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BRITŲ PARLAMENTO NARYS 
REIKALAUJA PALEISTI 

BALĮ GAJAUSKĄ

Anglijos Herne Bay laikraščio „Extra“ 
žiniomis, Britų parlamento narys Roger 
Gale Sovietų ambasadai 'įteikė peticiją su 
tūkstančiais parašų, reikalaujančią iš
laisvinti lietuvį, sąžinės kalinį, Balį Ga
jauską, kuris 1977 m. balandžio 20 d. bu
vo suimtas ir apkaltintas pogrindžio spau
dos platinimu. Už tai jis buvo nuteistas 
10 metų kalėti specialaus režimo lagery
je bei 5 metus praleisti tremtyje.

Peticiją su tūkstančiais parašų koor
dinavo ir pravedė „Jubiliejinis Vajus“ už 
religinę laisvę" organizacija. Jos adminis
tratorė Rosie McLaughlin ir parlamento 
narys Roger Gale susitiko su Sovietų am
basados atstovu Lev Parshin, kuriam bu
vo įteikta peticija ir kuris pažadėjo Ba
lio Gajausko bylą peržiūrėti.

Roger Gale laikraščio korespondentui 
pareiškė: „Yra svarbu, kad Vakaruose 
gyvenantieji remtų neteisingai už religi
nę laisvę nuteistuosius. Kol dar rašalas 
nenudžiūvo ant naujai pasirašytos dalino 
nusiginklavimo sutarties, yra svarbu ne
pamiršti, kad už Geležinės Uždangos te
bėra daug nuteistųjų už religinę laisvę“.

Sausio 9 d. „Europos Lietuvio“ skaity
tojas aplankė Britų parlamento narį Ro
ger Gale ir padėkojo jam, kad rūpinasi 
Balio Gajausko išlaisvinimu. Papildomai 
jis praneša, kad Roger Gale yra pasiryžęs 
Balio Gajausko išlaisvinimo kampaniją 
tęsti tol, kol šis bus išlaisvintas. Roger 
Gale ateityje parašys Herne Bay ir Mar
gate bažnyčių galvom laiškus, kad jie ra
gintų savo parapijiečius rašyti Gorbačio
vui, kad šis išlaisvintų sąžinės kalini Ba
lį Gajauską ir, kad religinė laisvė būtų 
suteikta visiems Sovietų piliečiams. Be to, 
Britų parlamento narys Roger Gale nori 
nuvažiuoti į okupuotą Lietuvą aplankyti, 
paguosti ir moraliai sustiprinti sąžinės 
kalinio žmoną Ireną Gajauskienę ir du
krelę Gražinutę.

(ELR)

LATVIAI MINĖS BIRŽELIO 14-TĄJĄ

Latvių žmogaus teisių grupė „Helsinki 
86“, veikianti Rygoje, pranešė, kad ji nu
tarė paskelbti Birželio keturioliktąją 
Latvijos gedulo diena.

Kasmet tą dieną Birželio 14 dienos au
koms prisiminti Rygoje, prie Laisvės pa
minklo bus padedamos gėlės. „Mes turi
me vilties, — sako pranešimas, — kad 
valdžios organai prisidės prie to pagerbi
mo, palaikydami tvarką ir nedrausdami 
prie Laisvės paminklo prieiti. Mes tiki
mės, kad mūsų gėlės bus ten ne vienin
telės“.

Pranešimą pasirašė: Linards Grantinš, 
Martinš Bariss, Juris Žiemelis, Dzintars 
Geide, Arijs Tomsons, Alfreds Zarinš, 
Eva Biteniece, Aija Ekarta.

1987 m. gruodžio 16 d.

(„Europos Lietuvio“ bendradarbio 
pranešimas iš pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso)
Kada prasideda kongresai, suvažiavi

mai, konferencijos? Ar kai pirmieji da
lyviai pradeda suplaukti, ar kai praside
da pirmieji posėdžiai, ar kai kas nors pa
skelbia oficialų atidarymą?

Pirmieji atstovai į Australijoje vyks
tantį VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą pradėjo suplaukti jau lapkričio pa
baigoje, pirmieji posėdžiai prasidėjo gruo
džio 21 Sydnėjaus mieste esančiame Na- 
amaroo konferencijų centre, oficialus ati
darymas įvyko gruodžio 20 Sydnėjaus 
puošniame Sheraton Wentworth viešbuty
je.

Bet kongresas prasidėjo daug anksčiau. 
Jo pradžią galima rasti V Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso nutarime sekantį 
suvažiavimą padaryti tolimiausiame nuo
šaliausiame ir sausiausiame pasaulio kon
tinente Australijoje. Čikagoje vykusiame 
kongrese Australijos atstovai sugebėjo 
įkalbėti draugus iš kitų kontinentų neiš
sigąsti ilgos kelionės, nepabūgti karščių, 
nebijoti egzotiškos Australijos augmeni
jos ir gyvūnijos.

Nuo 1984 metų Australijos lietuvių jau
nimas dirbo ir ruošėsi didžiausiam įvy
kiui Australijos lietuvių gyvenimo istori
joje. Pradžioje buvo ir baimės, ir abejo-

Atviras
Mus apvylė JAV prezidento Reigano 

kalba liepos mėn. antrojoje pusėje, pa
vergtųjų tautų savaitės proga. Preziden
tas pareikalavo iš TSRS vyriausybės iš
vesti savo okupacinę kariuomenę iš Af
ganistano. Jis nė žodžiu neužsiminė, kad 
ta pati kariuomenė beveik 50 metų try
pia estų, latvių ir lietuvių žemę.

1979 metais 45 pabaltiečiai kreipėsi į 
Atlanto Chartijos signatorius, abiejų Vo
kietijų vyriausybes ir JTO Generalinį 
sekretorių, prašydami iškelti Generalinė
je Asamblėjoje Estijos, Latvijos ir Lietu
vos aneksijos klausimą. Prašymas tapo 
tyruose šaukiančiųjų balsu...

Jau kuris laikas Maskvos radijo stotys, 
kalbančios į Vakarus, perša mintį, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva yra sena Rusi
jos nuosavybė. Negi tarptautinėje teisėje 
egzistuoja senaties terminas? Vakarų di
plomatų elgesys rodo, kad Gebelso, Žda- 
novo ir Suslovo mokinių pastangos gan 
vaisingos...

Vadovaudomiesi tuo, kad Jums neįma
noma gerai žinoti viso pasaulio tautų is
toriją, pateikiame trumpą Lietuvos is
torijos konspektą.

Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430) 
Lietuva valdė teritoriją nuo Baltijos iki 
Juodosios jūrų. Jai priklausė dabartinė 
Baltarusija, Ukraina ir žymi dalis Rusi
jos žemių. Lietuva gynė Vakarų Europą 
nuo Mongolų, o Rytų Europą nuo Teuto
nų ordino. Kartu su Lenkija ji Žalgirio 
mūšyje 1410 m. sutriuškino šio ordino 
galybę.
Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kartą bu

vo užimta priešo tik 1655 m.
Lietuvos ir Lenkijos Konfederaciją pri

sijungė prie Rusijos didžioji internacio
naliste Jekaterina II 1795 m. Po 123-jų 
metų Lietuva ir Lenkija pasiskelbė ne
priklausomomis valstybėmis. Jos buvo 
priklausomos daug trumpiau negu daugu
ma Afrikos ir Azijos tautų, po II-jo pa
saulinio karo atgavusių savo laisvę. Pri
mename, kad per visus 123 metus Lietu
va ir Lenkija niekada nesusitaikė su sa
vo vergiška dalia. Abi tautos visą laiką 
kovojo su Rusijos carais — Aleksandrais 
I, II ir III-jų, Nikolajais I ir H-ju. Net 3 
kartus buvo sukilusios prieš Rusijos ka
riuomenę — 1794, 1831 ir 1863-64 metais. 
Tarp kitko, pirmajam sukilimui vadova
vo gen. Tadas Kosciuška, pasižymėjęs ko
vose už JAV nepriklausomybę.

Du dešimtmečius Lietuvos Valstybė 
išbuvo nepriklausoma (1918-1940).

1920 m. Leninas Rusijos vardu išsi
žadėjo visiems amžiams teisių į Lenkiją, 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tarybinio istoriko Roberto Žiugždos 
tvirtinimu, 1939-jų vasarą Stalinas pa
siūlė Didž. Britanijai ir Prancūzijai pa
sidalyti Pabaltijį. Joms su panieka atme
tus šį nešvarų sandėrį, Stalinas kreipėsi 
į Hitlerį.

Australija priima mūsų jaunimą
nių dėl mažos Australijos lietuvių ben
druomenės, išsiblaškiusios keliuose, vie
nas nuo kito tolimuose miestuose pajėgu
mo ir sugebėjimo suruošti renginį, kuria
me dalyvaus iki dviejų šimtų užsienio lie
tuvių jaunimo ir bemaž tiek pat vietinių. 
Laikui einant abejonės išnyko, baimė 
prapuolė, atsirado anksčiau nežinotos pa
jėgos, sugebėjimas, užsispyrimas ir noras 
šį kongresą padaryti neblogesnių, kaip 
kiti iki šiol buvę kongresai.

Ir štai kongresas jau vyksta. Visuose 
kongreso renginiuose užsiregistravo daly
vauti apie 450 žmonių. Tai perviršijo pa
čias didžiausias rengėjų viltis. Ekskursi
jos, kurias kongreso rengėjai suorgani
zavo norintiems pamatyti Australiją, dvi
gubai didesnės, negu numatytos, Bilietai 
į atidarymo balių, susipažinimo paplau
kiojimą Sydnėjaus įlankomis, jaunimo va
karienę, Naujų metų balių buvo greitai 
išgrobstyti, koncertų salės pripildytos 
žmonėmis nuo sienos iki sienos, tradicinė
se Sydnėjaus lietuvių klubo kūčiose daly
vavo virš 500 žmonių.

Gruodžio 18 prasidėjo kongreso atstovų 
ir dalyvių registracija. Suvažiavusio jau
nimo klegėjimas pripildė gražų Sydnėjaus 
lietuvių klubo pastatą. Kongreso registra
cijos darbuotojai, klubo vadovybė ir Syd
nėjaus lietuvių bendruomenės atstovai 
išsijuosę stengėsi patenkinti suvažiavusių

laiškas JAV kongresui
matytas V-sis Lietuvos —- Lenkijos pada
lijimas. Visa Lietuva, išskyrus Suvalki
jos ruožą į vakarus nuo Šešupės, atiteko 
Rusijai.

Spalio 2-ją Stalinas į Kremlių iškvies
tą Lietuvos užsienio ministrą Juozą Urb
šį spaudė pasirašyti Vilniaus krašto per
davimo Lietuvai, o Suvalkijos dalies per
leidimo Vokietijai sutartį. Hitleris ne
sunkiai perkando savo sėbro klastą — ofi
cialiai apiforminus tokią sutartį, Stalinas 
lietuvių tautos ir viso pasaulio akyse bū
tų atrodęs geradėju, o Hitleris — sveti
mų žemių grobiku.

Stalinas su Hitleriu susitarė, kad pas
tarajam kol kas užteks Suvalkijos ruožo. 
Likusią Suvalkijos dalį jis pasiims Rau
donajai armijai okupavus visą Lietuvą. 
Greit šis susitarimas buvo realizuotas — 
Raudonoji armija pasitraukė iš Suvalki
jos ruožo. Ši lietuviška žemė formaliai ta
po Rytprūsių dalimi. 194O.VI.15-ją 
300,000 Raudonosios armijos karių oku
pavo Lietuvą su visa Suvalkija. Stalinas 
kitų metų sausio 10-ją užmokėjo už Hit
leriui pažadėtą Suvalkijos dalį 31,5 mil. 
reichsmarkių...

Vieneri stalininės okupacijos metai kai
navo Lietuvai maždaug 6000 užmuštų ar 
nukankintų jos sūnų ir dukterų. 2000 par
tizanų žuvo prasidėjus rusų-vokiečių ka
rui. Apie 30,000 lietuvių buvo išvežta į 
Sibirą.

1944-siais sugrįžęs į Lietuvą Stalinas 
įvykdė dar vieną Lietuvos perdalijimą: 
Suvalkų trikampį jis atidavė Lenkijai. 
Tik 9500 km- Vilniaus krašto priskyrė 
prie Lietuvos. Maždaug 20.000 km3 per
davė Baltarusijai.

Rytų Prūsiją tarp Priegliaus ir Mini
jos upių net vokiečių mokslininkai va
dina Mažąja Lietuva. Šias žemes 13 am
žiuje kolonizavo Teutonų ordinas. Karo 
metu Stalinas žadėjo Lietuvos komunis
tams priskirti Mažąją Lietuvą prie LTSR.

