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AMB, KAMPELMANAS APIE 
MADRIDO KONFERENCIJA

š.m. rugsėjo 17 d. JAV Senato Rūmuo
se, Washingtone, JAV Komisija saugumo 
ir bendradarbiavimo Europoje reikalams 
(Commission on Security and Cooperation 
in Europe) padarė pranešimą apie Madri
do konferenciją. Pranešamą darė JAV de
legacijos pirmininkas, ambasadorius Max 
Kampeimanas, dalyvaujant Komisijos pir
mininkui Dante B. Fascell ir nariams: se
natoriams John Heinz (Pa.) ir Claiborne 
Pell (RI), Kongreso atstovei Millicent Fen 
wick ir Komisijos reikalų vedėjui R. Spen
cer Oliver.

Ambasadorius Kampeimanas pažymėjo, 
kad jau paruošiamojoje konferencijoje 
Sovietų delegacija dėjo pastangas sutrum 
pinti Helsinkio Akto vykdymo svarstymus 
ir skirVi tik šešias savaites. Sovietų dele
gacijai rūpėjo iš Madrido parsivežti ii- pa
skelbti pasirašytus susitarimus.

Ambasadorius Kampeimanas kiek pla
čiau nušvietė pasiektus rezultatus. Jis pri
minė, kad kompromisas buvo pasiektas 
dėl apie 80 proc. pasiūlymų. Likosi neiš
spręsti trys dalykai: pasiūlymai 'liečian
tys žmogaus teises, saugumo konferencijos 
sušaukimą ir jos darbų apimtį, ir sekan
čios konferencijos vietą ir laiką.

Vakarai laikosi nusistatymo, kad konfe
rencijos baigiamajame akte būtų išlaiky
tas tam tikras balansas tarp visų trijų 
„krepšių“, būtent, kad 1 baigiamąjį aktą 
būtų sutarti ir įtraukti nutarimai liečian
tys žmogaus teises.

Kiek tai liečia saugumo konferencijos 
sušaukimą, JAV delegacija remia Prancū
zijos pasiūlymą, kad toje konferencijoje 
būtų svarstoma kaip padidinti pasitikėji- 
saugumu, kad būtų išvengta netikėto už
pusimo ir nustatytos saugumui patikrin
ti priemonės. Vakarai siūlo, kad apimtų 
visą Europą iki Uralo, o Sovietai — kad 
būtų įtraukta ir JAV teritorija.

Ambasadorius Kampeimanas pažymėjo, 
kad jeigu kitos valstybės turėtų panašias 
institucijas kaip šioje JAV Komisija (va
dina ir JAV Helsinkio Komisija), tai žmo
gaus teisių klausimas būtų žymiai pažen
gęs. Kampeimanas pabrėžė ypatingai stip
rų Vakarų (NATO) valstybių sutarimą ir 
bendradarbiavimą, ko Sovietai nesitikėjo.

Po pranešimo sekė paklausimai. Kam- 
pelmanas padėkojo visiems dalyviams, ku
rie talkino Madrido konferencijos metu 
ir dabar.

Iš lietuvių dalyvavo: buvę Madrido kon
ferencijoje VLIKO pirm. dr. K. Bobelis 
ir ALTO atstovas dr. J. Genys ir buv. 
JAV delegacijos narys p. R. česonis, taip
gi Žmogaus Teisių Komiteto pirm. dr. D. 
Krivickas ir VLIKO-ELTOS įstaigos vedė
ja M. Samatienė.

TERORISTAI NAUDOJA SOVIETŲ 
GINKLUS

Rugsėjo 28 d. šiaurės Airijos teroristai 
paleido mažo kalibro sovietų gamybos ra- 
kietą į pravažiuojantį policijos automobi
li, užmušdami vieną policininką ir sunkiai 
sužeisdami antrą.

Kariuomenei apsupus aplinkinius na
mus, buvo suimti septyni vyrai ir rasta 
nemažas kiekis ginklų bei amunicijos. Pa
leistoji rakieta buvo to paties tipo, kokią 
vokiečių „raudonosios armijos“ teroristai 
buvo neseniai panaudoję Heidelberge, ap
šaudymui pravažiuojantį JAV generolą.

NUSKENDO LAIVAS
Suomių prekinis laivas „Magdalena“, su 

sidūręs Baltijos jūroje su graikų laivu 
„Rodosi“, nuskendo prie pietinės Švedijos 
kranto. Septynių žmonių įgula buvo išgel
bėta.

POPIEŽIUS GRIŽO I VATIKANĄ
Popiežius grįžo iš savo vasaros reziden

cijos ir spalio 4 d., sekmadienį, pirmą kar 
tą po penkių mėnesių pasirodė šv. Petro 
aikštėje.
Palaiminimo ceremonijoje dalyvavo per 

15 000 maldininkų, kurie matė popiežių 
truputį išblyškusį, bet sveiką ir besišyp
santį.

NUKRITO KELEIVINIS LĖKTUVAS
Olandijos keleivinis lėktuvas F 28, skri

dęs iš Roterdamo į Eindhoveną su 13 ke
leivių ir 4 žmonių įgula, nukrito nuskri
dęs 25 km nuo Roterdamo. Visi skridusįe- 
)i žuvo.

PABĖGO RUMUNAS
Rumunijos boksininkų komandos tre

neris Karol Menczel (40 m. amžiaus) pa
prašė politinio prieglobščio Austiljoje.

MUILO NORMOS
Nuo spalio 1d. Lenkijoje yra įvestos 

Muilo normos. Kiekvienam suaugusiam 
bus leista nusipirkti vieną gabaliuką mui
lo per du mėnesius. Dirbantieji sunkų dar 
bą galės nusipirkti du gabaliuku.

EGIPTE
NUŽUDĖ PREZ. SADATĄ

Spalio 6 d. per kariuomenės parodą, vy
kusį prie Kairo, maža grupė kareivių iš
šoko iš pravažiuojančio šarvuočio, pribė
go pile vyriausybės tribūnos, metė kele
tą granatų ir automatų ugnimi nužudė bei 
sužeidė ten buvusius.

Po trumpos bet aršios kovos, trys žudi
kai buvo nukauti, kiti suimti, tarp jų vie
nas karininkas. Jiems pavyko mirtinai 
sužeisti prez. Sadatą Ir dvylika kitų as
menų. 33 buvo sužeisti, jų tarpe keli už
sienio diplomatai.

Vice-prezidentas Hosni Mubarak, kuris 
liko nesužeistas, ir vyriausybės nariai 
tuoj pat ėmėsi skubių priemonių Egipto 
saugumui užtikrinti.

Manoma, kad atentatą suorganizavo 
gen. Saad ei Shazy, buv. Egipto gen. šta
bo viršininku, dabar gyvenąs Libijoje, ku
ris nesutiko su prez. Sadato vedama politi 
ka

Kaip žinoma, prez. Sadatas siekė taikos 
su Izraeliu ir draugiškų santykių su Va
karų valstybėmis.

Pagerbdami mirusį prez. Sadatą, į jo 
laidotuves spailio 10 d. suvažiuoja Vaka
rų valstybių galvos bei aukščiausi parei
gūnai.

Spalio 7 d. Egipto parlamentas vienin
gai nutarė išstatyti kandidatu į respubli
kos prezidentus ligšiolinį viceprezidentą 
Hosni Mubaraką. Pagal konstituciją, pre
zidentas išrenkamas referendumu, kuris 
bus pravestas ateinančią savaitę.

EGIPTE DAR NERAMU
Spailio 8 d. Egipto provincijos mieste 

Assiut musulmonų ekstremistai puolė po
licijos nuovadą. Per susišaudymą žuvo 
apie 15 žmonių.

DAUGIAU DARBIEČIŲ REMIA 
SOCIALDEMOKRATUS

Naujai įsisteigusios Britų socialdemok
ratų partijos konferencija, apvažiavusi 
Perth (Škotijoje), Bradfordą (vid. Angli
joje) Ir Londoną, svarstė partijos progra
mą ir artimiausius uždavinius. Posėdžiau
dama Bradforde konferencija entuziastiš
kai sutiko atvykusį) Tom McNally, buv. 
Darbo partijos lyderio J. Cadaghano pata
rėją, kuris pareiškė, kad jis pasitraukia 
iš Darbo partijos, nes nesutinka su konfe
rencijos nutarimu Britanijai pasitraukti 
iš Europos ekon. bendruomenės.

IŠGELBĖJO AUKSĄ
Britų narūnams pavyko ištraukti iš pa

skendusio laivo bemaž visą auksą, kurį 
Sov. Sąjunga siuntė Amerikon 1942 m. 
Auksas buvo pakrautas Murmansko uoste 
į britų karo laivą „Ednburgh“, kurį vokie
čių povandeninis laivas torpedavo 170 my
lių nuo kranto.

Laive buvo 400 gabalai geriausio aukso, 
kuris pagal šių dienų kainas yra vertas 
45 milijonus svarų sterlingų. Laivas guli 
250 m gilumoje. Dešimts narūnų dirbo per 
tris savaites, kol jiems pavyko iškelti auk 
są |į gelbėjimo laivą. ,

Gelbėjimo bendrovė už darbą gaus apie 
20 milijonų svarų sterlingų. Likusioji da
lis bus padalinta tarp Sov. Sąjungos ir 
D. Britanijos, tokiu būdu, kad du trečda
lius gaus Sov. Sąjunga ir vieną trečdalį 
D. Britanija.

Auksas karo metu buvo siunčiamas Ame 
rikon už Sov. Sąjungai pristatytus gink
lus.

SUIMTAS ALGIMANTAS ANDREIKA
Briuselyje išeinančio biuletenio USSR 

News Brief (1981 rugpj. 15) žiniomis, ge
gužės 25 d. Vilniuje buvo suimtas Algi
mantas Andreika. Arešto dieną, jo bute, 
kur jis gyveno su žmona ir nepilnamečiu 
sūnumi, padaryta krata, kuilos metu kon
fiskuoti keli Lietuvių archyvo numeriai. 
Andreika kaltinamas pagal LTSR Bau
džiamojo Kodekso 68-ą straipsnį) („anti- 
sovietinė agitacija ir propaganda“).

Tą pat dieną Vilniuje padaryta krata 
pas Andreikos tėvus (nieko nerasta), taip 
pat pas buvusį Vilniaus aerodromo virši
ninką Robertą Semėną ir Ardzijauską, ku 
rio bute rasta LKB Kronikos numerių ir 
kitos savilaidos. Ardzijauskas buvo sulai
kytas, bet po dviejų dienų paleistas.

(Elta)

SASNAUSKAS IŠSIŲSTAS I TREMTĮ
Birželio gale ar liepos pradžioje Julius 

Sasnauskas baigė pusantrų metų bausmę 
Vilniaus KGB kalėjime, informuoja Biu
letenis USSR News Brief (1981 rugpj. 
15). Surakintomis rankomis jis buvo lėk
tuvu išsiųstas į tremties vietą:. 636600, 
Tomskaja obl., pos. Paraber, ui. Sovieska- 
ja, 147a. Sasnauskas dirbo santechniku. 
(Elta)

SOLIDARUMO KONGRESAS PASAULYJE
Kongresas, priėmęs organizacijos prog

ramą ir išrinkęs vadovybę, spalio 8 d. pa
sibaigė.

Lenkijos laisvųjų profsąjungų „Solida
rumas“ kongresas Gdanske dauguma bal
sų išrinko Lech Walęsa organizacijos pir
mininku. Nepaisant komunistinės spau
dos ir masinės informacijos priemonių 
puolimų prieš „Solidarumo“ vadovybę, 
kongresas toliau svarsto organizacijos 
programą.

Programos projekte pabrėžiama, kad 
„Solidarumo“ įkūrimas buvo protestas 
piles esamą valdžios santvarką. Organi
zacija jungia savo gretose daugelį socia
linių srovių ir žmones su skirtingomis pa
žiūromis ir politiniais įsitikinimais.

Dokumento autoriai verčia atsakomybę 
už visuomeninę politinę krizę Lenkijoje 
„ankstesnei šalies valdymo sistemai“. Ji 
kaltina už sunkumų gilinimą per pasta
ruosius metus.

Pažymėję, jog savo idėjos „Solidaru
mas" turi realizuoti „palaipsniui", projek
to autoriai rekomenduoja siekti, kad bū
tų likviduoti socialistiniai planiniai eko
nomikos vadovavimo pradai ir iš esmės 
socialistinė nuosavybė, kad būtų skatina
mi pavieniai valstiečių ūkiai suvisuome
ninto sektoriaus nenaudai, kad Lenkija 
būtų perorientuojama bendradarbiauti su 
tarptautiniais ekonomikos centrais.

Toliau reikalaujama priimti „pliuraliz
mą pasaulėžiūros, politinio ir kultūrinio 
gyvenimo srityje savivaldžios Lenkijos de

Branduolinis nusiginklavimas
SUSITARIMO PERSPEKTYVOS

Trumpo nuotolio branduolinių raketų 
apribojimo derybos prasidės Ženevoje 
lapkričio 30 d.

Keturių valandų pasikalbėjime New 
Yorke, JAV valst. sek. A. Haigas ii- Sov. 
užs. reikalų min A. Gromyko nutarė tas 
derybas vėl atnaujinti.

