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MIELI BROLIAI IR SESES
Kalėdų šventė mums vėl duoda progą 

apmąstyti Kristaus atėjimo prasmę ir 
palaimą. Jo jsikūnijomo paslaptis ir 
įsijungimas į žmonijos istoriją kaskart 
išgyvenamas skirtingai, bet visada su 
viltimi, su paguoda ir pasitikėjimu. Jo 
meilės ir dorovės principai yra žmonijos 
tikroji dvasinė jėga, kuri ypač dabar 
reikalinga mūsų tautai, kovojančiai už 
egzistenciją laisvų valstybių šeimoje.

Džiugios ir viltingos mums buvo 
praėjusių metų Kalėdos. Mes jautėme, 
kad pildosi Izaijo pranašystė: „Tauta, 
kuri vaikščiojo patamsyje, išvys skaisčią 
šviesą; gyvenantiems tamsybių šešėliuose 
užtekės šviesybė“ (Iz. 9:11). Iš Vilniaus 
katedros, televizijos pagalba, 
laisvėjančiai tautai ir pasauliui sklido 
arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 
žodžiai: „Mums išaušo šventa diena. 
Ateikite, tautos, pagarbinti Viešpaties, 
nes šiandien didi šviesa apšvietė mūsų 
žemę“...

1990 metų eiga vėl atnešė naujų 
palaimų ir pastiprino mūsų krikščionišką 
viltį. Demokratiškai išrinkta Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba kovo 11 vienbalsiai 
atstatė sovietinės okupacijos užgniaužtą 
nepriklausomybę ir kartu su bažnytine 
vadovybe ryžtingai ėmėsi mūsų tautos 
kultūrinio, dvasinio ir religinio gyvenimo 
atnaujinimo. Į mokyklas buvo grąžintas 
religijos dėstymas, nebevaržomas 
įstojimas į seminarijas, Vytauto Didžiojo 
Universitete atsteigtas teologijos- 
filosofijos fakultetas, ligoninėse įrengtos 
koplyčios, vykdomi bažnytinės filosofijos 
ir muzikos meno simpoziumai, atsikūrė 
ideologinės ir karitaty vinės 
organizacijos, atsidarė suniokiotos 
bažnyčios ir vienuolynai. Birželio 24 d. 
Gedulo ir Vilties dienoje Lietuvos 
vyskupas ir vyriausybė atnaujino 1934 
metais padarytą pasiaukojimą Švnč. 
Jėzaus Širdžiai ir iškilmingu oficialiu aktu 
iš naujo pasirinko Kristų į laisvą 
gyvenimą žengiančios tautos vadovu. Po 
daugiau negu keturiasdešimts metų iš 
viešojo gyvenimo išstumtas pasaulio 
Išganytojas vėl tapo tautos „keliu, šviesa 
ir gyvenimu“, nes buvo įsitikinta, kad 
krikščionybė yra pats didžiausias tautos 
gyvastingumo ir kūrybingumo šaltinis.

Vilties teikia ir naujai priimtas Sovietų 
Sąjungos „sąžinės laisvės“ įstatymas. 
Nežiūrint kokia bebūtų tų įstatymų vertė, 
bet visvien tai yra konstitucinis 
užtikrinimas, kad Stalino laikų 
brutualaus religijos persekiojimo ir 
pagrindinių žmogaus teisių paneigimo 
laikai pasibaigė.

Kristaus grįžimą į sovietinio ateizmo 
prislėgtus Rytų Europos kraštus 
išgyvename ne tik mes, bet ir viso 
pasaulio krikščioniška bendruomenė. 
Lyg pirmųjų Kalėdų Trys Karaliai iš visų 
kraštų skubame su dovanomis 
pasveikinti ateinantį Kristų, vedami 
aušros, kuri žada laisvą rytojų. Vietoj 
aukso, kvepalų ir myros, nešame rūbus, 
vaistus, knygas, bažnytinius reikmenis ir 
technikos civilizaciją. Kiekvienas savo 
būdu stengiamės plėsti teisingumo ir 
meilės karalystę iš „blogio imperijos“ 
išsivaduojančiose šalyse. Šalia lietuviškų 
šalpos ir pagalbos fondų, Europoje ir 
Amerikos žemyne įsisteigė specialūs Ad 
Hoc komitetai, kurie įsipareigoja teikti 
finansinę, technikinę ir organizacinę 
pagalbą tiek Lietuvos, tiek ir kitų kraštų 
atsikuriančiom Bažnyčiom.

„Ilgus metus meldėmės ir 
rezoliucijomis reikalavome laisvės Rytų 
kraštams“, kalbėjo arkivyskupas John 
May, JAV Vyskupų Konferencijos 
suvažiavime š.m. lapkričio 14 
Washingtone. „Dabar, tęsė jis, mes esame 
įpareigoti dėkingumo ir solidarumo 
dvasioje sutelkti savo išteklius 
milžiniškam darbui — pagelbėti 
Bažnyčiai pasinaudoti atgauta laisve“. 
Dideliam nustebimui, Konferencija 
vienbalsiai priėmė lėšų telkimo planus.

Politinio netikrumo debesys dabar vėl 
gaubia Lietuvos padangę. Vienybės bei 

(Nukelta į 7 psl.)

UNKSMU^V. <KALĖDU
-............. ir ' ■■■■- "i1 ................... ■■■■■

UIMINQU NAUJŲJŲ įMETlJ

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d’Affaires
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Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki 

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVES VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų 

„EUROPOS LIETUVIS“ ir NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina 

LIETUVIŲ SODYBA

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT PIRMININKAS 
LENKIJOJE IR ŠIAURĖS AMERIKOJE

Gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas V. Landsbergis išvyko į 
Lenkiją, o iš jos skrido i Kanadą ir JA V. 
Smulkiau apie jo kelionę „Lietuvos ryte" 
(1990.XII.7.) aprašė ELTOS 
korespondentas Rolandas Barysas.

Antradienį apie pusiaunaktį „Lietuvos 
avialinijų“ lėktuvas TU-124 nutūpė 
Varšuvos aerouoste, atskraidinęs iš 
Vilniaus Lietuvos Auksčiausiosios 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį, 
vykstantį su vizitu į Šiaurės Ameriką. 
Pusdienis Lenkijos sostinėje buvo 
išnaudotas susitikimams su politikais. 
Kaip vėliau pastebėjo V. Landsbergis, 
nors jie ir nebuvo planuoti, tačiau 
vertintini kaip labai svarbūs ir naudingi. 
Dar aerouoste pranešta, jog ryte 
pasimatyti su Lietuvos Auksčiausiosios 
Tarybos pirmininku norėtų Seimo 
vicemaršalka Olga Kryžanowska ir 
užsienio reikalų ministras Krysztofas 
Skubiszewskis. Beje, pastarasis tik ką 
buvo grįžęs iš Romos. Dabartinė situacija 
Lenkijoje priminė lapkričio mėnesio 
kelionę į Londoną, kai valdančiojoje 
konservatorių partijoje vyko kova dėl 
lyderio, o tuo pačiu ir Didžiosios 
Britanijos premjero posto. Jau 
sekmadienį lenkai išrinks naują 
prezidentą. Sprendžiant iš viešosios 
nuomonės apklausos, paskelbtos 
šiandieninėje spaudoje, Lechas Walęsa 
turėtų nesunkiai įveikti savo konkurentą 
Stanislawą Tyminskį. Pirmąjį palaiko 61, 
antrąjį — 20 procentų apklaustųjų 
rinkėjų. Jau artimiausiu metu turėtų būti 
formuojama nauja vyriausybė, paskelbti 
seimo rinkimai. Tad ar vertėjo susitikinėti 
su žmonėmis, nueinančiais nuo politinės 
arenos! Šia prasme įdomios Lenkijos 
apžvalgininkų prognozės. Jie tvirtina, 
kad K. Skubiszewskio pozicijos gana 
stiprios ir jam gali būti pasiūlyta įeiti į 
naująjį ministrų kabinetą. Ar ne tokiomis 
prognozėmis vadovavosi Varšuvoje

i

■ 
I ■
I
■

I
B 

I 
■

I 
■ 

I 
B

I
■

I
■

I
B 

I 
■ 

I
B

lankęsis JAV gynybos ministras 
Richardas Cheney, kuris taip pat susitiko 
su užsienio reikalų ministru. O ir pats K. 
Skubiszewskis interviu dienraščiui 
„Rzeczpospolita“ pareiškė, kad 
pasikeitus vyriausybei Lenkijos užsienio 
politika neturėtų keistis. „Ji ir toliau 
išlaikys europietišką kryptį, kreips 
dėmesį į naujus regioninius darinius, 
palaikys glaudų bendradarbiavimą su 
Vokietija ir TSRS, o ypač su pastarosios 
atskiromis respublikomis, t.y. tomis, 
kurios yra vystymosi procese“, — pasakė 
ministras. Šiame tone V. Landsbergio ir 
K. Skubiszewskio pokalbis, užtrukęs 
beveik dvi valandas vietoj planuoto 
pusvalandžio, įgavo naujų atspalvių. Jo 
pradžioje Lenkijos užsienio reikalų 
ministras dar kartą išreiškė 
apgailestavimą dėl Vakarų valstybių 
pozicijos Baltijos šalių delegacijų 
atžvilgiu Paryžiaus konferencijoje, 
pabrėžęs, jog taip neturėjo būti. Jis 
pasiūlė dviejų kaimynų — Lenkijos ir 
Lietuvos ateities santykius grįsti 
tarpvalstybine sutartimi, kurią netrukus 
galima būtų paruošti. Naujųjų impulsų 
bendradarbiavimui duotų pasikeitimas 
konsultantais. Juos galima būtų atidaryti 
paritetiniais pagrindais Varšuvoje ir 
Vilniuje. V. Landsbergio ir K. 
Skubiszewskio nuomone, seniai atėjo 
metas atgaivinti tiesioginį geležinkelio 
susisiekimą, o esamos kliūtys nėra 
neįveikiamos. Paklaustas apie galimą 
Lenkijos poziciją susiklosčius ypatingai 
situacijai Lietuvoje, K. Skubiszewskis 
atsakė, kad jo šalis neliks abejinga. 
Stebint šį susitikimą iš šalies, neapleido 
mintis, kad mūsų kaimynė labai 
geranoriškai nusiteikusi Lietuvos 
atžvilgiu, jai suprantami mūsų siekiai, 
kurie, sprendžiant iš kalbos turinio, gali 
būti aktyviau paremti.

Susitikime su Seimo vicemaršalka Olga 
Krzyžanowska daugiausiai kalbėta apie

PLB-NES VALDYBOS
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba šv. Kalėdų proga sveikina visus 
mūsų brolius ir seseris Lietuvoje ir visų 
mūsų Bendruomenių gyventojus 
plačiajame pasaulyje. Mes sveikiname 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę ir visus tautiečius ir tautietes 
dirbančius Lietuvos Nepriklausomybės 
įtvirtinimo darbą. PLB Valdyba, 
jungdamos! su visais lietuviais, kur jie 
bebūtų, džiaugiasi, kad Lietuvoje bus 
galima švęsti Kalėdų Šventę laisvai — be 
trukdymų ir persekiojimų. Tegul ši 
atgimusi sąžinės ir religijos laisvė plečiasi 
ir tampa taip pat pilna laisve visai mūsų 
tėvynei, kuri jos taip ilgisi.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Vytautas Bieliauskas
PLB-nės valdybos pirmininkas

SIEKIME LIETUVOS LAISVĖS 
IR NEPRIKLAUSOMYBĖS

Kalėdų šventės yra džiaugsmo ir geros 
naujienos šventė. Tačiau tos šventės 
džiaugsmas yra nepilnas, nes Lietuva dar 
tebėra okupuota ir tebegyvena 
nuolatiniame grėsmės ženkle.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas Kalėdų švenčių ir 1991 
Naujųjų Metų proga sveikina visus geros 
valios žmones ir taip pat išblaškytus po 
visą pasaulį lietuvius, linkėdamas ryžto ir 
ištvermės sunkioje kovoje siekiant 
Lietuvos suvereninių teisių vykdymo 
atstatymo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ragina visus lietuvius dar 
stipriau, dar vieningiau dirbti, kad 
paskutinės kliūtys į Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę būtų greičiau 
nugalėtos. Atjauskime ir supraskime 
vieni kitus, padėkime ir remkime visus, 
kurie siekia mūsų aukščiausiojo tikslo 
įgyvendinimo — Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

VLIKo ELTA

LIETUVOS AUKSCIAUSIOS 
TARYBOS PIRMININKO 
IR VLIKO PASITARIMAS

Lietuvos AT pirmininko Vytauto 
Landsbergio lankymosi Vašingtone 
proga, 1990 m. gruodžio 10 d., Lietuvos 
pasiuntinybėje įvyko prof. V. 
Landsbergio, dr. K. Bobelio ir dr. D. 
Krivicko pasitarimas.

Pasitarime buvo iškelti įvairūs būdai 
veiklos koordinavimui. V. Landsbergis 
buvo supažindintas su VLIKO veiklos 
metodais, sudėtimi ir politinių partijų 
reikšme Lietuvos laisvinimo byloje. 
Pabrėžta Lietuvoje atgimstančių 
politinių partijų įsijungimas į VLIKo 
veiklą per organizacijas ir partijas 
sudarančias VLIKą, o taip pat yra 
pasireiškęs pageidavimas įsijungti f 
VLIKo veiklą Lietuvoj naujai įsikūrusių 
organizacijų ir partijų. VLIKas paruoš 
specialų „pro memoria“ apie dabartinę 
VLIKo veiklą, ateities planus ir kaip būtų 
galima geriau koordinuoti Lietuvos 
laisvinimo bendrą darbą.

Taip pat buvo aptartas 1990 m. liepos 
23 d. VLIKo pareiškimas apibūdinantis 
VLIKo poziciją po paskelbtos kovo 11 d. 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
deklaracijos.

Susitikimo proga, Lietuvos 
Respublikos demokratizacijos proceso 
vykdymui buvo įteikta papildomi 
$5,000.00 ir taip pat naujas kompiuteris ir 
„LaserJet“ mašinėlė.

VLIKo ELTA

Lietuvos lenkų problemą. Belieka 
apgailestauti, kad Lenkijos politikai 
neretai dezinformuojami apie Lietuvos 
padėtį.

Apie pusiaudienį automobilių 
kortežas, lydimas Lenkijos specialiųjų 
tarnybų, atvyko į Varšuvos aerouostą. 
Dar po aštuonių valandų LOT 
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LIETUVOJE
Nežinomo kareivio pagerbimas

Lapkričio 23-ąją — Lietuvos 
kariuomenės dieną — Kauno Karo 
muziejaus sodelyje buvo palaidotas 
Nežinomasis kareivis, kurio palaikai 
perkelti iš Giedraičių kapinių.

Lapkričio 22 dieną sarkofagas su 
kareivio palaikais buvo atvežtas į 
Vilniaus arkikatedrą. Po šv. Mišių 
procesija pajudėjo Gedimino prospektu 
iki Aukščiausios Tarybos rūmų, kur 
procesija trumpam sustojo. Sarkofagas 
buvo pastatytas priešais rūmus. AT 
pirmininkas V. Landsbergis pasakė 
kalbą, kurioje pagerbė visus žuvusius 
kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 
Sekė paskutinė Lietuvos nežinomojo 
kareivio palaikų kelionė į Kauną.

Lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje 
bazilikoje, prie sarkofago su Nežinomojo 
kareivio palaikais stovėjo garbės sargyba. 
Buvo laikomos šv. Mišios už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovose. Po to iškilminga 
procesija Kauno gatvėmis patraukė į 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, 
kur iki 1950 metų ilsėjosi kito lietuvio 
kario palaikai. Dvidešimtojo amžiaus 
vandalai 1950 m. nugriovė paminklą ir 
išniekino kapą.

Dvyliktą valandą prie paminklo 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę atnešamas 
sarkofagas. Buvęs politinis kalinys kun. 
Alfonsas Svarinskas pašventino kapo 
duobę, pamokslą pasakė kun. Sigitas 
Tamkevičius, žodis suteikiams AT 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Po 
to kalba vicepremjeras Algirdas 
Brazauskas ir kiti žymūs žmonės. Į duobę 
nuleidžiamas sarkofagas, aidi trys salvės, 
prie Nežinomojo kareivio kapo užsižiebė 
Amžinoji ugnis.
Vizito Vašingtone tikslas

Žinomas Londono dienraštis „The 
Independent“ (XII.5) pranešė, kad 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis, „siekdamas atgaivinti JAV 
vyriausybės įsipareigojimą“ Lietuvos 
nepriklausomybei ateinančią savaitę 
(gruodžio 10.) lankysis Vašingtone ir 
susitiks su JAV prezidentu Giordžiu 
Bušu.
Vilniaus Sheratonas

Tarptautinės viešbučių bendrovės 
„Sheraton“ atstovai, kurie neseniai 
lankėsi Lietuvos sostinėje, sutarė su 
valdžios įstaigomis pastatyti Vilniuje 
aukšto standarto viešbutį, kokius 
bendrovė turi kitų valstybių sostinėse. 
Manoma, kad viešbutis galės būti 
pastatytas per porą metų.
Pabrangs kelionės

Nuo naujų metų pakėlus benzino 
kainą, numatoma pakelti ir autobusų 
bilietų kainas Vilniuje ir kituose 
miestuose. Priemiestiniai autobusų 
mašrutai pabrangs du kartu, kelionė 
geležinkeliu — 3 su puse karto.
K. Griniaus tiltas

Lietuvos prezidentas dr. K. Grinius 
1926 metais atidarė naują Šlažų tiltą, 
pastatytą kelyje Šilutė-Rusnė. 
Stagnacijos metais tas vardas buvo 
užmirštas. Dabar abiejose tlto pusėse vėl 
įmūrytos memorialinės lentos, 
primenančios, kad tai dr. Kazio Griniaus 
tiltas.
Konstitucijos projektas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
projektui parengti yra sudaryta 
specialistų grupė, kuri savo darbą turi 
baigti iki šių metų pabaigos. Grupės 
nariai pažymi, kad tai turi būti 
demokratinės, teisinės valstybės 
Konstitucija, garantuojanti žmogaus ir 
piliečio teises ir laisves, atsispindinti 
istorines Lietuvos valstybės tradicijas, jos 
tęstinumą.
Pupų Dėdės draugija

Prieš karą per Lietuvos radiją buvo 
transliuojams Pupų Dėdės pusvalandis. 
Dabar Lietuvoje susibūrė Pupų Dėdės 
armonikierių draugija, kuri ruošiasi 
atgaivinti radijo pusvalandį. Pirmas 
pasirodymas bus Naujųjų Metų 
išvakarėse.
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LAIŠKAS IŠ KAIMO ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJOS PAMINĖJIMAS SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Paskutiniu metu mes stebėjomės 
įvairiais įvykiais tiek čia Anglijoje, tiek 
tarptautinėje arenoje, tiek mūsų tautos 
gyvenime.

Buvo malonu „Europos Lietuvyje“ 
skaityti R. Kinkos aprašymą, kaip 
jaunesnės generacijos grupė su DBLS 
pirmininku J. Alkiu priekyje, 
suorganizavo gan sėkmingą Lietuvos 
Respublikos VT pirmininko V. 
Landsbergio apsilankymą Londone. Jis 
ne tik kad aplankė ir turėjo ilgoką 
pasikalbėjimą su M. Thatcher (deja, bet ji 
jau ne ministrė pirmininkė), bet taip pat 
matėsi su opozicijos lyderiais, spaudos ir 
TV atstovais. Šis AT pirmininko 
apsilankymas Lietuvos bylai suteikė 
tarptautiniai naudingos propagandos.

Deja, bet ne viskas palankiai klojasi 
mūsų krašto naudai. Sovietijos 
prezidentas M. Gorbačiovas, 
neatsižvelgiant į jo nepavydėtiną padėtį 
pačioje Sovietijoje, Vakarų pasaulyje yra 
vis dar aukštai vertinamas. Žinoma, gal 
dėl to nereikėtų stebėtis, nes jo 
viešpatavimo periode ne tik kad sugriuvo 
komunistinė santvarka Rytų Europoje, 
bet taip pat penkios Stalino pavergtos 
Rytų Europos valstybės atgavo laisvę ir 
susijungė Vokietija. Taipogi buvo 
padaryta didelė pažanga visokių ginklų 
rūšis apimančiame nusiginklavime. Jau 
dabar, atrodo, kad milžiniška sovietų 
karinė jėga Vakarams nebegresia ir jiems 
nebereikės ginklavimuisi išleisti 
milžiniškų sumų. Todėl visose Vakarų 
pasaulio sostinėse (ir Vatikane) 
Gorbačiovas yra mielai laukiamas ir 
garbingai sutinkamas. Neseniai jis buvo 
apdovanotas Nobelio Taikos premija, o 
dabar, iškilus taip vadinamai „Gulfo“ 
problemai, Sovietų parama pasmerkiant 
Irako agresiją Kuveite, taipogi yra labai 
vertinama. JAV prezidentas Bušas ir 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas dabar yra dideli draugai.

Prie tokių sąlygų Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių reikalais vakariečiai 
visai nenori domėtis. Z. Juro pranešime iš 
Paryžiaus skaitome, kad ten vykusioje 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje (CSCE) dalyvavusius 
Baltijos valstybių atstovus, Gorbačiovui 
užprotestavus, išprašė iš posėdžių salės. 
Bet vistiek, neatsižvelgiant į dabartinius 
sunkumus, su laiku Baltijos valstybių 
ateitis bus svarstoma Vakarų valstybių 
valdžių kabinetuose.

