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Vliko valdybos
pirmininkas Europoje
Kaip jau ELTOS specialiai rugsėjo 19
d. buvo pranešta, VLIKO pirmininkais dr.
K. Bobelis, rugsėjo 10 d. išvykęs į Euro
pą, aplankė vienuolika Helsinkio baigia
mąjį 'aktą pasirašiusių valstybių vyriau
sybių. Joms buvo įteikti Lietuvos Diplo
matijos Šefo ir VLIKO pirmininko ben
drai pasirašyti memorandumai, šie memo
randumai (anglų, prancūzų ir vokiečių
kalbomis) (kreipia dėmesį į neteisėtą Lie
tuvos respublikos okupaciją ir jos pilie
čių teisių pažeidimus ir prašo Lietuvos
politinę padėtį iškelti ir nagrinėti artėjan
čiame Europos saugumo ir (bendradarbia
vimo suvažiavime Madride.
Dr. Bobelis lankėsi Italijoje, Valk. Vo
kietijoje, Šveicarijoje, 'Lichtenšteine, Bel
gijoje, Anglijoje, Danijoje, Prancūzijoje,
Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuksembur
ge. Kitoms šešiolikai vyriausybių Lietuvos
memorandumas buvo min. S. Lozoraičio
ir dr. K. Bobelio pasiųsti paštu.
Italijoje dr. Bobelis turėjo pasikalbėji
mus su Lietuvos Diplomatijos šefu St. Lo
zoraičiu. Jie įaiptarė bendrą veiklos planą
dėl Madrido konferencijos ir apskritai
Lietuvos laisvinimo veiklos. Pasikalbėji
muose taip pat dalyvavo Lietuvos atstovas
prie Vatikano Stasys Lozoraitis, Jr. As
meniškame pasimatyme su Jo Šventenybe
Popiežium Jlonu Paulium, VLIKO pirmi
ninkas, įteikdamas Lietuvos memorandu
mą, kalbėjo lietuviškai. Dr. Bobelis du
kartu kalbėjo per Vatikano radėją ir per
davė Popiežiaus sveikinimus lietuviams.
Jis taip pat matėsi su prel. A. Bačkiiu,
aukštu Vatikano užsienių ministerijoje
pareigūnu, išsamiai pasikalbėjo su Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos rektoriumi
prel. L. Tuilaba, vicerektcrium prel. P. Jatuiliu (nauju Romos Radijo vedėju) ir
prel. V. Mincevičium (VLIKO atstovu ir
ELTOS redaktorium Italijoje).
Ypač sėkmingas susitikimas ir pasikal
bėjimas buvo su Vak. Vokietijos užsienio
radikalų ministerijos politinio departamen
to direktorium dr. M. Landruth, 'kuris ge
rai pažįsta Pabaltijo valstybių padėtį. Jis
yra paskirtas naujuoju Vak. Vokietijos
ambasadorium Maskvai. Dr. Landruth pa
reiškė VLIKO pinm.’lniinkui, kad Vakarų
Vckietijos vyriausybė yra 'Sovietų Sąjun
gai 'aiškiai pabrėžusi, jog jii Pabaltijo oku
pacijos de jure nepripažįsta. Dr. Landruth
pažadėjo kiek galėdamas ginti Pabaltijo
interesus.
'Belgijoje dr. K. Bobelis buvo labai ma
loniai priimtas Europos Rytų Departamen
to direktoriaus E. Reus. Šiame pasimaty
me VLIKO pirmininką pristatė ir kartu
dalyvavo A. Venskus, Europos Krikščionių
Demokratų Sąjungos narys. Kaip ir ki
tuose kraštuose, taip ir šiame pasikalbėji
me buvo iškelta neteisėta Pabaltijo vals
tybių okupacija. Jam buvo priminta, kad
mes didžiuojamės Belgijos nutarimais, ku
rių išdavoje jų buvusios kolonijos yra
šiandien nepriklausomos valstybės. So
vietų Sąjunga gi ne tik nė vienos užimtos
valstybės nepaleidžia iš savo nagų, 'bet vis
užima naujas.
'Spalio 1 d. VLIKO pirmininkas pasima
tė su Europos Parlamento vicepirmininku
ir Europos 'Krikščionių Demokratų Frak
cijos pirmininku dr. E. Kleptch. Dr. Kleptch pažadėjo spalio 16 ar 17 d. Europos
Parialmento sesijoje padaryti pareiškimą
Pabaltijo valstybių reikalu Madrido suva
žiavimo proga. Jam taipgi buvo įteiktas
Lietuvos memorandumas ir Jungtinių
Amerikos Valstybių Kongreso rezoliucijų
kopijos.
Dėl laiko stokos Lietuvos memorandu
mą Anglijoje 10 Downing Street įteikė
Lietuvos atstovas Londone V. Balickaš.
Rugsėjo 27 d. VLIKO pirmininkas buvo
Mančesteryje, Anglijos Lietuvių Katalikų
Bendrijos suvažiavime, kuriame jo kalba
'buvo 'šiltai priimta. Rugsėjo 28 d. dr.
Bobelis aplankė D. Britanijos Lietuvių Są
jungos Sodybą, kurioje maloniai ir atvi
rai pasikalbėjo su DBL Sąjungos vadovy
be Lietuvos laisvinimo politiniais ir
VLIKO atstovavimo Anglijoje klausimais.
VLIKui D. Britanijoje aš seno atstovauja
DBLS pirmininkas Z. Juras.
Rugsėjo 29 d. dr. Bobelis dalyvavo Ang
lijos European Liaison Group tarybos po
sėdyje (ją sudaro keturiolikos Anglijoj gy
venančių Europos tautų atstovai), kur jis
padarė pranešimą apie lietuvių akciją ry
šium siu artėjančia Madrido konferencija
ir davė pasiūlymų akcijai. Rugsėjo 30 d.
dr. K. Bobelis dalyvavo Londono lietuvių
susirinkime, kuris įvyko 'DBL S-gos na
muose. Jame Londono lietuviai buvo su
pažindinti su VLIKO veikla ir PLB politi
nės komisijos pasireiškimais. VLIKO pir
mininkas pabrėžė, kad PLB politinė komi
sija yra nereikalinga. Visiems, norintiems
dirbti politinį darbą,yra užtenkamai vie
tos VLIKE ir jo komisijose. Atskira orga
nizacija tik diuplikuoja (o dažnai tik se
ka) VLIKO jau dirbamą darbą ir bereika-
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POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS

KOSYGINĄ PAKEIČIA TICIIONOVAS

Kalbėdamas Italijos gydytojams, popie
Ligotas Sov. Sąjungos min. pirmininkas
PATVIRTINO, BET SU PARTINIAIS žius įspėjo, kad dirbtinis .apvaisinimas, Aleksejus Kosyginas atsistatydino (jis yra
.gimimų ir apvaisinimo kontrolė, tam tik 76 m. amžiaus).
PRIEDAIS
rų organų persodinimas ir nauji narkoti
Teisėjas patvirtino Lenkijos profesinių kai sudaro rimtą pavojų žmogaus teisei
Jo pareigas perima 75 m. amžiaus Niko
sąjungų „Solidarnosc“ įstatus, bet įrašė gyventi.
lajus Tichonovas, pastaruosius porą metų
paragrafą, kuriame pabrėžiamas (komu
ėjęs ministerio pirmininko pirmojo pava
nistų partijos vaidmuo krašto tvarkyme. SUVARŽOMAS SUSISIEKIMAS TARP duotojo pareigas, ukrainietis, 'artimas
Buvo tartasi, kad toks pareiškimas eis
prez. Brežnevo .bendradarbis iš trisdešim
RYTŲ VOKIETIJOS IR LENKIJOS
kaip priedas prie įstatų.
tųjų metų, kai jie abu dirbo Dnieprope'Ligi šiol daugiau kaip 5 mil. lenkų kas
Toms profesinėms sąjungoms vadovau met apsilankydavo Rytų Vokietijoje ir tirovdke.
jąs Walensa pareiškė, kad toks teisėjo pa
daugiau kaip 3,5 mil. vokiečių Lenkijoje.
sielgimas yra sauvalilškas, prieštarauja
Dabar Rytų Vokietija tą susisiekimą „THE TIMES“ IR „THE SUNDAY TIMES“
Gdansko susitarimams, dėl jo bus skun
griežtai suvaržė. Vokiečiai į Lenkiją galės
ATEITIS
džiamasi ir į jį nebus kreipiama dėmesio. važiuoti, jei iš ten gaus kvietimą, lenkai į

KĄ VOKIEČIAI GALVOJA APIE
LENKIJĄ?

Vakarų Berlyno laikraštis „Berliner
Morgenpost“ rašo, kas atsitiks su Lenkija
po JAV prezidentinių rinkimų. Tokia ga
limybė buvusi apšnekėta Vakarų Vokieti
jos miniisterių kabinete — ją nupiešęs už
sienio reikalų ministeris Genscheris.

Po lapkričio 5 d. (JAV rinkimų) Sov.
Sąjunga paspausianti Lenkiją, kad ji už
mirštų Ibet kokias reformas ir naujas pro
fesines sąjungas. Jeigu po to, kaip esą
galima laukti, prasidėtų naujas streikas,
tai tada 'Sov. Sąjunga, Čekoslovakija ir
Rytų Vokietija įžygiuotų tvarkos daryti,
Lordas Thomson pareiškė, kad' jo lei kol 'dar busimasis prez. Reaganas neper
džiamieji garsūs laikraščiai, dienraštis ėmė pareigų (iki sausio mėn.).
„The Times" ir savaitraštis „The Sunday
Rytų vokiečiams, sako, plaukai šiauštųTimes“, bus parduoti, jei susiras pirkėjas, si ’dėl tokios galimybės. Užtat Rytų Vokie
tijos vadas Honeckeris, M'askvos ragina
arba uždaryti.
mas, pradėjęs savo kalbomis ir grasini
Laikraščai davė milijonus nuostolių. mais psichologinį spaudimą, tikėdamasis,
Juose vyksta nuolatiniai streikai (pernai kad šitaip bus išvengta reikalo pasiųsti
streikai tęsėsi 11 mėnesių).
tankius.

R. Vokietiją — taip pat tik iškviesti bus
įleidžiami.
Spėjama, kad R. Vokietiją gąsdina pa
'Lenkijos didžioji profesinė sąjunga dėtis Lenkijoje ir ji jausis saugesnė, kai
„Sdidamoisc“ nori pasimatyti su ministe- bus mažesnis judėjimas.
riu pirmininku ir išsiaiškinti dėl įstatų,
kuriuose teismas sauvališkai įrašė priklau
AFGANISTANO DELEGATAS
somylbę nuo partijos. Be to, vyriausybė
PASMERKĖ SOV. SĄJUNGĄ
nevykdanti susitarimų, kurie buvo pasira
Belgrade vykstančioje Unesco konferen
šyti streiko metu: nepakelia atlyginimų, cijoje oficialus Afganistano delegatas
neįveda mėsos kortelių, neparūpina dau Achitar Mohammed Paktiaval pasakė piktą
giau prekių ir nepraleidžia į spaudą ir ki kalbą, pasmerkdamas Sov. Sąjungą dėl
tus žinių škleidimo kanalus žinių apie pro nusikaltimų jo krašte, (ir V. Vokietijoje
fesines sąjungas.
pasiprašė prieglobsčio. Sovietų kariai, sa
„Solidarnosc" vadovybė nutarė lapkri kė, valgia, (persekioja ir žudo.
čio 12 d. skelbti streiką, jei nebūtų susi
Jei Vakarai nedarys spaudimo Maskvai,
.ELTA anksčiau pranešė apie 'Lietuvos
tarta,
sakė, tai rusai taip ir liks Afganistane.
pogrindžio darbuotojo ir penkiolika metų
Sovietų kalinto Vlado Šakalio pabėgimą į
SPAUDOS LAISVĖS KLAUSIMAS
ESTIJOJE DEMONSTRAVO
Švediją, jo atvykimą į JAV ir pasirodymą
MOKSLEIVIAI, STREIKAVO
Jau visas dešimtmetis, kai Sov. Sąjunga Vašingtone. Šiuo papildomas žinios apie
DARBININKAI, DEMONSTRAVO
stengiasi per tarptautines organizacijas jo poreiškius Vašingtone, Los Angeles,
STUDENTAI
pravesti nutarimą, kad žinios būtų sklei New Yorke, Čikagoje, Ottawoje, Toronte
Apie moksleivių demonstracijas Estijo džiamos tik tekios, kokfias teikia atitinka ir Hamiltone.
je jau buvo rašyta.
mos įstaigos. Jei toks nutarimas praeitų,
Pasirodymai
Dabar pranešama, kad Tartu mieste bu žurnalistai būtų baudžiami už nukrypi
Vašingtone
V.
Šakalys, VLIKO vicepir
mus,
jei
norėtų
ką
nors
prie
tų
oficialių
vo sustreikavę apie 1.000 darbininkų re
mininko L. Griniaus rūpesčiu, padarė
monto dirbtuvėse, reikalaudami išmokėti žinių pridėti.
Dabar tas klausimas vėl svarstomas pranešimą lietuvių spaudos, Lietuvių
premijas už plano įvykdymą. Jis nebuvo
įvykdytas ne dėl jų kaltės, nes nebuvo Unesco konferencijoje. Vakariečiai esą ne Bendruomenės, Amerikos Balso atsto
pristatytos reikalingos medžiagos. Buvę pasiruošę, dėl to tik ginasi nuo sovietinių vams, aplankė Valstybės Departamento
pareigūnus, Lietuvos atstovą dr. Stasį
iškviesti pareigūnai iš Maskvos, kurie puolimų.
Bačkį, kalbėjo .per Lapo radiją Čikagai,
įsakę darbininkų reikalavimą patenkinti.
paisimamtė su latvių atstovais. Kalbėjo
Spalio 10 d. Tartu demonstraciją suor
Baltimarės organizacijų tarybos sušauk
ganizavę apie 200 studentų. Jie reiškę
tame susirinkime ir pradėjo ruošti išsamią
protestą prieš rusiškai kalbantį 'švietimo
/■ I
ministerį. Apie 40 studentų buvę suimta.
— JAV pakrančių sargybai) pasisekė su atsiminimų ir parodymų — liudijimų me
griebti laivą su 20 tonų marijuianos ir su džiagą. Būdamas Vašingtone, jis taip pat
Suimta keletas disidentų.
padavė pareiškimą Imigracijos įstaigai,
Estus, saiko, veiklia Lenkijos įvykiai, su imti 12 su tuo transportu, susijusių žmo siekdamas teisės pastoviai pasilikti JAV.
nių.
kuriais jie susipažįsta iš 'Suomijos televi
Rugsėjo 6-13 dienomis V. Šakalys, lydi
— Į Meką suplaukė apie 2 milijonai miuzijos.
zulmonų maldininkų, ir Saudižio Arabijai mas VLIKO vicepirm. L. Griniaus, lankė
tafi Sudano nemaža rūpesčių, kad tokia si: Los Angeles ir apylinkėse, kur buvo
lingai leidžia lietuvių aukojamus pinigus. proga pasinaudodami fanatikai vėl neuž globojamas BALFO skyriaus pirmininko
V. Pažiūros ir A. Pažiūrienės. Los Ange
VILIKO pirmininko pranešimas buvo šil pultų moskos, kaip pernai.
tai priimtas, ir DBLS pažadėjo tęsti para
— Kaip laikraščiai rašo, vienoje prieš les jis susitiko su daugeliu lietuvių, daly
mą ir pagalbą VLIKO veiklai.
rinkiminėje kalboje kandidatas į JAV pre vavo trijuose viešuose susirinkimuose, pa
Šveicarijoje dr. K. Babelis pasimatė su zidentus Reaganas per 30 minučių 42 kar simatė su Lietuvos generaliniu konsulu V.
Šveicarijos LB pirmininku dr. A. Kušliu tus suminėjo žodį taika.
Čekanausku, šv. Kazimiero parapijos kle
ir valdybos nariais, su kuriais buvo atvi
bonu
prelatu A. Kučingiu, buvusiu įkali
— Sov. 'Sąjungoje pradedame plati ak
rai' aptarti Lietuvos laisvinimo klausimai. cija prieš rūkymą, ir atitinkamą potvar nimo bendru Romu Giedra ir jo žmona ir
Buvo malonu pastebėti gerą Šveicarijos kį tuo reikalu pats pllrmasis pasirašė nuo kt. .asmenimis.
lietuvių susiorganizavimą. Atskirame su lat vieną po kitos cigaretes rūkantis prez.
Po reikšmingo ir darbingo lankymosi
sitikime su dr. A. Geručiu buvo išsamiai Brežnevas.
Vašingtone ir Los Angeles, Vladas šaka
aptarti įvairūs kiti Lietuvos bylcs politi
lys buvo rugsėjo 20 d. inž. L. Griniaus
— Brazilija tikisi, kad ikli 1990 m. ji bus
niai klausimai. Lietuvos memorandumą
nuvežtas į New Yorką — New Jersey, kur
jau
pajėgi
aš
cukrinių
nendrių
pas'gamin

