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ESAME EUROPOS DALIS
PASAULINĖS PABALTIEČIŲ 

TARYBOS LAIŠKAS 
GENSCHERIUI

Ryšium su Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro Shevardnadzes vizitu 
Bonnoje, Pasaulinė Pabaltiečių Taryba 
pasiuntė laišką Federacinės Vokietijos 
užsienio reikalų ministrui Genscheriui 
Pabaltijo kraštų klausimu. Pasaulinė Pa
baltiečių Taryba jau nebe pirmą kartą 
jaučia pareigą pabrėžti, rašoma laiške, 
kad Pabaltijo kraštų problema, tai yra 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacija ir 
tų trijų valstybių prievartinis 'įjungimas 
į Sovietų Sąjungą Hitlerio ir Stalino san
dėrio pagrindu, turi būti išspręsta įtempi
mo sumažinimo tarp Rytų ir Vakarų ir 
nusiginklavimo proceso eigoje. Tiek so
vietai, tiek vokiečiai, toliau pažymima 
laiške, yra atsakingi už dabartinę netei
sėtą Pabaltijo tautų padėtį. Praėjęs lai
ko tarpas nėra atleidęs vokiečių nuo jų 
atsakomybės dėl Pabaltijo tautų laisvės 
sunaikinimo. Pabaltiečiai, betgi, yra dė
kingi Federacinės Vokietijos vyriausybei, 
kad ji iki šiol nepripažino teisėtu trijų 
Pabaltijo kraštų įjungimą į Sovietų Są
jungą. Sovietų Sąjunga, tačiau, vis dar 
paneigia istorinį faktą, būtent, Hitlerio 
ir Stalino sandėrio slaptuosius protokolus, 
kurie buvo pasirašyti 1939-ais metais 
rugpjūčio 23 dieną ir rugsėjo 28-ąja ir 
kuriais buvo begėdiškai nulemtas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos politinis likimas.

Primindama visa tai, toliau rašoma 
laiške, Pasaulinė pabaltiečių Taryba lau
kia, kad Federacinės Vokietijos vyriausy
bė, pokalbiuose su sovietų užsienio rei
kalų ministru ir ateityje paragins Sovie
tų Sąjungą naujoje vadinamo persitvar
kymo dvasioje nenutylėti istorinės tie
sos, liečiančios Pabaltijo kraštų okupaci
jos aplinkybes. Jei siekiama įgyvendinti 
Europoje tikrą savitarpio pasitikėjimą ir 
bendradarbiavimą, reikia pasirūpinti at
kurti trijų Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę ir jom priklausančias suvereni
nes teises. Pabaltijo tautos padarytos 
skriaudos ir neteisybės atitaisymas, pažy
mi Pasaulinė Pabaltiečių Taryba, anaip
tol neprištarauja nusiginklavimo pastan
gom ir tarptautinio įtempimo sumažini
mo procesui. Priešingai, Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai padarytos skriaudos ir ne
teisybės atitaisymas sustiprintų savitar
pio pasitikėjimo dvasią Europos tautų 
tarpe.

Pasaulinės Pabaltiečių Tarybos laišką 
Federacinės Vokietijos užsienio reikalų 
ministrui Genscheriui pasirašė Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

VIEŠŲ SUSIRINKIMŲ 
REGULIAMINAS VILNIUJE IR 

KAUNE
Vilniaus radijas pranešė, kad Vilniaus 

ir Kauno vykdomieji komitetai paskelbė 
laikinas taisykles reguliuojančias viešas 
sueigas tuose miestuose. Taisyklės kalba 
apie sueigas, susirinkimus, procesijas ir 
demonstracijas gatvėse, aikštėse, viešuo
se soduose ir parkuose Vilniuje ir Kaune.

Valstybiniai organai, visuomeninės ir 
kooperatyvinės organizacijos, klubai, sa
viveiklos kolektyvai ir pavieniai asmenys 
gali paduoti tų miestų vykdomiesiems ko
mitetams pareiškimus ruošti sueigas. 
Jeigu pareiškimas ruošti tokias sueigas 
yra atmestas. Taisyklėse numatoma skun
do procedūra jeigu vykdomas komitetas 
sueigai ruošti leidimo neduotų.

Taisyklėse sakoma, kad masiniai su
sirinkimai neturi peržengti esamų įsta
tymų reguliuojančių valstybės saugumą, 
viešą tvarką, piliečių teises ir jų juridi
nius interesus.

Matyti, tos taisyklės yra specialiai pa
skelbtos prieš Vasario 16 d. Nepriklauso
mybės Šventę. Nežiūrint sovietinių pro
pagandistų tvirtinimų, kad rugpjūčio 23 
d. demonstracija jiems nebuvo staigmena, 
ji buvo organizuota iš anksto, jie turbūt 
nežinojo, kaip ją nuslopinti vadinamo
sios „glasnost“ aplinkoje. Dabar gi vis
kas aišku: jei leidimas demonstruoti yra 
gautas, viskas gerai, bet jeigu susirenka
ma be leidimo, milicija turi teisę įvesti 
tvarką, nes demonstracijos be leidimo yra 
uždraustos Kaune ir Vilniuje.

Neaišku, kodėl tos taisykles yra laiki
nos. Gal bus koks bendras nutarimas vi-

BALIO GAJAUSKO LAIŠKAS 
IŠ TREMTIES

Mielas Kęstuti,
Ačiū už laišką ir nuoširdžius sveikini

mus švenčių proga. Ačiū už paramą ir 
pastangas padėti mums. Aš žinau, kad pa
stangos padėti atsimuša į storą sieną. 
Gal „perestroika“ perstatys tą sieną.

Tikrai, čia neabejotinai geriau. Jau 
vien tuo, kad galiu parašyti kiek noriu 
laiškų ir kur noriu. Nors nesu tikras, kad 
mano laiškai nueis ten, kur aš noriu. Bet 
kiek suprantu, tai laiškai nueina ir į ana
pus.

Sausio šeštą išleidau Ireną į Kauną. 
Ji atvažiavo gruodžio dvidešimt pirmą. 
Taigi šventes šventėme kartu. Tik Gra'ži- 
nutę paliko pas Laimą, nes jai reikėjo 
mokytis. Be to čia jai būtų per šalta. Lai
kas praėjo maloniai ir labai greitai. Ir 
vėl gyvename prisiminimais ir greito su
sitikimo viltimi. Ji atvežė naujieną, kuri 
suteikia vilčių, galbūt daugiau negu to
je patarlėje.
' Vieną dieną prieš išvažiavimą Ireną 
pakvietė Kaune į vizų skyrių. Prisistatė 
iš Vilniaus atvažiavęs atstovas. Jai pasa
kė, kad aš parašyčiau pareiškimą į vizų 
skyrių Chalarovske ir nurodyčiau į ku
rią šalį noriu išvažiuoti. Tada panaikins 
trėmimą ir išleis į užsienį. Gruodžio dvi
dešimt antrą išsiunčiau pareiškimą. Pa
geidavau išvažiuoti į JAV. Aš nesu di
delis optimistas, man ir nepridera būti 
optimistu turint tokią ilgą patirtį, bet ma
nau, kad vilties šiek tiek daugiau negu 
anksčiau. Nors gali tęstis kalbos ir pasi
ruošimas iki baigsis mano trėmimas.

Laišką perskaitėme abu su Irena. Ji pa
dėkojo už sveikinimus ir jos pavestas 
siunčiu sveikinimus.

Tenka apgailestauti: to siuntinio su 
drabužiais negavo.

Kai buvau Mordovijoje, mane pakvietė 
iš Vilniaus atvažiavęs vienas garsus vy
ras ir pasakė, kad siūlus jis sutraukys. 
Maždaug nuo tada Irena negauna nei 
laiškų, nei banderolių bei siuntinių. To
kia padėtis ir dabar, šiuo atveju mano 
padėtis geresnė.

Kai buvau ten, tai gyvenau kaip mai
še. Beveik nieko nežinojau. Dabar po tru
putį praregiu. Bet kas ir kur manimi 
rūpinosi — beveik nieko nežinau. Reikia 
ilgesnio laiko.

Gaunu laiškų ir rašau tai į vieną šalį, 
tai į kitą. Nežinau ar visi gauna. Neži
nau ar gauna tetos Los Anželose. Gavau 
iš lietuvių gimnazijos mokinių laiškus. 
Rašė Danutė Šukytė, Rita R., Rimas Čup- 
linskas. Atsakiau jiems, o po to pasveiki
nau su šventėmis. Nežinau ar gavo jie, 
ar ne?

Čia aš vienas lietuvis. Praeitą rudenį 
buvo lietuvis milicininkas, sakė, kad čia 
išgyveno penkis metus. Rudenį išvažia
vo.

Čimikanas labai nesvetinga vieta nei 
vasarą, nei žiemą. Vasarą dažnai rūkas, 
oras vėsus žiemą vėjai. Vėjai prasideda ru
denį ir baigiasi pavasarį. Iki dabai’ tik dvi 
dienos buvo ramios. Toki orai tik čiumi- 
kane. Už miestelio keturiasdešimties ki
lometrų spinduliu nėra rūko, nei vėjo. 
Kaip aiškina meteorologai, toks vietinis 
klimatas susidaro dėl kalnų.

Ačiū už banderolę. Gavau sausio 9. 
Per dešimt metų užsienietiškos tirpios 
kavos gėriau kelis kartus, kai atvažiuo
davo Irena į pasimatymą. Todėl man iš
sirinkti, kuri kava skanesnė sunku. Man 
patiko abi. Patiko ramunės.

Gavau nuo Kęstučio laišką. Tuoj para
šysiu. Linkiu sveikatos ir sėkmės prade
dant naujuosius metus.

Balys Gajauskas
1988.1.10 

Čiumikanas

sai Lietuvai? Ar galima demonstruoti ki
tuose Lietuvos miestuose? Pagaliau, tai
syklės mini tiktai gatves, aikštes ir pa
našiai. Ar galima susirinkti kapinėse pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę?

VLIKo Europos Biuro žinomis Vasario 
16-ji bus minima okup. Lietuvoje. Vasa
rio 16-tos iškilmės bus švenčiamos pamal
domis bažnyčiose sekmadienį, vasario 14 
d. Po mišių vyks procesijos bažnyčių ri
bose už religinę ir tautinę laisvę.

Vasario 14 d.. Vasario 16-tos proga, 
vyks religinė procesija į Šiluvą.

(ELR)

Nenorime Afganistane kariauti
ATSISAKO PRIVERSTINĖS KARINĖS 

TARNYBOS

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad traukiamas karinėn tarnybon lietu
vis, Romas Žemaitis, atslišako duoti prie
saiką sovietinei armijai. Kai žemaitis bu
vo iškviestas prieš tris metus į karinį ko
misariatą, kaip šaukiamas privalomai ka
rinei tarnybai, jį tuoj pat areštavo ir ne
trukus nuteisė 2 metams už religlihės ei
senos į kapines organiizayimą. Jis buvo 
paleistas 1986 lapkričio 2 iš Orienburgo 
srities, Čaškano lagerio, bausmę atlikęs 
tarp kriminalinių nusikaltėlių, ypatingai 
sunkiose sąlygose ir labai jauname am
žiuje. štai jo parašytas ir jau išsiųstas 
pareiškimas.

TSRS Gynybos Ministrui
Romo Žemaičio, Petro sūnaus, 1966 gi

mimo m., gyvenančio Kybartuose, Ostrov- 
skio 9.

Pareiškimas
1987 gruodžio 6 d. Vilkaviškio rajono 

kairinio komisariato raginimo esu kvie
čiamas atlikti privalomąją tarnybą tary
binėje armijoje. 1984 lapkričio 12 už sa
vo religinius įsitikinimus buvau neteisėtai 
areštuotas ir kartu su kun. Jonu-Kąsty- 
čiu Matulioniu nuteistas dvejiems metams 
laisvės atėmimo. Bet kokį religinės lais
vės suvaržymą laikau neteisėtu, nesude
rinamu nei su TSRS Konstitucija nei su 
Tarptautine Žmogaus Teisių Deklaracija. 
Kadangi mano atvejis nebuvo vienintelis, 
todėl protestuodamas prieš kun. Alfonso 
Svarinsko, kun. Sigito TamkeviČiaus bei 
kitų sąžinės belaisvių neteisėtą laikymą 
tarybinuose lageriuose, atsisakau priim
ti karinę priesaiką. Dėl tos pačios prie
žasties, ir pačią karinę tarnybą tarybinėj 
armliljoj laikau neteisėta, man primesta 
prievarta.