Amerikiečių delegacijai vadovaus senas 
politikos veteranas Ir ginklų kontrolės 
specialistas P. Nitze, kuris dar Kennedžio 
laikais buvo aukštas pareigūnas krašto 
apsaugos ministerijoj. Prez. Niksono de
rybų delegacijoj, kuri pravedė vadinamą
jį Salt pirmąjį susitarimą, Nitze atliko 
svarbų vaidmenį. Tačiau vėliau jis smar
kiai kritikavo prez. Carterio Salt antrąjį, 
kuris, jo nuomone, buvo perdaug palankus 
rusams.

Sovietų delegacijai vadovaus U. A. Kvi- 
činsky.

Po New Yorko nutarimo atnaujinti de
rybas, paskelbtas toks bendras abiejų 
kraštų pareiškimas: „Abi pusės įsitikinu
sios šių derybų svarba didesniam pasto
vumui ir tarptautiniam saugumui, ir jos 
pasižada dėti visas pastangas tinkamam 
susitarimui pasiekti“.

Tačiau derybos nebus lengvos. Pirmoji 
kliūtis — nesutailmas kokie ginklai turi 
įeiti į diskusijas. Ameilkiečiai susirūpinę 
rusų SS-20 raketom, o sovietai nori įtrauk 
ti NATO branduoliniais ginklas apgnkluo- 
tus lėktuvus.

JAV NATO sąjunginiskų įtaka daugiau
sia nulėmė amerikiečių sutikimą iš viso 
dalyvauti tose derybose. Sąjungininkai su
tiko leisti amerikiečiams savo kraštuose 
steigti naujųjų raketų bazes su ta sąlyga, 
kad jie dės visas pastangas susitarti su 
sovietais dė'l abipusio tų ginklų išdėsty
mo Europoje.

Reagano administracija ilgą laiką ne
rodė noro jokioms deryboms vien tik iš 
įsitikinimo, kad sovietais negalima pasi
tikėti. Neseniai A. Haigas Jungtinėse Tau 
tose aiškino, kad ginklavimosi klausimai 
neturi būti išskirti nuo sovietų elgimosi 
kitose sferose, pvz., Afganistane ir kitur.

Tačiau kitą dieną Reaganas pasiuntė 
Brežnevui laišką, kuriame nieko nemini
ma apie tokias sąlygas. Tame laiške jis 
lyg ir siūlo grįžti į tokias pozicijas, kokios 
buvo prieš dešimt metų, ir kad abi pusės 
pripažintų viena kitai esamąsias įtakos 
zonas ir ten nesikištų.

Britų „The Times“ rugsėjo 25 d. rašė:
— Dabartiniu laiku, kai Rytų - Vakarų 

santykiai ypač atšalę, susitarimas atnau
jinti Europoj branduolinių raketų apribo
jimo derybas, yra jau šioks toks atsieki- 
mas. Matyti prie derybų stalo sėdinti dvi 
didžiąsias jėgas ir bandant uždėti varž
tus ginklavimosi lenktynėms, europinei 
opinijai reiškia kažkokį užtikrinimą. Ne
žiūrint to, tikrosios problemos tik prasi
dės, Abiejų pusių pozicijos labai skirtin
gos, ir amerikiečiai dar patys nežino, ko 
jie nori. Galbūt ir rusai yra panašioje pa
dėtyje, bet apie tai sunku spėti.
Vienas dalykas aiškus, jog britų opozi

cijos lyderis Footas iš Maskvos neparsive
žė nieko nauja, išskyrus gal tik kito daly-

ko iškėlimą — pasitikėjimą vienų kitais, 
pranešant apie savo kariuomenės dalinių 
judėjimus. O tai jau buvo keliama Madri
de, peržiūrint Helsinkio susitarimus. Tu
rime palaukti kalbų pradžios, ir tada ma
tysime, ar ta linkme einama. Kol kas bran 
duolinių ginklų išdėstymo pozicijos iš pa
grindo lieka tos pačios. Sovietai sako, kad 
jėgų balansas yra, ir NATO nutarimas mo 
demizuotis, tą balansą pakreiptų jų ne
naudai: NATO sąjungininkai mano, kad 
persvara yra sovietų pusėje, ir nauji gink
lai tą balansą išlygintų. Nutarimas apgink 
luoti V. Europos karines pajėgas pažemiu 
skrendančiom ir Peršingo judriosiom ba
listinėm raketom buvo padarytas 1979 m. 
pabaigoj.

Iš pat pradžių Brežnevas bandė sustab
dyti tą nutailmą. o to jis vėl reikalavo tai 
panaikinti. Pagaliau šių metų vasario 
mėn. pasiūlė raketų įvedimui moratoriumą 
prieš pradedant derybas. Šiame siūlyme 
Vakarai neįžiūrėjo jokios prasmės, nes 
galingų sovietų SS-20 raketų išdėstymas 
buvo jau įpusėjęs, kai nutarimas apgink
luoti NATO naujaisiais ginklais nė nepra
sidėjęs. Nuo 1979 m. spalio mėn. Brežne
vas vis kalbėjo apie branduolinių raketų 
mažinimą vakarinėje Sov. Sąjungos daly
je, bet su sąlyga, kad Vakarai nedidins 
savo skaičiaus. Panašų aiškinimą Maskvo
je išgirdo ir Footas.

Tuose siūlymuose yra įvairių neaišku
mų. Pirmiausia, Brežnevas sako, kad su
mažins savo vidutinio nuotolio raketas, 
neminėdamas jų rūšies, jeigu NATO su
stabdys naujųjų ginklų įvedimą. Bet jei
gu jis ir sumažintų SS-20 raketų skaičių, 
balansas vistlek liktų Vakarų nenaudai. 
NATO nori turėti patikimesnius ginklus, 
kuriais, iškilus reikalui, galėtų bombar
duoti sovietų užnugarį ir kariuomenės pa
pildymus, o tai ir yra svarbiausia priežas
tis to nutarimo skubiai modern izuotis. 
Bombonešiai, kurie iki šiol vaidino svar
biausią vaidmenį, darosi vis daugiau pa
žeidžiami. Įvedimas sovietinių SS-20 ra
ketų nėra vienintelė priežastis dėl kurios 
NATO nutarė imtis saugumo priemonių. 
Be to, Brežnevas kalba tik apie Vakarų 
Rusiją. SS-20 judriųjų raketų nuotolis šie 
kia iki 4.000 mylių, todėl jų nukėlimas net 
už Uralo kalnų nesudarytų didelio skirtu
mo.

Gaila, kad NATO visų akyse pastatė 
save į tokią padėti, kur balanso išlygini
mas siejamas su sovietų SS-20 ir ameri
kiečių vidutinio nuotolio ir Peršingo ra
ketom. Tai reiškia, kad JAV bus verčia
mos sutikti tik su tos rūšies raketų maži
nimu. Jeigu amerikiečiai sutiks, tai tada 
tik užtvirtins esančią dabartinę sovietų 
persvarą. Be to, rusai turi kitokių rake
tų, kuriomis pakeis savo SS-20. Todėl 
svarbu, kad ateinančiose derybose būtų 
iškeltas platesnis strateginių ginklų apri
bojimo (Salt) reikalas, ko Sov. Sąjunga 
nenori. Laikyti Europos karinį lauką, 
kaip atskirą ir savarankišką, nėra pras
mės nei kariniu, nei politiniu atžvilgiu,— 
sako „The Times“ vedamasis.

mokratijos pagrindu“. Tuo tikslu turima 
galvoti peržiūrėti konstituciją, pakeičiant 
įstatymų leidimo organų, vykdomosios 
valdžios ir teisenos sistemos struktūrą.

„Solidarumas" pareiškia skatinsiąs „vi
sus nuo valstybės nepriklausomus pradus, 
padedančius vystyti savivaldą kultūros ir 
liaudies švietimo srityje“. Profsąjunga 
steigs savas mokslo, kultūros ir švietimo 
įstaigas. Vėl patvirtinamas reikalavimas 
suteikti „Solidarumui“ galimybę naudotis 
informacijos priemonėmis Ir pirmiausia 
įvesti jo kontrolę radijui ir televizijai.

Komunistai tvirtina, kad šios programos 
projektas yra „perdėm politinis. Tai — 
ne profsąjungos dokumentas, o politinės 
partijos, siekiančios vadovauti visuome
nei ir šaliai, manifestas“.

Rinkimuose į Solidarumo koordinacinį 
komitetą, kongresas pasirodė nusistatęs 
prieš buvusius komunistų partijos narius. 
Tokiu būdu į komitetą nebuvo išrinktas 
žinomas Silezijos kasyklų aktyvistas Rys- 
zard Sawicki.

Kongreso dalyviai pareiškė protestą dėl 
vyriausybės potvarkio pakelti dvigubai ta
bokos ir cigarečių kainas. Buvo siūloma 
paskelbti streiką.

Valdžios kontroliuojamas dienraštis 
„Tribūna Ludu“ kaltina Solidarumo vado
vybę, kad ji nepadarė išvados iš kongre
so pirmosios sesijos. Tas kelia nerimą ir 
susirūpinimą dėl būsimų politinių santy
kių vystymosi Lenkijoje.

— Vakari) spauda jau rašo apie galimy
bes pradėti 1982 metais vasario mėn. stra
teginių ginklų apribojimo pasitarimus ir 
pakto pasirašymą tarp JAV ir Sov. Sąjun
gos.

— Amerikiečiai nutarė atnaujinti prez. 
Carterio laikais nutrauktą B-l strateginių 
bombonešių gaminimą. Taip pat bus pa
greitinta 'įvairių karinių raketų gamyba, 
įskaitant MX ir žemai skrendančiąsias.

— Taivano vyriausybė atmetė Kinijos 
pasiūlymą jungtis, kaip komunistinę pro
pagandą. Pareiškime sakoma, kad susijun
gimas įvyks tik tada, kai Kinija atsisakys 
komunizmo.

— Jungtinių Tautų specialiai komisijai 
nepasisekė nustatyti, ar Izraelis turi bran 
duolinlus ginklus, tačiau prieita išvados, 
kad juos įsigyti gali per trumpą laiką.

— Ugandos kunigija apkaltino krašto 
saugumo dalinius, kad laike trijų savai
čių jie išžudė daugiau kaip 100 žmonių.

— Sovietų Sąjunga pertvarko savo erd
vės kontrolės centrą netoli Maskvos ir 
ruošiasi naujiems skridimams.

—-Vienas Londono pramonninkas už 
3 mil. svarų nupirko Cotswolds kaimą pile 
Salpertono.

— Tarptautinė futbolo federacija FIFA 
nori uždrausti profesiniams futbolistams 
laike rungtynų glėbesčiuotis ir bučiuotis.

— Centrinio Nepa'.lo potvyniuose žuvo 
apie 500 žmonių.

— Kinijos Šanchajuje buvo pravestos 
masinės vedybos; iš karto susituokė 214 
porų.

— Sovietų Sąjunga sutiko pirkti iš V. 
Vokietijos 22 kompresorių stotis, vertės 
2.2 bll. markių. Jos bus išdėstytos 3.500 
mylių dujotiekio linijoj tarp Sibiro ir V. 
Europos.

— Suomijos politinės partijos ruošiasi 
prezidento rinkimams. 81 m. prez. U. 
Kekkonen turėjo širdies priepuolį ir ma
noma, kad jis nebegrįš į savo pareigas.

— Nuo sausio mėn. D. Britanijoje vėl pa 
brangs paštas. Pirmos klasės laiškų siun
timas kainuos 15 su puse peno, o antros
— 13 p.

— Per ateinančius 12 mėnesių JAV pa
sižadėjo Sov. Sąjungai papildomai par
duoti 10 mil. tonų grūdų, šiais metais 
Amerikoje derlius buvo labai geras, o Sov. 
Sąjungoje ypač nukentėjo nuo sausrų ir 
liūčių.

— Egiptas susirūpinęs Sudano likimu, 
kreipėsi į JAV, kad duotų didesnę karinę 
paramą. Libijos karo lėktuvai, Iš savo ba
zių Čade, dažnai skraido virš Sudano, o 
Kovos pasienio rajone nuo praėjusio mė
nesio žymiai padidėjo.

— Nuo lapkričio 2 d. D. Britanijoje bus 
leidžiama turėti radijo siųstuvus. Apara
tai kainuos apie 90 svarų, o leidimas 10 
sv. Tačiau siųstuvų pajėgumas bus griež
tai apribotas ir leidžiamas nuotolis tik iki 
12 mylių Taip pat bus baudžiami tie, ku
rie naudos radijus skelbimams, ar ne
švankiems pasikalbėjimams. Apskaičiuo
ta. kad per pirmuosius metus bus perduo
ta apie 1 mil. aparatų.

— Mozambike pradėjo eiti du nauji 
'laikraščiai. Prezidentas Machel pareiškė, 
kad žmonės turi būti geriau informuoti Ir 
žinoti apie visas krašto problemas. Tačiau 
tai 'įvykdyti nėra lengva, nes tik 15% 
suaugusiųjų moka skaityti.

— Namų apiplėšimai D. Britanijoje pa
skutiniu metu labai padidėjo. Draudimo 
įstaigos apskaičiavo, kad šiais metais kom 
pensacijų išmokėjimui reikės 81 mil. sva
rų, todėl apsidraudimo mokestis bus di
desnis.