Šveicarijos vyriausybei įteikė dr. Gerutis.
jis, Lietuvos generalinio konsulo A. Simu
Lichtenšteine, Liuksemburge, Danijoj, ti per metus 4,4 milijardus galionų alko čio lydimas, dalyvavo „KARIO“ žurnalo
Ispanijoj, Portugalijoj Lietuvos memoran holio, (kuris jiai pakeis apie 80 procentų 60-ties metų sukakties pobūvyje, matėsi
dumus dr. K. Bobelis įteikė užsienių rei sunaudojamo petrolio.
su Simu Kudirka, Aušra Jurašiene, kun.
— (Britanijos žemės ūkio ministerijos K. Pugevtičium, A. Vakseliu, J. Giedraičiu,
kalų mi'lnisterijoms per Europos Rytų De
duomenimis, tame krašte vartotojams (kalbėjo „Laiisvėls žiburio“ radijo progra
partamentų direktorius.
Pasimatymas su Ispanijos Europos Ry Šiais metais teks už maistą sumokėti 2 mi- moje ir pasirodė New Yorko protesto eity
tų direktorium Gomez prasidėjo gana ne lij ardus 250 mil. svarų daugiau negu rei nėse.
maloniai, nes jis nenorėjo Lietuvos me kėtų vien dėl to, kad Europos Ekonominė
šeštadieni, rugsėjo 27 d., dalyvavo BAL
morandumo net priimti. Po ilgesnio pasi Bendruomenė yra nepaprastai pakėlusi FO pirmininkės M. Rudienės specialiaii 'su
kalbėjimo Gomez priėmė ir pažadėjo ne kainas.
šauktame pristatyme Čikagos visuomenei.
— EI Salvadore veikia kairieji ir deši Kitomis progomis jis kalbėjo sk.autams
tik perduoti užsienių reikalų ministeriui,
nieji teroristai, ir dėl jų veiklos 'šiais me akademikams, o spalio 5 d. Cicero BALFO
bet ir savo pagalbą.
'Prancūzijoje VLIKO pirmininkas susi tais žuvo apie 7.000 žmonių.
skyriaus aukų rinkimo vajaus atidaryme.
— Marie-France Garaud, ta ponia, kuri Čikagoje V. Šakalio viešnage rūpinosi
tiko su Lietuvos atstovu prof. J. Baltru
šaičiu, kuris buvo supažindintas su Pran yra buvusi Prancūzijos prez. Pompidou ir Marija ir inž. A. Rudžiai.
cūzijos vyriausybei įteiktu memorandumu. min. pirm. Chirac politinė patarėja, pasi
Spalio 6-12 dienas jis 'praleido Kanado
Spalio 4 d. dr. Bobelis taip pat pasimatė ryžusi 1981 m. kandidatuoti į prezidentus. je, kur buvo globojamas Lietuvių Bendruo
— Popiežiaus paprašytas, arkiv. Pou- menės pirmininko J. Simanavičiaus ir na
su kun. J. Petrošium, bet dėl laiko stokos
negalėjo dalyvauti kitą dieną įvyksiančia pard sudarys komisiją, kuri peržiūrės 1633 rių J. Kuraitės ir A. Juzikonio. Spalio 7me Paryžiaus lietuvių susirinkime. Tos m. eretiku apskelbto matematiko ir astro 8 d. jiis lankė Ottawą, 'kur inž. J. Danio
dienos vakare dr. K. Bobelis dalyvavo nomo Galilėjaus bylą.
rūpesčiu buvo priimtas ir liudijo keliems
— JAV teisingumo ministerija aiškina parlamento nariams, Kanados užsienio
Venskų surengtame priėmime, kuriame
dalyvavo ir Europos Pavergtųjų Tautų at si, kiek teisybės yra įtvirtinimuose, kad reikalų ministerio pavaduotojui, Amnesty
žvalgybinės organizacijos ČIA aukštas pa
stovai.
reigūnas Barnett perdavinėjęs slaptas ži International skyriaus atstovams ir kal
Europos vyriausybių atstovai sudarė nias apie .ginklus Sov. Sąjungos žvalgybai bėjo su spaudos atstovais. Spalio 9-10 d.
lankė Torontą ir buvo priimtas Ontario
dlr. K. Bobeliui įspūdį, kad yra laukiamas □r už tai gavęs 45.000 svarų.
provincijos
mimisterio pirmininko, opozi
koks nors Sovietų Sąjungos išsišokimas ir
— Europos Ekonominė Bendruomenė
kari visi mano, jog Sovietų Sąjunga dėl to turėsianti 800.000 tonų atliekamų obuolių, cijos vario, pasirodė Kanados tinklo ir
sprogs.
ir dalis jų būsianti sunaikinta (iš viso vietos televizijos programose, davė pokal
Europos 'lietuviai gerai pažįsta VLIKĄ derliaus būta apie 7 mil. tonų, ir apie bius didžiųjų laikraščių atstovams ir su
ir jo darbą labai vertina.
320.000 bus už dyką išdalyta ligoninėms, sitiko su Toronto lietuvių visuomene. Se
kančią dieną jis dalyvavo 25-je Kanados
VLIKO valdybos pirmininkas dr. K. Bo seneliams ir sunaudota kiaulėms šerti).
belis Europoje išbuvo nuo rugsėjo 10 d.
— Popiežius norėtų 1982 m. apsilankyti lietuvių metinėje šventėje Hamiltone.
iki spalio 10 d.
Raštiški pareiškimai
Lenkijoje, kai bus švenčiama 600 m. su
šalia 'susitikimų ir pasirodymų V. ša
kaktis nuo vadinamosios Juodosios mado
■■■■■■■■■■■■■■■■i nos įkurdinimo Čenstachavoje.
kalys jau spėjo paruošti daug medžiagos
— 1981 m. sausio pabaigoje Britanijoje iš savo patirčių Lietuvoje ir Sovietų Są
JURGIUI BAUBLIUI
pirmos klasės laišką pasiųsti jau kairiuos jungoje. Ji's paruošė paliudijimus iš Vaka
(USA) mirus, jo brolį
rų Vokietijos pagrobto sportininko Vlado
14 penų, antros — 11 ir pusė.
Inž. R. BAUBLĮ ir šeimą
— Ortuelloje, Ispanijos baskų rajone, Česiūno reikalu, kurie 'buvo VLIKO įteik
nuoširdžiai užjaučia
mokykloje įvyko sprogimas (dujų), žuvo ti Vakarų Vokietijos vyriausybei, paruošė
48 mokiniai ir 3 mokytojai.
liudijimą apie 45 pabaltiečių protesto
Br. Br. Daunorai
— Ispanija nutarė savo Andalūzijos raštą dėl gėdingų ir neteisėtų komunisti
provincijai duoti autonomiją.
nės Rusijos ir nacinės Vokietijos slaptų
NAUJAS STREIKAS, JEI
REIKALAVIMAI NEBUS PATENKINTI

Vlado Šakalio keliones

7 dienos

susitarimų, kurių pasėkoje išsivystė II
Pasaulinis karas ir už 7,5 milijono ame
rikeniškų aukso dolerių buvo parduota
Vokietijai Lietuvos dalią: paitikrino ir pa
pildė Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietu
vių Religinės šalpos/Liet. Informacijos
Centro ir ELTOS politinių kalinių biogra
finius sąrašus; vystė savo atsiminimų ir
biografinių duomenų medžiagos ruošą.
Tam tikra šios medžiagos dalis buvo
VLIKO įteikta JAV prezidentūrai ir JAV
Kongreso Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisijai, siekiant priėmimo Bal
tuose Rūmuose ir pakvietimo liudyti Lie
tuvos valstybės ir lietuvių tautos padėties
klausimais (vykstančiame Madrido suva
žiavime. Europos spauda jau paskelbė,
kad Vladas Šakalys yra laukiamas Madri
de, kaip ypač reikšmingas liudininkas.
Rusiškų komunistų reakcija

Vladb Šakalio pabėgimas nebuvo negir
domis praleistas nė Sovietų okupuotoje
Lietuvoje. Žmonės apie jo laimingą pabė
gimą ir veiklą šiaurės Amerikoje jau ži
no, .bet oficialioji spauda šiuo metu ten
kinosi sustiprinta priešginiška propagan
da apie „Laisvosios Europos" radio prog
ramas ir 45 pabaltiečių protesto raštą.
„TIESOS" dienraštis Vilniuje paskyrė net
dviejų puslapių atkarpą rugpiūčio 6 d. lai
doje, atnaujindama tiradą prieš užsienio
radijo programas. Rugsėjo 27 „TIESA“ at
spausdino taip pat 2 puslapių atkarpas
apie Antano Terlecko ir Juliaus Sasnaus
ko „prisipažinimus“, kuriais bandoma pa
neigti 45 pabaltiečių memorandumo įteiki
mą ir parašų tikrumą. Kaip žinia, Sovie
tų imperija remiasi apgavystėmis, melais
ir Stalino - Berijos išvystytom policinėm
KGB teroro priemonėmis, kurias iš savo
piliečių ir kalinių .grasinimais Ir kankini
mais pajėgia išreikalauti bet 'kokius „pri
sipažinimus“. Taigi, „TIESOS“ rugsėjo 27
d. nurodomi protesto parašų atsisakymai
yra niekiniai, o A. Terlecko ir J. Sasnaus
ko „atgailas“ dėl klaidų tik įrodo, kad per
dešimtį mėnesių tardymų ir stipriausio
kūno ir dvasios lietuviai gali palūžti „Tie
sa“ nurodo septynis asmenis, atsisakiusius
savo parašų iš 45 (o iš tikro — iš 56) savo
vardą prie protesto prijungusių asmenų,
ir dar teigia, kad parašus paneigė kiti
trys, kurie 45 pabaltiečių protesto visai
nebuvo pasirašę!!
Vienintelis būdas šiems rusiškiems ko
munistams savo teigimams įrodyti yra ne
uždaro sovietiško teismo salėje, kurioje
teisėjas tik formaliai patvirtina, ką KGB
yra iš anksto nutarus, bet laisvame pasau
lyje vykdomame viešame apklausinėjime,
į kurį liudininkais tebūna atvežti Sovietų
kalinami lietuviai drauge su jų šeimomis,
įskaitant Vlado Šakalio šeimą ir motiną,
Aloyzo Jurgučio žmoną su dukra, Vladą
Česiūną su tėvais ir šimtus kitų kalinamų
ar įkaitais laikomų lietuvių patriotų.
Vlado šakalio padėtis

