Toliau kongresmenai apibūdina antrą 
•Gajausko suėmimo ir nuteismo atvej'į. 
1977 m. balandžio 20 d., jo numatytą ves
tuvių dieną, Gajauskas buvo suimtas ir 
apkaltintas pogrindžio spaudos turėjimu 
bei platinimu. Taip pat buvo teisiamas už 
tai, kad suteikė materialinę paramą poli
tinių kalinių šeimoms. Už tuos veiksmus 
jis buvo nuteistas pagal LTSR kriminali
nio kodekso 68 straipsnį 10 metų kalėti 
specialaus režimo lageryje bei 5 metus 
praleisti tremtyje.

Kongresmenai atkreipia dėmesį į Ga
jausko silpną sveikatą, būtent į jo pras
tą regėjimą, aukštą kraujo spaudimą ir 
opą. Jie pamini ir tai, kad 1986 m. vasa
rą Gajauskas du mėnesius praleido ligo
ninėj po to kai kriminalinis kalinys j'į nu
dūrė.

Laiške kongresmenai nurodo, kad Ba
lys Gajauskas norėtų kartu su žmona 
Irena bei dukra Gražina emigruoti į Ame
riką, kur jo teta gyvena. Jie pareiškia 
gilų susirūpinimą dėl jo bylos ir tvirtina,

BALYS GAJAUSKAS RAŠO

Ištraukos iš Balio Gajausko laiško, ra
šyto iš nutrėmimo čimikane 1987 metų 
gruodžio 8 d.

(...)Savo žinių alkį malšinu iš įvairių 
šaltinių. Platėja mano akiratis. Dar la
biau praplatės, kai atvažiuos žmona Ire
na. Ji gauna atostogų nuo gruodžio 20 d. 
iki sausio 10 d. Laukiu jos...

Visai teisingai rašei, niekas gero nelau
kė Lietuvoje, tačiau gero ir nereikia lauk
ti: valdžia nepasikeitė. Manau, kad tie 
patys asmenys sėdi svarbesniuose kabi
netuose. Žinau, kad vietoj Griškevičiaus 
pastatė Songailą. Tai ne esminis reikalas, 
o taktinis. Be to ne jie valdo, o jais val
do. Jie yra tik rankos, kuriomis pasiekia- 
ką nori.

Aš visą gyvenimą iš jų nieko nelaukiau 
ir nelaukiu.

Padėtis dabar įdomesnė negu ankščiau 
buvo. Ją reikia atidžiai analizuoti.

Lapkričio 19 d. mane pakvietė proku
roras. Jis pasakė, kad valdyba Chabarovs- 
ke pareikalavo skubiai atsiųsti mano 
charakteristikas iš darbovietės ir milici
jos. Prokurorui nesakė dėl ko reikia cha
rakteristikų. Be to paprašė patvirtinti, 
kad mane sumušė lageryje. Ką tai reiškia 
sunku pasakyti.

Dabar čia pas mus šąla. Vėjai įsisuko 
į miestelį. Kaip gyventojai tvirtina, tas 
vėjas pūs iki pavasario, apie pusantro 
(mėnesio nesustoja. Kelis kartus siautė 
pūgos. į lauką mažai kas išeina, tik ten 
kur neišvengiama. Aš retai išeinu į lau
ką. Jeigu išsiruošiu, tai stengiuosi kuo 
daugiau reikalų sutvarkyti. Taip visą 
laiką skaitau ir rašau...

Draugų neturiu. Dirbu sargu. Gyvenu 
kambaryje vienas. Kaip toliau seksis gy
venti nežinau. Vienam labai gerai gyven
ti. Mūsų prastas bendrabutis labai blo
gai pastatytas. Tik laimė, kad gerai šildo 
centraiinis apšildymas. Bendrabutis duo
da lovą, patalinę, virdulį ir kibirą. Visa 
kita ieškok pats! Kai ką gali nusipirkti. 
Paveldėjau kelias kėdes, sukaltą iš len
tučių staliuką, susiradau medinę spintelę, 
ant jos rašau. Gyvenu kaip geležinkelio 
stotyje ant lagaminų...

Tokia nuotaika. Tvarkausi tik kas būti
niausia... Sudiev, Balys

Iš Lietuvos pranešama, kad Balys ci
tuotame laiške tarp kitko sveikina visus 
savo geradarius su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais Metais ir linki visiems sveikatos 
ir sėkmingų sekančiųjų metų. 

kad jo nuteisimas 15 metų lageryje bei 
tremtyje už tai, kad jis kitiems teikė hu
manitarinę paramą bei pats bandė nau
dotis išsireiškimo laisve jiems yra „nesu
vokiamas“ dalykas.

Baigdami laišką, kongresmenai sako, 
kad jie labai palankiai sutiktų žinią apie 
Gajausko paleidimą iš tremties. Jie iš
reiškia įsitikinimą, kad Gorbačiovui į šią 
bylą įsigilinus, jis prieitų išvados, kad 
Gajausko šeimai turėtų būti suteikta 
proga persikelti Amerikon , gyventi.

Pagrindiniai šio laiško autoriai buvo 
kongresmenai John Miller iš Washingto- 
no ir Edward Feighan iš Ohio, kurie pir
mininkauja Lietuvos Katalikų Religinės 
Laisvės Grupei Atstovų rūmuose. Jiems 
į talką atėjo Lietuvių Informacijos Cen
tras, kuris suteikė reikalingas informaci
jas apie Gajauską ir skatino lietuvius 
įvairiuose kolonijose prašyti savo vietinių 
kongresmenų, kad jie paremtų Miller ir 
Feighan iniciatyvą. Prie šių raginimų 
taip pat prisidėjo JAV Lietuvių Bendruo
menė.

SEPTYNIOLIKA SENATORIŲ 
PAGEIDAUJA LAISVĖS 

GAJAUSKUI

Septyniolika JAV Kongreso senatorių 
gruodžio 3 d. laiške paprašė sovietų Ge
neralinį sekretorių Mikhail Gorbačiovą, 
kad jisai Balį Gajauską paleistų iš trem
ties ir suteiktų jam progą emigruoti 'į 
JAV-bes, praneša Lietuvių Informacijos 
Centro Washingtono skyrius. Panašų 
prašymą Gorbačiovui pateikė 108 Atsto
vų /ūmų nariai,' kurie lapkričio 24 d. tuo- 
reikalu pasirašė laišką.

(Senatorių laiškas buvo pasiųstas į so
vietų ambasadą Washingtone, kad pa-

Pabaltiečiai
PABALTIEČIAI PASIMATĖ SU 
VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 

PAGRINDINIU PAVADUOTOJU

Gruodžio 3 d. popiet šeši pabaltiečiai 
JAV Valstybės Departamente susitiko 
pusvalandžiui su Valstybės departamento 
sekretoriaus Shultzo pagrindiniu pava
duotoju (Deputy Secretary of State) 
John Whitehead aptarti pabaltiečiams rū
pimus klausimus. Pasitarime taip pat da
lyvavo departamento sekretoriaus asis
tentas Richard Schifter, kuris tvarko žmo
gaus teisių klausimus ir du žemesnio ran
go pareigūnai.

Pabaltiečių delegaciją sudarė šie as
menys: Mari-Ann Rikken (estė, Jungti
nio Pabaltiečių Komiteto pirmininkė), 
Olgerts Pavlovskis (latvis, Pasaulinės 
Laisvųjų Latvių Federacijos pirminin 
kas), Aristide Lambergs (latvis, Ameri
kos Latvių Sąjungos pirmininkas), Ojars 
Kalninš (latvis, Amerikos Latvių Sąjun
gos viešųjų santykių direktorius), Vytau
tas Volertas (lietuvis, JAV Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas) ir Vik
toras Nakas (lietuvis, Lietuvių Informa
cijos Centro Washingtono skyriaus vedė
jas).

Pabaltiečių delegacija pageidavo, kad 
Prezidentas Reaganas pokalbiuose su Ge
neraliniu Sekretorium Gorbačiovu iškel
tų Pabaltijo klausimą ir kad tas faktas 
būtų viešai paskelbtas. Paprašyta, kad 
Valstybės departamento politika dėl Pa
baltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimo būtų sustiprinta 
ir tam tikslui pateikti keli siūlymai. De
legacija taip pat iškėlė rusifikacijos pro
blemą ir davė eilę siūlymų kaip būtų ga
lima sovietus paveikti, kad tas rusifika
cijos procesas būtų pristabdytas.

Lietuvių Informacijos Centro atstovas 
pateikė sekretoriaus pavaduotojui White- 
head po kopiją Atstovų rūmų bei Senato 
šiais metais priimtų rezoliucijų dėl reli
ginės laisvės Lietuvoje, paminėdamas 
faktą kad jose Prezidentas bei Valstybės 
departamento sekretorius yra raginami 
kelti Lietuvos tikinčiųjų religinės laisvės 
klausimą.

LIC atstovas taip pat pateikė LIC pa
ruoštą sąrašą lietuvių sąžinės kalinių bei 
chronologišką sarašą, nušviečiantį kaip 
lietuviai, dalyvavę Vilniaus rugpjūčio 23 
d. bei Rygos lapkričio 18 d. demonstraci
jose yra persekiojami. LIC atstovas pas- 

siektų Generalinį sekretorių jam besilan
kant JAV sostinėje gruodžio 7-10 d.d.
Senatoriai teigiamai įvertina Gorbačiovo 
tvirtinimą lapkričio pradžioj įvykusiame 
bolševikų revoliucijos minėjime, kad 
Stalino nusikaltimai buvę „milžiniški ir 
neatleistini“. Senatoriai teigia, kad Ba
lys Gajauskas kap tik buvo vienas iš Sta
lino aukų ir kad jis tebekenčia nuo stali
nizmo liekanų.

Tiems tvirtinimams paremti, senato
riai trumpai atpasakoja Gajausko „nusi
kaltimų“ istoriją. Pasak jų, viena prie
žastis dėl kurios Gajauską įkalino 1977 
m. buvo, kad jis pas save turėjo vertimą 
Solzhenitsyno Gulag Archipelago, kuris 
„detališkai apibūdina tuos stalinistinius 
kraštutinumus, kuriuos Jūs (Gorbačio
vas) neseniai pasmerkėte“.

Senatoriai sako, kad Gorbačiovui ir 
Reaganui susitikus kaip tik derėtų paro
dyti sovietų valdžios ryžtą atitaisyti pra
eities skriaudas. Gajausko išlaisvinimas 
ne tik būtų pasiryžimo 'įrodymas bet taip 
pat ir įprasmintų Stalino nusikaltimų pa- 
merkimą.

Kaip senatoriai pažymi, Gajauskas š.m. 
balandžio mėnesį pradėjo penkerių metų 
tremties bausmę. Jo sveikata silpna.

Pagrindiniai šio laiško autoriai buvo 
senatoriai David Durenberger iš Minne
sota ir Donald Riegle iš Michigano, kurie 
pirmininkauja Lietuvos Katalikų Religi
nės Laisvės Grupei Senate, šie senatoriai 
irgi pasirašė laišką: Frank Lautenberg, 
Richard Lugar, Alfonse D'Amato, George 
Mitchell, David Pryor, Dale Bumpers, 
William Proxmire, Alan Dixon, Daniel 
Mo yniha n,-.David.JLar nes,_L ą.t£įf. .Pxss.s ler, 
Spark Matsunaga, Claiborne Pell, Franks 
Murkowski ir Paul Sarbanes.