— Prancūzijos vyriausybė paskelbė sa
vo planus apie įvairių valstybinių mokes
čių padidinimą ir specialaus bedarbystės 
solidarumo mokesčio įvedimą.

— Sovietų sporto laikraštyje „moraliniu 
išsigimimu“ buvo puolamas V. Korchnoi, 
kuris dabar dalyvauja pasaulio šachmatų 
varžybose Italijoje.

V. Korchnoi, kuris 1976 metais pasitrau
kė iš Rusijos, gyvena Šveicarijoje ir žai
džia po jos vėliava. Jo prašymai išleisti 
iš Sov. Sąjungose šeimą, vis dar nesusi
laukia teigiamo atsakymo. Jo sūnus Igo
ris, už nesutikimą tarnauti kariuomenėje, 
nubaustas 2 metams kalėjimo.

Dabartinis pasaulio čempionas A. Kar
pov, su kuriuo jau nuo 1974 m. Korchnoi 
kovoja dėl pirmenybių, laimėjo pirmąjį 
susitikimą, bet turnyro pabaiga dar toli. 
Po šachmatų stalu įtaisyta speciali už
tvara, nes Karpov skundėsi, kad praėju
siuose susitikimuose kojų prisilietimai 
trukdę jam koncentruotis.

Atidarymo ceremonijoj žaidėjai nepa
davė viens kitam rankos.
— Politiniuose neramumuose Guatema- 

loje praėjusią savaitę žuvo 77 žmonės.
— Palyginus su praėjusiais metais, Lon 

done ir kitose vidurio Anglijos vietose na
mų kainos krito 10%.

1
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Al senu Kunigaištytė
„Draugo“ dienraštis kasmetinio konkur

so premijuotais romanais pagyvina ir pra
turtina mūsų literatūrą. Nevienodos vertės 
yra komisijos atiinkti bei premijuoti ro
manai. Kartais neaišku, ko pirmoje eilė
je paisoma: ar aktualaus turinio, ar gra
žiai sucirptos kompozicijos bei sultingo 
stiliaus.

Šiais metais Lietuviškos knygos klubas 
Čikagoje išleido trisdešimtojo konkurso 
premijuotą „Alšėnų kunigaikštystės“ ro-
^IIIIIHIIHUiniHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllg

J. Kuzmickis 
ffliiiiiiiiiHiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl 
maną, kurio autorius — Jonas Vizbaras- 
Sūdavas, naujas vardas mūsų literatūro
je. Šio konkurso komisiją sudarė: prel. dr. 
P. Celiešius, R.K. Vldžiūnienė, Alė Rūta- 
Arlbienė, dr. E. Tumienė ir L. Valiukas. 
Knygos pradžioje paskelbtajame akte nie
ko nesakoma, dėl ko „premijuotinu veika
lu“ pripažintas šis istorinis romanas.

Jogallaičių palikuonė
„Alšėnų kunigaikštytės“ romane vaiz

duojama XIX a. Lietuva, rusų okupacija 
ir 1830—31 metų sukilimas. Iš trumpų ži
nių, pateiktų aplanke, sužinome, kad ku
nigaikštytė Olympija guvusi Jogailos ket
virtosios žmonos Sofijos Algimantaitės 
Alšėniškės, Vytautus Didžiojo pusseserės, 
pradėjusios Jogallaičių dinastiją Lietuvo
je ir Lenkijoje, tolima palikuonė. Su naš
liu tėvu grafu .Vladislovu Binkevičiumi 
gyveno Krokuvoje, baigė Varšuvos kon
servatoriją ir prieš sukilimą aplankė dėdę 
grafą Boleslovą, gyvenusįnetoli Dieveniš
kių — Ašmenos vieškelių kryžkelės dunk- 
sančiame Sidabravo dvare. Jos apsilanky
mo pagrindinis tikslas buvo įteikti dėdei 
grafui Boleslovui organizuojamo sukilimo 
prieš rusus planą Ašmenos apsikiltyje.

Grafo Boleslovo Binkevičiaus dvarų ir 
miškų vyriausiu administratoriumi buvo 
Karolis Žibartas, kilęs iš Žemaitijos senos 
bajorų giminės. Jo prosenelis karų su šve
dais metu atsikėlė į Vilniaus vaivadiją ir 
iš grafų Binkevičių nusipirko nedidelį dva 
rą prie Gaujos upės ‘ir Bičionių piliakalnio 
Adm. Karoliaus sūnus Kazimieras, 24 me
tų gražios išvaizdos vyras, studijavęs Vil
niaus universitete filosofiją ir filologiją, 
atvažiavęs atostogų susipažino su Olym
pija, kuri tuojau pajuto „vidinį nerimą“: 
„Pirma pažintis su jai patikusiu jaunu 
vyru stipriai paveikė jos uždaro pensiono 
aplinkoje išauklėtą buitį“. Pasak to meto 
poeto Ad. Mickevičiaus žodžius: kartą pa
matė įr įsimylėjo.

Lietuvių sukilimas
Autorius anų laikų romanų pavyzdžiu 

šios st'aiga sukilusios meilės nekomplikuo
ja: ji auga, klesti dviejų jaunuolių širdy
se, tiktai neramūs Olympijos sapnai dar 
laibiau sudrumsčia vidinį nerimą ir švie
sios ateities viltis.

Reikia sutikti su mažute pastaba palan
ką: „Galima tarti, kad tai romanas, ku
riame istoriška yra tiek, kiek reikia tik
rovei piešti, ir kuriame duodam<a laisvė 
fantazijai, kiek būtina literatūrinei tiesai 
atskleisti“.

Sunku būtų atpasakoti, kaip bajorai, 
studentai, darbininkai ir net moterys (jų 
tarpe Emilija Platerytė, baronaitė Jadvy
ga Prozoraitė ir net Olympija Sinkevičiū
tė) rengiasi sukilimui, kaip Lenkijos ka
ralystės Lomžos divizijos vadas gen. A. 
Gelgaudas su savo kariuomene žygiuoja 
Lietuvos sienos link, kaip puolimui ren
giasi Dieveniškių,' Grybiškių Poškų, Di

JONAS SMALAKYS
LIETUVIS Iš KARIBALDŽIO BŪRIŲ

Zauerveinas turėjo drauge pasiėmęs su 
savimi hegzametrais rašytą poemą, rodos, 
„Nemunyčius“, ir tarpais skaitydavo“. J. 
Smalaklį ir J. Zauerveiną jungė ne vien 
pramogos, šiedu vyrukai ne kartą svarstė, 
kaip suaktyvinti lietuvininkų viešąją veik 
lą. Jie abu buvo nelabai patenkinti pasta
rųjų metų „Birutės“ darbu. Draugija, pa- 
s’inešusi į masinius renginius, apleido spau 
dos žodžio propagandą, leidybą. J. Sma
lakio raginamas, J. Zauerveinas paruošė 
naujos draugijos įstatus ir programinį at
sišaukimą. Steigimui buvo pasirinkta pa
lanki proga. 1898 m. sausio 29 d. Tilžėje 
posėdžiavo jau anksčiau minėtosl896 m. 
peticijos rengimo komitetas. Be to, susi
rinko 60 kitų suinteresuotų žmonių. Pirmi 
ninkavo J. Strėkys. Susirinkime buvo per
skaitytas Vokietijos kulto ministro Bosės 
atsakymas peticijos komitetui, iš esmės 
atmetantis teisingus lietuvių reikalavi
mus. Jis sukėlė susirinkusiųjų pasipikti
nimą. Kalbėjo žymiausi visuomenės veikė
jai: J. Lapinas, K. Voska, M. Kartinis, J. 
Grigą ir kt. Galiausiai atsistojo J. Smala
kys ir pasiūlė įsteigti naują — Rašymo 
ir skaitymo — draugiją atsparai prieš val
džios germanizacinę politiką. Jis perskai
tė paruoštus atsišaukimą ir įstatus, kurie 
nurodė svarbiausią veiklos būdą — leisti 
ir daugiau veltui platinti lietuviškus va
dovėlius. Projektui pritarė visi susirin
kusieji. Įstatai ir atsišaukimas buvo pa
skelbti „Naujos lietuviškos ceitungos“ 

džiulių, Bilių ‘ir Bičionių vyrai, kaip Vil
niaus rinktinės vado kap. Hopeno vyrai 
su Kaz. Žibarto ir Fab, Daujoto raitinin
kais puola rusų patrankas ir bendromis 
jėgomis sunaikina rusų Osten-Sikeno bri
gadą.

Nors gen. Gelgaudas atsisako užimti 
Vilnių, nepaisydamas Lietuvos sukilimo 
vadų raginimo, bajorai, nutarę pirmiausia 
pulti Vilnių, siunčia delegatus į gen. Deni- 
binskio štabą, ir pagaliau generolas Gel
gaudas apsisprendžia žygiuoti.

Kaz. Žibartas atsisveikina Olympiją, ku 
ri jaučia, kad „kerštinga lemtis pavydi 
mums meilės ir laimės“.

Prasideda žygis. Pik. Giedraičio ulonai 
atmuša Dono kazokų ataką, tačiau po ne
sėkmingų puolimų gen. Gedgaudui įsakius 
nuo Vilniaus pasitraukti, lietuvių kariai 
apsupami. K. Žibartas pakelia nukritusią 
pulko vėliavą, bet „tuo metu iš šono pa
leista kirasyro ietis perveria Kazimiero 
Žibarto krūtinę“.

Romantiška kunigaikštytė
Atrodo, kad romano medžiaga tiek isto

riška, kiek reikia sudaryti tikrovės iliuzi
ją. Autoriui pavyko išryškinti įvairaus 
luomo lietuvių patriotiškumą, tėvynės mei 
lę, aukos dvasią, o taipgi kai kurių pone
lių kaip grafas Olševskis prolenkišką nu
siteikimą.

O kaip su laisve fantazijai, kiek būtina 
atskleisti „literatūrinę tiesą“? Atrodo, tą 
literatūrinę tiesą galima suprasi kaip ro
mano veikėjų ir jų vidaus atskleidimo 
psichologinį pagrindą, kad skaitytojas ti
kėtų, jog tai,p galėjo būti tikrovėje.

Autoriui palyginti gerai pavyko charak
terizuoti Sidabravos grafą Boleslovą Bin
kevičių. Tai įimtas, patriotiškas, valingas, 
bet ir humaniškas, taktiškas, jautrus Lie
tuvos sūnus. Jis sudaro tarsi visą romano 
ašį, apie kurią sukasi ne tik šeimos nariai, 
bet ir sukilimo dalyviai, Tačiau autoriui 
šalia sukilimo idėjos rūpėjo apoetizuoti 
du jaunosios kartos atstovus — Alšėnų ku 
nigaikštytę Olympiją ir jos mylimąjį — 
Vilniaus universiteto studentą Kazimierą 
Žibartą.

Nors kunigaikštytės vardu pavadintas 
visas romanas, tačiau ją sutinkame tik ro
mano pradžioje ir pačioje pabaigoje. Sa
vaime aišku, jos indėlis į sukilimo dramą 
negalėjo būti didelis: nebent galėjo įkvėp
ti Kazimierui ryžtą aukotis dėl Lietuvos. 
Olypija — muzikali, jautrios sielos mer
gaitė, kaip ir jos motina romantiška sva
jotoja, tikinti, kad „žmogaus buitis yra 
tvarkoma mums nesuprantamų visatos pa
slaptingų jėgų“, kurias ji vadina likimu. 
Tą likimą jai išbūrusi Varšuvos čigonė. 
Palyginus su energinga kovotoja, jos pus
seserė Emilija Platerytė, tarp jų didelis 
skirtumas, kurį Olympiją gerai suprato: 
„Ji — tikra istorinė Mickevičiaus Graži
na! O kas aš? Moku skambinti pianinu. 
Garsios giminės palikuonė, tai ir viskas?! 
Man to neužtenka!!“

Tiesa, vėliau jos asmuo sušvyti naujo
mis dvasios dimensijomis, tačiau jai sun
ku išsinarplioti iš sentimentalaus likimi- 
nio voratinklio.

Suidealintas Žibartas
Kazimieras Žibartas — susipratęs lie

tuvis, veiklus studentas aktyvus sukilimo 
dalyvis, kuris negali „stovėti nuošaliai, 
kada visa mūsų universiteto studentija 
kovoja su mirtinu priešu... Kovoja ir mirš 
ta už laisvės idealus“. Olympijos atžvilgiu 
jis tikras džentlemenas, bet ir sentimenta
lus, melancholiškai pergyvenąs vienatvę: 
Tiesiog apoetizuoja Olympiją, matydamas 
jos mylimą paveikslą „Panerių vakaro

1898 m. vasario 1 d. numeryje. Rašymo ir 
skaitymo draugija gimė kovo 3 d. Žifouose 
vykusio Šilokarčiamos (dabar Šilutės) aps 
krities rinkiminės draugijos, kaip buvo 
pranešta „nepolitiško susirinkimo dalyje“, 
dalyvavo apie 800 žmonių. Kadangi kilo 
diskusijos dėl įstatų, buvo sudaryta tik 
provizoriška draugijos vadovybė: J. Sma
lakys, J. Strėkys, J. Lapaitis, J. Grigą ir 
D. Zaunius. Susirinkusieji veiklos pradžiai 
sumetė apvalią sumą — 62 markes. Gaila, 
bet be visuomenės organizavimo darbo, 
Rašymo ir skaitymo draugija nieko nenu
veikė (pinigai 1902 m. buvo pervesti lei
dybinei ir kultūros švietimo draugijai 
„Lietuvininkų susivienijimas prūsuose“,) 
Tam buvo svarbi priežastis, pirmiausia su 
sijusi su paties iniciatoilaus visuomenine 
politine veikla.