Romas žemaitis,. J.J87 gruodžio 5

PETRO GRAŽULIO ATVIRAS LAIŠKAS

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės 
septyniasdešimtmečiui, ašį, Gražulis Pe
tras, Antano sūnus protestuoju prieš 
Lietuvos okupavimą, kurį dviejų grubi- 
kiškų valstybių — Rusijos ir Vokietijos

70-ties metų Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas 
Londone prasidės vasario 16-tą, antradienį, 6.30 vai. vak., 

Lietuvių Namuose rengiamu oficialiu svečių priėmimu.

PAGRINDINIS VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
LONDONE

Prasidės vasario 21 d., sekmadienį, 11 vai. ryto Šv. Kazi
miero bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą. Giedos Londono 
lietuvių bažnytinis choras vad. J. Černiaus.

Po pamaldų priėmimas bažnyčios svetainėje.
Tą pačią dieną, 2.00 vai. p.p. Bishopsgate Instituto salėje, 

230 Bishopsgate, įvyks šventei skiriamas

TĖVIŠKĖS VAIZDELIS
Prisimenant Nepriklausomybės dienas, kurį atliks 

DBLS-gos Ansamblis.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kviečiami 70-ties meti; 
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje dalyvauti.

XV-ji OLYMP1ADA
nes sąlygos praneš ne tik įrengta stotis 
pačiame olimpiniame mieste, bet taip pat 
specialiai įrengtos stotys visoje Albertos 
Provincijoje (Alberta — 661 tūkst. kv. 
km., o Kalgary miestas skaito 600 tūkst. 
gyventojų — K.B.) investuodama tam 
reikalui virš 1,3 milj. dol. Čekų kilmės 
sporto min. Oto Jelinek (su seserim bu
vę dailiojo čiuožimo meisteriai, 1968 m. 
pabėgo iš Čekoslovakijos — K.B.) spau
dos atstovams pasakė, kad ši žiemos olim
piada bus didžiausia, o jos atidarymas 
pats įspūdingiausias. Milžiniškos išlaidos 
bus padengtos iš televizijos pajamų, re
klamų, dalinai įėjimo bilietų. Tiesa, ne 
visoms varžyboms bilietai yra graibsto
mi kaip šiltos bandelės, atidarymo daliojo 
čiuožimo, ledo ritulio ir uždarymo iškil
mėms bilietų jau nėra. Suprantama, kad 
juodoji rinka gražiai žydi, prašant už

(Nukelta į 4 psl.)

Vasario mėn. 13 d. Kanados Kalgaryje 
bus atidaryta XV-toji žiemos olimpiada. 
Klevo lapo kraštas su didžiausiu stropu
mu ir gal pasakyčiau vokišku prieciziš- 
kumu pasiruošė šioms žaidynėms. Tiesa, 
daug priklauso nuo šv. Petro „nuotaikos“: 
jeigu jis užsirūstins ir atsiųs šilto oro 
bangas — sniego sluogsniai galės sutirp
ti, pavirsdami šliuožimo ir slidžių nusi
leidimo takus nepavydėtinoje padėtyje. 
Gyvenau metus laiko netoli Albertos pro
vincijos, tad mano nuomone, didžiausias 
pavojus gresia nuo sniego pūgų ir... Lu- 
bicons indėnų genties. Jie olimpinius žai
dimus nori išnaudoti demonstracijai ir 
tuo atkreipti atvykusių svečių dėmesį į 
jų teises ir rezervato žemes, esančias nuo 
Kalgario miesto net už 400 km.

Tačiau, kaip minėjau, kanadiečiai yra 
viskam pasiruošę. Jie pagamins iš „arno
tų“ dirbtinį sniegą, prieš šilto oro srovę 
panaudos šaldymo sistemą. Metereologi-

LIETUVOJEatstovai, Molotovas ir Ribentropas, slap
tai pasirašė 1939 m., o 1940 m. okupavo 
Pabaltijį. Šis protestas yra plačiai išdės
tytas 1987 rugsėjo 8 d. pareiškime, para
šytame ir adresuotame šių dviejų valsty
bių vadovams ir SNO pirmininkui, kurį 
pasirašiau ir aš. Protestuodamas prieš 
okupaciją, atšaukiu ir prašau laikyti ne
galiojančia priesaiką, kurią daviau tar
naudamas sovietinėje armijoje. Apmoky
mams, į kuriuos esu šaukiamas 1987 lap
kričio Ž7, vykstu kaip vergas, pavergtos 
tautos sūnus, kuris neturi teisės į laisvą 
apsisprendimą. Kategoriškai atsisakau:

1) Vykti į Afganistaną, nes šį karą 
laikau grobikišku.

2) Tarnauti Černobylyje, kadangi į ten 
įstatymiškai vyksta tik savanoriai.

Esu tikintis, todėl apmokymo metu rei
kalauju sudaryti sąlygas, kurių nebuvo 
tarnaujant privalomoje 2 metų karinėje 
tarnyboje.

1) Sekmadieniais ir šventadieniais iš
klausyti šv. Mišias ir neversti dirbti.

2) Skirti laiko ryto vakaro maldoms.
3) Nedrausti naudotis religine literatū

ra.
Tai yra Bažnyčios įstatymai, kurių pri

valau laikytis. Kviečiu visus geros valios 
žmones solidarizuotis su manimi ir pra
šau paremti malda.

Petras Gražulis
1987 m. lapkričio 23 d. Sasnava

SVEIKINIMAS

Didžiai Gerbiamas K. Barėnai,
JAV LB Kultūros Tarybos vardu man 

malonu Jus pasveikinti 80-ties metų su
kakties proga.

Prisimenam Jus ne vien kaip Kultūros 
Tarybos literatūros premijos laureatą, 
bet ir rašyto lietuviško žodžio poselėtoją/ 
žinomą mūsų išeivijos rašytoją ir žymų 
tautos sūnų.

Tad gimtadienio proga linkime Jums 
geros sveikatos ir kūrybingų metų.

Ingrida Bublienė
JAV LB Kultūros Tarybos pirm.

Cleveland, 1988.1.20

Naujas užs. reik, ministras
Ligšiolinis LTSR užsienio reikalų mi

nistras Vytautas Zenkevičius paleistas 
pensijon. Nuo š.m. sausio 5 dienos nau
juoju ministru paskirtas Vladislovas Mi- 
kučiauskas, ligšiol ėjęs Vilniaus miesto 
kom. partijos komiteto pirmojo sekreto
riaus pareigas.

Vladislovas Mikučiauskas gimė 1934 m. 
sausio 3 d. Kuršėnuose. 1958 m. baigė 
Kauno politechnikos institutą, įsigyda
mas statybos inžinieriaus vardą. Nuo 1959 
m. įstojo į partiją ir pradėjo dirbti Kau
no miesto partijos komitete. Nuo 1983 m 
perkeltas partiniam darbui į Vilnių. Pa
staruoju laiku yra LKP CK biuro narys 
ir Tarybos deputatas.
Vilniaus gatvių pavadinimai

Rusijoje prasidėjus sąjūdžiui už istori
nių vietovardžių grąžinimą, panašūs pa
siūlymai pasirodė ir komunistinėje lietu
vių spaudoje. To pasekmėje, Vilniaus 
miesto vykdomasis komitetas nutarė pa
keisti kai kurių gatvių pavadinimus. Da
bartinei J. Paleckio gatvei nuspręsta grą
žinti istorinį Totorių gatvės vardą. Da
bartinei L. Giros gatvei — Vilniaus gat
vės vardą. Dabartinei Vilniaus gatvei 
(Naujojoje Vilnioje) — Gegužės 1-osios 
gatvės vardą.

Dabartinę M. Gorkio gatvės dalį nuo 
Pionierių gatvės iki Senojo skersgatvio 
nuspręsta vadinti Pilies gatve, o likusią
ją dalį — Didžiąja gatve.

Nutarimas padarytas „atsižvelgiant į 
miesto visuomenės pageidavimus". 
Brangūs leidiniai

J. Pilipavičius .Literatūra ir menas“ 
savaitraštyje aprašė senų knygų varžy
tines, neseniai vykusias Vilniuje. Už kai 
(kurias knygas pirkėjai sumokėjo labai 
aukštas kainas. Pavyzdžiui, 1901 metais 
išleistos knygos „Lenkiškos ir lietuviš
kos monetos“ pradinė kaina buvo 75 rb., o 
parduota už 400 rb.

Prieškarinė „Lietuviškoji enciklopedi
ja“ su odos įrišimu, parduota už 550 rb., 
o su pigesniu įrišimu (buvo įkainuota 400 
rb.) — buvo parduota už 600 rb.

Tarybinės liet, enciklopedijos vieno to
mo kaina — 10 rb.
Apie liet, emigrantus Anglijoje

„Tiesos“ nuolatinė korespondentė Dan
guolė Repšienė praeitą vasarą lankėsi pas 
savo giminę Leamingtone ir su juo ap
važinėjo kitas Anglijos vietas, kur gyve
na lietuviai. Savo įspūdžius aprašė ke
turiuose straipsniuose, kurie buvo at
spausdinti komunistų partijos oficioze 
1988 m. sausio 1-6 dienomis.
Trečias Puntuko brolis

Ilgą laiką didžiausiu Lietuvos akmeniu 
buvo laikomas garsusis Puntukas. Vėliau 
paaiškėjo, jog Skuodo apylinkėse, Bars
tyčių kaime, yra dar didesnis akmuo. Jis 
yra 12,7 metro ilgio, 6,3 metro pločio h 
5,2 metro aukščio.

Neseniai sužinota, jog Kelmės rajone, 
Vileikių kaime yra trečias Puntuko bro
lis. Jis pavadintas Kriaučiaus vardu, ne. 
rastas prie siuvėjo Petro Jasulaičio sody
bos. Ilgą laiką jis tūnojo jo tėvo žemėje, 
bet buvo nepastebėtas, nes ariant airv. 
plugu jo nesiekdavo. Tik neseniai melio
ratoriai, dirbdami buldozeriu, jį rado ir 
atkasė. Akmens ilgis — 7,2 metro, p.otis 
— 6,8 metro. Storis dar neišmatuotas, 
žydų „nuopelnai“

Eusejus Jacovskas, kurio oficialus ti
tulas yra „Revoliucinio judėjimo Lietu
voje ir Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, is
torijos mokslų kandidatas“ parašė laišk;. 
„Tiesos“ redakcijai. Laiške jis sako, ka 
vykstant šalyje revoliuciniam persitvar
kymui, „tiesos ir viešumo sąlygomis, mū
sų istorijoje neturi likti baltų vietų“. Jis 
sako, kad prieš karą nemažą žydų gyven
tojų Lietuvoje dalis pritarė komunistams 
Ši tendencija išliko ir pokario metais. 
Karo metu „16-toje Lietuviškoje šaulių 
divizijoje“ kovojo 29 procentai žydų. E. 
Jacovskis yra pasipiktinęs dėl „neprotin
go mėginimo nuslėpti tiesą apie žydų da
lyvavimą mūšiuose“... ir apie tai, kad 
daugelis jų didvyriškai žuvo. Neseniai 
veteranų konferencijoje buvo paminėtos 
įvairios tautybės, dalyvavusios kovose, o 
žydai buvo nepaminėti. Kai jis užprotes
tavo, jam nebuvo atsakyta. Toks ignora
vimas užgavo jo jausmus.

1
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Mūsų kalendoriai
TRUMPA KALENDORIŲ KILMES, 

REIKŠMĖS IR ATEITIES APŽVALGA

Kas metai rudenį, knygų parduotuvių 
vitrinose didėja įvairaus žanro kasdieni
nių, savaitinių-mėnesinių nuplėšiamųjų 
kalendorių skaičius. Kalendoriai, nežiū
rint radijo, televizijos ir spaudos, ypač 
profesinės periodikos leidini-ų daromos 
konkurencijos, iki šiol neprarado žmonių 
tarpe savo aktualumo. Kodėl taip yra?