Stalinas 1945 Potsdamo konferencijoje 
gavęs pusę Rytprūsių, M. Lietuvą prijun
gė prie Rusijos Federacijos. Kokia teise? 
— Užkariautojo, kuris neteisiamas! Kali
ningrado Centriniame parke kabo didžiu
lis transparantas, skelbiąs, kad čia „is- 
konno ruskaja zemlia'. Jis įtikina 99 proc. 
rusų, nors Rytprūsiai niekada nepriklau
sė Rusijai. Rusas nesusimąsto, kad: 1) 
prūsai baltai, o ne slavai, 2) Kaliningra
do srityje nuo seno gyveno ne prūsai, 
bet lietuviai. Jam svarbiausias argumen
tas — anas transparantas ir gido pasa
kojimas. (Be to „prūsas“ skamba pana
šiai kaip „rusas“). Sujungusi visas savo 
etnografines žemes, Lietuva taptų plotu 
didesnė už Austriją, Vengriją ar VDR. 
TSRS politiškai naudingiau turėti mažą 
Lietuvą: 1) pasaulis neatkreiptų dėmesio 
į nedidelį Maskvos grobį, 2) tokiai tautai 
lengviau įkvėpti nepilnavertiškumo kom
pleksą, 3) kelių dešimtmečių patyrimas 
Armėnijoje įrodė Stalinui, kad daug len
gviau valdyti suskaldytą koloniją...

Maždaug 80-90 tūkst. Lietuvos Laisvės 
armija (ŪLA) beveik 10 metų vedė ne
lygią kovą su Berijos vadovaujamais NK 
VD daliniais. Dešimtys tūkstančių Lietuvos 
vyrų buvo išžudyta, tiek pat išgabenta į 
konclagerius. 300-400 tūkst. ištremta į Si
birą. Nors Lietuva nebuvo kariaujanti 
šalis, tačiau ji neteko maždaug trečdalio 
savo gyventojų t.y. daugiau negu bet ku
ri valstybė H-me pasauliniame kare.

1952 metais Stalinas paskelbė, kad Lie
tuvoje „sukurtas socializmas“. Kadaise 
Jekaterina II uždraudė žodį „vergas“. Ai
dė! to Rusijoj išnyko vergija? O ką davė 
Lietuvai „socializmo“ priklijavimas? Anot 
V. Čaikino (žurnalo „Ogoniok“ 87-ų Nr. 
33), kiekvieną naktį galėjo sugriebti, be 
teismo ir tardymo uždaryti į kamerą, o po 
kurio laiko fiktyvių liudininkų parodymų 
pagrindu sušaudyti.

Krauju paplūdusi Lietuva šaukėsi Va
karų demokratijos pagalbos, ši, apsvai
gusi nuo pergalės prieš Vokietiją, buvo 
visiškai kurčia mūsų desperaciniam 
šauksmui.

„Pravda“ imta versti į anglų ir kitas 
kalbas — Ždanovo ir Suslovo mokinių 
propaganda tapo lengviau pasiekiama va
karų diplomatams. Vos ne kiekviename 
„Pravdos“ numeryje yra straipsnių tau
tiniu klausimu. Jų autoriai tikina, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva yra suverenios 
valstybės. Mūsų tautų tuo neįtikinsi. Va-

(Nukelta į 4 psl.)

Atvirą laišką pasirašė: Jonas Petkevi
čius, Jadvyga Petkevičienė, Albinas 
Brūkšta, Vladas Šileika, kun. Edmundas 
Atkočiūnas, Juozas Stakėnas, Leonas Lau- 
rinskas, Apolinaras Pundzinas, kun. Vy
tautas Sadauskas, Romualdas Laužikas, 
Antanas Čepulis, Stasė šniukaitė, Onutė 
Šniukaitė, Stefanija Račienė, Jadvyga 
Bieliauskienė, Bronius Poškus, Algis Pi- 
voras, Juozas Baltušnikas, Jonas Linke
vičius, kun. Juozas Razmantas, kun. An
tanas Šeškevičius, Irena Gajauskienė, 
Regina Teresiūtė, Balys Stukelis, Alfon
sas Bumbulis, Albinas Mockus, Kazi
mieras Širvys, Bronė Valaitytė, Rudaitis, 
Balys Kubilius, kun. Rokas Puzonas, Vy
tautas Jogėla, Salomėja Menkevičiūtė, 
kun. Petras Kąstytis Krikščiukaitis, Ro
bertas Grigas ir Mindaugas Gecevičius.

Svetimų teritorijų dalijimosi istorinį 
patyrimą Stalinas perėmė iš savo pirmta
kų — Rusijos carų. Lietuvos Lenkijos 
Respubliką 1772, 1793 ir 1795 m. pasidali
jo Austrija, Prūsija ir Rusija.

1939-jų rugpjūčio 23 d. Maskvoje buvo 
pasirašyta nepuolimo sutartis tarp So
vietų Rusijos ir Vokietijos Reicho. Slap
tame protokole konstatuojamas R. Euro
pos pasidalijimas: Suomija, Estija, Lat
vija, žymi dalis Lenkijos teko Rusijai, o 
likusioji Lenkijos dalis ir visa Lietuva — 
Vokietijai... Šiame protokole numatyta, 
kad 1920 m. lenkijos užgrobtas Vilniaus 
kraštas (maždaug 1/3 etnografinės Lietu
vos žemių), drauge su visa Lietuva, ati
teks Vokietijai. Taip įvyko IV-sis Lietu
vos ir Lenkijos padalijimas.

Lenkijos-Vokietijos karo išvakarėse ir 
iki 1939 rugsėjo vidurio ne tik Vokieti
jos, bet ir Rusijos diplomatai spaudė Lie
tuvos vyriausybę jėga atsiimti Vilniaus 
kraštą. Hitleris siūlė laikinai perduoti 
Lietuvos kariuomenės dispozicijon daug 
lėktuvų, tankų ir artilerijos. Nors ne tik 
tarptautinė teisė, bet ir moralė buvo Lie
tuvos pusėje, tačiau jos vyriausybė atsi
sakė tokiu būdu atgauti savo žemes. Prie
šų apsuptos Lenkijos užpuolimas šiuo 
momentu būtų mūsų tautos suprastas kaip 
smūgis į nugarą Lenkijai, su kuria kartu 
pragyventa 400 metų ir daugiau kaip 100 
metų bendrai lietas kraujas už abiejų 
tautų išsilaisvinimą iš Rusijos vergijos. 
Todėl jau antrą karo dieną Lietuva pa
skelbė neutralitetą.

Rugsėjo 17-ją Rusija užpuolė Lenkiją, 
o po 3-jų dienų okupavo visą Vilniaus 
kraštą.

Rugsėjo 25-ją Stalinas pasiūlė Hitleriui 
perleisti jam visą Lietuvą, mainais į 
lenkišką Liublino vaivadiją ir Varšuvos 
vaivadijos dalį iki Būgo upės.

Rugsėjo 28-ją Ribentropas ir Moloto
vas pasirašė Maskvoje draugystės ir sie
nų sutartį. Slaptame protokole buvo nu-

poreikius informacijai, apsigyvenimui, 
pavalgydinimui ir troškulio numarinimui. 
Pirmąsias pora dienų Sydnėjaus lietuviai 
turėjo priglausti daugiau nei porą šimtų 
„užsieniečių“ ir Australijos jaunimo sa
vo namuose, juos prižiūrėti ir pristatyti 
į kongreso renginius. Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės pirmininkas A. Giniūnas 
su keliais pasišventusiais padėjėjais suge
bėjo rasti vietą visiems atvykėliams. Re
gistracijos vykdytojai, vadovaujami pa
ties VI PLJK organizacinio komiteto pir
mininko Henriko Antanaičio ir kongreso 
kompiuterį valdančio Rimo Skeivio, da
lino atvažiavusiems krepšius su informa
cija, bilietais, vardiniais ženklais, parda
vinėjo suvenyrus. Iš anksto susimokėję ir 
užsiregistravę atstovai ir dalyviai per po
ra minučių gaudavo visą medžiagą ir in
formaciją. Sunkiau buvo su vėlai užsi
registravusiais, visai ar dalinai nesusi
mokėjusiais ar tais, kurių registracijos 
žinios „užkliuvo" kažkur pakeliui. Bet ir 
jie ilgai netrukus, nervams perdaug „ne- 
atbrizgus“, buvo aprūpinti kongreso reik
menimis. Didesnėms grupėms transportą 
iš aerouosto parūpino kongreso atidary
mo Sydnėjuje komisija, vadovaujama 
Kristinos Coxaites. Ta pati komisija rū
pinosi ir sueiškojimu vietovių visiems 
kongreso renginiams Sydnėjuje.

(Bus daugiau)

■ir

LIETUVOJE
Sužeidė prof. J. Brėdikį

TIESA (XII.24) pranešė, kad gruodžio 
11 d. Kaune, Pergalės krantinėje, nežino
mas nusikaltėlis, įsėdęs į prof. J. Brėdikio 
automobilį, pareikalavo jį vežti į auto
busų stotį. Profesoriui atsisakius, nepa
žįstamasis kietu buku daiktu kelis kartus 
sudavė jam į galvą ir pagrobė automobi
lį. Vėliau automobilis buvo rastas D. Poš
kos gatvėje, vaikų muzikos mokyklos 
kieme, kur nusikaltėlis atvažiavo V. Ma- 
jakovskio gatve (buv. Kanto g.) prieš 
transporto eismą. Nusikaltėlio, kuris kal
bėjo lietuviškai, ieškoma.

Prof. Jurgiui Brėdikiui sužaloti galvos 
kaulai. Kauno klinikoje jam padaryta 
operacija.

Prof. Jurgis Brėdikis yra vienas žymių
jų Lietuvos gydytojų .pasižymėjęs širdies 
ligų specialistas, chirurgas. Gimęs 1929 
metais, jis 1952 m. baigė Kauno medici
nos institutą ir liko tame institute dirbti. 
Buvo širdies chirurgijos klinikos vedėju 
ir nuo 1964 m. — hospitalinės chirurgi
jos katedros vedėju.
Laiškai „Tiesos“ redakcijai

Pensininkas Aleksas Jankauskas iš 
Kauno rašo: „Man neaišku, kodėl dabar 
taip kyla kainos už buitines paslaugas: 
kirpimą ir nuotraukas, avalinės taisymą 
ir drabužių siuvimą, cheminį valymą ir 
baldų gaminimą?“
Stasys Binginas iš Klaipėdos rašo: „Kas 

antrą dieną lankausi Klaipėdos „Aitvaro" 
parduotuvėje, bet vis grįžtu tuščiomis. 
Negaunu tinkamų šiltų drabužių, batų“.

Šaltkalvis A. Česnulis iš Kauno rašo: 
„Pagaliau laikraščiai tapo panašūs į lai
kraščius. Anksčiau tendencija buvo vie
na: „greičiau“, „daugiau“. O užsienį jūs 
ir dabar matote tik juodomis spalvomis.

Tarnautoja Balsienė iš Kauno rašo: 
„Originaliau rašykite, kad nebūtų tas 
pats ir tas pats. Daugiau tiesos — nebi
jokite!“
Naujas profsąjungų pirmininkas

Profesinių Sąjungų Tarybos pirminin
kui A. Ferensui išėjus pensijon, Lietuvos 
Respublikinės Profesinių Sąjungų Tary
bos plenumas, įvykęs gruodžio 23 d., iš
rinko naujuoju Tarybos pirmininku Lion
giną Maksimovą.

Oficialiai pranešta, kad Lionginas Mak
simovas gimė 1934 m., lietuvis, baigęs 
Kauno politechnikos institutą, nuo 1957 
m. dirbo partinį darbą, nuo 1981 m. — 
LKP CK narys.
Nebegriauš Petro Babicko sodybos

Kupiškio rajono Laukminiškių kaimo 
gyventojai susirūpino, kad tame kaime 
esanti Babickų sodyba yra griaunama. 
Toje sodyboje gimė ir augo garsi artistė 
Unė Babickaitė ir jos brolis — rašytojas 
ir žurnalistas Petras Babickas.

Paaiškėjus, kad trobesiai turi istorinę 
vertę, griovimo darbai buvo sustabdyti. 
Mirė prof. Juozas Markulis

Vilniuje mirė medicinos fakulteto pro
fesorius ir „LTSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas“ Juozas Markulis. Antros sovie
tų okupacijos pradžioje jis bendradarbia
vo su pogrindžiu ir vėliau buvo įtariamas 
išdavęs pogrindžio vadovybę sovietų sau
gumo organams.
Keltai vežioja orą

Labai išgarsinta Klaipėdos-Mukrano 
jūrų geležinkelio perkėla, kaip pranešė 
„Tiesa“, vežioja tuščius vagonus. Dėl blo
gos transporto organiacijos, trys milži
niški keltai neturi krovinių. Kiekvienas 
keltas gali paimti per šimtą vagonų. Bet 
praeitą vasarą Klaipėdoje negalėjo su
daryti net pusės reikiamų vagonų, todėl 
„Baltiją raižantys keltai šiemet (1987 
m.) sukorė net pusšimtį tuščių reisų“ — 
sako komunistų partijos oficiozas.

