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Nepriklausomybės
v

Šventė Lietuvoje
Konfiskuotas 

kompartijos
Lietuvių laiškas Sovietų 
sekretoriui Gorbačiovui

agentūros praneša, kad
Cidziko bute

vai. 10 min. 
bylų justici- 
Darant kra- 
saugumiečiai 

butu: 
me-

Informacijų 
sausio 8 d. Vilniuje Petro 
buvo padaryta krata. Kratai, kuri tęsėsi 
nuo 15 vai. 30 min. iki 19 
vadovavo ypatingai svarbių 
cijos patarėjas Brikauskas. 
tą, susidarė įspūdis, kad
jau iš anksto buvo susipažinę su 
žinojo kur ieškoti jiem reikalingos 
džiagos. Kratos metu buvo konfiskuota: 
L Atviras laiškas Amerikos kongresme
nam. 2. Atviras laiškas Sovietų Kompar
tijos sekretoriui Gorbačiovui ryšium su 
besiartinančia Vasario 16-tosios Lietuvos 
Nepriklausomybės švente. Laiške Gorba
čiovui yra prašoma, kad nebūtų trukdo
ma Vasario 16 dieną padėti gėles prie 
lietuviam ypatingos reikšmės turinčių 
paminklų. Laiške yra nurodoma, kad Va
sario 16 dieną numatoma padėti 
Vilniuje prie nežinomojo kareivio 
Lietuvos

gėles 
kapo 

laisvės kovose žuvusių karių 
kapinėse, prie Dr. Jono Basanavičiaus
kapo Rasų kapinėse, prie Vilniaus kate
dros ir prie Adomo Mickevičiaus pamin
klo. Taip pat yra numatoma Vasario 16- 
tosios šventės dieną padėti gėles Kaune 
buvusiose savanorių kapinėse, Karo mu
ziejaus sodelyje ir prie Maironio pamin
klo. Laiške yra primygtinai prašoma, 
jog Gorbačiovas sudraustų savo adminis
traciją Lietuvoje, kad ji neterorizuotų iš
drįsusių švięsti Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną. Po atviru laišku Gorbačiovui 
iki kratos ir laiško konfiskavimo buvo 
jau pasirašę 125 asmens. Parašai tebebu
vo renkami. Todėl laiškas iki šiol nebu
vo paskelbtas. 25-kių pasirašiusių asmenų 
parašai yra- dingę be žinios. Atviras laiš
kas Gorbačiovui buvo parašytas gruodžio 
6 d. Informacijų agentūros praneša, kad 
laišką pasirašę asmens reiškia pasipikti
nimą ir protestuoja prieš laiško konfis
kavimą, nes juk nėra jokiu įstatymų, 
draudžiančių rašyti laiškus Gorbačiovui.

Užsienio spaudos agentūrų žiniomis 
Vasario 16 d. 19 vai. 30 min. Vilniaus šv. 
Onos bažnyčioje ir kitose bažnyčiose bus 
aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. Kau
ne tą patį vakarą (valanda dar nežino
ma) Mišios bus aukojamos Vytauto Di
džiojo bažnyčioje.

Iš Lietuvos pranešama, kad Balio Ga
jausko žmona, aplankiusi vyrą tremtyje, 
grįžo atgal į Lietuvą. Pareigūnai ją klau
sinėjo ar sutiktų su vyrų išvykti į užsie
nį. Atsakiusi teigiamai. Tačiau konkre
čiai nieko nedaroma. Nėra jokių nuro
dymų tvarkyti dokumentus ar rengtis ke
lionei. (VAT.R.)

SOVIETAI NORI ĮSITEISINTI 
BALTIJOS JŪROJE

Pasaulinė Pabaltiečių Taryba paskelbė 
pareiškimą, kuriame reiškiamas protes
tas dėl to, kad šiomis dienomis Stokholme 
vykusiose švedų ir sovietų derybose teri
torinių vandenų Baltijos jūroje nustaty
mo klausimu buvo svarstomos ir trijų 
Pabaltijo valstybių jūros vandenų sienos.j 
Pareiškime atkreipiamas dėmesys į tai] 
kad trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos 
Latvijos ir Estijos bei jų teritorinių van
denų vadinamas įjungimas į Sovietų Sfl- 
jungą yra okupacija smurtu 'įvykdyta pa
siremiant Hitlerio ir Stalino slaptų san
dėriu ir pažeidžiant tarptautiniai pr 
žintą tautų ir valstybių suverenumo
cipą. Dėl to trijų Pabaltijo valstybių 
dinamas įjungimas į Sovietų Sąjungą 
neteisėtas. To įjungimo teisėtumo n i 
pažįsta dauguma Vakarų pasaulio d1: 
kratinių valstybių. Specialia rezoli 
ji pasmerkė kaip neteisėta ir 
Taryba, ragindama Tarybai

pa- 
į rin- 

va- 
yra 

>pri- 
>mo- 
icija 

Eu> opos 
prikla įsan- 

čias valstybes, kurių tarpe yra ir Šv< dija, 
laiderybose su Sovietų Sąjunga 'įsakta 

pabrėžti trijų Pabaltijo kraštų teisę 
laisvą apsisprendimą. Pasaulinė Pabaltie
čių Taryba pakartotinai reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga skelbiamų demokratinių 
reformų dvasioje sugrąžintų Pabaltijo 
kraštam jiem priklausančios suverenu
mo teises tuo būdu užbaigiant neteisėtą 
Pabaltijo kraštų okupaciją.

Vienas iš plačiausiai skaitomų Federa
cinės Vokietijos dienraščių „Frankfurter

PIRMOJO TARPTAUTINIO LIETUVOS SPORTINIO LAIMĖJIMO

PENKIASDEŠIMTMETIS

ne-

pi-
su-

Ir 1987 m. jau sparčiai eina į pabaigą 
ir būtų negražu ir net gėdinga juos pra
leisti nepaminėjus pirmojo tarptautinio 
Lietuvos sportinio laimėjimo penkiasde
šimtmečio sukakties. 1937 m. Lietuva, lai
mėdama Europos krepšinio pirmenybes 
Rygoje, triumfaliai 'įžengė į sporto srityje 
pirmaujančių pasaulio valstybių gretas ir 
visiems laikams savo vardą įrašė į perga
lių garbės knygą. Ir iki šiai dienai Lie
tuvos 1937 m. Rygoje ir 1939 m. Kaune 
atsiektieji sportiniai laimėjimai lieka ne 
tiktai patys šviesiausieji, bet ir vieninte
liai ištisai pasauliniu mastu pripažinti 
priklausomai mūsų valstybei. Maskva 
kriaušiai sutiktų mokėti bet kokius 
nigus, jei tik galėtų išnaikinti šias
verenios Lietuvos tarptautines sportines 
.pergales. Jos, drauge su kitomis Lietuvos 
valstybinėmis apraiškomis, yra tikra 
rakštis Kremliui, kuriam nuolat primena, 
kad jis, kėsindamasis mūsų laisvą ir ne
priklausomą valstybę paversti savo kolo
nija, nesidrovėjo susidėti net su Hitleriu. 
O kad Lietuva ir šiandien tebėra baisioje 
Sovietinės Rusijos kolonijinėje priespau
doje, be kita ko, akivaizdžiai parodo ir 
tas faktas, jog jai neleidžiama turėti sa
vo vardu net paprasčiausios sportinės ko
mandos. Atrodo, kad iš visų pasaulio he- 
gemoninių ir kolonijinių valstybių Sovie
tų Rusija labiausiai dreba iš baimės prieš 
jos pavergtąsias tautas. Didžioji Britani
ja, pavyzdžiai, visai nesijaudina, kad į 
jos sudėtį įeinanti Škotija turi savo fut
bolo ir kitas sportines komandas ir lais
vai bei lygiateisiškai dalyvauja tarptau
tinėse varžybose.

Maskva, griežtai uždraudusi Lietuvai 
turėti savo nacionalines komandas, betgi 
negalėjo likviduoti ir visų mūsų Tėvynės 
miestų sportinių vienetų. Ir taip vargais 
negalais, Sovietinės Rusijos vos toleruo
jama, tegalėjo į tarptautinę plotmę iškil
ti tiktai Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio 
komanda, kurios žaidėjus Maskva tačiau 
visuomet pasistengia pristatyti kaip so
vietus ar kaip rusus, bet tik ne kaip lie
tuvius. 1985 m. gruodžio 6 d. teko per 
Italijos televiziją stebėti Kaune įvykusias 
žalgiriėčių rungtynes su italų Milano SI- 
MAC komanda. Vaizdas buvo gana niau
kus ir ne dėl žaidėjų menkumo ar nesu
gebėjimo. Iš visų, net ir iš Afrikos kraš
tuose įvykusių rungtynių, kurias teko ma
tyti per televiziją, Kauno krepšinio salė 
pasirodė niūriausia ir su savo vos įžiū
rimu ant medinių kartelių užrašu „Žalgi
ris" darė tikrai skurdų ir liūdną įspūdį. 
Taip okupacinis režimas įstengė pasauliui 
Kauną pristatyti kaip varganą savo ko
lonijinės imperijos užkampio miestą. Se
kančią dieną paskui su TASS‘0 praneši
mais apie 'įvykusias rungtynes pasipylė

„graždankiniai“ Lietuvos vietovardžių ir 
lietuvių asmenvardžių iškraipymai. Koks 
biaurus okupanto pasityčiojimas iŠ visų 
„tarybinės“ Lietuvos pompastiškais ir 
skambiais vardais pasivadinusių „minis
terijų“, kurios net nedrįsta savo maskvi- 
nių ponų paprašyti bent trupinėlį pagar
bos Lietuvai ir lietuviams. Prieš tokį vi
sišką Kremliaus vadovų lietuviškų reika
lų nepaisymą, ar pagaliau Lietuvos ko
munistams neatėjo laikas nusikratyti tą 
perdėtą masochizmą bei padlaižiavimą 
rusams, ir mažų mažiausiai atsisakyti 
nuo to kiekviename žingsnyje vartojamo 
nevykusio „tarybinio“ vertalo? Juk žodis 
LIETUVA yra visuotinai pilnavertis ir 
jam nereikalingi jokie svetimųjų prikerg
ti epitetai.

Bet dabar, po aukščiausio Maskvos va
dovo M. Gorbačiovo konstatavimo, kad 
be rimtų persitvarkymų » nešvengiamai 
einama prie sovietinės sistemos bankru- 
tavimo, reikėtų ir Lietuvoje imtis žymiai 
radikalesnės reformos — Lietuvos išsto
jimo iš Sovietų Sąjungos. Tokia reforma 
būtų lygiai naudinga ir Lietuvai ir pa
čiai Sovietų Rusijai. Slaptas ir nešvarus 
1939 m. nacių-sovietų sandėris dėl Lietu
vos ir kitų dviejų taikingų Pabaltijo 
stybių užgrobimo ir toliau Maskvai 
ta tamsų gėdos šešėlį, ir to sandėrio 
dalus atšaukimas žymiai prisidėtų
Kremliaus prestižo ir pagarbos tarptauti
nėje plotmėje atstatymo. Be to, leisdama 
Lietuvai išstoti iš Sovietų Sąjungos sudė
ties, ji prieš visą pasaulį parodytų, kad 
jos konstitucijoje įrašytas straipsnis apie 
teisę laisvai išeiti iš Sovietų 
netarnauja tik grubiam žmonių 
mui.

Savo ruožtu Lietuva, kuriai

val-

ofi- 
prie

Sąjungos
mulkini-

atvežtoji

LIETUVOJE

7O-ties metų Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas Londone prasidės 
Įasario 16-tą, antradienį, 6.30 vai. vak., 
Lietuvių Namuose rengiamu oficialiu 
įvečių priėmimu.

PAGRINDINIS 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

LONDONE

Prasidės vasario 21 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto šv. Kazimiero bažnyčioje pamal
domis už Lietuvą. Giedos Londono lietu
vių bažnytinis choras vad. J. Černiaus.

Po pamaldų priėmimas bažnyčios sve
tainėje.

pačią dieną, 2.00 vai. p.p. Bishops-
Instituto salėje, 230 Bishopsgate, 

šventei skiriamas
TĖVIŠKĖS VAIZDELIS

Prisimenant Nepriklausomybės dienas, 
kurį atliks DBLS-gos Ansamblis.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami 70-ties metų Lietuvos Nepri 
klausomybės Šventėje dalyvauti.