Egiptiečiai prieš 3000 metų prieš Kr. 
gim. apskaičiavo vienerių metų ilgumą, 
paremtą reguliariai besikartojančiomis mė 
nulio atmainomis. Gerokai vėliau, graikai 
ir romėnai pastebėjo, kad delčia, jaunas, 
prišpilnis ir pilnas mėnuo metų bėgyje 
12-ka kartų keičiasi. Susidarė 6 mėn. po 
29 d. ir 6 mėn. po 30 d. Viso 12 mėnesių 
su 354 dienomis, šimtmečiams bėgant, as- 
tronomai-matematikai tyrinėdami dan
gaus kūnų savybes, rado kalendoriaus ap
skaičiavimuose eilę netikslumų, todėl 
jiems piršosi mintis „lunarinį“ kalendo
riaus pagrindą pakeisti „solariniu“'. 46 m. 
prieš Kr. gim. Romos imperijoje, Julijaus 
Cesario garbei, buvo įvestas astronomų 
taip vadinamas „Julijaniškasis" kalendo
rius. Tikslumo dėliai kas 4-ti metai yra 
„keliamieji metai'“ su 366 dienomis. 1582 
m. popiežius Gregorius XIII įvedė dar 
šiandien tebegaliojantį kalendorių, kurį 
17-tame šimtmetyje pripažino ir protes
tantiškos valstybės. Tuo tarpu, kai Nau
ji Metai pagal krikščionių vartojamą ka
lendorių prasideda sausio 1 d. vidurnak
tyje, žydai švenčia savo N.M. su saulė
lydžiu rugsėjo 5 d. Šiemet jie švenčia 
5749-tą kartą, japonai jau 2648 kartą ir 
mohametonai, su saulėlydžiu rugpjūčio 7 
d., 1408 kartą.

Dabartinis kalendorius mažai kuo ski
riasi nuo pirminių, 18-tame šimtmetyje 
Europos miestiečiams ir kaimiečiams 
skirtų leidinių. Jis savo turiniu šiandien 
skiriasi nuo ankstyvesniųjų ir mokiniams 
studentams, amatininkams ir specialis
tams kasmet siūlomi pagerinti kalendo
riai. Nenuobodūs kalendoriai pasižymi 
nevien bažnytinių švenčių, krikštovar- 
džių sąrašais, bet ir literatūra jaunimui 
ir senimui, eilėraščiais, margumynais. 
Dažnai metų dienoms priskiriami ir gra
žūs tautiški vardai: Algirdas, Erdmė, Ra
sa, Živilė, Uosis, Vytis, Ramūnas, Aušre
lė, Gražvydas, Kastytis ir Jūratė, žmo
nės domisi ir mielai skaito naudingų pa
tarimų, pamokymų straipsnelius, minė
tinų tautinių švenčių aprašymus, žymių 
tautiečių biografijas. Nemažiau kiekvie
nam žmogui rūpi jo ateitis. Astrologai ku
rie šimtmetiniuose kalendoriuose spėlio
ja apie ateitį ir ragina vengti neva nelai
mę nešančias skaitlines, pav., jeigu penk
tadienis ir mėnesio 13 d. sutampa. Garsu
sis astronomijos mokslininkas J. Kepleris 
(1571-1630) sustatinėdavo generolui A. 
Valenšteinui „pozitivinius" horoskopus.

Tačiau, V. ne tik pralaimėjo mūšį prieš 
švedus prie Luetzeno, bet 2 metams vė
liau, 1634 m. buvo Egerio miestelyje savo 
draugų nužudytas.

1682 metams J.H. Vogto išleistame Prū
suose rusų kalba kalendoriuje išprana
šaujamas sukilimas prieš carą Petrą. 
Šis tuojau įsakė nusavinti importuotus 
kalendoriaus ekzempliorius ir uždraudė 
knygų įvežimą ateityje, šis įstatymas 
šiandien, po 306 m., tebegalioja Sov. Są
jungoje,

Atrodo, kad kalendorių skaitytojai, ne
abejotinai, turi visokeriopą naudą šir
džiai ir protui.

Ventės Ragas

| POLITINIS SEMINARAS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Gimnazistai politikuoja
i Sekmadienio rytą, prieš Šv. Mišias, kal
bėjo paskutinis seminaro paskaitininkas 
gimnazijos mokinys Rimas Čuplinskas. 
Kalbėdamas apie Lietuvos laisvės kovo
tojus, jis pradėjo su partizanais ir baigė 
apie dabartinius sąžinės kalinius Lietu
voje, kaip pvz. Viktorą Petkų ir kt. Po 
pietų dar vieną kartą susirinko grupė mo
kinių diskusijoms. Dauguma šį savaitgalį 
pirmą kartą dalyvavo tokiame politinia
me seminare.

Per diskusijas buvo kalbėta apie daly
vavimą demonstracijose, politinę veiklą 
ir t.t. Susirinkusieji nutarė susieiti kurį 
nors vakarą ir parašyti kalėdinius svei
kinimus lietuvių draugams — ne lietu
viams, kurie mūsų tautai bando padėti 
savo straipsniais, knygomis ir veikla, 
šis nutarimas buvo 'įvykdytas. Bendrai 
seminaras buvo labai įdomus ir mokinių 
gerai priimtas. Dalyvavimas buvo sava
noriškas, bet visose paskaitose dalyvavo 
bent 20-30 gimnazistų (seminaras buvo 
skirtas vyresnių klasių mokiniams). Rei
kia tikėtis, kad kitais metais toks semi
naras vėl įvyks.

Dalytė Baliulytė,

1987 m. gruodžio 4-6 dienomis Vasario 
16 gimnazijoje vyko politinis jaunimo se
minaras. Seminaro tema buvo: lietuvių 
tautos padėtis. Pirmą vakarą vokiečių ka
talikų jaunimo biuro rytų Europai at
stovas Kloetzl kalbėjo apie tokių jaunimo 
seminarų tikslus. Jie tarnauja politiniam 
švietimui. Jo biuras lokius seminarus or
ganizuoja lietuviams, latviams, čekams, 
vengrams ir ukrainiečiams, vis pasirink
damas tos tautos paskaitininkus ir tai 
tautai rūpimas temas.

šeštadienį iš ryto, seminaro moderato
rius mokyt. Linas Vyšnioms trumpai kal
bėjo apie Sovietų Sąjungos tautybių pro
blemas, iškeldamas rusifikaciją ir pavo
jus lietuvių tautai. Iš Miuncheno atva
žiavęs dr. Saulius Girnius kalbėjo apie 
Lietuvos demografinę padėtį ir palygino 
ją su kitų Sovietų Sąjungos okupuotų 
kraštų padėtim. Po jo kalbėjo gimnazijos 
kapelionas kunigas Jonas Dėdinas apie 
Lietuvos katalikų bažnyčios padėtį. Jis 
išaiškino tris jėgas, kurios padeda Lietu
vos bažnyčiai išsilaikyti. Pirmoji yra 
Šv. Dvasia, antroji jėga yra reikalingu
mas priešintis priespaudai ir trečioji Va
tikano konciliumas ir Helsinkio konfe
rencija, padrąsinusi lietuvius reikalauti 
sau tarptautinėse konferencijose pažadė
tų teisių. Po to jis trumpai apžvelgė Lie
tuvos bažnyčios istoriją nuo 1940 m. iki 
dabarties.

Gimnazijos mokinys Aidas Palubins
kas kalbėjo apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką. Gimnazistams buvo iš
aiškinta jos istorija, jos tikslai ir jos lei
dimo būdas. Paskaitininkas nurodė ir 
leidėjų sunkumus ir jų kovą prieš sovie
tų valdžią. Po pietų seminaras buvo tę
siamas toliau. Iš Prancūzijos atvykęs Al
gis Klimaitis kalbėjo apie politinės vei
klos galimybes išeivijoje. Papasakojęs 
kokie politiniai darbai išeivijos lietuvių 
atliekami, skatino jaunimą daugiau 
įsijungti į politinę veiklą. Po vakarienės 
du afganai paaiškino padėtį Afganistane 
ir parodė filmą apie laisvės kovas ir atsa
kinėjo į mokinių klausimus.

KNYGA APIE 
LIETUVOS KARIUOMENĘ

Vydūno knygų leidimo jaunimo fondas 
Čikagoje išleido Vytenio Statkaus stam
bų veikalą. „Lietuvos ginkluotosios pajė
gos 1918-ais — 40-ais metais“. Daugiau 
negu tūkstančio puslapių knygoje auto
rius, remdamasis išeivijoje turima archy- 
yvine medžiaga ir buvusių Lietuvos ka
riškių prisiminimais, rašo apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės ginklų rūšis, 
įvairius atskirus kariuomenės dalinius — 
pėstininkų, artilerijos, kavalerijos, avia
cijos, karo technikos, apie kariuomenės 
vadovybę, įvairias tarnybas ir valdybas, 
pateikia medžiagos apie karo mokyklą. 
Pateikiama taip pat duomenų apie Šau
lių sąjungą,, kitas karinio pobūdžio or
ganizacijas ir su kariuomene glaudžius 
santykius palaikusias civilines draugijas. 
Knyga yra gausiai iliustruota Lietuvos 
kariuomenės nuotraukomis.

..PERESTROIKA — VIEN TIK 
KALBOS

Pagal sovietų pravestą apklausinėjimą, 
daugumas rusų abejingai vertina vadina
mą „persitvarkymo“ politiką. Daugiau 
negu 60 procentų apklausinėtų asmenų 
konstatavo, kad persitvarkymas iki šiol 
neturėjo įtakos į jų kasdieninį gyvenimą. 
Dauguma apklaustųjų mano, kad persi
tvarkymas iki šiol ribojasi daugiausiai 
įvairiais pareiškimais.

PASAULINIS LIETUVIŲ 
MENININKŲ EKSLIBRISŲ 

KONKURSAS
Australijos Lietuvių Dienų metu įvyks 

pasaulinio masto ekslibrisų konkursas. 
Šio konkurso tikslas yra supažindinti Aus
tralijos lietuvius su pasaulio lietuvių me
nininkais gyvenančiais Australijoje ir ki
tuose kraštuose.

Ekslibriso mediumas yra parinktas dėl 
to, kad jį gali sukurti įvairių šakų meni
ninkai, jį lengva prisiųsti bei išstatyti ir 
tuo tikimasi pritraukti kuo didesnį meni
ninkų skaičių.

Dėl technikos jokių suvaržymų nebus 
daroma.

Menininkai yra prašomi prisiųsti iki 
trijų ekslibrisų kartu su trumpa savo bio
grafija lietuvių ar anglų kalba.

Ekslibriso kūriniai turi būti prisiųsti 
iki 1988 m. lapkričio 1-mos dienos.

Ekslibrisų konkursas yra įjungtas į 
oficialius Australijos 200 m. jubiliejinius 
parengimus.

Parodai ir konkursui vadovauja skulp
torė Ieva Pocienė.

Visą korespondenciją liečiančią eksli
brisų konkursą ir parodą prašome siųsti: 
„EKSLIBRISAS', 25 McLachan Ave„ 
Glenelg North, S.A. 5045, Australia.

Kviečiame visus pasaulio lietuvių me
ninius 'įsijungti į šį pasaulinį lietuvių 
ekslibristų konkursą, kurio premiją pa
skelbsime vėliau.