(LIC)

Naujas ministras
LTSR automobilių transporto ir plentų 

ministrui Ivanui černikovui išėjus į pen
siją, nauju ministru paskirtas Petras Ka
zys Makrickas.
Išvyko į New Yorką

Ligšiolinis LTSR užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Juozas Grigutis pa
skirtas Sov. Sąjungos misijos JTO vyres
niuoju patarėju. Jis turi II klasės nepa
prastojo ir įgaliotojo pasiuntinio diploma
tinį rangą. Gruodžio 20 dieną J. Grigutis 
išvyko į New Yorką.
Atmosferos teršimas

Per metus Lietuvoje sunaudojama apie 
8,7 milijono tonų naftos produktų, iš ku
rių — maždaug 7 milijonai tonų mazuto, 
bitumo, tepalų. Lietuvoje naudojamoje 
naftoje yra 3-4 procentai sieros. Degant 
kurui, ji kaip sieros anhidridas išlekia 
pro kaminus. Jungdamasis su ore esančia 
drėgme, jis virsta sieros arba artima jai 
rūgštimi. Ta medžiaga iškrenta ant že
mės ir nuodija augmeniją, teršia vande
nis. Specialistai sako, kad ežerai prade
da rūgštėti, kai sferos junginių koncen
tracija viršija 0,5 gramo į kvadratinį me
trą per metus. Lietuvoje iškrenta 3,8 gra
mo į kvadratinį metrą. Tai yra labai 
daug.

Atmosferos, vandens ir dirvos užterši
mas yra kenksmingas žmogui ir gamtai. 
Lietuvoje užteršimas vyksta sparčiau ne
gu kituose Europos kraštuose, nes nau
dojama nafta, ypač Rusijos mazutas, ku
ris yra labai sieringas. Tuo yra labai su
sirūpinę Lietuvos mokslininkai.

’astatė naują bažnyčią
Šalia kelių antireliginių straipsnių, 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS (X.10) pas-
kelbė Šalčininkų katalikų religinės ben
druomenės tikinčiųjų pareiškimą, kuria
me tarp kitko pasakyta:

„Leiskite, didžiai gerbiami respublikos 
vyriausybės vadovai, nuoširdžiai padėko
ti už leidimą mums, tikintiesiems, pasi
statyti bažnyčią ir didžiulę paramą, su
teiktą statybos eigoje. Mes melšime Dievą 
Jums visakeriopos sėkmės. Dėkingumą 
patvirtiname savo parašais: seka 210 pa
rašų“.

Pareiškimas adresuotas LTSR Minis
trų Tarybai. Jame pasakyta, jog Šalčinin
kų bažnyčia sudegė karo metu ir tikintie
ji meldėsi laikinai pristatytame prie ko
plyčios mediniame priestate. Pastarajam 
supuvus, tikintieji kreipėsi į respublikos 
valdžios organus ir gavo leidimą prie mi
nėtos koplyčios pastatyti mūrinį priesta
tą. Architektas paruošė projektą, statybi
nės organizacijos teikė paramą medžia
gomis, o tikintieji „aktyviai talkininka
vo“. Tokiu būdu buvo pastatyta, turbūt, 
po karo pirma Lietuvoje bažnyčia, ne
skaitant Klaipėdos katedros, kuri buvo 
valdžios konfiskuota.
Teršiamos upės ir gamta

Neseniai Nerimi ir Nemunu praplaukė 
didelis kiekis mazuto, kuris per vamzdį 
iš Vilniaus ŠEC-3 elektrinės buvo išplau
tas į Nerį. Iš šios elektrinės lapkričio 26- 
27 dienomis išplaukė į upę keliasdešimt 
tonų mazuto. Padaryta daug nuostolių ap
linkai ir gyvūnijai.

Neseniai paaiškėjo, kad Vilniaus naftos 
produktų tiekimo įmonė smarkiai užter
šė gruntą. Šios įmonės rajone nafta pa
teko net į 23-25 metrų gylio gruntinio 
vandens horizontus. Teršimo pėdsakai pa
stebėti net 43-51 metro gylyje. Kilo pavo
jus miesto vandentiekiui. Kanalizacijos 
vamzdžiais naftos produktai rado kelią į 
Nerį, padarydami upei didžiulę žalą. Ap
linkos teršimas vyksta ir toliau, nes „pa
gal planą“ jį numatoma sustabdyti tik 
1990 metais, kai Vilniaus naftos produk
tų įmonė bus iškelta į kitą vietą.

1986 metų pabaigoje iš Pasvalio rajoni
nio gamybinio susivienijimo katilinės iš
tekėjo 146 tonos mazuto. Kanalizacijos 
vamzdžiais dalis mazuto pateko į Lėvenį 
ir Mūšą. Be to, į upę buvo išleista ir kitų 
teršalų.

Lietuvoje lieka apie 18 tūkstančių tonų 
naudotų tepalų, kurie dažniausiai išpilami 
nuošalesnėse vietose ir todėl užteršia ap
linką, paviršinį bei gruntinį vendenį. Iš
vengti tokio teršimo galima. Bet turi bū
ti įrengtos ir tvarkingai naudojamos naf
tos produktų saugyklos. Turi būti suren
kami ir išvalomi naudoti tepalai.

W asliingtone
tebėjo, jog birželio mėnesio pasimatyme 
su Amerikos lietuvių katalikų delegacija 
Prezidentas Reaganas prižadėjęs tą kali
nių sąrašą įteikti Gorbačovui kai jiedu 
vėl susitiks. Nakas paprašė, kad tas paža
das būtų ištesėtas. Taipogi pageidavo, 
kad JAV valdžios atstovai pasitarimuose 
su Gorbačiovo vadovaujama delegacija 
iškeltų tuos sovietų veiksmus prieš lie
tuvius demonstrantus, kurie yra nurody
ti chronologiniam sąraše.

Pagal pasitarimo taisykles, neleidžia
ma viešai skelbti p. Whitehead atsaky
mus į pabaltiečių pageidavimus. Tačiau, 
galima pasakyti, kad jis išklausė visus 
pageidavimus ir į kai kuriuos reagavo. 
Taipogi buvo proga delegacijos nariams 
atskirai ir ne taip formaliai pasikalbėti su 
ambasadorium Schifter. Pasimatymą iš
rūpino Baltuosiuose rūmuose dirbantis 
Prezidento specialus asistentas Linas Ko
jelis.

(LIC)

ŠV. TĖVAS SVEIKINA 
LIETUVIŲ JAUNIMĄ 

AUSTRALIJOJE

Vatikano Valstybės sekretorius kardi
nolas Agostino Casaroli popiežiaus Jono 
Pauliaus II-ojo vardu pasiuntė sveiki
nimo telegramą Australijoje vykstančio 
VI-ojo pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso dalyviam.

„Šventasis Tėvas nudžiugo sužinojęs, 
kad Australijoje vyksta 6-sis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas ir paprašė 
perduoti Kongreso dalyviam jo sveikini
mus bei geriausius linkėjimus, kuriuos jis 
nuolat lydi savo malda. Kongresas su
teikia progą lietuvių kilmės jaunimui 
giliau įsisamoninti į savo turtingos kul
tūros vertybės ir taip vertai atžymėti sa
vo krikščioniškojo tikėjimo šešis šimt
mečius. Šventasis Tėvas yra pilnas pasi
tikėjimo, kad lietuvių jaunimas ir toliau 
brandins brangųjį savo tautos kultūrinį 
paveldą visos žmonijos gerovei, o tuo pa
čiu augs meilėje Kristui ir Jo Bažnyčiai. 
Šventasis Tėvas Jum ir visiem prisddėju- 
siem prie šio Kongreso prašo galingojo 
Marijos, Gailestingumo Motinos užtarimo. 
Su meile Viešpatyje Jėzuje Kristuje 
Šventasis Tėvas maloniai suteikia Jum 
savo apaštalinį palaiminimą“. Pasirašė: 
Kardinolas Agostino Casaroli.
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Atžvalginis lobis Premija Jaunimui
DAR APIE DOKUMENTINIUS 

PABALTIJO FILMUS VAKARUOSE
Šia antriaJšte, šį kartą šveicariškame Nyo- 

ne filmų festivaliui pasibaigus spalio 23 d. 
„Neue Zuercher“ laikraštyje tilpo išsa
mus retrospektyvinis straipsnis. 3 filmų 
žinovai iš Vakarų, jų tarpe ir festivalio 
direktorė, iš dviejų šimtų filmų pavyzdžių 
iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos vieno mė
nesio laikotarpyje parinko 47 produk
cijas, kurios galiausiai buvo patvirtintos 
ir leistos valstybinio Goskino filmų ko
miteto Maskvoje. Savi interesai turėję bū
ti masteliu šiai atrankai ir vietinių sąlygų 
visai nepažįstą vakariečiai stovėjo prieš 
dilemą, — Vilniuje jie, pavyzdžiui, atme
tė didel'į skaičių filmų su sportiniais 
pavadinimais, kaip neįdomius — savikri
tiškai pastebėjo Berlyno filmų festivalių 
direktorius. Ir tik vėliau jie patyrė, jog 
kaip tik Lietuvoje sportinių temų prista
tymas perteikia ir kritiškus visuomenės 
klausimus. Dėl to jie negalėjo nuspręsti 
ar Maskva, demonstruodama naująjį li
beralizmą, šiuos filmus leido tik Vaka
ruose parodyti, o ne kitose sovietinėse 
respublikose), ar tik tenorėjo parodyti Sov. 
Sąjungos bendrą kinematografinį lygį. 
Nekalbant apie vakariečių filmų specia
listų pajėgumą atskirti tautinės opozicijos 
klausimus, „išlaisvintojų“ atžvilgiu, nuo 
bendros opozicijos prieš sistemą, ar —nuo 
„revizionistinės“ kritikos, norinčios tik 
dabartinį būvį pagerinti ir sustiprinti 
— nėra lengva.

Tiesiog esą negalima perduoti siauruo
se straipsnių rėmuose temų gausumo ir 
vaizdų turtingumo, pažymi visą laikraš
čio puslapį užėmęs susižavėjęs recenzan- 
tas. Juos imponavusios dvi ypatingos žy
mės: tiesioginė kritika bendrų visuomenės 1 
blogybių ir žmogaus natūralinėse gamtos 
sąlygose Straipsnį atpasakodami praleisi
me smulkiau aptartus filmus iš Estijos ir 
Latvijos ir sustosime prie filmų 
iš Lietuvos. Čia paminimas 1921 metais 
gimęs Viktoras Starosas „Post scriptum 
senam filmui“, 1980), kuris vėl įdomiai 
grįžta prie žmonių likimo. Robertas 
Verba, 1932 metais gimęs, savo filme 
„Vincas Svirskis“ (1967) pastato pamin
klą puikiam medžio drožinėtojui-skulp- 
toriui, jo meniškus ąžuolinius kryžius 
tamsiuose gantovaizdžiuose, ant kalvelių, 
apsupdamas blankia šviesa. „Šimtamečių 
godos“ (1969) esąs jaudinantis ir kartu 
komiškas portretas senutėlių kaimiečių. 
Paminėtinas Edmundo Zubavičiaus, 1947 
metais gimusio, sąmojinga pajuoka iš ci
vilinės apsaugos pratimų kaime, filme 
„Mums nebaisūs jokie priešai“, 1978 me
tų, ir „Vakaro barikadose“, 1984 metų, 
rodantį komjaunuolių susidūrimus su ne
paklusniu jaunimu.

Visa programa, rašo laikraščio kores
pondentas, sekančiame Berlyno filmų fes
tivalyje vasario mėn. būsianti „Panora
mos“ rėmuose, o vėliau ir JAV parodyta. 
Pažymėtinas esąs katalogas, kuriame 
vienas iš šių filmų vertintojų, slavistas ir 
Rytų Europos filmų žinovas Hans-Joa- 
chim Schlegel, trumpai susumavo Pabal

tijo dokumentinių filmų kūrybinį darbą, 
pristatant svarbiausius atstovus, vokie
čių, anglų ir prancūzų kalbomis. Viena- 

I me pokalbyje lietuvis režisierius Rimtau
tas Šilinis, gimęs 1937 m., į klausimą, ar 
„perestroikos" ženkle yra lengviau suk
ti kritiškai-angažuotą filmą, atsakė: Ži
noma (...) Nebėra sienos, prieš kurią rei
kia kovoti. Dabar viskas priklauso nuo to, 
ką kiekvienas iš mūsų turi pasakyti. Tei
sybės valanda išmušė“.