Tą 
gate 
įvyks

kraujuje pasruvusi Stalino saulė jau se
niai negrįžtamai nusileido, bent dalinai 
vėl atgautų savo valstybingumą: ji vėl ga
lėtų turėti savo kariuomenę, savo paštą, 
savo valiutą, savo atstovybes užsieniuose, 
ir lietuvių kalba vėl taptų vienintele 
Lietuvos nacionaline kalba. Toks valsty
bingumo atstatymas maždaug prilygtų 
reabilitacijai Stalino aukų, „neteisėtai 
represuotų asmenybės kulto sąlygomis“, 
—kaip sako Lietuvos komunistai.

Kartu būtinai reikia susirūpinti ir per 
dažna Lietuvoje abortų problema. Kiek
viena lietuvė moteris, kokie bebūtų jos 
įsitikinimai, turi įsisąmoninti, kad nebū
tinas lengvapėdiškas jos nėštumo nu
traukimas neigiamai atsiliepia į lietuvių 
tautos ateitį, kuri didžiule dalimi priklau
so nuo gyventojų prieaugio.

Glaustai šitokios mintys skverbiasi mi
nint šio pirmojo džiaugsmingo Lietuvos 
sportinio laimėjimo penkiasdešimtmetį, ir 
jos yra diktuojamos ne kokių „buržuazi
nių“ išskaičiavimų, o tiktai lietuvių tau
tai šviesesnės ir gražesnės ateities sieki
mo. Prie šių minčių konkretaus įgyven
dinimo visomis jėgomis turi prisidėti lie
tuviai Tėvynėje ir išeivijoje. Tai, žinoma, 
liečia ir Lietuvos komunistus, nes nesi
nori tikėti, kad jie visi būtų tik biaurūs 
kvislingai, be jokios lietuviškos savigar
bos, ir kaip tokie, virtę vien niekinamais 
maskvinių komunistų pastumdėliais.

Gailius

Kauno „daktariukų“ byla
Pustrečio mėnesio LTSR aukščiausias 

teismas nagrinėjo Henriko Daktaro ir jo 
sėbrų bylą, kurioje kaltinamų suole sė
dėjo devyni gerai sudėti, stiprūs vyrai. 
Jau prieš ketvertą metų tie madingai ap
sirengę vyrai buvo matomi Kauno resto
ranuose ir kavinėse, o barmanai žinojo, 
ką kuris mėgsta gerti. Jie niekur nedir
bo, o pinigų stoka nesiskundė, važinėjo 
mašinomis, mūrijosi namus... Jie buvo 
sudarę motorizuotą plėšikų gaują. Plėšė, 
vogė iš butų, mašinų ir garažų. Turėjo 
savus vogtų daiktų perpardavinėtojus. 
Kelerius metus gauja buvo nesugaunama 
ir nepajudinama. Iš pavogtų sidabrinių 
taurelių H. Daktaras Vilniuje ir namuose 
jis vaišino savo svečius.

Teismo nuosprendis: A. Nemanys nu
teistas dešimčiai metų, R. Vaičiūnas ir J. 
Vizdirda gavo po 9 metus, H. Daktaras ir 
V. Siaurusevičius — 8 m., R. Ganusaus
kas 8,5 m., R. Žilinskas 7 m., V. Česonis 
ir V. Vaišnora 6 metus. Visų nusikaltėlių 
turtas, kurio jie „neturėjo, konfiskuotas. 
Mašinos ir namai priklauso giminėms..

Juozas
Roma, 1987 m. lapkričio 11 d.

Redakcijos pastaba. Šio 
rankraštis, pasiųstas aukščiau 
nurodyta data, pasiklydo ir redakciją pa
siekė sausio 19 d. Todėl spausdiname jį 
pavėluotai.

Afganistano okupacijos metinės
Alštuonerių metų nuo sovietų įvykdytos 

Afganistano okupacijos metinių proga 
įvairiuose laisvojo pasaulio kraštuose 
įvyko protesto demonstracijos prieš tebe
sitęsiančią Afganistano okupaciją. Įvairių 
kraštų politiniai veikėjai dar kartą griež
tai pasmerkė Sovietų Sąjungos smurto 
veiksmus prieš afganų tautą, jos laisvę ir 
nepriklausomybę. Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Reagan savo pa
reiškime pakartotinai paragino Sovietų 
Sąjungą nedelsiant ir galutinai atitrauk
ti savo kariuomenę iš Afganistano. 88-ieji 
metai, pažymėjo prezidentas, tebūnie kon
krečių veiksmų metai. Mes su pasitenki
nimu sutikome Maskvos pažadus, kad so
vietų kariuomenė bus atitraukta iš Af
ganistano. Deja, šių pažadų nepatvirtino 
konkretūs veiksmai. Dėl to mes dar kar
tą 'įsakmiai raginame Sovietų Sąjungą 
\tdelsiant ir galutinai pasitraukti iš Af- 
glnistano tuo būdu užbaigiant jau alš- 
tiLnierius metus trunkančią brutalią to 
kilišto okupaciją. Didžiosios 
už ienio
H< we, iš savo pusės, pasmerkdamas afga- 
ni
spfudą, taip pat paragino Maskvą 
n;
ta io savo okupacinę kariuomenę, 
m 
si 
s< itarvę. Tokiais pasiūlymais, pažymėjo

Britanijos
reikalų ministras Geoffrey

tautai sovietų primestą žiaurią prie- 
atei- 

e įčių metų bėgyje atitraukti iš Afganis- 
Britų 

aistras nepasitiki Kabulo režimo pa- 
lymams atkurti Afganistane tautinę

n

Allgemeine"aTSpTOs4HW-iuiaMwe€lją apie 
Pasaulinės Pabaltiečių Tarybos pareikštą 
protestą dėl švedų ir sovietų susitarimo 
teritorinių vandenų Baltijos jūroje klau
simu. Laikraštis pateikia Pabaltiečių Ta
rybos tuo reikalu paskelbto pareiškimo 
plačias ištraukas.

(VAT.R.)

straipsnio 
autoriaus

Naujas televizijos siųstuvas
Netoli Šiaulių pastatytas beveik 250 

metrų aukščio televizijos bokštas ir kiti 
pastatai, išdėstyti dvylikos hektarų 
Čia dabar 'įrengtas jau ketvirtas ir 
giausias televizijos siųstuvas, taip 
veikia ultratrumpųjų bangų radijo 
tuvas, iš kurio transliuojamos 
programos.

plote, 
galin- 

pat, 
siųs-

keturios

kitaminčiai susirinkę prie gynybos minis
terijos iškėlė transparantą su užrašu 
„Taikos pasauliui ir Afganistanui“. Tuoj 
prisistatę milicininkai būrelį asmenų kaž
kur išsivežė. Taip pat ir Leningrade bu
vo tuoj areštuoti astuoni demonstravę 
asmenys. Jie žygiavo viena miesto centro 
gatve iškėlę transparantus su užrašais: 
Atitraukime Afganistane esančius karius, 
sugrąžinkime iš Afganistano sveikus ir 
gyvus mūsų vaikus.

FILMAS APIE LAISVĖS KOVAS 
AFGANISTANE

Švendų televizija šiomis dienomis per
davė vieno Švedijoje gyvenančio latvio 
kino operatoriaus pagamintą dokumenti
nį filmą apie jau aštuonerius metus besi
tęsiantį kruviną karą Afganistane. Kaip 
pastebėjo švedų spauda, filmas yra giliai 
sukrečiantis, ne tiktai rodomais vaizdais 
apie Afganistane vykstančių karo veiks
mų žiaurumus, bet taip pat dėl jame iš
keliamų psichologinių problemų, kurias 
Afganistano konfliktas sukelia jame daly
vaujantieji jaunuoliam raudonarmiečiam. 
Šios rimtos psichologinės problemos iš
ryškėja pačių sovietų apie Afganistano

nistras, tesiekiama politinėmis 
onėmis primesti afganams tai, ko 

llLs neįstengė primesti karinėmis 
onėmis. Afganistano okupacijos 

ių proga masinės protesto demonstraci- 
os įvyko Pakistane, Indijoje ir Irane, tai 
-ra tuose kraštuose, kuriuose yra dau

giausiai afganų pabėgėlių, vien Pakistane 
jų yra apie tris milijonus. Demonstraci
jos vyko prie Sovietų Sąjungos ambasa
dų. Buvo sudegintos raudonos vėliavos, 
skanduojami šūkiai: šalin sovietinė im
perija, šalin raudonieji carai. Didžiausia 
demonstracija dalyvaujant apie šimtui 
tūkstančių žmonių, įvyko Peshaware, Pa
kistane. Protesto eisenos prieš sovietus 
buvo surengtos taip pat Londone, Pary
žiuje, Hagoje, Vakarų Berlyne, Miunche
ne ir kitur Vakarų Europoje. Buvo sude
ginti Gorbačiovo atvaizdai, skanduojami 
šūkiai prieš sovietų imperializmą.

(Nukelta į 4 psl.)

Juoktis ar verkti?
Vilniuje atidaryta labai neįprasta pa

roda. Ji suruošta ne gamybininkų, o pir
kėjų ir vartotojų pageidavimu. Parodoje 
eksponuojami apgailėtini darbo rezulta
tai, kuriais gamintojai nelinkę didžiuotis. 
Paltas, kurio neužsisegsi, batai, 'į kuliuos 
netelpa vaiko kojytė, televizorius, kurio 
ekranas nenušvinta spalvomis... Šie ir 
daugybė kitų gaminių su akivaizdžiais ar 
ne iškart pastebimais defektais.

Daugiausia niekalo pagamino Lietuvos 
lengvosios pramonės įmonės. Kiekvienas 
eksponatas — atskira istorija, pasibaigu
si pirkėjo nusivylimu. Pavyzdžiui, Kauno 
„Raudonojo Spalio“ gaminys — vyriški 
žieminiai batai su auliukais. Jo defektą 
aiškina LTSR prekybos ministerijos vy
resnioji inspektorė Zoja Malevič:

— Lūžęs padas — tai konstrukcijos 
trūkumas. Padas nelūžtų, jei gumoje bū
tų daugiau natūralaus kaučiuko.

Pamatęs kitą eksponatą, — sako lan
kytojas, — kiek sutrikau: juodus moteriš
kus batelius, kainuojančius 15 su puse 
rublio, iš pradžių palaikiau vyriškais — 
toks nepatrauklus buvo šis Vilniaus P. 
Eidukevičiaus odos ir avalinės gamybi
nio susivienijimo gaminys... Kai kuriuos 
gaminius į parodą palydėjo laiškai, ku
riuose pirkėjai aprašė vargus, patirtus 
dėl broko. Būdingas pavyzdys — Alytaus 
rajono gyventojo R. Vaitkevičiaus tele
vizoriaus istorija. Aparatą jis pirko 1984 
m. Praėjo vos mėnuo, o spalvotas televi
zorius jau sugedo — išnyko vaizdas. Po 
to televizorius net penkiolika kartų 
gabentas į taisyklą. Po paskutinio 
monto veikė tik apie 5-7 valandas.

buvo

prie-
Ii rem-

prie-
meti- PAGERBĖ POETĄ

TOMĄ VENCLOVĄ

Pažymėtina, kad Afganistano okupaci
jos metinės buvo prisimintos taip pat 
Maskvoje ir Leningrade. Maskvoje keli

Rašytojui ir poetui Tomui Venclovai 
Čikagoje buvo įteiktas amerikiečių lite
ratūros mylėtojų kasmet skiriamas žymuo 
„Freedom to Read“ — laisvė skaityti. 
Šiuo žymeniu kiekvienais metais yra pa
gerbiamas asmuo pasižymėjęs savo vei
kla už intelektualinę laisvę ir tuo būdu 
paskatinęs kovą prieš cenzūrą. Tomui 
Venclovai žymuo buvo paskirtas kaip 
Lietuvoje buvusiam kitaminčiui rašyto
jui ir lietuvių tautinės kultūros gynėjui, 
kultūros, kuri yra sovietinio režimo slo
pinama ir cenzūruojama. Tomas Venclo
va, kaip žinoma, yra taip pat Lietuvos 
Helsinkio grupės vienas steigėjų. Jis da
bar dėsto amerikiečių Yale universiteto 
rusų literatūros ir lietuvių kalbos fakul
tete.

(Dr)

Mirė inž. J. Barisas
1987 m. gruodžio 11 dieną Kaune 

Juozas Barisas, inžinierius, 
veikėjas, savanoris — Klaipėdos vaduoto
jas.