Australijos Lietuvių Dienų Ruošos 
Komitetas

ŠVEICARAI RAŠO APIE 
ĮVYKIUS LIETUVOJE

Mus ką tik pasiekė Zueriche, Šveicari
joje, leidžiamo mėnesinio žurnalo „Glau- 
be in der zweiten Welt“ (Tikėjimas an
trajame pasaulyje) praėjusių metų dvy
liktas numeris. Šis tarptautinis žurnalas, 
kaip žinoma, yra skiriamas informacijai 
apie religinės laisvės ir žmogaus teisių 
padėtį komunistų vadomuose kraštuose. 
Praėjusių metų paskutinis „Glaube in 
der zweiten Welt“ numeris ypatingai daug 
vietos skiria Lietuvai: iš 32-jų puslapių 
beveik devynis užima straipsniai ir in
formacijos apie Lietuvą. Žinomas žurna
listas Rudolf Grulich pateikia šešių pus
lapių straipsnį apie Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejų ir jo minėjimus Lietuvoje, 
Romoje ir Vokietijoje. Kitus du pusla
pius užima Vilniaus apaštalinio adminis
tratoriaus tremtinio vyskupo I Julijono 
Steponavičiaus atviras laiškas dienraš
čiui „Tiesa“, kuriame tremtinys vyskupas 
paaiškina, kodėl jis prieš 27-nerius me
tus buvo ištremtas iš Vilniaus. Informaci
jų skyriuje žurnalas aprašo Kaune lap
kričio 1 d. įvykusį Lietuvos atgimimo 
dainiaus Maironio 125-jųjų gimimo me
tinių minėjimą, praneša apie ilgamečio 
sąžinės belaisvio docento Vytauto Skuo
džio ir kun. Jono Kastyčio Matulionio 
grįžimą į laisvę. (VAT.R.)

Atsiusta paminėti
Lietuvių Dienos — Iliustruotas mėnesi

nis žurnalas. Gruodžio mėn. 1987 m. Pre
numerata 20 col. metams. Administraci
jos adresas: Lietuvių Dienos, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, CA 90029, USA.

Susitikimai — Neperiodinis lietuvių 
studentų leidinys Lenkijoje. Nr. l-2(5-6), 
Varšuva, 1987. Redaguoja: Birutė, Grigu- 
tytė, Aldona Jurkūnaitė, Antanas Vens- 
lauskas ir Kazys Venslauskas. Redakci
jos ir administracijos adresas: Susitiki- 
mai-Spotkania, 00-490 Warszawa, ui. Wiej- 
ska 16/16, Polska.

Pasaulio Lietuvis — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės leidinys. Nr. 12 (218), 
Gruodis 1987. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Pasaulio Lietuvis, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Ill 60636, USA.

1988 m. Kalendorius — Pranciškonų 
leidinys. Gaunamas „Darbininko“ redak
cijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. 11207, USA. Kaina nepažymėta.

Laiškai Lietuviams — Religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Lapkritis, 1987. 
Administracijos adresas: Laiškai Lietu
viams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 
60636, USA.

Die Raute — Lietuvos vokiečių leidi
nys. Nr. 1/1988. Redakcijos adresas: Die 
Raute, 5760 Arnsberg 1, Burgstrasse 15, 
V. Germany.

Budėkime — L.S.S. Europos Rajono 
leidinys. Nr. 103, 1987 m. žiema. Adminis
tracijos adresas: J. Levinskas, 11 Wilcock 
House, St. Mark's Rd., Derby DE2 6AJ, 
Gt. Britain.

Mūsų Vytis — Akademinio Skautų 
Sąjūdžio leidinys. Nr. 2, 1987 m. Adminis
tracija: Rita ir Rimantas Penčylos, 12617 
S. 73rd Court, Palos Heights, IL 60453, 
USA.

ANNABERGO LEIDINIAI
Pabaltiečių krikščionių studentų sąjun

ga ir 1987 išleido naują 276 puslapių 
BALTISCHES JAHRBUCH. Pusė straips
nių analizuoja dabartinius pasikeitimus 
Pabaltijy bei pabaltiečių tarpusavio ry
šius. Iš lietuviams svarbesnių straipsnių 
paminėtini: P. Rėklaičio apie salcburgie- 
čių ryšius su mažlietuviais, M. Kleino 
apie aitvarus, Wl. de Castro apie Čiurlio
nį ir A. Hermano apie klaipėdiečių gyve
nimą Lietuvoje po 1945.

Annabergas taip pat išleido 72 pusla
pių ANNABERGO LAPELĮ lietuvių kal
ba. šis numeris paskirtas lietuvių Evan
gelikų Bažnyčiai Vokietijoje. Be to, jame 
yra ilgesnis straipsnis apie vokiečių rašy
toją Johannes Bobrowski ir jo ryšius su 
lietuvių literatūra.

Leidinius galima įsigyti per Baltisch- 
Christlicher Studentenbund, Annaberger 
Str. 400, 5300 Bonn 2, arba pas Arthur 
Hermann, C.M. v. Weber-Str. 14, 6919 
Bammental. BALTISCHES JAHRBUCH 
kainuoja 20 DM, o ANNABERGO LAPE
LIS 7 DM.

GEDIMINAS ŠLIKAS Tęsinys (35)

KRUVINA VASARA
— Ka aš sakiau? — šypteli Kur

tas. — Aš visą laiką perspėjau mūsiš
kius, kad pas Slobodkas reikia būti 
labai atsargiems.

— Pastebėjai kokį judesį prie tvar
to, kokį siluetą ar šešėlį? — kvočia 
Arminas.

— Ne, tik žalio šilko suknelę...
Akimirkai įsivyravo tyla ir tik po 

to visi suprunkštė iš juoko. Garsiau
siai kvatojosi Albertas. Jam buvo tie
siog malonu pasijuokti iš tokio nevy
kėlio, kaip aš. Arminas ir Kurtas liko 
rimti.

— Povilai, Baly! Tučtuojau pati
krinti kiemą ir tvartą! — šūkteli Kur
tas ir abu vyrai, nutvėrę automatus, 
dingsta lietuje.

Juokas pirkioje nutyla. Ta rimtis 
ir tas griežtumas su kuriais buvo duo
ta komanda, prablaivino ir kitus.

— Kiek aš prisimenu, Slobodkos 
žmona niekada nedevėjo šilkų, — sa
ko Kurtas ir staiga lenkiškai kreipiasi 
į Slobodką: — Dėvi tavo žmona žalią 
suknelę?

Slobodką nervingai kosti.
— Šilkas? Iš kur man gauti šilkų... 

Ponas matai, kad mes nuplyšėliai...
Tačiau Slobodkos žmonos veidu 

perbėga išgąsties šešėlis. Ji pakyla 
nuo lovos ir lieka stovėti atsirėmusi 
jos kampo.

— Tomai, kur matei suknelę? — 
klausia Arminas.

— Kamaroje...
— Albertai, atnešk suknelę!
Šis dingsta už durų, lyg gyvatės 

įgeltas. Kaip ten bebūtų, bet Armino

APYSAKA-ROMANAS
autoritetą pripažįsta visi.

— Ir kodėl tau krito į akis kaip 
tik ši suknelė, Tomai?

— Dar prieš kelias dienas mačiau 
ja apsirengusią moterį...

— Kur? Vilniuje, Gardine?
— Ne... Traukinyje pakeliui į Gar

diną.
Pro duris įšoka į vidų Albertas, ne

šinas žaliąją suknelę. Ar aš nepersi
stengiau sakydamas, jog pažįstu ją?

Iš lauko vėl grįžta Povilas ir Balys.
— Nei tvarte, nei kieme nieko įtar

tino, — raportuoja Arminui Balys.
Arminas tarytum negirdi jo. Jis tik 

mosteli ranka ir visą laiką žvelgia į 
žalią šilką.

— Nusirenk! — staiga sako jis 
Slobodkos žmonai.

— Aš...aš... — mikčioja aukštaū
gė moteris.

— Nusirenk! — nepažįstamu, šai
žiu balsu šaukia Arminas.

Vronka, Slobodkų duktė, pravirks
ta iš išgąščio ir apkabinusi motinos 
kojas, spaudžiasi prie jos, ieškodama 
užuojautos. Motina pamaži pastumia 
mergaitę lovos link, peržvelgia mus 
įtūžimo ir pykčio pilnomis akimis.

— Ponai.. .mieli ponai... Kuo gi 
mes nusikaltome? Mes visada priim
davome vokiečių kareivius... — verk
šlenančiu balsu bando teisintis Slo- 
bbdka, tačiau taip ir nebaigia savo 
sakinio. Stiprus Kurto smūgis, 
kumštimi tiesiog į Slobodkos veidą, 
perbloškia jį ant lovos. Liesiu, raukš
lėtu veidu pasipila kraujo lataka iš 
nosies ir burnos. Nesavu balsu su

klinka Vronka ir, nebežiūrėdama, kas 
atsitiks su motina, susigūžia į kamuo
liuką, palenda po lova ir iš ten dabar 
girdėti jos kūkčiojanti rauda.

— Nereikia... nereikia mušti... Aš 
nusirengsiu, — sako Slobodkos žmo
na ir pakėlusi pilkosios suknelės kraš
tus, velkasi ją per galvą.

Ji stovi prieš mus visai nuoga ir jos 
{baltu kūnu klaidžioja begėdiškos,- 
žiaurios ar smalsumo pilnos akys 
Dvi suskerdėjusios moters rankos be
viltiškai bando pridengti krūtinę ir 
tamsiai, netikroviškai styrančią gėdos 
vietą.

— Ach tu balto arklio uodega! To
kia šaunuolė! Aš tik klausiu save, ko
kiu būdu šis senis susirado ją? — ki
kena Albertas. Jo balsas pilnas šlykš
taus pasigerėjimo.

— Tu nesišaipyk, ne vieta! — sa
ko jam Maironis ir girdžiu, kaip jis 
griežia dantimis.

Slobodkos žmona apsivelka žaliąją 
suknelę ir ji gerai dera šiai moteriai. 
Tik per trumpa. Vargu ar buvo gali
ma nematyti fakto, kad suknelė pri
klausė kito ūgio savininkei.

— Tavo suknelė?
Moteris tyli. Tik jos akys klaidžio

ja nuo vieno prie kito.
— Prieš dvi dienas iškeičiau į 

kiaušinius... — sako ji pagaliau že
mu, prislėgtu balsu.

— Kur? Pas ką?
— Dieną atėjo du vyrai... Sakėsi 

esą iš Lomžos. Pasiūlė į ką nors keis
ti tą suknelę. Mes nieko neturime. 
Surinkau keletą kiaušinių...

—- Du vyrai? Ginkluoti, partiza
nai?

— Aš nežinau. Gal ir partizanai. 
Ginklų mes nematėme.

— Iš Lomžos? Juk šis miestelis to
li. Sukneles galima ir kitur iškeisti. 
Ar neatrodė, jog jie kažko ieško?

— Aš nežinau... Kartais pas mus 
užsuka ir miestiečiai. Dabar mieste 
dar sunkiau, nei kaime...

Ant lovos sujudėjo Slobodką. Jis 
pakilo dejuodamas, rankomis prilai
kydamas galvą. Kaulėtais pirštais įsi
kibo į tamsų lovos medį ir taip liko 
stovėti. Palaužtas, pažemintas ir ma
tyti net gerai nesuvokdamas, kas atsi
tiko.

-— Pasirūpink Slobodką, — sako 
man Maironis.

—■ Ką?! — staiga sušunka Alber
tas. — Dar rūpintis tomis gyvatėmis? 
Ar nematai, kad tai partizanų ryšinin
kai?

— Užsičiaupk! — šaukia Maironis 
atgal. — Jei danguje yra Dievas, tai 
duos jėgos paleisti automato salvę i 
tavo pilvą.

Paimu nuo suolo savąjį krepšį ir 
prieinu prie Slobodkos. Sumušta no
sis ir įplyšusi lūpa-nebekraujuoja. Pa
minkau gabaliuką vatos spirite ir nu
valau sukrešėjusį kraują.

— Gal ponas turi kokių vaistų?.. 
Taip skauda galvą...

Suieškau dvi aspirino tabletes ir 
įduodu jam. Man tikrai gaila šio už
guito žmogelio, kurio raukšlių išva
gotas veidas dabar panašus į seną, 
blogai išdirbtą odą.

— Ačiū pone, labai ačiū. Turi ge
ras akis ir geras rankas... Ne taip, 
kaip tie žmogžudžiai... — vos supran
tamai sako Slobodką ir jo žodžiai pri
mena elgetos padėką. Kažkas vergiš

ko ir skausmingo slypi tame balse.
— Mes nieko nepasieksime — su 

šia suknele, — sako Arminas. — Tik 
viena aišku: čia likti pavojinga. Par
tizanai buvo pas Slobodką, jie ieško 
nusileidimo vietos ir tikriausiai dar 
kartą užsuks į vienkiemį. Jie matyti 
jau užuodė, kas mes esame...