Kaip jau esame girdėję, Lietuva turėjo 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo pradėti derybas Kremliuje. 
Mūsų delegatai AT pirmininkas V. 
Landsbergis ir ministrė pirmininkė K. 
Prunskienė ir kiti turėjo kelis posėdžius su 
Sovietų Sąjungos ministru pirmininku 
Ryžkovu ir jo padėjėjais. Paskutinėmis 
žiniomis Ryžkovas perspėjo Baltijos 
valstybių vyriausybes, kad jeigu jos 
ignoruos sovietų valdžios įstatymus, tai 
1991 m. sovietai nesudarys jokių 
ekonominių sutarčių. Tai, atrodo, kad vėl 
grasinama blokada, kurią Lietuva šiais 
metais taip kantriai iškentėjo.

Žinant, kad Sovietų Sąjungai šią žiemą 
gresia badas ir Gorbačiovas, lyg ubagas, 
prašo Vakarų valstybių pagalbos, pats 
Vokietijos kancleris ragina vokiečius 
siųsti sovietams maisto siuntinius, sunku 
suvokti, kiek sunkumų tai sudarys 
Baltijos kraštams. Lietuvoje maisto kol 
kas netrūksta, bet gal per žiemą, kaip 
spauda rašo, pritrūkus galvijams pašarų, 
neigiamai atsilieps ir Lietuvoje.

Kodėl Sovietų Sąjunga, po penkių 
metų Gorbačiovo „perestroikos“, kodėl 
tik dabar nori atkurti laisvąją rinką ir 
privatizuoti žemės ūkį? Kai šių metų 
pradžioje išlaisvintos Čekoslovakijos 
prezidentas Havel lankėsi Maskvoje, 
britų korspondentai jo paklausė, ką jis 
galvojąs apie Gorbačiovą? Šis atsakęs, 
kad jis esąs geras vyras, bet, deja, 
komunistas. Kai Gorbačiovas turėjo 
vykti į Norvegiją ir atsiimti Nobelio 
premiją, jis atsisakė, sakydamas, kad turi 
daug rūpesčių namuose. Tuo tarpu 
„Independent“ korespondentas iš 
Maskvos pranešė, kad tą dieną, t.y. 
gruodžio 10 d. Gorbačiovas susitiko su 
Komunistų partijos Centriniu Komitetu 
ir svarstė Sovietų Sąjungos federacijos 
įstatymą...

Kaip atgauti pilną nepriklausomybę 
yra daug ir įvairių nuomonių Lietuvoje. 
Neseniai gavau laišką iš Lietuvos, 

kuriame gal gana tiksliai aprašomos 
visuomenės nuotaikos:

„Deja, baigėsi mūsų darni, dainuojanti 
„revoliucija" kai visi susikibę rankomis 
siekėme vieno — laisvės ir 
nepriklausomybės. Dabar prasideda iškilti 
ambicijos, interesai, skirtingi požiūriai. 
Skaudu ir pikta, kad pradedam prarasti 
vienybę, kuri visiems davė jėgų ir pasaulyje 
šukele pagarbų ir pritarimų. Per didelė 
demokratija, kai žmogus pats savęs 
nekontroliuoja. Na, aišku, po tiek žiaurios 
priespaudos dar ne visi išmoko suvokti kas 
yra tikra kultūra, o todėl prasiveržia 
nemažai nepageidautinų ir žalingų 
reiškinių. Deja, yra dar tokių, kurie 
sųmoningai trukdo... kažkam kitam 
tarnauja...".

Mes čia dažnai girdime reiškiamą 
nepasitenkinimą dabartine vyriausybe, 
kuriai vadovauja K. Prunskienė ir 
Aukščiausia Taryba, kurios pirmininku 
yra V. Landsbergis. Mums užsienyje 
gyvenantiems sunku tai suprasti. Gi per 
įvairias tų žmonių keliones Europoje ir 
JAV jie buvo tų valstybių priimti ir 
pasaulinėje spaudoje bei TV aukštai 
įvertinti. Tad kodėl dabar, kai mūsų 
kraštas pergyvena tokį sunkų periodą, 
skaldomasi ir silpninamos mūsų tautos 
jėgos. Tenka stebėtis ir dėl LLL politikos, 
kurios vadas užmiršta, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenę sudaro keletas 
milijonų kareivių, tūkstančiai tankų ir 
tiek pat lėktuvų bei galinga KGB. Ar 
nereikėtų LLL vadui priminti, kad Indija 
atgavo nepriklausomybę pasyvia 
rezistencija. Būtų gerai, kad LLL vadas 
rastų laiko perskaityti Mahanda Gandhi 
biografiją.

Tačiau nevalia pamiršti ir šio krašto 
lietuviškų problemų, kurių, labai gaila, 
bet yra apsčiai. Čia irgi dominuoja 
susiskaldymas, nesutarimai, nėra 
vienodos veiklos. Neseniai atsistatydino 
du Centro Valdybos nariai, nes negalėjo 
pozityviai dirbti, ginčuose paskendę 
valdybos posėdžiai. Gal reikėtų sušaukti 
nepaprastą DBLS bei Lietuvių Namų fi
ves akcininkų susirinkimą ir išrinkti 
jaunesnios kartos atstovus, kurie norėtų 
ir galėtų darniai dirbti lietuvišką darbą. 
Manyčiau, kad verta būtų svarstyti ar 
nepakaktų penkių valdybos narių, nes 
surasti darbingų kandidatų ir gyvenančių 
netoli Londono, nebus lengva.

Aš stebėjaus skaitydamas K. 
Tamošiūno, LNB-vės pirmininko 
pareiškimą, sąryšyje su praėjusios 
savaitės projektuota kelione į Lietuvą, dėl 
įmokėtų ir negrąžintų depozitų. Ir į mane 
kreipėsi viena Ispanijoje gyvenanti 
lietuvė, kad atgaučiau jos įmokėtą 50.00 
sv. depozitą. Įrodymui, ji man prisiuntė 
Lietuvių Namų B-vės išduotą kvitą. Kas 
gi ten, Lietuvių Namuose ir Sodyboje 
darosi, kad nekompetetingi žmonės 
išduota lietuviškų įstaigų pakvitavimus?

Kitas ne mažiau mane stebinantis 
įvykis yra, kad LNB-vės pirmininkas 
buvo nuvykęs į Lietuvą būk tai derėtis dėl 
„Europos Lietuvio“ spausdinimo 
Vilniuje. Ar jis, prieš darant šią kelionę 
buvo išnagrinėjęs visas sąlygas ir ar tarėsi 
su „EL“ skaitytojais bei akcininkais dėl 
šio projekto. Man, kaip B-vės steigimo 
iniciatoriui ir akcininkui atrodo, kad tai 
buvo bereikalingas pinigų eikvojimas. 
Kol Lietuva neatgaus pilnos 
nepriklausomybės, kol dar sovietai 
kontroliuoja ekonominį gyvenimą ir 
paštą, tokie žygiai yra nelogiški. Gi dar 
tik prieš kelis mėnesius Lietuvoje trūko 
popieriaus ir vietiniai laikraščiai buvo 
vadinami „blokados“ leidiniais. Aš 
neseniai užsisakiau Estijoje leidžiamą 
savaitraštį „Estonian Independent“. Jo 
pristatymas labai svyruoja, kartais ateina 
10-14 dienų pavėlavęs. Taip, manau ir 
bus su Lietuvoje spausdinamu „Europos 
Lietuviu“.

Man atrodo, kad mūsų išrinktieji 
organai, ypatingai tie, kurie pasiima su 
LNB-vės bizniu surištas pareigas, t.y. fi
ves direktoriai, svarstant svarbesnius fi
ves reikalus turėtų pasikviesti biznyje 
patyrusius patarėjus, arba tartis su 
stambesniais akcininkais. Mes jau 
turėjome nemažai bėdų parinkdami 
netinkamus Sodybos vedėjus, 
pardavinėdami B-vės turtą (Malūną) ir 
gal daugiau dalykų, apie kuriuos mes 
akcininkai dar nežinome. B-vės 
akcininkai turi būti geriau informuojami 
apie svarbesnius B-vės ateities planus bei

1990 m. gruodžio 10 d. Valstybės 
Departamente, Vašingtone, įvyko 
Žmogaus teisių deklaracijos ir Pilietinių 
teisių įstatymo (Bill of Rights) 
paminėjimas, kuriame dalyvavo VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis, ALTO 
pirmininkas G. Lazauskas, taip pat 
ALTO ir VLIKo veikėjai dr. J. Genys ir J. 
Bobelis.

Minėjimą atidarė ir pravedė Richard 
Schifter, užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas žnogaus teisėms ir 
humanitariniams reikalams. Buvo iškelta 
reikšmė ir ryšys tarp žmogaus teisių, 
tautų teisių ir bendros JAV-ijų užsienio 
politikos.

Dr. Pavel Bratinka, demokratinio 
piliečių susiviejimo Čekoslovakijoje 
pirmininkas, kalbėjo apie 
demokratizacijos judėjimą 
Čekoslovakijoje. Įvairiais žmogaus teisių 
klausimais pasisakė Gopal Siwakoti 
Esq., prof. Martin Poblete, Marta P. 
Baltodano, George B.N. Ayttey Ph.D. ir 
užsienio reikalų ministro pavaduotojas 
tarptautinių organizacijų reikalams John 
Bolton. Minėjimas buvo baigtas buvusio 
Aukščiausiojo teismo pirmininko 
Warren Burger kalba, kurioje buvo 
apibūdintos piliečių teisės ir laisvės.

Po to Baltuosiuose Rūmuose 
prezidentas G. Bush pasakė tai dienai 
pritaikintą kalbą ir iškilmingai pasirašė 
proklamacijas, pakviesdamas pasirašyti 
ir W. Burger. Dalyviai šį pakvietimą 
priėmė plojimu. Prezidentui išvykus, 
apžvalgą apie tarptautinę politiką padarė 
gen. Brent Scowcroft, prezidento 
patarėjas valstybės saugumo reikalams. 
Iškeltame klausime kodėl JAV eina ginti 
Kuveitą, o tyli dėl Pabaltijo valstybių, 
atsakė, kad kur nors reikia pradėti ir 
išsprendus Kuveito klausimą, bus 
sprendžiamas Pabaltijo valstybių 
reikalas. Jis taip pat pabrėžė, kad JAV- 
ijos griežtai laikosi pozicijos, kad 
Pabaltijo kraštai yra nelegaliai okupuoti.

VLIKo ELTA

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, sveikiname rėmėjus, 

dvasiškius, tėvelius ir visus tautiečius, 
seses ir brolius, gyvenančius Laisvame 

pasaulyje ir Tėvynėj Lietuvoj.

LSS Europos Rajono Vadija

1991 m. SKRYDŽIAI 
IŠ VOKIETIJOS 

Į LIETUVĄ

Hamburgas-Ryga- Vilnius 
ir atgal 

kiekvieną šeštadienį 
nuo balandžio 27 d. 

iki spalio mėn.

Viena savaitė VILNIUJE 
kainuoja nuo 1.398 DM 
Savaitė KLAIPĖDOJE 

nuo 1.298 DM
O savaitė PALANGOJE 

nuo 1.148 DM

KREIPKITĖS Į
SCHNIEDEN R EISEN
SCHOMBURGSTR, 120 
D-2000 HAMBURG 50

TEL. 040/38020637
FAX. 040/388965

projektuojamus užsiangažavimus, kaip 
kad tai daroma visose akcinėse 
bendrovėse.

P.B. Varkala

SIUNČIU £5 MAŽIAU
1991 m. „EL“ paremti buvau numatęs 

£10, bet pamatęs 46 Nr. nuotrauką, 
nutariau siųsti £5 mažiau. Toje 
nuotraukoje jūs nurodėte visų asmenų 
tautybes, bet ne Europos Parlamento 
prezidento Enrique Baron Crespo. Argi 
jis be tautybės? O gal iš kitos planetos 
atskridęs ir EP vadovauti paskirtas?

A. Žukauskas, Anglija
(Enrique Baron Crespo yra ispanas 

— Red.)

MIELAS SVEČIAS
„Europos Lietuvis“ yra mūsų itin 

laukiamas, kad galėtume sužinoti 
Europos žinias. Linkime Jums laimingų 
Švenčių ir sėkmės spaudos darbe.

Anastazija ir Antanas Tamošaičiai.
Kanada

LAIŠKAS iŠ LENKIJOS
Susirašinėju su vieno Lenkijos 

universiteto ekonomikos fakulteto 
docentu, gaudamas iš jo lenkišką spaudą, 
kurioje liečiami Lietuvos reikalai.

Įdomus yra lapkričio 15 d. laiškas, 
kuriame jis rašo, kad lenkiškoje spaudoje 
daugumoje talpinami oficialūs 
pranešimai apie padėtį Lietuvoje, kurie 
greičiausiai man yra žinomi. Kartais 
pasirodo oficialių asmenų pasikalbėjimai.

Docentas klausia, ar teisybė, kad 
vakaruose reiškiama didesnė simpatija T. 
Mazovieckiui kaip L. Valensai. 
Čekoslovakijoje prezidentu yra 
pasaulinio garso intelektualas, tačiau iš 
to „nieko neišeis“, nes P. Havel ir Dubček 
yra žmogiško veido socializmo šalininkai, 
dabar vadinamu švedišku socializmu, 
kuris pradeda bankrutuoti. Vakarų 
pasaulio susižavėjimas Havelu ir 
Gorbačiovu daugumai Lenkijos 
gyventojų yra nesuprantamas.

Lenkijoje randami pranešimai 
(panaudojant skandinaviškus šaltinius), 
kad žiemos metu keli milijonai sovietinių 
piliečių perbėgs į Lenkiją bei kitus 
kaimyninius Sov. Sąjungos kraštus.

Priežastis — badas ir anarchija, o gal 
net pasikėsinimas prieš vyriausybę.

K.B.

SVETIMOJE SPAUDOJE
„EL" skaitytojas Endrius Žilius pris

iuntė šių laiško ištraukų, tilpusių „Der 
Spiegei" žurnale (XI.15).

Ar Estija, Latvija ir Lietuva, tos trys 
smurtu apiplėštos respublikos, kurioms 
Hitlerio ir Stalino Maskvos paktas atėmė 
laisvę ir žmonišką garbę, turi kristi 
užmirštin? Ar jos bus oportunistiškai 
nušluotos po kasdieninės politikos 
kilimu? Kada Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl suras užtenkamai drąsos ir 
viešai atsiprašys Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos už Trečio Reicho joms pad
arytas skriaudas? Ar toks Vokietijos 
vyriausio politiko gestas nepadėtų 
išsklaidyti baimės prieš galingą, daugiau 
žemės trokštančią Vokietiją, kuri vis dar 
mažoms tautoms slapčia trukdo miegą?

Endrius Žilius, Scleswig Holstein

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus 
savo mielus draugus ir pažįstamus!

Laimingų Naujųjų 1991 Metų!
Vladė Šližienė, Derby

KAS TURITE SENIAU IŠLEISTŲJŲ 
HENRIKO NAGIO 

POEZIJOS KNYGŲ
Lietuvos kultūrinių institucijų ir 

rašytojų esu nuolat prašomas paties 
neturimųjų šių mano seniai išparduotų, 
poezijos rinkinių:

EILERASČIAI (1946 m.,
atspausdintas rotatoriumi ir premijuotas 
leidyklos „Patria“); LAPKRIČIO 
NAKTYS (1947 m., išl. Freiburg i.Br., 
Vokietijoje); SAULES LAIKRODŽIAI 
(1952 m., be leidyklos ženklo ir 
identifikacijos); MĖLYNAS SNIEGAS 
(1960 m., išl. Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos Bostone, JAV); BROLIAI, 
BALTI AITVARAI, 1969 m., išl. 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondo, Čikagoje).

Už atsiųstas knygas ir pašto išlaidas 
atlyginsiu.

Siųsti: Henrikas Nagys, c/o 
„Nepriklausoma Lietuva“, 7722 George 
str., Lasalle, P.Q., Canada, H8P 1C4.

KAS NORĖTŲ POILSIAUTI 
PALANGOJE PRIE JŪROS?

Leiskite Jus pasveikinti iš tėvų žemės 
Lietuvos ir perduoti Jums nuošir- 
didžiausius Jonavos gamybinio susivie
nijimo „Azotas“ kolektyvo linkėjimus.

Mus visada traukė ir domino tolimoji 
Anglija. Deja, tik vianam-kitam teko 
laimė apsilankyti gražiajame Londone. 
Žinome, kad jame gyvena ir mūsų 
tautiečiai. Neseniai grupė Anglijos 
lietuvių lankėsi savo tėviškėje ir atrodo, 
liko patenkinti kelione.

Atšilęs politinis klimatas, tikriausiai 
sudarys galimybę lengviau keliauti po 
Europą. Todėl drįstame siūlyti Jums savo 
paslaugas.

Jei atsirastų norinčių apsilankyti 
Lietuvoje, mes galėtume apgyvendinti 
tautiečius savo poilsio namuose Palan
goje prie Baltijos jūros arba Molėtų 
rajono miške prie Ešerinio ežero. Ten 
įrengti 1-2-3-4 vietų kambariai su 
patogumais (šiltas-šaltas vanduo, dušai, 
san. mazgai), yra valgyklos, video barai. 
„Ešerinyje“ be to, įrengtos sporto 
aikštelės, nuomojamas sportinis in
ventorius, yra suomiška ir rusiška pirtys, 
baseinas.

Taip pat galėtume pasiūlyti viešbutį 
Jonavoje (30 km. nuo Kauno). Galime 
organizuoti ekskursijas minkštais auto
busais į Vilnių, Kauną, Trakus, Tėviškės 
muziejų Rumšiškėse, Šiaulius, Klaipėdą 
ir kitus Lietuvos miestus pagal Jūsų 
pageidavimus.

Jeigu būtų galimybė, norėtume, kad ir 
Jūs mainais priimtumėte mūsų turistų 
grupę (arba kelias) pagal susitarimą. 
Mums reikėtų tik nakvynės ir maisto.

O jei tokios galimybės nėra, tai vis vien 
kviečiame atvykti pas mus.

Jeigu Jums priimtini mūsų pasiūlymai, 
tai Jūs atvertumėte mums langą į Angliją, 
o mes sudarytume Jums sąlygas pabuvoti 
tėvų žemėje.

R. Rėklaitis, Generalinio direktoriaus 
pavaduotojas, „Azotas“, Jonava, Taur- 
osto 26, Lithuania.

Jums rašo iš Lietuvos, įsikūrusi 
gediminaičių organizacija. Mes norėtume 
užmegzti ryšius su lietuviais gyvenančiais 
užsienyje. Jei atsiras norinčių, tai labai 
prašome parašyti adresu, gediminaičių 
organizacijos vadovės:

Alvyda Ambraškienė, 234910 Utena, 
Taikos 54-8, Lithuania.

Pirmiausiai noriu Jus pasveikinti su 
Naujais Metais ir palinkėti visa kas 
gražu, gera ir dora gyvenime.

Esu mokytoja, dabar jau užtarnautam 
poilsyje. Kai dirbau, atrodė, jog vienam 
pasaulyje gera, laikas geras patarėjas ir 
draugas. Dabar gi atrodo, taip norisi 
susirašinėti su tautiečiu, kuriam artimas 
kito vienišo žmogaus likimas.

(Nenorėčiau būti blogai suprasta, todėl 
prašau rašyti man: E. BR., Nr. 52, „EL" 
redakcijos adresu, o ji, žinoma, Jūsų 
laiškus persiųs man. Labai būsiu dė
kinga.).

E.Br., Lietuva

VISI SKAITO „EUROPOS LIETUVĮ“

Gerbiami spaudos darbuotojai, šis 
laiškas Jus trukdo iš Lietuvos. Baigiantis 
šiems 1990-iems metams norime labai 
nuoširdžiai Jums padėkoti už „Europos 
Lietuvį“. Mes visada jo laukiame ir noriai 
skaitome. Mūsų miesto 30-40-ties 
gyventojų vardu, kurie kantriai laukia 
kol mes jiems perduosime paskaityti 
„Europos Lietuvį“, tariame nuoširdų, 
lietuvišką ačiū.

Roma ir Edmundas JaseliOnai,
Marijampolė

KOKIA KAINA?
Labai noriu padėkoti už „Europos 

Lietuvį“. Lietuvoje šiuo metu padėtis 
labai įtempta ir pavojinga. Rusai pradėjo 
grasinti ir vykdyti priešiškumo 
kampaniją prieš mus. Giliai širdyse norisi 
tikėti, kad būsime laisvi, tik nežinia kokia 
kaina? Žmonės kalba apie sunkią žiemą. 
Vakarai gana abejingi mūsų pastangoms. 
Iš visos širdies sveikinu Jus su pačia 
nuostabiausia švente Šv. Kalėdomis ir 
linkiu Jums geros kūrybinės sėkmės, 
sveikatos ir laimės Naujuose Metuose.

Regina Vosylienė, Marijampolė
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LENKIJOJE
„AUŠRAI“ 30 METŲ

Lapkričio 25 d. Punske (dabartinėse 
Lenkijos ribose) prie pat Lietuvos sienos, 
buvo iškilmingai atžymėtos Lenkijos 
lietuvių leidinio „Aušros“ įsikūrimo 
trisdešimtosios metinės. Minėjimas 
prasidėjo Mišiomis Punsko bažnyčioje, 
po Mišių, mokykloje įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Ta pačia proga, valsčiaus 
patalpose buvo atidaryta paroda 
vaizduojanti „Aušros“ per 30 metų 
nueitų kelią.