Gimęs 1904 m. Pazukų km., Pušaloto 
vis., Panevėžio apsk., Juozas Barisas mo
kėsi Kauno Aukštesnioje technikos moky
kloje, kurią baigė 1928 m., įsigydamas 
elektrotechniko-inžinieriaus specia.ybį. 
Pasireiškė visuomeninėje veikloje: ateiti
ninkuose, vadovavo abstinentų būrėjui i 
buvo vienas pirmųjų radijo mėgėjų Lie
tuvoje, 1927 metais išversdamas į lietuvių 
kalbą vadovėlį Radijo mėgėjams ir de
monstruodamas pirmuosius radijo priim
tuvus. Vėliau — žymus visuomenės vei
kėjas Panevėžyje. Buvo Panevėžio ama
tų mokyklos vice-direktorius, suorganiza
vo elektrotechnikos skyrių. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 12 d. 
buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą. Buvo 
kalinamas Vorkutoje ir Intoje.

Po karo grįžęs Lietuvon, inž. J. Barisas 
dirbo projektavimo institutuose.

mirė 
visuomenės

1
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Pagerbti K. ir M. Barėnai PERSEKIOJIMAI NESILIAUJA
Londono šv. Kaiiiniero bažnyčios jau

kioje svetainėje, šeštaūienį, sausio 9 d. 
vakare 5 vai., rinkosi apylinkės lietuviai 
pagerbti savo mielą rašytoją, laureatą ir 
jubiliatą Kazimierą Barėną. Prigužėjo 
pilna salė. Prie garbės svečių stalo savo 
vietas užėmė pp Barėnai, J.E. Lietuvos 
atstovas V. Balickas su ponia ir šv. Ka
zimiero parapijos klebonas dr. J. Sake- 
vičius, MIC.

Linksmai nusiteikęs vakaronės organi
zatorius, St. Kasparas, publikai pristatė 
80-tuosius sulaukusį rašytoją K. Barėną. 
Jis išvardino jo ypatingus nuopelnus An
glijoje: nuo įnašo organizuojant DBLS 
Manchesterio skyrių, „Europos Lietuvio" 
redagavimo, iki JAV LB laureato premi
jos už „Beragio ožio metus".

Smulkiau jubiliatą apibudino P. Ma- 
šalaitis. Jis įdomiai supažindino klausyto
jus su rašytojo pirmaisiais žingsniais, ben
dradarbiavimu nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje, darbais okupacijos metais, pa
sitraukimu nuo atplūstančio raudonojo 
tvano ir labai gausiu literatūriniu įnašu 
išeivijoje.

Jaudinančiai jubiliatą sveikino J.E. V. 
Balickas. DBLS ir skautų vardu sveikino 
E. šova. Poetas L. švalkus, eiliuotai, lyg 
dainius, įspūdingai ir sumaniai pagerbė 
kolegą ir jo kūrybą. Sekė daugybė sveiki
nimų iš įvairių kraštų, įvairiausių visuo
menininkų. Juos perskaitė St. Kasparas.

Meninę dalį atliko J. černis paskaly
damas ištrauką iš jubiliato vėliausio ran
kraščio: „Išsibarstymo metai“. Pasirodo 
lai yra tęsinys ankstyvesnių „metų“ seri
jos. Nors ir trumpa ištrauka, bet aiškiai 
pavaizdavo K. Barėno puikią techniką 
piešiant vaizdą ir tam vaizdui suteikiant 
gyvybę — ir visa tai taip sklandžiai, taip 
ekonomiškai. Pamainai J. Černis dar pa
skaitė jau pažįstamą jumoristinį jubilia
to kūrinį lietuvių klubo pensininkų po
kalbius apie musę. Priedui L. švalkus pa
deklamavo savo kūrybos, glaudžiai su
rištos su tėvynės ilgesiu.

Vakaronės eiga tapo perleista skau
tams. „Kiekvieno puikaus vyro užnugary 
stovi ryžtinga moteris“, šiais žodžiai ps. 
V. O’Brienas iššaukė ponią M. Baronie
nę. LSS vardu s. G. O‘Brienienė, Nijolei 
ir Ričardui asistuojant, M. Barėnienei už 
nuopelnus lietuviškai skautijai prisegė 
padėkos ordiną.

Sekė vaišės. Svetainės narės nepagailė
jo nei laiko, nei išlaidų apkrauti stalus 
įvairiausiais patiekalais. Štai ir tradici
nis tortas. Visų lūpose: „Ilgiausių metų, 
laimingų metų, raštingų metų!“ (o gal 
dar naujos „metų“ knygos?).
K. Barėnas atsidėkodamas paminėjo, kad 

tokio iškilmingo pagerbimo jis nesitikė
jęs ir prie to nėra pripratęs (jubiliato 
žodžiai virpėjo susijaudinimu).

Dar kartą giedame „Ilgiausių metų“ 
sužinoję, kad pokylio dalyvė A. Lekavi
čienė švenčia savo 81-muosius.

Pabendravę, su pakilia nuotaika išsi
skirstėme. Bet mintyse vis dar mėginau 
aprėbti rąžytojo Barėno darbus. Dažnas 
yra apdovanotas vienais ar kitais gabu
mais. Sulaukus 80-tus, tie gabumai tam
pa vis daugiau tramdomi fizinės realybės

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
ARCHYVAS JAU CHICAGOJE

Pirmą gruodžio savaitgalį, Valentinas 
Ramonis, Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejaus vykdomasis direktorius, susitiko 
Clevelande su Ona Mikulskienė ir Vladu 
Plečkaičiu ir muziejaus vardu perėmė 
Čiurlionio Ansamblio archyvo pirmąją 
dalį, kurią tą patį savaitgalį parsivežė su 
savimi atgal į Čikagą.

Dėl ansamblio archyvo perkėlimo iau 
tartasi nuo pat pavasario ir tik reikėjo 
surasti visiems patogią datą kada ta me
džiaga galėtų būti parvežta į muziejų. 
Pasitarimuose, kurie vyko Clevelande, o 
taip pat ir paštu bei telefonu, dalyvavo 
Vladas Plečkaitis, ansamblio vice-pirmi- 
ninkas ir jo tarybos įgaliotas šiuo reikalu 
rūpintis; Ona Mikulskienė, amž. Alt. Mi
kulskio našlė, šio archyvo iniciatorė, rin
kėja ir saugotoja; Stasys Balzekas, mu
ziejaus įsteigėjas; Ona Požerniukaitė, 
muziejaus tarybos narė, Valentinas Ra
monis ir kiti ansamblio bei muziejaus 
tarybų ir valdybų nariai.

Buvo nutarta perleisti archyvą Balze
ko Lietuvių Kultūros Muziejui ir jį per
kelti į Čikagą. Šiuo metu Clevelande yra 
ruošiama Alf. Mikulskio monografija ir 
dalis nuotraukų bei iškarpų dar yra rei
kalingos šiam projektui. Todėl antra ar
chyvo dalis, susidedanti iš milžiniškų nuo
traukų bei iškarpų albumų, dar pasiliko 
Clevelande.

Daugumą šios archyvo dalies medžia
gą sudaro ansamblio plakatai, kurių yra 
labai daug, apimant laikotarpį nuo 1945 
m. iki pat šių dienų; koncertų programų 
albumai; plaketės, trofėjos; lėkštės su 
įrašais; Alf. Mikulskio tautiniai rūbai, 
austi Anastazijos Tamošaitienės; kanklės: 
skudučiai; ilgos triūbos ir t.t.

Archyvo sukatalogavimas, sutvarky
mas, išstatymas ir išlaikymas pareikalaus 
nemažai lėšų, kurių muziejus nedaug tu
ri. Visi susipratę lietuviai, kurie myli 
savo kultūrą, liaudies muziką, dainas, yra 
raginami prisidėti prie šio archyvo iš
laikymo. Iš savo pusės ansamblio taryba 
pažadėjo kiekvienais metais surengti kon
certą Clevelande ar Čikagoje, kurio pel
nas būtų skriamas ansamblio archyvo iš
laikymo išlaidi! sumažinimui. Jau prieš 
kiek laiko buvo muziejuje kalbama apie 
įsteigimą muzikos skyriaus, kuriame bū
tu pagerbti mūsų garsieji kompozitoriai, 
solistai, ansambliai, chorai ir t.t., nes juos 
liečiančios medžiagos yra nemažai ir ta 
medžiaga vis gausėja. Čiurlionio Ansam
blio archyvo perkėlimas į Čikagą ne tik 
kad praturtins muziejų eksponatais, bet 
gal ir duos pradžią tam minėtam muzikos 
skyriui.

ir ryžto. O štai, jubiliatas ne tik nesu
stoja, bet ir savo kūrybos našumo nei tru
putėlio nelėtina. Pažvelkime į mūsiškę 
periodinę spaudą ir ten atrasime K. Ba
rėno straipsnių ir spaudos recenzijų. Kny
gų baruose, yra aišku, kad jo romanai su
darys mūsų istorijos laikotarpyje vieną 
iš svarbiausių prozos kūrinių seriją.

E.š.

Baugina Algimantą ir Teofiliją Vaišnorus
1987 m. gruodžio trečiąją pas filologijos 

mokslų kandidatą Algimantą Vaišnorą į 
namus atvykusios trys moterys pasisakė 
esančios iš penkių(?) butų eksplotacijos 
tarnybos ir norinčios pasikalbėti dėl jo 
dalyvavimo rugpjūčio 23-čiosios demons
tracijose Vilniuje ir lapkričio 18 d. Latvi
jos Nepriklausomybės 69-ųjų metinių mi
nėjime Rygoje, o taip pat dėl būsimos 
Vasario 16-tosios demonstracijos. Vaišno
ras atsisakė jas įsileisti į butą ir šnekėti 
šia tema.

1987 m. gruodžio 9-tąją pas Vaišnoro 
žmoną Teofiliją dirbančią Vilniaus pieno 
kombinate pameistre, atvyko KGB dar
buotojas, kuris nesiteikė prisistatyti, bet 
klausinėjo kur dirba jos vyras ir, ar parne 
ša namo visus uždirbtus pinigus ir maž
daug kiek.

Priekaištavo, kad rugpjūčio 23 d. jis su 
vaikais dalyvavo demonstracijoje prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo, minint 
Molotovo-Ribentropo pakto metines. Jos 
vyras Algimantas elgėsi ten esą labai 
agresyviai. Jos kaip žmonos pareiga—su
drausminti savo vyrą.

Švyturio^?) leidykla, inspiruojama 
KGB, „drausmindama" Algimantą Vaiš
norą už dalyvavimą rugpjūčio 23-čios de
monstracijoje, (Išbraukė iš išspausdinto 
1988 metų literatūros išleidimo plano jo 
verstą iš italų kalbos Džiovanio Vergos 
romaną „Kalnų Karbonarai“.

ATLEIDO IS DARBO, 
GRĘSIA BEPROTNAMIS

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, 
30 m. amžiaus Dalią Tamutytę, gyvenan
čią Taikos g-vėj 6, bt. 33, Klaipėdoj, pa
skutiniu metu norėjo uždaryti į psichia
trinę ligoninę už dalyvavimą rugpjūčio 
23 d. demonstracijoj Vilniuje.

Anot patikimų šaltinių, prieš porą sa
vaičių į jos namus net prisistatė ambu- 
lansas, bet Tamulytei pavyko pabėgti. 
Dabar Dalia nesirodo namuose, patvirtino 
jos motina Stasė Tamutienė. Pas Tamu- 
tienę į butą atėjo lietuviškai kalbantis ru
sas milicininkas Kazlovas ir civilis-saugu- 
mietis, kurie klausinėjo kodėl Dalia nesi
gydo.

Tamulytė buvo pamerkta rugsėjo 10 d. 
darbovietėj, Klaipėdos prekybos valdy
boj, už dalyvavimą Vilniaus demonstraci
joj ir už bandymą jau 10 metų emigruoti 
į Kanadą pas gimines. Darbovietės vir
šininkė teigė, kad jos dalyvavimas rugpjū
čio 23-čioj pridarė daug nemalonumų ir 
dėl to jos kaip tarnautojos nebegali lai
kyti. Po atostogų ir praleisto laiko dėl 
inkstų ligos gydymosi, Dalią Tamutytę 
oficialiai lapkričio 18 paliuosavo iš dar
bo.