— Taip lyjant toli nenueisi... — 
pastebi Kurtas. — O blogiausia, jog 
mes net nežinome kur eiti... Palauk, 
aš turiu geresnę priemonę tiems val
katoms prakalbinti, — sako jis ir pa
silenkęs ties lova ištraukia besispar- 
dančią Vronką. Didele, kaulėta, rau
donu randu pažymėta ranka įsikimba 
į gelsvus mergaitės plaukus ir visa 
sauja patraukia juos žemyn.

Gailiai suklinka Vronka, norėdama 
jai padėti, prie Kurto prišoka Slobod
kos žmona.

— Halt! — žvėrišku balsu šaukia 
Heinrichas ir įremia automatą į moti
nos krūtinę.

-— Kurtai, — kreipiasi Balys, — 
paleisk mergaitę! Gal man pavyks ge
riau su ja pasikalbėti...

— Na, kaip nori...
Raudonrandė ranka pamaži atlei

džia Vronkos plaukus. Mergaitė ne- 
berauda balsu, tačiau stambūs ašarų 
lašai nepertraukiama srove rieda jos 
skruostais.

Balys priklaupia prie Vronkos ir 
ramiu, guodžiančiu balsu ima kalbė
ti:

. — Neverk. Dėdė nenorėjo tavęs 
nuskriausti, bet tu spardaisi, tai jis 
kiek ir patraukė už plaukų. Neverk. 
Papasakok geriau man, kaip atrodė 
tie vyrai, kurie pardavė mamai sukne
lę...

(Bus daugiau)
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Mūsų kaliniai-M
Vakarus pasiekė šiek tiek žinių apie 

Viktorą Petkų, kuris nuo rugsėjo pabai
gos pradėjo penkerių metų tremties baus
mę tolimame Buriatijos krašte. Pastarai
siais metais Petkus buvo laikomas atskir
tas nuo pasaulio Permės lageryje, kur at
liko septynerių metų lagerio bausmę.

Rugpjūčio 20-ją Permės prokuroras jam 
pranešė, jog pagal amnestiją Petkaus 
bausmė lageryje sumažinta viena diena, 
šeštą valandą vakaro jis dar buvo veda
mas dirbti nakties pamainoje, o rytojaus 
dieną gabenamas į Permės kalėjimą, kur 
išbuvo iki rugsėjo 9-sios vėlyvo vakaro. 
Pasak prokuroro, Petkus turėjo būti pa
leistas iš kalėjimo rugpjūčio dvidešimt 
antrąją. Ir aplamai teigiama, kad pagal 
tarybinius nuostatus 'įkalintojo, teistumui 
pasibaigus, negalima laikyti kalėjime nė 
valandos ilgiau, tačiau Petkui tai negalio
jo. Iš Permės kalėjimo jis buvo nuskrai
dintas į Sverdlovskio kalėjimą, kur išbu
vo parą. Po to atgabentas į Buriatijos sos
tinės Ulano Udės kalėjimą, kur pirmąsias 
tris paras praleido karceryje, po to sep
tynias paras bendroje kameroje su vagi
mis.

Lygiai po mėnesio, rugsėjo 21-ją, Petkų 
atskraidino į Bagdariną, uždarė į kalėji
mą ir rugsėjo 23-ją išleido. Čia laikinai 
apsigyveno bendrabutyje, pradėjo tikrin
ti sveikatą ir ieškoti darbo.

Bagdarinas yra nedidelis Buriatijos ra
jono miestelis, Vitimo plokščiakalnyje, ke
li šimtai kilometrų už Baikalo ežero. Ne
lengvai pasiekiama vieta. Atvykus į Bu
riatijos sostinę Ulano Udę lėktuvu ar trau 
kiniu, reikia toliau keliauti į rytus, bet 
žemės keliu jokio susisiekimo nėra. Bag
darinas pasiekiamas iš Čitos autobusu. 
Trijų šimtų kilometrų kelionė trunka apie 
dvylika valandų. Bagdarinas — dviejų 
skersgatvių kertamų, lygiagrečių gatvių 
miestelis, už kurio i šiaurę nebėra kelių 
nei gyvenviečių. Miestelį supa aukštos 
kalvos, apaugusios plonais medeliais, pa
našiais 'į maumedžius. Gamta labai skur
di. Čia, toli nuo tėvynės, prasidėjo Vikto
ro Petkaus penkerių metų tremtis, žymu
sis Lietuvos patriotas ir katalikų veikėjas 
jau iškalėjo sovietuos kalėjimuose ir la
geriuose 26-rius metus.

Spalio 26 į Vilnių iš Rusijos sugrįžo są
žinės kalinys Povilas Pečeliūnas, atlikęs 
visą bausmę. Pečeliūnas buvo drauge tei
siamas su docentų Vytautu Skuodžiu ir 
Gintautu Iešmantu 1980-jų metų pabaigo
je. Už bendradarbiavimą neoficialioje 
spaudoje jis buvo nuteistas trejiems me
tams lagerio ir penkeriems nutrėmimo. 
Šių metų pradžioje, kai buvo paleidžiami 
kai kurie politiniai ir sąžinės kaliniai, Po
vilas Pečeliūnas buvo KGB organų gundo
mas rašyti pasižadėjimą, kad nepažeidinės 
tarybinių įstatymų. Už tai buvo žadama 
jį pirma laiko paleisti iš tremties. Peče
liūnas nesutiko duoti jokio pažado, siūly-

(Nukelta į 4 psl.)

Vokietijos Lietuviai
(Tęsinys iš pr. numerio)

Spaly daug prisidėta prie Europos die
nų Muenchene programos atlikimo. Vio
leta Hermanaitė Muencheno kultūros na
mų centre suruošė dabartinių lietuvių 
kompozitorių dainų koncertą vokiečiams. 
Per 20 lietuvių dalyvavo Bavarijos vy
riausybės priėmime.

Veikia tautinių šokių grupė RATUKAS 
Jis ruošiasi ateinančiais metais vykti į 
Tautinių šokių festivalį Kanadoje.

Su muencheniškiais bando varžytis am
bicingi jų kaimynai memingeniškiai, 
Vytautas Bernotas perskaitė VLB Mem- 
mingeno apylinkės pirmininko Antano 
Jurgaičio pranešimą, iš kurio matyti, jog 
narių skaičiumi Memmingenas netgi ge
rokai pralenkia (86) Muencheną. Mem
mingenas turi dar gausesnę tautinių šo
kių grupę, vadovaujamą Almos Neumann- 
Mikalauskaitės, kuri ne tik šoka vietos 
lietuvių renginiuose, bet buvo net 4 kar
tus iškviesta pas vokiečius.

Dabartinė LB apylinkės valdyba ir 
Kontrolės komisija išrinktos 1986.XI.20. 
1987.11.22 surengė Vasario 16 minėjimą 
su plačia religine ir kultūrine programa. 
Iškilmingas pamaldas evangelikams lai
kė kun. Fr. Skėrys, katalikams — vysk. 
A.L. Deksnys. Giedojo solistė Violeta 
Hermanaitė-Sarach. Ji dainavo ir minė
jime, palydima brolio Alfredo. Paskaitą 
skaitė dipl. inž. Ričardas Hermanas. Vei
kė loterija. Minėjimas davė 1.500 DM 
pelno, iš kurio 500 DM pasiųsta Romuvos 
pilies atstatymui. 70-sios Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo metinės žada 
būti dar iškilmingesnės.

Gegužės 10 pagerbtos lietuvės motinos. 
Tautos šventės proga rugsėjo 6 pašven
tinta vienuolyno viršininkės Namedijanos 
padovanota simbolinė lietuviška žvakė.

VLB Lebenstedto veiklos apyskaitą pa
teikė jos pirmininkas Romas Gasiūnas. 
19 narių, bet ne visi susimoka solidaru
mo įnašus. Š.m. sausio 4 surengta Kalė
dų eglutė vaikams. Vasario 16 paminėta 
tėvo dr. Konstantino Gulbino atlaikyto
mis pamaldomis, po kurių susirinkta ka
vutės. Vietoje vainiko ant a.a. kun. V. 
Šarkos kapo suaukota 500 DM Vasario 16 
gimnazijai. Rinktos aukos ir vainikui.

Gegužės 2 atšvęsta Motinos diena. Tau
tos šventė paminėta rudenį kartu su Lie
tuvos krikšto 600 metų jubiliejumi.

VLB Romuvos (Huettenfeld) apylinkės 
pirmininkas Antanas Šiugždinis, jun., pa
informavo, kad į ją susibūrę Vasario 16 
gimnazijos personalas, visi Vokietijos LB 
valdybos ir beveik pusė Tarybos narių, 
savo didumu užima antrą po Memmin- 
geno Vokietijos LB apylinkėse vietą — 
turi 74 narius (8 nauji) Atskirų renginių 
neruošia, nes ant jos narių pečių gula di
džiųjų Vokietijos LB ir Vasario 16 gim- 
nazijos renginių ruošimo našta. Ši LB 
apylinkė suruošė tik Lietuvos krikščiony

bės 600 metų jubiliejaus minėjimą su kun- 
J. Dėdino brandžia paskaita ir įrašė a.a. 
kun. V. Šarką į garbės aukotoji) naujo 
berniukų bendrabučio statybai sąrašą, 
surinkdama iš savo narių per 1.000 DM 
velioniui pagerbti.

Hamburgo lietuvių veikla gyva. Jos ve
žimą traukia ne tik LB apylinkė, bet ir 
kiti lietuvių junginiai — Moterų klubas, 
Savišalpos draugija, Katalikų misija ir 
atskiri menininkai.

VLB Hamburgo apylinkės naujoji pir
mininkė Teresė Lipšienė pranešėt kad š. 
m. balandžio 1 perrinkta LB apylinkės 
valdyba. Apylinkei priklauso 32 nariai 
(12 naujų). Šio uostamiesčio lietuviai 
naudojasi Lietuvių katal. misijos vardu 
iŠ Vyskupijos gautomis patalpomis, ku
rias po kun. šarkos mirties buvo pavojus 
prarasti, bet dabar jis jau yra praėjęs.

Paminėta Vasario 16. Pamaldas laikė 
kun. A. Bunga, paskaitą skaitė Algis Kie
maitis. Balandžio 29 surengtas Liet, ka
tal. misijos patalpų dešimtmečio minėji
mas su prof. dr. Ram. Lampsatytės-Kol- 
lars ir jos solistų koncertu.

Suruošti net du Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus minėjimai: gegužės 24 
Šv. Angaro parapijoje ir ekumeninis su 
latviais bei estais masinių pabaltiečių 
trėmimų pradžios 46-jų metinių minėji
mo proga.

Rugpjūčio 23 paminėtos Molotovo-Rib- 
bentropo pakto 48-sios metinės, solidari
zuojantis su masinėmis demonstracijomis 
Vilniuje, Rigoje ir Taline.

Veikia Baliulių vadovaujama tautinių 
šokių grupė GINTARAS.

Spalio 31 suruoštas aukšto lygio kon
certas iš Lietuvos sugrįžusių Hamburgo 
lietuvių menininkių.

Jono Valaičio iniciatyva surinkta aukų 
ir įrengtas antkapis ant kun. V. šarkos 
kapo.

VLB Hannoverio apylinkės pirmininkė 
Janina Wachau painformavo, kad sausio 
27 suruošta Kalėdų eglutė pirmą kartą be 
kun. V. šarkos. Jo vietoj į Hannoverį pa
maldų lietuviams laikyti atvyksta tėv. dr. 
Konstantinas Gulbinas, kuris, kaip ir 
anksčiau kun. V. Šarka, praveda kuklius 
minėj irnus.

Daug Hannoverio lietuvių vyko į kun. 
V. šarkos laidotuves Hamburge, į centri
nį Vasario 16 minėjimą Huęttenfelde ir į 
Lietuvos krikšto jubiliejines iškilmes Ro
moje. Gegužės 5 gražiai atšvęsta Motinos 
diena, o rugsėjo 5 — Tautos šventė. Ta 
proga įvyko visuotinis LB apylinkės narių 
susirinkimas, kuris išrinko naują Valdy
bą ir Kontrolės komisiją. Kontrolieriai 
pranešė, kad kasoje yra 1.063 DM.