Sportininką Vladą Česiūną Sovietai pa
grobė, kai lietuvių spauda neatsargiai pa
skelbė, kad jis rašo knygą apie sportinin
kų paruošą, naudojamus vaistus ir jiems
taikomą režimą Sovietų Sąjungoje. Vlado
Šakalio saugumas yra lygiai tiek pat pa
vojuje, nes jis yra Sovietams labai' nepa
rankus liudininkas, šis pavojus nepasibai
gė V. šakaliui jau perdavus savo patirtis,
bet tęsis dar ilgai. Geriausias būdas jo
saugumui išlaikyti yra višų lietuvių bud
rumas ir netvarkaraštinis jo pasirodymas.
VLIKAS laiko šią pastabą reikalinga dė
mesio ypač kaip atsakymą į daugelį kvie
timų aplankyti įvairias lietuvių bendruo
menes.
(ELTA)
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NAUJOS KNYGOS
JUOZO KRALIKAUSKO ROMANAS
„PO ULTIMATUMO“

Pradėjęs kūrybinį rąžytojo darbą Lietu
voje novelėmis (ten anuomet buvo išleis
tas jų rinkinys, pavadintas „Septyni kala
vijai“), Juozas Kralikauskas svetur atsi
dėjo romanui. Ligi šiol yra išleisdinęs jų
neit devynetą, iš 'kurių net Sesi yra atžy
mėti premijomis (už penkis jam įbuvo pa
skirtos premijos „Draugo“ dienraščio kon
kursuose).
Iš visų tų romanų tik diu, Nidos Knygų
Klubo išleistasis „Šviesa lange“ ir „Urvi
niai žmonės“, vaizduoja šiuos laikus —
kasyklų darbininkų gyvenimą Kanadoje.
Kilti yra istoriniai. Bent keturiuose roma
nuose jis pavaizdavo mind auginį laiko
tarpį, du padkyrė naujesniems laikams, o
šis paskutinysis, Po ultimatumo (188 pus
lapiai, kaina 6 dol., „Draugo“ konkurse
premijuotas), Skirtas vėl mūsų dienoms.
Ultimiatumas šičia reiškia tą maskvinį
reikalavimą pasiduoti, kas po to vienaip
ar kitaip pakeitė daugelio žmonių gyveni

VIETA JAU SURASTA
28-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PRANCŪZIJOJE
1981 M. RUGPIŪČIO 2-9
Studijų savaitės vieta, laikas

Vykdydami šių metų studijų savaitės
dalyvių pageidavimą suruošti 28-ąją Eu
ropos lietuviškųjų studijų savaitę Pran
cūzijoje, FirfLB valdybos nariai ėmėsi ini
ciatyvos surasti jai vietovę. Ta vieta su
rasta, tai CHANTILLY-GOUVIEUX, apie
40 km nuo Paryžiaus (traukiniu — 30 mi
nučių), artimoje kaimynystėje su Tėvų jė
zuitų išlaikomu kultūriniu centru „Les
Fontaines“, kuriame 1976 metais vyko 24oji savaitė. Anų metų dalyviams bus len
gva surasti 'šią niaują vietovę, o romantiš
kai nusiteikusiems — proga sugrįžti prie
ano ežerėlio ir pasvajoti apie anuos lai
kius...
Didžiulis pastaltas-pilis, kuriame susi
rinksime, pavadintas „Chateau de iMontvillargenne“, skirtas bei pritaikytas įvai
riausio pobūdžio suvažiavimams. Vieta
yra rami ir graži: 6 hektarų parkas, sporto
mą.
aikštelės, baseinas, kuriuo galėsime nau
Romanas pradedamas trijų jaunų mo
dotis nemokamai. Kambariai daugiausia
kytojų pasiirstymu Nemune dar tais lai
kais, kai nebuvo jokių įtempimų ir grės dviem žmonėm; visi su dušais ir telefonu.
Visi sutūpsime „po vienu stogu“.
mės. Salomėja Merkytė, Ignas Valys ir
Jonas Dainys irstosi ir laidosi liežuviais. Pragyvenimo sąlygos
Užsakyta kambarių 80-čiai žmonių. Da
Tas paskirstymas buvo paskutinė jų trijų
valanda kartu, nes prabangos troškusi ir lyviai užsiregistruoja pilnai savaitei, kuri
apie ją kalbėjusi Salomėja metė provinci prasideda rugpjūčio 2 d. vakariene ir bai
jos mokytojos darbą ir išvažiavo su žmo giasi rugpjūčio 9 d. pietumis. Užsiregistra
gum, kuris turėjo automobilį. Dingo ro vę pilnai savaitei, o atvykę vėliau ar iš
mane :lš akiračio ir Valys, ir šiek tiek keliavę anksčiau, turės atsiskaityti už pil
daugiau susitinkame jau tik su Dainiu, ną savaitę. Ypač atkreipiame dėmesį „(tu
kuris baigia karo mokyklą, grįžta moky ristų“, t. y. pakeleivių, kurie atvyksta vie
tojauti ir veda mokytoją Moniką Morkū- nai ar kitai dienai. Tos rūšies dalyviai tu
rės iš anksto pranešti, nurodydami tikslų
naitę.
atvykimo ir išvykimo laiką. Kitu atveju
Toliau prasideda okupacijos. Keletas
rengėjai nesiima atsakomybės ’užtikrinti
puslapių skirta pavaizduoti ultimatumo
pastogę.
įspūdžiui, bent penkiolika karo pradžiai,
Visos savaitės pragyvenimas vienam as
kai partizanai veikė ir tautinės vėliavos meniui (su paskaitų salės nuoma) kai
buvo keliamos. Kaip tik Dainio gimtuosius nuos: — kambary vienam (dvi kategori
namus buvo užpuolę „trys uniformuoti
jos): 940 F — apie 500 DM ir 1.150 F —
ir vienas civilis“, pamatę iškeltą vėliavą. apie 500 DM, — kambary dviem (dvi kate
Daug plačiau pavaizduota vokiečių oku gorijos): — 660 FG — apie 290 DM ir 800
pacija, ir čia jau iškyla ir romano pusla F — apie 350 DIM
pius užima nauji veikėjai. Vokiečiai su — kambaryje trim: 570 F — apie 250
ima Monikos Dainienės brolį Julių Mor DM.
kūną. Jis išgabenamas į koncentracijos la
Registracijos mokestis — 115 F (50
gerį ir ten miršta. Daugiausia vietos čia
ir paskirta jo žmonos Lilijos vaikščioji DM), jaunimui — 46 F(20 DM).
Rezervuojiant kambarius, namų šeimi
mams į vokiečių įstaigas vyro reikalais.
Jai bando padėti ir Dainys, kreipęsis į bu ninkai pareikalavo įmokėti 30% visos sa
vusį savo mokytoją, o dabar aukštą parei vaitės (80 dalyvių) pragyvenimo sumos —
17.463 F (apie 7.600 DM). O įmokėti dabar
gūną Schoizą.
Svetur atsiduria visi tie trys, kuriuos mums buvo svarbu todėl, kad dalyviai už
pirmuosiuose romano puslapiuose mato pragyvenimą mokėtų šių metų kainą, nes,
me bestirsiančius: Jonas, Ignas ir Salomė įmokėjus po spalio 1 d., būtų pritaikytos
ja. Dar apie 30 pabaigos puslapių iškirta 1981 metų kainos, kurios pakiltų apie
jų susitikimams ir likimams Amerikoje. 15%. Mumis tad buvo daug rūpesčio grei
Jonas Dainys gyvena paliktosios šeimos tu laiku sutelkti reikalaujamą įnašą. Ke
(prisiminimais. Ignui Valiui susimaišo pro istais Šveicarijos ir Vokietijos uolių studi
tas. Jame dar buvo atgijęs senasis meilės jų savaičių dalyvių bei rėmėjų jautriai
jausmas Salomėjai, su kuria jis buvo su atsiliepė į mūsų prašymą sutelkti pinigų.
sitikęs Amerikos didmiestyje ir ją pavy Jų dėka laiku sutvarkėme šią finansinę
dulingai sekiojo. Vadinas, romane prabė problemą. Šia proga jiems reiškiame gilią
gomis, keliais epizodais stengtasi pavaiz padėką.
duoti, kaip maždaug idiliškai gyvenę Rengėjų ateities uždavinys
.Antrasis žingsnis — paruošti studijų
žmonės buvo viena po kitos ėjusių okupa
cijų sujaukti, išžudyti, išskirti — susilau savaitės programą (temos, paskaitininkai,
kė nelemto likimo. Skaitytojui, žinoma, meninė dalis ir t. t). Tai didelis uždavi
kiek neįprasta bus, kad rašytojas, pradžio nys! Laukiame visų geros valios tautiečių
je pristatęs vienus veikėjus, vėliau įveda talkos patarimais, pasiūlymais, aukomis.
visiškai kiltus, tuos pirmuosius lyg ir pa Malonu buvo skaityti M. Bajorino pasku
miršdamas ir tik pačioj pabaigoj prie jų tinės studijų savaitės apžvalgą bei jo par
sivežtus įspūdžius (Europos Lietuvis, Nr.
begrįždamas.
Be to, į romaną įjungta net 40 puslapių 37). Keliais žodžiais jis užsimena ir apie
■Lilijos Morkūnienės dienoraščių, rašytų 28-ąją savaitę ir pareiškia, kad Prancūzi
tais laikais, kai ji dar buvo gimnazistė. jos D. B-nei teiks rūpintis viskuo. „Aš ži
Tie dienoraščiai tikrai gimnazistški, ta nau“, rašo straipsnio autorius, „kad visi
čiau skaitytojui bus nemaža galvosūkio,
kol jis sugebės išspręsti, kam jie čia re>
kalingi. Romanuose būna tokių epizodų, su visu kūriniu, negu šįkart šičia tas il
kurie atšokę nuo tiesioginio veiksmo. Bet gas dienoraštis mažame romanėiyje.
(k. b.J
jie paprastai turi kažkokį stipresnį ryšį

Domas Burneikis

Žemaičio atsiminimai
Mūsų paminkliniai medžiai. Prisiminus
aną ąžuolą-milžiną, išgulėjusį pelkėje
tūkstančius metų, iškilo atminty tie kiti,
kurie augo ir žaliavo dar mano amžiuje.
Mano gimtojoje apylinkėje, Vembutų dva
ro žemėje,augo kelios dešimtys pavienių
ir mažomis grupėmis susitelkusių tokių
ąžuolų, kurie, drąsiasi galiu tvirtinti, matė
mūsų garbingąją senovę, o vienas, augęs
mūsų pievoje ant kalvos, mūsų vadintas
„Didžiuoju ąžuolu“, galėjo turėti mažiau
siai tūkstantį metų. Tai buvo tikras mil
žimas — trijų keturių vyrų teapkafo’ilnamas. Ir aukščio gal keturiasdešimt metrų.

Gargždus, beradaiu vien kelmą su įkirstu
numeriu.
— Kodėl jūs nukirtote tą ąžuolą ten
priie kelio ties Samališkės miškeliu? — su
tikęs klausiu girininką.
— Kaip tai kodėl? — nesuprato jis.
— Todėl, kad tas medis buvo mūsų ke
lių, o tuo pačiu ir krašto puošmena, —
aiškinu.
— Mes, miSkininkai, į medį žiūrime iš
komercinio taško, o ne iš romantinio, —
atsakė tas mūsų miškų globėjas ir nuėjo
salų.

Mūsų laikraščiai kartą rašė, kad anglai,
tiesdami ar platindami gatves, senų dr gra
žių medžių nenaikina. Tuo tarpu mes,
įtvailkydami Palangos naująjį paniką, su
naikinome tris seniausias ir gražiausias,
gal penkis šešis šimtus metų turėjusias
pušis, nes jos turėjo nelaimės atsidurti
ties tuo ruožu, kuriuo buvo vedami platūs
takai. Pataikiau būti Palangoje, kai dar
bininkai buvo ką tik pradėję tas pušis apkasinėti. Einu pas burmistrą Vizbarą ir
imu įkalbinėti jį palikti pušis.
— Ir aš esu takios pat nuomonės, kad
reikėtų palikti tuos medžius, bet ta! ne
mano galioje. Toks apskrities viršininko
Vaiišnio įsakymas, — paaiškino Vizbaras.
Sutarėme, kad jis važiuos pas viršinin
•Bet ir šį gražuolį ištiko jo senelių liki
mas. Kartą, važiuodamas iš Vėviržėnų į ką ir mėgins gelbėti pušeles. Išbaręs bur
'Bet 1935 m. bebuvo jų tiktai kelmai!
Prie kelio iš Vėžaičių į Veviržėnus (Samališkės dvaro žemėje) augo labai gražus
ąžuolas, nors ne toks senas. Bet šakos ša
kos! Jos dengė apie penktadalį akro. Ro
dos, tereikėjo prisegti lentelę su įrašu apie
to 'gražuolio amžių bei rūšį, ir čia prie jo
ne vienas praeidamas ar pravažiuodamas
būtų sustojęs pasiskaityti bei pasigėrėti
tuo puikuoliu. Taip pat ne vienas būtų pa
daręs ir nuotraukų, kurios būtų išplitusios
krašte, gal viena kita dr į užsienius nukly
dusi ir tuo pasitarnavusi krašto propagan
dai.

