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NAUJAUSIO DISIDENTO MINTYS
Prof. Kazys Eilngi’s yra naujausias Lie

tuvos išeivis, pasitraukęs iš tėvynės vos 
■prieš kelis mėnesius. Jis dalyvavo ateiti
ninkų kongreso, Čikagoje, paskaitose ir 
ten pirmą kartą laisvai pasisakė.

Jis pasakė, kad paskaitininkų pateikta 
dabartinės Lietuvos analizė (buvo teisinga. 
Jis esąs Lietuvos Mokslų Akademijis na
rys, bet apie užsienio lietuvių veiklą ma
žai težinąs, nes akademija esanti šiltadar
žis, skirtas tiktai mokslui. Lietuvos lais
vės byla esanti sunki, sudėtinga. Svarbu 
išsaugoti strategines pozicijas, išlaikyti 
tarptautinį Lietuvos okupacijos nepripa
žinimą, rodyti pasauliui sovietinę okupa
ciją kaip sociokolonializmą, ruošti atitin
kamą informaciją diplomatiniams sluogs- 
niams, veikti akademiniame pasaulyje. Gy 
vas kultūrinis gyvenimas esąs reikalingas 
— reikia ir politinės veiklos, išnešančios 
Lietuvos laisvinimo bylą tartautinėn plot
mėn.

Religinės bei moralinės vertybės Lietu
voje yra naikinamos. Ryšiai su Lietuva 
yra vienpusiškai, kontroliuojami Saugu
mo. Tikrų ryšių su tauta dar nėra.

Religinė srovė Lietuvoje esanti nepa
prastai svarbi, gyvastinga. Tautinis sąjū
dis taip pat esąs stiprus, reiškiasi, visais 
frontais. Ateistinis frontas niršta Ir dabar 
prieš tuos, kurie tvirtina, kad tautos lais
vė negalima be religijos laisvės.

Tokiu būdu prof. K. Eringio kalbą at
pasakojo „Tėviškės Žiburiai“.

VLIKO SEIMAS
Metinis VLIKO Seimas įvyks lapkričio 

6-8 d. Lietuvių Namuose, Cleveland, Ohio. 
Kaip paprastai, į Seimą VLIKĄ sudaran
čios organizacijos pasiunčia po 3 atstovus, 
šis seimas bus svarbus ir tuo, kad tai bus 
paskutinis prieš pasibaigiant dabartinės 
VLIKO Valdybos kadencijai. Pagrindinę 
paskaitą duos Dr. D. Krivickas tema „VLI 
Ko gairės besikeičiančioje tarptautinės po 
litikos konjunktūroje“. Bus svarbus Tau
tos Fondo vadovybės pranešimai. Bus iš
kilminga vakarienė — koncertas lapkri
čio 7 d. 7.30 vai. vakare. Paskaitoje ir va
karienėje visi kviečiami dalyvauti. Seimo 
ruošimo komitetui pirmininkauja ■ p. Vy
tautas Jokūbaitis, tel: (216) 481-7161.

JAV SENATAS PRIĖMĖ SKUODŽIO 
REZOLIUCIJĄ

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad 1981 m. rugsėjo 2.2 d. JAV senatas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 198, rei 
kalaujančią, kad Vytautas Skuodis būtų 
paleistas iš sovietų lagerio, kuriame jis 
laikomas už tariamą antisovietinę agita
ciją ir propagandą.

Sen. Charles Percy, pateikdamas šią re
zoliuciją senatui, iškėlė faktą, kad tarp 
daugybės kalinių Sovietų Sąjungoje retai 
pasitaiko Amerikos piliečių, šalia inicia
toriaus sen. Percy rezoliuciją remia sena
toriai Dixon, Hayakawa. Dodd, Spector, 
Riegle, Levin ir Domer.lci.

Rezoliucijoje reikalaujama, kad Vytau
tas Skuodis būtų paleistas ir kad, jam no
rint, galėtų emigruoti į JAV-bes. Taip pat 
senatas šia rezoliucija pageidauja, kad pre 
ridentas, valstybės departamento sekre
torius bei Amerikos delegacija Madrido 
konferencijoje kiekviena galima proga 
stipriai pasisakytų prieš Skuodžio netei
sėtą kalinimą.

Lietuvių visuomenė yra raginama sku
biai rašyti laiškus prezidentui Reaganui 
ir valstybės departamento sekretoriui Hai- 
gui, prašant juos dėti visas pastangas, kad 
Skuodis būtų išlaisvintas.

Rašyti šiais adresais:
. Mr. Ronald Reagan
The President of the United States 
The White House 
Washington, DC, USA

Mr. Alexandrer Haig 
US. Secretary of State 
Department of State 
Washington, DC 20520, USA

— Praėjusią savaitę Edinburghe, Ško
tijoje, universiteto organizuotas, vvko dis 
kusijos apie naujųjų ginklų įvedimą Euro 
poje. Diskusijose dalyvavo britų ir sovie
tų mokslininkai ir ekspertai. Išvadoje abi 
pusės sutiko, kad, norint išvengti branduo
linio susisaikinimo, pirmiausia vra būti
nas dialogas ieškoti būdų susitarti. Disku
sijos bus tęsiamos 1982 m. Sov. Sąjungoj.