VLB Bonn-Koelno apylinkės pirminin
kas Jonas Ivanauskas nurodė, kad per 
metus buvo suruoštas tik vienas renginys 
— Motinos dienos minėjimas Balandžio 
25 Annaberge su Alfredo Pranckaičio pa-

Geriau niekada neturėjote...
Kažkoks gudruolis yna pasakęs: „Ne

klausyk žinovų ir netikėk statistikos 
duomenimis“. Kaip ten bebūtų, bet prieš 
porą savaičių britų valdžios Centralinė 
Informacijos Įstaiga (Central Informa
tion Office) išleido statistikos duomenų 
knygelę apie padėtį D. Britanijoje 1987 
m. Pagal tuos duomenis D. Britanijos gy
ventojai (tam skaičiui priklausome ir 
mes) niekada geriau negyveno, kaip jie 
gyvena šiandien. Galbūt čia reikėtų pri
dėti mažą pastabą — tos knygos išvados 
yra paremtos vien dirbančiųjų apklausi
nėjimu. Paaiškėjo, kad tie kurie turi 
nuolatinį darbą darosi turtingesni, dau
giau pinigų išleidžia liuksusinėms pre
kėms, pasilinksminimui, atostogoms ir 
laisvalaikio užsiėmimui. Jie mėgsta iš
gerti, lošti arklių lenktynėse, pirkti nuo- 
savavybėn namus, akcijas, valgyti sveikes 
nį maistą ir todėl ilgiau gyventi, sė
dėti ir žiūrėti 'į televizijos aparatą.

Išleista statistika rodo, kad 98 procen
tai Britanijos gyventojų turi mažiausiai 
vieną, o virš 50 procentų turi du ar dau
giau, TV aparatą ir per savaitę pralei
džia apie 27 valandas į jį žiūrėdami.

Dauguma turi telefoną — virš 80 pro
centų, 96 procentai turi šaldytuvą ir 82 
iš šimto turi skalbimo mašiną.

Galbūt labiausiai stebinanti statistika 
yra rodanti nekilnojamo turto srityje pa
darytą pažangą. Dauguma mūsų atvažia
vę į šį kraštą dirbome, taupėme ir sten
gėmės kokią nors bakūžėlę nusipirkti, 
stogą virš galvos įsigyti. Britai tada, at
rodo, galvojo kitaip. Karui pasibaigus, 
1951 metais, tik keturi milijonai britų te
turėjo savo namus. Tas skaičius 1985 me-

skaita ir solistės U. Forkert dainomis. 
Toks pat renginys numatomas suruošti ir 
ateinančiais metais.

Su Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
gos veikla supažindino jos pirmininkas 
Romanas Dirgėlas, daugiau paliesdamas 
tris jos sritis. 1) Įtampiai buvo ruošiama
si VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui. 
Į Kongresą nuvyko: stud. Tomas 
Bartusevičius, VLJS sekretorius Riman
tas Gumūliauskas, dipl. matėm. Kęstutis 
Ivinskis, stud. Melanie Mikalauskaitė, 
mokyt. Raimonda šreifeldaitė ir abitu
rientas Klaus Žulys.

. 2) Bendradarbiaujama su Internationa
le Gesellschaft fuer Menschenrechte vo
kiečių sekcija. VLJ sąjunga padeda šiai 
Žmogaus teisių draugijai įrengti infor
macijos stalus, platinti spaudą.

3) Paminėtinas Vokietijos liet. Jaunimo 
dalyvavimas Lietuvos krikšto minėjimo 
iškilmėse Romoje. Ten Šv. Tėvui įteikta 
lietuviška juosta. Vėliau gauta jo padėka 
raštu. VLJS bendradarbiauja su belgų, o 
taip pat ir su Lietuvos sportininkais.

(VLB Informacijos)
(Bus daugiau) 

tais pakilo iki 14 milijonų — daugiau kaip 
60 procentų, D. Britanijos suaugusių gy
ventojų, dabar perka, arba jau turi nusi
pirkę, savo namus.

Atostogaujančių skaičius pakilo iki 49 
milijonų, iš kurių 17 milijonų vyksta jas 
praleisti užsienyje. Populiariausia už
sienio atostogų vieta britams buvo Ispa
nija. Bendrai kalbant, daugiau kaip 60 
procentų visų gyventojų išvyksta atosto
goms. Populiariausia vieta britų saloje 
yra pietvakarienės Anglijos vietovės — 
Devone ir Komavalyje.

Žmonės dabar geriau ir sveikiau val
go, darbo sąlygos ir mediciniška priežiū
ra yra geresnė, todėl jie ir ilgiau gyvena. 
Britanijoje vyrų amžiaus vidurkis yra 71, 
o moterų 77 metai. Britai, ir beabejo- 
nės mes, mažiau rūko. Prieš kelis me
tus, 1976-tais, rūkė 46 procentai visų vy
rų ir 38 procentai moterų. Tas skaičius 
dabar nukrito — iš šimto vyrų terūko tik 
36, o teberūkančių moterų skaičius dar 
mažesnis — tik 32 procentai. Rūkymas 
žudo 100 tūkstančių britų per metus ir su 
rūkymu susiėjusių ligų gydymui valsty
bė per metus išleidžia 370 milijonų sva
rų.

Įsidarbinimo galimybės gerėja ir 
darbo biržoje vietų skaičius ky
la nuo 1983 metų — tai didžiausias darbų 
skaičiaus didėjimas per paskutiniuosius 30 
metų. Produktyvingumas didėja, o stieikų 
skaičius 1986 metais buvo mažiausias per 
paskutiniuosius 50 metų:

Taigi va — statistikos duomenų kiek 
nori. Galima pridėti, kad britai per metus 
išleidžia beveik septynius bilijonus sva.ų 
ant visokių lošimų ir futbolo loterijų, 
galėtumėm paminėti, kad jie dabar val
go daugiau kiaulienos ir paukštienos ir 
mažiau jautienos, bulvių, duonos ir pie
no produktų. Visi tie statistikos skaičiai, 
ar mes jais tikime ar ne, rodo, kad gy
venimas britų saloje gerėja, kad darbo, 
nors ir pamažu, randasi vis daugiau, kad 
produktyvingumas kyla ir būtų sunku 
paneigti, kad D. Britanijos gyventojai 
(taigi ir mes) „niekada taip gerai netu
rėjome“.

Pagal statistikos duomenis, britai mėgs
ta pasivaikščioti ir, gana keista, ba
seinuose plaukioti, maudytis. Populia
riausias laisvalaikio praleidimas yra na
muose — patiems linksminantis arba 
priimant svečius arba svečiuojantis. 
Mes, lietuviai, tikrai priklausome pasku
tiniajai kategorijai, tik mes galbūt links
minamės su daug didesniu entuziazmu, ne
gu britai.

Beveik pamiršau paminėti, kad D. Bri
tanijos gyventojų mėgiamiausias gėlimas 
yra alus. Nėra abejonės, kad ir mes, lie
tuviai, esame pastebimai prisidėję prie 
šio statistikos rezultato.

Ką jūs galvojate? Ar sutinkate, kad 
mes „niekada taip gerai neturėjome“?

Henrikas Vaineikis

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Atstovo vadovas
(tęsinys)

Kol kas mes turime gausią vyresniąją 
kartą, su kuria mes galime kalbėtis lietu
viškai, t.y. tais lietuviais, kurie yra gimę 
Lietuvoje. Bet kas bus čia išeivijoje po 
20 metų? Liksime tik mes — antra ir 
trečia generacija. Jeigu mes dabar, kol 
turime daug progų naudoti lietuvių kal
bą su mūsų vyresniąja karta, kuri mums 
gali padėti ją išmokti, nesistengsime 
tarpusavy — jaunuolis su jaunuoliu — 
lietuviškai kalbėti, tai lietuvių kalba, ku
riai reikėjo tik daug laiko išsivystyti, iš
eivijoje mirs. Mes turime ją išlaikyti.

Per šį kongresą, ir per visus lietuviš
kus susibūrimus išeivijoje, kalbėkime lie
tuviškai — kiek kas mokame. Kitaip lie
tuviškas žodis, kuris Lietuvoj kalėjęs ir 
čia išeivijoje bus vergas. Leiskim tam 
lietuviškam žodžiui pasirodyti „kaip šil
tam pavasario vėjui po šaltos žiemos“. 
Nesigėdinkime, nesijauskime keistai, iš
laikykime mūsų tautą ir mūsų kalbą.

Tauta be savo kalbos yra kaip medis 
be lapų — negyva tauta!

Klausiniai diskusijoms:
1. Kas turėjo didžiausios reikšmės lie

tuvių tautos atgimimui, prasidėjusiam 
praėjusio šimtmečio pabaigoje? Kodėl?

2. Carinės okupacijos metais lietuvių 
kalbos išlaikymui didelės reikšmės turėjo 
Vargo mokykla. Ar ši tradicija buvo ko
kioj nors formoj atgaivinta išeivijoje? 
Kaip plačiai ji paplito jūsų apylinkėje?

3. Koks yra skirtumas tarp gimtinės ir 
tėvynės?

4. Kodėl išeivijos jaunimui reikia mo
kytis lietuvių kalbos, jei be jos galima 
lengvai apsieiti?

5. Iš ko susideda tauta? Ar sutinkate 
su rašinio autorės teigimu, kad „tauta yra 
kalba, ir kalba yra labai svarbi tautai“?

6. Kaip dažnai jūsų apylinkėje jauni
mas stengiasi naudoti lietuvių kalbą? Ko
kiomis aplinkybėmis: tautinių šokių re
peticijose, skautų sueigose, sporto treni
ruotėse, namuose ar tik virtuvėje?

7. Ar jūs, turėdami pasirinkimą tarp 
to kas lengviau ir kas sunkiau, visada da
rote tai kas lengviau? Kokie kiti motyvai 
dar turi įtakos jūsų pasirinkimui?

8. Ką jums reiškia „būti geru(a) lie- 
tuviu(e)“?

9. Ar jūs esate bandę paaiškinti lietu
vių kalbos svarbą lietuviškai kalbėti ne
norinčiam jaunuoliui(ei)? Jei taip, ko
kius argumentus naudojote?

10. Kokiais būdais reikėtų siekti lietu
vių tautos atgimimo išeivijoje?

Mišrių šeinių vaidmuo lietuvių 
bendruomenėje

Dabartinė ir ateities išeivijos lietuvių 
kolonijų realybė neabejotinai nurodo 
smarkiai padidėjusį mišrių šeimų skaičių, 
nes sąlygos grynai lietuviškų šeimų su
kūrimui prastėja.

Išblaškytose lietuvių kolonijose suma
žėjo galimybės rinktis lietuvių jaunimo 
gretose.

Gyvenamo krašto įtakoje augę ir bren- 
dę jaunuoliai nebemato būtino reikalo 
skirti didelį dėmesį lietuviškiems reika
lams ar lietuvių draugystei, tat dažniau 
renkasi gyvenimo draugą!ę) iš savo pro
fesinių ar kasdieninių draugų rato, nesi
ryždami pirmoje eilėje statyti lietuvišką
ją pusę.

Profesinio tobulėjimo reikalavimai sta
tomi virš bendruomeninio įsipareigojimo, 
kas mažina galimybes bendrauti su jau
nais lietuviais.

Tėvai, pripratę prie gyvenamo krašto 
(net jame patys augę) mažiau spaudžia 
vaikus sukurti grynai lietuviškas šeimas, 
arba greičiau jas priima, nedarydami 
spaudimo pasilikti prie lietuviškos ben
druomenės po vedybų.

„Turime sutikti, kad mūsų tarpe mišrių 
šeimų skaičius nuolat auga ir augs atei
tyje ...tik reikėtų šią situaciją labiau pa
naudoti lietuvybės reikalams“. (Daina Gu- 
dauskaitė — De Toreck: Mišrios šeimos ir 
lietuvybė, Į LAISVĘ, 1986 m., rugsėjis, 
Nr. 97). Nepaisant mišrių šeimų smarkiai 
didėjančio skaičiaus, lietuvių spaudoje 
palyginant mažai dėmesio joms skiriama. 
Pervertus daugybę išeivijoje leistų lei
dinių, retai randamas straipsnis, kuris 
rimtai apeliuoja į mišrių šeimų padėties 
reikšmę, vaidmenį ir svarbą lietuvių ben
druomenės tolimesniam efektyviam vei
kimui. Retkarčiais pasirodo vienas, kitas 
jauno žmogaus aprašymas ar bandymas 
pateisinti savo, dažnai išimtiną, padėtį 
(pvz., Dainos Gudauskaitės — De Toreck 
straipsnis Mišrios šeimos ir lietuvybė). 
Tačiau retai tenka skaityti rimtų reakci
jų ar analizių, nors beveik kiekvienas 
bendruomenės narys yra susidūręs su mi
šrių šeimų realybe ar bent „grėsme“ sa
vo asminiškame ar šeimos narių gyveni
me.