1957 metais įsikūrė Lietuvių 
Visuomeninė Kultūros Draugija 
jungianti visus Lenkijoje gyvenančius 
lietuvius. Vienas svarbiausiųjų tikslų 
buvo leisti savo laikraštį, kuris galėtų būti 
visų Lenkijos lietuvių tribūna. Tais 
pačiais metais buvo parengtas lietuvių 
leidinio „Dainava“ projektas, tačiau jį 
anuometinė lenkų cenzūra atmetė. 
Pagaliau, po ilgų pastangų, 1960 metų 
rugsėjo mėnesį pasirodė pirmas „Aušros 
numeris. Per pirmąjį dešimtmetį, dėl 
daugelio priežasčių, „Aušra“ išeidavo 
labai nereguliariai, nebuvo galima jos 
prenumeruoti, platinti per pašto skyrius. 
Platinimas vyko stichiškai: per mokyklas, 
Draugijos ratelių narius, kaimo 
saviveiklininkus. Nuo 1973 metų 
„Aušra“ tapo ketvirtiniu leidiniu, buvo 
galima ją užsiprenumeruoti per paštą, 
nusipirkti spaudos kioskuose.

Pirmoji „Aušros“ redakcija buvo 
įkurta Varšuvoje, vėliau perkelta į Seinus, 
o nuo šių metų pavasario, dėl lėšų stokos 
ir Seinų miesto lenkiškos savivaldybės 
nepalankumo, priversta prisiglausti 
Punsko valsčiaus patalpose. Pirmuoju 
redaktorium, su Lenkijos vidaus reikalų 
ministerijos pritarimu, buvo paskirtas 
Zigmas Stoberskis, po jo ilgus metus 
Seinuose „Aušrai“ vadovavo Eugenijus 
Petruškevičius, dabartine „Aušros“ 
redaktore yra punskietė žurnalistė Alicija 
Sitarskienė. Per trisdešimt savo veiklos 
metų, lietuvių leidinio redaktoriai ir 
bendradarbiai su dideliu ryžtu ir 
atkaklumu laviravo tarp aniems laikams 
būdingų, tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos 
saugumo instrukcijų ir, neretai, atvirų 
grasinimų.

Nepaisant visų kliūčių, „Aušra“ išliko 
gyva iki šios dienos, nors įvairūs 
sunkumai, anaiptol, nesibaigė. Dabar 
pasikeitus politinei padėčiai Lenkijoje, 
jau nebejaučiamas ideologinis 
spaudimas, tačiau žymiai pasunkėjo 
finansinė žurnalo padėtis. Valdžia žymiai 
apribojo anksčiau duotas dotacijas, dėl 
to, verstis tenka iš aukų ir už žurnalo 
pardavimą gaunamo pelno.

Minint „Aušros“ trisdešimtmetį, reikia 
paminėti ir uoliuosius jos bendradarbius. 
Per trisdešimt metų „Aušros“ 
puslapiuose daug rašė buvęs 
Marijampolės Marijonų gimnazijos, ir 
vėliau ilgametis Punsko liciejaus 
mokytojas Jonas Stoskeliūnas, 
agronomas Jonas Pajaujis, Punsko-Seinų 
krašto saviveiklininkai: Juozas Vaina, 
Juozas Maksimavičius, mokytojas Algis 
Uzdila, į Lenkijos gilumą pokario metais 
nublokštas Antanas Suraučius, ir daug 
kitų.

Šiuo metu „Aušros“ redakcijai 
vadovauja Alicija Sitarskienė, jai 
talkininkauja: Sigitas Birgelis, Bronius 
Vaznelis, Danutė Krakauskienė ir 
stilistas Algis Uzdila.

SVEIKINIMAI
Nuoširdžiai sveikinu Jus su Šv. 

Kalėdomis! Labai dėkoju „Europos 
Lietuvio“ redakcijai ir tikiuosi, kad ryšiai 
nenutrūks ir sekančiais metais.

A. Reketis, Vilnius

Nuoširdžiausi sveikinimai artėjančių 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Kūrybinės ir asmeninės laimės Jums 
visiems.

Širdingai dėkoju už „Europos 
Lietuvį“. Gaila, kad savo dėkingumą 
galius išreikšti tik žodžiais.

Labai džiugiai nuteikė žinutė, kad 
Lietuva ne vieniša ir gerų žmonių 
globojama. Tokia garsi firma kaip „Ester 
Lauder“ atsiuntė auką Tautos Fondui. 
Labai norėčiau jiems padėkoti.

Lietuvoje įsteigta Lietuvos Liberalų 
sąjunga. Valdybos pirmininkas V. 
Radžvilas. Liberalų kongreso metu sceną 
puošė užrašas „Libertas in Patriam“. To 
trokštame visi ir su viltimi laukiame 
Naujųjų Metų.

Aurelija Keturkaitė, Vilnius

NUO BALTIJOS IKI RAMIOJO 
VANDENYNO

Prieš porą savaičių Paryžiuje 
knygynuose pasirodė Česlovo Miloszo 
knyga, kurioje jis kalba apie Lietuvą. Tai 
rinkinys literatūrinių apybraižų, kurias 
Miloszas rašė per keliasdešimt metų, 
lenkiškai atspausdintas prieš penkeris 
metus. Knyga pavadinta „De la Baltique 
au Pacifique“ — „Nuo Baltijos iki 
Ramiojo Vandenyno“. Išleido Fayard 
leidykla Paryžiuje, iš lenkų kalbos vertė 
Marie Bouvard. Pirmoji dalis, arti 
trečdalio knygos, skirta Nobelio premijos 
laureato Česlovo Miloszo ir Tomo 
Venclovos dialogui apie Vilnių. Be to dar 
yra Miloszo atsiminimai apie Vilnių, 
kuriuose jis aprašo šešias senas miesto 
gatves. Pokalbių ir gatvių aprašymų 
vertimai buvo paskelbti anksčiau lietuvių 
spaudoje. Tačiau prancūziškai tekstas 
spausdinamas pirmą kartą. Antroj 
knygos dalyj Miloszas aiškinasi su 
Vitoldu Gombrowiczium apie poeziją. 
Toliau seka kai kurių jam artimų poetų 
portretai bei nekrologai. Knygos gale 
įdėta Česlovo Miloszo kalba Švedijos 
Karališkoje Akademijoje, Nobelic 
premijos įteikimo proga 1980 m.

Įžangoje Miloszas rašo: „aš niekad 
nemaniau, kad ateis diena, kada mažytė 
Lietuva ir jos sostinė bus minima 
pirmuosiuose laikraščių puslapiuose ir 
kad tarptautinė spauda nepabijos aiškiai 
kalbėti apie 1939 metų Hitlerio ir Stalino 
paktą dėl kurio trys Baltijos kraštai 
pradingo iš Europos žemėlapio. Savo 
prakalboje Švedijos Karališkoje 
Akademijoje prieš 10 metų aš sąmoningai 
iškėliau šį faktą, nors tuomet atrodė 
netaktiška, sugrįžti prie klausimų, kurie 
atrodė jau galutinai išspręsti“. Ir 
Miloszas tęsia:

„Vilnius — miestas, kuriame aš 
gyvenau būdamas moksleiviu ir vėliau 
studentu, vadinosi Wilno ir buvo 
Lenkijos dalis—jo istorija yra sudėtinga 
ir man asmeniškai skaudi. Senoji 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
sostinė, turėjo anuomet priklausyti 
Lietuvai. Po Pirmojo pasaulinio karo, 
mano pusbrolis Oskaras Milašius, 
pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Paryžiuje gynė lietuvių teises į 
Vilnių tarptautinėje arenoje. Aš gerbiau 
Milašių, jis mane veikė ir negalėjau būti 
nusistatęs prieš lietuvius“.

Savo laukyseną dėl Lietuvos, jis 
apibudina šitaip: „Nežiūrint, kad aš 
seniai emigravau, kad Lenkija buvo 
mano pirmasis emigracijos kraštas, ir 
lenkų kalba yra mano gimtoji kalba, aš 
visuomet rodžiau savo ryšius su Lietuva, 
ir gyniau ją kiekviena proga. Aš mačiau 
1940 m. birželio 15 d. kaip rusų tankai 
įvažiavo į Vilnių, o Prancūzija buvo 
nugalėta. Nuo tada aš trijų Baltijos 
valstybių okupaciją, įvykdytą galingos 
totalitarinės valstybės, laikau vienu iš 
įvykių, kuris rodo XX-to amžiaus 
kriminališkumą. Šiuo metu, kada 
Lietuva, Latvija ir Estija atkakliai prašo 
atstatyti jų nepriklausomybę, Europos 
kraštų vyriausybių pasyvi laikysena, 
mano nuomone, yra bendravimas su 
blogiu. Gražių žodžių neužtenka 
steigiant bendruosius Europos namus“, 
pabrėžia Miloszas.

„Nuo Baltijos iki Ramiojo 
Vandenyno“ yra viena iš daugelio knygų 
kuriose Miloszas supažindina prancūzus 
skaitytojus su Lietuva, su jo mylimu 
Vilnium ir Vilniaus kraštu. Jo romanas 
„įsos Slėnys“ aprašo XX-to amžiaus 
pradžios Lietuvą prie Nevėžio krantų 
Šios knygos buvo dvi laidos prancūzų 
kalba.

Savo autobiografiniame veikale „Kita 
Europa“ arba „L’autre Europe“ 
Miloszas skiria didelę dalį knygos 
Lietuvai. Jis aprašo moksleivių ir 
studentų nuotaikas Vilniuje prieš karą. 
Nušviečia Vilniaus gyventojų 
daugiatautiškumą. Rašo apie savo 
giminystę su Oskaru Milašium ir vėliau 
susitikimus su juo Lietuvos 
pasiuntinybėje Paryžiuje, kuriame 
vyravo demokratiška ir jam maloni 
nuotaika.

1986 m. išleistame apybraižų rinkinyje 
„Miloszas apie Miloszą“ labai dažnai 
minima Lietuva ir Vilnius.

Česlovas Miloszas yra vienas iš 
didžiausių Lietuvos garsintojų 
Prancūzijoje.

2. Kl.

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ruošia ir globoja VU-jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 1991 m. 
gruodžio 18 — 1992 m. sausio 8 dienomis 
Pietų Amerikoje (Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje). Jaunimo 
Kongreso šūkis yra Mūsų vienybė, tautos 
stiprybė ir jame dalyvaus 400 rinktinio 
išeivijos ir Lietuvos jaunimo tarti 
Lietuvos ir išeivijos ateities planus ir 
darbus, kuriam labai reikalinga mūsų 
parama.

Lietuvos jaunimui numatyta parama 
60.000 dol., Pietų Amerikos jaunimui 
30.000 dol. ir kitų kraštų jaunimui 10.000 
dol. Pradedame Jaunimo Kongreso 
GARBES MECENATŲ ir RĖMĖJŲ 
vajų, kuris tęsis iki 1991 m. gruodžio 21 d. 
Rėmėjais bus visi paaukoję iki 100 dol., o 
Garbės Mecenatais bus paaukoję 100 dol. 
ar daugiau.

VH-ja Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruoša rūpinasi Komitetas, 
sudarytas iš daugelio Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo ir visuomenės 
darbininkų. Jam vadovauja energinga 
jauna pirmininkė Ariana Rastauskaitė ir 
finansus tvarko Alfredas Ruplėnas, abu iš 
Buenos Aires, Argentinoje. Lėšų telkimu, 
visų kelionių tvarkymu ir kitokia parama 
jaunimui rūpinasi VII-jo PLJK Talkos 
Komitetas (pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Henrikas Antanaitis 
(Australija), Gražina Kamantienė, 
Juozas Lukas, Arūnas Pabedinskas 
(Kanada), kun. Antanas Saulaitis SJ, 
Jonas Treška Jr. ir Petras Treška. Lėšos 
telkiamos per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondą (direktoriai 
Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisielius, 
Kazys Laukaitis, dr. Edmundas 
Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas 
Razma ir Horacijus Žibąs).

Laukiame Jūsų paramos Lietuvos, 
Pietų Amerikos ir kitų kraštų jaunimui, 
kuris yra labai sąmoninga ir darbšti mūsų 
tautos dalis ir ateitis. Nuoširdus ačiū už 
Jūsų aukas (aukos JAV gali būti 
nurašytos nuo mokesčių), linkime Jums 
laimėti siūlomas dovai as ir sveikiname 
ateinančių Kalėdų ir Naujų 1991 Metų 
švenčių proga!

Vytautas Kamantas

GIMĖ ATPIRKĖJAS

Baltos snaigės žemėn byra...
Taip rami, rami naktis...
Toly mėnuo tyras, tyras, 
Braido medžiai po pusnis.

Šiąnakt gimė Atpirkėjas, 
Skamba „Gloria" aukštai, — 
Mus kelius telydi Dievas — 
Dirbsim tėviškei šventai.

Šiąnakt gimęs Atpirkėjas
Laimins mus maža ranka, 
Neškim Jam aukas sudėję: 
Mūs tėvynė bus laisva!

Kęstutis Balčiūnas

VII PLJK Talkos Komitetui 
1851 Skyview Drive 
Sparta MI 49345-9756
USA

VII PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESUI AUKOJU:
Kaip GARBES MECENATAS po 100 dol. ir noriu/nenoriu laimėti 
3-ju savaičių, atostogas dviems asmenims arba pinigines dovanas 
(1 -S 1.590; 1 ■ $ 1,000. 1 - $ 500.-1 -$ 250; 5 - $ 100; 5' - S 50; 
viso $ 4,000) už kiekvieną paaukotų šimtinę. ..................................................... $.........................

Kaip RĖMĖJAS (iki 100 dol) ir noriu/nenoriu laimėti 
viršuj suminėtas pinigines dovanas .................................................................... .. $......................

Kaip GLOBĖJAS apmokėdamas visas kelionės. Jaunimo Kongreso 
ir kitokias išlaidas vienam Lietuvos jaunuoliui - ei, 
viso $ 2,500 dol............................................ $.........
(ir noriu/nenoriu laimėti viršuj suminėtas dovanas)

Kitiems tkslams aukoju .................................................................................... S.........
VISO $
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LIETUVOS AT PIRMININKAS... (Atkelta iš 1 psl.)

aviakompanijos lėktuvas „Boeing-767“, 
perskridęs Atlanto vandenyną nutūpė 
Montrealio „Mirabel“ tarptautiniame 
aerouoste. Kanada pasitiko tikra žiema. 
Aštuonių laipsnių šaltukas gnaibė ausis ir 
nosį. Kai kam atvykusių toks oras buvo 
netikėtas. Kas pasigedo pirštinių, kas 
žieminių batų, o kas ir šilto žiemos 
drabužio. Tačiau šiuos nepatogumus 
netrukus visi užmiršo, kai buvo tautiečių 
šiltai sutikti. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką su žmona pasitiko 
vietos lietuvių bendruomenės atstovai. 
Sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos garbės 
konsulas Kanadoje Haris Lapas. 
Sudainavę Lietuvos himną, svečiai iš 
Lietuvos nuvyko į Montrealio Aušros 
vartų bažnyčios parapiją trumpam 
susitikimui su bendruomenės nariais.

Tą patį vakarą V. Landsbergis ir jį 
lydintys asmenys atvyko į Otavą. Vakar 
parlamento rūmuose jį priėmė opozicijos 
lyderis Herbis Gray. Vėliau Kanados 
užsienio reikalų ministerijoje įvyko 
Lietuvos Auksčiausiosios Tarybos 
pirmininko susitikimas su valstybės 
sekretoriumi Joe Clarku. Pokalbio metu 
V. Landsbergis papasakojo apie 
Lietuvos-Tarybų Sąjungos santykių 
būklę, domėjosi Kanados pozicija 
Baltijos šalių atžvilgiu.

Beje, šią savaitę Kanadoje galėtume 
drąsiai pavadinti Baltijos savaite. Čia 
vieši Latvijos premjeras I. Godmanis ir 
užsienio reikalų ministras J. Jurkanis. 
Šįryt V. Landsbergis kalbėjo su jais 
telefonu.

AT PIRMININKAS WASHINGTONE
Lietuvos Aukščiausios tarybos 

pirmininkas Vytautas Landsbergis 
gruodžio 9-11 dienomis lankėsi 
Washingtone ir ten turėjo susitikimus su 
JAV prezidentu Bush, viceprezidentu 
Quayle ir Valstybės departamento 
pareigūnais. Antradienio vakarą 
„Lufhansos" aviakompanijos lėktuvu AT 
pirmininkas Landsbergis išskrido į 
Maskvą, kur numatė dalyvauti gruodžio 14 
d. įvyksiančiame Lietuvos Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos valstybinių delegacijų 
susitikime. Tačiau gauta žinia iš Lietuvos, 
kad TSRS delegacija atidėjo delegacijų 
konsultacijas dėl derybų.

AT pirmininką V. Landsbergį iš 
Lietuvos lydėjo devynių asmenų delegacija. 
Delegacijos narys, Lietuvos ELTOS spec, 
korespondentas R. Barysas iš JAV 
kapitoliaus šitaip atreportavo Landsbergio 
susitikimą su prezidentu Bushu Lietuvos 
spaudai:

Pirmadienio rytas Jungtinių Valstijų 
sostinėje prasidėjo daug žadančiai: 
tradiciniame rytiniame bryfinge Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Marlin Fitzwater 
pareiškė, kad V. Landsbergis buvo 
išrinktas Lietuvos žmonių ir yra šalies 
lyderis. Tai prezidentas George Bush ir 
priima jį tokiame range.

Antrą valandą po pietų, limuzinas su 
Lietuvos Respublikos vėliavėle 
privažiavo prie šiaurės vakarinio Baltųjų 
Rūmų fasado. Prie durų V. Landsbergį 
pasitiko protokolo šefas Ambasadorius

AfJtOLMEAS
A/iGENTWAS

(Data) 

Joseph Reed. Pagal Baltųjų Rūmų 
tradiciją svečias pasirašė svečių knygoje. 
Po to V. Landsbergį palydėjo į ovalųjį 
kabinetą, kur jį pasitiko George Bush. 
Keletas minučių skiriama 
fotografavimui. Atkaklesni bando 
užduoti klausimus, bet Bush su būdingu 
amerikietišku laisvumu atkerta, jog 
dabar jis susikaupęs nuotraukai, bet ne 
atsakymams į klausimus. Dar po 
akimirkos būrys įvairiausia technika 
ginkluotų žurnalistų išprašomi iš 
prezidento darbo kabineto.

Po keturiasdešimties minučių prie 
lauke specialiai žurnalistams įrengtų 
mikrofonų Baltųjų Rūmų pievelėje 
priėjęs V. Landsbergis padarė pranešimą 
spaudai.

— Susitikimas su prezidentu George 
Bush suteikė daugiau pasitikėjimo 
Jungtinėmis Valstijomis, — pasakė jis. 
Lietuvos Respublika šiuo metu yra 
atakuojama iš Kremliaus įvairiais 
grasinimais. Mus baugina ekonominė 
katastrofa, kariniais veiksmais. Todėl 
mano pagrindinis tikslas buvo paprašyti 
kokios nors politinės apsaugos iš JAV 
pusės. Kadangi ši šalis niekada 
nepripažino ir nepripažins prievartinės 
aneksijos, įvykdytos 1940 metais, tai aš 
turiu pagrindo tikėtis, kad JAV laikysis 
aktyvios pozicijos Lietuvai gręsiančio 
pavojaus atveju. Prezidentas G. Bush 
pažadėjo, jog apsvarstys galimos 
paramos priemones su savo patarėjais.

Atsakydamas į žurnalistų pateiktus 
klausimus, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas pasakė 
pageidaująs, kad JAV aiškiau pasisakytų 
dėl kai kurių Kremliaus pretenzijų, pvz., 
kai jis skelbia suvereniteto teises į 
Lietuvą. Kaip žinoma, dar 1920 metais 
sovietai atsisakė bet kokių suvereniteto 
teisių, o kaip žinoma prievartos veiksmai 
nesukuria teisės į suverenitetą. Mes 
lyginame save 1940-ais metais su Kuveitu 
1990-ais, nelinkėdami šiai mažai šaliai 50 
metų kęsti okupaciją. Manau, kad 
sovietų imperija keičiasi, baigdamas 
pasakė V. Landsbergis. Ir tai nėra 
disintegracija, kaip kad bandoma įteigti. 
Didesne dalimi tai yra dekolonizacija, kai 
vietoj Sovietų Sąjungos bus nauja 
valstybių bendrija, bet sudarys ją .ne 
penkiolika respublikų.

Tą patį vakarą Lietuvos pasiuntinybėje 
Washingtone atstovas Stasys Lozoraitis 
surengė priėmimą V. Landsbergio garbei. 
Į kurį buvo pakviesti užsienio šalių, 
remiančių Baltijos respublikų 
dalyvavimą Helsinkio procese, 
ambasadoriai, JAV valdžios pareigūnai, 
kongresmenai, senatoriai. L1C

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 

šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučialiūno 1000 

dolerių premija skiriama lietuviui jaun
uoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1990 metų premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo organi
zacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 d. (pašto 
antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
veineto tinkamumui įvertinti sudaroma 
žiuri komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasauliž 
Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Žiuri komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki 1991 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

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

Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos 
Komisijai, 13400 Parker Road, Lemont, 
IL 60439, U.S.A.
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GRĮŽTA OLIMPIADOS UGNIS
Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas 

praneša, kad Pasaulio lietuvių IV sporto 
žaidynės vyks Lietuvoje 1991 m. liepos 27 
— rugpjūčio 4 dienomis. LTOK 
prezidentas A. Povilūnas maloniai kviečia 
sportininkus, sportininkų delegacijas ir 
juos lydinčius turistus dalyvauti 
Žaidynėse.