PAMINKLAS STALINO TERORO 
AUKOMS PAGERBTI

Sovietinė milicija Maskvoje sulaikė ke
lis asmenis, kurie miesto centre rinko Pa
rašus peticijai, kad būtų pastatytas pa
minklas Stalino teroro aukom pagerbti ir 
prisiminti. Parašus rinkusieji buvo iškėlę 
du nedidelius transparantus: ant vieno jų 
buvo paaiškintas peticijos tikslas, ant ki
to buvo užrašyta: Istorijos negalima nu
tylėti. Po penkiolikos minučių prisistatę 
milicininkai parašų rinkėjus kažkur nu
sivežė. (Užsienio korespondentai pažymi, 
kad tame laiko tarpe peticiją buvo pasi
rašę penki asmenys). Rusų kitaminčių 
grupė kiek ankščiau spaudoje buvo iškė
lusi mintį pastatyti paminklą Stalino au
kom.

PREMIJA GERIAUSIAM 
LIETUVIŲ JAUNUOLIUI 

AR JAUNUOLEI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra 

paskyrusi 2 tūkstančius dolerių premiją 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese ge
riausiai pasireiškusiam atstovui. Apie 
premijos įsteigimą pranešė į jaunimo 
kongresą Australijoje atvykęs Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Premijos laureatą — 
geriausią kongreso atstovą ar atstovę iš
rinks visi jaunimo kongrese dalyvaujan
tys jaunimo atstovai. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės nutarimu premija bus 
skiriama ir ateinančiuose jaunimo kon
gresuose.

I INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

/ Tautos Fondas finansuoja Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto lei
džiamus ELTA informacijos biuletenius. Europos laida, anglų kalba, yra 
spausdinama „Nidos“ spaustuvėje Londone. Iš čia biuletenis pasiekia Europos 
valdžių pareigūnus, politinius veikėjus, spaudą, tarptautines organizacijas ir 
kt. informuodamas apie tikrą padėtį ok. Lietuvoj ir apie pasaulio lietuvių pas
tangas atgauti ios laisvę. Biuletenio platinimas brangiai kaštuoja, nes daug 
egzempliorių yra išsiuntinėjama veltui, bet informacija yra mūsų stiprus gink 
las.

Kviečiame Europos lietuvius jungtis į ELTA biuletenio prenumeratorių eiles 
ir dar auka paremti šį svarbų darbą.Ypač dabar yra svarbu kad vakarų pa
saulis gautų tikslias žinias apie ok. Lietuvą — dabar kai vakaruose matomas 
toks didelis susižavėjimas taip vadinama persitvarkymo ir atvirumo politika 
Sov. Sąjungoje. Tai gražiai skambantys žodžiai, bet tikrumoje ta naujoji po
litika Lietuvoje nėra pakeitusi okupanto veido, nei jo metodų nei tikslų.

Biuletenio kaina 12.00 sv. metams. Europos lietuviai prašomi užsisakyti 
sekančiu adresu: į

Lithuanian National Fund, 2, Ladbroke Gardens, /
London, Wil 2PT, England.

MIRUSIEJI
1987 m. spalio 21 d. Kanadoje mirė Je

ronimas Cicėnas, žurnalistas, vilniečių 
veikėjas.

Gimęs 1909 m. liepos 24 d. Garšvinės 
km., Dūkšto vlsč„ Švenčionių apskr., Je
ronimas Cicėnas baigė Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnaziją ir studijavo Vilniaus 
universitete istoriją ir literatūrą. 1934-36 
m. mokytojavo Trakų ir Vilniaus moky
tojų seminarijose, 1941-44 m. dirbo Vil
niaus radiofone. Ilgą laiką dirbo laikraš
čių redakcijose, parašė keletą knygų, 
tarp kurių — Vilnius tarp audrų, 1953 m.

1987 m. rugsėjo 22 d. Dorchesteryje, 
MA, JAV, mirė dr. Stasys Jasaitis, gy
dytojas, visuomenės veikėjas.

Gimęs 1927 m. gegužės 3 d. Šiauliuose, 
kur jo tėvai dr. Domas Jasaitis ir Sofija 
Lukauskaitė-Jasaitienė tuo laiku gyveno, 
Stasys Jasaitis mokėsi tame pat mieste ir 
vėliau Vokietijoje. 1948 m. su tėvais at
vyko į JAV, kur studijavo Bostono uni
versitete mediciną. Nuo 1954 m. dirbo 
Carney ligoninėje ir nuo 1957 m. turėjo 
privačią praktiką. Aktyviai reiškėsi lie
tuvių gyvenime ir daug dėmesio skyrė 
diabeto tyrinėjimams. Paliko liūdinčius 
dukterį Dalią Paškauskienę, sūnų Jurgį 
Jasaiti, seserį Eleną Valiūnienę ir kt. gi
mines.

1987 m. rugsėjo mėn. JAV mirė Kotry
na Steponaitytė-Marijošienė, kūno kultū
ros mokytoja, bu v. operos dirigento Vy
tauto Marijošiaus žmona.

Gimusi 1905 m. kovo 21 d. Radvilišky
je, Kotryna Steponaitytė 1926 m. baigė 
Saulės mokytojų seminariją Kaune, lan
kė kūno kultūros kursus ir Kauno muzi
kos mokyklą. 1926-32 m. studijavo VDU 
padagogiką, literatūrą ir istoriją. Tobuli
nosi kūno kultūros ir išraiškos šokio kur
suose Rygoje ir Vienoje. 1924-40 mokyto
javo Kauno Kazimieriečių gimnazijoje. 
Nuo 1948 m. gyveno ir dirbo JAV. Rašė 
kūno kultūros klausimais liet, spaudoje. 
Paliko liūdinčius; vyrą prof. Vyt. Marijo- 
šių, dukteris Ignę ir Eloną ir sūnų Marių 
su šeimomis.

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šei
ma savo mirusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dole

rių premija skiriama lietuviui jaunuoliui 
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietu
vių, anglų ar kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;

2. 1987 metų premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo organiza
cijų vadovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri asmenys iki 
1988 m. sausio 31 d. (pašto antspaudas);

Stalino aukų filmas
Vakarų Vokietijos pirmo kanalo — 

ARD televizijos stotis pradėjo ruošti Sta
lino aukų filmą, imdama medžiagą netik 
iš Pabaltijo valstybių, bet taip pat Len
kijos, Rumunijos, Čekoslovakijos, Kauka
zo ir kt. tautų.

Lietuvių tremtinių tragedijai atvaiz
duoti televizijos režisūra daugiausiai rė
mėsi prel. dr. J. Prunskio leidiniu „Si
biro lietuviai“, nufilmuodama laidotuves, 
gyvenvietes, slaptai laikomas šv. Mišias, 
kapines ir kt. Taip pat, nufilmuotos buvo 
mūsų partizanų nuotraukos iš angliško 
leidinio „Fighters for freedom — Lithua
nian Partizans versus the USSR“ kartu 
įkalbant juostelėje J. Daumanto žygį į 
vakarus bei jo tragišką mirtį. Taip pat 
nufilmuoti iš prel. dr. Pr. Gaidos vokiško 
leidinio trys vysk. T. Matulionio atvaiz
dai.

Lietuvos žemėlapyje (1920 m. Maskvos 
sutarties sienos) parodomos vietovės, ku
riose buvo komunistų kankinti ir nužu
dyti lietuviai, kaip Panevėžys, Telšiai, 
Pravėniškės, tremtinių surinkimo — N. 
Vilnia vietovė — geležinkelio stotis.

Lietuvių tautos tragedija, pradedant 
1940 m. okupacija, įkalbėta 15 min. juos
telėje primenant, kad pirma suėmimų 
banga įvyko jau 1940 m. liepos mėn. Ji 
palietė 2 tūikst. asmenų, daugiausiai in
telektualų. Po jos sekė 1941 m. birželio 
mėn. trėmimai. 1944 m. okupacija susi
laukė ginkluoto pasipriešinimo. Palaužti 
mūsų partizanų kovos dvasią, į Lietuvą 
buvo atsiųstas ideologas M. Suslovas. Jo 
pasakyti žodžiai — bus Lietuvos vardas, 
tačiau joje nebus lietuvių, neišsiipildė, 
nežiūrint taip pat kelių didelių išvežimo 
bangų. Nesulaukus vakarų pasaulio pa
ramos, ginkluotas lietuvių tautos pasiprie
šinimas, po aštuonių metų kovos, buvo 
specialių raudonosios armijos dalinių 
nuslopintas.

Atviru klausimu paliktas įkalbėtas lie
tuvių tautos spontaninis sukilimas 1941 
m. birželio mėn. 23 d., užimant Kauno ra- i 
dijo stotį ir tos pat dienos ryta, skelbiant |

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Ju
ry komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki 1988 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiama:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI,

13400 PARKER ROAD, LOCKPORT, 
IL 60441.

radijo bangomis pasauliui Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Sukilime ak
tyviai dalyvavo 125 tūkst. kovotojų. Au
kos buvo didelės — virš 4000 užmuštų ir 
8 tūkst. sužeistų. Ypatingai, aštrios ko
vos vyko aplink Kauną, pareikalavę 200 
užmuštų ir 150 sužeistų. 1941 m. birželio 
mėn. 25 d. parado žingsniu vokiečiai įžy
giavo į lietuvių išlaisvintą Kauną.

Deja, sukilimas Lietuvoje trečiojo Rei
cho valdovų įsakymu buvo visiškai nu
tylėtas. Net ir vermachto pranešime jis 
nebuvo suminėtas. Tuo tarpu, gen. Fri
drichas Vilhelmas von Kinchel už Kauno 
užėmimą buvo apdovanotas riterio kry
žiumi (Ritterkreuz), o Itn. Elolviet pa
gerbtas už radijo stoties užėmimą. O 
apie lietuvius — ne vieno žodžio.

Ar galima bus šiuos karčius, bet tei
singus vokiečiams sakinius įtraukti į fil
mą, režisūra tuoj pat nepasakė, kadangi 
Stalino aukoms yra skiriamas 90 min. 
ilgio filmas, o tautybių yra daug. Filmas 
numatomas rodyti vasario mėn. pabaigoje 
ar kovo mėn pradžioje.

K.B.

DAIL. MERAITĖ PARYŽIUJE
Lapkričio 12-19 dienomis, Paryžiaus 

meno mokyklos galerijoje buvo surengta 
Miriam Meras-Meraitės tapybos kūrinių 
paroda. Parodoje buvo eksponuojami try
lika didelio formato figūratyvinio meno 
stiliumi Meraitės sukurtų savo spalvin
gumu ir ryškiais kontūrais pasižyminčių 
paveikslų. Jaunos dailininkės pirmoje pa
rodoje eksponuoti paveikslai susilaukė 
meno kritikų ir mėgėjų palankaus įverti
nimo. Miram Meraitė yra Izraelyje gyve
nančio lietuvių rašytojo Icchoko Mero 
duktė. 1957-ais metais gimusi Vilniuje, 
‘72-ais metais ji drauge su tėvais išvyko 
iš Lietuvos ir įsikūrė Jeruzalėje, kur ‘82- 
ais metais baigė vietos meno mokyklą. 
Prieš kelerius metus Miriam Meraitė ua- 
stoviai įsikūrė Paryžiuje, kur dabar nra- 
deda reikštis savo kūryba.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
— Na, štai sunaikinome ir pasku

tinę žymę, jog esame žmonės, — kar
čiai pastebi jis ir šypsosi savo panie
kinančia šypsena.