Bijoma atkreipti perdaug dėmesio į šią 
opią „nutautėjimo“ žaizdą. Bijoma atver
ti duris karštom diskusijom, susidurti su 
pasikeitusiom perspektyvom ir susigy
venti su išvadom, kurios gali reikalauti 
smarkiai keisti ateities veiklos kryptį.

Anksčiau jaunimas teigė, kad
„...mums turi būti aiškinamas... tau

tiškumas — išeivijos sąlygose...“,
o šeimiškumas — .....mišrumo realy

bėje“. (Juozas Girnius: Mišrių šeimų ti
krovė, AIDAI, 1969 m., Nr. 10 ).

1987 metais gal tiksliau jaunimui ieško
ti paaiškinimo tautiškumo — mišrumo re
alybėje. Kodėl tai nedaroma? Ar bijoma 
išvadų? O gal bijoma pačių klausimų opu
mo?

Vienas iš išsamiausių straipsnių šiuo 
jautriu mišrių šeimų klausimu pasirodė 
dar 1969 metais ir buvo rašytas Juozo 
Girniaus. Jis vertas mūsų dėmesio net po 
20 metų, juo laibiau, kad susilaukė mažai 
papildymų ar išsamesnių diskusijų vėles
nėje spaudoje.

Toliau seka ištraukos, kurios gal ver
tos rimtesnio dėmesio ir nagrinėjimo.

„...Mišrių šeimų „tikrovė“ masiškai už
plūsta mūsų jaunimą, ir oazių nesudaro 
nė tautiškai sąmoningosios šeimos...“

„...Neturime tikslių duomenų... kokia 
kreive vyksta mišrių vedybų spartėjimas. 
Betgi ir be tikslios statistikos pakanka
mai aišku, kad mišrių vedybų spartėjimas 
virsta „epidemija“... Daugumoje... atve
jų mišrios sutuoktuvės tautiniu atžvilgiu 
yra lyg laidotuvės. Išimčių tiek reta, kad 
...jos tik patvirtina taisyklę: sukūrusieji 
mišrias šeimas paprastai iš mūsų tarpo 
nebepasiekiamai dingsta“.

„...Kokiomis sąlygomis mišrios sutuok
tuvės gali netapti tautinėmis laidotuvė
mis?..“

„Ar nevirsta tik tautinėmis laidotuvė
mis kaip tik tos šeimos, kuriose faktiškai 
mišrumo ir nelieka, išskyrus biologinį kil
mės mišrumą?... Tokioj šeimoj viena pu
sė lyg save parduoda antrajai, nes ši pa
staroji viską lemia, o pirmoji nieko ne
reiškia“.

„...Tikrai mišri šeima,... tokia, kuri yra 
mišri ne tik biologiškai, bet ir dvasiškai. 
Nė viena pusė joj neparsiduoda antrajai, 
išsižadėdama savęs pačios. ...Lygiai abi 
pusės stengiasi įsigyventi į antrosios pu
sės dvasinį pasaulį. Tai ne vienakalbė, o 

dvikalbė šeima, nes ir negali būti randa
ma kelio į antrosios pusės dvasinį pa
saulį, neišmokus kalbos, kurioj jis leilš- 
kiamas. O mokant antrosios pusės kalbą, 
nebus jaučiamasi svetimai ir tos ka.bes 
žmonių tarpe. Todėl nebus stengiamasi 
antrosios pusės sulaikyti „namuose“, bet 
drauge dalyvaujama ir jos tautinės ben
druomenės gyvenime. Nebus metama ša
lin kaip nereikalinga lietuviška knyga 
bei spauda. Tokioj šeimoj ir vaikai augs 
abiejų tėvų dvasiniuose pasauliuose, ži
nodami savo mišrią kilmę ir jos neišsi
gindami. Gal būt, subrendę jie labiau ap
sispręs už vieną ar antrą tautybę, bet vis 
tiek išsaugos pagarbą ir antrajai“.

Mišrių šeimų įnašas
„...tikrai mišriosios šeimos (mūsų ap

tarta prasme) savotiškai ir atsilygina ui 
padaromą nuostolį: kas vienu atžvi.giu 
pralaimima, tas antru atžvilgiu laimima. 
Tikrai mišriosios šeimos yra lyg tiltui 
■tarp tautų. Būdami mažos ir pasauliui 
mažai pažįstamos tautos vaikai ir norė
dami kiek galint pasaulį supažindint su 
savo tauta ir jos likimu, tam tikra p.a- 
sme tiesiog esame reikalingi artimesni 
ryšių gyvenamuose kraštuose, šiuo at
žvilgiu mišriosios šeimos įgyja ir savo 
specifinę tautinę misiją — tarnauti mūsų 
tautai tiltais į visas tas pasaulio tautas, 
kurių tarpan likimas mus nusiviedė. Vyk
dydamos tokią misiją, tikrai mišricsios 
šeimos save įprasmina ir tautiniu atžvil
giu...

...Nors ir labai mažai tokių šeimų yra, 
bet turimieji pavyzdžiai vaizdžiai ilius
truoja, kas turėta mintyje... Visi gerai ži
nome šiuo keliu laimėtą (a.a.) prof. J. 
Eretą... Drauge jis visą laiką (tarnavo) 
Lietuvai, keldamas jos reikalą vokiečių 
kalbos visuomenėje.

(Bus daugiau)
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Kronika
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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 TAUTOS FONDUI
K. Šova — 12.00 sv.
E. Tamašauskas — 6.00 sv.
E.H. Bruszauskas — 5.00 dol.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
St. Valaitis — 3.50 sv.
Škotijos Lietuvių Klubas — 13.50 sv.
J. Bernotas — 8.50 sv.
P. Voveris — 2.00 sv.
A. Valentą — 3.00 sv.
S. Stulgys — 3.00 sv.
L. Ašmega — 3.50 sv.
K. Mendickas — 2.00 sv.
O. Vilimas — 3.50 sv.
VI. Lukošiūnas — 5.50 sv.
S. Žilinskas — 8.50 sv.
V. Matiukas — 3.50 sv.
Chicagos Anglijos Liet. Kl. — 50 dol.
K. Rožanskas — 14.00 dol.
V. Kilius — 5.00 sv.
J. Vaškelis — 3.50 sv.
J. Bašinskas — 3.50 sv.
E. Tamašauskas — 7.50 sv.
B. Pajarskas — 5.00 sv.
J. Mažeiva — 9.00 sv.
V. Budrys — 2.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

JAUNIEJI LIETUVIAI
Lietuvių Namų B-vės tarnautojo Albi

no Ivanausko duktė Margarita ir jos vy
ras Colin Drummond, sausio 22 d. susi
laukė sūnaus George Albino.

Abudu, sūnelis ir mama, yra sveiki. 
George Albinas svėrė 8 sv. ir 9.5 uncijas.

BLYNU BALIUS
Vasario 3 d. Lietuvių Sporto ir Soc.

Klubas, 345A Victoria Park Rd.. London
E.9, ruošia Užgavėnių blynų balių.

Pradžia 8 vai. Įėjimas laisvas.

DBLS-GOS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ DĖMESIUI

Prašau užsimokėti 1988 m. nario mo
kestį.

Užsimokėjusiems, pakvitavimas ir na
rio kortelė bus pasiųsta paštu.

Iš anksto dėkoju.
S. Bosikis, Iždininkas

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.

Sodyba
REIKALINGAS TARNAUTOJAS/JA 

SODYBOJE

Nuolatiniam darbui Sodyboje reikalin
gas tarnautoj as/j a Sodyboje padėti virtu
vėje, aptarnauti svečius valgykloje ir pri
sidėti prie kitų darbų.

Dėl atlyginimo ir smulkesnių informa
cijų prašome skambinti: 04203 2810.

W olverhamptonas
FILMŲ IR POEZIJOS VAKARAS

Vasario 20 d. Lenkų klube, Stafford 
Rd., Oxley, Wolverhamptone (netoli 
Goodyear fabriko), ruošiamas Filmu 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

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

Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiau
siai minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Vasario 13 d. 4 vai. p.p. Manchesterio 
lietuvių klube, 121 Middleton Rd., Man
chester, 'įvyks pirmutinis šių metų Drau
gijos susirinkimas.

Programoje ateities veikla ir kiti eina
mieji reikalai.

Visi Draugijos nariai, lietuviai filate
listai ir kiti tautiečiai yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

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

BLYNŲ BALIUS
Nottinghamo Moterų Draugija vasario 

20 d., Latvių klube, 1A Standhill Rd., 
Carlton Hill, rengia tradicinį blynų balių 
— užgavėnes.

Įėjimas 3.50 sv. Kas norėtų dalyvauti 
prašom užsirašyti iki vasario 14 d. pa
skambinant tel 0602 505686.

Visi lietuviai kviečiami apsilankyti.
Valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 23 d., pirmą kartą šiais metais, 
boltoniškiai buvo susirinkę aptarti savo 
einamųjų reikalų. Skyriaus pirmininkas 
priminė, kad reikia pasiruošti pabaltiečių 
karnivalui-šokiams, kurie įvyks vasario 
6 d.

Savo pranešime jis taip pat aptarė at
eities veiklą — vasario 16 d. minėjimą 
Manchesterio lietuvių klube, Boltono oa- 
baltiečių rengiamus koncertą-šokius, Bal
tijos Tautų Nepriklausomybės Deklaraci
jų 70 metų sukaktuves, gegužės 14 d., 
Boltono ukrainiečių salėje minėjimą.

Po gyvaus nuomonių pasidalinimo ir po 
susirinkimo uždarymo įvyko gražus ir 
draugiškas pasivaišinimas.

VOKIETIJA
KUNIGO V. SARKOS 

MIRTIES METINĖS
Sausio 9 d. Hamburgo lietuviai susi

rinko paminėti kun. V. šarkos, Hambur
go apylinkės lietuvių kapeliono, mirties 
metines.

Šv. Teresė bažnyčioje už kun. sielą Šv. 
Mišias laikė kun. A. Bunga. Sakydamas 
pamokslą jis priminė, kad kun. V. Sar
ka prieš metus dar buvo mūsų tarpe. Jis 
aktyviai per 40 metų veikė lietuvių ir Tė
vynės Lietuvos labui.

Po Mišių susirinkome parapijos salėje, 
kad prie kavos galėtume pabendrauti ir 
pasidalinti įspūdžiais lietuvių kalba.

Vaišes suorganizavo valdybos pirminin
kė T. Lipšienė.

Kiekviena proga susitikimai yra puose- 
lėtini. Nors ir trumpam susiėję lietu
viai susitinka ir pasidalina mintimis sa
vo gimtąja kalba. Hamburge gyvena daug 
lietuvių — maldaukim Dievą, kad Jis pa
dėtų mums lietuviams Hamburge vienin
gai gyventi ir dirbti Tėvynės gerbūviui.

Parapijietė

A.A. SILVERIJUS JASAITIS
Silverijus JASAITIS mirė 1987 gruo

džio 11 Bremene. Palaidotas gruodžio 21 
to miesto Waller kapinėse. Išsikėlus iš 
namų sūnui su marčia, jautėsi vienišas 
— buvo nusilpusi klausa.

Buvo gimęs 1906. Lankė Kėdainių gim
naziją, baigė pienininkų kursus ir visą 
laiką dirbo savo specialybėje. Keletą me
tų Pieno Centro gaminiais aprūpindavo 
kauniečius. Gyvendamas Vokietijoje, rė
mė Vasario 16 gimnaziją aukomis.

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.

PAMALDOS
Eccles — vasario 4 d., 12.15 vai.
Bradforde '— vasario 7 d., 12.30 vai.
Nottinghame — vasario 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Mansfielde — vasario 7 d., 15 vai., Šv.