Iš Sov. Sąjungos į Rytų Vokietiją ga
benamos popiermalkės, ketaus liejiniai, 
kitos žaliavos, o atgal veža žemės ūkio 
mašinas ir plataus vartojimo prekes. Bet 
tas transportas nevyksta kaip buvo ola- 
nuota. Dalį krovinių vokiečiai siunčia se
nu keliu — geležinkeliu per Lenkiją ir 
Karaliaučių. Vagonai, kurie yra pritaiky
ti žaliavai vežti, netinka mašinoms per
vežti. Todėl visą vasarą perkėlos laivai 
plaukiojo pustušti. Korespondentas klau
sia, kuriam tikslui Vismaro laivų staty
kloje statomi dar trys keltai, jeigu trūks
ta krovinių esamiems?

1
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PABALTIJO FILMAI
Žvilgsnis į filmų festivalį Nyon'e 

prancūziškoje Šveicarijoje

Tokia antrašte tilpo ilgas apžvalginis 
straipsnis „Neue Zuercher Zeitung" spa
lio mėn. 9 d. laikraštyje, iškeliantis ir pa
brėžiantis, jog šiame tarptautiniame fil
mų festivalyje tarp spalio mėn. 10-17 d. 
centring svorio punktą sudaro „laisvai“ iš 
Vilniaus, Rygos ir Talino parinkti 47 do
kumentiniai filmai, pirmą kartą rodomi 
Vakaruose.

Straipsnio autorius išvedžioja, jog Lie
tuva, Latvija ir Estija, dabartinės dalinės 
sovietinės respublikos, dokumentinių fil
mų atžvilgiu bendrai sudaro išimtį, — 
didelis kaip tik šios rūšies filmų populia
rumas ir jų vertinimas mažose Pabaltijo 
tautose yra surištas su jų politine ir kul
tūrine situacija. Šių tautų, kurios tiek sa
vo praeityje, tiek dabartyje buvusios ga
lingų kaimynų pavergtos. Apart naujes
nių ir naujų pavyzdžių, liečiančių dabar
ties klausimus, randasi daug etnologiš- 
kai-tautinės krypties filmų produkcijų. 
Kai kurios jų, dar net nacių ir Stalino 
laikais suktos, liudyjančios ryžtą, savo 
tautinę ir kultūrinę tapatybę išlaikyti ir 
angažuotis už pavojuje esančias ir „už
mirštas" mažumas. Ir tokiu būdu, pabrė
žia straipsnio autorius, ši pirmoji ir vien
kartinė renginio svarba žymiai prašoka 
kai kurių specialistų siaurus istorinių fil
mų interesus.

Tauta čia esanti filmo tema. Dar ir 
šiandien esanti Pabaltijyje „baimė dėl 
išmirimo" visur akivaizdi. Todėl laiko 
bėgyje visai sąmoningai dokumentiniam 
filmui buvo suteikta savo tautinės iš
raiškos ir kultūrinio pasipriešinimo funk
cija „prieš rusiškąjį imperializmą“. To
kiu būdu ji tapo „neatskiriama nuo šių 
tautų tradicijų“ stipriai įsišaknijusi liaudy 
je. Istorinis Lino Lažėno filmas „Laisvės 
kaina“ primena lietuvių tautos pasi
priešinimą prieš nacių okupaciją.

Ypatingų nuopelnų filmu, kūrybai Pa
baltijyje priklauso „Dokumentinių filmų 
mokyklai“ Rygoje, jau 25 metus kultivuo
jančiai naujas dramaturgijos formas ir 
universitetui, už suteiktą pagalba teorinė
je plotmėje. Įvairios formos perteikia čia 
matomą skirtumą tarp senosios, didakti
nės, vadovaujamos (Herz Frank) ir nau
josios, daugiau stebinčios, registruojan
čios krypties, — jo mokinio, (Juris Pod- 
nieks). Šis naujo stiliaus, stebėjimo ir 
laikysenos ieškojimas realybės ir žmo
gaus atžvilgiu atnešęs ir praktiškai žy
mių vaisių, kaip pavyzdžiui du latviški 
filmai: „Ar tai yra lengva, būti jaunam?“ 
(Juris Podnieks, 1986), ir „Paskutinysis 
teismas (Herz Frank, 1987), kurie dėl 
minties bausmės klausimo palietimo su
kėlė daug diskusijų, ne tik Pabaltijyje, 
bet ir daugelyje kitų sovietinių respubli
kų.

Didelis šių dokumentinių filmų pasise
kimas (Pabaltijo filmai buvo premijuo
ti) priklauso nuo iki šiol neįprasto, ypač 
jaunų žmonių, atvirumo, kai jie kalba 

apie savo problemas, baimę, troškimus ir 
vilčių žlugimus. Nes iki šiol tas visgi fil
mo plotmėje, kuris mases pasiekia, būtų 
buvę negalima.
Tarp įvairių kitų tautų filmų, straipsnio 

autorius dar pamini penkiadalę anglų 
produkcijos filmą „The Struggles for 
Poland", kuri tyrinėja Lenkijos istoriją 
tarp 1900 ir 1979 metų.

B.Š.

IVES MONTAND 
APIE „GLASNOST“

Populiarusis prancūzas aktorius įves 
Montand, jau daug metų įsijungęs j 
žmogaus teisių gynybos sąjūdį, prancūzų 
televizijai duotame interviu išreiškė 
nuomonę, kad sovietinė valdžia labiau 
žodžiais negu konkrečiais veiksmais vyk
do vadinamą persitvarkymo ir viešumo 
politiką. Montand priminė, kad Kruščio- 
vo laikais ils sovietinio gulago buvo iš
laisvinta žymiai daugiau politinių ir są
žinės kalinių negu dabar, atkreipė dėme
sį, kad sovietų policinė sistema nėra pa
naikinta: ji ir toliau slopina bet kurį žmo
gaus laisvės pasireiškimą. Neteko girdėti, 
kalbėjo Ives Montand, kad būtų buvę pa
naikinti sovietų darbo lageriai, kuriuose 
vis tūnoja nesuskaitomi kitaminčiai, re
žimas nėra atleidęs varžtų žmogaus teisių 
srityje, sovietų kariuomenė vis dar nėra 
atitraukta iš Afganistano. Ives Montand 
tad 'įspėjo prancūzus blaiviai vertinti va
dinamo persitvarkymo kursą Sovietų 
Sąjungoje.

Centro ir R
Senatorius Frank Lautenberg neseniai 

grįžęs iš kelionės Centro ir Rytų Europo
je savo įspūdžius pateikė New Jersey 
valstijos laikraščio skaitytojam. Straips
nį amerikietis senatorius Lautenberg pra
deda anekdotu apie „atvirumą“ — žmogus 
medicinos specialistam išdėsto savo ne
galavimą: nematau to, apie ką girdžiu! Taip 
ir aš, rašo senatorius Lautenberg, Sovie
tų Sąjungoje nemačiau visų tų pasikei
timų, apie kuriuos tiek daug esu girdėjęs.

„Atvirumas“ iš tikrųjų yra politinis mi
ražas Vakaram, o ne žmogaus teisių ste
buklas sovietų piliečiam. Negalima pa
neigti, naujų apraiškų kultūroje ir poli
tikoje, bet mum svarbiausioje srityje, pa
grindinių žmogaus teisių srityje, yra per 
maža pažangos, rašo Lautenberg. Dar 
daug kalinių yra likę lageriuose vien dėl 
savo politinių ar religinių įsitikinimų. 
Sovietai tebepiktnaudžiauja psichiatrijos 
mokslu susidorodami su kitaminčiais. 
„Viešumo“ įtaka yra jaučiama ne vien 
Maskvoje, tęsia amerikietis senatorius. 
Viešos demonstracijos. Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje rugpjūčio 23 dieną buvo ne
sutrukdytos, nors demonstracijų dalyviai 
ir organizatoriai vėliau patyrė smurtą, 
pažeminimą, net ištrėmimą iš savo kraš
to. Tokie veiksmai rodo, kad sovietinis

„ATEITIS“ AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

Docentas Vytautas Skuodis buvo pa
grindiniu paskaitininku neseniai Čikago
je įvykusiame „Ateities“ septintame aka
deminiame savaitgalyje, kuriam buvo pa
rinkta tema: „Lietuvių tautos fizinis ir 
dvasinis išlikimas". Šios temos rūmuose 
jis kalbėjo apie Lietuvos pogrindžio spau
dą, iškeldamas jos reikšmę tautos išliki
mui, papasakodamas apie įvairių pogrin
džio leidinių atsiradimą, jų užsibrėžtus 
tikslus, bendradarbių persekiojimą. Vy
tautas Skuodis plačiau apsistojo prie Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, pri
mindamas, kad tai ilgiausiai išeinantis 
pogrindžio leidinys, pateikiantis ryškų 
vaizdą apie sunkumus, kuriuos patiria 
Lietuvos Bažnyčia ir jos tikintieji. Skuo
dis įteikė Ateitininkų federacijos vadui 
Juozui Polikaičiui dvi savilaidiniu būdu 
Letuvoje išleistas knygas „Mokinio dieno
raštis“ ir „Motiejus Gustaitis“. Kiti pa
skaitininkai „Ateities“ akademiniame sa
vaitgalyje buvo dr. Saulius Sužiedėlis, ku
ris kalbėjo apie „Vokiečių okupacijos is
torinę metodologiją", prof. Romas Vašto- 
kas iš Kanados, kalbėjo tema — „Žvilgs
nis į genocidą', tą pačią temą nagrinėjo 
dr. Adolfas Darnusis, kuris pateikė statis
tinių duomenų apie tragiškas genocido pa
sekmes lietuvių tautai, Jonas Pabedins
kas kalbėjo apie lietuvių-žydų santykius, 
dr. Bronius Vaškelis svarstė žmogaus ir 
pasaulio koncepciją šiuolaikiniuose ro
manuose okupuotoje Lietuvoje, prieida
mas išvadą, kad nors romanuose ieškoma 
naujos žmogaus, neatrodo, kad jis gali 
būti atrandamas sovietinėje santvarkoje.

ptu Europoje
atvirumas ne iš tolo negali lygintis su 
Vakarų demokratija. Okupuotų Pabaltijo 
kraštų piliečiai tebekenčia sovietinę prie
spaudą ir prievarta brukamą rusifikaci
ją. Daugelis jų negali laisvai praktikuoti 
religiją. Pabaltiečiai žmogaus teisių gy
nėjai tebetremiami į Gulagą. Nuomonė 
apie „atvirumo" dvasioje 'įvestus pasikei
timus priklauso nuo to, ar esi lietuvis 
aktyvistas ar sovietinės vyriausybės pa
reigūnas, rašo baigdamas Lautenberg. Bet 
jei esi Amerikos senatorius, kelionė Rytų 
Europos kraštuose gali privesti tik prie 
vienos išvados. Būtent, kad „atvirumas" 
turi dar toli nužengti, kol suderins žmo
gaus teisių praktiką Sovietų Sąjungoje su 
tarptautiniu mastu galiojančiais princi
pais ir idealais žmogaus teisių srityje. 
Šalia sovietų valdomų kraštų New Jersey 
senatorius Frank Lautenberg dar aplan
kė Lenkiją ir Rumuniją. 11 dienų kelio
nėje senatorių Lautenberg lydėjo Newark, 
arkivyskupas Theodore McCarrick. 
Straipsnio autorius Lautenberg neseniai, 
kartu su kitais 16 Amerikos senatorių so
vietų lyderiui Gorbačiovui pasiuntė laiš
ką, kuriame yra prašoma iš tremties iš
laisvinti stalinizmo auką, lietuvį sąžinės 
belaisvį Balį Gajauską ir leisti jam ir jo 
šeimai emigruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. (SK).

VIKTORAS PETKUS ATGAVO 
LITERATŪRINIUS DARBUS

VLIKo Europos biuras praneša, kad 
gauta žinia apie Viktoro Petkaus sėkmin
gą skundą, kuriame jis skundėsi dėl daik
tų, ypač dėl rankraštinio bibliografinio 
pasaulio rašytojų žodyno-žinyno negrąži
nimą.