Prie manęs prieina Kurtas. Jis kal
ba vokiškai, bet aš jį gerai suprantu.

■— Tavo dokumentai Tomai?
— Aš neturiu su savimi jokių do

kumentų...
Žaliosios akys perveria mane tary

tum durklas.
— Išversk švarko kišenes!
Automatiškai paklausau jo įsakan

čiam balsui ir išverčiau visas kišenes. 
Jos buvo tuščios.

— O dabar kelnes!
Nenoromis išverčiu ir kelnių kiše

nes. Veik visų akys nukreiptos į mane 
ir man taip nejauku, jog nejučiomis 
nukreipiu savo žvilgsnį į žemę. Mano 
laimei Arminas klūpo su Heinrichu 
kiek tolėliau, prie siųstuvo, ir nemato 
mūsų.

Ir kelnių kišenės buvo tuščios. Ta
čiau Kurtas nepasitenkino tuomi. Jis 
atidarė mano krepšį, pasirausė jame 
ir pagaliau nusišypsojęs padavė man 
atgal.

— Nepyk, pareiga lieka pareiga.
Nusisuko nuo manęs ir griežtai šūk

telėjo kitiems:
— Prie ginklų! Nėra ko čia žiop

soti. Albertai, užgesink laužą!
Kai Kurtas nuėjo nuo laužo, atsi

kvėpiau lengviau. Manęs niekas nega-

APYSAKA-KOMANAS
Įėjo apkaltinti paslėpus kokius nors 
dokumentus, tačiau šis nepasitikėji
mas nemaloniai paveikė mus visus 
Kiekvienas tylėdamas dairėsi aplin
kui, kiekvieną slėgė kažkoks įtarimo 
velniūkštis. Tik Maironis nė kiek 
nesijaudino.

—Na ir netiki žmogumi, vilkai. 
Dokumentai! Kuriems velniams juos 
įdavė, jei ir vėl atima? Tiesiog jokios 
logikos...

Heinrichas vėl buvo uždaręs savąją 
dėžę, surinkęs puodukus, iš kurių gė
rėme kavą. Povilas užsimetė ant pe
ties kulkosvaidį ir nuėjo į priekį. Sun
kus ginklas jo rankose buvo panašus 
į plunksną.

Maironis ir Albertas gavo nešti di
deles kuprines, Arminas paėmė į mai
šą sukimštus apklotus. Heinrichas vėl 
užsimetė ant pečių metalinę dėžę. Ne
žiūrint jos svorio, jis nepaleido iš ran
kų ir aptrinto, daugelį kartų naudoto, 
automato.

Tik Kurtas ir aš neturėjome naš
tos. Aš, matyti dėl mano silpnumo ar 
jaunumo. Kurtas gi visą laiką tyrinėjo 
tolimesnį kelią, buvo mūsų voros prie
kyje ar užpakaly, nuolatos tarėsi len
kiškai su Povilu. Jis buvo mūsų žval
gu, kelvedžiu ir apsauga.

Jo vedami pajudėjome į priekį to
kiu pat sparčiu žingsniu, kaip ir va
kar naktį. Nežiūrint blogai išmiegotos 
nakties, teko mikliai žygiuoti, neatsi

(Tęsinys 32)

likti nuo kitų. Aš buvau paskutinis 
mūsų voroje. Tik kartas nuo karto 
prie manęs pasirodydavo Kurtas, ap
sidairydavo, tylėdamas nusišypsodavo 
ir vėl dingdavo priekyje.

Nusileidome nuo smėlėtos kalvos. 
Miškas čia buvo retokas, augo plačia
me slėnyje, kurio vidury raitėsi ne
pažįstamas upokšnis. Į priekį vis ve
dė seniai naudotas, bet dar gerai įžiū
rimas takas. Jis pasuko prie upelio ir 
nuvedė mus į pietryčius vis slinkda
mas žole ir krūmais apaugusiais kran
tais. Mūsų kairėje buvo status molio 
šlaitas, dešinėje -— seno, tankaus miš
ko siena.

Prie upelio patekėjo saulė. Pro 
medžių šakas besiskverbiantieji jos 
spinduliai motiniškai sveikino mus, 
žaidė ant sunkiai apkrautų vyrų nu
garų, vertė merkti akis, bet drauge ir 
džiaugtis prasidedančia diena.

Medžiuose ir krūmuose sučiulbo 
paukščiai, ant kranto augančiuose žo
lynuose sukvaksėjo ir vėl nutilo var
lės. Ant mūsų batų ir rūbų stambiais 
lašais gulėsi ryto rasa, kurios skaidru
mas priminė patį dangų.

7
Sunkiom ašarom žemė mirko, 
lietum vėjai prausė veidą man, 
pakelėje beržas vienišas pravirko 
šakomis pamojo tol in vedamam.

J.K.

Stambūs, skaidrūs lietaus lašai bel
džiasi į nedidelio lango stiklą, tary
tum ašaros nurieda žemyn, palikdami 
paskui save murziną vagą, į kurią vėl 
įsigauna sekantis lašas. Niūriai atro
do miškas lietingą dieną. Medžiai ir 
krūmai palenkė savo viršūnes po sun
kia vandens ir miglos skraiste, susi
kūprino, susigūžė ir tarytum laukia 
skaiščios saulutės, kuri išsklaidys mo
notoniškas dangaus ašaras, įveiks ne
svetingą miglą ir vėl šypsosis, kvies
dama į atbudusį, žalsvaspalvį mišką.

Jau antra diena sėdime didelėje, 
pusiau apirusioje pirkioje, kurioje 
kadaise gyveno lenkų eigulys. Tris 
naktis žygiavome pietryčių link, kol 
mus užklupo lietus. O lietingą naktį 
ar dieną, kai pažliunga nepažįstamo 
miško takai, kai nuo medžių šakų 
nuolatos krinta stambūs vandens la
šai, kai permirksti iki kaulų — toli 
nenueisi.

Taigi sėdime ir laukiame. Laiukia- 
me, kada praeis lietus, kada, Armino 
žodžiais tariant, pasirodis štabo ry
šininkai, kažkokion gaujon įsiga- 
vęs mūsų žvalgas, o gal ir partizanai, 
iešką nusileidimo vietos lėktuvui.

Aš net nežinau kur mes esame, že
mėlapį turi tik Arminas, o jis dabar 
nelabai kalbus, išskyrus kelis piktus 
žodžius, kuriais jis keikia lietų. Pirkia 
Arminui ir Kurtui buvo pažįstama. 
Jie yra čia kažkada buvę ir pažinojo 
jos įnamius, kurie už cigaretes, šoko
ladą ar kojines moterims, buvo visa
da pasiruošę daug ką papasakoti mū
sų naudai. ■

Ne kaži kiek tų įnamių. Be laiko ' 

pasenęs, mažytis ir liesas vyriokštis, 
kuris iki karo buvo miško darbininku, 
o dabar tiesiog gyveno atskirtas nuo 
viso pasaulio ir pamirštas didžiuliame 
miške.

Jo žmona — aukšta, stambiai nu
augusi, tikra priešingybė jam. Jau se
niai nešukuotais, suveltais plaukais, 
jau kiek kartų siutą ir lopyta suknele, 
basa, suskerdėjusiomis kojomis, ji 
panašėjo daugiau į miško raganą, nei 
į likimo nuskriaustą moterį. Sunku 
pasakyti koks jos amžius, bet kažka
da ji buvo turėjusi dailų veidą. Dūs
tančio grožio pėdsakai dar gerai 
įžiūrimi, tik niūrios, žaižaruojančios 
akys nemaloniai sekioja mus ir jos lū
pas papuošia nedraugiška, pašaipinga 
šypsena. Pilkai išblukusią suknelę ji 
apsivilkusi tiesiog ant nuogo kūno ir 
todėl nenuostabu, jog per irstantį au
dinį įžūliai veržiasi lauk jos didelės 
krūtys, apvalios, krypuojančios šlau
nys. O tai ir yra geriausi objektai mū
sų vyrų akims ganyti. Ypač Albertas 
neatitraukia nuo jos savo saldžiai 
smalsių akių.

— Na ir boba! Su tokia tik į lovą, 
tu balto arklio uodega...

Ta balto arklio uodega yra nuolati
nis Alberto priežodis. Jis vartoja jį 
kur reikia ir kur nereikia, dieną ir 
naktį, kaip keiksmą ir, kaip nustebimo 
šūksnį, kaip priekaištą ar komplimen
tą. Niekas ir nebemini jo vardo. Visi 
tiesiog sako: arklio uodega...

(Bus daugiau)

2
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Nekuomet, kiek prisimenu, išskyrus 
dviejus pasaulinių karų laikotarpius, ne
buvo susitelkusių krūvon tiek reikšmin
gų, istoriniai nepaprastai svarbių įvykių, 
kaip 1988 metų prieangyje. Tik meskime 
kad ir trumpą, greitą žvilgsnį į juos.

Štai, va — Anot M. Gorbačiovo Sovietų 
Sąjungoje komunizmo vergti tyloj turė
tų įsiteisinti žodžio garsas — „glasnost“, 
o priedu prie šio irgi visa Sovietų Sąjun
gos ekonominė santvarka turėtų būti, iš 
pagrindų pertvarkyta — „perestroika“. 
Čia pat pats M. Gorbačiovas pripažįsta, 
kad tiek „glasnost“, tiek „pcrestroikos“ 
įgyvendinimas reikš revoliuciją pačioj 
Sovietų Sąjungoj. Tačiau jis mano ir yra 
įsitikinęs, kad šią revoliuciją galima bus 
pravesti be šūvio.

Kiek atokiau nuo Sovietų Sąjungos pie
tinių rufoežių Persijos įlankoje vyksta la
bai nejauki kova tarp dviejų pasaulių, 
krikščioniškai vakarietiško ir musulmo
niškai rytietiško, šios iau pakankamai 
aršios ir jau ginkluotos kovos objektas 
yra žibalas, kurio vakarai beveik neturi, 
rytai gi valdo milžiniškus išteklius. Ko
va vyksta tuo tarpu be prošvaiščių.

Ten pat, netoli nuo Persijos įlankos, 
vyksta arši kova prieš Sovietų armijas, 
okupavusias Afganistaną prieš aštuonis 
metus. Jung. Amer. Valstybių nuolat 
spaudžiami, Sovietai pažada savo kariuo
menę .iš Afganistano atitraukti, bet kada 
sąlygos Sovietams bus tinkamos.

Izraelio, iki šiolei rodos pastovios ir 
pajėgios valstybės pamatai staiga sudre
bėjo. Palestiniečiai, virš 40 metų tyliai iš
gyvenę ir gimę Izraelio sukurtose išvie- 
tintųjų stovyklose, staiga išsiveržė iš jų ir 
sukilo prieš Izraelį, reikalaudami sau ly
gių teisių. Sunku įsivaizdinti, kad jie bū
tų sukilę tik tam, kad vėl sugrįžtų į sto
vyklas. Atseit palestiniečiai sukilo kaž
kieno paraginti, kažkas jiems pasakė, 
kad, girdi, dabar laikas sukilti. Nereikia 
pamiršti, kad greitu laiku palestiniečių 
ir arabų Izraelyje bus daugiau negu žy
dų. Pakenčiamai taikingo arabų sugyveni
mo su žydais, tad atrodo, yra tik laiko 
klausimas. O kas tuomet?..