I 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.

Manchesteryje — vasario 28 d., 12.30 
vai.

GLOUCESTERYJE ir STROUDE 
Maldos Žygis

už Lietuvą yra skirtas vasario 7 dieną.

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

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

Mūsų tėvynės Nep riki ausy bės šventė 
— melsimės už jos laisvę.

N. Narbutienė

70-TIES METŲ JUBILIEJUS

Mūsų Dvasios Vadą, Židinio vedėją ir 
Šaltinio redaktorių s. kun. dr. Steponą 
Matulį, MIC, Dievo tarnyboje švenčiantį 
vasario 21 d. garbingą 70-ties metų gim
tadienio Jubiliejų, nuoširdžiai ir skau
tiškai sveikiname.

Linkime Dievo palaimos dar ilgus me
tus vesti mūsų tremties jaunimą ir seni
mą idealiu ir dvasios taurumo keliu, o 
ypač šventų Sakramentų malone gaivinti 
mūsų širdis ir stiprinti kovoje už sielos 
skaidrumą ir Tėvynės laisvę.

LSS Europos Rajono Vadija, 
Sesės ir Broliai

XV-JI OLYMPIADA

(Atkelta iš 1 psl.)

60 dol. bilietą jau 150 dol. (Vienas kand. 
dol. — 1,27 DM). Sutvarkyti tokius speku
liantus yra paruošta speciali policija, ku
ri seka pranešimus spaudoje bei nelega
lias bilietų transakcijas.

Bejėgiai yra kanadiečiai JAV, kur ati
darymo iškilmėms bilietai parduodami po 
600 dol., o kas nori pamatyti ledo ritulio 
rungtynes, privalo spekuliantui „kloti“ 
ant rankų 500 dol. Valgyklos taip pat 
naudojasi pasauliniu įvykiu, gerokai pa- 
keldamos maisto kainas. Kiek „apsistatę" 
viešbučiai ir privatūs namai, kadangi tu
ristus žada sutalpinti mokyklos, viešosios 
įsitaigos normaliomis, o gal net visiškai 
žemomis kainomis.

Lenkijos komunistų partijos organas 
„Trybuna Ludu" sausio mėn. 14 d. spor
to sk. primena skaitytojams, kad 1945 m. 
sausio mėn. 17 d. iš fašistų rankų buvo 
išvaduota Varšuva. Straipsnio autorius 
Marek Serafin primena skaitytojams, kad 
tos gražios dienos nesulaukė olim- 
piadietis Janušas Kuzocinski (Los Ange
les olimpiadoje jis laimėjo 10 tūkst. m. bė
gimą, parodydamas 30 min. 11,4 sek. 
laiką — K.B.) ir Feliksas Žuberia, rasda
mi amžino poilsio vietą Varšuvos prie- 
mesčio kapinėse.

Nežiūrint griuvėsiuose gulinčios Var
šuvos, sporto entuziastai tuoj pat ėmėsi 
darbo, sutvarkydami vieną aikštę ir jau 
kovo men. 25 d. Varšuvos Pragos prie
miesčio AZS (Akademicki Zwiazek Spor- 
towy — Akademinė Sporto Sąjunga — 
K.B.) stadione sužaisdami pirmas futbolo 
rungtynes tarp Okecie ir Polonijos vie
nuolikių. Po to sekė bokso rungtynės su 
Pamario rinktine bei lengvosios atleti
kos. Visos šios varžybos vyko dar gau
džiant patrankoms šiandieninėse vakari
nėse Lenkijos žemėse.

Gaila, tačiau autorius negalėjo parašy
ti, kad jau rugpjūčio mėn. pradžioje Ro- 
kosovskio armija stovėjo tik 20 km. nuo 
Lenkijos sostinės ir per žiūronus stebėjo 
Varšuvos sukilimą ir lėktuvų daužomą 
miestą. Sukilimas buvo Maskvos išprovo
kuotas, kad žūtų kuo daugiausiai lenkų 
patriotų. Sukilimas nepavyko, žuvo virš 
150 tūkst. gyventojų, kiti buvo atvežti į 
Vokietiją darbams. Gera jų šimtinė pa
teko ir į mano su motina gyventą lagerį 
Gels prie Breslau, pasakodami siaubin
gus įvykius. Reikia pripažinti lenkams 
dviejų mėnesių didvyrišką kovą.

K. Baronas

MŪSŲ KALINIAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
damas tai padaryti tiems, kurie laužo įs
tatymus. Jis nesutiko priimti amnestijos, 
kuri taikoma nusikaltėliams. Nei jis, nei 
jo bendrabylininkai nebuvo nusikaltėliai, 
bet spaudos darbuotojai, kurie užsiėmė 
tuo, kas šiandien plačiai vadinama viešu
mu ir oficialiai skatinama. Todėl turėtų 
būti baudžiami tie, kurie sudarė jiems 
bylą ir juos baudė.

Vytautas Skuodis buvo pirma laiko pa
leistas šių metų pradžioje ir su šeima 
rugpjūčio mėnesį persikėlė į Čikagą.

Gintautas Iešmantas tebelaikomas trem
tyje, Komijoje, nes atsisakė rašyti pareiš
kimą, kad būtų atleidžiamas nuo tolesnio 
bausmės atlikimo. Šiemet vasario 19 Ieš
mantas rašė LASR Aukščiausiosios tary
bos prezidiumui: „visas mano, kaip ir ki
tų politkalinių, nueitas kančių ir išbandy
mų kelias, visos mano dvasinės pastan
gos, politinės filosofijos darbai ir poetinė 
kūryba yra viena tų begalinės daugybės | 
vidinių ir išorinių priežasčių bei paskatų, 
vertusių ir padėjusių subręsti persitvar
kymo idėjai, padvelkti naujiems vėjams". 
Žinodamas, kad jo pricipinga laikysena 
sukels naują valdžios rūstybę, Gintautas 
Iešmantas savo laišką Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumui baigė taip: „man ne
svarbu mano asmeninis gyvenimas. Man 
rūpi tiesos likimas, rūpi ateitis. Visa, ką 
aš padariau, padariau vedamas šio rūpes
čio, taip pat nerimo dėl Lietuvos ir lietu
vių tautos rytojaus. Tokiu tikslu ir para-

VL YJE
Uždaromos dolerinės krautuvės
Maskvoje

Šešiolika svetimos valiutos krautuvių 
„beryozkos“ Maskvoje bus uždarytos lie
pos m. Tos krautuvės daugiausia aptar
nauja rusus, kurie parsiveža svetimos 
valiutos iš užsienio. Uždaromos dėl korup
cijos. Ten gyvenantieji užsieniečiai ir to
liau galės apsipirkti kitose krautuvėse, 
naudojant svetimą valiutą. Kiek tas pa
lies Lietuvą, neaišku. Lietuviai su sveti
ma valiuta ir Lietuvoje gali laisviau ap
sipirkti.
Derybos Vidurio Amerikoje

Contra sukilėliai ir Nikaragvos Sandi- 
nistų vyriausybės atstovai pirmą kartą 
susitiko neutralioje valstybėje Costa Ri
ca ir turėjo, kaip pranešama, produktin- 
gą pasitarimą. Nutarta greitai vėl susi
tikti. Tarpininkauja katalikų bažnyčios 
vadovybė. Contra sukilėliai, Amerikos 
remiami, reikalauja daugiau demokratiš
kos laisvės, tuo tarpu Nikaragvos prezi
dentas Ortega, aplankęs Ispaniją, nuva
žiavo į Italiją ir turėjo audienciją su po
piežium, kuris prezidentui priminė žmo
gaus teisių reikalus Nikaragvoje. Ortega 
atvažiavo į Italiją su didele delegacija.
AIDS konferencija Londone

Pirma tokios rūšies konferencija su
traukė atstovus iš 148 kraštų, kas rodo 
didelį žmonijos susirūpinimą dėl tos pa
baudos rykštės, kurią, pagal princesės 
Anne pareiškimą, pati žmonija ant savęs 
užsitraukė. Sakoma, kad visame pasauly
je nuo penkių iki dešimties milijonų žmo
nių yra užkrėsti ta liga, kuri kol kas yra 
nepagydoma.
Siūlomos visokios priemonės, kaip tos li
gos išvengti, bet bijoma priminti laikytis 
Dievo įsakymų.
Prancūzijos valstybininkai Londone

Pereitą savaitę Prancūzijos prezidentas 
Mitterrand ir ministeris pirmininkas Chi
rac lankėsi Londone ir atskirai kalbėjosi 
su M. Thatcher. Buvo susitarta 
glaudžiau bendrauti kariniai, bet ūki
niais reikalais nesurado bendros kalbos, 
nes prancūzai palaiko Vokietiją ir nesu
tinka mažinti bendros rinkos biudžetą 
maisto gaminiams, kurių yra didžiausias 
perteklius.

Britanija yra susirūpinusi Prancūzijos 
susitarimu su Vokietija įsteigti bendrą 
karinę brigadą. Manoma, kad būtų ge
riau jei Prancūzija grįžtų į NATO. Šią 
savaitę Londone taip pat lankosi Vokie
tijos kancleris Kohl.
Akcija prieš Waldheimą tebesitęsia

Vokiečių laikraštis „Der Spiegei“ pa- 
grąsino paskelbti dokumentą, įrodantį, 
kad Austrijos prezidentas Waldhei- 
mas davė įsakymą deportuoti 4000 civi
lių asmenų iš Jugoslavijos. Prezidento 
vardu buvo atsakyta, kad toks dokumen
tas neegizistuoja ir turi būti suklasto
tas. Maždaug tuo pačiu laiku Britanijoje 
atsirado Rusijos nacių gaudytoja Natalia 
Koleshnikova, kuri davė savo parodymus 
daugpartinei parlamentarinei grupei, sa
kydama, kad ji gali pristatyti 30 liudinin
kų, kurie įrodys, kad Edinburge gyvenan
tis lietuvis yra prisidėjęs prie 15.000 žmo
nių žudynių. Anglų laikraščiai pastebi,kad 
Britanijos lietuviai paneigia tą ir sako, 
kad tai yra Sovietų akcija prieš užsieny
je gyvenančius lietuvius. Anglų laikraš
čiai taip pat pažymi, kad bet kokie tyri
mai dėl nacių nusikaltėlių, kurie galėję 
prisidėti prie britų karių žudynių buvo 
Britanijos Darbiečių vyriausybės sustab
dyti prieš 40 metų, kada Sovietų Sąjunga, 
o ne Vokietija, pasidarė vakarų priešinin
ku.

Dabar gi Wiesenthal Centras pristatė 
sąrašą 17 nacių nusikaltėlių kurie gyvena 
Britanijoje, o iš Sovietų yra gautas są
rašas 34 asmenų. Iš tų dviejų sąrašų, 16 
asmenų gyvena Britanijoje. Vidaus reik, 
ministeris Hurd tačiau jau pareiškė, kad 
dabar svarstomas parlamente kriminali
nis įstatymas nebus pakeistas ta prasme, 
kad būtų galima teisti asminis už nusi
kaltimus padarytus praeityje. Tačiau jis 
pridėjo, kad bus daromi tam tikri žygiai 
prieš tuos asmenis. Baltų Tarybos atsto
vams ministeris Hurd garantavo, kad to
kie žmonės nebus išduoti Sovietų Sąjun
gai.

šiau šitą nerimastingą, bet tikėjimu ir vil
timi dvelkiantį laišką. Rubikonas turi bū
ti peržengtas galutinai ir negrįžtamai.“

Į šitą Gintauto Iešmanto laišką atsakė 
LTSR prokuroras, kad tai neduoda pag
rindo jį atleisti nuo tolimesnio bausmės 
atlikimo.

Tarptautinės žmogaus teisių draugijos 
Austrijos, Šveicarijos ir Vakarų Vokieti
jos skyriai šiuo metu platina lapelius, ku
riuose reikalaujama paleisti Rusijoje ka
linamus Lietuvos kunigus Alfonsą Sva
rinską ir Sigitą Tamkevičių bei pradėju- į 
sius tremtį Tolimuosiuose Rytuose Balį J 
Gajauską ir Viktorą Petkų. (LER) 1
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