1980 m. (lapkričio 3 d. Nr. 42 (1532)

Dr. A. Gerutis rusinimo temomis
„Baltų Draugija“ surengė Lueneburge,
šiaurės Vokietijoje, spalio 10-12 d. d. savo
šeštąją konferenciją. Ji, kaip ir ligišiol,
vyko vokiečių Rytų Akademijos patalpo
se.
Konferencija prasidėjo dr. A. Geručio
paskaita apie „Baltų Draugijos“ kultūri
nius ir politinius uždavinius. Prelegentas
apžvelgė draugijos 'ligšiolinę veiklą ir nu
rodė, kad organizacija pagal įstatus pasiskynusi savo uždaviniu puoselėti draugin
gus santykius tarp trijų baltų tautų ar vo
kiečių tautos. Antra vertus, ji siekia supa
žindinti vokiečius su padėtimi Baltijos
valstybėse.

eisime į pagalbą...“ Turime viltį, kad M.
Bajorino įtvirtinimu daug kas paseks!
Studijų savaitės yra visų geros valios
žmonių savaitės. Jose sutelpa ir lietuviš
kosios kultūros semiasi įvairių pasaulėžiū
rų sąmoningi lietuviai. Tegu studijų sa
vaitėse, ka'ip visada, vyrauja kultūringa
dvasia!
'Sėkmingai pasibaigė 27-oji Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė. Tegyvuoja 28ojii!
Registruotis ir studijų savaitės reika
lais rašyti:
Madame ž. Klimas , 14, nue Oudinot,
Paigal prelegentą šiuo metu didžiausią
75007 PARIS (tel.: 734-56-66).
susirūpinimą patiems baltams kelia siste
Studijų savaitės rengėjų vardu
mingas rusinimas ir planingas rusų įkur
kun. J. Petrošius
dinimas okupuotuose Baltijos kraStuose.
P. S. Kaip sakytai, kambarių užsakyta
Maskva nuosekliai veda politiką, kurios
80-čiai diailyvių. Tačiau ’prireikus galėsime
negalima kitaip apibūdinti, kaip genoci
rezervuoti daugiau.
dą. Prelegentas pasirėmė Sovietų Sąjungos
komunistų partijos programa, kurioje ne
dviprasmiškai numatytas tautų „suliedinimas“. 'Šią programą Maskva sistemingai
vykdo visų nerusiškų tautų atžvilgiu.

skyrė uždavinį svetimas tautas „suliedmta“ su rusais, kitais žodžiais tariant, jas
surusinti. Rasizmas turi įvairius aspektus,
o miaskvinis rasizmas siekia nieirusiškąsias
tautas sunaikinti. Tai prilygsta genocidui!
Sovietų Sąjunga reklamuojasi kaip fe-

Su lietuviais
pasaulyje

Sovietų politika pasižymi atviru rasiz
mu. Jeigu Pietų Afrika kaltinama rasiz
Dr. A. Gerutis
mu, tai nereikia užmiršti, kad „apartheid“
I LOVE LITHUANIANS
politika siekia tautas vieną nuo kitos at
deralinė valstybė, kurią sudaro įvairios
Londono vakarinis laikraštis „Evening skirti. Tuo tarpu sovietinis rasizmas pasi- „lygiateisės“ tautos. Iš tikro sovietinė „fe
Standard“ spačio 15 d. išsispausdino Jere
deracija“ siekia ne ištaikyti nerusiškąsias
my Campbell straipsnį 'apie kandidatą į tarpį H. Šalkauskas yra laimėjęs 23 pre tautas, bet jas sunaikinti.
JAV preziidentus Ronaldą Reaganą su fo mijas, E. Kubbos 7.
Pasak dlr. Geručio, metodingas rusini
tografija, įkurtoje jis iškėlęs 'laiko šūkį „I
Kataloge iš viso išspausdintos 6 kūrinių mas ir rusų kolonizacija Baltijos respub
love Lithuanians“ (aš myliu lietuvius).
reproidlukcijcG, o tarp jų yra po vieną ir likose sudaro ten gyvenančioms tautoms
abiejų lietuvių.
didžiausią pavojų. Latvijoje latvių beliko
LIEPOS-RUGPIŪCIO „AIDUOSE“
53%, o Estijoje padėtis nedaug ką geres
„Aidų“ Nr. 4 (liepos-ruigpiūčio) skelbia
nė. Taip pat Lietuvai kyla tokia pat grės
mas leidėjų atsisveikinimas su nuo 1965
IŠ MANČESTERIO Į SYDNĖJŲ
mė.
m. tą žurnalą redagavusiu dr. Juozu Gir
„Tėviškės Aidai“ išsispausdino Štai to
Prelegentas siūlė laikyti pasipriešinimą
nium, kuris nuo šios vasaros dėl ligos iš kią žinutę:
tekiai Maskvos genocidinei politikai 'svar
tų pareigų pasitraukė. Redaktoriaus pa
„Jau kuris laikas, kai Sydnėjuje 'sve biausiu šių dienų uždaviniu. Reikia tarp
reigas perėmė poetas kun. Leonardas
čiuojasi jaunas vyrukas Bronius Jocys iš tautinėje plotmėje visomis priemonėmis
Andriiekus, ligi šiol ’ilgus metus rūpinęsis
Mančesterio, Anglijos. Bronius dalyvauja kelti viešumon Maskvos vykdomąjį geno
žurnalo techniškąja puse, o paskutinius
mūsų parengimuose, mėgsta šokti ir dai cidą ir reikalauti jį sustabdyti. Jeigu gau
penkerius metus redagavęs jame litera
nuoti, na, ir į mūsų merginas pažiūrėti.“ sios organizacijos pagrįstai protestuoja
tūros dalykus ir apžvalgas.
prieš (Pietų Afrikos varomąjį rasizmą, tai
Šįkart žurnalas išsispausdino net tris
J. SONDA SVEIKSTA
tuo garsiau reikia kelti balsą prieš mask
puslapius naujausių Bern, Brazdžionio
Jackus Sandą, buv. „Keleivio" redakto vinį rasizmą. Prelegentas pasiūlė sušauk
eilėraščių, stambią R. Spalio novelę „Bitnikai“, taip pat ir jo romano „Širdis iš rius, po sunkios operacijos grįžo ilš ligoni ti Europoje specialią konferenciją, kurio
je būtų pasmerkta sovietinė tautinė di
granito“ recenziją. Recenzuojama ir A. nės ir gydosi namie, Bostone.
Ruigpiūčio 18 d. Cape Code vasarvie skriminacija ir maskvinis rasizmas.
Landsbergio „Muzika įžengiant į neregė
„Baltų Draugijos“ sesijoje Lueneburge
tėje jį ištiko širdies smūgis, kuris buvo
tus miestus“.
išnagrinėta nemaža aktualių klausimų.
Rašoma apie Lietuvos statuto sukaktį paguldęs ilgesniam laikui ligoninėje.
J. Sonda yra vienas iš vyresniosios kar Estas A. Klilppar, Stockholme, paruošė įdo
(A. Flateris), Religijos padėtį Sov. Sąjun
goje (J. Draugelis), dvi pagrindines šiuo tos kultūros darbuotojų, visuomenininkų. mų referatą apie Baltijos tautų politinių
Lietuvoje -vienu laiku yra buvęs Šiaulių kalinių globojimą. Salzburgo universiteto
laikines moralines teorijas (K. K. Gir
nius), Lietuvos vyskupų dvasinę geneolo- miesto burmistru. Jam šiuo metu 87 me prof. H. Uibopuu (estas) laikė paskaitą
apie ‘sovietinio pilietybės įstatymo proble
tai.
giją (P. Rabikauskas).
matiką. į Luenebuirgą buvo pakviesti du
Linkime jam kuo greičiau pasveikti.
Dar visa eilė klausimų svarstoma ap
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, kurie da
žvalginiuose skyriuose (pirmoji popie
lyvavo pokalbyje apie Baltijos kraštus iš
žiaus Jono Pauliaus II enciklika, jo idėjos
PREMIJA UŽ RELIGINĮ VEIKALĄ
jaunosios kartos požiūrio.
■apie ekumenizmą, Erichas Frommas, lie
Ateitininkų federacijos premija už ge
tuviško gyvenimo svarstymai, poezijos
Šia proga galima pastebėti, kad Lietuvos
dienos Čikagoje, mūsų buityje, knygos riausią 1978-79 m. išleistą religinį veika diplomatinės tarnybos narys dr. A Ge
lą
paskirta
kun.
Antanui
Rubšiui
už
jo
„Ar kalbate lietuviškai?“ aptarimas).
knygą „Raktas į Naująjį Testamentą. rutis rugsėjo pabaigoj laikė paskaitą apie
nerusiškąsias tautas Sovietų Sąjungoje
šveicarų jaunimo organizacijos „Gymna
LIETUVIAI PIRMAUJA TARP
sia“ suvažiavime, vykusiame Stans mies
PREMIJOS UŽ NOVELES
AUSTRALIJOS MENININKŲ
.Dirvos“ novelės šiemetinį konkursą ir te centrinėje Šveicarijoje. Prelegentas,
„Mūsų Pastogė“ rašo, kad Sydnėjuje
tarp kita, išvedė, kad Šveicarija kaip vals
buvo suruošta abstrakčioje ekspresioniz Simo KašeCioniio skiriamąją 600 dol. pre
tybė vargu ar išsilaikytų daugiau kaip
mo paroda, kurioje išstatyta 32 dailininkų miją laimėjo rašytojas Vytautas Alantas
tris mėnesius, jeigu, pvz., prancūzų kalbos
po vieną ar du paveikslus. Po du darbus už novelę „Mėnesienos siuita Baublio pa
šveicarai būtų taip vokietinami, kaip lie
unksnėje
“
.
Konkursui
buvo
prisiųsta
10
'išstatyta Henriko Šalkausko ir Evos Kufotuviai rusinami Lietuvoje. Tuo tarpu vo
novelių.
bos.
kiškai kalbantieji šveicarai sudaro du
Puošniame parodos kataloge išspaus
Kanados Hamiltono pensininkų klubas trečdalius Šveicarijos gyventojų. Federa
dinta plati Peter Pinson studija, kurioje buvo paskelbęs konkursą novelės iš pensi linė Šveicarija tegailėjo išsilaikyti kaip
jis plačiau sustoja ties H. Šalkausku: jis ninkų gyvenimo. 100 dol. paskirta Rūtai valstybė tik tuo pagrindu, kad joje stro
davęs didelį įnašą ir daręs įtakos kitiems. Vildžiūnienei už novelę „Prieš saulėleidį“, piai saugojamos kitos kalbos gyventojų
Jo įtakojama ir E. Kubbos pasukusi į 75 dol. Vladui Butkui už novelę „Močiu teTisės. Šveicarijoje niekur prievarta ne
abstraktųjį ekspresionizmą.
tės tiltelis“ ir 50 dbl. Andriui Mironui už brukama kitos tautybės gyventojų kalba,
Pažymėta, kad per 1956-1964 m. laiko- novelę „Rankraštis“.
kaip tai daroma Sovietų Sąjungoje.

mistrą, kad daubą nutraukė, Vaišnys vis
dėlto atvažiavo pasižiūrėti. Apžiūrėjęs
griežtai įsakė: išrauti brodiagas! Ir be kal
bų!
Tikriausiai tos pušys ir šiandien tebepuoštų mūsų gražiausiąjį kurortą — Pa
langą.
Dar 1908 m. Kretingos vienuolyno lau
kuose tebeaugo ir tebežaliavo septyni
ąžuolai-m'llžinai. šitie mūsai žilos senovės
liudininkai ir paminklai matė vienuolyno
rūmų statybos pradžią ir pabaigą ir patį
tų rūmų statytoją Chodkevičių ir pagal jau
dvylikos valsčių, kaip teigė žmonės, bau
džiauninkus, suvarytus prie statybos, ku
rie per septynerius metus nupynė rūmų
statytojui garbės vainiką. Bet mes jų ne
pasigailėjome. Tais 1908 metais jie buvo
parduoti pirkliams. Šie i® Maskolijos burliolkad išvertė juos, suskaidė ir pagamino
iš jų parketo lenteles, kurios buvo Išga
bentos į Petrapilį, ir ten ant tų mūsų
paminklų buvo šokami valsai ir mazur
kos.
Tik vieną vienintelį medį mes tebeger
btam — Stelmužės ąžuolą.
'Pusiaulkely tarp Endrejavo ir Gargždų
prie pat kelio 'augo nepaprastai gražus
skroblas.
Tur būt, buvo (o rasi ir dabar tebėra)
gražus, kad pirmojo pasaulinio karo metu
vokiečiai, kaip vietos žmonės pasakojo,
norėjo nugabenti į Karaliaučiaus botani
kos sodną.. Net keturias dešimtis tūkstan
čių markių siūlę už nugabenimą. Bet alno
meto technika, matyt, neleido tai padary
ti.