O kas yra tie musulmonai-arabai ben
drai, apie kuriuos dar prieš 30 metų gir- 
dėdavom vos girdimai ir tik retai, o dabar 
girdime per dažnai ir užglušinančiai 
garsiai?. Tai yra kelių dešimčių milijonų 
religiniai fanatiška žmonių masė. Šiuo 
metu jų vadas yra mahometonų dvasiškis 
barzdyla Ajatola. Jo norai bei įsakymai 
pareina ilš Dievo (Alacho). Tie, kurie 
miršta jo įsakymus vykdydami jų sielos 
eina tiesiai į Alachrijų amžinai laimei. 
Šiuo fanatišku tikėjimu pagrįsta Ajato- 
los jėga duoda jam galimybės jau aštun
ti metai kariauti su Iraku, viso pasaulio 
laivams trukdyti žibalo transportus Per
sijos įlankos keliais, bet svarbiausia — 
organizuoti veiklias teroro grupes visame 
pasaulyje, štai kodėl visas pasaulis pasi
darė toks nesaugus. Ši teroro organiza
cija jau pajėgė nužudyti visą eilę svar
bių žmonių, susprogdyti laivus, trauki
nius, lėktuvus, svarbius valstybinius pa

status, net sunaikinti valstybes, pav. Le- 
baną. šiuo metu siekiama sunaikinti Ira
ką. ši teroro organizacija verda neapy
kanta vakarams ir siekia griaunančios 
įtakos jame. Trumpiausias kelias į šį 
Ajatolos politinį sapną eina per Persijos 
įlanką, kurio dešinioji pakrantė randasi 
visiškoj Ajatolos valdžioj. Jeigu ši tarp
tautinė teroro organizacija vis dar nėra 
pasiekusi sau troškiamos aukštumos, ma
nau, tam galėtų būtų dvi priežastys — 
viena, pačių arabų-musulmonų tarpe nė
ra tam tikslui reikiamos vienybės; antra, 
neviena šioje tarp tautinio teroro organi
zacijoje dalyvaujanti valstybė, net pats 
Gadaffi (Libija) neturi jokios rūšies ato
minio ginklo. Tik akimirkai įsivaizduoki
me, kokia padėtis būtų, jeigu ji tokį gink
lą turėtų?!., nebūtinai bombą... bet kokį 
nedidelį, lengvai paslepiamą atominį 
ginklelį su nepaprastai didele griaunama 
jėga. Galima būti beveik tikru, kad šios 
milžiniškos tarptautinės teroro organiza
cijos mokslininkai jau nemažai smegenų 
išdžiovino ieškodami tinkamo sprendimo.

Prie šio sąrašo naujausių įvykių bei 
prajovų pasaulio politiniame gyvenime, 
žinoma, dar reikėtų pridurti Pietų Afri
ką ir Philipinus. Bet tai juk jau senesnės 
datos įvykiai. Užtenka ir „perestroikų“ ir 
karinių neramumų Persijos įlankoj ir ka
ro Afganistane ir tarptautinio teroro 
veiksmų vien tik įsitikinimui, kad pasau
lis 1988 metams nieko gero nežada, kad, 
jeigu tuo būdu grindžiami pamatai XXI 
amžiui, būkime patenkinti1, jog XXI am
žius gal bus ir ne mūsų.

Užbaigai belieka tik dar vienas trum
pas klausimas — o kaip gi atrodo šio 
mano laiško turinys neseniai Vašingtone 
įvykusių puošnių iškilmių šviesoje, kurių 
metu Regan'as ir Gorbačiovas pasirašė 
sutarčių knygas, viešai ir garsiai prisiekė 
vykdyti amžiną taiką ir tarnauti žmoni
jos gerbūviui? Deja, anos iškilmės ir anie 
sutarčių tomai buvo reikalingi visų pir
ma Regano ir Gorbačiovo asmeninei gar
bei ir asmeniniam prestižui.

Laišką tik bebaigiant per radiją išgir
dau tokią žinią — Gorbačiovas parašė 
Reganui laišką, kuriame jis praneša, kad 
Vašingtone duotą pažadą, mažinti Sovietų 
kariuomenę Afganistane, jis nemato gali
mu toliau vykdyti, nes Amerikos vis tę
siama parama afganų partizanams rodo 
Amerikos dvivediškumą, kuris esamą ka
rą, Sovietų apgailestavimui, tik užtęs. 
Tuo būdu vienas puslapis iš Vašingtone 
pasirašytų amžinų sutarčių knygos Krem
liuje jau išplėšiamas.

Ir štai, mielas skaitytojau, ką aš galė
čiau palinkėti Tau 1988 metams? Laimin
gų metų?! Gal geriau — ne. Gal geriau an
glišku papročiu pasakysiu — „take care 
of yourself“ t.y. sėkmingai rūpinkis sa
vim!

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

Varšuvos savaitraštis „Polityka“ 1987 
m. spalio mėn. 31 d. patalpino buv. nepri
klausomos Lenkijos dienraščio „Kurier 
Paronny“ kultūrinės dalies red. Jurgio 
Valdorffo labai ilgą straipsnį apie šiandie
ninį Vilnių. Įdomesnes vietas duodame 
mūsų skaitytojams.

Jau įvade autorius pažymi, kad beveik 
prieš 50 m. jam teko lankyti Vilnių, ka
dangi Varšuva gulėjo griuvėsiuose ir gy
venimas joje buvęs neįmanomas. Įvairiais 
keliais ir įvairiom priemonėm jis tuomet 
pasiekė mūsų sostinę. Po Varšuvos, kurio
je viešpatavo hitlerinis teroras, Vilnius 
atrodė kaip taikos ir gerbūvio oazė. Tuo 
metu (lenkas Vilnių pasiekė 1939 m. lap
kričio mėn.) miestas jau kaip sostinė bu
vo atiduotas lietuviams. Likusios lenkiš
kos visuomenės atžvilgiu lietuviai buvo 
labai malonūs, o gal reikšdami jiems net 
ir užuojautą. Vilnius buvo aprūpintas 
maistu, atvežtu iš Kauno, leidžiama len
kiška spauda, veikė lenkiškas teatras. Jis 
gerai atsimena Basanavičiaus g-vėje buv. 
teatrą (lenkas rašo „Pohulanka“), kuria
me išklausė Vilniaus konservatorijos len
ko direkt. St. Špinalskio Chopino kūrinių 
koncerto, bei patriotinių J. Slovackio ir 
A. Mickevičiaus eilėraščių, deklomuotų 
akt. Sušinskio. Iš klausytojų akių liejosi 
ašaros. (Tokie koncertai Varšuvoje bu
vo uždrausti — K.B.)

Tuo tarpu, Lenkijos karinis atstovas 
Lietuvoje, savo prisiminimuose rašo: „įžy
giavus 1939 m. lapkričio mėn. lietuviams 
į Vilnių (neteisinga — spalio mėn. 28 d. 
— K.B) jie čia daugumoje rado lenkų ir 
žydų tautybės gyventojus. Lietuvių buvo 
nežymus nuošimtis. Apgailestauti tenka 
neužginčijamą faktą, kad lietuviška val
džia pritaikė labai klaidingą politiką Vil
niaus lenkų gyventojų atžvilgiu. Lietuviai, 
iš gaunamų pranešimų Paryžiuje, Vilniu
je ir Žečpospolitos žemėse veda ekstermi- 
nacinę šovinistinę politiką lenkų atžvilgiu 
laikydami, kad ir karui pasibaigus šios 
žemės paliks jų valdžioje, („L. Mitkievič, 
Wspomnienia Kowiekskie, psi. 282—K.B.) 

Nežinau, kur autorius surado galimybę 
iš Klaipėdos pasiekti Švediją. Tuo metu 
mūsų uostamiestis jau priklausė Vokieti
jai. Tačiau jis rašo, kad Švedijos krantus 
pasiekė labai daug žymių asmenų, sumi
nėdamas prof. Vaitiekų Jastšembovskį, 
filmų akt. Jadvygą Smosarską ir Vytautą 
Contį, rašytoją Bronių Mičinskį su žmona 
ir kt. Gal jis sukeitė Klaipėdą su Ryga?

Jurgis Valdorff negalėjo kitur keliauti, 
kadangi jautė, kad be savo krašto jis su
sirgs prancūziškai vadinama „mal du 
pays“, o vokiškai „Heimweh“ liga. Slapta 
perėjęs labai gerai saugomą Sov. Sąjun
gos ir Vokietijos sieną, jis 1939 m. Kalėdų 
metu vėl atsirado Lenkijos sostinėje.

1987 m. Lenkijos ir Sov. S-gos sieną jis 
pervažiavo automašina. Be abejo, trum
piausias kelias į Lietuvą, apie 400 km. 
nuo Varšuvos, yra Balstogės-Gardino ke
lias. Dabar, sunkvežimiai ir privačios ma
šinos privalo daryti didelį, apie 900 km. 
Brastos ir Gudijos sostinės Minsko lanką. 
Sienos, paskirų Sov. Sąjungos respublikų, 
nesaugojamos. Matomos tik pasveikinimo 
lentos, kaip tarp Lenkijos vaivadijų. Ta
čiau, kai sveikina Lietuva, tuoj pat pa
juntama, kad įvažiuojama į gražiai šeimi

VILNIUS LENKU AKIMIS
I

ninkaujamą kraštą, išsiskyriančiu savo 
kruopštumu, lenkiant turtingus ir jaukius 
kaimus, o ratams, „spaudžiant“ gerą as
faltą, kuris nuo Vilniaus 'į Kauną ir Klai
pėdą virsta puikia autostrada.

Vilniaus vidurmiestyje visur galima su
sikalbėti lenkiškai, nors aplink girdima 
lietuvių ir rusų kalba. Straipsnio autorius 
iš anksto atsiprašo, kad miesto gatves jis 
vadins prieškariniais vardais, kadangi 
skaitytojai, gyvenę ar pažinę Vilnių, ne
galės „susigaudyti“ jo aprašomoje topo
grafijoje.

Nuo Katedros, vietoj Mickevičiaus g- 
vės, įeinama į Lenino prospektą (caro 
laikais — Jurgio prospektas, lenkų Mic
kevičiaus g-vė, Lietuvos — Gedimino g-vė, 
pirmos okupacijos metu — Stalino prosp., 
vokiečių — vėl Gedimino, vėl — Stalino 
ir dabar Lenino. Vargšė mūsų sostinės pa
grindinė g-vė! — K.B.), pasiekiant Lukiš
kių aikštę, kurioje buvo rengiama spal
vinga Kaziuko mugė. Mažai nuo bombar
davimų nukentėjo Gedimino g-vė. Stovi 
joje kadaise ištaigingas ir atnaujintas 
„George“ viešbutis, tačiau viduje, palikęs 
senus butus, be maudymosi kambarių. 
Tad, šiandieną, jis laikomas antraeiliu. 
(Prieš grąžinant Lietuvai Vilnių, berods 
spalio 13 d., čia buvo apsistojusi Lietuvos

Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejus
(Tęsinys iš pr. numerio)

Akademija
Universiteto salėje nuo 11 vai. vyko 

akademija, kurios centre buvo jau minė
tos prof. dr. V.S. Vardžio ir dr. R. Grulich 
paskaitos. Ją atidarė universiteto rekto
rius prof. dr. Nikolaus Lubkowicz, joje 
kalbėjo vyskupijos katalikų tarybos pir
mininkas prof. dr. Bernhard Sutor.

Vasario 16 gimnazijos moksleiviai atli
ko tautinių šokių ir dainų programą. Kun. 
A. Bunga 'įteikė dovanas visai eilei iški
liųjų dalyvių — šventės rengėjų. Salėje 
buvo Eichstaetto vyskupas dr. Kari 
Braun, jo generalinis vikaras ir visa eilė 
dvasiškių ir pasauliečių vokiečių. Po aka
demijos universiteto rektorius visus lie
tuvius priėmė vienoje universiteto salėje, 
pavaišindamas juos gėrimais ir užkanda. 
Čia dalyvavo ir anais laikais jau buvęs 
moralinės teologijos profesorium prel. dr. 
Fleischmann, kuriam šiemet suėjo 80 me
tų amžiaus.