Pats griežčiausias ir objektyviausias 
visko vertintojas yra Laikas. Tai nori 
nenori turi pripažinti ir tie visažiniais ir 
visagaliais apsišaukę įvykių, žmonių ir 
tautų vertintojai, kurie manė, jog jų 
sprendimai ir nuosprendžiai yra 
galutiniai ir neatšaukiami. Kalbėsiu ne 
apie juos. Bet vieną jų juodą darbą 
šiandien negalime neprisiminti. Tai jie 
buvo pasirašę nuosprendį pačiai 
gražiausiai ir reikšmingiausiai lietuvių 
tautos sporto šventei — Tautinei 
Olimpiadai ir ištrėmę ją iš Lietuvos 
penkiems ilgiems dešimtmečiams.

Bet Tautinės olimpiados ugnis 
neužgeso. Ją kurstė ir iš kartos į kartą 
savo pasakojimais skleidė pirmosios 
tautinės olimpiados dalyviai ir žiūrovai, 
išvengę stalininio lietuvių tautos 
genocido ir likę gyvi.

Pirmosios Tautinės olimpiados ugniai 
užgesti neleido geriausi Lietuvos 
sportininkai, savo pergalėmis kėlę 
lietuvių tautos dvasią ir pasitikėjimą savo 
jėgomis. Tautinės olimpiados estafetę 
išeivijoje tęsė Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių organizatoriai ir visi tie lietuviai, 
kurie niekuomet nebuvo pamiršę savo 
šaknų ir stengėsi, kad jų nepamirštų kiti, 
jaunesni ir galbūt užmaresni.

Dabar Tautinė Olimpiada grįžta iš 
tremties. Ketvirtosios pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, kurios ateinančių metų 
liepos — rugpjūčio 4 dienomis vyks 
Lietuvoje, yra pirmosios tautinės 
olimpiados tęsinys. Šių žaidynių tikslas 
tas pats, kaip ir Tautinės olimpiados — 
sportu stiprinti lietuvių tautinius ryšius, 
dvasines ir fizines galias, dorovę ir tautinę 
savimonę. Tikimės, kad žaidynių dvasia 
atvers akis ir tiems Lietuvos 
sportininkams, treneriams bei sporto 
organizatoriams, dabar besiblaškantiems 
tarp tauros siekių ir Maskvos tinklų, į 
kuriuos yra pakliuvę.

Dar praėjusiais metais buvo nutarta, 
kad žaidynes rengs Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas kartu su Lietuvos 
sporto komitetu ir „Tėviškės“ draugija. 
Dabar sporto komiteto jau neliko. Jo 
vietoje įkurtas Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamentas, kuris taip pat jau 
padeda įsijungti į žaidynių organizavimo 
darbą.

Jau parengėme ir varžybų grafiko 
projektą. Žaidynės bus iškilmingai 
atidarytos Kaune, o uždarytos Vilniuje. 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
Kauno rėmimo grupės iniciatyva 
atidarymo iškilmių scenarijaus metmenys 
jau paruošti. Ruošė — K. Motuzą. 
Vadovauti uždarymo ceremonijalui 
kviečiamas prityręs tokių renginių 
specialistas Alfredas Šimkus. Kauniečiai 
siūlo dieną surengti žaidynių atidarymo 
iškilmes stadione, o vakare jas pratęsti 
visiems susirinkus į Dainų slėnį paklausyti 
lietuviškų dainų, pasižiūrėti šokių. O gal 
visiems kartu padainuoti ir pašokti?

Žaidynių atidarymo ir uždarymo 
ceremonialų scenarijus tvirtins 
orgkomitetas.

Varžybų programoje — net 21 sporto 
šaka. Jos parinktos, atsižvelgiant į 
užsienyje gyvenančių tautiečių 
pageidavimus bei pasiūlymus ir, žinoma, į 
Lietuvos galimybes bei sporto šakų 
populiarumą.

Žaidynių varžybos vyks 13 Lietuvos 
miestų ir rajonų, kuriuos pasirinko 
sporto šakų federacijos, atsižvelgdamos į 
jų galimybes (viešbučius, sporto bazes ir 
pan.) bei sporto šakų populiarumą juose. 
Būta ir konkurencijos, daugiausia 
pretedentų buvo į teniso, jojimo ir 
dviračių sporto varžybas. Ar tikrai 
nugalėjo „stipriausieji“ — pamatysime. 
Tikiuosi, jog taip ir buvo.

Krepšinio ir futbolo varžybų centrai 
planuoja pogrupių turnyrus trumpam 
„paskolinti“ kitiems miestams arba 
rajonams. Dviejų sporto šakų mėgėjai 
išbandys savo jėgas ne Lietuvoje. Kalnų 
slidininkai rungtyniaus Kaukaze, o 
alpinistai ruošiasi kopti į Everestą.

Varžybas organizuoja ir surengs 
sporto šakų federacijos kartu su vietinių 
žaidynių orgkomitetais. Teisėjus skirs 

taip pat federacijos. Štabas stengiasi 
nevaržyti federacijų iniciatyvos, tik 
padėti joms, o jei reikia — patarti.

Su federacijomis susitarta, kad 
Lietuvai atstovaus įmonių, įstaigų, 
mokyklų sporto klubų ir kolektyvų 
komandos, žodžiu, sportininkai, kurie 
duoną valgo ne iš sporto. Šiuo principu 
paremtos ir atrankinės varžybos. Jas 
siūlome surengti ne šiaip sau zonose, o 
Žemaitijoje, Dzūkijoje, Aukštaitijoje ir 
Suvalkijoje. Bet ir čia lemiamą žodį tars 
federacijos.

Nuo dalyvių skaičiaus priklausys, 
kokia varžybų sistema bus pasirinkta. 
Pavyzdžiui, jau dabar aišku, kad ledo 
rutulio komandos žais kiekviena su 
kiekviena, o krepšinio, tiklinio ir futbolo 
iš pradžių rungtyniaus pogrupiuose, 
paskui — finale ir dėl kitų vietų. Ledo 
ritulio, beisbolo, teniso ir buriavimo 
varžybose ruošiasi dalyvauti geriausi 
Lietuvos sportininkai, kad svečiams, 
kurie šias sporto šakas išmano, būtų 
įdomiau.

Dauguma varžybų bus suaugusiems. 
Krepšinio, teniso, stalo teniso varžybose, 
o gal ir kitur, bus jaunių ir veteranų 
grupės. Teniso sąjunga planuoja net 
keturių amžių grupių varžybas. Teniso 
veteranai rungtyniaus Kaune.

Be varžybų, daugumos sporto šakų 
federacijos yra numačiusios surengti 
vienos dienos festivalius, kur rungtyniaus 
jau ir žiūrovai, vyks mišrių komandų 
susitikimai, konkursai, gegužinės, mugės, 
bus pagerbti sporto veteranai, žais 
pasaulio lietuvių ir Lietuvos rinktinės.

Po varžybų svečiai bus pakviesti 
pasisvečiuoti kituose Lietuvos miestuose 
ir rajonuose, kad kuo daugiau žmonių 
galėtų jais pasidžiaugti, o jie — daugiau 
pamatyti, geriau pažinti Lietuvą ir jos 
žmones.

IV Pasaulio lietuvių žaidynėse gali 
dalyvauti ir mišrių šeimų nariai, norintys 
„lietuviais būti“. Iš kitur į Lietuvą atvykę 
sportininkai galės dalyvauti kokių tik 
nori (net kelių) sporto šakų ir rungčių 
varžybose.1

Sportininkai iš užsienio kelionės 
išlaidas apsimoka patys arba juos 
deleguojanti organizacija. Jų nakvynė, 
maitinimas, vežiojimas į varžybas — 
žaidynių organizatorių ir šeimininkų 
rūpestis. Lietuvai atstovaujančias 
komandas turėtų aprūpinti jų klubai ir 
kolektyvai, o kaip bus su individualių 
sporto šakų mėgėjais, federacijos dar 
svarsto. Tikimės, kad Lietuvos žaidynių 
komandų apranga ir inventoriumi taip 
pat pasirūpins klubai ir kolektyvai, o 
individualių sporto šakų ekipų — 
federacijos.

Iš užsienio atvykę turistai, sportininkų 
šeimų nariai kelionės išlaidas ir 
viešbučius bei maistą apsimokės patys, o 
Lietuvoje varžybų vietas galės pasiekti 
kartu su sportininkais, pavėžėti juos žada 
ir federacijos, o taip pat šeimininkai, jeigu 
jie apsigyvens šeimose. Daugelis šeimų 
yra pasiruošusios savo svečius ir 
pamaitinti. Ir dar: norintiems gyventi 
viešbučiuose turistams ir sportininkų 
šeimų nariams patariame naudotis 
kelionių biurų ir turistinių organizacijų 
paslaugomis. Be to, mums reikėtų iš 
anksto žinoti, kiek pageidaujančių bus 
gyventi šeimose.

Bilietai į varžybas ir bendrus renginius 
nebus brangūs ir juos įsigyti žiūrovams 
neturėtų būti problema. Bet labai 
norėtume anšlago visur!

Žaidynių štabas yra numatęs įvairias 
tarnybas ir darbo grupes. Parengiamieji 
darbai jau vyksta bemaž visuose darbo 
baruose. Tarnybos ir grupės dirba 
savarankiškai. Tik principiniai klausimai 
aptariami štabo, o ateity ir orgkomiteto 
posėdžiuose. Jau parengtas žaidynėms 
skirtų leidinių planas, paruošti žaidynių 
plakatų projektai, numatyta, kiek ir 
kokios gaminti oficialios žaidynių 
atributikos, kiek — pardavimui, o taip 
pat — kas ir kada gamins, kiek kas 
kainuos. Suvenyrų žada pagaminti ir 
atskiros federacijos kartu su vietiniais 
orgkomitetais.

Rugsėjo mėnesį štabo nariai kartu su 
sporto šakų federacijų atstovais numatę 
aplankyti visas varžybų vietas, susitikti su 
savivaldybėmis, vietiniais orgkomitetais 
ir drauge aptarti visus reikalus.

Yra miestų ir rajonų, kurie žaidynių 
linkme jau stipriai įsibėgėjo. Labai 
aktyviai veikia Šiaulių olimpinė grupė.

ĮViIRENYBĖS
Keistenybės, nuostabos ir rekordai

Populiariausia operos dainininkė 
buvusi Johanna Maria Lind (1820-87) 
praminta Švediškąja Lakštingala. 1850 
metais už bilietą įjos koncertą mokėdavo 
iki 659 dolerių!

Seniausia pasauly alaus darykla 
WEIHENSTEPHAN yra Freisinge, 
netoli Mūncheno, ji įsteigta 1040 metais.

Adolfo Hitlerio kišeninis laikrodis 
parduotas iš varžytinių už septyniolika 
tūkstančių svarų.

1972 metais Venecueloj buvo atrastas 
šarvas-kiautas didžiausio priešistorinių 
laikų vėžlio (Stupendemys 
geographicus), gyvenusio prieš penkis 
milijonus metų. Apskaičiuota, kad vėžlys 
buvęs trijų metrų ilgio.

Firma BOOTS Jungtinėj Karalijoj 
labai plačiai žinoma, bet gal tik vienas 
kitas galėtų papasakoti firmos vardo 
kilmę.

Jesse Boot (1850-1931) buvo paprasto 
ūkio bemo-samdinio sūnus. Jo motina 
Nottinghame turėjo vaitažolių 
krautuvėlę. Jesse, sulaukęs 13 metų, 
paliko mokyklą ir pradėjo pardavinėti 
vaistažoles motinos krautuvėlėj, iš kurios 
jis „išaugino“ bene didžiausią pasauly 
vaistų prekybą ir gamybą — firmą 
BOOTS, o Jesse Boot tapo dideliu 
turtuoliu, labdariu ir Lordu Trentu.

Mano manymu Jesse Boot buvo 
didvyris, bet socialistai, ypač lietuviškieji 
socialistai, jį laikytų eksplotatorium- 
išnaudotoju.

Lady Francis IZARD, iš Bishop 
Norton, bus teisiama už bandymą 
nupjauti savo vyrui galvą su... pjūklu!

Blackwoode, Pietų Valijoj, 
vienuolikmetis mokinys duonos kepale 
rado kulką! Baltos duonos kepalas buvo 
įvyniotas baltame popieriuje ir pirktas 
Cefn Fforest SPAR savitarnos 
parduotuvėj. Sveikatos inspektoriaus 
manymu, kulka pateko jau iškeptan 
kepalan. Bet kaip?

Hockey žaidimas pirmą kartą 
paminėtas raštuose 1277 metais 
Linconshire. Modemus hockey žaidimas 
išvystytas 1870 metais Londone.

Tropikiniuose vandenyse gyvena 46 
cm. ilgio žuvis remora, turinti viršugalvyj 
plokštę, kuria stipriai prisisiurbia prie 
banginių, ryklių, vėžlių ir net laivų ir taip 
„nemokamai“ nukeliauja didelius 
atstumus net nepadėkojusi vežikui...

K. Tautginas

SVEIKINIMAS
Sveikinu su artėjančiomis Šv. 

Kalėdomis ir Naujais Metais. Linkiu, kad 
Jūsų sielos rastų tai, ko ieško, o Kalėdų 
Senis būtų dosnus ir nepasišykštėtų 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Milda Dlugaborskytė, Ukmergė

Bet yra ir dar nelabai skubančių. O jau 
visiems reikėtų sukrusti. Iki žaidynių 
nebeliko metų.

Kviečiame įsijungti į žaidynių orbitą 
visą Lietuvą. Kas kuo gali: darbais, 
idėjomis, patarimais ir, kas be ko, sportu, 
kūno kultūra.

„Tai buvo džiaugsmo ir naujų 
pasiryžimų dienos“, — rašė po I Tautinės 
olimpiados „Vairas“.

„Pirmoji Olimpiada buvo mūsų šioje 
srityje organizacinių jėgų bandymas, 
kuris organizatorių rūpestingumo bei 
atsidėjimo dėka, taip gražiai pavyko“, — 
konstatavo to meto „Lietuvos aidas“.

„Tai buvo pirmiausia manifestacija“ 
— pažymėjo „XX amžius“.

Tai buvo tautos šventė, sakė visi, kas 
1938 metų tautinėje olimpiadoje 
dalyvavo ar ją stebėjo.

Pasistenkime, kad atsiliepimai apie IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes būtų 
neblogesni, o svarbiausia, kad šios 
žaidynės taptų tautos švente. Ir tikėkime, 
kad žaidynės vyks laisvoje Lietuvoje.

Janis Grinbergas
(Pranešimas pasitarimui IV pasaulio 

lietuvių žaidynių surengimo klausimais).

SAVAITES DARBAI
Ketvirtadienį, (1990.XI.29.) pietūs su 

David Katz, Oksfordo Hebraistikos 
centro jidiš kalbos ir literatūros studijų 
vedėju. Susiskambinęs su Lietuvių 
namais informacijos dėlei, dr. Katz buvo 
atvykęs į priėmimą AT pirmininko 
apsilankymo proga, kur aš su juo ir 
susipažinau. Važiuoja į Lietuvą — jo 
šeima kilusi iš Vilniaus krašto: iš keturių 
vietovių, kuriose gyvena jo giminės, trys 
nuo 1945 m. Gudijoje, o tik Švenčionys 
dabartinėje Lietuvoje! Tačiau važiuoja ne 
vien sentimentais vadovaujamas, bet su 
gan rimtu projektu: įsteigti panašų jidiš 
kalbos centrą Vilniaus universitete. 
Pinigai tam ateitų iš Vakarų. Taip pat 
būtų rasta sponsorių čia išlaikyti studentą 
aspirantą iš Lietuvos (nebūtinai žydų 
kilmės), kuris Oksfordo universitete 
gilintųsi, studijuotų kalbos arba 
kalbotyrą modernių kalbų fakultete ir tuo 
pačiu dėstytų lietuvių kalbą. Čia gal ir 
būtų šiokia tokia pradžia lituanistinėms 
studijoms pasaulinio garso universitete. 
Duok Dieve!

Vilnius, žydų vadinamas „Lietuvos 
Jeruzale“, kaip žinia, žydų kultūros 
centras kelis šimtus metų, tarpukarėje 
tapo jidiš kalbos ir literatūros mokslinių 
tyrinėjimų pasaulio centru. Dr. Katz, 
atvykęs iš New Yorko prieš dvylika metų 
į Oksfordo universitetą, sudarė jidiš 
studijų programą pagal Vilniaus modelį.

Dr. Katz gruodžio 5 d. išvažiavo visam 
mėnesiui į Vilnių, kur turės visą eilę 
pasimatymų. Lauksime teigiamų 
rezultatų.

Po pietų vykstu į BBC TV įstaigą, kur 
ruošia naują dokumentinių filmų seriją 
(vardu „Antroji rusų revoliucija“), 
matysime pavasarį. Mano darbas 
patikrinti vertimus iš lietuvių kalbos. 
Lietuvoje įrašyta apie 60 valandų 
pasikalbėjimų. Prodiuserio Oren Jacobs 
šeima kilusi iš Raseinių.

Vakare į Lietuvių Namus (antrieji 
mano namai, pagal žmoną Gailutę, be 
kurios...), kur vyksta mūsų DBLS 
Politinių reikalų darbo komisijos 
posėdžiai. Sueiname kiekvieną savaitę, o 
susiskambinti susiskambiname bent sykį 
į savaitę. Ten jau laukia manęs mano 
kolegos Jaras Alkis ir Povilas 
Markevičius su kuriais aptariame išlaidas 
ryšium su AT pirmininko apsilankymu, o 
mudu su Jaru, kaip Paramos Lietuvai 
Fondo (ALF) patikėtiniai, rašome 
čekius. Išlaidų nemaža, bet labai 
apsimokėjo: AT pirmininko 
apsilankymas visais atžvilgiais pasisekė.

Penktadienį, (1990.XI.30.) vakarienė 
su Marie-Louise Wright, dr. Katz 
asistente, kuriai perduodu medžiagą apie 
Lietuvos ištoriją, dabartinį gyvenimą bei 
politinę padėtį. Taip pat ir apie Lietuvos 
žydų istoriją (rašytą lietuvių).

Pirmadienį, (1990.XII.3.) pietauju su 
švedų diplomatu Ragnar Angeby, 
einančiu politinių reikalų patarėjo 
pareigas Londono ambasadoje. R. 
Angeby jau seniai domisi Pabaltijo 
valstybėmis: kurį laiką studijavęs lietuvių 
kalbą Lund universitete, o Lietuvoje 
apsilankė kelis kartus prekybos reikalais 
prieš maždaug 15 metų. Mėginęs 
užmegzti tiesioginius ryšius tarp Švedijos 
ir Lietuvos, bet stiprusis centras tam kelią 
užkirtęs.

Pietūs arti ambasados esančiame 
restorane, vardu Garbo („Išgerkime mes 
už Greta Garbo/Šiandien šventė ir nėra 
darbo!“) Nežiūrint Švedijos vyriausybės 
Pabaltijos valstybių aneksijos 
pripažinimo politikos, švedams dabar 
rūpi konkrečiais veiksmais pabaltiečiams 
padėti.

Antradienį, (1990.XII.4.) vakare 
baliukas lenkės dailininkės Barbaros 
Kaczmarowskos-Hamilton ateljė 
Londone, kur iškabintas AT pirmininko 
Vytauto Landsbergio tapytas portretas 
(seansas įvyko jam čia lankantis). Garbės 
svečias Lenkijos ambasadorius Tadeusz 
de Viviosz, kurio, pasakojo, motina kilusi 
iš Lietuvos. Iš savo pusės pareiškiau 
pasitenkinimą dėl Lenkijos Užsienio 
reikalų ministro Skubiszewskio 
pasisakymo (anksčiau šiais metais 
Londone) apie Vilnių ir Lietuvos- 
Lenkijos sienų neliečiamumo.

Ketvirtadienį, (1990.XIL6.) nuvykau į 
pasimatymą su Maria Balinska, 
Amerikos lenke, dirbančia BBC radijo 
laidai „Europhile“. Maria žada važiuoti į 
Lietuvą vasario mėn. ir norėjo pasitarti 
dėl galimų temų laidai: lietuvių jaunimo 

organizacijos, populiari muzika, lietuvių- 
lenkų santykiai, Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) srities klausimas...

Po pasimatymo aš su Maria nuėjome j 
arti BBC Broadcasting House esantį 
Lenkų kultūros institutą, kur 
dalyvavome žymaus lenkų poeto Tadeusz 
Rozewicz poezijos vakare. Institutas 
puikiame 18-tojo amžiaus pastate 
(architektai pasaulinio garso Adams 
broliai).

Gal laikas ir mums paruošti panašų 
vakarą, iškvietus „žvaigždę“ iš Lietuvos.

Romas Kinka

I LAISVĘ FONDAS 
LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI 

savo 30 metų veiklai atžymėti 
skelbia

ROMANO KONKURSĄ
Konkurso tikslas — sukurti kūrinį, 

kuris pavaizduotų lietuvių tautos 
rezistenciją įvairių priespaudų metuose. 
Tauta pergyveno kelias sunkias 
okupacijas, kalėjimus, tardymus, 
vežimus, trėmimus, pasitraukimus. Visa 
tai vienokiu ar kitokiu būdu giliai palietė 
kiekvieną lietuvį. Tegu tai būna įamžinta 
romane.

Romano konkurso premija — 3000 
dolerių.

Konkurse kviečiami dalyvauti viso 
pasaulio lietuviai rašytojai, gyveną 
Lietuvos respublikoje ar už jos ribų, 
išeivijoje.

Konkurso terminas — 1991 m. 
gruodžio 1 d. Iki tos dienos veikalai turi 
būti įteikti vertinimo komisijai 
nurodytais adresais.

Vertinimo komisija bus sudaryta iš 7 
asmenų: tris narius skiria Lietuvos 
rašytojų sąjunga Lietuvoje, kitus tris 
narius — Amerikoje veikianti Lietuvių 
rašytojų draugija ir vieną narį deleguos Į 
Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti.