Sekantis tekstas yra citata iš Viktoro 
Petkaus š.m. gruodžio 19 d. rašyto laiško:

.Gruodžio 5 d. raštiškai lietuvių kal
ba kreipiausi į (TSRS?) Aukščiausios Ta
rybos Pirmininką ir Generalinį Prokuro
rą šitokiu skundu:

1987 m. rugsėjo 21 d. buvau atvežtas 
iš Ulan Ude kalėjimo į Bagdarino gyven
vietę trijų metų trėmimui. Išvežiant iš 
minėto kalėjimo, negavau iš sandėlio sa
vo daiktų, kaip antai: knygų, rankrašti
nio bibliografinio pasaulio rašytoju žody
no-žinyno, elektrinės skutimosi mašinėlės, 
artimųjų man rašytų laiškų (...) esą dėl 
to, kad negalėjo surasti sandėlininko- ka
linio, laikomo tame pačiame kalėjime.

(...) mane Bagdarinan, milicijos kapi
tonas pažadėjo kitą savaitę tuos daiktus 
atvežti, kadangi ne vieną kartą per savai
tę Bagdarino milicija važinėjanti į Ulan 
Udę. Bagdarino milicija jau pustrečio 
mėnesio (...) mane pažadais, jog daiktus 
atvešianti, bet vis neatveža.

Prašau Jūsų pagalbos, Viktoras Petkus.
Paskutinėmis žiniomis iš Lietuvos, Vik

toras Petkus visus daiktus ir literatūri
nius darbus atgavo, jam viską grąžino.

MALDOS KALENDORIUS 1988 M.
Galime puoselėti glaudesnę jungtį su 

Lietuvos tikinčiaisiais, kovojančiais už 
savo krikščioniškąjį tikėjimą bei laisvę, 
per maldą. Atkreipdami laisvojo pasaulio 
dėmesį į jų būklę bei suteikdami per mal
dą didesnę moralinę pagalbą sustiprina
me Lietuvos Bažnyčios ir tautos viltį.

Todėl vėl kviečiame įsijungti 'į maldos 
vajų už persekiojamąją Lietuvos Bažny
čią.

Maldos Kalendorius:
Centrinės organizacijos: sausis, 
Ateitininkai: vasaris — kovas, 
Mokyklos: balandis — gegužė, 
ALRK Moterų S-gos: gegužė, 
Vienuolijos ir vienuolynai: birželis — 

liepa,
Stovyklos ir lietuvių centrai: liepa,
Skautai: rugpjūtis,
Vyčiai: rugpjūtis — spalis,
Leidėjai: spalis, ir
Parapijos, misijos ir bendrijos: visus 

metus.
Garbė Kristui!

Kun. Kazimieras Pugevičius

DIDINAMA ŠALPOS ĮSTAIGA
Prie Kultūros Židinio Brooklyne, Jung

tinėse Amerikos Valstybėse, veikianti 
Lietuvių Religinės Šalpos įstaiga plečia 
savo patalpas. Prie dabartinio namo yra 
statomas dviejų su puse aukšto priesta
tas Religinės Šalpos įstaigos darbo po
reikiam. Priestato projektą parengė ar
chitektas Antanas Vytuvis, statybos dar
bus numatoma užbaigti dar šių metų ei

Atsiusta paminėti
Skautų Aidas — Oficialus Lietuvių 

Skautų Sąjungos Leidinys. Nr. 7, 1987. 
Administracija: 4613 W. 106 Pl., Oak 
Lawn, Ill. 60453. USA.

Evangelijos šviesa — Trimėnesinis 
krikščioniškos minties leidinys. 1987 m. 
ruduo. Administracija: J. Danevičius, 601- 
2929 Aquitaine Ave., Mississauga, Ont. 
L5N 207, Canada.

Pasaulio Lietuvis — Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui žurnalas. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba. Nr. 11(217), 1987. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: Pasaulio Lietuvis, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636. USA.

Salaziečių Kalendorius 1988 — Sieninis, 
spalvotas mėnesinis kalendorius 1988 m. 
Rašyti: kun. Mečys Burba, SDB., Lituani 
Don Bosco, Via Colonna, 2, 00044 Frasca
ti Roma — Italia.

Lietuvis Žurnalistas — Lietuvių žurna
listų Sąjungos neperiodinis leidinys. Nr. 
13, 1987. Redaktorė — Rūta Klevą Vi- 
džiūnienė. Redakcijos adresas: 23500 Via 
Galera, Valencia, California 91355, USA.

Karys — Pasaulio lietuvių karių-vetera- 
nų mėnesinis žurnalas. Leidžia L.K.V.S. 
Ramovė, Nr. 8 (1635), 1987 m. Adminis
tracija: Karys, 341 Highland Blv., Brook
lyn, NY 11207, USA.

Krivūlė — Leidžia Vakarų Europos 
Lietuvių „Sielovada" Vokietijoje. Nr. 2 
(46), 1987 m. lapkritis. Redaguoja: kun. 
Br. Liubinas, Carl Theodor Str. 11, 6710 
Frankenthal, V. Vokietija.

GARBĖS NARIAI

Blaivybės sąjūdis yra gyvas ir stiprėja 
Lietuvoje. Lietuvių Informacijos Centro, 
New Yorke, žiniomis, šių metų lapkričio 
22 d. vieno restorano salėje Lazdynuose, 
Vilniuje, įvyko Blaivybės sąjūdžio susi
rinkimas. Blaivybės sąjūdis nėra uždraus
tas, bet Saugumo pareigūnai io veiklą vi
sokiais būdais trukdo. Buvo mėginama 
sutrukdyti ir šį susirinkimą. Dėl to jis 
paskutinę valandą turėjo būti perkeltas iš 
Antakalnio į Lazdynus. Susirinkime, ku
riame dalyvavo keli šimtai asmenų, buvo 
paminėta sąjūdžio pirmininko inžinie
riaus Kančio 60 metų amžiaus sukaktis. 
Susirinkimo dalyviai sąjūdžio garbės na
riais paskelbė tarnybinėje spaudoje 
šmeižiamus asmenis: Robertą Grigą, Ni
jolę Sadūnaiitę ir Gražulių šeimą. Šį nu
tarimą susirinkimas palydėjo ilgais plo
jimais.

goje. Naujasis pastatas bus pavadintas 
palaimintojo Jurgio Matulaičio vardu. 
Lietuvių Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
yra kun. Kazimieras Pugevičius, kunilam 
talkina Gintė Damušytė, Marijona Ska- 
veikienė ir kiti bendradarbiai. Vienas 
svarbiųjų šitos institucijos uždavinių yra 
informuoti svetimšalius apie religinę pa
dėtį Lietuvoje. (Darb.)

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
(Tęsinys 33)

Būčiau ir pamiršęs dar vieną įnamį, 
— kaulėtą, liesą mergiūkštę, kuri nuo
latos sekioja mus savo giliomis, mėly
nomis akimis, prieina tai prie vieno, 
tai prie kito ir nieko nesakydama 
čiulpia Heinricho įduota cukraus ga
balėlį. Tik tos mėlynos akutės nera
mios, pilnos išgąsties, vaikiško rūpes
čio ir smalsumo. Tai Vronka, įnamių 
duktė.

Mes sėdime ant pasienio suolų, be 
pertraukos žvelgdami į pažliugusį kie
mą, į tarp didingų medžių dingstantį, 
purviną miško kelią, į čia pat prie 
lango, augančius beržus ir uosius.

Niekur nė gyvos dvasios, niekas ne
juda. Tik lietus nepaliaudamas bel
džiasi į aprūkusius pirkios langus pri
mindamas liūdną, monotonišką melo
diją.

— Jei tu, Slobodka, mums pamela
vai ir niekas neateis, tai pats išsikas! 
duobę palangėje, — staiga lenkiškai 
sako Kurtas ir nervingai subarškina 
automatu.

— Ka jūs, pone? Aš nemeluoju. 
Dar praėjusią savaitę buvo čia penki 
partizanai. Aš pažįstu mūsų mišką ir 
jie žino tai. Klausė ar netoliese nėra 
kokios nors proskynos, kokios aikšte
lės. Kam prireikė tos aikštelės — neži
nau. Nemeluoju, kaip Dievą mylių. 
Šiandien ar rytoj žadėjo dar kartą 
užsukti, kad parodyčiau apylinkes...

Kurtas ir Arminas reikšmingai su
sižvalgo. Jų spėjimai pasitvirtino. Slo-

APYSAKA-ROMANAS
bodkos pirkia giliame miške. Čia už
kliūva kartas nuo karto partizanai. 
Dažniausiai įsigyti karčios naminės, 
bet šį kartą matyti jie turėjo kitus pla
nus. Ir kvailys galėjo suprasti, kam 
jie ieškojo miške aikštelės. Didokoje 
prošvaistėje galėjo be vargo nusileisti 
specialus lėktuvas. Mes tik nežinojo
me kokiam tikslui. Ar tai ir buvo ban
dymas perduoti rusams ar dar kam 
kitam, nelaisvėn paimtą karininką?

Armino planas labai paprastas: pa
laukti kol praeis lietus, o jei laimė no
rės — tai nučiupti kokį partizaną, ku
ris išplepėtų, kam ieškoma aikštelė 
miške ir kodėl, kaip tik apylinkėse, 
kurios buvo pažįstamos Slobodkai. 
Arminas tikėjosi ir kokio savojo žmo
gaus — vyro, kuris buvo žvalgu vieno
je iš pasipriešinimo grupių.

Pas Slobodka atėjome vakar nak
tį. Kiek miegojome aplūžusiame, senų, 
apipuvusių šiaudų prikimštame kluo
ne, o dabar jau visą popietę sėdime 
pirkioje, laukdami pasirodant nežino
mo keleivio, vyrų būrio, ar dar ko 
nors, kas išduotų ieškomų partizanų 
buvimą.

Laikas slenka lėtai. Viskas aplink 
mus atrodo išmirę ir tik mūsų pačių 
nervingas alsavimas primena, kad 
mes dar gyvi. Gyvybę primena ir iš
gąstingos Vronkos akys, paniekinan
tis jos motinos žvilgsnis ir nuolatinis 
šlakuotojo Alberto kikenimas, kuriuo I 
jis palydi kiekvieną namų šeiminin-l 

kės žingsnį.
— Velnio boba, a? — murmėda

mas klausia jis mūsų visų, tačiau nie
kas jam neatsako. Bet tai nė kiek ne
jaudina Alberto. Jis ir toliau sekioja 
akimis aukštaūgę moterį, jei nekalbė
damas, tai bent žvilgsniais darydamas 
jai begėdiškiausius pasiūlymus. Neži
nau, ką galvoja ši susivėlusi, apsiblau
susi moteris, tačiau atrodo, jog jos 
akys nebyliai pritaria Albertui.

— Prakeikta diena, — sako šalia 
manęs Maironis, — lyja ir lyja. Dan
gus prakiuro nė nesiklausdamas ar jo 
ašaros mums reikalingos...

— Lietus praeis. Tik blogai, kad 
toks oras veikia žmogaus nuotaiką.

— Liūdna miške, liūdna ir širdy. 
Būtų gerai, jei turėčiau smuiką...

— O kodėl nepaėmei jo?
— Sakau „būtų gerai“, o žinau, 

kad nebegrosiu smuiku. Nebėra Ire
nos, nereikia ir smuiko. Dabar turiu 
automatą, tai kuriems galams toks 
vergsmingas instrumentas?

— Visą laiką juk nesinaudosi au
tomatu. Karas praeis ir vėl pamirši
me, jog nešiojome ginklus.

—- Karas gal ir praeis, bet mes ne 
visi grįšime iš šio miško. Nepertrauk 
manęs, aš žinau. Tai ne pasivaikščio
jimas sekmadienį. Kai kas paguldys 
galvą ir už ką?

— Kad tu Juozai vis svarstai ir 
svarstai. Už ką, kodėl? Nei tu, nei aš 
nežinome atsakymo, tai kam kankin

ti save ir kitus?
— Kankinti kitus? Aš nekankinu. 

Tu manai, kad jiems rūpi, kas atsi
tiks su manimi ar tavimi? Apsirinki 
drauguži. Ar nematai, kad tai ne 
žmonės, o vilkai? Savąjį kailį išgelbė
ti jiems kur kas svarbiau...

Būtų gal ir toliau filosofavęs, bet 
staiga pasigirdo skambus Kurto bal
sas:

— O tu kur, mano mieloji?!
Pasisukau į pirkios vidų. Prie durų 

į kieną stovėjo Slobodkos žmona. 
Rankoje ji laikė apirusį, pintą krepšį.

— Į tvartą, gal rasiu kiaušinių... 
— atsako ji ramiu balsu ir tik jos 
akys žaižaruoja pykčiu.

— Niekur neisi, gražuole! — Kur
tas mosteli automatu, įsiakydamas jai 
pasitraukti nuo durų. — Prie tvarto 
galbūt laukia koks nors partizanų 
žvalgas. Parduosi mus visus...

— Aš galėčiau palydėti, — šaiposi 
Albertas. — Ji niekur nepabėgs, aš 
garantuoju...

— Mielai sutikčiau, — skambiai 
juokiasi Kurtas, — tačiau kitą kartą, 
kai bus ramiau.