Paroda
Visą laiką veikė taip pat kun. Kazimie

ro Senkaus suruošta paroda, kurioje vi
suomenė buvo supažindinama su Lietuva, 
jos istorija ir persekiojama Bažnyčia jo
je. čia labai veiksmingai talkininkavo se
selė Elisabeth Schutz, atvykusi iš Stutt- 
garto.

Lietuviai Eichstaetto kunigų 
seminarijoje

Šventėje dalyvavo 9 buvę Eiclįstąetto 
kunigų seminarijos auklėtiniai: Juozas 
Burzdžius, Jonas Dėdinas, Petras Girčius, 
Antanas Jonušas, Bronius Liubinas, Vin
cas Natkevičius, Justinas Vaišvilas, Leo
nas Zaremba ir Vytautas Zvirzdys-Var- 
dys. Du iš jų — prof. dr. Vytautas Var
dys ir tėv. Leonas Zaremba, SJ — specia- 

karinė misija. Vokiečių metais viešbutis 
buvo užimtas vermachto karininkų — K. 
B.).

Manding, ištisai atnaujintas Vilniaus 
senamiestis. Tai nuopemas Vimiaus ar
chitektų, kurie taip pat į vidurmiestį neį
leido nė vieno iš stiklo ar plieno, daugia
aukščio pastato, perkeldami juos toliau 
nuo miesto centro ir kas svai blausia, žy
miai gražesniame stovyje už Varšuvos 
Stegnų ar Ursynų. Daugiaaukščiai namai, 
papuošti skirtingais balkonais, tačiau ma
tomi taip pat nuolatiniai, betoniniai na
mai. Kryžkelėse bei aikštelėse randami 
paminklai, daugumoje skirti šios eros did
vyriams. Tačiau lenkas rado du gražius 
paminklus—gilumoje senojo Vilniaus, ne
toli šv. Onos bažnyčios, susimąstęs stovi 
A. Mickevičius, (rugpjūčio 23 d. čia vyko 
demonstracija — K.B.). Tai skulptoriaus 
Gedimino Jakubonio, ukrainietiško mar
muro, kūrinys. Antra figūra puošia nau
jamiestį ir pavadinta „Rytas“. Jis vaiz
duoja nuogą jojiką ant žirgo. Lenkui ne
pavyko sužinoti kūrėjo pavardės, kadan
gi jos nerado ir Vilniaus vadove (skulpt. 
G. Karalius — K.B.).

K. Baronas

(Bus daugiau)

liai buvo atvykę iš JAV-bių. Vienas — 
prel. Antanas Jonušas — iš Italijos, o 
visi kiti iš Vokietijos. Iš Italijos buvo at
vykęs taip pat ir Eichstaette buvęs pirmu
tiniu lietuvių rektoriumi kun. Ladas Tu- 
laba, dabar prelatas ir daktaras. Semina
rijos archyve yra išlikę įvairūs raštai iš 
anų laikų, kurie parodo ne tik skaičius, 
bet ir nuotaikas, kuriose tuo metu buvo 
gyvenama.

1945 sausio 6 Eichstaette buvo iš viso 
84 lietuviai alumnai: 14 iš Kauno ir 19 iš 
Vilniaus arkivyskupijų, 3 iš Kaišiadorių, 
25 iš Telšių, 14. Iš Vilkaviškio ir 5 iš Pa
nevėžio vyskupijų ir 4 klierikai marijo
nai. šie skaičiai vėliau keitėsi. 1945 sausio 
7 buvo išventintas kunigu Petras Gedvi
lą, vėliau JAV-bėse metęs kunigystę. 
1945 liepos 29 Eichstaette kunigystės šven
timus priėmė Česlovas Auglys, dabar gy
venąs Čikagoje, Petras Babinskas, metęs 
kunigystę ir gyvenąs Vokietijoje, Juoza
pas Kungys, gyvenęs ir 1962 miręs Aus
tralijoje ir Teofilius Palukaitis, dabar gy
venąs JAV-bėse, pakeitęs pavardę į Palis.

Lietuvių klierikų rektoriumi iki 1945 
vasaros buvo kun. Ladas Tulaba, o vė
liau eilę metų prof. kun. Pranas Manelis, 
miręs JAV-bėse.

Šiuo metu dar yra iš Eichstaette studi
javusiųjų ir ten ar kitur tapusiųjų kuni
gais 37 dar gyvi, gyveną įvairiuose pasau
lio kraštuose, o 17 jau yra mirę taip pat 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Yra gyvi 
taip pat 4 Eichstaette studijavusieji kuni
gai, vėliau metę kunigystę. Du iš jų jau 
yra suminėti truputį aukščiau, o kiti du 
buvo tėvais marijonais ir darbavosi Ar
gentinoje. Vienas iš jų, Kazimieras Čer
niauskas, dabar gyvena JAV-bėse, o an
trasis, Antanas Kleiva, yra likęsis Argen
tinoje.

VI PASAULIO LIETUVI

Atstovo
(tęsinys)

Jeigu jaunuolis yra pasiryžęs dirbti 
australiškoj veikloj, jis skaito, kad Aus
tralija yra jo tėvynė, nors ir jo tėvai yra 
lietuviai. Tai kam jam stengtis išmokti 
lietuviškai kalbėti? Juk jam gali ir ne
tekti nuvykti į Lietuvą, tada lietuvių kal
bos jam ir neprireiks, ir be to, jis neturi 
laiko lankyti lietuvių kalbos pamokas. 
To jaunuolio tėvai gal jau nebeeina į 
lietuviškus parengimus, nebepriklauso 
lietuviškom organizacijom, nes yra užim
ti kitais, jiems svarbesniais reikalais. 
Kam jiems kalbėtis su savo vaiku lietu
viškai? Vaikas nenori kalbėti lietuviškai 
— jo mokslas, draugai reikalauja austra
lų kalbos. Negi prieš vėją papusi? Nepa
mirškime, kad reikia daug pastangų įdė
ti išlaikyti lietuvių kalbą namuose.

Paraginus tokio jaunuolio ar jaunuolės 
tėvus leisti jų sūnui ar dukrai dalyvauti 
lietuvių veikloj, jie tau atsako: „Well if 
he doesn't want to, why push him?" 
(„Kam jį versti, jei jis to nenori?").

Dabar noriu paklausti — iš ko suside
da tauta? Iš jos žmonių, tradicijų, poli
tikos, religijos? Mano nuomone tauta yra 
kalba, ir kalba yra labai svarbi tautai. 
Kodėl mes turime skirtingus kraštus pa
saulyje? Ir kodėl tie skirtingi kraštai yra 
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vadovas
tokie ypatingi? Aišku, jie visi skiriasi sa
vo politinėmis sistemomis, savo kultūro
mis, religijomis. Bet jų visų pagrindinis 
skirtumas yra kalba.

Kaip tas liečia mus lietuvius Australi
joje — ypač antrą ir trečią generaciją — 
mūsų jaunimą? Juk mes visi mokame 
puikiai angliškai kalbėti. Bet ar mes mo
kame lietuviškai kalbėti? Ar mes stengia
mės lietuvių kalbą naudoti tautinių šokių 
repeticijose, skautų sueigose, sporto tre
niruotėse ir 1.1.?

Savaime aišku, mums yra lengviau iš
sireikšti anglų kalboje. Juk mes gyvena
me anglo-saksų krašte. Tai kodėl mums 
reikia lietuviškai kalbėti, jeigu mes pui
kiausiai susikalbame angliškai? Kodėl ei
ti į lietuvišką bažnyčią, jei mes galime 
nueiti į australišką, kurioj pamaldos yra 
trumpesnės ir lengviau suprantamos? 
Kodėl mums stengtis rašyti į Australijos 
lietuvių jaunimo laikraštėlį „Jaužinios“ 
lietuviškai, jei jis priima ir angliškus 
straipsnius? Pati žinau ir jaučiu, kad an
glų kalba mums — jaunimui — daug na
tūraliau skamba, negu lietuvių kalba. 
Kai aš su lietuviais draugais kalbu, tai 
aš dažniausiai, gal per dažnai, persimetu 
į anglų kalbą. Bet juk mes žinome, kad 
mums jaunimui reikia stengtis naudoti 
lietuvių kalbą tarpusavy tiek kiek gali

me, ir ne tik su mūsų vyresniąja karta. 
Bet kodėl mes jos nenaudojame? Ir vis 
tiek skaitome save karštais lietuviais.

Dar vienas klausimas kyla: ar būtinai 
turi mokėti lietuvių kalbą, norėdamas bū
ti geru lietuviu? Ar tas kuris moka pui
kiausiai lietuviškai kalbėti, bet nesirodo 
lietuviškoj veikloj, yra didesnis lietuvis, 
negu tas kuris nemoka kalbos ir dalyvau
ja lietuviškos bendruomenės veikloje? Į 
šiuos klausimus yra sunku atsakyti. Ma
nau, kad lietuvis yra tas, kuris bando iš
laikyti lietuvišką dvasią — tautos dvasią. 
Ir išlaikyti tautos dvasią reiškia išlaikyti 
tautos kalbą. Juk be kalbos nėra tautos. 
Čia noriu pabrėžti, kad valstybė ir tauta 
yra du skirtingi dalykai. Valstybė gali 
neturėti savo kalbos. O tauta, gali netu
rėti valstybės. Ryškiausias pavyzdys yra 
žydai, kurie be savo valstybės išliko kaip 
tauta per du tūkstančius metų.

Kodėl mums reikia išlaikyti tautišką 
dvasią — ypatingai vienos mažos tautos 
dvasią, kurios šaknys yra anoj pusėj pa
saulio ir kurios daugumas mūsų jaunimo 
nėra matę? Be šaknų augalas miršta. Mū
sų šaknys yra Lietuva. Ir jei mes tų šak
nų nemaitinsime, augalas nuvys. Ar mes 
norime, kad tie lietuviai, kurie dar vis 
laiko lietuvišką dvasią Lietuvoje — nu
stiptų? Juk jiems reikia mūsų išeivijos 
lietuvių pagalbos — jiems reikia mūsų 
užsispyrimo, mūsų stiprybės!

Pagrindinis išeivijos lietuvių uždavinys 
yra siekti savo tautai laisvės ir skelbti pa
sauliui Lietuvai padarytą skriaudą. Kal

bos pamiršimas yra žingsnis tolyn nuo 
savo tautos ir jos rūpesčių. Pamiršę kal
bą, greitai pamiršime ir pačią tautą. Pa
miršime Lietuvą. Ji bus kaip Prūsija, 
Gudija — tik užrašas istorijos knygose.

Juk yra sakoma, kad lietuvis yra karš
tas patriotas. Kokie mes patriotai, jei 
mes lietuvių bendruomenėje veikiame an
glų kalba? Kaip šią problemą išspręsti? 
Manau, kad visiems, kurie čia šiandien 
susirinko, rūpi Lietuvos ateitis, mūsų 
tautos ateitis. Daugumas mūsų yra pasi- 
Išventę dirbti lietuviškam, reikalui ir, tur
būt, tikime, kad mes vėl galėsime grįžti į 
mūsų žemę ir joje laisvai lankytis. Jei 
mes tuo netikėtumėme, tai mes jau se
niai būtumėme atsisveikinę su visais var
gais, visom problemom, kritikom, kurias 
mes girdime dirbdami lietuvių bendruo
menėje.

Bet mūsų entuziazmą, mūsų energiją, 
mes turime perduoti kitam jaunimui, ku
ris yra atitolęs nuo lietuviško gyvenimo, 
kurio čia šiandien nėra. Mes, kurie lietu
viškai kalbame ir suprantame, turime 
stengtis naudoti lietuvių kalbą tarpusavy 
ir su tuo atitolusiu jaunimu, žinau, kad 
tai nėra lengva, ir gal net keistai jau
čiamės bet iš pradžių viskas žmogui yra 
sunku — iki pripranti.