„Tarybinės Klaipėdos“ rugsėjo 18 d. 
laidoj Dalią ir jos motiną Stasę Tamutie- 
nę pasmerkė už dalyvavimą rugpjūčio 
23-čios demonstracijoj Vilniuje. Straips- 
nyj Dalią dar peikė už anglų kalbos mo
kymąsi, už susitikimą su spaudos kores
pondentais ir už norą išvažiuoti užsienin. 

Dalios rašytas protestas profsąjungai 
prieš jos tebesitęsiantį persekiojimą nesu
silaukė jokio atsakymo.

Vizai iš Kanados pasiekus Tamučius 
Klaipėdoj ir Tamulytei nesant namuose, 
motina nuėjo į miliciją pasiimti atitinka
mus blankus. Jai ten pasakė, kad dukrai 
neleis išvažiuoti, nes dėdė Kanadoj yra 
per tolima giminė ir duktė jau nuvežta į 
„durnių dispanserį". Stasė Tamutienė 
nuėjo į dispanserį, kur tai paneigė.

Dalia Tamulytė 1976 m. baigė Šiaulių 
muzikos aukštąją mokyklą choro diriga
vimo specialybe. Ji dirbo Šiauliuose kaip 
muzikos mokytoja vaikų darželyje, bet 
buvo priversta „savo noru“ išeiti iš dar
bo. Tamulytei nebeleidžiama dirbti pagal 
specialybę ir ji jau kelis kartus buvo at
leidžiama iš darbo už tikėjimą. Žinios 
apie Dalios Tamulytės persekiojimą yra 
ne kartą pasirodžiusios „LKB Kronikoje“.

(LIC)

PASITYČIOJIMAS IŠ TIKINČIŲJŲ

Amerikiečių katalikų žinių agentūra 
„National Catholic“ pateikia išeivijos lie
tuvių ir ukrainiečių atstovų reakciją į 
Sovietų Sąjungos vadovo Gorbačiovo pa
reiškimą per amerikiečių televiziją apie 
pasirengimus krikščionybės įvedimo Ru
sijoje tūkstantmečio jubiliejui. Ši Gorba
čiovo užuomina apie krikščionybės Rusi
joje jubiliejų yra pasityčiojimas iš tikin
čiųjų Sovietų Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose, pažymėjo amerikiečių katalikų 
agentūrai Lietuvių Informacijos Centro 
atstovas Vašingtone Viktoras Nakas. Ta 
>pali sovietų vyriausybė, kuri dabar giria
si apie pasiruošimus jubiliejui Rusijoje, 
pastebėjo Nakas, šiais metais visaip ban
dė sumenkinti Lietuvos „Krikšto“ šešių 
šimtų metų sukaktį ir 'įvairiomis priemo
nėmis trukdė šios sukakties paminėji
mą. Viktoras Nakas taip pat priminė, kad 
šimtai žmonių vien dėl savo religinių įsi
tikinimų tebėra kalinami sovietų darbo 
lageriuose ir kad kalinamųjų tarpe yra 
kelios dešimtys lietuvių. Ukrainiečių ka
talikų atstovas kun. John Fields, iš savo 
pusės, pažymėjo, kad Gorbačiovas užsi
mindamas apie krikščionybės jubiliejų 
Rusijoje tesiekia suklaidinti amerikiečių 
visuomenę, kad Sovietų Sąjungoje esą 
užtikrinta religinė laisvė. Jei Sovietų Są
jungoje tikrai būtų religinė laisvė, pažy
mėjo kun. Fields, tuo atveju sovietų val
džia turėtų leisti ukrainiečių katalikų 
Bažnyčiai laisvai veikti. Bet Ukrainos ka
talikų Bažnyčios veikla tebėra uždraus
ta, ukrainiečiai tikintieji tebėra persekio
jami. Vien per pastaruosius kelerius me
tus buvo uždarytos arba sunaikintos apie 
150 bažnyčių. Kun. Fields taip pat paste
bėjo, jog yna netikslu kalbėti apie krikš
čionybės Rusijoje įvedimą: prieš 1000 
metų krikščionybė buvo įvesta Kijevo 
Rusijoje t.y. dabartinėje Ukrainoje, 
krašte, kuriame sovietinė valdžia visomis 
priemonėmis siekia sunaikinti kataliky
bę. (NC)

TAUTOS FONDO PRANEŠIMAS

š.m. spalio 19 d. finansinis pasaulis 
pergyveno didelį sukrėtimą — nuostoliai 
pasiekė bilijonus dolerių. Šie įvykiai ne
palietė Tautos Fondo, nes jis visuomenės 
suaukotomis lėšomis niekuomet nespeku
liavo; investavimai buvo ir yra daromi 
siekiant kapitalo apsaugojimo ir galimai 
diriesnio uždarbio.

Šiuo metu Tautos Fondo Lietuvos Lais
vės Ižde yra $560,000.00. šio Iždo kapita
las dabar neliečiamas — jis teks Lietu
vai, kai ji vėl bus suvereninė valstybė. 
Iždo uždirbamų palūkanų dar neužtenka 
darbams už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą išlaikyti. Kadangi Tautos Fon
do paskirtis yra užtikrinti, kad visuomet 
būtume finansiniai stiprūs tuos darbus 
ne tik vykdyti, bet veiklą kuo labiau plės
ti laisvajame pasaulyje, Tautos Fondo 
tikslas yra Lietuvos Laisvės Iždo kapita
lą užauginti bent iki 4 milijonų dolerių. 
Su Tautos Fondo narių ir rėmėjų dosnia 
ir nuoširdžia finansine parama, tikimės 
tą tikslą pasiekti.

Švęsdami šv. Kalėdas ir žengdami į 
Naujuosius Metus, prisiminkime Sovietų 
supančiotą mūsų tautą, kurios balsas yra 
girdimas per užsienyje jos teises ginantį 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą. Švenčių metu pasikeičiama dovanomis 
su artimaisiais — auka Tautos Fondui 
yra brangi dovana ok. Lietuvai ir jos vai
kams.

(Elta)

NAUJA PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA 

KANADOJE
Naują Pasaulio lietuvių jaunimo są

jungos valdybą sudaro Alvydas Saplys, 
pirmininkas ir narės Daina Kalendraitė, 
Monika Spūdaitė, Mirga šaltmiraitė, Ri
ta Rudaitytė ir Marytė Balaišytė, vis iš 
Kanados.

Nauja valdyba buvo išrinkta praeitų 
metų pabaigoje Australijoje įvykusiose 
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
Studijų dienose.

Taip pat buvo nutarta VII Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą suruošti 1991-92 
metais Pietų Amerikoje. Tai bus jau tre
čias jaunimo kongresas pietiniame pusru
tulyje.

Atsiusta paminėti
Maldos Kalendorius 1988 — Leidžia 

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New York 
11207, USA.
Šaltinis — Pasaulio lietuvių rel. žurnalas. 

Leidžia Marijonai ir Šv. Kazimiero Są
junga. Nr. 6 (1385), 1987. Redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė: 16 Hound Rd., 
West Bridgeford, Nottingham, NG2 6AH, 
Gt. Britain.

Lietuva — Filatelistų Draugijos Biule
tenis. Nr. 2 (203), 1987. Iždininko adre
sas: Alex Žakas, 5723 S. Merrimec Avė., 
Chicago, ILL 60638, USA. (Su šiuo biule
teniu siunčiamama priedu: Vyčių žen
klai, Lietuvos miestų herbai, žemėlapiai 
ir kt.,

GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (34)

KRUVINA VASARA
Nusisuka nuo jo ir vėl stebi kiemą 

pro menkomis gėlėmis apstatytą lan
gelį. Pirkia erdvi, joje vietos net de
šimčiai vyrų, tačiau labai apleista, ap
rūkusiomis sienomis, iškrypusiais suo
lais. Aslos viduryje stovi pasenęs ir 
sukrypęs stalas, netoli krosnies — pla
ti, ąžuolinė lova. Tai ir visi pirkios 
baldai.

Slobodkos žmona padeda krepšį 
prie krosnies ir atsisėda ant lovos.

— Vronka! — piktai šūkteli ji. — 
Nesimaišyk ponams tarp kojų!

Mergiūkštė susigūžta, prieina prie 
krosnies ir nuleidusi akis žemėn, basos 
kojos pirštais stumdo ant aslos nukri
tusią skiedrą. Pirkioje tylu. Tik kar
tas nuo karto sučirškia degtukas, vie
nas kitas vyras išpučia cigaretės dū
mus ir vėl įsiviešpatauja ta slegianti 
ramybė, kuri vis labiau didina mūsų 
irzlumą.

— Kur veda tos durys? — klausia 
Heinrichas, rodydamas į aprūkusių 
rastų sieną.

— Į du kambarėlius. Viename sto
vi lova, o kitas prigrūstas puodų, senų 
skarmalų ir įrengimų degtinei varyti, 
— už Slobodką atsako Kurtas.

— Mes mažai miegojome. Toje lo
voje galėtume pakaitomis kiek pa
snausti, — pastebi Heinrichas.

APYSAKA-ROMANAS -
— Palauksime dar vieną valandą, 

— įsikiša Arminas ir jo žodžiuose nu
skamba įsakymas. — Po to matysime 
kam ilsėtis ir kam nuveikti kitą dar
bą.

Kuo ilgiau mes taip sėdime, tuo la
biau ima mus įveikti nuovargis. Blo
gai miegotos naktys, tolimas žygis 
mišku išeikvojo mūsų jėgas ir kiek
vienas su malonumu išsitiestų kokia
me nors guolyje.

— Negi ir sėdėsim visą dieną? Rei
kėtų išeiti į lauką ir apsidairyti, — 
sako iki šiol tylėjęs Balys. Jo vokiš
koje tarsenoje girdėti slaviškas akcen
tas, tačiau nei vienos, net menkiau
sios klaidelės. Klausausi vyrų kalbos 
ir man norisi nusišypsoti: mūsų ne tiek 
daug, bet tenka pakaitomis naudoti 
net tris kalbas. O kas būtų, jei mūsų 
būrys susidėtų iš kelių dešimčių?

— Tomai, paimk lietpaltį ir atsar
giai išsėlink į pirkios užpakalį. Vie
nas išėjimas iš kamaros veda tvarto 
link. Jei pastebėsi ką, tučtuojau duok 
ženklą, — sako man Arminas lietu
viškai.

Povilas paduoda man guminį liet
paltį. Jis didelis, platus. Aš tiesiog 
paskęstu jame. Guminiai skvernai ne
jaukiai pinasi tarp kojų, kai išslenku 
į tamsų prieangį. Apsidairau, palau

kiu kol akys pripranta prie tamsos. 
Štai ir išklypusios durys į lauką—pro 
blogai sukaltų lentų plyšius skverbia
si blanki dienos šviesa.

Gailiai sucypia neteptos pavaros ir 
prieš mano akis atsiveria nedidelis 
kiemas, gulintis tarp pirkios ir apiru- 
sios daržinės, kurioje ilsėjomės praė
jusią naktį. Pro lietaus čiurkšles vos 
galima įžiūrėti tvarto sienas, kurios 
dunkso atsirėmusios prie medžių ir 
dabar daugiau panašios į pilką, su 
vandeniu susiliejančią dėmę, nei į pa
stato siluetą.

Nuo šiaudinio pirkios stogo krašto 
be pertraukos varva vanduo. Vandens 
čiurkšlės išplovė smėlėtoje žemėje va
gas ir vageles; jos raitosi, vinguriuoja 
ir dingsta kažkur, už pirkios kampo. 
Toli žemyn nusilesęs stogas šiek tiek 
pridengia galvą bei pečius ir aš lieku 
čia stovėti.

Aplinkui — nė gyvos dvasios. Tik 
lietus šnara, beldžiasi į stogą, krinta 
ant čia pat augančių medžių lapų, 
tekši ant juodai praminto tako tvar
to link. Ir čia vaikštinės tokiame lie
tuje, kas norės aplankyti Slobodką?

Keista pavardė... Gal jis lenkas, o 
gal ir baltgudys. Iš ko gyvena ši keis
ta šeima? Tiesa, tvarte stovi apšepęs 
kuinas, kadakena visas pulkas liesų

vištų, bet tai ir viskas. Kalbama, jog 
Slobodką varąs naminę. Iš ko? x

Nelabai malonu taip stovėti ir pro 
lietų žvalgytis svetimame kieme, bet 
ir pirkioje negeriau. Įtampos pažen
klinti vyrai, jų nervingas žaismas gin
klais, nuolatinės begėdiškos pastabos 
nedžiugina nei akies, nei ausies. Va
landėlė lauke dabar tiesiog panaši į 
pertrauką polisiui.