Romano dydis — nemažiau 200 
mašinėle rašytų puslapių. Rašoma 
dviguba interlinija-intervalu, apie 60-70 
ženklų eilutėje.

Lietuvoje gyveną rašytojai veikalus 
siunčia ten sudarytai vertinimo komisijai 
ar į Laisvę Fondo Lietuvoje atstovui. 
Adresas bus paskelbtas vėliau. Išeivijoje 
gyveną rašytojai veikalus siunčia „Į 
Laisvę“ žurnalo redaktoriui Juozui 
Baužiui, 9240 Cliffside Ave., Orland 
Park, IL 60462, U.S.A.

Visi konkurse dalyvaujantieji rašytojai 
siunčia po du savo romano 
egzempliorius, kad vieną egz. tuoj būtų 
galima persiųsti kitai konkurso komisijos 
daliai. Romanai pasirašomi 
slapyvardžiu, į atskirą voką įdedamas 
autoriaus vardas, pavardė, adresas. 
Vokas užklijuojamas ir ant jo užrašomas 
autoriaus slapyvardis.

Premijuotas veikalas bus išleistas į 
Laisvę Fondo rūpesčiu Lietuvoje, 
’remijos įteikimas numatomas Lietuvoje 
1992 metų pradžioje.

Nepremijuoti veikalai grąžinami 
autoriams nurodytu adresu, išlaikant 
slaptumą.

Konkursas maždaug tuo pačiu laiku 
skelbiamas Vilniuje, Niujorke ir 
Čikagoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Iliuostruoto žurnalo „Lietuvių dienos“ 

spalio mėnesio laidoje, lietuviškame 
skyriuje skaitome: Demokratija ir 
spaudos laisvė. Alės Rūtos — Knygų 
lentynoje (recenzija). Valerijos 
Baltušienės — Krepšinio žvaigždė — 
Šarūnas Marčiulionis. Editos Nazaraitės
— Eilėraščiai. Vytauto Pluko — Žingsnis 
aukštyn, žingsnis žemyn. K. Barėno — 
Lietuvos albumo naujas leidinys. V. 
Trumpos — Rugsėjo 8-oji. Vaizdai iš Los 
Angeles lietuvių veiklos. K. Skaisgirio — 
Dainuojančios žemaitės. Lietuva ir Estija 
priimtos pilnateisėmis narėmis į socialistų 
internacionalą, „Knygos Lietuvai“ 
konteineris iškeliavo į Kauną.

Anglų kalba skyriuje skaitome: 
Šarūnas Marčiulionis. Alberto Cizausko
— Jonas Basanavičius, II-tra dalis. 
Frances Vaskiutės — Lietuvos aukšti 
pareigūnai ir išeivijos veikėjai, sussirinkę 
Šveicarijoje, kreipiasi į Pasaulį. F. 
Vaskiutės — Tirpsta geležinė uždanga. 
Apdovanota dr. Birutė Galdikaitė. 
Mediciniška pagalba Lietuvai.

Viršelyje Šarūno Marčiulionio 
nuotrauka.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

AT pirmininkas V. Landsbergis portretistės dail. Barbaros Kacanarowskos-Hamilton
Londono studijoje. Nuotrauka: VI. Gulevičiaus, ELTA

Londono Lietuvių Maironio Mokyklos mokiniai ir mokytojai švenčia IV-tąsias Kalėdas
Lietuvių Namuose Londone. Nuotraukos: ELR

Stasia ir Hubertas Baltus Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikose perduoda Belgijos 
LB-nės dovaną-vaistus.

BELGIJOJE

LIETUVA PRIE 
ŽIEMOS SLENKSČIO

Keturios savaitės Lietuvoje prabėgo 
šuoliais, ir grįžus į ramią namų atmosferą 
sunku surasti lygsvarą ir jauties lyg 
nebūtų likę jokių pėdsakų.

Nuo 1971 m. kas du-trys metai lankiau 
giminaičius tėvynėje, tačiau šį kartą 
buvau joje pirmusyk po KOVO 11 
dienos, ir tikrai suintriguota: koks 
skirtumas su pergyventomis viešnagėmis, 
koks išsilaisvinimo laipsnis, iki kur mus 
nuves mūsų galimybės?

Jau prie Bresto sienos pirmasis „Stop“: 
mano ir vyro dokumentai tvarkoje; (iš 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos 
iškvietimai buvo atmesti, mat, Maskva 
nepripažįsta, tačiau turėjome kvietimus iš 
giminės) ir mes galime įeiti į Sovietiją, 
bet... be mašinos. Trūksta kokio tai 
dokumento. Mums duodamos dvi išeitys: 
grįžti atgal į Varšuvą ir kreiptis į 
konsulatą (?), arba... įmokėti 24 dolerius, 
duoklę „Inturistui“.

Taip ir gavome leidimą leistis į krašto 
gilumą su visais bagažais, net 
netikrintais.

Važiuojant Slonimo link, tamsiu miško 
vieškeliu, per kelią bėgęs šernas atsidūrė 
prieš mūsų mašiną... Po pusės nakties, 
praleistos Slonimo policijos 
rūpestingame priglobstyje, sulaukėme 
giminaičių su dviem „Žiguliais“, kurie 
pertempė mus, mūsų turtą ir sumuštą, 
daug mačiusią mūsų mašiną į Vilnių.

Lietuvoje iškart pajutau didelį 
pasikeitimą; kalba visi laisvai, be baimės, 
beveik visi kartu, ir vienbalsiai liejamas 
nepasitikėjimas vieni kitais, viešos 
kritikos net aukštosioms galvoms, 
įtarinėjimai dėl krašto pajamų 
sunaudojimo, atseit, tam tikri žingsniai į 
demokratiją, bet pačiu sunkiausiu keliu. 
Senosios sistemos šaknys dar neišrautos, 
ir tendencingas skaldymas yra 
išnaudojimas tų, kurie pralaimėdami 
negali šypsotis.

Kodėl? — nereikia ieškoti toli: jeigu 
atsirastų parduotuvėse keli daiktai, 
daugiau negu reikalinga, visas įtempimas 
iškart atslūgtų. Rytojaus baimė padarė 
žmones abejingus, netoleruojančius. Po 
euforijos, 1988-ųjų rugpjūtyj, 
sužadinusios tautą, po Baltijos Kelio, po 
gilių emocijų ir laimėjimų — kalbos, 
pilietybės įvalstybinimo, organizacijų 
įsikūrimo, partijų pliuralizmo, žodžio ir 
spaudos laisvės, prieita prie sunkaus 
parlamentinio darbo: privatizacijos, 
apsaugos klausimų, krentančio rublio 
problemų, vienai pusei žiūrint į savųjų 
reakcijas, o kitai į Maskvos „ūkazus“, 
kurie dar deja nenugalėti. Visi sutiko būti 
alkani ir basi, bet laisvi, tačiau maisto 
reikia kasdien, o žiemai artėjant — 
kojoms šalta.

Gal svarbiausias turtas, kurį 
parsivežiau, tai įsitikinimas, kad lietuviai 
siekia nepriklausomybės nesidairydami 
atgalios į atgyventą stagnacijos epochą, 
susibūrę po viena vėliava ir su viena daina 
„Lietuva brangi“!

Mūsų kelionės tikslas buvo dvigubas: 
pajusti krašto gyvenimo pulsą ir ieškoti 
informacijų: kuo galėtume labiau padėti 
šiose sunkiose dienose. Mūsų Belgijos 
Lietuvių Bendruomenės siųsti vaistai 
pasiekė Lietuvą, gavome užtikrinimą iš 
Sveikatos ministerijos dr. Romos 
Baltukonienės, dalyvavusios vaistų 
skirstyme. Ji prasitarė, kad buvo 
susijaudinusi matydama dėžes iš Belgijos 
su lietuviškomis spalvomis aplipintas...

Kaune aplankėme „Caritas“ būstinę ir 
ligonines. Vilniuje gavome Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus įgaliavimą kreiptis į 
visas galimas įstaigas prašant Lietuvai 
pagalbos. Mus nepaprastai sujaudino 
ligoninių sunki padėtis. Mūsų chirurgai ir 
daktarai tiesiog heroiškai operuoja ir 
gydo žmones, neturėdami 
elementariausių gydymui priemonių, 
kaip pirštinių, siūlų ir kitų reikmenų. 
Parsivežėme laiškų ir visokiausių 
prašymų. Raudonojo Kryžiaus Klinikose 
Kaune perdavėme Bronės Spies 
iniciatyva iš BLB-nės lėšų paruoštą 
simbolinę dovaną.

Mūsų prašė, kad kuo galėdami 
padėtume socialiniai labiausiai 
nukentėjusiems: invalidams, beglobiams 
vaikams. Sekančiomis dienomis rinksime 
vaistus, rūbus, žaislus.

Kviečiame Belgijos lietuvius į talką.
Stasia Baltus

VOKIETIJOJE

LIETUVIŠKOS VESTUVES 
BONNOJE

Š.m. lapkričio 23 d. Bonnoje susituokė 
Esseno universiteto asistentas, Vokietijos 
LB Tarybos narys dr. Kęstutis Ivinskis su 
ekonomiste Aida Briedyte iš Vilniaus. 
Sutuokė msgr. P. Jatulis iš Romos. 
Palaimino J.E. vyskupas dr. A. Deksnys. 
Šv. Mišias aukojo msgr. Jatulis ir Vasario 
16 gimnazijos kapelionas E. Putrimas. 
Giedojo solistė Violeta Sagaitytė iš 
Kauno. Vestuvinį pulką sudarė jaunimas 
iš Vilniaus ir Bonnos.

Į vestuves atvyko jaunosios tėvas 
Vytautas Briedis, sporto vadovas iš 
Vilniaus ir močiutė Jadvyga Dragūnienė 
iš Toronto. Vestuvių puota Annabergo 
pabaltiečių namuose vyko pagal 
lietuviškus papročius su piršliu 
(direktorium A. Šmitų), svočia (Alina 
Grinienė) ir kitais vestuvių veikėjais. Be 
piršlio ir svočios oracijų, sveikinimo 
kalbas pasakė Vincas Natkevičius, M. A., 
prel. A. Bunga, tėvas Briedis ir močiutė 
Dragūnienė. Dr K. Ivinskis dėkojo 
visiems už dalyvavimą, sveikinimus ir 
dovanas. Petrikaičio muzikos ritme 
smarkiai sukosi ne tik jaunimo, bet ir žilo 
plauko poros. Sekančią dieną gerai 
paruoštas piršlio korimo ceremonijas 
sutrukdė jaunoji, užmesdama ant piršlio 
baltą rankšluostį, atleisdama „melagiui“ 
visas „nuodėmes“.

MIRĖ JAUNA LIETUVAITE 
ANGELIKA BRANER- 

DAMBRAUSKAITE
Angelika Braner-Dambrauskaitė, 

gimusi 1945 m. gruodžio 19 d. 
Oldenburge, Šiaurės Vokietijoje, po 
sunkios ligos nelauktai mirė 1990 m. 
lapkričio 26 d. Schwetzingene.

Savo vaikystę iki 11 metų ji su tėvais 
praleido Oldenburge ir lankė pradžios 
mokyklą. Dėl susilpnėjusios sveikatos 
buvo pasiųsta į Šveicariją ir tenai gyveno 
vienos šeimos globoje. Lankė pradžios 
mokyklą.

1956 m. visa Dambrauskų šeima 
persikėlė gyventi į Schwetzingeną. Įstojo į 
Vasario 16 gimnaziją, 1963 m. baigė 6 
klases. Mamytė ją atsiėmė iš gimnazijos, 
kadangi ji turėjo padėti šeimoje.

1966 m. ištekėjo už Rolf Braner. Iš tos 
santuokos susilaukė dviejų sūnų: Sven ir 
Kai. 1978 m. su savo vyru išsiskyrė ir po 
to prasidėjo sunkus ir nelaimingas 
gyvenimas,,- 1981 m. kovo 9 d. mirė 
mamytė Judita.

Savo gyvenime visuomet ieškojo sau 
Dangiškos paguodos ir kartu turėjo 
dvasinių skausmų iki mirties. Velionė 
buvo giliai religinga, susipratusi 
krikščionė ir nuolat lankė lietuviškas 
pamaldas, paskutiniu laiku Ketsche, kai 
atvykdavo kunigai iš kitur.

Angelika Dambrauskaitė-Braner 
palaidota 1990 m. lapkričio 30 d. 
Schwetzingeno kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko du kunigai: J. Dėdinas iš 
Hūttenfeldo ir Fr. Skėrys iš Mannheimo. 
Ant kapo sudėta keletas vainikų: tarp jų 
gyvenimo draugo Kazio Bendoraičio ir 
Schwetzingeno LB apylinkės, nes buvo 
jos narė. Šermenys vyko „Zum Storchen“ 
restorane, Schwetzingene.

Laidotuvėse dalyvavo apie 40 žmonių, 
daugiausiai lietuvių iš apylinkių.

Paliko liūdinčius: du sūnus, gyvenimo 
ištikimą draugą Kazį Bendoraitį ir 
apylinkės lietuvius.

Ilsėkis, miela Angelika, Viešpaties 
ramybėje be žemiškų kančių amžinojo 
Dievo globoje. Tebūna Tau lengva

VATIKANE
50 METŲ SUKAKTIS 
VATIKANO RADIJO 

LIETUVIŠKOMS 
TRANSLIACIJOMS

Lapkričio 27 dieną suėjo lygiai 50 
metų, kai buvo įsteigtos Vatikano radijo 
lietuviškos transliacijos, pirmą kartą 
Vatikano radijo bangomis suskambėjo 
lietuviškas sveikinimas “Garbė Jėzui 
Kristui. Tai buvo 1940-ųjų metų 
lapkričio 27-oji diena. Tuo metu Lietuva 
buvo jau daugiau kaip penkis mėnesius 
sovietų okupuota, jau siautė Lietuvai 
Maskvos primesta žiauri represinė 
valdžia, katalikai nebeturėjo savo 
laikraščių, jokių kitų informacijos 
priemonių, katalikiškoji lietuvių tauta 
buvo prievarta atskirta nuo 
krikščioniškojo pasaulio. Iškilo reikalas 
nutiesti tiltą tarp krikščionybės centro 
Romoje ir katalikiškos Lietuvos, 
sustiprinti ir padrąsinti tautą didžios 
nelaimės valandą. Tuo tiltu tapo 
Vatikano radijas. Tuometinis Lietuvos 
ministras prie Apaštalų Sosto Stasys 
Girdvainis paprašė Popiežiaus Pijaus 
XII-jo, kad leistų lietuviškas laidas per 
Vatikano radiją. Šis prašymas nenuėjo 
veltui — netrukus buvo pradėtos 
transliuoti lietuviškos programos. Iš 
pradžių vieną kartą į savaitę — 
šeštadieniais, vėliau du kartus. 
Besibaigiant Antrajam pasauliniam 
karui, dėl bendradarbių stokos, 
lietuviškos programos per Vatikano 
radiją turėjo būti trumpam nutrauktos, 
bet karui pasibaigus, jos vėl buvo 
atnaujintos, buvo įvestos keturios 
transliacijos per savaitę, nuo 1954-ųjų 
metų — šešios transliacijos, o po vienerių 
metų, 1955-ais metais, buvo nuspręsta 
lietuviškas transliacijas perduoti 
kasdieną.

Pirmasis lietuviškų laidų vedėjas 1940- 
ais metais buvo vyskupas Pranciškus 
Bučys, kurį kartais pavaduodavo kun. 
Juozas Vaitkevičius ir kiti Romoje 
gyvenantys kunigai marijonai. Tarp 
pirmųjų bendradarbių buvo taip pat 
Lietuvos diplomatas ministras Stasys 
Lozoraitis, jėzuitas kunigas Juozas 
Beleckas ir kiti.

Po trumpos pertraukos, karo 
pabaigoje, lietuviškomis laidomis 
rūpinosi tuo metu į Romą atvykę kunigai 
Vytautas Balčiūnas, Ladas Tulaba, 
Paulius Jatulis, Jonas Bičiūnas, Bronius 
Liubinas ir kiti. 1950 m„ padažnėjus 
transliacijoms, iškilo reikalas paskirti 
nuolatinį lietuviškųjų . programų 
redaktorių, kuris pastoviai ir visiškai 
pasišvęstų šiam darbui. Tom pareigom 
buvo parinktas tuo metu Romos 
Grigaliaus universitete teologijos studijas 
ką tik baigęs jaunas kunigas Vytautas 
Kazlauskas. Jis su dideliu pasišventimu ir 
sumanumu ištisus trisdešimt aštuonerius 
metus vadovavo Vatikano radijo lietuvių 
skyriui, savo darbu didžiai nusipelnė 
Bažnyčiai ir Lietuvai. Gavo prelato 
titulą. Be jau minėtų asmenų, lietuvių 
skyriuje ilgiau dirbo kunigai Juozas 
Vaišnora, Klemensas Razminas, Rapolas 
Krasauskas. Į darbą įsijungė ir 
pasauliečiai — Kazys Lozoraitis, 
Barbora Vileišytė, Saulius Kubilius, 
Nijolė Tutkaitė, Jonas Malinauskas. 
Paskutiniu metu atsirado veiklesnių 
bendradarbių Lietuvoje, dažniau iš 
Lietuvos atvažiuoja svečių, kurie taip pat 
prabyla į Vatikano radijo klausytojus.

Lietuviškos Vatikano radijo laidos 
transliuojamos kiekvieną vakarą 29 vai. 
50 min. Lietuvos laiku ir kartojamos 
kitos dienos rytą 7.00 vai. 41 ir 49 
bangomis (7365 ir 6185 kHz dažniu).

Šv. Mišios sekmadieniais 10.45 vai 25 ir 
31 m. bangomis. Romoje visos laidos 
girdimos 1611 khz dažniu.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Rita Sakalauskaitė, 22 m. amžiaus, 

norėtų susirašinėti su asmenimis už 
Lietuvos ribų. Rašyti: 232029 Vilnius, 
Gorkio 74-12, Lithuania.

svetingos šalies žemelė Schwetzingene. 
Savo brangios Lietuvos daugiau 
nebematysi.

Nes jei gyvename, gyvename Viešpačiui, 
ir jei mirštame — mirštame Viešpačiui. 
Taigi ar gyvename, ar mirštame — mes 
esame Viešpaties. (Romiečiams 14, 8 
skirsnelis)

Kun. Fr. Skėrys
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Lietuva, žeme vienintele, ar taip giliai 
atsidusai, kai atkasėm kaulelius 
vienatinio sūnaus tavo, užversto 
žvyrduobėj, išmesto pakelėj, sušaldyto 
taigoj... Motina Tėvyne, ar rimsta tavo 
kūnas, juos ing save parsišaukęs? Ar 
tvirtėja mūsų sielos nuo jų meilės ir 
ištikimybės Lietuvai?

♦

Mūsų istorijoje ne baltos dėmės, o 
kraujuojančios žaizdos. Jų ir gydyt 
neleido, tik tepė apgaulės ir melo 
tepaliukais, slopino skausmą 
Bolševikinių idėjų narkotikais. Tokia 
didelė žaizda nedidelės mūsų tautos kūne 
— pokaris. Bene hamletiškiausias 
laikotarpis gyvenime. Žūti ar išlikti!

Kęstutis K. Girnius („Partizanų kovos 
Lietuvoje“, Čikaga, 1987) mano, kad 
savo poveikiu tautos sąmonei partizanų 
kovos nustelbia net Antrąjį pasaulinį 
karą. Iš šalies gal geriau matyti, bet tik 
vyresnioji karta, anų dienų liudininkai 
žinojo. O mes, popierinio socializmo 
produktėliai, ką mes žinojom? Kokiuose 
vadovėliuose, istorijos veikaluose, 

i literatūros kūriniuose mes galėjom 
patenkinti „anti“ nuogirdomis sužadintą 
smalsumą! Visur dainelė viena, 
dainuojama kas dieną: pokaris — arši 
klasių kova, sukelta buržuazinių 
nacionalistų, tų banditų, tautos išgamų, 
kurie su ginklu rankose žudė norėjusius 
šviesiau ir geriau gyventi. Vsio.

Taigi, jei šis straipsnis kai kam 
pasirodys vienašališkas — tegul —jis vis 
tiek neatsvers to karingo tendencingumo, 
kuris vyravo daugiau nei 40 metų. 
Saliamoniškai „elgėsi“ mūsų 
enciklopedijos — jų tekstuose 
korektiškai prašokamas pokaris, tarsi jo 
visai nebūtų tautos istorijoje. Bet ką čia 
atskinis plaukelius apgailėti, kai visa 
teisybės galva nukirsta. Manyčiau, kad 
rašytojus, istorikus, mokytojus, 
propagandistus, komunistus, ateistus — 
visus skatino, ragino, kalbino, vertė 
sakyti, rašyti ir tikėti, jog vyko pilietinis 
karas arba klasių kova, jog šaunūs 
liaudies gynėjai (stribai) kovojo prieš 
išgamas banditus (partizanus). Viso šito 
ideologinio rūko reikėjo užmaskuoti 
pagrindiniam blogiui — Lietuvos 
okupacijai. Atsirado „mokslinių“ darbų 
apie pilietinį karą, apie klasių kovą. Bet 
juk pokario konflikte beveik visos tautos 
nusistatymas nieko nereiškė, tad apie 
kokį pilietinį karą gali būti kalba! O dėl 
klasių kovos, tai liaudies gynėjai — 
stribai sudarė tik menką dalelę tos gerai 
ginkluotos, importuotos prievartos 
mašinos. (Smulkiau apie baudėjus 
galėsite perskaityti istoriko E. Grunskio 
straipsnyje kitame numeryje.) Naujieji 
ideologai stengėsi kaip įmanydami, kad 
tik iškreiptų tikrovę, kad tik nebūtų 
žinoma, jog stichiškai, nemobilizuojami, 
neverčiami išėjo tūkstančiai Lietuvos 
vyrų į miškus priešintis prievartai, 
smurtui, neteisybei. Beveik devynerius 
metus (1944-1952) tęsėsi ginkluota kova, 
o vidutinė aktyvaus partizanavimo 
trukmė buvo tik kokie dveji metai, 
įvairiuose šaltiniuose nurodomas 
nevienodas partizanų skaičius: nuo 50 iki 
100,000. Suprantama, kad šitie skaičiai 
buvo labai nepastovūs. Jie kilo kiekvieną 
dieną, kiekvienais metais, ir padidėdami, 
ir sumažėdami, bet vis mažėjimo, tik 
mažėjimo limkme. Matyt, nei partizanai 
tikėjosi, kad taip ilgai reiks kovoti ir taip 
daug kraujo teks išlieti, nei oficialioji 
valdžia manė, kad pasipriešinimas bus 
toks gyvybingas ir stiprus. Tauta įrodė 
savo laisvės siekį. Galime sakyti, kad 
beveik devynerių metų pasipriešinimas 
okupacijai ir buvo tautos referendumas. 
„Be partizanų kovų, — rašo Kęstutis K. 
Girnius, — būtų ginčytinas klausimas, ar 
lietuviai brangino savo suverenumą, po 
jų — atsakymas pernelyg aiškus“. Taip, 
apie 20-30 tūkstančių žmonių gyvybe 
pasirašė.