Atsimenu, Vasario 16-tos gimnazijon 
atvykus, man buvo nepaprastai keista 
su vienmečiais kalbėtis lietuviškai. O po 
keletos dienų pripratau. Ir kuo daugiau 
naudojau tą kalbą, tuo lengviau man bu
vo ja kalbėti. Grįžus į Australiją buvau 

pasiryžusi su jaunimu lietuviškai kalbėti 
— ir neišlaikiau. Jei aš kalbėjau lietuviš
kai, mano draugai man atsakė angliškai, 
ii- po kiek laiko ir aš su jais pradėjau kal
bėtis angliškai. Mums visiems reikia su
sijungti — būti viena stipria bendruome
ne. Jei kam nesiseka lietuviškai kalbėti, 
padėkime jiems ir nesakykime: „Say it in 
English — it will be easier for you!“ 
Mums reikia užsispirti, nes negalime leis
ti tai senai kalbai išnykti po trijų tūks
tančių metų vien dėl savo apsileidimo ir 
tingėjimo.

Grįžę į savo miestus, junkimės į mūsų 
lietuviškas organizacijas ir kalbėkime lie
tuviškai. Yra ir tokių, kurie yra užsispy
rę ir nenori kalbėti lietuviškai, bet mes 
negalime jiems leisti mūsų tautą, mūsų 
kalbą pamiršti. Paklauskime jų, kodėl 
jie nenori lietuviškai kalbėti. Gal jiems 
niekas niekados nepaaiškino lietuvių kal
bos vertės — svetimos kalbos vertės žmo
gaus išsilavinimui. Ar jie žino ką reiškia 
priklausyti tautai?

Pažįstu namažai lietuvių jaunų tėvų, 
kurie moko savo vaikus lietuviškai, ir 
su jais kalba tik lietuviškai, bet tarpusa
vy kalbasi angliškai. Aš jų elgesio moty
vų nesuprantu. Yra puiku, kad vaikas 
moka lietuviškai kalbėti, bet jei jis girdi 
savo tėvus angliškai kalbančius, tai kiek 
ilgai jam truks iki jis persimes į anglų 
kalbą? Ir vėl lietuvių kalba bus kalba 
rezervuota su seneliais kalbėtis.

(Bus daugiau)
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Sausio 23 d. 3 vai. p.p. — Įdomi paskaita 
„Lenkų — pabaltiečių santykiai” Latvių 
Namuose, 72 Queensborough 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 21 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).

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Antrasis mokslo metų trimestras prasi
dėjo 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 ‘į mokyklą nuosava ma
šina prašomi atvykti anksčiau, nes yra 
sunkumų pasistatyti mašiną.

Atostogauja Kanadoje
Mokytoja Živilė šlekytė-Stanton su sū

neliu Tomu Kalėdų atostogom išvyko 
Kanadon aplankyti tėvelių.

Rėmėjo Laiškas
Siunčiu Jums dovaną — dvi savo kny

gas „Rūpintojėlio Paunksmėj". Manau gal 
galėsite panaudoti jas savo pamokose. 
Nors knyga buvo išleista prieš dešimtį me
tų, bet joje yra ir nesenstančių dalykėlių.

Didžiai vertiniu mokyklos darbą ir ne
galiu atsigėrėti, kad atsiranda žmonių 
aukojančių savo laiką ir energiją šiam 
vertingam darbui.

Linkiu sėkmės ir ištvermės,
K. Vilkonis

Londonas
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 
(„glasnoist“) politika nebus patikima.

Paskaitą organizuoja Baltų Taryba.

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.

KELIONĖ Į LIETUVĄ

Birželio 9 d. iš Glasgowo aerodromo iš- 
skrendame į Leningradą. Būsime 2 d. Le
ningrade, 10 d. VILNIUJE ir 2 d. Mask
voje.

Visa kelionė, įskaitant apdraudimą ir 
vizą, kainuos 550 sv. asmeniui. Užsirašius 
kelionei įmokamas 40 sv. depozitas.

Kelionei į Lietuvą užsirašyti pas: J. 
Raišys, 119 Beach Ave., Acton, London 
W3 7LG. (Tel.: 01-740 8528).

Manchesteris
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Naujų
jų 1988-tųjų Metų sutikimą. Pradžioje mo
terys aprūpino visus savo atsineštu mais
tu, vėliau jo davė klubas. Vyrams prisi
dėjus gėrimu, Naujųjų Metų sutikimas 
išvirto į puikią puotą. Visi buvo pasipuo
šę popierinėmis kepuraitėmis, kurios pui
kiai išreiškė N. Metų sutikimo šventišką 
nuotaiką.

Baigiant senuosius ir sutinkant Nau
juosius Metus, gražios ir sėkmingos klo
ties naujuose metuos palinkėjo klubo ir 
A.L. Biuletenio vardu klubo pirm. A. 
Podvoiskis, kuris kantu priminė, kad 
šiais metais suėjo lygiai 40 metų, kai at
vykome 'į Angliją. Sveikino ir ramovėnų 
pirm. K. Murauskas ir MLM Ratelio „Rū
tos” pirm. Aid. Podvoiskienė.

Naujieji metai sutikti sugiedant Lietu
vos himną, po kurio vyko asmeniški pa
sisveikinimai, išreiškiant savo geriausius 
naujametinius linkėjimus.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai sveikina savo narius ir jų šeimas 
rėmėjus ir linki geros ir laimingos klo
ties 1988-tuose metuose.

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

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 3 d. Manchesterio lietuvių soc. 

klubas turėjo savo metinį visuotiną narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizi
jos k-sija padarė pranešimus; išrinko 
naują valdybą bei Revizijos k-siją 1988- 
tiems metams ir išnagrinėjo klubo reika
lus.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. A. Po
dvoiskis, kuris pasveikino susirinkusius ir 
padėkojo už atsilankymą. Perskaitė dar
botvarkę ir pakvietė kan. V. Kamaitį į 
garbės prezidiumą, A. Bruzgį pirminin
kauti ir V. Bernatavičių sekretoriauti. Į 
mandatų komisiją išrinkti H. Silius, P. 
Virbickas ir A. Podvoiskienė.

Tylos minute pagerbti mirę klubo na
riai ir neseniai miręs klubo Revizijos 
k-sijos narys A. Jaloveckas.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad 
praėjusiais metais klubo veikla buvo ypa
tingai gyva: organizacijų surengti visi 
minėjimai, pobūviai, susirinkimai, posė
džiai; privatūs baliai ir kita. Atlikta daug 
dekoravimo, dažymo ir pataisos darbų. 
Bet dar yra daug darbo, tikimasi šiais 
metais užbaigti. Klubas susilaukė antros 
jaunystės.

Klubo pirmininkas išreiškė visiems pa
dėką, kurie dirbo klube ir paprašė talkos 
tolimesniems darbams. Ypač pageidauja
ma, kad nariai dažnai lankytų klubą, nes 
nuo to priklauso klubo gerbūvis.

Į valdybą išrinkti beveik visi seni val
dybos nariai. Valdybą sudaro: pirminin
kas — A. Podvoiskis, vicepirmininkas — 
H. Vaineikis, sekretorius — S. Lauruvė- 
nas, iždininkas — V. Rudys. Valdybos na
riai: J. Keturakis, A. Myliūnas, J. Kmi- 

| tas, A. Bruzgys. Kandidatai: J. Bačinskas 
ir J. Duoba. Revizija: J. Podvoiskis (pir
mininkas), H. Silius, V. Bernatavičius. 
Kandidatai: K. Pažėra ir J. Šablevičius.

A. P-kis

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

Gloucesteris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 2 d. M. Gelvinauskienės ir O. 
Pūkienės rūpesčiu, Gloucesterio miesto 
ukrainiečių klube salėje, buvo surengta 
Kalėdų eglutė. Programėlėje vaiku
čiai pagiedojo tris Kalėdines giesmes ir 
pašoko tris lietuviškus šokius, po to, Kalė
dų senelis (Lilė Valentienė) vaikučius 
apdovanojo dovanėlėmis. Programėlei pa
sibaigus, prasidėjo vaišės. Stalai buvo 
apkrauti įvairiais maisto patiekalais, ku
riuos paruošė M. Gelvinauskienė, O. 
Pūkienė, M. šlepertienė ir L. Valentienė.

Šokiams grojo gražai, bet šokėjų buvo 
mažai, Lietuvių dalyvavo tik šeši, kiti 
visi svetimi. Vakaras su svečiais, praėjo 
linksmoje šeimyniškoje nuotaikoje.

Iš tolimos Valijos atvykusiam svečiui 
E. šovai, už mūsų aplankymą, parėmimą 
ir moralinį pastiprinimą, širdingai dėko
jame.

A. Valentą

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vyties klubo narių metinis susirinki
mas šaukiamas sausio 24 d., sekmadienį, 
2.30 vai. p.p.

Dienotvarkėje pranešimai, diskusijos, 
rinkimai ir svarstytini klubo reikalai.

Prašomi nariai gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

Nottinghamas
GIEDOJOME KALĖDINES GIESMES
Sausio 3 d. įvyko „ONE“ suruoštas 

Kalėdinių giesmių giedojimas St. Marys 
bažnyčioj a.

Kun. Michael Jackson pasidžiaugė, kad 
estai, latviai, lietuviai, lenkai ir uk
rainiečiai, kad ir skirtingų tikybų, susi
rinko kartu giedoti Kalėdines giesmes. 
Minėtoms tautoms linkėjo sėkmės ateity
je. Lietuvius atstovavo mišrus „Gintaro“ 
choras, vadovaujamas V. Gasparienės, ir 
Vainorienės kanklininkės — meniškai su
giedojo dvi Kalėdines giesmes. Rengėjai 
ir nottinghamięčiai reiškiam padėką mū
sų menininkams. Taip pat padėka kun. S. 
Matuliui MIC. už visokeriopą paramą.

J.K.

W olverhamptonas
FILMŲ IR POEZIJOS VAKARAS

Vasario 20 d. Lenkų klube, Stafford 
Rd., Wolverhamptone, ruošiamas Filmų 
ir Poezijos vakaras. Šį vakarą pradėsime 
šv. Mišioms 4 v.p.p.

Kas nori dalyvauti vakarienėje, kuri 
kainuos 5 svarai, prašau užsisakyti iki 
31 sausio pas J. Narbutienę. Tel: Wolver
hampton 755731.

Ta pačia proga bus J. Narbutienės 
rankdarbių paroda.

Wolverhamptono Parapija

MUSŲ MIRUSIEJI
Prieš pat Kalėdas mirė Juozas Norei

ka, 89 metų. Palaidotas sausio 4 d. Šv. 
Patriko kapinėse, Leytonstone, Londone.

Kalėdose mirė Petras Bujauskas, 84 
metų. Palaidotas sausio 7 d. taip pat Šv. 
Patriko kapinėse, Leytonstone, Londone.

Susirgęs
Vacys Leonas guli Ealing ligoninėje 

7 North (septintame aukšte), Londone.

PAMALDOS
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.

ROŽINIS
Rožinis — Vasario 6 d. 4 v.p.p. prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Mūsų tėvynės Nepriklausybės šventė 
— melsimės už jos laisvę.

N. Narbutienė

v

Škotija
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės minėjimas, gruodžio 13 d., 
pradėtas pamaldomis bažnyčioje. Kun. J. 
Andriulius atnašavo Šv. Mišias ir pasakė 
atatinkamą pamokslą. Giedojo, Pr. Dzi- 
dolikui vargoninkaujant, vietiniai choro 
dalyviai. Vietiniai skautai, s.v. M. Juliui 
vadovaujant, atnešė prie altoriaus lietu
vių tautinę vėliavą.