J. Smalakys Mažosios Lietuvos naciona
liniame judėjime pasirodė XIX a. devin
tojo dešimtmečio pabaigoje. Tuo metu 
svarbiausias lietuvių visuomeninės-politi
nės veiklos baras būdavo rinkimai į Prū
sijos karalystės ir Vokietijos imperijos sei
mus. 1890 m. pradžioje J. Smalakys, D. 
Zaunius ir M. Jankus įsteigė pirmąjį or
ganą — Rinkimų draugijos komitetą, šis 
iškėlė savo kandidatus — V. Bruožą, M. 
Jankų — į Prūsijos seimą. Jie gavo ne
daug, bet vis dėlto keliolika dešimčių bal
sų. Svarbiausia buvo kitkas — komitetas 
organizavo mases. Pasirodė pirmieji visuo
meninės-politinės literatūros leidiniai: 
„Trumpi nusidavimai prūsų Lietuvos", 
„Klaipėda ir lietuvininkai", „Grometos“ 
(visi 1891) ir kt. Veiklai plečiantis, 1892 

m. 'įsisteigė Tilžės-Lankos apskričių Lietu

gaisuose, švento Jono bažnyčios varpų gau 
dime, universiteto auditoiijų šešėliuose“.

Autorius idealizuodamas Kazimierą, ro
mantiškai įsimylėjusi! Olympiją, iškelda
mas jo idealizmą, didelę pagarbą sukili
mo organizatoriams, paverčia jį savos rū
šies manekenu — visų dorybių įsikūniji
mu herojumi. Jam daugiau nei kitiems 
stinga ano psichologinio pagrindimo, nes 
sentimentalumui ir idealizavimui šalia 
egzaltacijos reikia ir kietos tikrovės nuo
spaudų. Kazimiero visos kalbos persunk
tos vis tuo pačiu herojišku nusiteikimu, 
kuris šiaip jau ypatingai neintriguoja. 
Reikėjo j'į daugiau priartinti prie šiurkš
čios tų laikų tikrovės.

Iš epilogo sužinome, kad Olympija, ge
dėdama mylimojo, „Prancūzijoje įstojo į 
karmeličių vienuolyną, tuo užbaigdama 
Lietuvos Alšėnų kunigaikščių giminę“.

Sidabravo dvaro žemės caro buvo pado
vanotos „sukilimo malšinime uoliai pasi
darbavusiam ochrankos generolui Žup- 
rov“. Iš čia ir naujas vietovės pavadini
mas — Župrynė.

Nelengva sukurti tobulą istorinį roma
ną. Jau V. Pietaris, rašydamas „Algiman
tą, nellšvengė įvairių kliūčių. J. Vizbaro- 
Sūdavo sutelkta medžiaga labai įdomi, o 
taipgi aktuali, kai pavergtai Lietuvai vėl 
reikia praktiškų Binkevičių, idealistų Ži
bartų, įkvepiančių Olympijų ir naujos is
torinės medžiagos teikėjų.

Tekste kai kur nederinami laikai, o tie
sioginė veikėjų kalba daug kur neatskiria
ma nuo autoriaus pasakojimų: brūkšnelis 
— trumpas, bet jo reikšmė didelė. Keistai 
autorius rašo Alšėnų kunigaikštytės var
dą — Olympia. „Lietuvių kalbos žodyne 
dr. Pr. Skardžius patiekia žodžius: Olim
pas, olimpiada (be ilgos y). Olimpia ra
šytina kaip Korintija (lietuviška, ne loty
niška transkripcija).

Viršelį piešė dail. Daina Žemliauskaitė, 
tačiau jis labiau primena Platerytę, kovo
jusią su kardu rankoje.

Br. Kuzminskaitė

SMĖLĖTI KRANTAI

— Kur josi, sūneli? — 
klausia motinėlė.
— Josiu prie 
jūros krantų.

— Gal ten rasiu 
įmintų takų, 
kur vaikščiojo 
mano mergelė.

Ji dainavo 
garsią dainelę 
apie gimtinės 
žydinčius sodus, 
apie jūros 
smėlėtus krantus.

— Neberasi 
tų takelių, — 
jie jau išardyti, 
jūros krantai 
brolių krauju 
nudažyti.

— Ten ilgos tamsios 
naktelės,
nebėra šviesios 
dienelės, 
nei tavo 
mylimos mergelės.

viška rinkimų draugija, 1895 — Klaipėdos 
ir šilokarčiamos apskričių atskirai, 1899 
— Ragainės - Pilkalnio apskričių. J. Sma
lakys buvo išrinktas pirmosios draugijos 
pirmininko pavaduotoju. 1893 m. jis iškel 
tas kandidatu į Prūsijos seimą. Rinkimuo 
se pagal gautų balsų skaičių J. Smalakys 
buvo tik trečias, todėl pralaimėjo. 1898 
m. vasarą rinkimuose į Vokietijos seimą 
jis vėl keliamas kandidatu, šį kartą, pa
remtas liberalų ir socialdemokratų balsų, 
J. Smalakys laimėjo. Jo Išrinkimą į de
putatus konservatyvioji ir reakcinė spau
da pasitiko priešiškai. Buvo ir pretekstas: 
J. Smalakys užsiregistravo kaip lietuvių 
partijos narys ir stojo greta kitų Vokieti
jos engiamų nacionalinių mažumų — len
kų, vdlfų, elzasiečių, danų — atstovų. įdo
mu pažymėti, kad šį įvykį Vokietijos sei
me užfiksavo 1899 m. išėjęs F. A. Brok- 
hauzo ir I. A. Efrono „Enciklopedinio žo
dyno" 26 tomas. J. Smalakys buvo aukšto 
ūgio ir patrauklios išvaizdos vyras. Tai im 
ponavo deputatams ir kitokiai klausytojų 
auditorijai. Nebūdamas geras oratorius, 
sugebėjo tą trūkumą nuslėpti. Apsimetęs 
blogai mokąs vokiečių kalbą, kaiip nacio
nalinės mažumos atstovas, jis išsireikala
vo leidimą (tokia teise naudojosi du Ellza- 
so-Lotaringijos leputatai) kalbas sakyti iš 
rašto. Vokietijos seime J. Smalakys pasa
kė tik dvi kalbas: apie kariuomenę. Pvz., 
jis siūlė Klaipėdon bei šilokarčiamon per
kelti lietuvišką ulonų pulką Nr. 12 ir kitas 
kariuomenės dalis. Esą, tuo būdu paleng
vinta lietuvių vaikinų tarnybos našta, šie 
deputato žodžiai liko be atgarsio. Vokieti
jos seime J. Smalakys posėdžiavo neilgai.

MIRĖ VYSK. C. SIPOVIČIUS
Sekmadienį, spalio 4 d. tuoj po iškilmin

gų mišių, kurias gudų katalikų vyskupas 
Česlovas Sipovičius celebravo Londono 
gudų bažnyčioje, jis pasijautė blogai ir, 
nuvežtas ligoninėn, mirė.

Vyskupas Česlovas Sipavičius buvo Ma
rijonas, Gudų katalikų Sielovados gany
tojas Vak. Europai. Jis buvo gimęs Lietu
voje ir ten įšventintas kunigu 1940 m. Po 
karo atsidūręs Vakaruose, 1947 m. Londo
ne įsteigė Marijonų namus, kur dabar yra 
gudų kultūrinis centras. 1960 m. jis buvo 
pakeltas į vyskupus.

T. |V. OZOLINŠO LAIDOTUVŲS
Š.m. rugsėjo 29 d. miręs Latvijos Charge 

dAffaires Londone Teodots V. Ozolinš bu 
vo palaidotas šalia savo tautiečių gražiose 
latvių kapinėse Brookwood‘e, dalyvaujant 
dideliam būriui latvių, anglų ir kitataučių. 
Lietuviams atstovavo Lietuvos atstovas V. 
Badickas su ponia ir DBLS pirm. Z. Juras.

T. Ozolinš buvo gimęs 1899 m. lapkri
čio 20 d. Mangullų parapijoje, Latvijoje, 
mokytojo šeimoje. Jis mokėsi komercinė
je mokykloje ir nuo 1924 iki 1928 m. stu
dijavo politinius mokslus Kopenhagoje.

Vos baigęs komercinę mokyklą, Latvijai 
atgavus nepriklausomybę, jis pradėjo olrb 
ti diplomatinėje tarnyboje. Nuo 1919 iki 
1922 m. T. Ozolinš dirbo Latvijos pasiun
tinybėje Kopenhagoje, o 1922-23 m. — 
Londone. Nuo 1924 iki 1928 m. vėl dirbo 
Kopenhagoje.

19'29-30 m. T. Ozolinš dirbo Latvijos pa
siuntinybėje Maskvoje, 1930-36 m. — Stoc 
holme. Nuo 1936 iki 1939 m. turėjo aukš
tas pareigas Latvijos užs. reik, ministe
rijoje. 1939 m. balandžio mėn. jis buvo 
paskirtas Latvijos pasiuntinybės Londone 
patarėju.

Mirus Latvijos pasiuntiniui K. Zarinui, 
1963 m. T. Ozolinš perėmė Charge d‘Af- 
faires pareigas, kurias ėjo iki pat mirties.

T. Ozolinš paliko liūdinčią žmoną ir vie 
ną sūnų. Jo vyresnis sūnus staiga mirė 
1978 metais.

Latvijos pasiuntinybės reikalus dabar 
tvarko pasiuntinybės sekretorius E. Žilins- 
kis.

BALFO SEIMAS
Balfo 20 seimas įvyks spalio mėn. 24- 

25 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, Brooklyne.

MUZIKO JUBILIEJUS
Prof. J. Žilevičiaus 90 metų sukakties 

minėjimas Clevelande vyks spalio 18. Ruo 
šia Čiurlionio ansamblis.

Bronė Kuzminskaitė

Nua 1900 m. rudens jis ėmė sirguliuoti ir 
1901 m. gegužės 8 d., ankstyvą antradie
nio rytą, mirė nuo infarkto. Palaidotas 
Tilžėje. Į paskutinę kelionę J. Smalakį ly
dėjo didesnis nei 100 žmonių būrys iš vi
sos Mažosios Lietuvos, „Birutės“, visų 
draugijų, kurias buvo steigęs ar dalyva
vęs, pasiuntiniai.

J. Smalakio pradėtą darbą toliau dirbo 
jo vaikai. Sūnus Ansas 1900 m. išrenka
mas Tilžės-Pakalnės apskričių Rinkimų 
draugijos valdybos nariu. 1903 m. jis ke
liamas kandidatu į Prūsijos seimą. Gaila, 
išrinktas nebuvo. Vyriausioji duktė Lidi
ja priklausė Vydūno vadovaujamai Gie
dotojų draugijai. Ji turėjo puikų balsą. 
Ši dainininkė buvo Vydūno raštų leidimo 
bendrovės „Rūta“ Įkūrėja, tam reikalui 
paaukojusi 3000 markių. Bendrovės steigė 
jų tarpe matome ir L. Smalakytės drau- 
gusM. Raišukytę bei M. Ašmutaitį. Lidija 
mirė Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. 
Vydūno ir kitų „Rūtos“ narių sprendimu 
pinigai buvo grąžinti motinai, kuri jų sto
kojo. Vis dėlto senoji Smalakienė mirė 
varge ir nepritekliuose. 1927 m. iš Smala
kių šeimos gyvi buvo Ansas Tilžėje ir jau
niausias sūnus Arnas Klaipėdoje.

Tokių tai žinių esama apie vieną įdo
miausių Mažosios Lietuvos žmonių — Jo
ną Smalakį. Savo darbais jis nusipelnė 
gražaus paminėjimo ir mūsų laikais.

(Pabaiga)

Domas Kaunas
(M. ir G.)

Su lietuviais 
įBa®a u lįįįe
ATEITININKŲ FEDERACIJOS 

KONGRESAS
Rugsėjo 4-7 d.d. Čikagoje posėdžiavo 

Ateitininkų kongresas, į kurį buvo suva
žiavę atstovai iš JAV, Kanados, Vak. Vo
kietijos, Italijos ir Brazilijos. Kongresas 
paminėjo „Ateities“ žurnalo 70 metų su
kaktį, išklausė pranešimus ir apsvairstė 
organizacinius reikalus.

Iškilmingame posėdyje ilgesnę kalbą pa
sakė Ateitininkų Federacijos vadas Juo
zas Laučka, suminėjęs kongrese dalyvau
jančius garbingus svečius, tarp kurių ne
seniai pasitraukęs iš Lietuvos prof. Kazys 
Ei'lngis.

Kongresą sveikino Šv. Tėvas Jonas Pau- 
liusll, JAV prez. R. Reaganas, Lietuvos 
diplomatų šefas St. Lozoraitis, pastarasis 
linkėjo ateitininkams išugdyti daugiau pa
šaukimų į kunigus.

Meno vakaras buvo skirtas ateitininkų 
autorių poezijai.