Prie mano kairiosios alkūnės — ma
žytis kamaros langas. Jo stiklas su
aižėjęs, tačiau dar laikosi rėmuose. 
Priglaudžiu veidą prie stiklo ir pa
žvelgiu vidun. Mano nustebimui maža 
patalpa švaresnė nei pirkia. Kamba
rėlyje įdėtos medinės grindys, ant sie
nos kabo kryželis, kampe stovi siau
ra medinė lova. Ji užklota grubiu, bet 
švariu audeklu, ant jo sudėtos net ke
turios pagalvės. Šalia lovos — nedi
delis stalelis kreivomis kojomis, ant 
jo stovi puodynė su didele puokšte se
niai nuvytusių gėlių. Mažas, paslap
tingas pasaulėlis tolimame užkampy
je...

Mano akys pagaliau įveikia priete
mą, kuri viešpatauja kambarėlyje ir 
dabar pastebiu, kad ant lovos guli dai
li, žalsvaspalvė suknelė. Aš krūpteliu 
iš nustebimo. Ji man pažįstama, kaž
kur mačiau ją, tik dabar negaliu taip 
greitai prisiminti, kur.

Gili krūtinės iškarpa, dailūs, balti 
nėriniai puošia apykaklę... Prieš ma
no akis šmėkšteli raudonai dažytos 
lūpos, šokoladinės akys, į didelį kuo
dą įmantriai susukti raudoni plaukai. 

Stefanija! Tai jos suknelė, ta pati, ku
rią ji dėvėjo paskutinį kartą... Ne, 

^nėra jokios abejonės. Aš gerai prisi
menu sagutes ant krūtinės.

Iš kur atsirado ši suknelė, ką žinau 
apie Stefaniją? Ar Juozas nebuvo tei
sus, sakydamas, jog Stefanija gali 
priklausyti pasipriešinimo grupei?

Pasitraukiu nuo langelio ir akimir
ką nežinau, ką daryti. Mane užklupu
si tikrovė tokia nemiela, grasinanti, 
kad man sunku įveikti virpulį, kuris 
staiga įsiveržė į mane. Su Stefanijos 
paveikslu atgijo ir man pačiam dar 
nepažįstama žaizda: kažkur, gilumo
je aš geidžiau tos moters, ilgėjausi jos 
kvapaus, atsiduodančio kūno ir šlykš
tėjausi savo geidulių, savojo elgesio.

Stipriu rankos judesiu atveriu du
ris į prieangį, sparčiu žingsniu įeinu 
į pirkią.

— Na, nieko nematyti Tomai? — 
ramiai klausia Arminas.

— Mes neturėtume pasitikėti šiais 
žmonėmis... — išpyškinu aš, vengda
mas tiesioginio atsakymo į jo klausi
mą.

— Kodėl? Kas nors įtartino? — 
pakyla nuo suolo Arminas. Visų akys 
staiga įsiremta į mane.

— Kalbėkit vokiškai ar lenkiškai. 
Aš nesuprantu tos įmantrios kalbos, 
— įsiterpia Kurtas, suvokęs, jog mes 
kalbamės apie ką tai svarbaus.

— Tomas nepasitiki Slobodką, — 
trumpai paaiškino Arminas.

fBw.s daugiau)
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Gorbačiovas ir Lietuva
Įdomu buvo skaityti „E.L.“ pirmame 

numeryje A. Sadausko straipsnį „Nau
jiems Metams prasidėjus“. Tačiau, galbūt 
dar taipogi reikėtų pažiūrėti į dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje, pačių lietuvių aki
mis. Kaip jie ten vertina Gorbačiovo 
„persitvarkymo ir atvirumo“ politiką ir jo 
dedamas pastangas tas idėjas įgyvendin
ti Sovietijoje ir, žinoma, Lietuvoje.

Mes visi skaitėme spaudoje, girdėjome 
per radijo ir matėme per T.V. kokį 'įspūdį 
padarė Gorbačiovo kelionė į Vašingtoną 
ir kaip jis sugebėjo save taip teigiamai 
pristatyti ne vien tik JAV visuomenei, 
jos valdžios atstovams, bet taipogi ir dau
gelyje Europos valstybių. Ne vien tik mū
sų Mrs. Thatcher jam pasitiki ir nori su 
juo bendradarbiauti, bet ir kitų Europos 
valstybių vyrai jį aukštai vertina. Net 
toks didelis Sovietijos kritikas, Vokieti
jos Krikščionių Demokratų partijos ly
deris F. Strausas nuvykęs į Maskvą dvi 
valandas su Gorbačiovu bičiuliavosi. Pre
zidentas Reaganas, pasirašęs su juo bran
duolinių ginklų apribojimo sutartį, ruo
šiasi pavasario kelionei į Maskvą. Tad 
šitaip yra vertinamos Gorbačiovo pastan
gos tarptautinės politikos arenoje. Ar jis 
yra nuoširdus, ar tik nori pasaulį apmul
kinti, parodys ateitis.

Kaip Gorbačiovo politika yra vertina
ma Lietuvoje, mes galime sužinoti tik per 
pasikalbėjimus su neseniai ten apsilan
kiusiais tautiečiais, per gautus laiškus ir 
skaitant Lietuvos spaudą. Man neseniai iš 
Lietuvos sugrįžęs bičiulis rašo sekančiai:

„Yra ir ten liūdnų ir tamsių įspū
džių. Bet yra ir smagių, giedrių, viltin
gų ten labai permainingam naujo sti
liaus gyvenime. Ten yra daug gerų no
rų, gražių idėjų, kurios reikalauja ti
krai rimtų pastangų, kad jas įgyven
dinti. Dar kol kas sunku pakeisti per 
70 metų įsišaknijusius įpročius, nor
mas, gyvenimo stilių. Tačiau jau matosi 
daigai, kad tik neužgoštų jų kokios ne
tikėtos audros, vėjai... Visa Lietuva 
ypač gražiai ir pakiliai paminėjo mūsų 
Tautos dainiaus Maironio 125 metines. 
Ne tik didesniuose miestuose, bet ir 
rajonuose skambėjo pakilios patrioti
nės kalbos garbinančios Tautos mylimą 
dainių, skambėjo jo sukurtos, žmonių 
mėgiamos dainos: Lietuva brangi, Kur 
bėga Šešupė, Kur lygūs laukai ir dau- 

' gelis kitų. Tas gražus iškilmingas pami
nėjimas, tų dainų skambesys tarsi pa
kėlė visą kraštą ant sparnų — daina
vo seni ir jauni — ką tik išmokę jo 
dainas. Knygų lentynose pasirodė veik 
visa Maironio kūryba... Pradeda atgyti 
praeities vertybės, restauruojamos is
torinės vietos. Puikiai atremontuoti 
Maironio namai, net Vytis suspindėjo 
raudoname fone ant sienos. Jaunimas 
klausia kas čia per raitelis — mat nie
kad jo nematė...1
Tad šitokius įspūdžius parsivežė iš Lie

tuvos neseniai sugrįžęs vienas tautietis. 
Pavarčius Lietuvos spaudą irgi matosi, 
kad tas Maironio minėjimas buvo visur 
plačiai aprašytas. Savaitraštyje „Litera
tūra ir Menas“ (tiražas 41100) tam minė
jimui paskirta net 7 puslapiai. Jis įvyko

NEKROLOGAS
MIRĖ HELMUTAS GYZĖ 

(HELMUT GIESE) IŠ RYTŲ 
PRŪSIJOS

Helmutas Gyzė buvo gimęs 1931 m. 
rugpjūčio mėn. 29 d. Karaliaučiuje, Ry
tų Prūsijoje, ir sulaukęs 56 m. amžiaus 
mirė staiga širdies smūgio ištiktas Wein- 
heimo ligoninėje 1987 m. lapkričio mėn. 
20 d.

1945 m. vasario mėn., kai Raudonoji 
Armija užėmė Karaliaučiaus miestą, 14 
metų berniukas buvo atskirtas nuo tėvų. 
Nuo bado buvo priverstas bėgti į Lietu
vą. Tenai jis užaugo lietuviškoje šeimoje.

Nuo 1945 ligi 1947 metų daugelis liku
sių vokiečių Rytų Prūsijoje mirė badu, o 
kiti bėgo į Lietuvą. Ten žmonės juos pri
glaudė, pamaitino ir išgelbėjo nuo mir
ties. Apie 30.000 (trisdešimt tūkstančių) 
žmonių buvo taip išgelbėti, nors lietu
viams gręsė Sibiras, kad tuos žmones 
priglaudė, bet iš meilės ir žmoniškumo 
lietuviai darė viską, kad jiems padėius. 
Ypač vaikai buvo mielai priimami į šei
mas, jiems duodami net kiti vardai ir pa
vardės, slepiami nuo rusų. Šeimos i uos 
įjungė kaip savo vaikus, nes rusai norė
jo tuos vaikus patalpinti atskirose stovy
klose ir juos auklėti komunistiškoje dva
sioje. Taip buvo ir velionis išsaugotas ir 
išgelbėtas nuo rusų nagų. Jis visuomet, 
atvykęs į Vakarų Vokietiją, tą lietuvių 
meilę su dideliu dėkingumu pabrėždavo 
vokiečių įstaigose ir privačiai.

Lietuvoje būdamas išmoko lietuvių kal
bą, tapo amatininku. 1957 metais vedė 

valstybiniame dramos teatre, kur daly
vavo daug visuomenės veikėjų rašytojų, 
„Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmi- 
nikas R. Songaila, kiti valdžios atstovai 
„svečiai“ iš Maskvos, iš broliškų respubli
kų, visuomenės, ir dvasininkijos atsto
vai“. Tame minėjimo aprašyme yra daug 
patriotinių pasisakymų. Pavyzdžiui:

„Maironio kūryboje, visų pirma poe
mose, svarbi yra tautinio apsisprendi
mo situacija. Ji suriša individą su pa
saulio istorijos procesu (...) Šis apsi
sprendimas pastato žmogų prieš i'šda- 
vystės-ištikimybės dilemą...“ 
Toliau cituojama Maironio poezija: 
„Mylėk lietuvį tą brangią žemę... 
Mylėk jos kalbą, senovės būdą...
Mylėk prabočių kapus garbingus...“ 
Arba vėl cituojama:

„Daug kentėjus šalis, žemė bočių senų. 
Pasiilgusi saulės dienų!
Atbuski ir kelkis, džiaukis veidu viešu: 
Tau pavasario gandą nešu...“

Visuose puslapiuose atsispindi autorių 
Tėvynės meilė ir pagarba Mūsų tautos 
poetui Maironiui.

Daugiau apie Lietuvoje vykstantį persi
tvarkymą, galima matyti iš ten spaudoje 
skelbiamų laiškų bei straipsnių. Tam pa
vaizduoti pacituosiu keletą pasisakymų iš 
straipsnio pavadinto „Vakar, šiandien ir 
rytoj“, kuris buvo patalpintas lapkričio 
mėnesio „Pergalės“ žurnale (tiražas 
22120), Straipsnį pasirašė tūlas Vytautas 
Petkevičius. Jis tarp kitko rašo:

„P ris įminkime (...) tragiškus 
likimus Stalino represijos 
metu. Prisiminkime tūkstančius be jo
kio reikalo pokario metais represuotų 
ir vėl reabilituotų paprastų žmonių, 
kurie tose ilgose kelionėse prarado sa
vo artimuosius ir šeimos narius... Die
ve mano, kokią neįtikinamai brangią 
kainą mums reikėjo sumokėti už vadi
namuosius augimo trūkumus (...) mums 
labai dažnai ausis užtrenkia išpūstais 
skaičiais, didžiuliais derliais, milijoni- 
nias knygų tiražais (...) Dabar persi
tvarkymo metas. Partija sugrįžo prie 
(...) gyvenimo normų, kaip tiesa, vie
šumas, dalykiškumas, prieš prisiplakė
lius, prieš pinigo mėgėjus ir prieš ne
klystančiais apsišaukusius vadovus...“ 
Būtų galima ir daug daugiau pasisaky

mų pacituoti už .kuriuos prieš keletą .me
tų jų autoriai būtų atsidūrę Sibire.