Pamaldoms baigiantis, kun. J. Andriu- 
šius suteikė palaimininimą į Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Australijon vykstan
čiai, stebėtojos teisėmis, skautei ir lietu
vių soc. klubo kultūros vadovei Ivai Pau- 
tieniūtei, kad laimingai nuvyktų ir grįžu
si sėkmingai dalyvautų lietuvių veikloje, 
kuri ir dabar šoka ir dainuoja lietuvių 
jaunimo grupėje ir kuri kelionei gavo pa
ramą iš liet. soc. klubo.

Po pamaldų, visi, skersai kelio, perėjo 
į liet. soc. klubą, kur jau laukė vaišėms 
paruošti stalai, prie kurių tuojau susėdo 
apie 100 asmenų. Kun. J. Andriušius pa
laimino ir po neilgai užsitęsusių vaišių, 
soc. klubo pirmininkas J. Bliūdžius pa
kvietė P. Dzidoliką ir jo vyrus pradėti 
I-ją meninę minėjimo dalį. Padainavo 5 
kariškas dainas. Pirm. J. Bliūdžius, pa
aiškinęs, kad susidėjus aplinkybėms ne
galėjo atvykti DBLS-gos atstovas ir Ta
rybos pirm. K. Bivainis, kuris būtų skai
tęs paskaitą, pakvietė A. Bučį.

A. Bučys, pasveikinęs DBLS-gos ir 
Bradfordo klubo vardu, palinkėjo visiems 
laimingų 1988 metų, trumpai priminė, 
kad kiekviena kultūringesnė tauta ar val
stybė gerbia savo karius, ypatingai žuvu
sius kovose už laisvę, žuvusiems sava
noriams ir kariams lietuvių tauta pasta
tė Kaune, Vytauto Didž. sodely kuklų pa
minklą iš paprasčiausių akmenų, kurie 
buvo surinkti iš tų laukų, kui' žuvo mū
sų kariai-savanoriai Nepriklausomybės ko
vose. Prie to paminklo būdavo atlieka
mos kas vakarą įspūdingos apeigos. Lie
tuvos okupantai paminklą išsprogdino, bet 
neišsprogdins lietuvių širdyje pasiryžimo 
tęsti pastangas laisvę atgauti, nors be 
įprastų ginklų, o savo organizacijų, spau
dos priemonėmis, tik reikia nesiskaldyti, 
o vieningai veikti.

K. Rugenienės vadovaujama, gražiai 
tautiškais drabužiais pasipuošusi mer
gaičių grupė, darniai pašoko keletą liau
dies šokių ir padainavo lietuviškų dainų. 
P. Dzidolikas su savo vyrais, padainavę 
dar keletą dainų, baigė minėjimo koncer
tą.

Klubo pirm. J. Bliūdžius padėkojo pro
gramos ir visiems dalyviams. Sugiedotas 
himnas. Tuojau paskelbti surengtos lote
rijos laimėtojai.

Tai įspūdinga ir, kas svarbiausia, blai
vus kariuomenės minėjimas, nes orie 
vaišių stalo ir joms pasibaigus, nebuvo 
alkoholio. Po minėjimo, pagal klubo įsta
tus, barai tuojau uždaryti ir dalyviai iš
siskirstė, o kariuomenės ryžinga dvasia 
liks atmintyje.

Buvęs

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ HAMBURGE

Gruodžio 27-tą d. Hamburgo Apylinkės 
Valdyba suruošė kalėdų eglutę Lietuvių 
Katalikų Misijos patalpose, Holzdamm 22.

Nustatytu laiku vietos buvo užimtos, 
taip kad vėliau atvykusieji turėjo gerai 
susispausti. Mat, pakvietimuose buvo pa
skelbta, kad programą išpildys „Vasario 
16“ gimnazistai ir atsilankys kalėdų sene
lis iš Lietuvos. Kaip mažieji laukė sene
lio, taip vyresnieji norėjo ta proga jau
nąja karta, moksleiviais ir prieaugliu, 
pasidžiaugti.

Žvakutėmis apšviestame kambaryje 
prie eglutės jaunuoliai suvaidino pasaką 
apie degtukus ir eglaitę. Po vaidinimo 
mokiniai, Baliuliams pritariant, sugiedojo 
lietuvišką kalėdų giesmę, Indrė Wegnery- 
tė meistriškai sugiedojo dvi vokiškas ka
lėdų giesmes, o Kėlėrienei fortepijonu 
skambinant visi giedojo tradicines Kris
taus užgimimo šventės giesmes. Nuotaika 
buvo tikrai šventiška ir jauki. Staiga į 
duris pasibeldė Kalėdų senelis. Jis buvo 
įleistas ir pakviestas prie eglutės pailsėti.

Išvydęs visą būrį jaunimo ir vaikučių, 
viso 18, tuoj užkalbino juos ir kvietė vi
sus pasirodyti kas ką yra išmokęs Ka
lėdų eglutės progai. Drąsiausia pasirodė 
Linutė Paulauskaitė (3 metų). Ji dekla
mavo išmoktas ir iš „strioko“, nenuleis
dama akių nuo senelio, pačios sukurtas 
eiles, Vida Pareigytė, 8 metukų, neseniai 
ilš Lietuvos atvykusi, gražia lietuvių kal
ba padeklamavo ilgą eilėraštį apie „Sene
lį šaltį“. Jaunuolės ir jaunuoliai senelio 
prašomi pasirodė dainomis, deklamacijo
mis ir fortepijono skambinimu. Už tai 
Kalėdų senelis visus apdovanojo saldai
niais ir vaisiais. Tada senelis kvietė vi
sus pašokti rateliu aplink eglutę. Kiek 
vieta leido visi linksmai šoko ir dainavo.

r i?
Honnecker Prancūzijoje

Rytų Vokietijos vadas Honnecker per
eitą savaitę apsilankė Prancūzijoje ir tu
rėjo ilgus pasikalbėjimus su Prancūzijos 
prezidentu Mitterrand ir vyriausybės mi- 
nisteriais. Tai buvo pirmas šios komu
nistinės valstybės vizitas Prancūzijoje, 
kuri kartu su Amerika ir Anglija valdo 
vakarų Berlyną.
Sovietai nusivylę Afganistano vadais

Kalbama, kad iki metų pabaigos sovie
tai atitrauks savo kariuomenę (apie 
115.000) iš Afganistano, ir tuo pačiu 
Amerika nustos rėmusi partizanus. Spė
jama, kad toks susitarimas yra padary
tas tarp Sovietų ir Amerikos. Neseniai 
Afganistane lankėsi Sovietų užs. reik, 
ministeris ir, buktai, grįžęs į Maskvą pa
reiškė nepatenkinimą Afganistano komu
nistų vadu Najibullah, kuris nesugeba su
sitarti su partizanais dėl naujos vyriau
sybės sudarymo, kuri būtų priimtina So
vietams. Sovietų kariuomenėje Afganis
tane tarnauja ir lietuviai.
Margaret Thatcher Afrikoje

Britanijos vyriausybės galva M. Thatc
her aplankė naujas Afrikos valstybes, ku
rios buvo anksčiau Britanijos kolonijo
mis. D. Britanija nesutinka su afrikiečių 
reikalavimu įvesti prekybines sankcijas 
prieš Pietų Afriką. Afrikiečiai sako, kad 
tokios sankcijos priverstų Pietų Afrikos 
vyriausybę panaikinti rasinę segregaciją. 
M. Thatcher mano, kad tokios sankcijos 
uk pao.ogimu juodųjų gyvenimą ne tik 
pačioje Pietų Afrikoje, bet aplinkiniuose 
kraštuose, kurių gerbūvis priklauso nuo 
prekiavimo su Pietų Afrika. Nežiūrint to, 
dvi valstybės Kenyja ir Nigerija pasi
kvietė M. Thatcher ir ji buvo ten entu
ziastiškai sutikta. Nigerijoj vyko demons
tracijas prieš ją.
Atoslūgis Persijos įlankoje

Seniai laukta Irano ofenzyva prieš Ira
ką dar neįvyko ir jos nelaukiama artimo
je ateityje. Spėjama, kad nuosaikesnės 
arabų valstybės paveikė Siriją, kuri yra 
vienintelė Iranui draugiška arabų valsty
bė, kad ji imtųsi tarpininko rolės tarp tų 
dviejų kariaujančių valstybių. JT sekre
torius reikalauja karo paliaubų.
Puolami žydai

Izraelio okupuotame arabų krašte įvy
ko riaušės ir demonstracijos prieš okupa
ciją, kurias Izraelio kariai labai žiauriai 
malšindami jau nušovė apie 20 palesti
niečių, ir pagrąsino deportuoti 30 tos tau
tybės vyrų. Laikraščiuose pasigirsta vis 
dažniau straipsniai Mausiantieji, 
kodėl žydai, kurie taip daug nukentėjo 
nuo nacių, gali dabar naudoti toMas pat 
priemones prieš palestiniečius, kurias na
ciai naudojo prieš žydus.

Britanijos ministeris David Mellor, bū
damas Izraelyje viešai kritikavo to kraš
to elgesį okupuotuose kraštuose. Buvo ma
noma, kad jo viršininkas užs. reik, minis
teris Sir Geoffrey Howe jį išbars, bet 
priešingai, buvo duota suprasti, kad Mel
lor išreiškė vyriausybės nuomonę. Tuo 
pačiu metu Jungtinės Tautos, tiksliau sa
kant Saugumo Taryba, priėmė Izraelį 
smerkiančią rezoliuciją, kuriai pirmą kar
tą pritarė JAV. Gal Reaganas išdrįso tai 
padaryti, žinodamas, kad jis nekandida
tuos į prezidentus ir todėl jam nebus rei
kalinga Amerikos žydų parama, o gal iš 
tikrųjų Izraelis peržengė žmogiškumo ri
bas ir supykino net Amerikos vyriausybę. 
Popiežius vėl susitiks su Waldheimu

Birželio mėn. popiežius vizituos Austri
ją ir, kaip pranešama iš Vatikano, susi
tiks privačioje audiencijoje su preziden
tu Kurt Waldheim, kurį žydai kaltina už 
tai, kad jis būk tai buvęs nacių šalinin
kas. Jau po Waldheimo apsilankymo Va
tikane žydai puolė popiežių, ir už 
tai, kad du aukšti Vatikano pareigūnai — 
vienas austras, kitas vokietis — padėję 
nacių nusikaltėliams pasprukti 'į Pietų 
Ameriką.
Nesiųs į pamišėlių namus

Rašoma, kad Sovietų vyriausias teis
mas padarė sprendimą, pagal kurį bus 
suvaržomas žmonių paskyrimas į pamišė
lių namus. Žinome, kad iki šiol nekalti 
žmonės buvo siunčiami į tokius namus už 
politinius „prasižengimus*.

Galų gale, senelis sakėsi turįs eiti to
liau ir atsisveikindamas pažadėjo per ki
tas Kalėdas vėl apsilankyti Hamburge.

Po pasilinksminimo visi mielai vaišino
si gausiai suneštais valgiais ir gėrimais.

Nuoširdi padėka „Vasario 16“ moki
niams ir Indrei Wegnerytei už programos 
išpildymą ir Kėlėrienei už skambinimą 
fortepijonu. Didelis ačiū Ramučiui Simu- 
kaičiui meistriškai suvaidinusiam Kalėdų 
senelio rolę. Taip pat didelis ačiū visoms 
šeimininkėms už gardžias vaišes ir vi
siems dalyviams, viso apie pusę šimto, 
nepatingėjusiems atvykti į Hamburgo Ka
lėdų eglutę.

Dalyvis
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