DOC. VYT. SKUODŽIUI GELBĖTI
Čikagoje yra sudarytas doc. Vytautui 

Skuodžiui, gelbėti komitetas, į kurį įeina 
35 organizacijų atstovai. Komitetas ruošia 
peticijas, kviečia lietuvius dalyvauti de
monstracijose.

Organizatoriai sako: „Kaip mums pasi
sekė išgelbėti Simą Kudirką, taip ir da
bar turime parodyti vieningas pastangas 
ir rasti būdus išgelbėti Vytautą Skuodį“.

BR. JONUŠO STIPENDIJA
Ketvirta iš eilės muziko Broniaus Jonu- 

šo lituanistikos stipendija šiais metais pa
skirta Teresei Gaidelytei, gyv. Omahoje, 
Neibr., JAV.

T. Gaidelytė yra aktyvi skautė ir dirba 
visuomeninį darbą.

VYRIAUSYBĖS ŽINIŲ KOMPLEKTAS
Keli lietuviai Amerikoje atliko didelį 

■darbą. Jie surinko iš 'įvairių vietų ir per
spausdino pilną „Vyriausybės žinių“ kcunp 
lektą (1918-1940 m.).

Darbas nebuvo lengvas, nes laisvajame 
pasaulyje niekur nebuvo pilno komplekto. 
Reikėjo jį surinkti iš Lietuvos pasiuntiny
bių, konsulatų ir iš kitur. Iniciatyvos ėmė
si ir daugiausia darbo ir lėšų įdėjo Jonas 
Sakas-Sakevičius. Į pagalbą atėjo Juozas 
Dėdinas, Lindas Kairys ir kiti.

Xerox kopijavimo mašina atspausdinta 
tik 5 egzemplioriai. Pilnas komplektas tu
ri per 900 puslapių, įrištų į 20 knygų, vie
nas egz. bus laikomas Pasaulio Lietuvių 
Archyve, Čikagoje, neįrištas, kad reikalui 
esant galima būtų atspausdinti papildo
mus nuorašus (bet kurio įstatymo).

BALTŲ DELEGACIJA (PAS 
ŠVEICARIJOS MINISTRĄ

Šveicarijos užsienių reikalų ministras 
Dr. Pierre Aubert rugsėjo 29 d. priėmė 
baltų tautų delegaciją, kurią sudarė Švei
carijos Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Dr. A. Gerutis, Laisvųjų Latvių Pasauli
nės Sąjungos (Washington) atstovas Eu
ropoje J. Kadelis ir Pasaulinės Estų Ta
rybos (New Yorke) atstovai Europoje A, 
Luik ir Dr. O. Aule. Baltų atstovai supa
žindino ministrą su būkle sovietinėse Bal
tijos respublikose ir įteikė jam atitinka
mą dokumentaciją.

Audiencijoje, trukusioje vieną valandą, 
taip pat dalyvavo ministro artimiausias 
bendradarbis, valstybės sekretorius Dr. R. 
Probst, buvjs Šveicarijos ambasadorius 
Vašingtone.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 30

Archeologas, kuris gyrėsi radęs seną 
monetą, pažymėtą 659 m. prieš Kristų bu
vo melagis. Kodėl?

Atsakymas Nr. \29
Pirmiausia persikėdė du sūnūs. Vienas 

sūnus grąžino laivelį. Po to, persikėlė tė
vas. Antras sūnus nuplaukė pasigabenti 
brolį.

Jaunikaitis užėjo į svečius pas savo pa
nelę.

Pasodinusi svečią ir palikusi mežąjį 
broliuką užimti draugą, šeimininkė išėjo 
plaukų susišukuoti ir arbatos atnešti.

Tada kavalierius ir sako:
— Klausyk, Stasiuk, aš tau duosiu 20 

centų, tai tu vėliau užgesink visas lem
pas, tik palik va šitą mažąją. Gerai?

— Ne! Nieko nebus. Man sesutė jau da
vė 50 centų, kad aš netyčia visas šviesas 
išjungčiau.

Vyras, kuris norėjo sulaukti 100 metų, 
kreipėsi į gydytoją patarimo.

— Jeigu negersi, nerūkysi ir su panom 
nevaikščiosi tai labai pravers — aiškina 
jam daktaras.

— Tai, ar tikrai aš tada 100 metų gyven 
siu, jeigu laikysiuos to patarimo? — ne 
rimsta vyrukas.

— Gyvent tiek gal ir negyvensi, bet pa
jusi ilgą gyvenimą, — užbaigia daktaras.

2



1981 m. spalio 9 d. Nr. 39 (1578) EUROPOS LIETUVIS 3

Lietuvos praeitis vaizduose Naujoji Popiežiaus Rytu Politika
SENŲ GRAFIKOS

28-toje Studijų Savaitėje Prancūzijoje, 
tarp kitų parodų buvo Lietuvos ikonogra
fijos paroda iš P. Klimo jr. rinkinio.

Grafikos darbai bendrai paplito Guten- 
bergui išradus spaudą. Jie buvo vartoja
mi religijos, geografijos ir istorijos veika
lams iliustruoti. Šituose veikaluose tilp
davo ir Lietuvos žemėlapiai, vaizdai bei 
žymųijų istorinių asmenybių portretai.

Pirmųjų veikalų, spausdintų 15 to ir 16 
to šimtmečio pradžioje, iliustracijos 
buvo daugiausia medžio raižiniai . 
Kiek vėliau prasidėjo spausdinimas 
vartojant vario plokštę, ši technika vadi
nasi ofortas, ją vartojant išgaunami švie
sos ir tamsos niuansai, o be to galima da
ryti mažas pataisas. Trečias būdas, kuris 
atsirado 19-tam šimtmetyje yra litografi
ja, šią techniką vartojant menininkas pie
šia tiesiog ant spausdinimo akmens.

Žemėlapiai nevisuomet buvo tikslūs. 
Lietuvos žemėlapiuose vietovių vardai daž 
nai buvo rašomi arba lenkiška rašyba ar
ba visai prasimanyti. Atstumai neatitik
davo realybei. Vaizdai, dėl grožinių sume
timų, padailinami. Portretai būdavo daž
nai daromi laisva interpretacija, iš pa
veikslų ar net iš vaškinių valstybinių ant
spaudų. Ne vien tik istorinis aspektas šio
se graviūrose yra įdomus, bet ir estetinis. 
Daug žemėlapių turėjo gražius kartušus, 
heraldinius elementus bei figūras vaizduo
jant tos epochos kostiumus. Kai kurios 
graviūros pagal užsakymą paspalvintos ir 
tokiu būdu prisidėdavo dar vienas dailės 
elementas.

Žinomiausi meistrai buvo olandai, vo
kiečiai, italai, prancūzai ir anglai. Ne visi 
grafikos darbai lengvai indentifikuojami. 
Graviūras menininkai ne visuomet pasi
rašydavo. Jeigu parašas yra, j'į dažniausiai 
rasime graviūros apačioje kairėje pusėje, 
o dešinėje bus raižytojo pavardė, Kartais 
apačioje, centre, yra pažymėta ir leidėjo 
pavardė.

Graviūros buvo dažniausiai leidžiamos 
ant labai gero ir gražaus popierio su van
dens ženkliais. Kiek egzempliorių tų vei
kalų išleisdavo, yra sunku nustatyti. Plokš 
tės buvo dažnai perparduodamos kitiems 
leidėjams, o kurios perdaug nusidėvėdavo, 
buvo perrgraviruojamos su mažais pakei
timais ir spausdinamos naujoje knygoje.

Graviūros vertė priklauso nuo jos re
tumo, įdomumo, senumo, menininko var
do, atspaudo kokybės, estetinio patrauklu
mo ir gero išsilaikymo. Kai kuriuose 
Blaeu žemėlapiuose, kurie buvo skirti di
dikams ir karaliams, miestai ir kartušai 
būdavo padažyti auksu o upės sidabru. 
Dėl jų įdomumo, jų vertė suprantamai la
bai didelė. Pav. litografijos iš Vilčinskio 
„Album de Vilna“, išleisto 1844-1863 m. 
Paryžiuje, yra labai vertingos ne vien dėl 
to, kad jos laibai gražios, bet ir dėl to, kad 
mažai jų išliko.

Atlasai ir knygos rasdavosi daugiausia 
didikų rinkiniuose, nes jau tais laikais 
juos įsigyti buvo brangu. Neseniai buvo 
padaryta studija apie vertę šių atlasų 
dabartiniais ir senais laikais. Pagal tos 
studijos išvadą, žinomasis Blaeu atlasas, 
išleistas Olandijoje 1629 metais, kainavo 
anais laikais tiek, kiek Amsterdamo mies
to centre namas. Dabar to atlaso kaina, 
pas antikvarą, irgi atitinka maždaug na
mo kainai.

Šie seni atlasai ir knygos yra perkami 
muziejų, bibliotekų bei privačių turtingų 
rinkėjų. Antikvarai, kurie šiuos leidinius 
įsigyja, dažnai juos išardo ir parduoda at
skirais lapais. Tokiu būdu rinkėjai turi 
galimybę susidaryti tematines kolekcijas.

Studijų Savaitės parodoje buvo apie 50 
eksponatų. Rinkinys, kuris ne visas buvo

VILNIUS, Brauno ir Hogenbergo pav. 1575 m.

DARBŲ PARODA

išstatytas, apima senus Lietuvos žemėla
pius ir vaizdus, kurie rodo svarbesnius is
torinius įvykius, kostiumus ir mūsų pra
eities žymiųjų asmenų portretus. Kai ku
rie iš jų gana reti, kaip pavyzdžiui vadi
namasis Radvilos žemėlapis, šis didelio 
formato žemėlapis buvo užsakytas Chris- 
tophro Radvilos-Našlaitėlllo. Spėjama, kad 
jiį paruošė Tomas Makovskis 1595-tais 
metais. Žemėlapis yra paimtas iš Blaeu 
atlaso, išleisto 1629 metais, ir yra žino
mas kaip vienas tiksliausių tų laikų že
mėlapių. Tai buvo modelis vėliau išleis
tiems žemėlapiams. Daugiau Lietuvos že
mėlapių buvo iš Ortelius, Mercator, Hono- 
dius, Homan, Seutter, Sanson d‘Abbeville, 
Robert de Vaugondy, Abb. Clouet ir kitų 
žinomų atlasų.

Parodoje buvo išstatyti gerai žinomi ir 
dažnai reprodukuojami Vilniaus ir Gardi
no vaizdai iš Braun ir Hogenberg knygos 
„Civitates Orbis Terrarum“ (pirma laida 
15751. Abudu miestai yra vaizduojami 
žiūrint iš kalvų, su upėmis, bažnyčiomis, 
namais ir gatvėmis. Pliekyje matosi didi
kų ir kariškių figūros su tos epochos kos
tiumais. šios dvi graviūros vis rečiau už
tinkamos. Sakoma, kad šią Braun ir Ho- 
genbergo knygą savo laiku galima buvo 
rasti beveik visose Lietuvos pilių bibliote
kose.

Daug eksponatų lietė Napoleoną ir Lie
tuvą. Prancūzų Karo Ministerija tais lai
kais užangažuodavo menininkus įamžinti 
istorinius įvykius piešiniais ir graviūro
mis nes, aišku, kitokių priemonių nebuvo. 
Graviūros atvaizdavo Napoleoną Tilžėje 
1807 m., prancūzų kariuomenę keliantis 
per Nemuną 1812 m., susitikimą su Caru 
Alexandru ant Nemuno, kariuomenės uni
formas, kurias tarp kitų dėvėjo ir Lietu
vos totoriai.

Išstatyta taip pat buvo visa eilė graviū
rų iš L. Chodzko 1836 m. Paryžiuje išleisto 
veikalo „La Pologne“, kuriame autorius 
labai išgarsino Lietuvos vardą Prancūzijo 
je ir kituose Europos kraštuose, šiame 
gražiai iliustruotame veikale daug para
šyta apie Lietuvą. Graviūrose matosi Vil
nius, Vilniaus Katedra, Kauno ir Trakų 
pilių griuvėsiai. Iš to pačio veikalo buvo 
Kęstučio, Birutės, Vytauto, Barboros Rad
vilaitės portretai ir Mindaugo Krikštas bei 
Gedimino įžengimas į Kijevą.

Tarp daug kitų įdomių eksponatų buvo 
išstatytos trys Vilniaus ir dvi Kauno llto-

Lietuvos totoriai Napoleono armijoje

Vatikanas užims kietesnę liniją derybo
se su komunistinėmis vyriausybėmis, — 
sako žinomas anglų savaitraštis „The Eko- 
nomlst ‘.

Neseniai Varšuvoje buvo pranešta, kad 
Popiežius Jonas Paulius II aplankys Len
kiją 1982 m. rugpjūčio mėn. Tai bus ant
ras jo vizitas gimtajame krašte po jo iš
rinkimo į popiežius 1978 m. Pirmasis, 
1979 m., turėjo didelės politinės svarbos. 
Ateinančių metų vizitas gali būti dar 
reikšmingesnis, atsižvelgiant į politinės 
kovos Lenkijoje intensyvumą. Popiežius 
gali panaudoti progą pranešti 60-čiai mi
lijonų Rytij Europoje gyvenančių katali
kų, kaip jis galvoja jie turėtų elgtis su ko
munistinėmis vyriausybėmis.