Žinoma, mes negalime tikėtis, kad So
vietijoje bus įvesta tikra demokratija, 
kad bus atsisakyta nuo Markso-Lenino 
ideologijos. Negalime mes taipogi laukti, 
kad Gorbačiovas gražintų mūsų kraštui 
Nepriklausomybę. Tačiau jeigu jo propo- 
guojama tvarka bus įgyvendinta — palen
gvės mūsų brolių gyvenimas Lietuvoje. 
Tada bus Jiems lengviau visiems pasilik
ti ištikimiems Maironio skelbtoms idė
joms:

„Tas ne lietuvis, kuris tėvynę 
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.
To mes, atskirti nuo Tėvynės, turime 

niekados nepamiršti.
P. Girinis

Oną Džervaitę iš Punios, Alytaus apskr. 
Jos tėvai turėjo 30 ha ūkį. Rusai tą ūkį 
prijungė prie kolchozo ir visą turtą kon
fiskavo. Sulaukė sūnaus Jono (gim. 1959. 
7.1) ir dukters Danos (gim. 1964.4.7).

1967 metais visa šeima persikėlė į Va
karų Vokietiją ir ligi 1974 m. gyveno pas 
gimines. 1974 m. atvyko į Vasario 16 gim
naziją. Čia Helmutas dirbo ūkio prižiū
rėtoju, o žmona virėja 9 metus. Abu vai
kai lankė lietuvių gimnaziją. Sūnus Jo
nas ją baigė 1981 m., o duktė — 1983 m. 
Jonas studijuoja Heidelbergo universite
te germanistiką ir filosofiją, o Dana 
tame universitete — archeologiją ir 
senovės istoriją. Abu yra 8 semestre.

1983 m. visa šeima persikėlė į Wein- 
heimo miestą. Ten velionis dirbo namų 
prižiūrėtoju darbo įstaigoje (Arbeitsam- 
te). Nebepajėgdamas to darbo toliau dirb
ti, gavo lengvesnį Arbeitsamte Mannhei- 
me (Pfoertner) sargu, kur dirbo iki pa
skutinės valandos.

Palaidotas 1987 m. lapkričio mėn. 27 d. 
Huettenfeldo kapinaitėse. Apeigas atliko 
kunigas Fr. Skėrys. Laidotuvėse dalyva
vo apie 120 žmonių: Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai, mokytojai, ūkio personalas 
ir geri draugai iš apylinkių. Prie karsto 
pagarboje stovėjo keturi mokiniai Čup- 
linskas Rimas, Veigelis Michaelis, Baliu- 
lytė Dalytė ir Vygantaitė Kristina apsi
rengę tautiniais drabužiais. Karstas sken
do gėlėse tautinių spalvų, o kaspinai 
puošė koplyčią. Tai buvo tikros lietuviš
kos laidotuvės.

LIETUVOS KRIKŠTO SIMPOZIUMAS 
FLATERIO PILYJE

Zuerichsee-Zeitung laikraštis savo spa
lio 5 d. laidoje išsamiai ir įžvalgiai apta
rė šį iškilmingą minėj imą-simpoziumą, 
įvykusį spalio 3 d. įspūdingoje Rappers- 
wilio pilyje Šveicarijoje, čia 1868 metais 
Lietuvos dvarininkas Vladislovas Flate
ris savo ir kitų emigrantų lėšomis įstei
gė muziejų, kur yra surinkta daug vertin
gos, liečiančios Lietuvą ir Lenkija, me
džiagos. Rapperswilio pilis yra laikoma 
vienu iš žymiausių istorinių pastatų Zue- 
richo apylinkėje.

Mūsų Krikščionybės jubiliejaus metu 
muziejaus ėksponatai buvo žaviai papil
dyti Vokietijos lietuvių atvežta gintaro 
ir lietuviškų audinių paroda. — Taigi, 
šiuose istoriniuose rėmuose ir buvo no
rima, Lietuvos Krikšto jubiliejaus proga, 
ne tik kelių šimtmečių valstybinę ir liki- 
minę Lietuvos-Lenkijos istoriją priminti, 
bet ir šitų santykių šešėlius iškelti, ypač 
tarp karinių metų užnuodytų santykių 
dėl Vilniaus ir vėl ieškoti kito tarpusa
vio santykių kelio, — rašo šveicarų ko
respondentas, remdamasis mokslinių pa
skaitų išvedžiojimais, pradedant pagony
bės laikais (prof. P. Rabikauskas ir bai
giant sovietinės okupacijos tragedija, dr. 
Cywinski). Po diskusijų teko iš šveicarų 
klausytojų girdėti, jog jiems dabar pa- 
aiškėjęs lietuvių ir lenkų konfliktas dėl 
Vilniaus.

Minėjimas buvo pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis, giedant L. Stepaitienei 
(JAV), šalimais esančioje senoje, gražio
je šv. Jono bažnyčioje. Po pamaldų Va
sario 16 gimnazijos mokiniai lietuviškai 
ir lenkiškai deklamavo eiles iš Adomo 
Mickevičiaus „Pono Tado“: Tėvynė Lie
tuva, mielesnė už sveikatą! Kaip reik 
tave branginti, vien tik tas pamato, kas 
jau tavęs neteko...

Lingviste paskaitininke iš Londono už
akcentavo, jog kas gero esą lenkų litera
tūroje, — tas ateina iš Lietuvos: nuo Slo
vackio ir Mickevičiaus iki Konvickio ir 
Milašiaus.

Pažymėjęs, jog šis šventiškas jubilie
jus Lietuvos Krikšto istorijai ir lietuvių- 
lenkų santykiams nušviesti, vyko globo
jant vyskupui dr. A. Deksniui ir St. Gal- 
leno kantono vyskupui dr. O. Maader, 
akylus korespondentas citgvo „jeigu Lie
tuvos kelias į Krikščionybę viduramžiuo
se ir buvo sunkus, tai po antrojo pasauli
nio karo lietuviai parodė tiek ištikimy
bės tikėjimui, kad mes jais laisvuose, ta
čiau tikėjime ne taip tvirtuose, Vakaruo
se galime tik žavėtis ir juos gerbti“.

Tokiu būdu rengėjų tikslas Šveicarijoje 
Lietuvos Krikščionybės jubiliejų atžymė
ti ir tuo pačiu Lietuvos ir mūsų Tautos 
vardą vėl viešumon iškelti buvo pilnai at
siektas.

Kor.

Gediminas šlikas

TĖVYNĖS KALĖDŲ SAKMĖ

Baltas, baltas, tarytum pūkai, 
Sniegas dengia gimtąją Žemę...
Ledo kristalais sustingo laukai — 
Laumės sniegą rieškučiomis semia.

Pasemia barsto ant gatvių, takų, 
Šarmoja jos gluosnį, elektros vielas 
Snieguolės vis ilgis naktelių šaltų 
Ir šokinėja per baltas dienas.

Oras apsaldo medaus kepiniais, 
Dūmai paliejo begales spalvų...
Pusnys nukaro visais patvoriais, 
Nuometai svyra nuo kaimo stogų...

Miškas pakvipo spygliais žaliais, 
Pasipuošė sniego ir ledo skarom... 
Tūkstančiai kojų giržda keliais, 
Kad nevėluot Piemenėlių Mišiom.

Be galo pusninga, be galo graži 
Gimtojo krašto Kalėdų sakmė... 
Teguodžia visus šaltam pakely 
Skaisti danguje Kūdikėlio žvaigždė!

Vasario 16 gimnazijos Kuratorijos pir
mininkas tėvas A. Bernatonis su velioniu 
atsisveikino gimnazijos direktoriaus A. 
Smito, mokytojų, mokinių ir ūkio perso
nalo vardu.

Paliko liūdinčius žmoną Oną, sūnų Jo
ną, dukrą Danutę ir žmonos gimines Lie
tuvoje.

Visiems reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą ir su visais kartu liūdžiu netekęs 
ištikimo tėvynainio. Tebūna Tau lengva 
svetimoji, mielas Helmutai, nors ir ne
gimtoji žemė Vakarų Vokietijoje. Čia mes 
neturime pasiliekančios vietos, bet ieš
kome būsimos.

Visi dalyviai buvo pakviesti Gyzų šei
mos į gimnazijos valgyklą kavos su py
ragais.

ev. kunigas Fr. Skėrys

Vokietijos Lietuviai
Lapkričio 13-14 Huettenfelde vyko

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

J. Sabas buvo išrinktas pirmininkauti 
posėdžiams, sekretoriavo J. Lukošius.

Pranešimų eilę pradėjo Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas dipl. inž. Juozas 
Sabas. Surengtas centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfelde, dalyvaujant 
aukštiesiems vokiečių svečiams, įprasta 
mokinių atliekama meninė programa. Pir
mininkas papeikė blogą tautiečių įprotį 
atsinešti savo valgius ir gėrimus, kai vei
kia rengėjų gėrimų ir užkandžių barai. 
Tai ne tik mažina renginio pajamas, bet 
ir įneša daug netvarkos.

Pirmininkas buvo nuvykęs į Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą 
Romoje birželio gale ir į XXXIV 
Europos lietuviškųjų studijų savaitę Lon
done liepos 26 — rugpjūčio 2. Romoje 
dalyvavo Pasaulio LB ir jaunimo vadovų, 
o Londone — Europos LB ir jaunimo va
dovų pasitarimuose ir apie juos painfor
mavo suvažiavimo dalyvius.

Ir šių metų vasarą numatyta lietuvių 
vaikų stovykla neįvyko dėl dalyvių sto
kos.

Pilies atstatymo darbai tęsiami. Jie 
kainuos apie 7 milijonus DM. Pusę tos 
sumos duos Draudimo įstaiga, apie 3 mi
lijonus — vokiečių įstaigos, o lietuviams 
teks sudėti pusmilijonį DM.

Vokietijos LB valdybos įgaliotinis Nor- 
drhein-Westfalijai Jeronimas Gulbinas 
pranešė, kad tame krašte veikli tik Bonn- 
Koelno LB apylinkė. Ji Annaberge suren
gė Motinos dienos minėjimą su vokiečių 
įstaigų parama.

Tėv. dr. Konstantinas Gulbinas rugsėjo 
13 Esseno katedroje suruošė Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą.

Tautos šventė paminėta spalio 3 Dues- 
seldorfe. Pagrindinis organizatorius bu
vo Rimantas Gumuliauskas. Visuose ren
giniuose dalyvių skaičius buvo mažas.

Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį 
Muelheime laikomos pamaldos lietu
viams. Po jų parapijos salėje įvyksta tau
tiečių pabendravimas: aptariami lietuviš
ki reikalai, pravedami mažesni minėji
mai.

Nusiskundė, kad finansinę paramą tei
kianti vokiečių įstaiga vis sunkina atsi
skaitymą.

LB apylinkių pranešimus pradėjęs VLB 
Duesseldorfo apylinkės pirmininkas Mar
tynas Valaitis didele veikla pasigirti ne

Skaitytoju Cai&kai
AUTONOMIJA ESTIJAI?

„Lietuvos Pajūrio“ lapkričio laidoje ra
šoma, kad keturi estų tarybiniai moksli
ninkai ir partijos nariai viešai paskelbė 
projektą, kuriuo siūlo Estiją išjungti iš 
Sovietinės ekonomijos sistemos ir patiems 
perimti tvarkyti Estijos ekonomiją ir net 
pasienio kontrolę, kad apsisaugojus nuo 
sovietinių tautų antplūdžio.

Jeigu tai įvyktų, tai Estija taptų at
skiru, autonominiu vienetu.

Įdomu ką planuoja tarybiniai Lietu
vos ekonomistai ir politikai.

D. Gintas, Anglija

„Europos Lietuvio" Redakcijai!
Nors jau virš 10 metų gyvename Vokie

tijoje, tačiau tik šiais metais per Kalė
das pakliuvo Jūsų laikraštis man ir ma
no žmonai pirmą kantą į rankas. Pirmas 
įspūdis buvo labai geras, ypač mus su
domino aktualios temos iš šiandieninio 
Lietuvos gyvenimo. Norime taipogi tapti 
Jūsų laikraščio skaitytojais.

Linkime Jums visokeriopos sėkmės to
limesniame darbe.

Jūsų skaitytojai (busimieji),
" Gerda ir Werner Lepa, Vokietija

Savaitraštis yra geras. Linkiu stiprėti 
ir tapti geriausiu, labiausiai prenumeruo
jamu laikraščiu pasaulyje!