♦
Ir tiesiogine prasme rašė, kur galėjo, 

neapsakomos nelaimės prispaustieji. Visų 
kreipimųsi, visos korespondencijos 
leitmotyvas — „mes tikimės“, šimtu, 
tūkstančiu skausmingų variacijų „mes 
tikimės“. Štai keletas ištraukų iš vienos 
prasiveržusios aimanos — Lietuvos 
Respublikos Romos katalikų laiško 
popiežiui Pijui XII:

„Šv. Tėve, katalikų Ganytojau! Mes, 
Lietuvos Respublikos Romos katalikai, 
šiaukiamės Jūsų šventenybės užtarimo. 
(...) Naikinami, terorizuojami, alkani, 
nuogi, kraujuose paplūdę, likę be jokių 
net žmoniškų, natūralių teisių, nuo 

pasaulio visiškai izoliuoti, prašome Jūsų 
globos ir pagalbos. (...)

Iš mūsų atėmė ne tik žemę, namus, 
sunaikino miestus, vienkiemius, bet 
atėmė net ir minties laisvę, protavimą. 
Mus pavertė visiškais dvasios vergais. 
Mūsų kultūrą pasuko mažiausia 
šimtmečiu atgal.

Okupantai išrinko mums „seimą“ (...) 
Tiek kandidatų, kiek „seimo“ narių. 
Patys juos išstatė, patys surašė -ir 
durtuvais varė už juos „balsuoti“. Mus, 
išdidžią lietuvių tautą. Dieve, kokios 
baisios buvo dienos. J debesis lėkė 
balsavimo patalpos. Šalia urnų kraujo 
upeliai tekėjo.

Okupantų melas perviršijo visokį 
įsivaizdavimą. Jie paskelbė mūsų 
„vienbalsį“ prašymą įsijungti į Tarybų 
Sąjungą. Tai buvo smurto ir gėdos 
valanda. Šv. Tėve, kada okupantas su 
savo tankais ir durtuvais pridusino, tai 
mūsų žemė, akmenys, uolos šaukė prieš 
baisiąją klastą.

1941 m. birželio mėn. per 3 dienas be 
teismo, be tardymo sugaudė su vaikais, 
seneliais, ligoniais apie 40,000 lietuvių, 
sukimšo į galvijinių vagonus ir be duonos 
kąsnio, be vandens išvežė į Sibirą. Tos 3 
dienos lietuviams liks amžiams siaubo 
dienomis (...) 1940-41 m. okupacija tik 
šešėlis prieš dabartinį smurtą. Tada buvo 
tik gaivališkas siautimas, dabar gi jau ir 
planingas tautos išnaikinimas, 
surusinimas (...)

Jau 3 metai, kai mes esame toje 
mirtinoje kovoje. Kovojame, kaip 
begalime. Jei nesigintume, seniai mūsų 
nebebūtų. Mūsų tūkstančiai jaunimo, 
vyrų ir mergaičių ir net senių yra 
miškuose. Okupantas miškų bijo. Ten 
dar yra mūsų laisvė. (...)

Mes maldaujame Jūsų Šventenybės 
lietuvių tautai viešo paguodos ir 
nuraminimo žodžio. (...) Šventasis Tėve, 
mes tikimės būti išklausyti. (...)“

J. Aistis rašė: „Partizanų judėjimas 
parodė kažką konkretaus ir tvirto, į ką 
gali tauta atsiremti. Jie pasuko laikrodį į 
ateitį“.

Cituotas partizanų laiškas buvo 
parašytas 1947.XI.20. Dabar 1989.XII.2. 
Pagaliau koks skirtumas? Jo parašymo 
vieta likus ta pati: Vilnius, Okupuota 
Lietuva.

♦
Juozas Petraška (slapyvardis — 

Patrimpas, buvęs „Dainavos“ apygardos 
„Dzūkijos“ rinktinės vadas, nuteistas 
dvidešimt penkerius metus lagerio) ir 
dabar įsitikinęs, kad tauta buvo 
pribrendus pasipriešinimui, kad kito 
kelio nebuvo. „Daug vyrų ryžosi paimti 
ginklą į rankas ir geriau padėti galvą 
Lietuvoje, negu atgulti prie Laptevų 
jūros. Tai 1941 metų trėmimo 
,, n u ope 1 n a s“ . Pagrindiniai 
pasipriešinimo motyvai, — sako J. 
Petraška, — kova prieš okupaciją ir meilė 
Tėvynei. Buvo ir noras išvengti 
mobilizacijos, ir net graudžiai naivus 
situacijos suvokimas“. Partizanų vadas 
prisiminė, kaip viena dzūke atvedė sūnų 
— dar visai vaiką. Priimkit, sako, 
Juozulį, nes kai laisvę atgausim, visi bus 
kovoję, o manasis ką. Suprantama, tokių 
kovotojų nepriimdavo. Pasitraukimas į 
mišką buvo kiek galima reguliuojamas ir 
todėl, kad labai dideliems būriams sunku 
slapstytis bei veikti, ir todėl, kad 
pamirškė, likusi be tvirtų rankų, sunkiai 
galėjo išmaitinti drūčiai „sutankėjusį“ 
mišką. Kiek augo miško jėgos, tiek 
mažėjo pamiškės ištekliai. O juk 
ūkininkams dar buvo ir pyliavos, ir 
alkani stribai (nejau juos pasirinktoji 
valdžia išties buvo palikus be jokio 
atlyginimo?). Suprantama, partizanai 
nesikuklindavo ir imdavo maisto iš 
valstybinių įstaigų, bet maistas vis dėlto 
beveik visą partizanavimo laikotarpį 
buvo kovotojams problema. Dauguma 
pasipriešinimo dalyvių, su kuriais teko 
kalbėtis, šitai pabrėždavo. Aš maniau, 
kad ginklai kėlė daugiausia rūpesčių. 
Pasirodo, ne: jau vokiečiams traukiantis 
ginklai buvo renkami, sutvarkomi 
slepiami. Be to, kol kas istorija pamiršusi, 
kad ir vokiečių okupacijos metais 
priešinosi ne tik komunistai.

Kalbant apie pasirengimą partizaninei 
kovai, B. Trakimas pasakė įdomią detalę, 
atseit Vilnijos kraštas ginklais buvo 
prasčiausiai apsirūpinęs. Jo nuomone,

REZISTENCIJA

„Perspaudinanie Elenos Tervidytės 
straipsnį apie Lietuvos Partizanus (1944- 
1952) tilpusį Literatūros ir Meno LSR 
savaitraštyje“ (NR 48, 1989.XI.2 d.) 

todėl, kad teritorija nebuvo 
nepriklausomos Lietuvos dalis. 
Dauguma rezistencijos dalyvių, ypač 
buvusių kariškių, pažymi, kad labai 
trūko išsilaviniusių vadų, partizanai 
stokojo patirties, bet apsiginklavę jie 
buvo kaip gera Europos kariuomenė.

♦
Rašytiniai šaltiniai 1945 metus vadina 

takoskyra. Vieni iš miško išėjo, kiti atėjo. 
Nemažai liko jame amžiams. „Didžiosios 
kovos“ apygardai šie metai buvo, anot B. 
Trakimo, patys sunkiausi. Žymiai 
stipresnės kariuomenės pajėgos ir tankai 
užspaudė partizanus tarp Neries ir 
autostrados Kaunas-Vilnius. Žuvo du 
vadai ir daug partizanų.

1945-ieji — tai pirmosios registracijos 
metai.

Apie registraciją pateiksiu ištrauką iš 
Adolfo Ramanausko-Vanago rankraščio 
„Partizanų gretose“, kurį šiemet Kaune 
perspausdino Laisvės kovų archyvas. 
Porą žodžių apie autorių. A. 
Ramanauskas — nuo 1951 m. 
vyriausiasis partizanų vadas. Judėjimą 
užgniaužus slapstėsi Alytaus apylinkėse, 
vėliau nelegaliai gyveno Kaune, kur 
1956-aisiais buvo suimtas ir 1957-aisiais 
„sulikviduotas“. Pateikiamoje ištraukoje 
(p.74) Vanagas atpasakoja, kaip 
partizanų vadas Kazimieraitis aiškino 
kovotojams registravimosi klausimą.

„Tiek partizanų vadai, tiek ir eiliniai 
kovotojai puikiai žino, dėl ko ir prieš ką 
jie kovoja. Prieš akis stovi ilga ir sunki 
laisvės kova. Ji pareikalaus dar daug 
aukų. Partizanų šeimos narius okupantas 
žiauriausiu būdų persekioja. Dabar jis 
pasiūlė partizanams išeiti iš miškų, 
užsiregistruoti ir pažadėjo, kad jiems bus 
„dovanota“, o jų šeimų nariai daugiau 
nepersekiojami. Visiems yra žinoma, kad 
okupantas yra klastingas ir jo pažadais 
niekuomet nebus galima tikėti. 
Propagandos sumetimu 
užsiregistravusieji iš pradžių yra 
paleidžiami, bet ateityje okupantas su jais 
susitvarkys. Kai kurie partizanų šeimos 
nariai taip pat mano, kad partizanai 
ilgainiui vis vien neištvers kovoje, nes 
priešas yra nepalyginamai stipresnis. 
Todėl geriau ilgiau sėdėti kalėjime, negu 
anksčiau ar vėliau žūti kovoje. Lietuviai 
kaip ir suomiai raudonojo maro 
nenugalės, o amerikonai rusų yra 
mulkinami ir kariauti nesirengia. Kol jie 
praregės, rasa mums ir akis išės. 
Kazimieraitis vyrams kaip tik ir pabrėžė, 
kad mes fizine jėga negalim atlaikyti 
fronto, bet turime kovoti ir tegalime 
pasitikėti savo dvasinėmis jėgomis. Bus 
net geriau, kad tie, kurie jaučiasi 
neatsparūs dvasiškai, užsiregistruos, nes 
jie ateityje pogrindžiui būtų tik našta ir 
neišsilaikys kovoje iki galo, kaip 
garbingam kariui dera. Partizanu šiomis 
nepaprastai sunkiomis sąlygomis gali 
būti tik tas, kuris yra pasiryžęs kovoti, 
neatsižvelgdamas į tai, kiek ta laisvės 
kova gali tęstis, tikėti laimėjimu ir 
nebijoti mirti, jeigu to pareikalaus kovos 
momentas. Menkos vertės bus tas 
partizanas, kuris partizanų gretose 
pasiliktų tik dėl to, kad kitaip jam 
pasielgti vadovybė neleistų. Jeigu 
partizanų vadovybė neleistų partizanams 
registruotis, tuomet tie asmenys, kurie 
šiuo metu pataria savo šeimos 
partizanams registruotis, jiem žuvus, 
kaltintų partizanų vadovybę, kad ji yra 
šeimos nelaimės priežastis“.

Toliau A. Ramanauskas-Vanagas 
pasakoja apie savo kelionę (1948-1949 
m.) žiemą po Vakarų Lietuvą. 
„Sužinojau, — rašo jis, — kad ten 
partizanų registracija vadovybės buvo 
griežtai draudžiama. Partizanai 
nesiregistravo, tačiau tai pogrindžiui 
neišėjo į gerą. Partizanų gretose pasiliko 
ir tokie, kurie iš tikrųjų nebuvo verti 
tikrojo partizanų vardo. Ilgainiui kai 
kuriuos iš jų MGB užverbavo ir padarė 
juos savo provokatoriais. Jie pražūtinga 
savo veikla padarė didžiulę žalą 
organizacijos autoritetui ir pražudė daug 
kovotojų“.

Tema — išdavikai. Pogrindis yra 
pogrindis, jo taisyklės paprastos ir 
griežtos, o žmogus sudėtingas ir platus. 
Pasipriešinimo sąjūdžio organizatoriai 
stengdavosi, kad kovos draugai nežinotų 
to, kas nebūtina, kas tik apsunkintų jų 
dalią suėmimo atveju. Mat niekas ne tik 
už kitą, bet ir už save nebuvo 
garantuotas, kaip pakels kankinimus. 
„Žmogus, — sakė B. Trakimas, — 
nežinojo, kuo jis bus rytoj: laisvės kariu 
ar išdaviku. Juk ne tik kankinant 
išduodavo. Ir aš ne kartą jaučiau, jog 
jausmai taip sukilo, kad jeigu tik 
neįsijungs protas — viskas. Tu, žmogau, 
pražuvęs“.

Kankinimo specialistai buvo aukštos 
kvalifikacijos, jau Rusijoje ypač 
sėkmingai praktikavę 1937-38 metais (5-7 
milijonai aukų). Tai buvo 
neįsivaizduojamo ir neįtikėtino sadizmo 
propaguotojai. Rašytojas A. Žigulinas, 
anuomet vienas iš jaunimo pogrindinės 
organizacijos TSRS dalyvių knygoje 
Ciornyje kamni pasakoja, kaip jį, tik 
pakliuvusį kalėjiman, „seniai“ mokė, 
kokia poza mušamam reikia susitraukti, 
kad kuo mažiau suluošintų: susiriesk į 
kamuoliuką, delnais apglėbk galvą, 
smiliais užspausk smilkinius, nykščiais — 
miego arterijas, alkūnes glausk prie šonų
— detali tūkstančių su kraujais 
išspjaudyta patirtis. A. Škėmos 
„Pabudime“ atskleistas psichologinis 
tardymo metodas. Baisus, bet ne 
baisiausias ir ne vienintelis — KGB vyrai 
dirbo kūrybiškai. Nors reikia pasakyti, 
kad mušė ne visus. Tardymas irgi kova. 
Ginkluotos kovos tęsinys, tik kitoks. Ją 
garbingai laimėjusieji drąsiai žiūri sąžinei 
j akis.

Patrimpą (J. Petrašką) su septyniais 
bendražygiais apsupo 1947 m. rugpjūčio 
11 dieną Punios rinktinės bunkeryje. 
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį 
partizanai ilgai darbavosi — ruošė 
atsišaukimus. Auštant sumigo. Bunkeris
— erdvus, didelis (gulėt galėjo net 16 
vyrų), lubos dvigubų rąstų, dvi išėjimo 
landos — saugu. Apie 11 valandą ryto 
Patrimpas pabudęs nuo keistų garsų. 
Kadangi šitam bunkery jis svečias, žadina 
šeimininką — Ąžuolį. Tas pasiklauso, 
pasiklauso, sako, a, karvės trinasi. 
Dažnai čia besiganydamos užeina. Ir vėl 
miega. „Aš jau nerimstu, po kiek laiko vėl 
judinu. Palipk, sako, prie viršutinės 
angos, pasiklausyk. Palipau. 
Pasiklausiau. Aha, sakau, karvės, tik 
rusiškai šneka“. Vyrai puolė degint 
dokumentus, visa, kas įmanoma. Gana 
greit popieriai nebedegė, nes trūko 
deguonies. Pirmas, atrodo, žuvo Ąžuolis
— skeveldra perkirto krūtinę, paskui dar 
trys, keturi liko gyvi. Netekusius sąmonės 
juos iškėlė į paviršių. O buvo bunkeris 
gražioj vietoj — kalnelyje, šlaite, ir 
šaltinėlis šalia tekėjo...

Prie Patrimpo priėjo pats Lietuvos 
saugumo ministro pavaduotojas. „Jis 
man sako ‘laba diena’, o aš nieko negaliu 
atsakyti, tokia galvoj sumaištis. Atsisėdo 
šalia, pasiūlė „Kazbek“ ir ėmė malt 
girnas, tikėjosi, gal šoko būsenoj iš manęs 
ką ištrauks. Iš to, kaip pasiūlė antrą 
cigaretę, supratau, kad pirmąją cigaretę 
aš laimėjau. Nueidamas pasakė: 
„Nebijok, niekas tavęs nemuš“. Ir tikrai 
nemušė“. Bet tai greičiau išimtis, o ne 
taisyklė. Ir iš tų pačių keturių likusių gyvų
— vienas nuo mušimo išprotėjo (vienas 
dingo be žinios, vienas, pavadintas 
išdaviku, žuvo lageryje). Žinau moterį — 
ryšininkę, kuri suimta iš karto žudėsi. 
Nesėkmingai. „Daktarai“ negailėjo 
pastangų jai išgelbėti, nes, matyt, daug 
vylėsi. Ji ir antrą kartą bandė nutraukti 
gyvybės siūlą — kišo šaukštą į žaizdą 
savo galvoje.

Daug partizanų gyvi nepasiduodavo: 
arba susisprogdindavo, stengdamiesi su 
savimi pasiimti kuo daugiau priešų, arba 
nusišaudavo, bijojo už mirtį baisesnio 
likimo — išdaviko likimo.

♦

Analizuojant įvairius šaltinius susidaro 
įspūdis, kad partizanai žiauriai nukentėjo 
dėl provokatorių, šnipų infiltravimo į 
pasipriešinimo sąjūdį. Suprantama, kad 
tokius žmones saugumas vertino. Tai 
jiems talkinant tūkstančiai buvo 
areštuota, ištremta, nužudyta. Tai jie 
padėjo atėjūnams sulaužyti 

pasipriešinimo okupacijai stuburą — 
partizanus.

A. Ramanauskas-Vanagas rašo, kad 
„šnipų naikinimo klausimas visuomet 
buvo pats opiausias, nemaloniausias, 
sunkiausiai išsprendžiamas, 
atsakingiausias, bet vis dėlto jokiu būdu 
neišvengiamas (...). „Šnipas“ yra pats 
bjauriausias tautos išgama. (...) Kova su 
minimais šnipais visuomet buvo ir tebėra 
labiausiai sunki ir atsakinga. Apystovos, 
kuriomis partizanams tenka rinkti žinias 
apie šnipus ir kitus tautos išgamas, yra 
nepaprastos. (...) Nagrinėjamoje byloje 
(partizanų karo lauko teismo — E.T.) 
sunkiausia būdavo nustatyti, ar 
liudytojai suteikia teisingas ir neperdėtas 
žinias. (...) Padaryti sprendimą dėl 
žmogaus gyvybės atėmimo reiškia 
nepaprastą dalyką. Partizanai kalėjimų 
ar pataisos namų neturi, o nusikaltėliui 
kartais būna per maža griežto 
perspėjimo. (...) Partizanų vadovybė 
stengdavosi (...) kontroliuoti ir 
griežčiausiai nubausti tuos, kurie 
sąmoningai prasižengdavo teisingumui 
ar lendvabūdiškai švaistydavosi su 
mirties bausmėmis“.

Žinoma, neišvengė žiaurumų, baisių 
klaidų ir partizanai. Yra faktų, kad už 
nusikaltimus, grobstymus, žiaurumą jie 
sušaudė savus. J. Petraška prisimena, 
kaip jų grupės karo lauko teismas mirti 
nuteisė Marcinkevičių iš Gerulių kaimo. 
Penkiolika žmonių pastatė su šautuvais, 
o anam liepė eiti į kalnelį... Ir kaimyninėje 
Pjūklo grupėje taip nuteistas Kizela iš 
Paprūdžių kaimo. Tokios pačių 
partizanų bausmės minimos ir knygose.

Rašytojas J. Mikelinskas Rašytojų 
sąjungos ir Istorijos instituto atvirame 
partiniame susirinkime (1989.IV.4) 
kvietė išsiaiškinti iki galo tas 
piktadarybes, kurias padarė ir viena, ir 
kita kovojanti pusė. O kad tai būtų 
paprasta! Kad nors archyvai būtų atviri, 
kad nors daugiau gyvų būtų. Be to, čia 
viskas susipynę nelyginant Gordijo 
mazge, čia konkretus atoveiksmis kai 
kada gal ir stipresnis už konkretų 
veiksmą. Bet! Kas juos padarė banditais? 
Sudarymas situacijos, kurioje žmogus 
priverstas imti ginklą į rankas, irgi 
nusikaltimas. Okupacija įpilietino 
Lietuvoje neteisybę ir smurtą. „Nedera 
pamiršti, kad miškinių žiaurumas, — 
anot J. Mikelinsko, — buvo priremtų prie 
sienos, suluošintų klaikių gyvenimo 
sąlygų ir neturinčių ateities žmonių 
žiaurumas. O jeigu prie to pridursime 
įvairiausias provokacijas, sąmoningai 
paruoštas ir inkriminuojamas miško 
broliams, vaizdas bus dar išsamesnis“.