Vokiečiai pastebėjo tą medį, bet ne mes. Virtuvėje alplink krosnį sukiojosi, trinda
Draugas Otulė ma akis ir keikdama dūmus ir čia tvarką
Kcntiilimukas, su kuriuo aną metą ėjome virtuvėje, apie krosnį sukiojosi dručkė
į Juciaus sodną obuolių, tarnavo už vežė jauna moteris išpurtusiu veidu ir tokia
ją pas vyskupo Baranausko brolį Vilšvė- pat raudona smailia nosimi. Dar ir su
tiių dvare. Jis, kaip geras ir doras berniu lempa kažkas atsitikę — toje niūrioje pa
kas, šeimininkams įtiko. Tad Baranauskų talpoje švietė tik mažytė spingsulė, žmo
bičiulė Burnių dvarelio savininkė Razva nių vadinama sniurgline. Pagaliau baigus
dauskienė (žmonės sakė: Razbadauskie- virti vakarienę ir šlapioms malkoms per
nė), tuir būt, manydama, kad tame krašte degus, dūmai palengva išslinko lauk, pa
visi žmonės gerijpapralšė Onitę ir jai priro likę jau matomas juodas sienas ir lubas.
dyti iš savo pašalio gerą berniuką, kuris
tiktų ir vežėju ir kartu gaspadorium. OnTada įėjo pati ponia Razvadauskienė,
tė čir pasiūlė jai mane. Toji, manęs nei ma Pritrenkė mane jos ūgis ir stambumas.
čiusi, nei su manim kalbėjusi, sutiko sam Nebuvau mažiukas, bet prieš ją pasijutau
dyti, čia part. Ontei nusakydama ir sąlygas kaip vaikas. Tačiau ta ponia buvo maloni
čir kiek mokėsianti algos. Vieną 'Sekmadie ir neišdidi. Susipažinus papasakojo, kad
nį pas mane atėjęs Ontė viską nupasako pas juose esą daug netvarkos, bet jos
jo ir spirte spyrė sutikti. Aš sutikau.
esančios moterys, nors ir trys, ir neišma
Sutartą antradienį Telšių turgaus aikš nančios, ką reikėtų daryti', kad bent dū
tėje prie 'šulinio, iš kurio žydų vandėnne- mai rūktų pro kaminą, o ne į virtuvę.
šės nešdavo vandenį ir po kelias suėjusios
„lenkiškai“ šnekėdavo, susitikau su RiazDar kiek pasišnekėjusi su mumis, palie
vadaiuakienės dvarelio nudaribininku Me pė tai dručkei Marcelei parodyti man, kur
litam. Tas Melitonas Opavalrde jo neva miegosiu, ši nuvedė mane į prieklėtį, kur
dindavo, ir dėl to, nors metus kasdien su ' jau buvo švariai paruošta lova. Tai 'buvo
sitikdavome, jo pavardės nesužinojau) ilgas koridbnius maždaug trijų metrų plo
pasirodė labai simpatiškas žmogelis, toks čio. Per tą mano miegamąjį buvo vaikš
mažiukas, retais ūsiukais.
čiojama į svirną, kur buvo supilti grūdai.
Į Burinius atvažiavome jau sutemus. Me- Durys į kiemą buvo užrakinamos vienu
litonas, patvarkęs arklius, nuvedė mane į raktu, o Iš mano miegamojo į klėtį —
„rūmus“ pristatyti poniai. Virtuvėj, į ku dviem. Vieną raktą laikė Razvadauskienė,
rią pirmiausia įėjome, buvo dūmų beveik o antrą nudarbininlkas. Tad į klėtį galėjo
ligi pat žemės. Gelbėdami akis, sukritome įeiti tik abu grūdų savininkai kartu, kaip
ant suolo prie stalo. Pasilenkę galėjome į banko seifą.
stebėti virš mūsų galvų slenkančius dū
mus lauk iš virtuvės pro atidaras duris.
(Bus daugiau)
Palieku sesers namus.
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Ir sugrįžta vėjas...
Vladimiras Bukowskis gimė 1942 m.
gruodžio 3 d. Vienas pirmųjų ir akty
viausių žmogaus teisėms ginti TSRS
judėjimo dalyvių. Ne kartą buvo repre
suojamas. 1972 m. buvo nuteistas 7 me
tams laisvės atėmimo ir 5 m. tremties.
1976 m. gruodžio mėnesį buvo iškeis
tas į pirmąjį Čilės kompartijos sekreto
rių Luisą Korvalaną. Gyvena Anglijoje.
Skaitytojų dėmesiui pateikiama iš
trauka iš Vladimiro Bukovskio autobio
grafinės knygos „Ir sugrįžta vėjas...“
kurioje autorius per savo atsiminimų
prizmę supažindina mus su tarybinės
mokyklos auklėjimo sistema.
(vert.)
Vladimiras Bukovskis
(ištrauka)

Mūsų mokykla stovėjo gatvės gale, ant
kalvelės, pilkas keturaukštis pastatas, pri
menantis kareivines. Vien tik jo vaizdas
sukeldavo nenumaldomą nuobodulį. Visa
mokymo sistema mūsuose kelia pasibjau
rėjimą mokslu. Programos, unifikuotos
visai Tarybų Sąjungai, tvirtinamos bei
ruošiamos švietimo ministerijos, skirtos
patiems vildutiniausiems gabumams, net
gi žemiau vidutinių. Tačiau Silpniems
mokiniams ir jos pernelyg sunkios, o ga
biems tiek nuobodžios ir vienodos, kad
nesukelia jokio įdomumo ir nepratina
dirbti. Visiškai išjungta iniciatyva, savi
tas supratimas — iš mokinio reikalauja
ma pažodžiui atkartoti, kas parašyta vado
vėly. Pažangumui moksle pakanka viduti
nės atminties.
Mokomasi, pavyzdžiui, mokykloje nuo
septynių ligi septyniolikos metų, t.y. de
šimt metų*), o vėliau kai kurie mokosi
dlar penkerius metus institutuose. Penkio
lika metų visoj Sąjungoj mokomasi kal
bos (dažniausiai anglų), ir niekas jos ne
išmoksta, jeigu nesimoko papildomai. Iš
skyrus kokį dešimtį beprasmių sakinių,
niekas neįstengia nieko pasakyti. Jei gal
voje užsilieka 'miglotas anglų kalbos gra
matikos vaizdas, tai .ir tasai išnyksta, ka
dangi nėra kur jo pritaikyti. Vėliau pats
mačiau, kaip 'suaugę žmonės — ne tokie
gabūs kalboms kaip vaikai, per metus
kalėjime ar lageryje išmokdavo visiškai
padoriai kallbą. Čia gi papračiausiai bu
vo veltui gaišinamas laikas.
Ypač bodėjausi humanitariniais daly
kais, istorija, literatūra ir netgi geografi
ja. Jie tiek persunkti ideologija, kad iš jų
nieko nebelieka. Ne tai, kad toji ideologi
ja anuo metu būtų sukėlusi manyje kokius
nors rimtus prieštaravimus, tačiau dėl jos
dėstomi dalykai tapdavo mirtinai nuobo
dūs. Iš tikrųjų argi įdomi istorija, jei vi
sa tai — nepaliaujama klasių kova ir pa
laipsnis perėjimas į socializmą? Pakakda
vo tik prisiminti kai kurių mūšių, sukili
mų datas 'bei žymių revoliucionierių gy
venimo metus.
O literatūra? Jau būdamas suaugęs, ka
lėjime neturėdamas ką veikti, iš naujo
perskaičiau Tolstojų ir staiga pamačiau,
jog tai nepaprastai įdomu. O mokykliniais
metais privalėjau rašyti jo kūrinių atpa
sakojimus, nagrinėti „.personažus“ — tei
giamus, neigiamus — ir pašėlusiai nemė
gau Tolstojaus. Visas šias humanitarines
tarybines žinias aš mechaniškai įsiminda
vau, mechaniškai atsakinėdavau ir lygiai
taip pat mechaniškai pamiršdavau, kaip
ir daugelis mano bendraamžių. Vis dėlto
mokiausi visada gerai, ypač mėgau mate
matiką ir chemiją. Tačiau kurių discipli
nų negalėjome pakęsti — tai piešimo, fi
zinės kultūros ir dainavimo. Instinktyviai
viri jautėme, kad čia reikia ypatingų ga
bumų, polinkių ar bent jau nuotaikos, o
šiaip sau dainuoti ar šokinėti, vien tik
todėl, kad taip nustatyta programoje, —
baisiai biauru.
Tarybiniams vaikams neleistinas joks
savarankiškumas, jie privalo vykdyti tai,
ir tik tai, kas jiems pasakyta. Guvumą, išdykėliškumą, judrumą — natūralias nor
imai išsivysčiusio vaiko savybes —■ ta
rybinė mokykla stengiasi išrauti su šakni
mis, vadovaudamasi grasiais papeikimais,
bausmėmis ir tėvų kurstymu prieš vaikus.
Nė vienam neleidžiama likti pačiu savi
mi, visus stengiamasi pakeisti, perauklėti,
nelyginant mažamečių pataisos įstaigoje.
Tatai iššaukia beviltišką jaunų organiz
mų pasipriešinimą, savotišką jų nepripa
žintų .asmenybių protestą. O kadangi for
maliau viskas pravedama su mokytojo pa
galba, tai jo izoliuota prižiūrėtojiška pa
dėtis natūraliai iššaukia neapykantą mo
kytojui. Susiklosto panašūs santykiai kaip
Pomialovskio „Bursoje“,**) kur mokyto
jai ir mokiniai mirtini priešai ir klasė
plūdo mokytoją kaip išmanydama, o jis
savo ruožtu stengiasi visokiais būdais mo
kinius nubausti ar pažeminti.
Reikėtų pridurti, kad mokytojų, kaip ir
gydytojų, profesijos pas mus žemiausiai
apmokamos, todėl į mokytojus einama iš
bėdos, kai žmogui nebelieka kur įsitaisyti,
taip pat nevykėliai ar negabūs labiau kva
lifikuotam darbui. Ir dar naivios merginos,
idiliškai įsivaizduojančios šį darbą. Jos
paprastai greitai dšbėgioja, užnuodytos ir
mokinių, kurie jaučia jų silpnybę, ir ad
ministracijos, reikalaujančios formalių
darbo rodiklių bei aklo direktyvų vykdy
mo. žodžiu, įprasta tarybinė gamyba su
įvairiomis tarprajoninėmis varžybomis
bei pereinamosiomis vėliavėlėmis.
*) Lietuvos m-lose vienuolika (vert.)
**) BURSA — dvasinė seminarija (vert.)

Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad
yra ir labai nežymi dalis tikrų entuziastų
pedagogų, talentingų ir sąžiningų žmonių,
tačiau tokių tiek maža, kad tai iš esmės
nekeičia vaizdo. Netgi mokiniai jaučia
kažkokią išimtį ir elgiasi su tais žmonė
mis 'kitaip. Paprastai tokiems mokytojams
ne gyvenimas, o katorga, jie amžinai nesu
taria su administracija, nuolat stengiasi
dėstyti ne pagal standartą, savaip, nevyk
do visokiausių direktyvų ir nurodymų,
pastoviai gauna papeikimus ir ištisą die
ną nuo ryto ligi vakaro praleidžia savo
mėgiamoje mokykloje. Instinktyvi vaikų
meilė jiiems visiškai suprantama: .su jais
ne taip nuobodu, o svarbiausia — jie pa
tys yra persekiojami, o ne persekiotojai.
Tačiau vidutinis intelektualinis mokyto
jo lygis TSRS dažnai būna žemesnis už
mokinių.
Tačiau mokslas privalomas. Vaikinai,
kurie visai nenori mokytis, priversti kas
dien vaikščioti į mokyklą ir atsėdėti sa
vo valandas. Jiems rašoma dvejetai, jie
baudžiami, paliekami antriems metams,
tačiau puikiausiai žino, kad galų gale
jiems viistiek parašys patenkinamą pažy
mį ir jie baigs mokyklą, gaus savo baigi
mo popierėlį. Kaip juos bebaustam, ką
jiems 'bedarytum, jie vistiek sjaus — juk
nuobodu! Palikti antriems metams, jie
vyresni ir stipresni už kitus klasėje ir da
ro savo tvarką, žodžiu, bursa!
Gėdą prisiminti, ko tik mes neišdarinėdavome su mokytojais. Turėjome, pa
vyzdžiui, istorijos mokytoją, pravarde
„Jūrą vėpla“ Taip ją pravardžiavo jau
kelios mokinių kartos todėl, kad jai augo
vešlūs ūsai. Žmogus ji buvo, matyt, ne
piktas, bet bėda., kad viena ausim buvo
kurčia, ir kokia jau ten tada istorija!
Per visą pamoką mes tykodavome su
sprogdinti jai prie kurčios ausies pistoną
(šovinio kapsulę). Paprastai įbesdavome
jį į plunksną ir paleisdavome į grindis iš
„kurčiosios“ pusės. Trenksmas kurtinan
tis, o ji sau nė motais. Tai mums laibai pa
tikdavo. Kita mokytoja, gamtos mokslų,
nelaiminga moteris, kažkada prasitarė
mums, kad buvo ekspedicijoje, kur juos
visus sukandžiojo encefalitinė erkė. „En
cefalitas“, tarė ji mums, „tai tokia liga,
nuo kurios arba mirštama, arba išprotėjama. Iš mūsų ekspedicijos visi mirė, o
aš, kaip matote, nieko, gyva. Jos pamokos
kartais primindavo kautynes, niekas ne
kreipė nė mažiausio dėmesio į ją su jos
encefalitu: kūlėsi, šaukė, žaidė, — tai bu
vo visų linksmiausias laikas mokyklos
Programoje.
(Bus daugiau)

LIETUVOS ĮVYKIAI ANGLŲ
SPAUDOJE

Plačiau apie įvykius Lietuvoje Londo
no „Times“ (1980. VII. 29) dienraštyje in
formuoja lietuvių bičiulis profesorius Pe
ter Reddaway. Savo straipsnyje apie „ki
taminčių“ valymus Sovietų Sąjungoje jis
pamini neseniai suimtus lietuvius. Redd
away areštus Lietuvoje aiškina kaip dalį
nuolatinių KGB pastangų likviduoti „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“.
Daug medžiagos apie Lietuvą spausdina
naujas žurnalo „Index on Censorship“
(Cenzūros indeksas, 1980. VIII) numeris,
Lietuvai skirtas Maritės Sapiets straips
nis „Lietuvos neoficialioji spauda“. Taip
pat apie lietuvius rašoma šiuose straips
niuose: prof. Peter Reddaway „Ar disi
dentai gali išsilaikyti?“ ir Bohdario Nahaylo „Nerusaii: gyvi, nors ir kamuojami“.
(ELTA)
ETIKETO TAISYKLĖS PARTIJOS
NARIAMS