Sulaukite 5000 prenumeratorių!
L. Grinius, JAV

APMĄSTYMAI
Ir 1988 metų sulaukiau. Ačiū Dievui 

ir daktarams. Deja, metų sulaukiau, bet 
ne tokių, kokių aš norėjau bei tikėjausi 
sulaukti. Jie prasidėjo nebaigtais skaus
mais bei nežinia.

Aurelija Balašaitienė „EL“ Nr. 1 
(1988) straipsnį pavadino: Reikia pagal
voti, bet...“

Taip, tas „bet“ visur lenda. Pav. jauni
mas turėtų norų ir jėgų už tautos Lais
vę dirbti, bet senieji visose kėdėse sėdi. 

galėjo, nes Apylinkė turi tik 7 narius 
(įstojo du nauji). Ir iš jų sunku išrinkti 
solidarumo įnašus. Kiti tautiečiai yra už
miršę lietuviais esą.

Užtat VLB Schwetzingeno apylinkės 
pirmininkas Jonas Vitkus turėjo ką pra
nešti. Jo vadovaujama LB apydnkė tu.i 
53 narius. Kasmet šaukiami visuotini na
rių susirinkimai, perrenkama Valuyba. 
Solidarumo įnašus susimoka 99 proc. na
rių. Iš Apylinkės kasos paaukota 500 DM 
Vokietijos lietuvių jaunimo atstovų ke
lionei į VI PLJ kongresą Australijoje. 
Per vieną susirinkimą nariai sudėjo 85 
DM VLB valdybos INFORMACIJOMS 
leisti.

Kas antrą kiekvieno mėnesio sekmadie
nį kun. Br. Liubinas Ketsche laiko pa
maldas. Po jų tautiečiai susirenka Gam
tos draugų svetainėje pabendrauti. Su 
toli gyvenančiais nariais palaikomi ryšiai 
laiškais ir telefonu. Nariai pasveikinami 
jubiliejinių gimtadienių progomis, o įniru
siems padedamas ant karsto vainikas su 
tautinių spalvų kaspinais. Platinama liet, 
spauda. Tautiečiai gausiai dalyvauja Ro
muvoje ruošiamuose centriniuose rengi
niuose.

Iš VLB Muencheno apylinkės pirminin
ko dipl. inž. Ričardo Hermano pranešimo 
paaiškėjo, kad muencheniškiai veikliau
si. Turi 64 narius. Valdyba per metus iš
leidžia šešis bendraraščius. Lituanistinė 
mokyklėle surengė Kalėdų eglutę. Su
ruoštos lietuviškos Kūčios. Vasario 16 
gimnazijos berniukų bendrabučio statybai 
iš LB apylinkės kasos paaukotas antras 
tūkstantis DM. Veikia ir nuolatinis būre
lis Gimnazijai remti.

Kartu su Susitikimo namais (Haus der 
Begegnung) ir finansine vokiečių įstaigų 
parama 1987 vasario mėn. suruoštos Pa- 
baltiečių kultūros dienos, kurių metu pa
minėtos Lietuvos ir Estijos 69-sios ne
priklausomybės metinės, dail. A. Krivic
ko surengta lietuvių grafikos ir meno lei
dinių paroda. Dr. K. Čeginskas skaitė pa
skaitą apie Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejų.

Gegužės 2 atšvęsta Motinos diena. Rug
pjūčio 16 surengtas jubiliatų pagerbimas: 
Antano Brakausko bei Petro Česūno 80 
metų ir Juozo Kairio 85 metų. Gausiai 
dalyvauta išvykoje į Lietuvos krikšto mi
nėjimą Romoje birželio pabaigoje.

Rugsėjo 12 paminėta Tautos šventė su 
inž. Jono Simokaičio paskaita ir so.istčs 
Violetos Hermanaitės lietuviškų dainų 
rečitaliu.

(VLB Informacijos) 
(Bus daugiau)

Mes norėtume su lenkais vienytis, bet 
skaudi praeitis neleidžia. Ir rusai būtų 
neblogi, jeigu pilną laisvę duotų, bet jie 
to nepadaro.

Nun wie soil es weiter gehen? Kaip turi 
toliau eiti?

Vokišką sakinį įdėjau todėl, kad noriu 
pasakyti, kad mišrios šeimos yra, buvo 
ir bus lietuviškumo nusileidimas į amži
ną nutautėjimą! Tik labai maža dalis liks 
ištikimi tėvų žemei! Sakau užtardamas 
A. Balašaitienę. Turbūt, ji rašosi savo 
pavardę mielai ir niekam nesiskundžia. 
Radau kelias moteris su vokiškom pa
vardėm, bet lietuviškais vardais. Pav.: 
Elvyra Bonner. Kalbėjo trijomis kalbo
mis: lietuvių, rusų ir vokiečiu. Aš norė
jau lietuviškai kalbėti ir rašyti. Susira
šinėjime ant voko užrašiau: Elvyra Bo- 
nienė. Ji mane aprėkė, sakydama, kad 
vokiečiai tik vokiškai supranta ir ji ne
norinti kitaip vadintis! Man buvo labai 
nepatogu...

O kai aš lietuviškai dainuoju, plokšte
lę ar kasetę lietuviškai groti uždedu, gir
džiu: „Auslander, halte delne Klappe“. 
Kartą buvau net sumuštas vaikų, kad aš 
lietuvišką plokštelę griežiau. Ir riumifė 
ninkai mane sumušė, bet policija mane 
kaltino ir sakė, kad „Hausfriedesbruch!“ 
Tai kaip galima nenutautėti?

Tai va kur tautiškumas! Tremtis kalta?
O mes pavieniui gyvendami daug ken

čiame. Visur kenčiame ir esame visų ven
giami, jeigu lietuviškai užsimename. Ti
kra tiesa!

Man neteisybė nepatinka. Ypatingai 
kas krikščionybę liečia. Va, ir Algis Sa
dauskas tvirtina, kad viskas Lietuvoje 
draudžiama. Net, girdi, nėra lietuviškų 
maldaknygių ar Katekizmų. Čia nieko lie
tuviško nėra, bet Katekizmą man vienas 
kunigas (V. Vokietijos) prisiuntė. Jis yra 
spausdintas Lietuvoje 1980 metais. Spau
dė „Vaizdo“ spaustuvėje Vilniuje, St az- 
delio — 1. Užak. Nr. 2831. Kreipkitės te
nai...

Ignas šmigelskis, Vokietija J
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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.

AUKOS SPAUDAI

V. Balkys — 3.50 sv.
J. Glemža — 58.50 sv.
J. Pakalnis — 10 sv.
J. Gudaitis — 3 sv.
R. Karalius — 5.50 sv.
V. Andriulis — 3.50 sv.
P. Taujinskas — 3 sv.
V. Olensevičius — 10 sv.
V. Bernatavičius — 3 sv.
J. Čapas — 3 sv.
A. Tirevičius — 3.50 sv.
B. Urbonavičius — 5.50 sv.
S. Macuras — 10 sv.
M. Nixon — 3 sv.
P. Pagojus — 8 sv.
J. Šidlauskas — 3 sv.
L. Songaila — 4.50 sv.
D. Ramelis — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiausiai dėkoja

me.

Manchesteris
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

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

Programoje H. Vaineikio paskaita ir

INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

Tautos Fondas finansuoja Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto lei- Į 
džiamus ELTA informacijos biuletenius. Europos laida, anglų kalba, yra Į 
spausdinama „Nidos" spaustuvėje Londone. Iš čia biuletenis pasiekia Europos I 
valdžių pareigūnus, politinius veikėjus, spaudą, tarptautines organizacijas ir Į 
kt. informuodamas apie tikrą padėtį ok. Lietuvoj ir apie pasaulio lietuvių pas- Į 
tangas atgauti jos laisvę. Biuletenio platinimas brangiai kaštuoja, nes daug/ 
egzempliorių yra išsiuntinėjama veltui, bet informacija yra mūsų stiprus giJk 
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 politikai 
Sov. Sąjungoje. Tai gražiai skambantys žodžiai, bet tikrumoje ta naujoji po- 1 
litika Lietuvoje nėra pakeitusi okupanto veido, nei jo metodų nei tikslų. 1 

Biuletenio kaina 12.00 sv. metams. Europos lietuviai prašomi užsisakyti 1 
sekančiu adresu:

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

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.

meninė dalis, kurią atliks Nottinghamo 
moterų duetas „Rūta“.

Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiau
siai minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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

Nottinghamas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 27 d., 6.30 p.p. Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Road, DBLS Notting
hamo skyrius ruošia plataus masto ne
priklausomybės šventės minėjimą. Pro
gramoj: „ONE“ atstovų sveikinimai, pa
skaita, „Gintaro“ mišrus choras, tautiniai 
šokiai ir „Rūtos“ duetas.

Bus šokiai. Vakaro pelnas skiriamas 
Tautos Fondui.

Kviečiame atsilankyti visus iš arti ir 
toliau.

Skyriaus Valdyba

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

W olverhamptonas
FILMŲ IR POEZIJOS VAKARAS

Vasario 20 d. Lenkų klube, Stafford 
Rd., Oxley, Wolverhamptone (netoli 
Goodyear fabriko), ruošiamas Filmų ir 
Poezijos vakaras. Jį pradėsime šalia esan
čioje bažnyčioje 4 vai. p.p. šv. Mišiomis, 
kurias celebruos kun. dr. S. Matulis.

Lenkų klubas pasiekiamas iš naujos 
autobusų stoties (šalia gelž. stoties) au
tobusu Nr. 503 ar 506.

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.

Įėjimas veltui.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir to

li atvykti ir pamatyti Vilniaus ir Romos 
iškilmių video filmą.

Wolverhamptono lietuvių parapija

AFGANISTANO OKUPACIJOS 
METINĖS

(Atkelta iš 1 psl.)
karą pagamintame filme, kurio fragmen
tus latvis kino operatorius įterpė į savo 
reportažą. Šio sovietinio filmo tikslas bu
vo pateisinti sovietų dalyvavimą Afganis
tane konflikte tariamais politiniais, pa
triotiniais ir vadinamo internacionalizmo 
motyvais, šiuos motyvus, tačiau, sužlug
do kare dalyvavusių jaunuolių pareiški
mai, kuriuose visu ryškumu atsispindi jų 
patirta ir tebepergyvenama žmogiškoji 
tragedija. Vien iš Pabaltijo kraštų “į Af
ganistaną buvo pasiųsti apie 60 tūkstan
čių jaunuolių, iš kurių, deja, ne visi turė
jo laimės gyvi sugrįsti į savo tėvynes. 
Grįžusieji yra paženklinti nebeišgydomo
mis fizinėmis ir psichinėmis žaizdomis. 
Jaunuoliai pabaltiečiai pagrįstai nesu
pranta, kodėl jie yra verčiami vykti ka
riauti į tolimą ir svetimą kraštą, be 
įtikinančios ir pateisinamos priežasties 
žudyti žmones ir aukoti savo pačių gyvy
bę vardan kažkokio neaiškaus ir nesuvo
kiamo internacionalizmo. Grįžusiųjų per
gyvenamą dramą dar pagilina izoliacijos 
jausmas, kurį sukelia sunkumai vėl įsi
jungti į normalų socialinį gyvenimą. Jau
nuoliai su kartėliu konstatuoja, jog val
džia jais nesirūpina ir juos slegia aplin
kos nejautrumas. Tai mūsų atpildas, pa
žymėjo vienas latvis jaunuolis, už mūsų 
prievartinį dalyvavimą šlykščiame ir pur
viname kare Afganistano žemėje.

(VAT.R.)

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.

„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.

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
Nepamirškite „Europos Lietuvio“. Pa

remdami vienintelį savaitraštį Europoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskirti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.

PAMALDOS
Nottinghame — sausio 31 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Manchesteryje — sausio 31 d., 12.30 v.
Giaucestcryje — sausio 30 d., 12 vai., 

Šv. Petre.
Stroude — sausio 30 d., 15 vai., Beec

hes Green.
Nottinghame — sausio 27 d., palaimin

tojo Jurgio Matulaičio šventėje, 8 vai. 
ryte, Židinyje.

Nottinghame — sausio 31 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Nottinghame — vasario 7 d., 11.15 vai., 
židinyje.

Mansfielde — vasario 7 d., 15 vai., Šv. 
Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.

Nottinghame — vasario 14 d., 11.15 vai., 
Židinyje, Vasario šešioliktosios 70 meti
nių proga.

Leicesteryje — vasario 14 d., 14 vai., 
švč. Širdyje.