— Nusukti ragus tai bobai! Kas gi 
čia atsitiks, jei aš su ja valandėlei iš
eisiu į šiaudus? — visa burna šypsosi 
Albertas, rodydamas net kelis auksi
nius dantis.

— Neramus laikas, mano mielas, 
nėra reikalo maigytis su bobomis dar
žinės kampe.

Jie abu kalba nepriekaištingai len
kiškai ir Slobodka klausosi jų tary
tum į kamuolį susirietęs šuo. Jis su
pranta Kurto grasinimą ir pats aukš
tu, keistai skambančiu balsu, kreipia
si į žmoną:

— Palik tą krepšį Jagusia, kiauši
nių atsineši ir vėliau. Matai kokie pik
ti ponai...

Nusispjauna ant pluktos aslos ir 
priėjęs prie didelės, baltos krosnies, 
ima sukti storą naminio tabako ciga
retę.

— Matai, senis bijosi dėl savo 
žmonos, — pastebi Albertas Povilo 
pusėn ir nesulaukęs atsakymo, tęsia 
savo išvedžiojimus.

— Tik žiūrėk tu, balto arklio uo
dega, kokios jos krūtys! Du kepalai! 
Ne be pagrindo baiminasi senis.

—■ O tu nesivaikyk sijono, bet ste
bėk kiemą! Matyt dar niekada miške 
nesėlinai partizanų. Pražiopsosi tik 
vienui vieną akimirką ir niekada ne
beteks domėtis moterimis. Perpjauta 
gerklė — tai kasdienybė šiame miške.

— Na, jei mirti, tai mirti su muzi
ka! Įgnybus į tokį užpakalį galima 
leistis ir pakarti...

— Na jau, na jau. Ir susiradai 
gražuolę! Susivėlusi, kelias savaites 
nesipraususi...

— Susivėlusi, nesipraususi? Kaip 
tik mano tipas. Žinai, aš turiu silp
nybę tokioms boboms. Kuo labiau 
apsileidusi, tuo saldžiau gulėti su ja 
šiauduose.

— Šiauduose? Aš maniau, kad 
toks šaunuolis, kaip tu, pasitenkins tik 
gera, minkštai paklota lova.

— Šiauduose irgi gerai. Žinai, da
bar juk karas...

— Aš tai žinau, broleli, — staiga 
rimtai sako Povilas, — o pačiam dar 
teks sužinoti...

(Bus daugiau)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA Sticdtyteju lai&kain

KŪČIOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Daugei'į metų kartojamas įvykis tam
pa tradicija. Tokia Vasario 16 gimnazijos 
tradicija yra tapusios Kūčios, švenčiamos 
kasmet nuo šios mokyklos įsisteigimo 
prieš beveik 40 metų. Tik jos rengiamos 
ne gruodžio 24, bet savaitę anksčiau.

Šiemet Gimnazija Kūčias šventė gruo
džio 18. Jos pradėtos mokyt. Bronės Lip- 
šienės parašytu penkių paveikslų vaizde
liu, pavadintu „Dvi dienos prieš Kalėdas“, 
surežisuotu ir suvaidintu mokinių, nau
jo berniukų bendrabučio erdvioje salėje, 
kur galima buvo net sceną įrengti. Veiks
mas vyksta nepriklausomos Lietuvos ka
reivinėse, taigi prieš karą. Du kareivėliai 
— Kazys ir Petras — ruošiasi važiuoti 
Kalėdų pas tėvus, bet Petras, kurio na
muose laukia sunkiai serganti motina, ne
gauna atostogų. Tada Kazys perleidžia 
savo atostogas Petrui. Kūčių naktį Ka
zys eina sargybą prie ginklų sandėlio. 
Pasirodęs angelas atlygina Kazį už kil
niaširdiškumą, perkeldamas jį nematomą 
'į namus, kur Kūčias jaukiai švenčia jo 
namiškiai. Taip pat parodo ir Petro ser
gančią motiną su ja besirūpinančia duk
terimi ir kaip jos nudžiunga Kūčių naktį 
sulaukusios kareivio sūnaus ir brolio. 
Vaidinimą režisavo mokinė Gabija Dia- 
varaitė iš Mali respublikos (Afrika). Vai
dino Virginijus Jocys iš Vokietijos, Ka
zys Motekaitis, Tomas Valodka, Kristina 
Vygantaitė ir Teresė Giedraitytė iš JAV- 
bių, Rita Satkūtė iš Kanados, Maristela 
Žutautaitė iš Brazilijos ir Zuzana Juknai
tė iš Argentinos.

Po vaidinimo kun. Fr. Skėrys pasvei
kino žiūrovus, tarp jų ir vokiečių dvasiš
kius bei žurnalistus, paaiškindamas jų 
kalba kas buvo vaidinama.

Gimnazijos direktorius Andrius Šmitas 
pasveikinimo žody pastebėjo, kad šiemet 
švenčiamos jubiliejinės 600-sios lietuviš
kos Kūčios, nes gi prieš 600 metų lietu
viai buvo pakrikštyti ir prisiėmė krikš
čioniškus papročius. Kūčios yra šeimos 
Šventė. Mūsų Gimnazija — viena didelė 
šeima, šia švente ji nori atsidėkoti perso
nalui su šeimomis, savanoriškiems tal
kininkams, rėmėjams ir mokinių tėvams, 
suteikdama progą pabuvoti tairp savųjų, 
pavalgyti lietuviškų kūčių ir pasigėrėti 
jaunimo menu.

Gimnazijos kuratorijos pirmininkas 
tėv. Alfonsas Bernatonis pasidžiaugė, kad 
šie metai buvo gausūs mokinių pasirody
mais ir už mokyklos sienų ne tik Vokieti
joje, bet ir kitų Europos valstybių sosti
nėse — Vienoje, Romoje, Paryžiuje. Už 
mokinių paruošimą tiems pasirodymams 
dėkojo tautinių šokių grupės vedėjai Ži
vilei Grodbergienei ir choro bei orkestro 
dirigentui muzikos mokyt. Arvydui Palti- 
nui. Dėkojo ir vokiečių vyriausybei vi
suomenei už Gimnazijos rėmimą.

Esmingiausia Kūčių dalis — paplotėlių 
laužymas. Prie eglutės sustojo Kuratori
jos valdybos pirmininkas tėvas Alfonsas 
Bernatonis ir Gimnazijos direktorius An
drius Šmitas. Prie jų ėjo klasių auklėto
jai su seniūnais. Lauždami vienas nuo 
kito po gabaliuką paplotėlio, pasikeitė 
šventiniais linkėjimais. Bematant sukilo 
ir visa salė. Kiekvienas skubėjo pusantro 
šimto žmonių būryje susirasti artimes
nius asmenis, su jais pasisveikinti, pasi
dalyti paplotėliu ir palinkėti linksmų 
švenčių. Bet netrukus visi grįžo į savo 
vietas ir kibo į maginančius valgius, susi
dedančius iš 12 patiekalų ir pagamintus 
be gyvulinių riebalų.

Visiems pasisotinus, su savo menu pa
sirodė mokiniai. Bendras Gimnazijos cho
ras pagiedojo dvi Kalėdų giesmes — Švie
čia žvaigždelė ir Linksmų Kalėdų šešio
mis kalbomis. Andrius Sruoginiis iš New 
Yorko paskaitė John Milton eilėraštį „On 
Christ's Nativity" anglų kalba. Kalėdinių 
giesmių pynę pagrojo 10 pačių jauniausių 
mokinių orkestrėlis. Elena Šulcaitė iš 
Vokietijos padeklamavo Roberto Prutz 
eilėraštį „Heilige Nacht“ vokiečių kalba. 
Devynių mergaičių chorelis dainavo apie 
Baltą mišką ir Baltas Kalėdas. Trylikos 
muzikantų orkestras pagrojo kalėdinių 
giesmių potpourri. Galingai skambėjo vi
sų giedama — „O džiaugsminga, išganin
ga ta Kalėdų skaisti diena“.

Kalėdų seniu buvo persirengęs mokinys 
Aidas Palubinskas iš Kalifornijos. Jis dvi
račiu įūžė į salę. Pasakojo buvęs net Si
bire ir tik perestroikos dėka per Vilnių 
galėjęs atvykti į Gimnaziją kūčioms. Tuoj 
griebėsi skaityti didžiulę proklamaciją, 
kurioje buvo surašyti mokinių ir moky
tojų geri ir blogi darbai.

Du Vasario 16 gimnazijos mokiniai švęs 
Kūčias ir Kalėdas bei sutiks Naujuosius 
Metus Australijoje, dalyvaudami VI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese. Rimas 
Čuplinskas iš Toronto ten atstovaus Ka

nados, o abiturientas Klaus Žulys — Vo
kietijos lietuvių jaunimui.

Su jais kartu į Australiją išskrido ir 
sltud. Tomas Bartusevičius, Rimantas Gu- 
muliauskas, dipl. matematikas Kęstutis 
Ivinskis, stud. Melanie Mikalauskaitė ir 
mokyt. Raimonda Šreifeldaitė atstovauti 
Vokietijos lietuvių jaunimui.

J.L.

600 METŲ KRIKŠČIONYBĖS 
LIETUVOJE SUKAKTIES MINĖJIMAS 

FRANKENTHALYJE, VOKIETIJOJE

Metams besibaigiant baigiasi taip pat 
600 metų krikščionybės Lietuvoje minėji
mai. Vokietijoje, bene paskutinysis, įvy
ko gruodžio 6 Frankenthalio mieste, kur 
Švč. Trejybės parapijoje klebonauja kun. 
Bronius Liubinas. Minėjimas buvo atlik
tas pamaldų metu. Šv. Mišias laikė J.E. 
vysk. dr. Antanas Deksnys. Kartu 
su juo laikė šv. Mišias prel. dr. Paulius 
Jatulis, Lietuvių sielovados vedėjas kun. 
Antanas Bunga ir vietos klebonas. Mišių 
pradžioje buvo pašventinta Lietuvos 
krikšto prisiminimui graži didžiulė žva
kė. Pamokslą vokiečių kalboje sakė Sie
lovados vadovas kun. A. Bunga, pra
dėdamas citata iš Sergiejaus Kurdakovo, 
knygos „Atleisk man, Nataša!“ „Jūs 
kvailiai, nėra jokio Dievo! Ar jūs to vis 
dar nežinote? Kur yra jūsų Dievas dabar? 
Ar jis jums kada nors pagelbėjo?“ Ir po 
to tikintieji buvo mušami guminėmis 
lazdomis... „Panašiai elgiasi komunistai 
iki šiolei, jų valdomoje pasaulio dalyje.

Kun. A. Bunga nušvietė Lietuvos krikš
to istoriją, pradedant su nužudytuoju 
misijonierium Prahos vyskupu Adalber
tu. Panašiai baigėsi ir karaliaus Mindau
go mėginimas apkrikštyti ano laiko lie
tuvius. Tik 1387 metais Jogailai ir Vy
tautui pagaliau pavyko atverti krikščio
nybės vartus Lietuvon.

Krikščionybės sėkla lietuviuose prigi
jo ir išaugo į stiprų medį, kuris atlaikė 
ir atlaiko šimtmečiais trukusius ir dabar 
tebesitęsiančius persekiojimus. Po 22 me
tų laisvės, nuo 1940 birželio 15, su karo 
meto pertrauka 1941-1944, krikščionybę 
Lietuvoje mėgino ir tebemėgina sunaikin
ti Lietuvos okupantai, rusiškieji komunis
tai. Tačiau tauta yra atspari. Vienus su

(tęsinys)
Vilnius plečiasi į buv. priemiesčio kai

mus — Baltupį, Žvėryną (Žvėrynas nebu
vo kaimas! — K.B.), Karolinkes ir t.t., o 
ištaikingas viešbutis „Lietuva“ randasi 
jau buv. pievose, kitoje Neries pusėje už 
Žaliojo tilto bei šv. Rapolo bažnyčios.

Šiadieną Vilnius skaito 550 tūkst. gy
ventojų, kurių tarpe yra 150 tūkst. lietu
vių ir 100 tūkst. lenkų (Lietuvių yra 40% 
gyventojų t.y. 220 tūkst.).

Varšuvietis persikelia į pokarinius lai
kus, primindamas repatriaciją į Lenkiją. 
Daugumoje jis palietė visą lenkišką inteli
gentiją, paliekant Vilniaus krašto lenkus 
tik jų pačių jėgoms, be lenkiškų mokyklų 
ir kt. tautinio aspekto. Tokiu būdu, len
kiškumas rėmėsi šeimose, tad jis augo la
bai pamažu iki buvo užaugintas pakanka
mas žmonių pakaitas, kuris pripažino len
kišką kultūrą ir kalbą už nuosavą. Tikro
vėje, tai buvo graži ir giesminga vilnietiš- 
ka tarmė.