Japonijos komunistų partija didelė: ta
ri apie 400.000 narių ir net 41 atstovą par
lamente. (Bet, matyt, nemaža tų narių ne
kaip 'atrodo ir ndkaip elgiasi žmonėse, jei
vadovybė pagaliau pritrūko kantrybės ir
kiekvienam įteikė bendraraštį su nuro
dymais, kaip reikia rengtis ir elgtis.
„Patartina apsirengti švariais 'drabužiais
ir apatiniais, nes žmonės linkę greičiau pa
stebėti, negu jūs galvojate“, rašoma tame
rašte. „Rengtis geriausia konservatyviai,
jeigu norite lengvai pritapti... Apžėlusi
barzda, nešvarūs nagai, pleiskanos, su
sivėlę drabužiai — visa tai rodo, kiek pa
tikimas yra jūsų charakteris... Prieš pa
dėdami išplaukite ir išdžiovinkite arbatos
'puodukus. Svečiams neduokite arbatos ne
švariuose puodukuose... Jeigu kitiems
žmonėms padarote ką nors nemalonaus
(sudaužote kieno nors arbatinį puoduką
ar aptaškote ką nors rašalu), parodykite,
kad tikrai atsiprašote, ir kai kuriais atve
jais būkite pasiruošę pasisiūlyti atsily
ginti.“
SUNKU SUPRASTI

Australijos „Tėviškės Aidai“ rašo, kad
Vilniaus vyskupijos valdiytcįas-adm&nistratorius vysk. J. Steponavičius švenčia
25 m. kaip vyskupas. Ten pat rašoma, kad
Vilniaus vyskupijos valdytojas yra kun.
A. Gutauskas. Kaltinami rusai, kad nelei
džia vysk. J. Steponavičiui eiti Vilniaus
vyskupo pareigų.
Romos laikraščiai rašė, kad Vatikane
lankėsli Vilniaus vyskupijos valdytojas
vysk. Ed. Kiesel, lenkas iš Bialystok.
(L. L., Australija)
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LIETUVOJE

„The Universe“, anglų kat. savaitraštis,
spalio 10 d. paskelbė, kad du lietuvius ka
įįįį ■■ įį ■ ■
talikus, suimtus 1979 m. lapkričio mėnesį,
Vilniaus tarybinis teismas nuteisė už „antisovietinę veiklą“. .
APDOVANOTI OLIMPIEČIAI IR
Antanas Terleckas nubaustas 5 metams
SPORTO DARBUOTOJAI
sulnkiųjų darbų kalėjimo ir 5 metams nuMaiskvos
olimpiadoje dalyvavę ir meda
trėmimo. Julius Sasnauskas — 18 mėnesių
lius parsivežę Lietuvos sportini'nkal buvo
s. d. kalėjimo ir 5 metams nuitrėmimo.
apdovanoti .įvairiais Sov. Sąjungos ordi
„Nusikaltimai“ ir bausmės
nais.
Abu šie lietuviai aktyviai veikė, kovo
Tautų draugystės ordinus gavo L. Kadami dėl religinių įsitikinimų bei žmogaus čiu'šytė, A. Rupšienė ir R. Žudpa, garbės
teisių laisvės ir su 45 lietuviais, latviais ir ženklo — Z. Motiekaitis ('kūno kultūros ir
estais aibių pasirašė Pabaltiečių Memoran spontokūmiteto pirm.) ir R. Valiulis, už
dumą, protestuodami prieš 1940 m. Pabal darbo šaunumą — V. Beselienė, A. Nenėtijo valstybių priverstinį įjungimą į Sov. nienė ir S. Strečen (Vilniuje gyvenanti
Rusiją.
tarptautinės klasės sporto meistrė), už
A. Terleckas jau du kartus anksčiau bu pasižymėjimą darbe — J. Nonmontas, V.
vo įkalintas ir vos išvengė Vilniaus psi Novickis ir J. Pinskus.
chiatrinės ligoninės. Jis 'buvo Solženicyno
Ordinus taip pat gavo S. Jovaiša čir pa
įsteigto fondo padėti politiniams kaliniams sižymėję treneriai A. Karpavičius, A.
ir jų šeimoms narys.
Krikštas, V. Kupsčius, E. Petkienė ir P.
J. Sasnauskas pateko į valdžias nemalo Rimša.
nę nuo to laiko, kai, būdamas mokiniu,
Visai eilei pasidarbavusių olimpiadai
1978 m. atsisakė melagingai liudyti prieš buvo suteikti garbės raštai.
Vikt. Petkų ir buvo už tai išmestas iš mo
kyklos.
LIETUVIŲ KNYGŲ VERTĖJAI
Lietuvių tarpe yra renkami parašai, kad'
Lietuvos
rašytojų knygų vertėjų yra
V. Petkus, A. Terleckas ir J. Sasnauskas
būtų paleisti iš kalėjimo. KGB įvairiomis visas būrys.
20 knygų išvertė į bulgarų kalbą vien
priemonėmis stengiasi sudrausti parašų
rinkimą. Petras Našlėnas Kirlbelis, slapta’, I. Troj'anovskis. Rytų Vokietijoje dirba
'be valdžios leidimo įšventintas kunigu, vertėja Irena Brewing, Čekoslovakijoje —
buvo saugumo žinybos apklausinėtas apie A. Vyčkova, Vengrijoj — E. Bojitamas ir L.
šio prašymo organizatorius: pavergtoje Marazas, Lenkijoj — Z. Stoberskis. Ru
Lietuvoje draudžiama prašyti bet kokio munijoje it Jugoslavijoje lietuvių 'auto
rių knygos mažiau žinomos.
pasigailėjimo.
O visai maža kas tesą padaryta Vakari!
Europos įkalbomis. Kaip „Naujose knygo
Prievartos replėse
„Catholic Herald“ spalio 10 d. pranešė, se“ įrašoma, Vakarų Europos komercinės
kad Petrui Plumpsi, nuteistam 8 metams leidyklos yra abejingos lietuvių literatū
s. d. kalėjimo, uždrausta palaikyti bet ko rai.
kius ryšius su savo šeima bei draugais.
Jis, kaip ir A. Terleckas ibei J. Sasnaus IŠKILMINGAS „SOVETSKAJA LITVA“
SUKAKTIES MINĖJIMAS
kas, buvo nuteistas už „LKB Kronikos“
spausdinimą ir platinimą. Saugumas jo
Iškilmingu susirinkimu' buvo paminėta
žmonai pranešė, kad šiais metais jai ne Vilniuje rusų kalba leidžiamojo dienraš
leidžiama vyro aplankyti. Kalėdamas P. čio „Sovetskaja Litva“ 40 m. sukaktis.
Pliumpa prisijungė prie protestuojančių
prieš nežmoniškas sąlygas kalėjime ir
MINISTRŲ TARYBA DĖL 1981 M.
parašė laišką vakarų politikams, kad
PLANO VYKDYMO
jiems padėtų.
Spalio 16 d. Lietuvos ministrų taryba
Tačiau ulei komunistinė valdžia, nei jų aptarė įvairias priemones, susijusias su
'kontroliuojama spauda nenori, kad šie 1981 m. plano vykdymu. Nutarime, be ki
laisvės šaukliai būtų apšaukti kovos ta ko, pasakyta:
dėl įtikėjimo ir laisvės kankiniais. „Tie .„Būtina laikytis griežčiausio (kuro, elek
sos“ rugsėjo 27 d. nr. išspausdintas net
tros ir šiluminės energijos, metalų ir kitų
dviejų rašeivų (Damos Jusytės ir Algirdo rūšių žaliavų bei medžiagų energijos re
Vaičiaus) „Spekuliavo pyragaičiais, dabar žimo, naudoti daugiau vietinių rūšių ku
įsitikinimais“ sufeljetonintas straipsnis, ro ir 'antrinių kuro bei energijos išteklių,
'kuriame komunistiniu’ metodu stengiama
si sujuodinti abiejų asmenis, pakaltinant
„valstybinio turto 'grobimu“. Girdi, A.
Terleckas „duodavo nurodymus vietoj
sviesto vartoti margariną“, konditorijos
ceche .įkeptus pyragaičius, keksus su ben
drininkais parduodavo įvairiuose miesto
„VIENYBĖ TEŽYDI“?..!
mokyklų 'bufetuose“... J. Sasnauskas, įsi
gijęs rašomąją mašinėlę ir „A. Terlecko
Staiga mūsų visuomenėje pradėjo reikš
inspiruojamas bei pamokomas“, savo tis noras sunaikinti tai, kas yra 'sveika,
spausdiniais „bandė susilpninti tarybinę gražu, pavyzdinga ir dideliu pasjaukojiisantvarką“.
mu įsigyta — t.y. mūsų visų Sodybą. Net
Matyt, labai jau trapi yra ta santvarka, ir LNB valdyba spaudžiama vykdyti to
jei ją silpnina margarinas 'ir ateizmo pro kius norus. Kas su mumis atsitiko? Kur
pagandos aprašymas.
pradingo tas vienybės šūkis ir savitaųpio
meilės idėja, taip gražiai išreikšta mūsų
Įsigėrusiojo „tiesa“
Dar ir dar kartą „Tiesoje“ dergiamas Tautos himno žodžiuose?
’Spaudoje skaitome rezoliucijas. Labai
Balys Gajauskas bei V. Petkus, kuris, kaip
„prieš dvejus metus vykusiame teisme bu džiugu. Matome, kad Derby, Coventry,
Stoke-on-Trent, Birmlnghamo, Leicesterio,
vo įrodyta, tvirkino jaunuolius“.
Liudininkai kun. K. Garuckas, J. Petke Gloucesterio, Wolverhamptono, net ir
vičienė, O. Lukauskaitė-Poškienė, B. Fin- Škotijos lietuvių vadai pagaliau sustojo
kelšteinas, Petkaus buto dvi šeimininkės l vieną kuopą. Tai labai gražus vienybės
iškėlė didvyrišką Petkaus asmenį — „do pavyzdys. Tik labai gaila, kad neparody
rą, kultūringą ir gerą žmogų“ , pas kurį ta to vieningumo ir energijos anksčiau,
„rinkdavosi jaunimas, bet elgėsi rimtai ir kaip, pavyzdžiui, parodė Mančesteris ir
Bradlfordas. Žinoma, geriau vėliau negu
mandagiai“.
Deja, komunistinis teismas atmetė šių niekada. Jeigu toks kuklus Bradfordas su
liudininkų geras atestacijas, o pasirėmė gebėjo, pasiskolinęs 100 svarų iš Mančes
terio, įsteigti tokį gaivalingą klubą, tai ką
girto kareivėlio Civilio sapaliojimais:
„Jau antrąją teismo dieną jisai verkda gi begalbėti apie aukščiau suminėtas jung
mas pasipasakojo jaunuoliams, kad pir tines jėgas! Būtų galima įsigyti ne vieną,
mąkart saugumas jį privertė duoti paro bet kelis lietuvybės židinius.
dymus, kai jis buvo visai girtas, nieko iš
Bet gal tai tik tuščias sapnas. LNB di
esmės nesupratęs ir sutikęs su viskuo, ką rekcija, be abejo, vieningai ir solidariai
jam liepė patvirtinti, o vėliau nepajėgęs pirmoje vietoje turėtų rūpintis išlaikyti,
savo parodymų paneigti... Jis niekada ne plėtoti ir tobulinti, ką mes tarime.
buvo Petkaus išprievartautas, bet mora
Prodyk'ime tą optimizmą ir energiją,
liai jį tikrai išprievartavo tie, kas priver kuri ’anksčiau mums įgijo Sodybą. Kai
tė jį duoti melagingus parodymus“ („LKB neturėjome turtų nei automobilių, tai au
Kronika“, V tomas, 132 pel.).
tobusais aplankydavome savo klubus. O
Kaip „Tiesos“ du žurnalistai rašo, „ta dabar visko turime, bet aptingome. Atsi
rybinis teismas yra humaniškas“. Kai abu buskime! Baspėsime pasnausti Tėvo Ab
teisiamieji tariamai .pasmerkė savo nu raomo prieglobstyje.
sikalstamą veiklą, teismas rado galimybę
Justas ir Bernadeta Snabaičiai
sušvelninti bausmę“: už margariną, kek
sus ir rašomąją mašinėlę abiem priteisė REZOLIUCIJOS IR NAUJOS SODYBOS
14,5 metų „laisvės atėmimo ir nuitrėmi
Mūsų lietuviškame gyvenime pradėjo
mo“.
Koks nuostabus tarybinio teismo „hu plisti naujos ligos. Pirmoji — tai rezoliu
maniškumas“ ir kokia negirdėtai „sušvel- cijos. Jos priimamos suvažiavimuose, su
sirinkimuose. Antroji — vidurinės Angli
ninta bausmė“!
jos sodyba.
Z. Pykulis
Štai kad ir ta Wolverhamptono rezoliu
cija, kuria reikalaujama imtis priemonių,
MEILĖS BALANDIS
žinoma, kuo greičiau įsigyti naują sodybą
Izraelio policija sugavo balandį, prie
vidurinėje Anglijoje. Rezoliucijoje toliau
kurio kojos buvo pririštas kažkoks rašte
■sakoma, kad jeigu tam reikalui trūktų lė
lis arabų kalba. Įtarta, kad jis neša kaž
šų, tai tari būti panaudotos DBLS žinioje
kokią žinią arabų teroristams.
esančios LNB akcijos dabartinei Lietuvių
Tačiau arabiškai mokėjęs policininkas
Sodybai parduoti. Atrodo, kad norima
išaiškino, kad tas paukštelis neša jaunave DBLS žinioje esančias akcijas LNB ne
džių žinią Alachui, prašančią ilgo gyveni
paprastame akcininkų suvažiavime panau
mo ir daug vaikų.
doti nugalėti tiems akcininkams, kurie ne
nori, kad ta Sodyba būtų parduota.
Kiltų klausimas, ar rezoliucijos signata
Pasirodo, ir žvirbliai jau yra suskai
rai turi kokią nors teisę pasisakyti, kada
čiuoti. Jų pasaulyje esą arti milijardo.