Wolverhamptone — vasario 20 d., 16 
vai., Švč. Trejybės (lenkų) bažnyčioje, 
Stafford Rd.

Nottinghame — vasario 21 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje — vasario 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birminghame — vasario 21 d., 17 vai., 
Šv. Onoje, 96 Bradford St.

GLOUCESTERYJE ir STROUDE 
Maldos Žygis

už Lietuvą yra skirtas vasario 7 dieną.

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

VATIKANO ATSTOVYBĖS
Prie Apaštalų Sosto šiuo metu yra 

akredituotos iš viso šimtas šešių pasau
lio valstybių diplomatinės misijos, kuiių 
tarpe ir nepriklausomos Lietuvos diplo
matinė atstovybė. Apaštalinės nuncijatū- 
ros veikia 115-oje pasaulio kraštų ir prie 
Europos Ekonominės Bendruomenės. Iš 
komunistų valdomų Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų tarpo, tiktai Jugoslavija tu
ri savo ambasadorių Vatikane. Lenkijai 
šiuo tarpu atstov'auja delegatas palaikan
tis nuolatinius darbo ryšius tarp Lenki
jos vyriausybės ir Apaštalų Sosto. Vati
kanas turi savo nuolatinius stebėtojus 
prie įvairių tarptautinių organizacijų: prie 
Jungtinių Tautų New Yorke ir jos žinybų 
Ženevoje bei Vienoje, prie UNESCO or
ganizacijos Paryžiuje, prie Europos Ta
rybos Strasburge, prie Amerikos valsty
bių organizacijos“ Vašingtone ir Pasauli
nės Turizmo organizacijos Madride.

KALTINAI KONCERTUOJA
Solistė Nelė ir muzikas Arvydas Palti- 

nai su nauja koncertų serija vėl aplankė 
penkias lietuvių bendruomenes Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Penktosios Bal
tinų viešnagės Amerikoje metu koncer
tai buvo surengti Bostone, Baltimorėje, 
Omahoje, Čikagoje ir Detroite. Nelė ir 
Arvydas Baltinai savo gražiomis estradi
nėmis dainomis apie Lietuvą ir jos gamtą 
visada sutraukia gausius būrius klausy
tojų. Koncertai šį kartą buvo pradėti Ne
lės įspūdingai atlikta Maironio eilėraščio 
„Lietuva brangi" melodeklamacija, ku
riai foną sudarė jos pačios juoston įdai
nuotos melodijos.

ANELĖ VALAITYTĖ DAINUOJA
Frankfurto, Federacinėje Vokietijoje, 

radijo stotis visą valandą .paskyrė lengvo 
žanro dainininkei lietuvaitei Anelei Va
laitytei. Radijo pranešėjas pažymėjo, kad 
dainininkė yra gimusi Lietuvoje ir gerai 
moka savo gimtąją lietuvių kalbą. Dai
navimo meno viršūnę Valaitytė pasiekė 
prieš keletą metų, laimėdama Europos 
„Grand Prix" — didžiąją premiją.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
HAMILTONE

Į Hamiltone, Kanadoje, šiais metais lie
pos mėnesį rengiamą . aštuntąją laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių šventę 
jau “įsiregistravo apie 90 tautinių šokių 
grupių su beveik tūkstančių devyniais 
šimtais šokėjų. Šios grupės atstovaus 
šešiem kraštam: Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, Kanadai, Vakarų Vokietijai 
Anglijai, Argentinai ir Brazilijai. Mano
ma, kad prie jų dar prisidės ir kitų kraš
tų lietuvių tautinio meno ansambliai. 
Lietuvių šokių šventė vyks neseniai pa
statytame Hamiltono miesto Koliziejuje, 
kuriame sutelpa apie 17-ka tūkstančių 
žiūrovų. Prieš šokių šventę kaimyninia
me Toronte bus rengiami Pasaulio lietu
vių seimas ir Kultūros kongresas. Numa
toma, kad šiuose trijuose renginiuose da
lyvaus nemažas skaičius lietuvių iš įvai
rių pasaulio kraštų. (Dr.)

LENKAI PASILIEKA VAKARUOSE
Praėjusiais metais daugiau negu keturi 

šimtai tūkstančių lenkų turistų aplankė 
Federacinę Vokietiją. Iš jų tarpo beveik 
50 tūkstančių nusprendė nebegrįžti į Len
kiją pasiprašydami Vakarų Vokietijoje 
politinės globos. Kai kurie čia galutinai 
įsikuria, kiti emigruoja į užjūrio kraš
tus. Vakarų Vokietijos Raudonasis Kry
žius pranešdamas šiuos statistinius duo
menis, paragino krašto valdžią užmegzti 
derybas su Lenkijos vyriausybe, kad lais
vę pasirinkusiųjų lenkų artimiesiem bū
tų leidžiama taip pat išvykti iš Lenkijos 
ir susijungti su savo šeimomis Vakaruo
se. Lenkijos vidaus reikalų ministerija, 
iš savo pusės, pranešė, kad 87-aisiais me
tais penki milijonai 75-ki tūkstančiai len
kų turistų buvo iškeliavę į užsienio kraš
tus. Iš jų milijonas 129-ni tūkstančiai lan
kėsi įvairiuose Vakarų kraštuose, o kiti, 
kurie sudarė didelę daugumą, — keliavo 

“į komunistų valdomus Europos kraštus.

PERSEKIOJA RELIGINĘ SEKTĄ
Apie penkiasdešimt Hare Krishna reli

ginės sektos narių Sovietų Sąjungoje pra
nešė, jog artimiausiu laiku ketina pa
skelbti bado streiką protestuodami prieš 
sektos narių persekiojimą administraci
niais potvarkiais ir kai kurių jų “įkalini
mą. Sektos nariai vykdys bado streiką 
pasiskirstę į grupes įvairiuose Sovietų 
Sąjungos ir jos valdomų kraštų miestuose 
— Maskvoje, Leningrade, Kijeve, taip 
pat Rygoje, Vilniuje ir Kaune. Jie pa
reiškė, kad Hare Krishna sektos narių 
persekiojimai paaštrėjo po rugpjūčio 29 
dieną Maskvoje surengtos demonstraci
jos, kurią milicija grubiai išvaikė. Apie 
20 sektos narių buvo suimti ir įkalinti 
kalėjimuose arba psichiatrinėse ligoninė
se. (AFP)

PAŠA II. YJE
„Marksizmas yra sionizmas“

Britanijos žydų laikraštis „The Jewish 
Chronicle" aprašo Leningrado universite
to suorganizuotą konferenciją, kurioje 
dominavo viena iš daugelio neseniai “įsi
kūrusių organizacijų Sovietų Sąjungoje 
„Pamyat“. Laikraštis cituoja vieną pa
reiškimą, kad niekas nepasikeis tol, kol 
„nepripažinsime marksizmo kaip grynai 
sionistų išradimą". Laikraštis nusiskun
dė, kad antisemitiniai pareiškimai nesu
silaukia jokios visuomenės kritikos. 
Airiai įsikurs Maskvoje

Airių oro bendrovė Aer Rianta sudarė 
sutartį su Sovietų Sąjunga įsteigti ir iš
laikyti neapmuitintų prekių krautuves 
Maskvos tarptautiniame Sherenetyevo 
aerouoste. Tai esąs didžiausias Airijos 
prekybinis susitarimas su Sovietų Sąjun
ga, kuris atidarys naują rinką airių pre
kėms. Airija dėl šios sutarties varžėsi su 
japonų ir amerikiečių firmomis.
Mažiau minų Persijos įlankoje

Persijos įlankoje tarp anglų, olandų ir 
belgų yra sudaryta viena bendra vadovy
bė ir sumažintas laivų skaičius, iš astuo
nių iki penkių, nes įlankoje sumažėjo at
randamų minų skaičius. Britanijos karo 
laivų dalinys, „Armilla“ ir toliau saugos 
trijų valstybių prekybinius laivus. Yra 
žinoma, kad Irane jau nuo lapkričio mė
nesio ruošiamasi naujai atakai prieš 
Iraką.
Ir čekoslovakai protestuoja

Pranešama, kad 75.000 žmonių pasira
šė peticiją, reikalaujančią religinės lais
vės ir atskyrimo bažnyčios nuo valstybės. 
Taip pat reikalaujama, kad būtų galima 
turėti daugiau klierikų ir kad popiežius 
galėtų paskirti vyskupus į 10 vyskupijų, 
kurios neturi valdytojų, nes valdžia ne
sutinka su popiežiaus numatytais kandi
datais.
Libijos Gadafi remia IRA

Spalio mėnesį Prancūzijoje sulaikytas 
Panamoje užregistruotas laivas, plaukian
tis link Airijos, ir jame atrasta 150 tonų 
ginklų, skirtų „airių respublikos armijai“ 
(IRA). Tuo metu buvo manoma, kad IRA 
nepajėgs išvystyti didesnės ofensyvos 
šiaurinėje Airijoje (Ulster). Dabar gi sa
koma, kad prieš tai jau keli laivai su 
Libijos ginklais pasiekė Airiją ir kad 
IRA ruošiasi pradėti terorą Ulsteryje ir 
pačioje D. Britanijoje.
Popiežius aplankys Airiją ir... Lietuvą?

Iš Romos pranešama, kad popiežius 
numato šiais metais antru kartu aplanky
ti Airiją, bet tai pi įklausys nuo to, ar So
vietai leis popiežiui nuvažiuoti į Lietuvą, 
švenčiant 1000 metų krikščionybės į Ru
siją įvedimo sukaktį. Jeigu leis, tai po
piežius neturėtų laiko vizituoti Airiją. Jis 
labai norėtų aplankyti Rusiją — pirmą 
kartą jis prisipažino per spaudos konfe
renciją. „Tai būtų labai svarbus vizitas 
ne vien iš religinės pusės, bet ir dėl tarp
tautinio valstybių sugyvenimo. Atrodo, 
kad visi spaudžia tokį vizitą padaryti“, 
pareiškė popiežius. Dar pridėjo, kad „yra 
daug katalikų visoje Sovietų Sąjungoje, 
ir jie nori, kad aš juos aplankyčiau“.
Amerika išeina, Rusija ateina

Sovietų užs. reik, ministeris Shevard
nadze iš Bonos tiesiog atvažiavo į Madri
dą tuo laiku, kai amerikiečių bombone
šiai yra verčiami apleisti savo bazes Is
panijoje. Ispanija tačiau tebelieka NATO 
nariu ir, nors valdoma socialistinės vy
riausybės, sako veda viduje kapitalistinę 
ūkinę politiką.
Laukiamas svečias Britanijoje

Egipto prezidentas Hosni Mubarak šią 
savaitę lankėsi Britanijoje ir turėjo pasi
kalbėjimus su M. Thatcher ir užs. reik, 
ministerio pavaduotoju David Mellor, ku
ris kritikavo Izraelio elgesį su paslesti- 
niečiais. Egipto prezidentas yra nepavy
dėtinoje padėtyje — jis turi užtarti pa
lestiniečius, bet iš kitos pusės, jis nenori 
sugadinti santykių su Izraeliu, su kuriuo 
Egiptas turi sudaręs karinę sutartį. Eina 
spaudimas iš visų pusių, kad Izraelis su
tiktų dalyvauti tarptautinėje konferenci
joje, kurioje būtų sprendžiamas palesti
niečių klausimas. Israelio užs. reik, mi
nisteris Peres (socialistų partijos) nori 
tokios konferencijos, bet jo ministeris pir
mininkas Shamir (Likud partijos) tam 
priešinasi, nes jis bijo, kad tokia konfe
rencija eis prieš Israeli.
Turino drobulė vėl tiriama

Septynios laboratorijos pasisiūlė praves
ti Turino drobulės tyrimus, bet Vatikanas 
pasirinko tik tris. Kitos keturios teigia, 
kad trijų paskelbtieji rezultatai nebus ti
kinami. Dėl praeityje darytų tyrinimų re
zultatų dar vis yra reiškiama abejonė. 
Tyrimams yra reikalingi Torino drobulės 
pavyzdžiai, gi Turino arkivyskupas, kurio 
žinioje yra drobulė, nenori jos per daug 
karpyti.

Tyrimų tikslas yra nustatyti drobulės 
amžių, nes tikinčiųjų yra manoma, kad 
į tą drobulę buvo įvyniotas Kristaus kū
nas, kurio atvaizdas paliko drobulėje.
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