Paprašytas lenkiško dienraščio redak
cijos „Czerworny Sztandar“ (vienintelis 
lenkiškas dienraštis visoj Sov. 
Sąj. — K.B.) jis atliko pasikalbėjimą taip 
pat ir lenkiškai Lietuvos radio programai 
bei su lenkišku literatų rateliu (jis veikia 
prie lenkiško dienraščio). Kalbėjo jis taip 
pat Lietuvių kompozitorių s-goje ir pas 
architektus.

Buvo trys lenkiški rateliai: pirmas nuo 
1953 m., kada pasirodė „Czerwony Sztan
dar“, antras buvo atžymėtas 1958-63 m. 
data. Tuo metu, t.y. 1961 m. prie Vilniaus 
Pedagoginio Instituto buvo atidaryta len
kiška katedra, pirma po II-o pasaulinio 
karo aukštesnioji lenkiška mokslo įstaiga, 
išleidžianti mokytojus vis daugėjančioms 
lenkiškoms mokykloms ir liciejams. Tre
čias literatūrinis ratelis prie „Czerwony 
Sztandar“ redakcijos veikia nuo 1978 m., 
nors daugelis narių priklausė ankstyves- 
niems rateliams.

Lietuvos sostinę varšuvietis prilygina 
prie Krokuvos, nors yra skirtumai,, kadan
gi Krokuvos senamiestis gotikos ir rene
sanso viršijo baroką. Tuo tarpu, Vilnius, 
yra tikras vėlyvo baroko perlas, pamažu 
pereinančio į rokoko. Seną Krokuvos ar
chitektūrą atstovauja ne bažnyčios, bet 
rūmai ir pastatai. Vilnius — šventovių 
(„swiątynie“) miestas, kurio grožį dabino 
italai menininkai, iš Silezijos atvykęs

Europos Lietuvio Redaktoriui,
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų dėmes'į Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės darbams 
ir reikalams, ir ypatingai už Jūsų talką 
ir informacijas steigiant PLB Lituanisti
kos Katedrą Illinois universitete Chicago- 
je. 1987 lapkričio 20 dieną buvo įmokėtas 
paskutinis čekis už Katedrą, tuo išpildant 
mūsų lietuvių pasižadėjimą sutelkti 
600,000 dolerių.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988-tų me
tų proga Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos ir savo vardu sveikinu Jus 
ir Jūsų Bendradarbius, linkėdamas links
mų švenčių ir geriausios sėkmės Jūsų 
darbuose.

Su pagarba,
Vytautas Kamantas, 

PLB Valdybos ir PLB Fondo pirmininkas

1988 METŲ SAUSIO PENKIOLIKTOJI

Šiais metais sausio 15 d. sukanka 65 
metai nuo Mažosios Lietuvos dalies — 
Klaipėdos Krašto — prisijungimo prie 
Nepriklausomos Lietuvos. Nedaugelis be
žino šią datą, jos istorinę reikšmę ir retai 
kur bešvenčiama ši diena. Vasario šešio
liktoji, Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimas, gi, visad ir visur, kaip tėvynė
je (dabar slaptai), taip ir išeivijoj (vie
šai bei iškilmingai) minima. Priešingai, 
Klaipėdos Krašto išlaisvinimą kažkodėl, 
drįstu teigti, vengiama švęsti.

Jeigu kadaise visad ir visiems buvo pri
menama: „mes be Vilniaus nenurimsim“, 
tai dabar turėtų būti skelbiama „mes be 
Tvankstės (Karaliaučiaus), Gumbinės,

naikinus, atsiranda kiti kovotojai už jos ir 
tikėjimo laisvę. Bunga papasakojo apie 
kryžių kalno Meškuičiuose istoriją, ypač, 
iš Sibiro tremties grįžusioje kun. Algirdo 
Mociaus žygį su kryžiumi ant pečių į tą 
kalną. Prašymų maldose buvo taip pat 
meldžiamasi už Lietuvą, dėkojant Dievui 
už neužtarnautą krikšto malonę ir pra
šant jos vaikams ištvermės ir stiprybės. 
Parapijos choras, kurio tarpe nėra nė vie
no lietuvio, gražiai sugiedojo aukojimo 
metu keletą posmelių „Marija, Marija“ 
giesmės lietuviškai.

B.L.

VILNIUS LENKU AKIMIS
A

Kristupas Glaubiz. Jam Vilnius yra dė
kingas už pastatytą universitetinę šv. Jo
no bažnyčią; jis perstatė universiteto rū
mus, šv. Kotrynos ir kt. bažnyčias.

Straipsnio autorius ilgiau sustoja prie 
Vilniaus Katedros ir arch. Stuokos-Guce
vičiaus (rašo Wawrzyniec Gucewicz), pa
liesdamas šiandieninių bažnyčių likimą. 
Dalis bažnyčių tarnauja religiniams reika
lams. Šv. Onos ir šv. Mikalojaus bažny
čiose Mišios atnašaujamos lietuviškai. 
Domininkonų — tik lenkiškai, šv. Teresės, 
Aušros Vartų, šv. Petro ir Povilo bei šv. 
Rapolo — lietuviškai ir lenkiškai. Misio
nierių, šv. Jokūbo bažnyčios .(su vienuo
lynų priestatais) paverstos ligoninėm, šv. 
Kazimiero — ateistiniu muziejum. Pyli
mo g-vėje evangelikų (evangelikų — re
formatų — K.B.) bažnyčioje įrengtas ki
nas.

Neužmiršo varšuvietis Katedros, kurio
je rengiamos parodos ir koncertai. Jam 
lankant mūsų šventovę, čia vyko paveiks
lų paroda. J.V. kiek ilgiau sustoja ties 
Katedros restauracijos darbais priminda
mas, kad buvo rasti Mindaugo (Mendogo) 
statytos bažnyčios likučiai, palaidotų ka
ralių karstai, karūnos.

Dešimt dienų lenkas praleido Vilniuje, 
susitikdamas su muzikais (vakarieniavo 
pas J. Dvarioną), literatais, paminklų ap
saugos direkt. Jonu Glemža, pakviesda
mas jį atvykti su savo padėjėjais į Len
kiją. Teisingai autorius sako, kad kom
piuterių gadynėje sunku rasti mūrininkų 
viduramžio plytų remontavimui ar daili
džių medžio darbams. Sužinojo, kad jau 
pasirašytos sutartys restauravimui Rad
vilų, Pacų rūmus, Bazilionų vienuolyno. 
Prie restauravimo darbų dirba virš 200 
darbininkų.

Prieškariniame Vilniuje (Lenkijos lai
kais — K.B) buvo lankomi du teatrai — 
dramos „Pohuliankoje“ ir „Liutnios“ Mic
kevičiaus g-vėje, kur karaliavo lakštinga
los balsą turinti Janina Kulčycka (Sov. 
S-gos šnipė, pasitraukė prieš Vilniaus grį
žimą prie Lietuvos į Sov. S-gą su Gudijos 
švietimo komisaru — K.B.). šiandieną 
„Pohulianka“ tarnauja rusiškam dramos 
teatrui, o „Liutnioje“ randasi lietuvių 
dramos teatras (jis yra netoli Katedros 
— K.B.).

Lenkiška visuomenė profesionalaus te-1 
atro neturi, pasitenkindama viešnagėm I 

Įsrutės, Stalupėnų, Pilkalnio, Skaisgirių, 
Kaukiemio, Tolminkiemio negalime gy
venti“ — juk tai nuo amžių lietuviškos 
žemės. Didžioji ir Mažoji Lietuva turėtų 
mums būti vienodai miela ir brangi, ko
vojama ir meldžiamasi už jų gtįžimą prie 
vieno lietuviško bendro kamieno, o ne 
kaip kadaise, kad ir Lietuvos Nepriklau
somybės laikais, o deja ir dabar dar 
daugelis nežino ar pamiršta, kad jos vie
nalytės, vienareikšmės ir mielos mums 
Tėvynės dalys. Turėtume vengti kai ku
rių tėvynainių (tame tarpe ir politinių 
vadovų) tūnančią pasąmonėj nepakantą 
mažlietuviams, paniekinančiai vadinant 
juos prūsais (didžiuojamės tuo), ar net 
vokiečiais. Lietuvis ne tik lietuvis katali
kas, bet ir lietuvis evangelikas, reforma
tas; tai, juk, kaip puokštė gėlių: žmonių 
bendruomenė įvairiausių 'įsitikinimų, ti
kėjimų ir pasaulėžiūrų. Lietuva — tai ne 
vien tik žemė Maironio, bet ir Donelai
čio. Nesvarbu, kad dabar, ir juo labiau 
ateityj, daug kas iš mūsų išeivių nebe- 
pripažįsta, užmiršta ar nesuvokia, kad jis 
lietuviškos kilmės, tačiau ateis laikas, tuo 
esu įsitikinęs, kai ju vaikai ar vaikų vai
kai atsimins savo aistiškas šaknis.
Tat, neužmirlškim šiais jubiliejiniais 1988 

metais, ne tik iškilmingai minėti ir švęs
ti vienos Lietuvos dalies 70-metinės ne
priklausomybės sukaktį, bet ir kitos da
lies—Klaipėdos Krašto prisijungimo 65- 
metų sukaktį.

Klaipėdiškis

Mieli Europos Lietuvio Leidėjai,
Linkiu Jums ištvermės, Dievo palai

mos ir žmonių paramos Jūsų kilniame 
darbe, palaikant tautinę ir visuomeninę 
gyvybę mūsų tautiečių taupė. Aš asme
niškai dėkoju už visas siuntas. Jos man 
padeda išlaikyti tėvų kalbą. Rašyti ir 
skaityti galiu, bet ar galėčiau kalbėti 
lietuviškai, tai pasirodys kai kas nors čia 
atvyks. Tai skirtingas dalykas. Aš jį pa
tyriau prieš 21 metus kai lankiausi Chi- 
kagoje ir Londone (aplankiau tada ir Jū
sų garsius namus).

Linkiu Jums visiems Kalėdų džiaugs
mo ir laimingų Naujų Metų.

Jums dėkingas, Jūsų Kristuje,
Kun. D. Slapšys, India

Lenkijos menininkų bei Varšuvos tauti
nio teatro. Tiesa, Vilniuje veikia lenkiš
kas liaudies teatras, prisiglaudęs prie Vil
niaus geležinkeliečių kultūros rūmų. Vei
kia taip pat estradinis „Vilijos“ ansamb
lis.

Lenko nuomone, puikūs yra nauji ope
ros rūmai, pastatyti netoli Žaliojo tilto. 
Jie talpina 1200 žiūrovų. Savo išorine iš
vaizda opera jam primena Hamburgo ir 
Kiolno operas, o fojė — Gdynės muzikos 
teatrą. Operos direktoriaus pareigas eina 
Virgilijus Noreika, atlikęs Varšuvoje su 
Birgitt Nilsson „Toskos“ operoje Mario 
rolę. Geras baletas išpildo „Gizelę“, „Gul
bių ežerą“, „Kopeliją“ ir kt. J. Valdorff 
buvo „Miegančios gražuolės“ pastatyme 
(pavadinimą parašė lietuviškai) kartu 
paminėdamas, kad lietuvių kalba yra la
bai „sunki“ ir seniausia kalba indoeuro
piečių kalbų grupėje. Lietuviai yra išdi
dūs, kalbėdami tam tikru skaičiumi žo
džių, paimtų prieš daugelį šimtmečių iš 
sanskrito.

Iš penkiolikos Vilniaus muziejų jis ap
lankė tris: etnografinei — istorinį, moks
lo ir Rasų kapines. Pirmas randasi žemu
tinėje pilyje, paskiriant Mokslo muziejui 
šv. Jono bažnyčią. Tikrovėje tai yra isto
rinis Vilniaus u-to muziejus. Jame yra 
atvaizduota šios aukštosios mokyklos rai
da. Varšuvietis nepatenkintas, kad istori
nių lentų užrašai (pav. J, Slovackio, A. 
Mickevičiaus) yra pakeisti lietuvišku ar 
lenkišku užrašu. Veltui — sako lenkas. 
Istorijos pakeisti niekam nepavyko ir 
niekuomet nepavyks, nors buvo labai daug 
mėgėjų.

Kalbėdamas viename priėmime Jurgis 
Valdorff pasakė, kad jis buvo laimingas, 
galėdamas po labai ilgos pertraukos vaikš
čioti seno miesto gatvėmis, kur kiekvie
nas akmuo primena bendrą Lietuvos ir 
Lenkijos praeitį, kaip dviejų sesių, žygia
vusių 600 m. viena šalia kitos. Tik pasku
tiniame šimtmetyje, kaikurių įvykių pa
sekmėse, seseriški jausmai buvo sudrums
ti. Lenkai pageidauja tik gerų santykių 
su lietuviais. Lenkija ir Lietuva yra su
kaustytos visam laikui lenkiškai parašy
tų trijų auksinių ir ugningų žodžių rete
žiais — Litwo ojezyzno moja (Lietuva 
mano tėvynė).