taip pat racionaliai naudoti finansinius
išteklius.“
„LIETUVOS“ ANSAMBLIS ŠVEDIJOJE

„Tiesos“ pranešimu, dainų ir šokių an
samblis , ^Lietuva“ rugsėjo 27 d. išvažiavo
į Švediją.
Ansamblis paskirstytas dviem grupėmis
ir su koncertais numato aplankyti apie 60
miestų.
Kartu ruošiamos liaudies meno, gintaro
dirbinių, medžio drožinių, B. Valanibinaitės-Jokūbonienės gobelenų, foto paroda.
Švedijoje jau sėkmingai koncertavę M.
K. Čiurlionio vardo mokyklos šokėjai ir
mualkantai ir dainininkai E. Kaniava ir
G. Kaukaitė.
VILNIAUS ŽELDINIAI

Apie Vilniaus želdinius „Tiesoje“ rašo
ma:
„Apie 6,5 tūkstančio hektarų žaliuojan
čio masyvo — tokios dabar Vilniaus mies
to apželdinimo tresto valdos. Nuo dešim
tojo penkmečio pradžios jos išaugo be
veik septintadaku. Plečiama parkų, skve
rų, naujųjų gyvenamųjų rajonų želdinių
teritorija. Miesto želdiniai sujungiami su
priemiesčio miškų parkais. Vienam vil
niečiui dabar tenka vidutiniškai 270 kva
dratinių metrų želdinių.
FAZANYNAS BIRŽŲ KRAŠTE

Jau 'skaitėme, kad fazanynų yra šen ir
ten Lietuvoje.
Dabar savo fazanyną įsteigė ir Biržų
krašto medžiotojų ir žvejų draugija. Tam
reikalui paskirta 2,5 ha pievų ir krūmynų.
Medžiotojai patys pasirūpino įrenginiais.
Pirmai pradžiai iš Panevėžio eksperimen
tinio medžioklės ūkio atgabenta 800 fazanirikų, ir pensininkas K. Januševičius su
žmona įsipareigojo juos prižiūrėti.
Fazaniukai, sako, 'auga dienomis ir mik
lina sparnus.
Fazanynas 'būsiąs plečiamas — žadama
kasmet išauginti po 1.5-2 tūkstančius
paukščių.
PASVALIO RAJONO ŽALOJI MASKVOS
PARODOJE

Maskvoje buvo Surengta veislinių galvi
jų paroda, ir joje specialistai gerai įverti
nę Pasvalio rajono „Pavasario“ kolūkio
danų žalųjų veislės karvę, kurios pienas
labai riebus — 4.48 proc. Per trečią lakta
ciją ji davusi 7922 kg pieno.
Aukšto produktyvumo Lietuvos žalųjų
ir juodmargių veislių karves rodę Stankū
nų eksperimentinis ūkis, Upytės bandymų
stotis, Baisogalos eksperimentinis ūkis.
Buvę rodomi iš Lietuvos nugabenti bu
liai, kiaulės ir arkliai.

Skaitytoją taukai
ir kaip tomis akcijomis balsuoti. Daug
kas savo akcijas perleido DBLS, norėdami,
kad esamoji padėtis būtų užtikrinta atei
čiai. Jie savo akcijomis gali balsuoti, kaip
jiems patinka, bet ne svetimomis
Kaip iš pavardžių po rezoliucija matyti,
daugumas pasirašiusiųjų nuo labai seniai
yra skyrių pirmininkai. Jeigu jiems taip
rūpėjo tie lietuviškos veiklos reikalai ir
pagerinti tai veiklai sąlygas, tai kiekvie
nas Skyrius ar visi susidėję kartu galėjo
įsigyti savo pastogę, kaip tai yra padarę,
pavyzdžiui, Bradfordo lietuviai. O jeigu
anksčiau tų vietovių lietuviai praleido
progą įsigyti savas lietuviškas pastoges,
tai šiandien apie tokią vidurinėje Angli
joje nebėro ko kalbėti.
Vartant kartotekas, matyti, kiek ten lie
tuvių esama, o sąskrydžiuose ir susirinki
muose matyti ir jų amžius. Tasai amžius,
norime mes ar nenorime, keičia ir keis
mūsų kolonijų veidą. Dar keletas metų,
ir vėl būsime Smarkiau pasikeitę. Jau
šiandien jaučiame tą didžiulį mažėjimą
pamaldose, klubuose. Tai liudytų ir „Eu
ropos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo
ateities svarstymai.
Taigi, užuot priminėję panašias rezo
liucijas, turėtume susirūpinti, kad kuo il
giau išlaikytume turimąsias lietuviškas
pastoges. Turime surasti daugiau skai
tytojų „Europos Lietuviui“, 'knygoms. Tai
būtų pozityvus darbas lietuviškai bend
ruomenei. Tad nieko negriaukime. Su
griauti labai lengva, bet ką nors nauja
pastatyti yra labai suriku.
Stasys Kasparas
DŽIAUGIUOSI ŽEMĖLAPIU

Aš nepaprastai džiaugiuos dėl lietuviško
žemėlapio, kurį spausdinate „Europos Lie
tuvyje“. Labai, labai gražu, nepaprastai
gražiai sugalvota, labai tinka mums vi
siems, nes mus, lietuvius, kaimynai per
daug žemais laiko (gal truputį tokie ir
esam...). Bet nėra ko išsigąsti. Tik neišsi
gąskit kritikų. Ne tik svetimi puls mus —
yra ir savų išgamų.
Kritikams tuo puikiu žemėlapiuku uždavėt per nosį.
Kad galėtumėt padaryti atskirą tokį že
mėlapį, būtų gera nusipirkti sau.
S. Ručinskienė
PATIKSLINIMAS

„E. L,“ Nr. 35 „Skaitytojų laiškuose“ po
straipsniu parašyta: .Liudas Liutikas“.
Turėjo būti parašyta Liudas Liutkus.
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KALĖDINIS BAZARAS
Laplkričio 29-30 dienomis įvyks tradici
nis iPaibai'tiečių Moterų Kalėdines Bazaras
Latvių Namuose Londone, kur „Daina
va“ atgtovaus lietuvių skyriui. Prašome
mitelius tautiečius (talkon.
Lietuviškam kampeliui laibai reikalinga
tautinių motyvų darbeliai: juostų, pagal
vėlių, medžio dirbinių, gintaro ir kita. Be
to, reikia fantų loterijai — tinka visokios
smulkmenos.
Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite
ligoniams, seneliams ir kitiems vangan pa
tekusiems tautiečiams. Dalis metinio pel
no skiriama jaunimo ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Daiktus ir pinigines
aukas siųsti iki lapkričio 20 d. šiuo adre
su:
„Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2PT.
Dainavietės

sis jaunimas atliks trumpą programą. Tu
rėsime lietuvišką muziką, veiks baras, Ibus
gausi loterija.
Kviečiami atsilankyti visi i® arti ir to
li

Derby skyriaus valdyba

Vokietija

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
HAGENE
Spalio 11d. Hagene, V. Vokietijoje, įvy
ko Tautos Dienos minėjimas. - Minėjimą
surengė Nordrheinh Westfalijos VLB at
stovybė.
17 vai. tikintiesiems buvo atlaikytos pa
maldos bažnyčioje. 18.30 vai. susirinku
siems paskaitą 'Skaitė mokytojas V. Bartu
sevičius. Jis spalvingai vokiečių ir lietu
vių kalbomis nušvietė Lietuvos praeitį,
dabartį 'ir ateities vystymosi eigą, pabrėž
damas, kad Lietuva 1945-1980 m. yra pa
PARDUODAMI TAUTINIAI RUBAI
siekusi pramonėje didesnės pažangos ne
Skubiai parduoti siūlomas pilnay kom gu kitos tautos Sov. Sąjungoje. Bet lie
plektas moteriškų lietuviškų tautinių rū tuvio širdyje degė ir tebedega laisvės
bų.
troškulys.
Kaina £90.00. Telefonas 460 2592.
Vyskupas dr. A. DeksmyS, sveikindamas
brolius ir 'seseris išeivijoje, prisiminė, kad
lietuviai ir Sibire randa disidentų rusų
taflpe, kurte suteikia ištremtiems iš tėvy-

Londonas

ŠOKIŲ VAKARAS
Tautinių šokių grupė
„ŽAIBAS“
maloniai kviečia visus
lapkričio 29 d., šeštadienį, į
ŠOKIŲ VAKARĄ
6.30 vai vakaro
Sporto ir Socialinio Klubo salėje,
(345A Victoria Park Road, E.9).
Įėjimas 2 svarai

RUDENS VAKARAS
šeštadienį, lapkričio 8 d., 7.30 vai., Spor
to ir Socialinio klubo patalpose (345A
Victorija Park Road, Landon, E.9) rengia
rudens vakarą.
Įėjimas veltui. Užkandžiams bus specia
lūs kopūstai su dešromis, veiks taip pat
baras.
Visi kviečiami dalyvauti.

J. LUKĖNAS ATOSTOGAUJA
IŠ jūrų marių ir vandenynų jūreivis
Juozas Lukėnas parplaukė J sausumą il
gesnių atostogų.
Jas leidžia, kaip ir visada, pastovioje
vietoje — Lietuvių Namuose.
UŽSIMUŠĖ POVILAS BARISAS
Spalio 18 d., šeštadienio, rytą prie savo
gyvenamo namo kieme rastas negyvas
Povilas Barisas, 69 metų amžiaus.
Atrodo, jis buvo pamiršęs raktus ir no
rėjo įlipti pro langą, nes rastos pastatytos
kopėčios ties langu. Policija tiria mirties
(priežastį.
Velionis giminių čia neturėjo.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Mančesterio Karių Veteranų Sąjungos
Skyrius „Ramovė“ lapkričio 15 d., 6 vai.
vakaro, Cheetham Town Hall rengia ka
riuomenės šventės minėjimą su įdomia
programa.
Paskaita H. Vainio. Dainuos Solistai V.
Gasperienė ir J. Čemig ir P. Vasio veda
mas Bradifordo vyrų sekstetas. Bus suvai
dintas A. Bučio „Nevystantis vainikas",
veikalas iš Lietuvos laisvės kovų, 'kurį
režisuoja pats autorius.
Po programos šokiai, grojant linksmai
kapelai.
Be to, veiks baras ir užkandinė.
Prašome dalyvauti visus iš arti ir toli
— neapsigausite.
LNKV „Ramovė“
Mančesterio 'skyrius

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
ro, DBLS Derby skyrius šv. Juozapo nau
jojoje parapijos salėje (Mill Hill Lane,
Derby) rengia kariuomenės šventės minė
jimą.
Paskaita bus J. Zoko, Derby lietuviška-

tekėjusios dukros — Edita ir Irena su šei
momis, brolis ir kiti giminės.
Velionies dukras ar jų šeimas bei visus
gimines visi giliai užjaučiame ir kariu
liūdime.
Tebūnie mūsų tautiečiui Arnoldui Ma
maičių! lengva Vokietijos žemė, kuri ve
lionį amžinai priglaudė.
J. Pyragas

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO
IŠVYKA
Spalio 5 d. Vasario 16 gimnazijos Evan
gelikų jlaunimo ratelis turėjo savo tradici
nę metinę iškylą. Kadangi ekskursijos or
ganizatorius, kum Fr. Skėrys, buvo pasam
dęs didelį autobusą, šalia evangelikų mo
kinių galėjo dalyvauti ir katalikai moki
niai bei personalas.
Šiais metais buvo numatyta aplankyti
Reino upės slėnį: Loreley, Ruedesheim ir
Mainz. Kelionė pradedama autostrada li
gi Wiesbadeno, tada autobusas pasuka į
Taunulso kalnus ir miškus. Vaizdai .gra
žūs. Pravažiuojamos Schlangenbad ir Bad
Schwalbach vietovės.
Reinas pasiekiamas St. Goarshausene.
čia upė yira labai siaura ir 'gili, o kalnai
kyla stačiai į virtšų. Vienas jų yra Lore
ley. Apie jiį pasakojama legenda, kad ant
jo sėdėdavo mergužėlė, šukuodavosi savo
ilgus auksinius įplaukus ir labai gražiai
dainuodavo. Valtininkai žiūrėdavę į ją, o
jų laivelijai tuo tarpu suskildavę į uolas,
ir taip jie žūdavę. Tą legendą labai gra
žiai yra išreiškęs didysis vokiečių dainius
Heinrich 'Heine:
Aš nežinau, ką tatai reiškia,
kad toks 'liūdnas esu.
Pasaką senųjų laikų,
užmiršit negaliu, negaliu...