Jo pirmatakūnai, Jonas XXIII ir Pau
lius VI buvo nuomonės, kad komunistinis 
pasaulis visvien darėsi pastovesnis ir nuo
laidesnis ir dėlto buvo naudingiau sueiti 
į geresnius santykius su vietinėmis vy
riausybėmis. Italų monsinjorai, Vatikano 
pasiųsti Rytų Europą, mėgindavo Igno
ruoti vietinius katalikų vyskupus ir derė
davosi tiesiog su komunistinėmis vyriau
sybėmis, neparodydami jokio noro joms 
pasipriešinti.

Kai kuriuose kraštuose Vatikanas pri
valo dėl istorinių priežasčių gauti vyriau
sybės sutikimą skiriant vyskupus, kaip 
pav. Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, kur 
vyriausybė moka kunigams algas. Nepri
sitaikinti prie tokių vyriausybių yra daug 
sunkiau.

Praeityje Vatikanas visai nesistengė 
išnaudoti kad ir mažų galimybių pasi
priešinimui. Taip pav. 1973 m. leido pa
skirti vyskupu Čekoslovakijoje žinomą

grafijos, darytos ryšium su Prancūzų 
moksline ekspedicija į Skandinaviją ir 
Laplandiją 1838-1840, autorius Lauverg- 
ne. Galima spėti, kad šios litografijos' mies 
tus atvaizduoja gan tiksliai, nes jos buvo 
skirtos iliustruoti mokslinį veikalą, visos 
trys Vilniaus litografijos turi net nurody
ta data kada jos buvo pieštos.

Visos šios graviūros liudija Lietuvos 
garbingą praeitį, ir jos svarbią reikšmę 
tarp kitų Europos valstybių. Kai vis plin
ta susidomėjimas savo etnine praeitim, 
ar nevertėtų atkreipti daugiau dėmesio ir 
į Lietuvos ikonografiją, kurią surasti Ir 
įsigyti darosi vis sunkiau. Labai apgailes
tautina, kad Vakaruose mes neturim nei 
vieno viešo muziejaus, kur panašus rinki
nys būtų prieinamas viešiems. T. D. 

pataikūną vyriausybei, nors tikintieji juo 
nepasitikėjo.

Tas paskyrimas buvo padarytas su są
lyga, kad naujas vyskupas atsistatydins iš 
komunistų kontroliuojamos kunigų orga
nizacijos. Naujas vyskupas vėliau1 atsisa
kė to pažado, bet Vatikanas neturėjo drą
sos jį pašalinti. Tas įvykis sukrėtė Čekos
lovakijos katalikus ir sukėlė susirūpini
mą visoje Rytų Europoje.

Tas Vatikano nesugebėjimas Rytų Eu
ropos reikaluose paragino a.a. kardinolą 
Stefaną Wyszynskj pasipriešinti šv. Sos
to ambasadoriaus Varšuvoje paskyrimui, 
kurio lenkų vyriausybė norėjo.

Kardiolas nuogąstavo, atrodo pagrįs
tai, kad Lenkijos vyriausybė naudos Sv. 
Sosto pasiuntinį, kad supiudžius Lenkijos 
vyskupus su Vatikanu. Ta kardinolo poli
tika laibai ir labai pasitvirtino. Lenkijoje 
Bažnyčia, vietinių dvasininkų, o ne Vati
kano, diriguojama sėkmingai atsiekė su 
vyriausybe santykių, dar prieš prof, są
jungų revoliuciją, kurie įgalino katalikus 
sugyventi ir kartu pasipriešinti savo kraš 
to autoritetams.

VVojtylos įžengimas
Visa rytų Europa apsidžiaugė, kada 

1978 m. kardinolas Karolis Wojtyla buvo 
išrinktas popiežium. Turėti Romoje len
ką, kuris iš praktikos žinojo, kas reiškia 
gyventi po komunizmu, davė vilčių tiems, 
kurie buvo nusivylę ilgus metus vedamai 
vienpusiškai detantei tarp katalikybės ir 
marksizmo rytų Europoje. Rytų Europos 
katalikai jautė, kad Vatikano rytų politi
koje turi prasidėti nauja era.

Dviem metams praėjus, yra aišku, kad 
Vatikano politika tikrai pasikeitė. Užsie
nio politikai dar tebevadovauja kai ku
rie ankstyvesni pareigūnai, bet jau popie
žiaus vairuojami. Keli kietai nusistatę 
rytų europiečiai buvo paskirti svarbioms 
pareigoms Vatikane. Mons, Audrys Bač- 
kis, lietuvis, yra dabar sekretoriaus padė
jėjas rytų Europos politikos reikalams.

Naują savo filosofiją popiežius išaiški
no laiške, kurį jis pereitais metais pasiun
tė Helsinkio sutarties signatarams. Tame 
laiške popiežius rašė, kad sąžinės ir reli
gijos laisvė yra „pirma ir neatimama kiek 
vieno asmens teisė“. Išvardijo ilgą eilę 
teisių, kurios yra reikalingos tikėjimo lais 
vei įgyvendinti, bet kurios neegzistuoja 
rytų Europoje, kaip teisė:

*)Tėvų teisė auklėti vaikus jų pačių pa
sirinktoje religijoje (ir nemokant neįma
nomas sumas pinigų už tą privilegiją).

*) Laisvė skaityti ir spausdinti religi
nes knygas.

*) Laisvė propoguoti tikėjimą ir už 
bažnyčios ribų per radiją, televiziją ir 
spaudą ir skleisti bažnyčios mokymą, kaip 
visuomenė turėtų organizuotis.

Popiežius, kaip Stalinas pastebėjo, gal 
ir neturi kariuomenės divizijų. Bet popie
žius Jonas Paulius tiki, kad Bažnyčia ga
li, mažiausiai, padrąsinti tikinčiuosius Iš
sikovoti daugiau religinės laisvės, kaip 
Lenkijos katalikai padarė. Jis suprato, 
kad tas negali įvykti, jeigu Bažnyčios va
dovybė perdaug flirtuoja su komunistinė
mis vyriausybėmis. Dėl to, per paskuti
niuosius vizitus Vatikano pareigūnai są
moningai sumažino kontaktus su komunis 
tinių vyriausybių pareigūnais, daugiau 
koncentravosi prie susitikimų su vieti
niais religijų vadais.

Popiežius Jonas Paulius taip pat užėmė 
griežtesnę liniją skiriant vyskupus rytų 
Europai. Tai nėra vien sutapimas, kad po 
popiežiaus Jono Pauliaus išrinkimo nė vie
nas „taikos kunigas“ (kurie eina už glau
dų bendradarbiavimą su komunistinėmis 
vyriausybėmis) nebuvo paskirtas vysku
pu. Ta politika jau sukėlė problemų, ypač 
Čekoslovakijoje kur jau nuo senai eina 
ginčai tarp vyriausybės ir Vatikano 
To pasėkoje iš trylikos vyskupų tik 
trys turi reziduojančius vyskupus. Perei
tų metų lapkričio mėn. Vatikanas labai 
suerzino Jugoslavijos vyriausybę, igno
ruodamas vyriausybės didelį užtarėją ir 
paskirdamas kuklų seminarijos rektorių 
į svarbią vyskupiją Slovėnijoje.

Popiežius taip pat ragina vyskupus ry
tų Europoje stipriau ginti tikinčiųjų tei
ses, ką jau senai daro Lenkijos vyskupai 
Jis žino iš savo patirties, kad komunisti
nės vyriausybės stengiasi atskirti vysku
pus ir kunigus nuo tikinčiųjų, suteikiant 
jiems specialias privilegijas. Tas gali daug 
efektingiau sugriauti Bažnyčios įtaką ne
gu viešas tikinčiųjų persekiojimas. Popie
žius nori, kad vyskupai ne tik statytų sa
vo reikalavimus dėl religinės laisvės, bet 
kad jie kabėtų paprastų žmonių, Ir ne 
vien katalikų vardu.

Tos popiežiaus pastangos jau turėjo pa
sėkų. Pav. Jugoslavijos katalikų vyskupai, 
kurie iki šiol elgėsi laibai kukliai, pradėjo 
pulti vyriausybę už žmogaus teisių pažei
dimus. Čekoslovakijoje, kardinolas Fran
tisek Tomasek, kuris daug metų kentėjo 
įvairius suvaržymus, atrodo staiga pabu
do ir pradėjo kritikuoti vyriausybę. Če
koslovakijos vyriausybė, nusigandusi dėl 
Lenkijos įvykių, pradėjo varžyti Bažny
čios teises. Tuo pačiu laiku, vyriausybė, 
siekdama sumažinti popiežiaus įtaką, 
pakėlė kunigams algas. Jugoslavijos vy
riausybė irgi smarkiai reagavo į Bažnyčios 
„įsikišimą“, bet tikintieji, o ypač jauni-
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IflgTUVOjlE
PRASIDĖJO ŽIEMOS LAIKAS

Nuo spalio 1 d. Lietuvoje laikrodžiai bu 
vo pasukti viena valanda atgal Prasidėjo 
„žiemos laikas“, kada Lietuvoje laikro
džių rodomas laikas skiriasi trim valan
dom nuo Grinvičio vid. laiko. Pavyzdžiui, 
kai Londone laikrodis rodo 6 vai., Vilniu
je rodo 9 vai.

Sov. Sąjungoj vasaros laikas buvo pir
mą kartą 'įvestas 1981 m. balandžio 1 d.

SUSIRŪPINIMAS GYVULIŲ SVEIKATA
Lietuvos Veterinarijos Valdyba yra su

sirūpinusi, kad kolchozuose blogai prižiū
rimos karvės ir jauniems veršialiams ne
sudaromos patenkinamos sąlygos. Karvi- 
dėse būna šalta Ir drėgna. Dėl viso to daug 
veršelių suserga virškinamojo trakto, kvė
pavimo organų, medžiagų apykaitos li
gomis, dalis veršelių krinta arba neišaugu 
sius iki realizacinio svorio tenka papjauti 
ar parduoti.

Veršeliai daugiausia nukenčia dėl įvai
rių neužkrečiamo pobūddžio figų antroje 
gyvulių žiemojimo pusėje ir ypač masinio 
- sezoninio karvių veršiavimosi metu, — 
rašo „Valstiečių laikraštis“.

NAUJA ELEKTRINĖ
Vilniaus miesto pakraštyje, Kauno autos 

trados dešinėje pusėje pradėta statyti tre
čioji Vilniaus termofikacinė elektrinė. Ji 
tieks miestui nemažai elektros energijos ir 
gyventojų butų centriniam šildymui karš
tą vandenį.

Numatyta šio objekto pirmąją dalį ati
duoti naudoti šiame penkmetyje.

STATO PATOGESNIUS TROBESIUS
Sovietiniai planuotojai, matomai, atsi

sakė nuo daugiaaukščių gyvenamųjų na
mų statybos Lietuvos kaime.

Kaip praneša „Tiesa“, Trakų rajone 
neseniai pastatė naujo tipo kaimo gyvena
muosius namus ir ūkinius pastatus. Tai 
eksperimentiniai namai, pastatyti iš nau
jų medžiagų, kurios turi geresnes šilumi
nes savybes. Atsižvelgta į kaimo žmonių 
poreikius, įrengiant verandas ir patoges
nes virtuves.

KOMUNISTŲ NUTARIMAI
LKP organas „Komunistas“ (Nr. 9, 

1981 m.) paskelbė savo Centro Komiteto 
plenumo nutarimus, tarp kurių yra1 tokių:

Siekti, kad kiekvienas žmogus giliai įsi
sąmonintų saivo pareigą daugianacionali
nei Tėvynei, būtinumą į pirmąją vietą Iš
kelti visos valstybės interesus. Ryžtingai 
kovoti prieš bet kurias nacionalizmo, šovi
nizmo ir sionizmo apraiškas.

...Ypatingą dėmesį skirti... formuojant 
ateistines gyventojų pažiūras, vaidmens 
didinimui, visų formų religinio ekstremiz
mo apraiškoms, buržuazinės propagandos 
mėginimams iškraipyti partijos ir Tarybų 
valstybės politiką bažnyčios ir tikinčiųjų 
atžvilgiu.

Greta masinių propagandos formų pla
čiau naudoti individualius ateistinio auk
lėjimo metodus...

DAR VIENA KGB AUKA
Britų spauda pranešė apie dar vieną 

KGB agentų bandymą nunuodyti antiko- 
munistą, gyvenantį Vakaruose.

Panašiai, kaip Bulgarų disidentas Mar
kovas, dirbęs BBC radijuje, Londone, ku
ris buvo nunuodytas paslaptingų būdu 
prieš kelis metus, — dabar Lietuvos len
kas Borisas Korčakas, gyvenąs Virginijoj, 
JAV, buvo KGB agentų auga.

KGB agentai įtarė, kad Korčakas dirb
damas jų naudai teikė žinias Amerikos 
žvalgybai. Todėl, jie jau prieš du metu 
pradėjo sekti Korčaką, kol pagaliau sura
do jį Virginijos miesto maisto krautuvėje. 
ŠviesiapCaukis vyras jį sekė, ir matomai 
įšovė mikroskopinį rutuliuką į jo kūną.

Korčakas pajautė lyg uodo įgėlimą. Po 
to jis turėjo aukštą temperatūrą ir gydy
tojai negalėjo išaiškinti priežasties. Tik 
po kelių dienų, kai metalinis rutuliukas 
iškilto iš vidurių, jis pasveiko.