Iš lenkų kalbos paruošė
K. Baronas

Lietuva, 1987.XII.24.

LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAMS

Kai vakaro sutemos žemę liūliuos, 
Mėnulis klajos tarp žvaigždynų, 
Ateisiu pasveikinti metuos Naujuos 
Iš Nemuno krašto platybių.

Paspausdamas ranką, ramybės taikos 
Nuoširdžiai aš Jums palinkėsiu, 
Gyvenkit laimingai! Dėl savo tautos 
Niekuomet jėgų negailėki t!

Ir neškit per žemę po krislą šviesos, 
Nuoširdžiąją meilę minėkit, 
Lai piktosios jėgos grūmoti nustos, 
Dėl laimės žmonijos budėki t!

Birutė ir Kęstutis

A.A. DR. PETRAS RADVILA

Gruodžio 26 d. atsisveikino su šiuo pa
sauliu Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
narys ir ilgametis jos pirmininkas Dr. Pe
tras Radvila.

Petras Radvila gimė 1903 m. Martino- 
nyse, gražiojoje Dzūkijoje. Gimė kaip 
ketvirtas sūnus iš dešimties vaikų. Devy
ni sūnūs ir viena duktė. Gyva liko iš 
šeimos tik viena jo sesutė Anelė, kuri 
dar prieš mėnesį aplankė jau sunkiai ser
gantį brolį Petrą Berne, bet pareigų šau
kiama grįžo į Kauną.

Dr. Petro Radvilos profesinis kelias, 
kaip bakteriologas-imunologas, buvo ilgas 
ir sudėtingas. Studijas pradėjo Kaune, 
veterinarijos gydytojo diplomą įsigijo 
Berne, Šveicarijoje, daktaro diplomą — 
Vienoje, Austrijoje. Tobulinosi imunologi
jos srityje Budapešte, Pragoję, Rygoje ir 
Taline.

Po karo Petras su šeima, nors ir su di
deliais sunkumais, grįžo į Šveicariją. Ra
šau grįžo, kadangi čia Šveicarijoje prabė
go jo jaunystės ir studijų metai. Čia 
Šveicarijoje jis tada susitiko ir apsivedė 
Martha Wernli. Gavęs tarnybą Šveicari
jos Serumų Institute, galėjo savo gausias 
'ir, įvairiose studijų vietose, įgytas žinias 
pilnai panaudoti. Apie tai liudija jo 12 
mokslinių darbų. Abiems savo sūnums 
jis suteikė galimybę mokslintis ir studi
juoti. Vyresnysis sūnus Petras yra chemi
jos daktaras, jaunesnysis — Andrius yra 
medicinos daktaras.

Palaidojome Petrą Berne gruodžio 30 d. 
Atsisveikinti su Petru susirinko gausus 
būrys draugų: jo sūnų šeimos su giminė
mis, Serumo Instituto buvę bendradar
biai, ir didesnė dalis Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės.

Kapinių koplyčioje pamaldas atlaikė 
Petro parapijos klebonas kun. Rosenberg. 
Atsisveikinimo žodį Bendruomenės vardu 
tarė Bendruomenės vice-pirmininkas Dr. 
Hoferis-Dargužas. Jis kalbėjo vokiškai ir 
lietuviškai. Prie kapo, su kun. Dr. Jūrait- 
čiu visi meldėmės lietuviškai. Gausūs 
vainikai ir gėlės užklojo tauraus lietuvio 
Petro Radvilos kelio pabaigą.

Petras ilsisi svetimoje žemėje, tačiau jo 
gyvenimas nepraėjo be paminklo. Sū
nūs su šeimomis, aištuoni asmenys, ne
šioja Šveicarijoje ta gražų lietuvišką var
dą: Radvila. Jie, tarp kitko, paprašė juos 
įrašyti į Šveicarijos Lietuvių Bend-uome- 
nės narius.

A. Kuilys

UŽDRAUDĖ VYKTI I MASKVĄ

KGB pagrąsiino suimti du Vilniečius, 
kurie tikėjosi dalyvauti neoficialioj žmo
gaus teisių konferencijoj Maskvoj, pra
neša Lietuvių Informacijos Centras. KGB 
pulkininkas česnavičtius gruodžio 8 d. 
perspėjo į konferenciją besiruošiančius 
vykti Antaną Terlecką ir Petrą Cidziką, 
kad jeigu jie bandys vakare traukiniu 
važiuoti į Maskvą, jie bus sulaikyti ir 
Maskvos nepasieks. Terleckui ir Cidzikui 
buvo pranešta, kad jie gali iŠ Vil
niaus išvažiuoti tik gruodžio 15, konferen
cijai jau pasibaigus.

Konferenciją sušaukė Glasnost spaudos 
klubas, kurį sudaro buvusieji sąžinės ka
liniai ir kiti žmogaus teisių gynėjai. Kon
ferencijai visokiais būdais trukdoma. Trys 
ukrainiečiai ir vienas armėnas Lvove bu
vo suimti traukiny pakeliui į konferenci
ją už tariamą narkotinių medžiagų laiky
mą. O kai rengėjai Maskvoj susirinko 
prie jų išnuomotos salės, ją rado užra
kintą su iškaba „Uždaryta valymui“. Ne
buvo išduotos Vizos visai eilei dalyvių, 
kurie būtų norėję atvykti iš Vakarų kelti 
žmogaus teisių klausimus, įskaitant Pa
baltijo kraštų teisę į tautos apsisprendimą. 
Pagal New Yorko Times, į konferenciją 
susirinko apie 90 dalyvių; jų tarpe žmo
gaus teisių gynėjai iš JAV-bių, Čekoslo
vakijos ir Švedijos.
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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 6 d. — Vokietijos LB tarybos 
narių suvažiavimas Romuvoje;

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 Britani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

„Europos Lietuvis“ 
TELEX ir FAX TINKLE

Norėdami pagreitinti žinių perdavimą, 
nuo sausio 21 d. „Europos Lietuvį" — 
Lithuanian Weekly — vardu įjungiame 
į TELEX ir FAX elektroninių žinių per
davimo tinklą.

TELEX Nr. 261947 SOS G.
Siunčiant FAX tinklu žinias, straips

nius ir nuotraukas „E.L.“ redakcijai rei
kia adresuoti: „Lithuanian Weekly" — 
01-727 3045.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“ 
paaukojo Lietuvos Laisvės Iždui — 
1000.00 svarų.

Dominikas Jelinskas — savo 80 metų 
sukakties proga — Tautos Fondui — 
50.00 svarų.

J. Pakalnis — 10.00 sv.
J. Makarevičius — 8.00 sv.
K. Vitkus ir J. Ambrasas — po 5.00 sv. 
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
V. šližienė — 100.00 sv.
Nuoširdžiausiai dėkojame.

REIKALINGA BIBLIJA

Reikaliga Biblija lietuvių kalba. Skam
binti Z. Juras, 01-460 2592.

KELIONĖ Į LIETUVĄ

Liepos 9 d. iš Glasigowo 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. 
Raižys, 119 Beach Ave., Acton, London 
W3 7LG. (Tel.: 01-740 8528).

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.

LINKĖJIMAI Iš AUSTRALIJOS

Daug linkėjimų iš Australijos, kur la
bai gerai vyksta VI-sis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. Labai daug jaunimo 
suvažiavo iš Europos, Pietų Amerikos ir 
šiaurės Amerikos. Dalyvavom iškilmin
game atidaryme ir studijų dienose. Nuo
taika labai gera, lietuviška, puikus mūsų 
jaunimas.

Laimingų 1988 metų!
Vytautas ir Gražina Kamantai

AUKOS SPAUDAI
Tėvui mirus, vietoje gėlių, Regina Sa- 

rolea-Pauliukovaitė ir kolegos spaudai 
paaukojo 46 sv.

J. Navickas — 3.00 sv.
C. Navickas — 2.00 sv.
A. Grigaliūnas — 3.00 sv.
S. Ledinskienė —■ 8.50 sv.
S. Surgautas — 3.50 sv.
A. Andriu'šaitis — 3.00 sv.
S. Jezerskis — 3.00 sv.
V. Milvydas — 3.00 sv.
J. Kvietelaitis — 11.50 sv.
J. Bedulskis — 3.00 sv.
J. Butkevičius — 3.50 sv.
F. Jasiulis — 3.50 sv.
A. Balčius — 3.00 sv.
J. Gudynas — 8.00 sv.
P. Sarapinas — 3.00 sv.
J. Babilius — 3.00 sv.
D. Jelinskas — 10.00 sv.
P-nia Liaugaudienė — 2.50 sv.
V. Juknelis — 3.50 sv.
K. Vitkus — 2.50 sv.
A. Petkevičius — 3.50 sv.
P. Poviliūnas — 3.50 sv.
K. Narbutas — 1.50 sv.
J. Bielskis — 1.50 sv.
P. Miliauskas — 13.50 sv.
V. Krasauskas — 3.50 sv.
V. Byla — 3.50 sv.
P. Bradulskis — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ

Nepamirškite „Europos Lietuvio'. Pa
remdami vienintelį savaitraštį Europoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskinti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.

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 
(„glasnost“) politika nebus patikima.

Paskaitą organizuoja Baltų Taryba.

Manchesteris
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

MLK Bendrijos valdyba šaukia sausio 
31 d., tuoj po lietuviškų pamaldų St. 
Chad's bažnyčioje, lietuvių klube parapi
jos susirinkimą, kuriame bus renkamas 
naujas sekretorius, vietoje mirusio se
kretoriaus A. Jalovecko, ir bus pasitarta 
parapijos reikalais.

Prašome dalyvauti.
MLK Bendrijos 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

Birminghamas
A.fA. PAULIUS DRAGŪNAS

Birminghame lapkričio 7 d. po sunkios 
ligos mirė Paulius Dragūnas, 76 metų. 
Kilimo iš Kurnionių km., Linkuvos vis. 
Atitarnavęs kariuomenėje tapo valstybės 
tarnautoju. Jo motina, broliai ir seserys 
išvesti į Sibirą iš ten negrįžo. Buvo su
kūręs Lietuvoje šeimą ir su ja palaikė 
ryšį. Anglijoje gyveno Birminghame ir 
ilgą laiką buvo skyriaus sekretorius. Bu
vo dousnus tautiniams ir religiniams rei
kalams.

Palaidotas Robin Hood kapinėse. Reli
gines apeigas atliko kun. S. Matulis, su 
vietiniu kunigu. Netekom tauraus tautie
čio. Amžiną atilsį Povilui.

S.J.

Nottinghamas
ŠACHAMATŲ TURNYRAS

Vasario 20 d., Ukrainiečių Klube, Ben- 
tinck Rd., „ONE“ komitetas ruošia šach
matų turnyrą. Turnyro pradžia 11 vai. ry
to, o užbaiga 6 vai. p.p. Po turnyro lai
mėtojams bus įteikiamos premijos. Gros 
muzika šokiams.

Šachmatų turnyrui sudaroma lietuvių 
rinktinė. Kurie domisi šachmatais prašo
mi užsirašyti pas A. Važgauską, 283 Fox
hill Rd., Carlton, Nottingham. Tel. 871- 
694.

Lietuviai prašomi gausiai dalyvauti.
DBLS-gos Sk. Valdyba

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ MUENCHENE

Ruošė ją lituanistinė mokyklėlė sausio 
2 d. Kadangi po jos turėjo vykti Apylin
kės LB metinis susirinkimas, tai daugu
ma bendruomenininkų dalyvavo ir vaikų 
šventėje. Gerasis „Dėdė Balfas“ niekad 
neaplenkia savo dovanomis Muencheno 
Kalėdų Eglutės, todėl Kalėdų Senelis (R. 
Hermanas) galėjo patenkinti didžiausius 
vaikučių norus. O jie to ir užsipelnė. Su 
dideliu užsidegimu jie vaidino, pagal Da
nutės Lipčiūtės pasaką „Kūčių naktį“ su
dramatintą vaizdelį. Įtikino jie, kad var
ginga, bet labai gera šeima buvo atlygin
ta, nors ir labai žiauriai ją bandžiusio pa
slaptingo senuko, kuris vertė vaikučius 
net ant galvos atsistoti. Be to, vaikai de
klamavo bendrai ir pavieniui eilėraščių, 
giedojo kalėdinių giesmių, šoko snaigių 
šokį. Ir visa tai atliko tik šeši vaikučiai, 
kuriems talkino Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai (iš Kanados) Raimundas 
Laurinavičius ir Petras Babeckas. Moky
toja A. Grinienė galėjo ramiai sekti pro
gramėlę su visais dalyviais, nes Neringu- 
tė Landaitė buvo gera, simpatinga prane
šėja. Ir Kalėdų Senelis buvo šiais metais 
ypatingai sąmojingas ir šnekus. Negali
ma nepadėkoti ir rūpestingoms mamy
tėms V. Girniuvienei ir M. Landienei, pa
dėjusioms paruošti ir aprengti artistus.