Iš tikrųjų ir šiais laikais prie Loreley
kalno yra pavojingiausia Reino dalis. Piro
šią vietą laivams galima plaukti tik su
Specialiu vandens ir uodų žinovu.
Užvažiuojame ant to Loreley. Išlipę pa
žiūrime apačion: kalnas eina stačiai že
myn 132 metrus. Pagalvojame, jei čia kas
nukristų... ir mus nukrečia šiurpas. Atsi
traukę 'grįžtame prie autobuso valgyti iš
gimnazijos pasiimtų pietų. O pavalgę tę
siame kelionę Reino rytine pakrante į
R'uedesheimą.
Pravažiuojame
Kaub,
Lorch, Assmanlnhausen. Kairėje — .ant
kiekvieno kalno pilis, o tų kalnų virtinė
nesibaigia’... Slėniai 'apsodinti vynuogėm.
Dešinėje — upė, vis diar siaura, beit pro
tarpiais matyti salelė, o joje — pilis. Gra
žūs vaizdai! Ne be reikalo kiekvienas ame
rikietis, atvykęs Europon, būtinai stengia
si pamatyti Reiną.
Ruedesheimas. Ant kalno virš šio mies
to yra didžiulis paminklas: Germanija —
12 metrų aukščio statula, lieta iš 32.000 kg
■bronzos, simbolizavusi /Vcikietijos suvie
nijimą. Po 1870/71 metų prieš Prancūziją
laimėto karo, po kurio tapo suvienyta VoI kitetiįa, šis paminklas buvo pastatytas priI minti tą istorinį momentą ateinančioms
kartoms. Bet dabar Vokietija vėl suskal
dyta. Gal reikėtų nupjauti dalį Germanijos ir pasiųsti į Rytų Berlyną? Vokietijo
je nebeliko jokio nacionalinio jausmo:
Germanijos paminklas pašaipiai vadina
Pleitisias Jf. Uaims
mas Storiausia ir sunkiausia Vokietijos
■moterimi.
nės lietuviams ateities impulSų.Kun.V.šar
Važiuojame į miestelį. Ruedesheimas
ka savo kalboje prisiminė ir tuos lietuvius pilnas turistų — amerikiečių, japonų, vel
kurie šiandieną už įtikėjimą yra ištremti nias kitas gal ir vokietis. Ruedesheimias —
į Sibirą. Kum. V. šarka yra labai vertina konjako 'gamybos centras. Žymiojoje Drosmas išeivijoje, kadangi jis turi (be galo selgassėje, siauroje gatvelėje, kurioje tik
didelę iškalbos dovaną. Jo su entuziazmu karčemos ir suvenyrų krautuvės, mums
pasakytos kalbos ilgai pasilieka lietuvių perdaug susigrūdimo. Patraukiame toliau,
širdyse.
kur ramiau. Bet j'au. vėl laikas tęsti kelio
Po to solistė Hermanaitė sudainavo pen nę!
kias dainas. Pianinu palydėjo prof. dr. VaPravažiuojame Eltvillę, žymų savo
syliūnas. Solistė sužavėjo visus savo gro Išalmpano gamyba, ir Hesseno valstybės
žiu ir balso švelnumu.
sostinę Wiiesbiadeną, moderniu tiltu1 per
Šokėjams 'grojo Petrikaitis.
kertame Reiną, ir, štai, esame Malinze.
Salė buvo pilna.
Mainzas yra gana didelis miestas, turįs
Nuostabu, kad išeivijoje daugumas lie arti 200.000 gyventojų. J.'is yra Rheinlandtuvių sugebėjo prasimušti į mokslo viršū Pfalz valstybės sostinė. Autobusą pastato
nes ir užimti aukštas pareigas pramonėje me pačiame centre ir einame aplankyti šv.
bei valdžios įstaigose. Todėl didžiai ger Martyno ir šv. Stepono katedros. Kokia ji
biami pasaulyje, kad sugeba savo darbštų didelė ir įspūdinga! Ji viena1 seniausių ro
mu prasimušti į gyvenimo viršūnes ir tei maniškų Vokietijas bazilikų, pradėta sta
kia vilti tiems lietuviams, kurie trokšta tyti 975 m., pašventinta 1009 m. Tris kar
laisvės.
tus bažnyčia yra degusi, vieną kartą be
Inž. R. Tautvaišas veik sugriuvusi, kadangi pamatai nusmu
ko, bet vis iš naujo pastatyta, pataisyta.
Modernaus Mainzo miesto centre ji stovi
A. A. ARNOLDAS MAMAITIS
tokia, keikia 'buvo ir pirmame tūkstantme
Rugsėjo 24 d. Luebecke mirė Arnoldas tyje. šaltas oras viduje: kampuose, įprie
Mamaitis. Buvo gimęs 1902 m. birželio 8 stulpų, šoninėse kapelose stovi milžiniš
d. Latvijoje. Palaidotas - krematizuotas kos įvairių šventųjų statulos, sienose di
rugsėjo 30 d, Luebeeko Vorwerker kapinė deli paveikslai.
se.
Priešais katedrą yra spaudos muziejus,
Velionis visą nepriklausomybės laiką iš
gyveno Kaune ir tarnavo komercijos ban vadinamas ir Gutenbergo muziejumi.
ke, o 1941 m. su šeima repatrijavo į Vo Kaip žinome, Mainzo pilietis Jonas Gutenkietiją. Po karo apsigyveno Luėbeck-Aintil bergas penkioliktojo amžiaus viduryje iš
lerie DP stovykloje ir iki stovyklos likvi rado spausdinimo būdą atskiromis raidė
dacijai 1962 m. laikė joje svetainę, kur mis, kurios sudedamos į žodžius, o vėliau
įvairių parengimų ir švenčių minėjimų vėl išardomos. Tai buvo tuomet didelė
metu mielai leisdavo nemokamai naudotis naujiena, nes nebereikėjo knygų perraši
sale. Kai velionis išsikėlė iš stovyklos ir nėti ranka 'arba pjaustyti visą puslapį iš
apsigyveno privačiai ir kol sveikata lei medžio. Knygų kainos smarkiai sumažėjo.
do, dar keletą metų Luebecke buvo ko Gutenbergo muziejuje galima maltyti jo
mercijos banko patikėtinis — išnešioda darbą čir spaudos istorijos svarbiausius
vo į įkyrius slaptai pinigus ir dokumen etapus. Muziejaus centre yra Gutenibergo
tus.
42 eilučių biblija — 1445 m. pirmoji 'atski
Velionis buvo aukštos inteligencijos romis raidėmis spausdintoji knyga.
Jau temsta! Laikas važiuoti namo. Mo
žmogus. Nors buvo evangelikas, bet nuo
širdžiai paremdavo lietuvių katalikų sie kiniai prie autobuso šoka lietuvišką tau
lovadą ir (bendruomenę. Buvo labai malo- tinį šokį; bet j'au vėlu, nedaug žiūrovų.
niaius būdo dr gero charakterio, draugiškas Sulipame. Nuotaika gera. Mokiniai auto
ir su visais nuoširdžiai sugyvenantis. Ve- buse traukia (lietuviškas dainas. Bet kiek
lionies žmona mirė 1979 m. Paliko dvi iš viena kelionė tartą 'turu baigtis! Jau iš au-
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Vasario 16 gimnazija
MŪSŲ

VISŲ REIKALAS

Vasario 16 'gimnazija dirba jau 30-tuo
sius metus. Ryžtu ir vieningumu lietuvių
daubų įsteigta, to paties visų lietuvių su
tartinio darbo dėka gimnazija ligi šiolei
išsilaikė, išugdžiusi lietuviškoj ir krikš
čioniškoj dvasioj ištisą jaunų lietuvių ge
neraciją.
(Pradinės lituanistinės mokyklos nebe
veikia Vokietijoje, taip pat ir Anglijoje.
Liko tik viena Vasario 16 gimnazija, vie
nintelė ne tik Europoje už cfcup. Lietu
vos iribų, bet ir visame laisvajame pasau
lyje. Ar ir jai laikas užsidaryti?
Gimnazijoj šiuo metu mokosi 60 mokitostrados 'įsukame į Huettenfeldą, jau esa
me (gimnazijos kieme.
Dar reikiia padėkoti kum. Fr. Skėriui už
gražią iškylą. Jis, jau daugiau kaip 25
metus pariaukojęs Vasario 16 gimnazijos
mokiniams, kasmet organizuoja, praveda
keliones, išvykas, ekskursijas ir it. t. Jis
dirba vienas, niekieno nepadedamas. Ačiū,
kum. Skėry!
Petras Veršelis

KAS KIEK GRŪDŲ PARDUOS SOV.
SĄJUNGAI
Sov. Sąjungos grūdų derlius šįmet esąs
apie 20 procentų mažesnis negu planuota.
Kadangi trūks pašarų, tai būsią išplauta
daug gyvulių jau artimiausiais mėnesiais.
Pasaulio rinkose būsią galima prisi
pirkti, ypač už auksą, bet ne tiek, kiek
reikėtų. O duonos gyventojams užteks.
Pagal dabartinius suvaržymus iš JAV
galės gauti 8 mil. tonui Jeigu Reaganas
bus išrinktas prezidentu, jis yra pažadė
jęs suvaržymus atšaukti. Tačiau pagal
dabar pasirašytąją sutartį Kinija turės
teisę iš JAV per 4 mietus nusipirkti 24
mil. tonų, taigi Sov. Sąjungai gali i'r ne
belikti.
Argentina parduos 4 mil. tonų ir pusę
milijono tonų sojos. 'Australija parduos
3,9 mil. tonų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 9 d., 11.15
■vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkričio 16 d., 11.15
vai., židinyje. Minima Aušros Vartų
Gailestingumo Motina Marija ir Vy
tautas Didysis 550 metų mirties pro
ga.
DERBYJE—(lapkričio 16 d., 14 vai., Brid
ge Gate.
LEEDSE — lapkričio 9 dieną skirtingu
laiku: 2.15 v. p.p. Paminėsime mirusius.

BRADFORDE — lapkričio 16 d., 12.30 v.

nių, suvažiavusių iš Vokietijos, Anglijos,
Amerikos, Kanados ir Brazilijos. Einamas
9-rių metų gimnazijos kursas pagal Vclkitetijos mokyklų programas, o atvykusioms
iš Amerikos — pagal to krašto mokyklų
programas. Mokinių skaičius klasėse ne
didelis, todėl mokymo darbas yra intensy
vus. Abiturientai išlaiko abitūros (gimna
zijos baigimo) egzaminus, duodančius tei
sę stoti į Ibet kurį universitetą, o atvykę
iš Amerikos gauna visas įskaitas, reika
lingas pereiti į aukštesnę klasę. Dėstomo
ji kalba lietuvių, išskyrus kelis dalykus
paskutinėse klasėse, kurie dėstomi vokie
čių kalba, nes abitūros egzaminai laiko
mi vokiečių kalba.
Vokietijos lietuvių bendruomenė, gim
nazijos Ikuiratoriij a ir visi vietos lietuviai
daro viską, kad 'gimnazija išsilaikytų, kad
dar ilgus metus galėtų jaunimą lietuviš
kai ugdyti. Bet jų vienų jėgų šiuo metui
nebeužtenka — reikia pagalbos iš visų lie
tuvių.
Gimnazijos ir bendrabučių 1980 metų
biudžetais yra DM 898.000. Iš vokiečių
įstaigų ir katalikų vyskupų numatyta gau
ti DM 588.000. Likusią DM 310.000 sumą
turime sutelkt mes patys iš mokinių mo
kesčių už bendrabutį ir lietuvių visuome
nės aukų. Bet jau kelinti metai tos sumos
nebesuiremkamc,
ir vokiečių įstaigos
svarsto, ar jiems irgi nereikėtų sumažin
ti savo įnašo ar net paramą v’sai nutrauk
to, nes susidaro įspūdis, kad lietuvių inte
resas turėti savo gimnaziją nyksta.
Šių metų biudžetui subalansuoti mums
reikia ligi gruodžio mėnesio 31 d. iš liėtuvių visuomenės sutelkt DM 90.000. Dalį
šios sumos turime surinkti tarp Vokieti
jos lietuvių, o (kitą dalį reikia sutelkti iš
Anglijos, Amerikos, Kanados ir kitų kraš
tų lietuvių aukų.
Dėkojame visoms lietuvių institucijoms,
gimnazijai remti būreliams, paskiriems
asmenims, ligi šiolei .gimnaziją rėmusiems. Prašome paramos ir dabar, nes be
jos gimnazija negalės išsilaikyti.
Artėja Kalėdos. Galvosime, ką padova
noti artimiesiems švenčių proga. Nepamūršikiime ir savos gimnazijos! Ir jei kiek
viena lietuvių šeima, kiekviena lietuvių
organizacija, kiekvienas lietuvis į savo
dovalnų sąrašą įtrauktų ir Vasario 16 gim
naziją, ji visų bendram džiaugsmui iš šio
meto sunkumų išeitų ir su 'giedria viltimi
žiūrėtų į ateitį.
Aukas prašome siųsti: Privates Lir
taiuisches Gymnasium, 6840 Lampertheim
4, Wiest Germany.
Gimnazija yra mūsų visų. Ir jos ateitis
priklauso nuo mūsų visų. Mes negalime
leisti jai užsidaryti.
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos
valdyba

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Specialus siuntinys 1 — 1980
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui, vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei, vyriškas arba
moteriškas megztinis, komplektas moteriškų nailoninių rūbų
arba vyriški geresni marškiniai, ,,Wrangler“ arba „Levi
Strauss“ jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto, crimplene
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm, vy
riški arba moteriški odiniai geri pusbačiaišio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis
£128.00.
Taip pat dar galima į šį siuntinį pridėti 9 sv. prekių, me
džiagos galima pridėti 4 m ir dirbtinio minko kailio paltui
2.75 m.
žemiau siūlome keletą, naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušas, 5 sv.
£110.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, 6 sv. £43.00.
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi Srauss“, sveria 2 sv.
Siuntinyje gali būti dvi poros. Už vienas
£20-00.
Jeans „Wrangler“ rumbuoto velveto, sveria lį sv. (gali
būti 2). Už vienas
£20.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. £18.00.
Moteriškos arba vyriškos kojinės
£1.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės
£6.00.
Telescopic lietsargis, sveria į sv.
£5.50.
Geresni marškiniai
£9.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria lį sv. £22.00.
Puiki medžiaga suknelei, 1 sv£14.00.
Vilnonė eilutėms medžiaga, 3 sv.
£28.00£32.00
£46.00.
Kalkuliatorius TI-33 Texas
£28.50.
Stetoskopai, i sv.
£27.00.
šiuos maisto produktus įgalima siųsti su rūbais:
į sv. arbatos £2.00., i sv. Nescafes — £3.00, 1 sv. pupelių
kavos £3-50, 1 sv. šokoladinių saldainių — £3.50, 40 ciga
rečių — £2.30.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, už visas persiuntimo
išlaidas reikia pridėti £17.50.
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarant testamentus, administruojame nuosavybes,
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba daiktais,
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 01-460 2592