Korčakas yra įsitikinęs, kad jis buvo už
nuodytas panašiu būdu, kaip bulgaras 
Markovas.

mas, rodo daug didesnę pagarbą vysku
pams.
Tas viskas reiškia svarbių pasikeitimą Va 

tikano politikoje. Tačiau popiežius Jonas 
Paulius dar turės suformuoti išsamų kata
likų atsakymą marksizmui. Kairiųjų pa
žiūrų katalikai Vakaruose kritikavo popie 
žiu už tai, kad jis atkalbinėjo marksisti
nius revoliucionierius kunigus lotynų 
Amerikoje nuo raginimo sukilti prieš dik
tatūrines vyriausybes, tuo pat laiku ra
gindamas kunigus rytų Europoje būti 
griežtesniais kovojant už žmogaus teises. 
Popiežius dabar rašo naują encikliką, ku- 
rituos klausimus palies... Ar bus tai po
piežiaus atsakymas į „Das Kapital“?

P.S. Kaip žinome, naują encikliką LA- 
BOREM EXERCENS popiežius jau paskel
bė.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.
17.X — Liet, kultūrinio gyvenimo kronika 
(filmas) Mančesterio liet, klube, pradžia 
6 vai. vak.
X.23. - 25. Lietuvių kultūros d-jos suva
žiavimas Annabergo pilyje, Bad Godes- 
berg, Vokietijoje.
X.30 — XI.1 DBLJS Lituanistinis Savait
galis, Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.
X.30 -XI. Pabaltiečių jaunimo suvažiavi
mas Annabergo pilyje, Bad Godesberg, 
Vokietijoje.
X.3.31. E. Gaputytės paroda, LYC galeri
joje, Bromton, Cumbria, D.B.
31.X. DBLJS Filmų Festivalis, Palace 
Cinema .Bordon, DB. 14.00 vai.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
D. Gintas — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA. D. Britanijoje

DBLJS FILMŲ FESTIVALIS
šeštadienį, spalio 31 dieną, Palace Ci

nema, Bordon, įvyks pirmasis Lietuviškų 
Filmų Festivalis D. Britanijoje. Bus rodo
mi du lietuviški filmai ir vienas ameriko
niškas. Pradžia 14.00 vai. įėjimas £1.50 
(75 p. pensininkams, bedarbiams ir vai
kams).

Pirmasis lietuviškas filmas bus apie 
žymų dievdirfbį Vincą Svirskį (1835-1919), 
kuris per savo gyvenimą sukūrė apie 200 
medžio skulptūrų. Antrasis filmas bus 
apie tradicines Kupiškėnų Vestuves. Ame
rikoniškas filmas, ..Prisiminima1! kelionės 
į Lietuvą", pastatytas režisoriaus Jono 
Meko, dabar gyvenančio New Yorke, JAV.

Visi kviečiami į Palace. Bordon. netoli 
Lietuvių Sodybos. Festivalį rengia DBL 
Jaunimo Sąjunga.

Londonas
LONDONE PAPIGINTAS 

PRAVAŽIAVIMAS
Nuo spalio 4 d. Londono autobusų ir po- 

žem. geležinkelio bilietų kainos sumažin
tos 25%, bet miesto valdyba, kuri subsidi
juoja miesto transportą, pakėlė nekilna- 
jamo turto mokestį biudžetui subalansuoti.

Tą pakeitimą įvedė Darbo partija, kuri 
pastaruoju laiku laimėjo Londono savival
dybės rinkimus.

PABALTIEČIŲ KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 28-29 dienomis, Latvių Namuo 

se Londone, įvyks tradicinis pabaltiečių 
moterų Kalėdinis bazaras, kuriame „Dai
navos" sambūris atstovaus lietuviams.

Kaip ir kasmet, visi tautiečiai prašomi 
ateiti talkon. Lietuvių skyriui reikia tau
tinių dirbinių, juostų, medžio drožinių, pa 
veikslų, pagalvėlių ir kitokių gražių daly
kų. Be to, lauktume fantų loterijai ar pi
niginės paramos.

Remdami „Dainavą“, padėsime sene
liams, ligoniams ir vargan patekusiems 
tautiečiams. Dalis metinio pelno skiria
ma jaunimui, lietuviškajai spaudai ir ki
tiems svarbiems reikalams.

Daiktus siųskite iki lapkričio mėn. 20 
d. Šiuo adresu:

„Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, WW11 2PT.

Iš anksto dėkojame
Daina vietės

VYSK. C. SIPOVICIAUS LAIDOTUVĖS
Vysk. C. Sipovičiaus, mirusio spalio 4 

d. Londone per Pranciškaus Skorinos bi
bliotekos dešimtmečio minėjimą, laidotu
vių apeigos bus antradienį, spalio 13 d. 10 
vai. St. Albans katalikų bažnyčioje, 51 
Nether St., London, N. 12.

PASKAITA APIE BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMĄ

Keston kolegijos bendradarbis Alex 
Tomski skaitys paskaitą apie Krikščiony
bės padėtį Rytų Europoje.

Paskaitą ruošia St. Matthew's Sociali
nis klubas š.m. spalio 14 d. 8 vai, vak. 
savo salėje 17 Norwood High Street, Lon
don, SE 27.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Liet. Sodyba
ŽIEMOS SEZONO ATOSTOGŲ KAINOS 

LIETUVIŲ SODYBOJE
Nuo 1-mo spalio iki 15-tos gegužės: per 

savaitę — £55.0 plius VAT.
Per dieną — £10.00 plius VAT.
Jaunimo grupės nariui, per dieną — 

£6.50 plius VAT.
Nakvynė ir pusryčiai — £6.00 plius 

VAT.
K. Tamošiūnas

Sodybos Direktorius

LITUANISTINIS SAVAITGALIS
DBL Jaunimo Sąjunga kviečia visą bent 

kiek lietuviškai kalbantį D. Britanijos liet, 
jaunimą į Lituanistinį Savaitgalį, Lietu
vių Sodyboje, š.m. spalio 30 — lapkričio 
1 d.d. Savaitgalio tikslas — pasitobulinti 
lietuvių kalboje. Programą praves Romas 
Kinka, patyręs liet, kalbos mokytojas. 
Taip pat kviečiami kiti esantieji ar no
rintieji būti lietuvių kalbos mokytojais. 
Savaitgalyje bus vengiama anglų kalba.

Pilnas išlaikymas, nuo penktadienio 
vakarienės iki sekmadienio pietų, kalbos 
tiktai apie 16 sv. Daugiau informacijų ga
lima gauti iš DBLJS arba LYNES.

Manchesteris
PENSININKŲ BALIUS

Rugsėjo 27 d. M.L.S. klubas surengė na 
rių pensininkų balių — pribūvi, kuriame 
dalyvavo virš 30 žmonių, įskaitant pensi
ninkus. Kai kurie jų pensininko amžiaus 
sulaukė tik dabar. Tuo pačiu metu savo 
gimtadienį šventė Povilas Podvolskis, ku
riam tą dieną sukako lygiai 30 metų am
žiaus

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Kupstys. A. Podvoiskienė su E. Pupe- 
liene paruošė maistą, kuilį palaimino kan. 
V. Kamaitis.

Pobūvio metu buvo pasveikinti visi pen 
sininkai ir jiems sugiedota Ilgiausių me
tų; taip pat sugiedota Ilgiausių metų ir 
P. Podvoiskiui.

Už surengtą pobūvį, sveikinimus ir lin
kėjimus padėkojo pensininkė O. Ramo
nienė.

Po išgertų tostų už sukaktuvininkus ir 
kalbų, vyko linksmoji pobūvio dalis su 
dainomis ir linksmais pašnekesiais.

Visi nuoširdžiai sveikiname sukaktuvi
ninkus Ir linkime jiems gražios ir laimin
gos kloties tolimesniame jų gyvenime.

VESTUVĖS
Rugsėjo 30 d. bažnytinėse apeigose su

situokė Aleksandras Kuzmickas. 81 m. a., 
su Elena Žemaitiene, 74 m. Jie buvo su
simetrikavę ankščiau. Šios vedybos įvyko 
po to, kai jie abu sužinojo iš Lietuvos pri
siųstų dokumentų, kad abiejų — jo tei
sėta žmona ir jos teisėtas vyras — yra mi
rę. Tokio amžiaus vestuvės lietuviuose 
yra labai retas dalykas.

Pajauniais buvo J. ir K. Subačiai. Su
tuokė kan. V. Kamaitis jų namuose, 
nes nesveikuojant A. Kuzmicko kojoms, į 
bažnyčią nuvykti negalėjo. Vestuvinis po
kylis įvyko jų namuose, dalyvaujant tik 
mažam skaičiui nuo darbo laisviems ar
timiems pažįstamiems, nes pasitaikė dar
bo diena.

A. Kuzmickas, kai galėjo laisvai vaikš
čioti, daug metų aktyviai dalyvavo liet, 
visuomenėje ir ėjo įvairias pareigas, dau
giausia pirmininko.

Mes visi, šių vedybų proga, nuoširdžiai 
sveikiname juos ir linkime laimingo ir 
gražaus vedybinio gyvenimo, ypač linki
me geros sveikatos Ir giedrios nuotaikos.

IŠVYKO Į AMERIKĄ
] Čikagą, J.A.V-jas, išvyko Frankas Ber 

natavičius, 23 m. amž. Ten gavo darbą ir 
apsisprendė pasilikti. Kol gyveno Mančes
teryje, aktyviai dalyvavo liet, jaunimo 
veikloje. Visi linkime jam geros sėkmės 
ten įsikuriant ir aktyviai dalyvauti lietu
viškoje veikloje.

A. P-kis

SVEIKINIMAS
Aleksandrui Kuzmickui, M.L.S. klubo 

nariui, susituokus su Elena Žemaitiene, 
nuoširdžiai sveikina ir gražaus vedybinio 
gyvenimo įlinki

M.L.S. klubo valdyba ir nariai

RODYS FILMUS
L.F.R. vienetas spalio 17 d. 6 vai. va

kare M. lietuvių klube rodys filmus iš pas 
kutinu liet, kultūrinio gyvenimo įvykių ir 
veiklos.

Visus kviečiame atsilankyti pažiūrėti 
filmų.

L.F.R. vienetas

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
L.K.VS- „Ramovės“ Mančesterio sky

rius lapkričio 21 d. 6 vai. vakare rengia 
lietuvių klube.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
Programoje paskaita ir meninė dalis. 
Visus kviečiame gausiai atsilankyti. Įė

jimas veltui.
Ramovėnų valdyba

Wolverhamptonas
MIRĖ EDUARDAS PAULAUSKAS

Š.m. rugsėjo mėn. 23 d. paralyžiaus iš
tiktas New Cross ligoninėje mirė Eduar
das Paulauskas.

Kilimo Darbėnų valsč. Pelėkių k., velio
nis Lietuvoje buvo stambaus ūkio, 5 km 
nuo Baltijos jūros, savininkas. Eduardas 
buvo kietas žemaitis - patriotas. Skaitė 
lietuvišką spaudą ir dalyvavo visuose lie
tuviškuose subuvimuose. Buvo labai reli
gingas, nebuvo sekmadienio, kad būtų ap
leidęs bažnyčią.

Laidotuvėse dalyvavo beveik visi kolo
nijos lietuviai ir nemaža anglų.

Niekas nežinom nei dienos nei valan
dos, kada būsim pašaukti, bet taip pat, 
niekada nrtkėjom, kad mielas Eduardai, 
bus Tavo eilė.

I sėkis ramybėje, o Tavo čia paliktas 
geras vardas, pasiliks mūsų atminty ilgai.

V. N.

Vokietija
NAUJA ATEIVĖ

Iš Maskvos persikėlė su savo dukra 
Aukse ir vyru prancūzu Jack Arnauit Vii 
nietė lietuvė kosmetikos chirurgė Dalia 
Būdalnaitė-Arnault. Jinai apsigyveno Koe- 
line, kur šį mėnesį pagimdė dukrelę Rasą 
- Moniką. Jai susitvarkyti padėjo Ona 
Marija Kiužauskienė ir vietos vokiečiai.

LANKĖSI LIETUVOJE
Paulina Ivinskienė su sūnumi Kęstučiu 

pirmą kartą lankėsi Lietuvoje. Buvo Vil
niuje, jinai buvo laiminga, galėjo susitik
ti su giminėmis bent trumpam laikui Vil
niuje. šiemet mažiau lankosi lietuvių, nes 
sunkiau leidžia. Daugelis tautiečių nusis
kundžia žiauria krata, kuri vyksta Lie
tuvos pasienyje. Kaikas turi palikti prie 
sienos vieną kitą lagaminą su dovanomis. 
Dėlto kyla nemaža aimanų ar net pykčio. 
Juk mūsų žmonės važiuoja pas savuosius. 
Tenai pakankamai įvairių nedateklių ir 
vargo ypatingai pas senus ir vienišus žmo
nes. Skaudu, kad okupacinė valdžia užsie
nio ir vietos lietuvių nesuprainta ir, atro
do, nenori suprasti, kad giminės savo gi
minėms nori padėti!

SKELBIMAI
PARDUODAMAS BUTAS

Londono priemiestyje, ramioje vietoje, 
(Kew Gardens rajone) parduodamas 
atskiras butas, lietuvio namuose.

Trys kambariai, virtuvė, vonia, centr. 
šildymas. Pirmenybė pensininkams.