A.G.

MIRĖ P. PAULIUKOVAS
Gimęs Zarasuose 1923 m. vasario 19 

mirė Parfirnis (Firka) Pauliukovas ir 
palaidotas Tiege, Belgijoje 1988 sausio 5 
d. Paliko nuliūdusi duktė Regina Sarolea- 
Pauliukovaitė.

PAMALDOS
Prestone — sausio 24 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 24 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Corbyje — sausio 24 d., 14 vai., šv. 

Patrike, Gainsborough Rd.
Nottinghame — sausio 31 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
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

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Sausio 16 d. pamokos jau riedėte riedė
jo — jaunesniųjų klasėje daugiausia žai
dimų formoj. Mat didesnę pamokos dalį 
skiriant rateliams ir žaidimams, vaikai 
mokinasi, nepajausdami tos, neva, prie
volės, kuriai turi daugiau ar mažiau pa
klusti savaitės bėgyje.

Kiek įmanome, sekama Toronto Mairo
nio šeštad. mokyklos programą. Iš ten 
atsigabenti visi vadovėliai ir stebima 
jų ilgametė patirtis šiame darbe. Nepa
mirštama, kad šių dviejų mokyklų struk
tūra ir bendra situacija yra labai skir
tingos. Ten į Kalėdinę eglutę susirinko 
vien mokinių 188! O kur dar tėvai ir sve
čiai? Mūsuose tuo tarpu Kalėdų eglutėj, 
imant mokinius, mokytojus, tėvus bei 
svečius kartu, tik gera sauja. Taigi es
miniai skirtumai ir esminės problemos 
didelės. Pas mus ir pačios kalbos žinoji
mo lygis yra labai įvairus, taip pat ir am
žiaus skirtumai. Ką gi daryt, kad ratukai 
vis dėlto riedėtų pirmyn ir tik pirmyn! 
Gal dėl to mokytojams be perstojo tenka 
konsultuotis pas srities specialistus pa
tarimų. Yptingas ačiū šiuo atveju Janet 
ir Algiui Šveikauskams.

Aišku, mažai, bet energingai Maironio 
mokyklai reikia visų talkos. Visiems ačiū 
už šiltus, gerus linkėjimus, paramą kny
gomis ir pinigais, bet ateity reikės dar 
daugiau geros valios ir gerų norų, ir 
darbų, kad mokyklos gyvavimas klestėtų. 
Ateityje norėsim užrekorduot pamokas, 
bent kas antrą šeštadien'į. Reikia savanorių 
talkos. Teks įrašyti į video juostas svar
besnius įvykius. Reikalinga, kad turėtu
me lietuviškų žaidimų, kuriais būtų ga
lima naudotis pamokų metu ir paskolint 
juos mokiniams į namus. Reikia, kad vi
si paraginitumėt lietuvius ar lietuviškos 
kilmės kaimynus, kurie dar nelanko, bet 
galėtų lankyt mokyklą. Reikia visų, kad 
gerais darbais prisidėtumėt prie gero dar
bo. Reikia talkos.

Štai vienas šaunus pavyzdys: Živilei 
Šlekytei-Stanton išvykus į Kanadą pas 
tėvelius ir gimines šventėms, o šiuo metu 
teatro reikalais su vyru besilankant Hon 
Konge, talkon atskubėjo Algis Šveikaus
kas, mokytojo darbe senas, įgudęs vilkas, 
dinamitas energijoj, mokino vaikučius 
gražiai šokt ir dainuot lietuviškus „rate
lius“, mūsų senolių taip gerbtus ir įvai
rioms progom šoktus. Jam didelis ačiū.

Mokyklos darbo tęstinumas kasdien 
neabejotinai darosi svarbesnis, nes mo
kinių gretos padidės nauju atžalynų, ir 
jos padidės greitai. Štai Brazdžių Mindau
gas, Mockų Povilas, Masteikų dvimetis 
Vytautas, gimęs vasario 16 d., na ir jo 
broliukas, mažiukas Linas.

Prašom visus į talką. Žiogelis

ATVIRAS LAIŠKAS 
JAV KONGRESUI

(Atkelta iš 1 psl.)
karų diplomatų elgesys rodo, kad ši pra
dinė propaganda eksportui ir... turi ne
mažą pasisekimą.

Ar neturime perdaug pretenzijų? Juk 
Vakarų valstybės dažnai deklaruoja ne
pripažįstančios Pabaltijo aneksijos. Ačiū 
už tai! Ačiū Europos Tarybai, ačiū 20-čiai 
senatorių, kurie parėmė mus moraliai. 
Tačiau viso to maža.

Ko mes norime iš Vakarų ? Aišku, kad 
ne stingerių! Ginkluotas estų, latviu ir 
lietuvių pasipriešinimas seniai numal
šintas. Mums šiandien reikalinga juridinė, 
moralinė demokratinių Valstybių pagalba.

Stalinas su Hitleriu, nesitikėdami po 
mirties patekti į istorijos teismą, davė 
demokratijai į rankas neįkainojamos 
vertės ginklą — Molotovo-Ribentropo 
pakto slaptuosius protokolus. Tačiau te
levizijos tilte Vašingtonas — Maskva, dis
kutuojant žmogaus teisių problemą, JAV 
kongresmenai buvo vos ne pasiųsti 'į „nok 
dauną“. Ir ne todėl, kad jie nestudijavo 
Gebelso — ždanovo — Suslovo demogo- 
gijos. Liūdna, kad kongresmenai neatkrei
pė dėmesio, jog žmogaus teisių sąvokos 
didžiąją dalį sudaro tautų suverenitetas... 
Pabaltijo problema ne mažiau svarbi, 
kaip Afganistano, Kambodžos. Nikara
gvos, Angolos, Etiopijos ir Namibijos...

Lapkričio 18-ją 'įvyks naujas televizi
jos tiltas Vašin.gtonas-Maskva. Linkime 
senatoriams kruopščiau pasiruošti. Žino
kite, kad į Jus atkreiptos visų pavergtųjų 
akys.

Artėja Pabaltijo tautų išsivadavimo iš 
Rusijos vergijos 70-metis. Prašome, kad 
JAV departamentas neapsiribotų vien 
tradiciniu pareiškimu. Galų gale iškelki
te JTO institutuose Pabaltijo inkorpora
vimo į TSRS sudėtį klausimą?

Nebijokite, kad JAV deklaracijos Pa
baltijo klausimu neparems Afrika ir Azi
ja. Netikime, kad tų žemynų tautos jau
čia moralinį pasitenkinimą, matydamos, 
kaip baltieji vergauja...

Vilnius, 1987.10.26.

PAŠA UL Y J E
Sovietai siekia pagerinti santykius su 
vakarais

Sovietų užs. reik, ministeris Shevard
nadze pradėjo lankyti Europos valstybes 
su tiksm pagerinti santykius tarp Euro
pos bendros rinkos ir komunistų Come- 
con. Pirmiausia jis apsilankė Bonoje ir 
kalbėjosi su kancleriu Kohl. Buvo pasi
rašyta sutartis atidaryti konsulatus Kieve 
ir Miunchene. Iš Bonos Sheverdnadze 
vyksta į Madridą, kur socialistų vyriau
sybė jau pradėjo mažinti amerikoniškas 
įgulas Ispanijoje ir, manoma, yra nusi
teikusi bendradarbiauti su Sovietų Są
junga.
Solidarumas Lenkijoje tebėra gyvas

Pereitą savaitę Lenkijoje lankėsi Vo
kietijos užs. reik ministeris Genscher ir 
susitiko su Lenkijos vyriausybės ministe- 
riais. Jis susitiko ir su solidarumo vadu 
Lech Walesa ir padėjo vainiką ant nužu
dyto kunigo Popieluszko kapo. Vainikų 
ant kapo padėjimo metu įvyko didelės 
demonstracijos. Walesa pareiškė, kad so
lidarumas nėra opozicija, kovojanti prieš 
vyriausybę, bet ji turi ir kada reikalinga 
išreiškia savo nuomonę.
Taika Nikaragvoje?

Nikaragvos prezidentas Ortega Viduri
nės Amerikos valstybių galvų suvažiavi
me priėmė Costa Ricos prezidento Arias 
sąlygas karo veiksmams sustabdyti. Jis 
sutiko tartis tiesiog su Contra sukilėliais 
dėl paliaubų, karo stovio panaikinimo, po
litinių kalinių paleidimo ir pravedimo 
demokratinių rinkimų.

Šiomis dienomis Amerikos kongresas 
svarstys prezidento Reagano prašymą pa
skirti didelę sumą pinigų Contra sukilė
liams. Galvojama, kad prezidentas Orte
ga dėl to sutiko su iki šiol jam nepriim
tinomis sąlygomis. Contra sukilėliai taip 
pat su tomis sąlygomis sutiko.
Šventas karas prieš žydus

Tokia antrašte vienas Londono dien
raštis aprašo paskutinius įvykius Izraely
je. Palestiniečiai tebesipriešina ir beveik 
kas dieną jų būna nušautų, sužeistų ir 
areštuotų. Keturi palestiniečiai buvo de
portuoti — išmesti Lebanone iš helikop
terio. J. Tautų Saugumo Taryba priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Izraelį sustab
dyti deportacijas. JT. sekretoriaus padė
jėjas, aplankęs kelias palestiniečių stovy
klas pasmerkė Izraelį už nežmonišką j ų 
elgesį ir blogas gyvenimo sąlygas stovy
klose. Izraelio ministeris pirmininkas at
sisakė j'į priimti. Palestiniečių stovyklas 
taip pat aplankė Britanijos darbo parti
jos atstovas Gerald Kaufman (žydas), 
kuris taip pat pasmerkė Izraelio elgesį. 
Žydų atstovai Londone visai kitaip Į tai 
reagavo. Britanijos žydų tarybos delega
cija apsilankė užs. reik, ministerijoje ir 
pareiškė nepasitenkinimą vyriausybės at
stovo David Mellor kritika.

Tai delegacijai vadovavo tarybos prezi
dentas dr. Lionel Kopelowltz (lietuvių 
kilmės), su kuriuo neperseniausiai Baltų 
Tarybos atstovai turėjo pasimatymą dėl 
tariamų nacių nusikaltėlių ieškojimo Bri
tanijoje. įsidėmėtinas yra jo pareiškimas, 
kad kai kurie asmenys noriai padėjo na
ciams ir kad už tok'į elgesį neapykanta 
Sovietų Sąjungai tokių asmenų negalima 
pateisinti.
„Glasnost“ vis dar gyvuoja

Artimas Gorbačiovo bendradarbis ir 
sovietų žmogaus teisių komisijos prezi
dentas prižadėjo, kad jie viešai diskutuos 
religinę, politinę ir spaudos laisvę, išva
žiavimą į užsienį ir valiutos suvaržymus. 
Fyodor Burlatski jau buvo Olandijoje ir 
ten tarėsi su žmogaus teisių gynimo at
stovais ir sudarė tam reikalui tarptauti
nę komisiją, kuri numato suruošti žmo
gaus teisių konferencijas Amerikoje ir 
Sovietų Sąjungoje.

„Glasnost“ pasireiškė ir Žmonijos iš
silaikymo fonde, kurio pirmininkas yra 
sovietų disidentas dr. Sakharov. Jis įteikė 
Gorbačiovui 200 disidentų sąrašą, kurie 
tebėra darbo stovyklose ar kalėjimuose. 
Sakharov paminėjo, kad Gorbačiovas yra 
dinamiška asmenybė ir išklauso kitų nuo
monę.
V. Vokietija kaltinama

Vyriausybės opozicija tvirtina, kad 
medžiagos, tinkamos branduolinių ginklų 
gamybai, buvo išsiųstos iš V. Vokietijos 
į Pakistaną, Rusiją ir Libiją. Tai pada
riusi V. Vokietijos svarbiausia atominės 
energijos gaminimo bendrovė — Nukem, 
siųsdama tą medžiagą atominės energijos 
gamybos atmatų pavidale.

Jeigu pasitvirtins, tai gali pakenkti V. 
Vokietijos atominės energijos gamybai. 
Pengvinai Lietuvoje

Anglų spauda rašė, kad Saulius Baltri- 
mas buvo nubaustas 5 metų priverstino 
darbo bausme už tai, kad jis išgėręs 2 
bonkas vodkos su akvariumo sargu ir bū
damas girtas atsidūręs pengvinų būdoje, 
negyvai suspardęs 5 pengvinus ir nusukęs 
jiems galvas.
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