Taip, partizanai irgi žudė, be tų 
žiaurumų pasireiškimo jie būtų tiesiog 
šventi žmones.

*

Šių metų lapkričio 4-ąją Kaune į 
pirmąjį Lietuvos pasipriešinimo dalyvių 
suvažiavimą (iniciatorius — Tremtinių 
sąjunga) susirinkio apie 600 partizanų. 
Man visi jie každodėl priminė karo 
veteranus, tik be jokių medalių.... įnešė 
per stebuklą ir baisiausią riziką 
išsaugotas dviejų partizanų būrių 
vėliavas. Prie jų būdavo priimamos 
priesaikos, jos pridengdavo kritusių 
kūnus. Švento prisilietimo teisė buvo 
suteikta Antanui Lukšai, vieninteliam 
gyvam iš penkių brolių, garsiojo Juozo 
(Daumanto) broliui. Juozas Lukša 
(Daumantas) — garsus laisvės kovotojų 
sąjūdžio dalyvis ir vadas. Jis buvo 
siunčiamas į Vakarus ryšiams užmegzti... 
Prasiveržęs už geležinės užkardos, galėjo 
ir nebegrįžti. Bet jis grįžo, nors laimėti 
vilties, regėtųsi, jau nebebuvo.

Tremtinių choras atliko partizanų 
dainas. Šalia sėdėję vyrai sakė, kad, 
lageriuos uždainavus, net kitų tautybių 
žmonės atsistodavo. Argi gali net kalbos 
nesuprantantis toj paprastoj mūsų 
melodijoj pajausti tragišką, tikrą meilę 
Tėvynei? „Cit, neverk, Motinėle, kad 
jaunas sūnus jos ginti brangiosios 
Tėvynės ir parkritęs kaip ąžuolas girių 
puikus lauks teismo dienos paskutinės“.

“Mes, gimę dvidešimtaisiais metais, 
esam laiminga karta. Mes 20 metų 
gyvenome laisvą gyvenimą, mes žinome, 
kas yra nepriklausomybė, laisvė. Mes 
laimingi“, — taip mane tikino B. 
Trakimas, ketverius metus kariavęs, 
dvidešimt penkeriems nuteistas, 
vienuolika atpylęs Intos lageriuos. O 
mes? O mūsų karta ar gali pasakyti, kad 
yra laiminga? Ar galėtume — neduok

(Nukelta į 7 psl.)
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LIETUVOS GALIŪNAS—90 ANAPUS HORIZONTO
KAZIMIERAS BARENAS

1990 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje, Vingio 
parke vyko Lietuvos galiūno 1990 m. 
konkursas. Stipriausiam vyrui atrinkti 
buvo atliekamos šios rungtys: vežimo (5 
tonos) traukimas, kelmo (25 kg.) 
metimas, rąstų pernešimas, sunkaus 
maišo nešimas ir vežimo krovimas. 
Konkursą stebėjo daugiau kaip 10.000 
žiūrovų. Iš 16-kos atletų stipriausiuoju 
tapo: Egidijus Kaiskis, Raimundas 
Zenkevičius, Romas Kvietinskas.

Be atletų šventėje dalyvavo „Dviratis“, 
Virgis Stakėnas, grupė „Jonis“, folkloro 
ansambliai.

1991 m. „Lietuvos galiūno — 91“ 
konkursas įtrauktas į IV-jų Pasaulio 
lietuvių žaidynių parodomąją programą, 
vyks kartu su tų žaidynių uždarymo 
ceremonija rugpjūčio 4 d. Vilniuje.

„Lietuvos galiūnas — 89“, klaipėdietis 
R. Zenkevičius ir A. Švėgžda dalyvavo 
Lietuvos rinktinės sudėtyje Kanadoje, 
Montreal š.m. lapkričio mėn. gale 
vyksiančiame pasaulio galiūnų 
čempionate.

STIPRUOLIS IŠ KLAIPĖDOS
Iki 1989 metų lapkričio 12 dienos 

klaipėdietis jūreivis Raimondas 
Zenkevičius mažai kuo skyrėsi nuo kitų. 
Dirbo, sportavo, augino vaikus. Staiga 
pernykštis lapkričio antrojo sekmadienio 
vidurnaktis jo gyvenimą apvertė aukštyn 
kojomis. R. Zenkevičius tapo įžymybe. 
Paaugliai vaikėsi autografų, šypsojosi 
gražuolės, aplink zujo fotoreporteriai ir 
žurnalistai.

Kas išgarsino jūreivį iš Klaipėdos? 182 
cm. ūgio ir 103 kg. svorio atletas iš 
uostamiesčio dar ir šiandien sunkiai 
apsipranta su stipriausio Lietuvos 
žmogaus titulu. Kuklus, santūrus 
Raimondas mėgsta kartoti: „Nesu nei 
garsenybė, nei įžymybė. Tik laimėjau 
‘Lietuvos galiūno — 89’ varžybas“.

Ko tik žmonės neprišneka. Atseit

PARTIZANAI 
(Atkelta iš 6 psl.)

Dieve — per savo tėvo, brolio, sesers, 
motinos, vaiko kraują ir mirtį išsaugoti 
meilę Tėvynei? “Ne, — sakė B. 
Gajauskas, trisdešimt penkerius 
išlaikytas tarybiniuose lageriuose. 
Lukšienė penkis sūnus palaimino kovai. 
Ir ne vien ji. Dabar jau girdis lietuvaičių, 
kurios vyrams pareiškia: „Arba aš — 
arba Sąjūdis“.

Suvažiavime kalbėjo ir vienas 
jauniausių rezistencijos dalyvių Liudas 
Simutis. Išėjo į tribūną, nedidukas, 
tamsiaplaukis, ir be jokių įžangų pasakė: 
„Esu Liudas Simutis. Kalėjau 22 metus. 
Grįžau prieš dvylika ir gyvenu. Turiu 
šešis sūnus — vyriausiam 10 metų, 
jauniausiam — 10 mėnesių.
Pasipriešinimas neteisybei ne našta, o 
pareiga, dorybė. Laimė, kad šį kartą be 
kraujo ir ginklo bolševikinę perestroiką 
pavertė tautos atgimimu“. Be abejonės, 
šiandiena diktuoja kitą taktiką, bet tikslo 
ir esmės nekeičia.

Raimondas į ožio ragą surietęs šešetą 
chuliganų garsėjąs žvėrišku apetitu, 
dievinąs banginių mėsą.

Daug įdomių istorijų apie Lietuvos 
stipriausią vyrą gali paporinti jo treneris, 
Lietuvos jūrų laivininkystės sporto klubo 
„Meridianas“ pirmininkas Bronius 
Vyšniauskas. Jei ne griežtas ir reiklus B. 
Vyšniauskas, ir šiandien po Klaipėdą 
vaikščiotų niekam nežinomas, tylus ir 
mažakalbis jūreivis Raimondas 
Zenkevičius, turįs velnioniškai daug 
jėgos. Tuo spėjo įsitikinti dar vienos 
naujos sporto šakos — rankų lenkimo 
varžybų dalyviai. Tik statybininkui iš 
Panevėžio Tautviliui Leikui vos kartelį 
pavyko nulenkti Lietuvos galiūno tvirtą 
ranką. Kai sprendėsi ginčas, kieno 
Lietuvoje tvirčiausia ranka, Raimondas 
be didelio vargo vieną po kito nurungė 
visus varžovus.

Stipruolis iš Klaipėdos, paveiktas 
žmonos, ištikimų gerbėjų ir trenerio 
Broniaus Vyšniausko, rengiasi pakartoti 
pernykštį pasiekimą. Palinkėkime jam 
sėkmės.

STIPRUOLIO PAIEŠKOS
Kai pernai pavasarį tuometinis LTSR 

sporto komiteto Kūno kultūros valdybos 
viršininkas Dainius Kepenis nedavė 
ramybės dėl vienos puikios idėjos, 
prisipažinsime, nelabai tikėjome, ar ją 
įmanoma įgyvendinti. Galiūnų 
konkursas skambėjo neįtikinamai. Kas 
imsis organizacinių rūpesčių, 
atsakomybės, veltui švaitys pinigus: 
paskutines dienas skaičiavęs LTSR 
sporto komitetas, neturtinga „Žalgirio“ 
draugija?. Surizikavo LOS (Laisvalaikio 
ir organizavimo susivienijimas) 
„Centras“. Rizikavo ir neapsiriko. 
Renginys, atnešęs 20 tūkstančių rublių 
nuostolį, atsipirko žiūrovų dėmesiu. Abu 
vakarus Vilniaus sporto rūmuose vos 
tilpo žiūrovai. Scenoje pramoginius 
numerius keitė atletai, demonstravę jėgą, 
vikrumą, ištvermę. Žiūrovai plojo 
žmogui-kalnui iš Kauno, 180 kg. Arūnui 
Vaitkevičiui, jaučius verčiančiam 
Kęstučiui Čenkui iŠ Kuršėnų, 
klaipėdiečiui jūreiviui Raimondui 
Zenkevičiui.

Stipriausio Respublikos žmogaus 
paieškos vyko dviem etapais. Pirmiausia 
buvo išaiškinti miestų ir rajonų 
analogiškų varžybų nugalėtojai, o 
stipriausi pakviesti į Vilnių, Vingio 
parką.

Dalyvių laukia 6 rungtys. Jie trauks 
vežimą, neš gimiapuses, bėgs su bulvių 
maišu, neš rąstus, mes kelmus, kraus 
vežimą. Žodžiu, bus į ką paganyti akis, 
pasigrožėti stipruolių sumanumu ir jų 
fiziniais sugebėjimais.

Geriausiųjų laukia vertingi prizai ir 
dovanos. Šio konkurso prizinis fondas — 
10 tūkstančių rublių.

Rudenį Vilniaus sporto rūmuose 
stipruoliai galynėsis tarptautiniame 
„Mark Ten“ turnyre, kuriame be 
Lietuvos pajėgiausių atletų dalyvaus ir 
kitų šalių sportininkai.

Iš „Lietuvos galiūnas— 90“ programos

Ava Saudargienė skaitytojams ypač 
plačiai pažįstama savo kelionių knyg
omis. Nemaža keliavusi, ji pasirūpino 
pateikti savo patirties įspūdžius, žinoma, 
daugiausia tiems, kurie paslenka pav
ažiuoti ar paėjėti tik iki darbovietės ir 
parduotuvės.

Dabar Nidos Knygų Klubas Londone 
išleido naują knygą, pavadintą ANAPUS 
HORIZONTO. AUSTRALIŠKOS 
APYSAKOS (189 psl.). Joje A. Saudar
gienė stengiasi skaitytoją supažindinti su 
Australija ir su ten gyvenančiais liet
uviais, jų kūrimosi sąlygomis ir vėlesniais 
gyvenimo metais ir kai kuriais darbais. 
Tai, sakyčiau, taip pat neblogas vadovėlis 
tiems sėsliesiems, kurie gyvena kituose 
kraštuose ir apie Austaliją žino, kad ten 
esama apsčiai kengūrų, gal televizijoje 
mato tą įdomų meškutį koalą. Kažkaip 
daugumui žinoma, kad ten auga ir 
eukaliptai, nors jų netrūksta ir kai 
kuriuose kituose šilimos užtenkančiuose 
kraštuose.

Knygos autorei gal daugiau bus rūpėję 
supažindinti su Australija, nors apys
akose netrūksta lietuvių veikėjų. Pirmoje 
knygos dalyje (Nauji australai), žinoma, 
dėmesys daugiau kaupiamas ties liet
uviais, jų pirmaisiais darbais ir asme
ninėmis bėdomis. Tie keturiolika šio 
skyriaus apsakymų būtų lyg ir indėlis į 
tame toli nuo gimtosios Europos 
pasiryžusių apsigyventi tautiečių ban
dymą užsikabinti istorija. Antrasis, 
mažesnis skyrius (Antroji generacija) 
pateikia apsčiau duomenų apie Aus
tralijos aborigenus, o lietuviai čia jau 
arba profesionalai, arba nuostabiai iškilę 
ar taip pat nuostabiai nusmukę.

Australija šio pokario lietuvius em
igrantus sutiko nesvetingai. Dažnai 
prasiverždavo prieš juos ne tik patyčios ir 
pravardžiavimai, bet ir tikra neapykanta. 
Valdžios įstaigos juos atgabeno, nes 
trūko darbo jėgos, ypač ten, kur sąlygos 
bjauriausios, o senieji australai darbinin
kai, matyt, bijojo, kad tie naujieji 
nepaveržtų iš jų duonos kąsnio. A. 
Saudargienės knygoje ne kartą par
odomas tas neapykantos prasiveržimas, 
kokio, rodos, nebuvo nei Amerikos 
žemyne, nei labiau pastebimas kur kitur. 
O Australijoje nesutarimai ir muštynėmis 
baigdavosi.

Moterys į ligonines dirbti buvo 
imamos iš Britanijos, ne tik Australijoje. 
Tačiau naujiesiems australams vyrams 
teko imtis retų darbų: kirsti cukrines 
nendres, gaminti plytas, dirbti prie 
kanalizacijos ir kasti rudąją anglį. Tiesa, 
retų nešvarių darbų yra pasiteikę ir kitur. 
Kaip Lietuvoje leidžiamuose „Kultūros 
baruose“ (1990. Nr. 4) rašo A. Kučiūnas, 
įžymusis solistas Stasys Baras Amerikoje 
iš pradžių remontavo gyvulinius bjauriai 
dvokiančius vagonus, kuriais daugiausiai 
būdavo gabenamos kiaulės, ir ten, kaip 
pats dainininkas išsitarė, „nuo vag
onuose tvyrančio šlapimo rūgščių aprū
dydavo mūsų kombinzonų metalinės 
sagos. Baisu pagalvoti, kiek šlykštynių 
teko įtraukti į plaučius“.

A. Saudargienės vaizduojamam ne 
vienam „naujam australui“ taip pat teko 
patirti sunkumų. Ne pyragai nepatyr
usiam ir tas nendres kirsti. Bepročių 
ligoninėje slauge pradėjusios dirbti 
Rimos vos nepasmaugia ligonė Ema. 
Dirbdamas prie rudosios anglies, gyd
ytojas Kostas vaikščiojo pūslėtomis, 
kruvinomis rankomis, kol įsitaiso arčiau 
savo specialybės. Vargšė Monika, pasiil
gusi juodos duonos, pakramto šunims 
skirtų bandelių. Australiškai įdomus jos 
gyvenimas, kai išteka už farmerio: 
abirigenės iškasa ir suvalgo“pasodintas 
pupas, kad be reikalo nesupūtų, šūviu 
reikia prisišaukti pagalbą, kai laukiniai 
užpuola, ir jos vaikutis, niekada nematęs 
lietaus, kai pradeda lyti, galvoja, kad 
kažkas bus neužsukęs vandens čiaupo!

Pamažu dalis tų naujokų pradeda 
susikurti sau geresnį gyvenimą. Kai kam 
ir labai gerai pasiseka. Negalėjęs ilgiau 
ištverti prie nendrių kirtimo, Juozas 
Liūgą, ima taisyti ir pardavinėti baldus ir 
net prekybos namus įsigali turėti. Marius 
Sydnėjuje įkuria odos gaminių firmą kuri, 
matyt, tokia sėkminga, kad uždarbis 
leidžia jau su žmona pakeliauti ir 
susipažinti su australišku avių ūkiu, net 
pamedžioti ir nupirkti didelį perlą.

Yra ir tokių, kurie keliaudami stengiasi 
pažinti kraštą ir jo įdomybes, kaip tasai 

Šančių Vaikiu vadinamas Petras Janulis. 
Per jo kelionę autorė skaitytoją supažin
dina su Australijos kolonizavimu, su 
legenda apie dykumą, su stumbrų 
medžiokle, su kai kuriais tenykščiais 
gyviais ir aborigenų papročiais, pvz., kad 
jie valgo driežus. Ignas Gavėnas ieško 
kadaise į ten kaliniu atgabento ir aukso 
kasyklose dirbusio savo prosenelio kapo.

Naujosios kartos jau niekas nebesiun- 
tinėja j prasčiausius darbus, ir jeigu kam 
nepasiseka, tai arba dėl to, kad pats 
jaunas žmogus pasuka klaidingais keliais, 
arba atsitiktinumas sujaukia gyvenimą. 
Stataus būdo Saulėnaitė net ir su 
namiškiais nepajėgė sutarti, o pabėgusi iš 
namų ir į narkotikus įjuko ir prostituciją 
ėmė praktikuoti. Ojos draugas Romas, ją 
gelbėdamas netekęs kojų, turėjo pakan
kamai valios įsigyti veterinoriaus spec
ialybę. Techinikos mokyklos studentai 
Algis ir Vytas žūsta, pasisamdę dirbti į 
galvijų stotį laikinėje aplinkoje. Jaunasis 
Tomas Palionis, aukštuosius mokslus 
baigęs pedagogas, žiūrėkite, sutinka būti 
siunčiamas į atokius tyrlaukius, kur 
niekas nenori ilgiau užsibūti, ir pažintis su 
ta krašto vieta, jos aplinka ir žmonėmis, 
be abejo, įdomi tam jaunam mokytojui ir 
skaitytojui.

Australiška prasme dar atskingesnį 
uždavinį gauna jaunas antropologas 
Andrius Stonis, gydytojo Kosto ir Agnės 
Stonių sūnus. Jis, naujokų vaikas, o ne 
kuris nors senųjų australų mokslininkas 
važiuoja tirti klajoklių australų pirmyk
ščio ir baltųjų kolonistų agresijos.

Australijoje gyvenantis lietuviškas 
senimas ir jaunimas ilgai neturėjo 
artimesnio ryšio su Lietuva. Baig
iamajame knygos apsakyme tų pačių 
Stonių duktė Eglė, Andriaus sesuo, 
paeskursavusi po Australiją ir pamačiusi, 
kokių baisybių prasiautęs ciklonas 
pridarė Darvine, sėdusi į lėktuvą, 5 
dienoms nuskrenda į Lietuvą. Atsis
veikindama giminėms ji pasako, kaip 
dabar jau turbūt ten pabuvęs nebe vienas 
jaunuolis: „Radau Lietuvą, radau jus!“ 
Grįždama iš tos viešnagės, lėktuvui 
leidžiantis Australijos Avalono pakran
tėje, ji, be kita ko, savo patriotinį 
entuziazmą dar ir šitaip aptaria: „Nes
varbu, kur lietuvis gimęs ir augęs, kol jo 
širdyje liepsnoja meilė protėvių žemei, tol 
jis lietuvis, tol Lietuva priklauso jam!“

Bet jau esu užsiminęs, kad A. 
Saudargienei bus rūpėję ne tik žmonės ar 
jų likimai, bet ir su Australija kuo plačiau 
supažindinti. Tiesa, apsakymų veikėjai 
gyvena ir dirba Australijoje, ir daug kas 
tame jų gyvenime australiška. Tačiau 
autorei tiek dar maža. Tai ji dažnai į tuos 
pasakojimus dar įterpia papildomų žinių 
apie Australiją. Išsileidęs tolimon keli
onėn į darbovietę, Vytas iš palydovo 
sužino ir apie pravažiuojamus ūkius su 
kviečių laukais, ir apie Clarence upės 
potvynius, ir apie namų statymą ant 
stulpų, kad neįšliaužtų gyvatės, ir apie 
kapitono Cooko duotus kalnams vardus. 
Ko neaiškino palydovas, noriai papildė 
Australijoje apsigyvenęs ir didžiulę farmą 
valdąs amerikietis. Paskui dar šviečia jį 
apie naująjį kraštą ir sukvežimio 
vairuotojas. Gali sakyti, kiekviename 
žingsnyje vis australiška naujiena. Ir taip 
iš apsakymų rėmų iškyla Australija su 
daugeliu geografijos, istorijos duomenų. 
Nepasigaili rašytoja pateikti ir įvairių 
smulkesnių detalių. Štai iš šios knygos 
sužinome, kaip po Queenslandą paplito 
Honululu varlė, kuri turėjo atlikti gerą 
darbą, o išvirto kenkėja, kaip ir triušiai, 
kurių paplitimo istoriją knygoje Tomas 
pasakoja Albinui.

Tie australiški (tarpai į apsakymus, 
sakyčiau, ypač įdomūs norinčiam apsi- 
pažinti su tuo žemynu. Žinoma, negalima 
norėti, kad būtų aprašyta plačiau 
kiekvienas kalnas ir upė, augalas ar 
žvėrelis, nes tai ne kokia enciklopedija, o 
apsakymai su australišku fonu.

„Dirva“, 1990.X.25.

Brangūs delikatesai
Nuo lapkričio 26 dienos Lietuvoje 

pakeltos 5 kartus mažmeninės vertingų 
rūšių žuvų ir jūros produktų kainos.
Angliški lėktuvai

Vilniuje viešėjo British Air Space 
bendrovės atstovai, kurie siūlė parduoti 
ar išnuomoti savo gamybos keleivinius 
lėktuvus.

VILTAS PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS

1991 m.' gegužės 23-30 dienomis 
Lietuvoje organizuojamas VH-tas 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Simpoziumo 
organizacinius klausimus koordinuoja 
Lietuvos tarptautinių organizacijų 
komitetas. Simpoziumo renginiai vyks 
Vilniuje ir Kaune.

Simpoziumo garbės pirmininkai: prof. 
A. Avižienis — Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius, akad. J. Kubilius 
— Vilniaus universiteto rektorius ir akad. 
J. Požėla — Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentas.

Kai kurios simpoziumo mokslinės 
kryptys yra smulkiau suskirstytos į 
atskiras sekcijas. Jus dominančių 
mokslinių krypčių ir sekcijų vadovų 
adresus bei kitą papildomą informaciją 
galite gauti: Lietuvos Tarptautinių 
Organizacijų Komitete, Daukanto A. 
3/8, Vilnius 2326000, Lithuania.