Teirautis Telf. 01-940 6377.

ATOSTOGOS VILNIUJE — 1982 M.
Nuo liepos 24 iki rugpjūčio 7 d., viso 15 

dienų: 3 dienas Maskvoje, 3 dienas Lenin
grade ir 9 dienas Vilniuje. Iškrendama iš 
Heathrow aerodromo (Londonas). Dar yra 
laisvų 12 vietų. Kaina 425.00 sv., įskaitant 
visą aprūpinimą.

Suinteresuoti prašome skambinti Mrs. 
A. Kmita po 6.00 vai., vakaro.

Tel. Waltham Cross 32411.
8, Hampden Cres.
Cheshunt .Herts.

DUOKITE JAUNIMUI „LYNES“
Nevienas jaunuolis yra nusiskundęs, 

kad negauna LYNES, nors jų tėvai (D. 
Britanijoje) gauna jį kartu su Europos 
Lietuviu. Jei norite supažindinti jaunimą 
su lietuviškais reikalais, duokite .jiems 
„LYNES“, .Britanijos Lietuvių Jaunimo 1 
žiniaraštį! f

SCHWANBERGO PILYJE
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo pradžioje Schwanbergo pilyje 

prie Kitzingeno, Bavarijoje, suvažiavo 
Europos kraštų išeivijoje esantieji dvasiš
kiai. Didžiausią grupę sudarė latviai. Jų 
buvo 26, estų — 13, lietuvių —12, vengrų 
— 4 ir lenkų 2, iš viso 57 dalyviai.

Lietuvių grupę šį kartą sudarė senjoras 
kunigas Juozas Urdzė iš Bonn-Bad Godes- 
bergo, garbės senjoras kunigas Adomas 
Gellžinlus iš Braunschweigo, kunigas Mi
kas Klumbys iš Blombergo, kunigas Mar
tynas Klumbys iš Bensheimo, kunigas Ka
rolis Felgendreheris su žmona iš Hambur
go, studijų tarėjas Ričardas Baliulis iš 
Hamburgo, kunigas Ansas Kilius su žmo
na ir dviem dukrom (Gabriele ir Doro
thea) iš Reinsbronno ir kunigas Fr. Skėrys 
iš Mannheimo. Vieną dieną buvo atvykę 
kaip svečiai ir programoje dalyvavo rėkto 
rius Jurgis-Valteris Strangulys iš Erlange- 
no su žmona, glm. Hakaitė. Abu yra gar
bės senjoro kunigo Adomo Gelžiniaus gi
minaičiai (svainis ir svainė). Rektorius 
Strangulys yra kunigo Fr. Skėrio draugas 
iš Tauragės mokytojų seminarijos laikų.

Suvažiavimą atidarė kunigas dr. Ernst 
Eberhard ir nuoširdžiai pasveikino susirin 
kusius. Tylos minute Ir malda buvo pa
gerbti trys per praėju sius metus mirusie
ji kunigai — Rudolfas Vymeris (kilimo iš 
Tauragės) iš Bergkircheno prie Bad Oeyn 
hauseno, propstas Elmars Rozitis (latvis) 
iš Esslingeno prie Neckaro ir propstas 
Max Vaher (estas) iš Geislingeno) Steigė.

Moterų Bendrijos Casteller Ring sesutė 
Hartwich papasakojo visiems apie jų veik 
lą Schwanbergo pilyje. Joje yra 35 sesu
tės pasišventusiai dirbančios Dievo ka
ralystėje.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, kurias laikė pakaitomis išeivių 
kunigai. Vieną rytą pamaldas laikė kuni
gas Mikas Klumbys.

Po pusryčių kasdien vyko Biblijos stu
dijos. Po to — paskaitos. Vyr. Bažnyčios 
tarėjas Kurt Horn iš Muenheno skaitė pa
skaitą apie „šeimininkavimą vakar ir 
šiandien“. Antrą dieną prekybininkas Her 
mann Kupsch iš Wuerzburgo — jis yra 
narys Bavarijos krašto sinodo — nagri
nėjo temą “Bažnyčia ir jos lėšos“. Trečią 
dieną Bažnyčios tarėjas policijos kunigas 
Wolfgang Kilger Iš Stuttgarto savo prane
šimui pasirinko temą apie „auką teorimo
jo ir praktikoje“.

Vyr. Bažnyčios tarėjas dr. Gottfried 
Klapper D. D. iš Hannoverio pateikė labai 
platų pranešimą apie Pasaulio liuteronų 
sąjungos vykdomojo komiteto posėdžius 
Turku mieste (Suomijoje, kurie vylko nuo 
š.m. rugpjūčio mėn. 4 ligi 14 d.d. Jis per
davė nuoširdžiausius sveikinimus Ir ge
riausius linkėjimus Pabaltiečams daly
viams iš arkivyskupo Hark iš Talino, ar
kivyskupo Dr. Matulio Iš Rygos ir iš vys
kupo Jono Kalvano iš Tauragės.

Vieną popietį įvyko kunigų ir Bažny
čias darbuotojų konventas — susirinki
mas, kurį pravedė konvento pirmininkas 
propstas Poeld. čia aptartos ateities gai
rės. Iškeltos visokios problemos išeivių 
Bažnyčiose ir kaip pagerinti jų veiklą.

Grynai, lietuvių pasitarime senjoras ku
nigas J. Urdzė pranešė, kad kitais metais 
nori šaukti regionalinį Sinodą Annabergo 
rūmuose, Baid Godesberge. Be to nori 
įsteigti „Rytojaus Fondą“ į kurį Visi ga
lės įmokėti savo aukas. Tam bus atskirai 

n AS A U YJE
— Į užsienį pasitraukęs Irano kairiųjų 

lyderis M. Rajavi paskelbė egzMinę vy
riausybę, kurios prieky yra buvęs prezi
dentas Bani-Sadr, o min. pirmininko pa
reigas eina jis pats.

— Asmeninis Elvis Presley gydytojas 
G. Nichopoulos kaltinamas neteisėtai daug 
prirašęs narkotikų receptų prieš kelis me
tus mirusiam jaunimo dievaičiui. Gydyto
jas atmetė kaltinimus. Jam gresia 10 me
tų kalėjimo bausmės ir 200.000 dolerių 
bauda.

— 7 mėnesių bado streiko kampanija 
Maze kalėjime, Š. Airijoje, baigėsi. Per tą 
laiką mirė 10 IRA organizacijos narių.

— Nepasitenkinimas D. Britanijos min. 
pirm. Thatcher vedamąja ekonomine poli
tika britų konservatorių tarpe vis didėja. 
Priešiškai nusistačiusiųjų priekyje buvęs 
min. pirm. Heath.

— Sov. Sąjungos prekybos su Vakarais 
deficito balansas, palyginus su praėjusiais 
metais, padvigubėjo — pasiekė 2.61 bil. 
rublių. Dideli mėsos ir grūdų importai 
yra svarbiausia priežastis, o prie to dar 
prisidėjo mažesnis naftos pareikalavimas. 
Apie 50% visų pajamų sudarė naftos eks
portas.

— D. Britanija ir V. Vokietija nutarė 
bendradarbiauti mikroelektronikų išvys
tyme

— Dabartinę V. Vokietijos kariuomenę 
sudaro beveik pusė milijono karių.

BĖGA, KAIP ŽIURKĖS Iš KIAURO 
LAIVO

52 keleiviai ir du įgulos nariai, iš Lenki
jos turistinio laivo Stefan Batory, kuris 
buvo atplaukęs į Montreal!, paprašė lei
dimo pasilikti Kanadoje.

atidaryta „Deutsche Bank“ sąskaitos 
(Konto) numeris.

Du vakarus Bažnyčių atstovai ir kuni
gai darė pranešimus su skaidrėmis ir be 
jų apie per paskutinius metu nuveiktus 
darbus. Martyno Liuterio sąjungos gene
ralinis sekretorius kunigas Schellenbeng 
parodė skaidrių iš savo kelionės po Veng
riją ir Rumuniją, o kunigas Klaus von 
Aderkas — iš savo kelionės į Latviją, Ry
gos miestą, kurią jis su savo draugais at
liko šią vasarą.

Vieną popietį buvo suruošta ekskursija 
autobusu po Unterfrankeno kaimus ir 
miestelius, sustojant Vogelsburg ( paukš
čių pi.les) restorane pasivaišinti pyragai
čiais ir vyneliu.

Ketvirtadienį vakare įvyko oficialus at
sisveikinimas su Bažnyčios tarėju kunigu 
dr. Ernst Eberhardu, kuris galutinai išei
na į pensiją. Ta proga penkių tautybių 
atstovai pasakė labai puikias kalbas. Mū
sų garbės senjoras kunigas Adomas Gelži- 
nis kalbėjo lietuvių vardu. Jis iškėlė ku
nigo Eberhardo žmogiškąsias savybes iš
ryškėjusius per 21 metus, Jis buvo ne tik 
geras krikščionis, bet ir didžiausias drau
gas ir prieteilius išeivių Bažnyčioms. Vi
somis išgalėmis jis rėmė jų verkią ne tik 
finansiškai, bet ir gerais patarimais. Po 
kalbų buvo oficialiai pristatytas jo įpėdi
nis Bažnyčios tarėjas Ratz, kuris kalboje 
prižadėjo toliau eiti dr. Eeberhardo pėdo
mis ir remti išeivių Bažnyčios Vakarų Vo
kietijoje. Lietuviai dr. Eberhardui, kaip 
padėką ir Išeinančiam į pensiją, sugiedojo 
„Ilgiausių metų...“

Kunigas Kotsch kalbėjo vengrų Bažny
čios vardu, kunigas Berzinš — latvių, ku
nigas Poeld — estų ir kunigas Dietrich — 
lenkų Bažnyčios vardu. Dr. Eberhardo 
nuopelnus dar iškėlė Vyr. Bažnyčios tarė
jas dr. G. Klapper ir kunigas Klaus von 
Aderkas.

Kunigui dr. Eeberhardui visų dalyvių 
vardu buvo įteikta puiki dovana. Kiek
viena tautybė įteikė jam dar atskirai po 
dovaną. Lietuviai padovanojo jam Lietu
vos vaizdų a’bumą su atitinkamu įrašu ir 
visų parašais.

Evangelikų „Diakonisches Werk“ cent
ras Stuttgarte pereitais metais prieš Kalė
das Vasario 16 gimnazijai padovanojo sko
loms padengti DM 100.000. Tuo būdu ji be 
jokių skolų galėjo pereiti į 1981 m. Tik 
dr. Eberhardo rekomendacijų dėka tie pi
nigai gauti. Lietuvių gimnazija turi būti 
dr. Eberhardui labai, dėkinga. Jam mes 
gailimą tik palinkėti geros sveikatos, ištver 
mės ir Dievo palaimos ateičiai bei paprai- 
šyti, kad ir ateityje mūsų nepamirštų ir 
savo ^rekomendacijomis mums paidėtų, 
Reikia tikėtis, kad ir jo įpėdinis bus mums 
palankus.

Penktadienį iš ryto įvytko atsisveikini
mo pamaldos su Šventa Vakariene. Jas 
pravedė kunigai Klaus von Aderkas ir 
Schellenberg.

Po pusryčių visi dalyviai dar asmeniš
kai nuoširdžiai dėkojo kunigui dr. Eber
hardui už suvažiavimų suorganizavimą 
ir .rėmimą ir apgailestavo, kad paskutini 
kartą pasimato tokiame renginyje. Atsi
sveikinome ir su kitais broliais ir sesė
mis iki kito pasimatymo 1982 metais jau 
Bažnyčios tarėjo Ratz globoje.

Kun. Fr. Skėrys

SKUODIS BAUDŽIAMAJAME 
IZOLIATORIUJE

Biuletenis USSR News Brief .(1981 
rugpj. 15) praneša, kad docento Vytauto 
Skuodžio bado streikas užtruko vieną die
ną. Po to Skuodis buvo 15-ai parų uždary
tas į baudžiamąjį izoliatorių. (Elta)

LUKOŠEVIČIUS VĖL UŽDARYTAS į 
PS1JCHIATRINŲ

Pernai psichiatrinę uždarytas ir paleis 
tas Petras Lukoševičius šių metų sausio 
22 d. vėl sugražintas į Naujosios Vilnios 
psichiatrinę ligoninę. (Elta)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Birminghame — spalio 10 d., Šeštadienį, 

19 Park Rd., Moseley.
Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 va!., 

Liet. Židinyje.
Gloucesteryje — spalio 17 d., 12 vai., Šv. 

Petre, už neseniai mirusią a.a. Pranei, 
ką Lcderienę.

Stroud — spalio 17 d., 17.30 vai., Beeches 
Green.

Nottinghame — spalio 18 d., 11.15 vai., 
Liet Židinyje.

Derbyje — spalio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
ECCLES — spalio H d., 12.15 vai.
Haiifaxe — spalio 11 d., 1 vai. p.p.
Bradforde — spalio 18 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 25 d., 11.15 vat, 

Liet. Židinyje.
Stoke-on-Trent — spalio 25 d., 14.30 vat., 

St. Wulstan's.
Nottinghame — lapkričio 1 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje. Po to lankome liet, kapi
nes. Lapkričio 1-8 d. gedulingi Mišparai 

18 vai. Sekmadieniais po Mišių.
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