Jeigu kas pageidautų dalyvauti VII-me 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume, prašome iki 1991 m. vasario 
1 d. šiuo adresu išsiųsti dvi savo 
nuotraukas (3x4 cm.), autobiografiją 
(apie 120 žodžių lietuviško teksto), 
pranešimo tezes (apie 120 žOdžių 
lietuviško teksto, autobiografijos ir tezių 
vertimą į anglų kalbą, o taip pat 
lietuviškai arba angliškai užpildytą 
dalyvio kortelę. Oficialios simpoziumo 
kalbos — lietuvių ir anglų.

Romualdas Ozolas
Simpoziumo Mokslines Tarybos 

pirmininkas

„ŽVAKIŲ DIENA“

Lapkričio 25 d. Latvijoje buvo 
įspūdingai atžymėta prisiminimo diena, 
kuri taip pat vadinama „žvakių diena“. 
Tai kasmet, paskutinį lapkričio mėnesio 
sekmadienį minima liuteroniška religinė 
šventė, į kurią įsijungė taip pat ir latviai 
katalikai, drauge su liuteronais 
prisimindami visus mirusius, ypač gi 
žuvusius už tėvynę, jos laisvę ir 
nepriklausomybę. Daug latvių aplankė 
didžiąsias vadinamas „Miško kapines“ 
Rygoje, kur prie mirusiųjų ir už tėvynę 
žuvusiųjų kapų padėjo tūkstančius 
degančių žvakučių. Ypač daug žmonių 
pagerbė pirmojo nepriklausomos 
Latvijos respublikos prezidento Janio 
Čakstės kapą, prie kurio buvo pasakytos 
kelios kalbos. Gyvųjų atnešta ugnis prie 
mūsų tėvų ir protėvių kapų, pasakė 
vienas kalbėtojas, tepaliudija, kad mes 
niekad nepamirštame visais laikais 
kovojusių už tėvynės laisvę, juos kaskart 
vis iš naujo pagerbiame. Jų pavyzdys mus 
įkvepia ir skatina dirbti tėvynės labui.

kalėdų švente
(Atkelta iš 1 psl.)

sutarimų stoka lėtina valstybės 
atskūrimo procesą. Kyla nusivylimas, 
abejonės, nepasitikėjimas. Stabtelkim ir 
pažvelkim šiek tiek atgal į tautos istoriją. 
Sunkiausiais vergijų laikais kalėjimuose, 
lageriuose, Sibiro taigose tiktai dvasinė 
jėga padėjo kankiniams išlaikyti 
pusiausvyrą... Siekime ne vien 
materialinės gerovės, bet pirmoj vietoj 
dvasinių vertybių. Jeigu abejojame — 
melskime į Dangų suraminimo. Jeigu 
svyruojame — pasikliaukime Viešpaties 
pagalba. Jeigu jaučiamės nusivylę — 
pasisemkime jėgų iš Kristaus kentėj'mų. 
Gyvendami krikščionybės principais, 
būsime teisesni ir patvaresni, o Dievo 
ranka ir Dievo palaima išves mus į geresnį 
rytojų.

Kristui gimus Betliejuje, angelai 
giedojo: „Garbė Dievui Aukštybėse ir 
ramybė žemėje geros valios žmonėms“. 
Krikščionišku gyvenimu ir aktyvia 
artimo meile teikime Dievui garbę ir 
neškime ramybę gyvenimo prasmės 
ieškantiems žmonėms. Tada galėsime su 
dėkingumu švęsti Kristaus gimtadienį ir 
su šviesiu optimizmu sutikti naujuosius 
1991 metus.

Džiugių Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 
Naujuose Metuose linkiu visiems — 
gyvenantiems išeivijoje ir laisvėjančioj 
tėvynėj Lietuvoj.

Vysk. Paulius Baltakis, OEM
1990 metų Kalėdos.
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Lietuviu Kronika
AUKOS SPAUDAI 

5.00 sv. — A. Žukauskas. 
4.00. sv. — K. Kairys. 
10.00 sv. — J. Zigulis. 
10.00 sv. — T. Groblys. 
8.50 sv. — Kun. V. Kamaitis. 
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

SODYBOJE
kalėdų Šventės 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
KAINOS

Kūčių vakarienė — £10.00.
Pietūs Kalėdų Dieną — £15.00.
Vakarienė Kalėdų Dieną — £7.50.
Pietūs Kalėdų II Dieną — £10.00.
Kambario kaina su pusryčiais, atskiru 

dušu ir tualetu — £19.50 asmeniui.
Kambario kaina su pusryčiais, bendru 

dušu ir tualetu — £14.50 asmeniui.
Visiems lietuviams suteikiama 10% 

nuolaida.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

KAUKIŲ BALIUS
Gruodžio 31 d., pirmadienį., 20 vai., 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga Sodyboje ruošia kaukių balių, 
kurio pagrindinė tema bus Pietų 
Amerika. Baliaus tikslas šelpti pinigais 
tuos delegatus, kurie vyks į sekantį 
Pasaulio Jaunimo Kongresą, įvyksiantį 
1991 m. gruodžio ir 1992 m. sausio 
mėnesiais Pietų Amerikoje. Įėjimo kaina 
£12.50 (pelną Jaunimo Sąjunga 
pasidalins su DBLS).

Dėl platesnės informacijos kreiptis į 
Veroniką Jurienę, Headley Park, Picketts 
Hill, Bordon, Hants., GU35 8TE, tel: 
0420-472810. Povilas Markevičius

DBLJS pirmininkas

a.a. Albertui Vainoriui mirus, 
žmonai, dukrai, sūnui ir 
V. Gasperienės šeimai 
reiškia gilią užuojautą

Justas ir Bronė Černiai

KALĖDŲ VIDURNAKČIO 
BERNELIŲ MlSlOS

Bus atnašaujamos pirmadienį, 
gruodžio 24 d., 24 vai. (vidurnaktį). 
Tikimės, kad jas atnašaus JE Jonas V. 
Bulaitis, Vatikano Pro-nuncijus 
Teherane, Irane.

Kalėdos yra mūsų visų didžiausios 
Šventės: Taikos ir pasitamavimo šventė. 
Londono parapijos vadovybė kviečia 
visus dalyvauti vidurnakčio Mišiose. 
Kurie vykstate savo automašina ir joje 
yra vietos, pakalbinkite savo kaimynus. 
Tebūnie mums visiems linksmos ir 
laimingos Kalėdų šventės.

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Mansfielde — gruodžio 23 d., 15 vai., 

Sv. Pilype Neri.
Nottinghame — gruodžio 25 d., 26 d. ir 

30 d., 11.15 vai. Židinyje.
Mancbesteryje—gruodžio 25 d., 12.45 

vai.
Bradforde — sausio 6 d., 12.30 vai.
Eccles — sausio 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame — sausio 6 d., 13 d. ir 20 

d., 11.15 vai. Židinyje.
Derbyje — sausio 20 d., 14 vai., Bridge 

?ate.

LONDONE
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
SPORTO IR SOCIALINIAME 

KLUBE
Klubo patalpose, 345A Victoria Park 

Road, E9, gruodžio 31 d. ruošiamas 
Naujųjų Metų sutikimas. Pradžia 21 vai.

Bilietai gaunami jau dabar. Jų kaina 15 
sv. įskaitant maisto bufetą ir gėrimus. 
Bilietai gaunami klube pas M. 
Kalinauskaitę-Hoye ir parapijos menėje 
po sekmadienio pamaldų, pas S. 
Kasparą. Naujųjų Metų sutikimo 
išvakarėse bilietai prie durų nebus 
parduodami. Kiekvienam klubo nariui 
bus galima įsigyti tik 2 bilietus.

Klubo nariai prašomi atnaujinti nario 
korteles 1991 metams. Nario mokestis 
metams 1.50 sv. Pensininkai nuo nario 
mokesčio atleidžiami. Atnaujinusieji 
nario korteles, prašomi atsiimti savo 
kišenininius kalendorius.

VAIKAMS REMI1 FONDAS 
BRI TISH-L1THUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Gautos šios aukos: 100.00 sv. — Elena 
Gaputytė (Londonas); 55.00 sv. — 
Adrian Dawney (Hampshire); 40.00 sv. 
— „The Universe“ skaitytoja 
(Y orkshire); po 10.00 sv. — A. Viekstead, 
Danutė Vassilion (Londonas), Joana 
Zdanavičienė (Londonas); 5.00 sv. — A. 
Dėmenis (Somerset).

Fondo vadovybė dėkoja visiems ir 
visoms už aukas.

Fondo vadovybė kviečia kiekvieną 
lietuvišką šeimą Kalėdų švenčių metu 
prisiminti, kad mūsų brangioje tėvynėje 
Lietuvoje komunizmo valdymo sistema 
paliko tūkstančius vaikų našlaičių 
prieglaudose, psichiatrinėse ligoninėse. 
Jie patys negali j mus kreiptis, todėl 
susėdę prie Kalėdinio stalo prisiminkime 
jų vargą, badą ir kančias!

Siųskite aukas: British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London, E2 9DT.

Fondo korespondentas S. Kasparas

SVEČIAI LONDONO 
PARAPIJOS CENTRE

Gruodžio 9 d. dalyvavo pamaldose ir 
vėliau susitiko su Londono lietuviais 
parapijos menėje: Vytautas, Vitkus ir 
Gintaras Vitkus iš Anykščių, Aldona 
Steponavičienė iš Kauno, G. Drežienė iš 
Kauno, Regina Laškovienė- 
Karalevičiūtė, — Vilniaus universiteto 
Ekonomikos katedros docentė, Artūras 
Daubaras — biologas iš Vilniaus, Ilona 
Daubarienė — biologė iš Vilniaus.

1991 METŲ IŠVYKA
Išvyka prie jūros įvyks 1991 m. liepos 6 

d., šeštadienį. Visi numatantieji joje 
dalyvauti prašomi siūlyti vietovę, kur 
nori vykti. Pageidavimus perduoti klubo 
sekretorei arba klubo valdybos nariams 
klube, o S. Kasparui, Z. Mockui 
Parapijos menėje.

FUTBOLAS
Gruodžio 2 d. vyko šios žaidynės; 

pirmos divizijos „Poplar Park“ 3 — 
„Lithuanian Victoria“ ‘A’ 1; ketvirtos 
divizijos, „Jack Morgan“ taurės 
turnyras, antrasis rundas, „Lithuanian 
Victoria“ ‘B’ 0 — „Brownswood“ ‘B’ 2.

MANCHESTERYJE
KALĖDOS IR RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną, po lietuviškų 
pamaldų St. Chads bažnyčioje, klubo 
baras bus atidaras iki 15 vai. Kalėdų 
antrą dieną baras bus atidaras visą dieną.

Naujųjų 1991-ųjų Metų sutikimą MLS 
klube rengia L.K.V.S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius. Pradžiai galite 
atsinešti savo maisto, vėliau užkandžius 
duos MLS klubas. Ramovėnų skyriaus 
valdyba prašo visus gausiai dalyvauti.

Sausio 6 d., sekmadienį, 16 vai. MLS 
klube valdyba šaukia metinį visuotiną 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarys pranešimus ir 
bus renkama nauja valdyba 1991-iems 
metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Klubo narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Klubo valdyba

METINIS SUSIRINKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovė“ Mančesterio 
skyriaus metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 1991 m. sausio 19 d., 18 vai. 
Mančesterio Lietuvių Klube, 121 
Middleton Rd., Manchester.

Visi skyriaus nariai ir ramovėnams 
pritariantieji yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Lietuvai reikalinga pagalba DABAR!
REMKIME PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ 

Aid Lithuania Fund — ALF
Pagrindinis DBLS Fondas, kurio tikslai yra:
Siekti Lietuvos Valstybės pripažinimą 

Stiprinti jos ekonominį vystymąsi
Teikti praktišką pagalbą Lietuvos Vyriausybei 

politinės veiklos srityse
Pagalbos Lietuvai Fondas (ALF) veikia su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimu.

„POLITIKA“ — NAUJAS ŽURNALAS
Vienintelis Lietuvoje išeina tris kartus per mėnesį

Nepriklausomas „POLITIKOS“ žurnalas, remiantis demokratines 
Lietuvos atgimimo jėgas, pradėjo eiti 1990 metų gegužės mėnesį. Redakcija 
pasiryžusi ne tik atspindėti politiką, bet ir daryti ją. Esame įsitikinę, jog 
demokratijos įtvirtinimo garantu Lietuvoje gali būti naujos ir atsikuriančios 
partijos, todėl analizuojame daugiapartinės sistemos formavimąsi. 
Stengiamės apžvelgti ir komentuoti atsikuriančios mūsų valstybės 
Aukščiausiosios tarybos ir Vyriausybės veiklą.

Daug dėmesio skiriame Lietuvos istorijai, ypač Nepriklausomybės ir 
pokario laikotarpiams, nes sovietinėje Lietuvoje šio periodo istorijos 
klastotės negali objektyviai atspindėti to meto įvykių.

Spausdiname publicistinius pasakojimus apie praeities ir dabarties 
Lietuvos politikus.

Mūsų žurnalą galite užsisakyti per „POLITIKOS“ atstovą Londone 
Zigmą Jurą, kurio adresas: 11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB. Tel.: 
081-460 2592.

Norėdami 1991 metais skaityti „POLITIKĄ“, išsiųskite Z. Jurui 30 
JAV dolerių arba 15 svarų sterlingų su tiksliu savo adresu.

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB Tel. 081-460 2592

SIŪLO PASINAUDOTI IŠPLĖSTA IR ĮVAIRIAPUSIŠKA 
PREKYBA SU LIETUVOS RESPUBLIKA

Galiu pasiųsti 
pačius paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus vaistus 

plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas 
madingai pasiūtus rūbus, kostiumus ir sportinius batus 

ELEKTRONINES PREKES

rusiškus ir kitų kraštų automobilius:
Lada 1300 nuo £3990; Samara nuo £4686

Taip pat pervedu palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta, 
atlieku visas finansines ir banko operacijas vertingiausiu kursu, priimu įvairiam 

laikui investicijas ir sudarau testamentus bei administruoju nuosavybes.
Persiunčiu palikimus vertingiausiu PAVELDĖTOJUI būdu 

tarpininkauju įvairių dokumentų sudaryme.

ŠKOTIJOJE
KONCERTAS „ROTARY“ KLUBE

Škotojos lietuviai kultūrininkai vėl 
iškėlė Lietuvos vėliava. Lapkričio 22 d. 
dainininkai ir šokėjai buvo pakviesti 
dalyvauti Hamiltono „Rotary“ klube. 
(Hamilton yra mažas miestelis, 7 
kilometrai nuo Bellshill, Škotijoje).

Vakaras prasidėjo 19 vai. vakariene. 
Po jos P. Dzidolikas pradėjo programą 
žodžiu apie Lietuvos istoriją. Vėliau sekė 
šiam vakarui parinktos dainos: Maironio 
„Neverk motušėle“, „Vilija“ ir kitos. 
Antroje dalyje pasirodė tautinių šokių 
grupė. Pradžioje šokių grupės vadovė 
trumpai papasakojo susirinkusiems apie 
lietuviškus tautinius šokius ir apie 
tautinius rūbus. Aušrai ir Mark Pautney 
grojant akordeonu buvo pašokti penki 
šokiai. Pradėjo nuo seniausio „Noriu 
miego“ ir baigė „Kepurine“. Šokėjams 
baigus šokti, kartu su dainininkais, visi 
sudainavo linksmą dainą „Buvo gera 
gaspadinė“. Ši daina visiem labai patiko. 
„Rotary“ klubo pirmininkas už malonų 
bei kultūringą vakarą, dalyviams 
padėkojo ir pastebėjo, kad dabar čia 
susirinkę geriau žino kas yra lietuviai. 
Grįžome į namus labai patenkinti, kad 
viskas taip gerai ir prasmingai praėjo.

K. Rugienienė

Lapkričio 26 d. P. Dzidolikas buvo 
pakviestas Škotijos bažnyčios 
Cambasnethen moterų gildijos 
svarbiame narių susirinkime, kur kalbėjo 
apie Lietuvos kultūra, muziką ir 
papročius. Paskaitininkas P. Dzidolikas 
labai įdomiai pasakojo, todėl visi buvo 
patenkinti.

PASAULYJE.
Izraelis Persijos įlankos konflikte

Iki šiol Izraelio vyriausybė Persijos 
įlankos konflikte laikėsi nuošaliai 
Saddam Hussein labai norėtų į konfliktą 
įtraukti ir Izraelį, kad įgautų daugiai 
simpatijų iš kitų arabų valstybių. Izraelk .< 
premjeras Shamir staiga perspėjo Irake, 
prezidentą, kad nebandytų pulti Jordaną. 
Reiškia, kad Izraelis yra pasiryžęs apginti 
kaimyninę karaliaus Hussein valstybė 
Jordaną, kuriame gyvena daug 
palestiniečių.

Saddam Hussein sutikus paleisti iki 
Kalėdų visus įkaitus, manoma, kad gal. 
susidaryti galimybė Persijos įlankoj 
susitarti be karo. Izraelis to nenorėtų, ne 
tada Saddam Hussein liktų kariška, 
stiprus, su visais nežmoniškais ginklais, 
kurie gali būti panaudoti prieš Izraelį. 
Tokiam Izraelio mąstymui, atrodo, 
dalinai pritaria Amerika ir Britanija. 
Irakas, tačiau, reikalauja, kad Persijos 
įlankos konfliktas būtų sprendžiama: 
kartu su Izraelio ir palestiniečių.

Dar vienas karas?
Iškilo galimybė prekybos karui tarp 

Amerikos ir Europos. Ketveris metus 
trukusios derybos dėl tarifų sumažinimo 
ir laisvos prekybos pasibaigė nesusitarus 
Ginčijamasi dėl Europos Bendruomenėj 
ūkininkams mokamos subsidijos, kv 
trukdo laisvam Amerikos prek 
eksportui. Europos Bendruomen 
atstovai pasiūlė subsidijas sumažin 
30%, bet Amerika reikalauja dar 
daugiau.

Nerimti rinkimai
Pagal Lech Walęsą, Lenkijos 

prezidentiniai rinkimai tapo viso 
pasaulio pajuokos objektu. Mat, kai p< 
pirmųjų rinkimų paslaptingos praeities 
išeivis Stanislaw Tyminski gavo daugiau 
balsų negu premjeras Mzowiecki. 
galutiniuose rinkimuose jis varžėsi su 
Solidarumo vadu. Nors jis galutinius 
rinkimus pralaimėjo, bet jo rinkiminės 
kampanijos atgarsiai drumsčia politinę 
Lenkijos ramybę. Stanislaw Tyminski 
rinkėjams žadėjo, kad jis jiems sudarysiąs 
progą greitai praturtėti, bet nepasaka 
kaip. Jis taip pat sakėsi, kad jis vis; 
ekonominę išmintį įsigijo Peru valstybės 
džiunglėse ir apkaltino Lech Walęsą, esant 
slaptu policijos agentu.

Ne visi yra patenkinti ir naujai išrinktu 
prezidentu Lech VValęsa. Sakoma, kad jis 
yra menko išsilavinimo, nemandagus ir 
temparamentingas, kad būtų prezidentu. 
O pats Lech Walęsa prisipažino, kad nėra 
nei vienos knygos perskaitęs. Nežiūrint 
viso to, manoma, kad jis suvienys 
gyventojus ir bus sėkmingas Lenkijos 
prezidentas.

Vakarai Gorbačiovo neapleis
Ūkinei padėčiai Sovietų Sąjungoje 

blogėjant ir neramumams atskirose 
respublikose didėjant, Gorbačiovas į 
savo rankas perima vis daugiau krašto 
vadovavimą ir grasina panaudoti jėgą 
tautiniams neramumams numalšinti. Ji 
įspėjo ir Baltijos valstybes, kad jos tur. 
priklausyti Sovietų Sąjungai, nežiūrint, 
kad jos nesutiko pasirašyti visasąjunginės 
sutarties. Jis siekia palaipsniui įvesti karo 
stovį, kad krašte palaikytų tvarką, maisto 
ir kitų reikmenų tvarkingą paskirstymą 
tarp badaujančiųjų, KGB priežiūroje. Į 
Vidaus reikalų ministeriją atsikėlė 
Latvijos KGB vadas Boris Pugo, kuris 
kartu buvo ir Latvijos komunistų partijos 
vadu, bet savo kalbas Rygoje sakydavęs 
rusiškai.

Išeiviai iš Sovietų Sąjungos
1991 m. Sovietų Sąjunga savo 

piliečiams išduos užsienio pasus. Rytų 
Europoje bijomasi masinio sovietų 
antplūdžio. Patys sovietų valdininkai 
praneša, kad jau 20 mln. žmonių padavė 
prašymus užsienio pasams gauti. Iki šiol 
buvo skundžiamasi dėl didelių 
emigracijos suvaržymų, o dabar, 
pranešama, kad Čekoslovakijos 
vyriausybė jau prašė Maskvą bent iki 
pavasario sienų neatidaryti, kad būtų 
galima tinkamai paruošti stovyklas 
išeiviams iš Sovietų Sąjungos. Manoma, 
kad dauguma jų bus ne politiniai, bet 
ekonominiai išeiviai. Nežiūrint to, 
manoma, kad Čekoslovakija, Lenkija ir 
Vengrija išeivių prievarta atgal nevarys. 
Kaip ten nebūtų, tos valstybės neseniai 
pačios atgavo laisvę ir kovoja su labai 
bloga ekonomine padėtimi ir trūkumais 
visose srityse, todėl joms bus labai sunku 
aprūpinti didelį skaičių išeivių iš Sovietų 
Sąjungos.
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