Iš LKB Kronikos Nr 48
ŽINIOS IŠ PERMĖS LAGERIO

6 km. nuo stoties Vsesviatskaja išsidės
tę .griežto režimo lageriai. Viename iš jų 
kalinami 1980 m. gruodžio 22 d. Vilniuje 
nuteisti: Povilas PEČELIŪNAS ir Gintau
tas IEŠMANTAS. G. IEŠMANTAS dirba 
prie staklių, o P. PEČELIŪNAS — virtu
vėje. PEČELIŪNAS dirba po 12 vai. į pa
rą, be išeiginių. Žinant silpną jo sveika
tos būklę, toks darbas jo jėgas visiškai nu
alina. Dar baisesnis moralinis teroras: 
barakuose nuolatinės kvotos, atimta bet 
kokia galimybe kurtį (kūrybiniam dar
bui), neleidžiama skaityti pavergėjų dva
sios neatitinkančios literatūros.

Tame pačiame lageryje iš leningradiečio 
V. POREŠ buvo atimta Biblija. Protestuo
damas prieš tokį elgesį, pastarasis paskel 
bė bado streiką, išbadavo 77 paras. Maiti
no prievartiniu būdu — ampulėmis, tačiau 
Biblijos negrąžino.

Hitlerio valios vykdytojai, norėdami 
pasityčioti iš savo aukų, liepdavo jiems 
patiems išsikasti sau duobę. Permės lage
rio prižiūrėtojai kartą įsakė kaliniams tai 
syti jų tvorų spygliuotą vielą, tačiau kali- 
niai atsisakė tai daryti.

Panašiai 1981 m. balandžio 18 d., šeš- 
tadien|į, 7 lietuviai atsisakė dirbti šešta
dieninėje talkoje.

Lagerio administracija visai nesirūpina 
kalinių sveikata. Vietinis gydytojas arba 
nepakankamai kvalifikuotas, arba sąmo
ningai nesuteikia medicininės pagalbos.

P. PEČELIŪNUI iki šiol nesutvarkyti 
dantys, o G. IEŠMANTUI paskyrė vaistus

Persekiojimai nesibaigia
Britų „The Times“ dažnai spausdina savo 

korespondento P. Redaway straipsnius 
Sov. Sąjungos temomis. Gavęs medžiagos 
iš pogrindinės rusų spaudos ir kitų šalti
nių, korespondentas paskutiniame straips
nyje apžvelgia vis nesibaigiančius disiden 
tų persekiojimus ir politinius teismus. Jis 
rašo:

— Paskutiniųjų šešių mėnesių laikotar
pyje Sov. Sąjungoje kas savaitę vidutiniš
kai vyko keturi politiniai areštai ar teis
mai. Pogrindžio spaudos žiniomis, nuo va
sario mėn. pabaigos, mažiausiai 48 asme
nys (buvo suimti ir 80 (dauguma anksčiau 
suimtųjų) nuteisti 54 politiniuose teismuo 
se. Tačiau tikrieji skaičiai turėtų būti dar 
didesni, nes žinios apie suimtuosius Vaka
rus pasiekia pavėluotai, o dažnai ir iš vi
so nepasiekia.

Duomenys, paimti iš daugiau kaip 1000 
savilaidinės spaudos (samizdato) pusla
pių, rodo, kad kova prieš humanistinį, tau 
tiniį, kultūrinį ir politinį viešą pitešinima- 
si vis stiprinama. Laike dvejų metų suim
ta apie 500 disidentų.

Siekiama sustabdyti visas kritikas ir 
protestus, saugiai nutildant neramiuosius, 
neprovokuojant demonstracijų ir riaušių, 
kurios netolimoje praeityje vyko Lietuvo
je, Gruzijoje, Estijoje ir keliuose dides
niuose Sąjungos miestuose. Vedamas tylus 
nuolatinių suėmimų būdas, mažiausiai at
kreipiantis dėmesį namie ir užsienyje.

Vidutiniškai baudžiama nuo 4 ir 5 me
tų, tačiau Ukrainoje bausmės nuo 10 iki 
15 metų yra įprastas dalykas. Maždaug 
vienas iš dešimties kaltinamųjų viešai at
sisako savo pažiūrų, ir už tai gauna mažes
nę bausmę.

Neseniai vyko užsitarnavusios Gruzijos 
respublikos mokslininkės, 71 metų am
žiaus, Sofijos Baazovos iškeltoji byla. Jai 
padavus prašymą emigruoti, prasidėjo per 
sekiojimai. Gatvėje užpulta ir smarkiai 
sumušta, ji visgi atpažino savo užpuolėją, 
kurio tėvas yra į pensiją išėjęs KGB ka
rininkas, o motina Gruzijos Aukščiausio
jo teismo teisėja. Byla buvo nutraukta, 
nes „trūko įrodymų“.

Ukrainos Charkovo teisme, 12 metų ka
lėjimo ir ištrėmimo, už priešsovletinę pro
pagandą, nubaustas G. Altunan, 47 m. Jis 
neprisipažino kaltu ir savo kalboj pasakė: 
„Prieš spausdintą žodį turi būti kovojama 
žodžiais, bet nesinaudoti slaptosios polici
jos pagalba“. Iki 1969 metų, Altunian bu
vo komunistas ir armijos majoras, bet už1 
prisidėjimą prie pirmosios sovietų žmo
gaus teisių gynimo grupės įkūrimo, tada 
tapo nubaustas 3 metams kalėjimo, šį 
kartą buvo kaltinamas už platinimą po
grindžio „Bėgamųjų įvykių kronikos“ ir 
kitos panašios literatūros.

Raisos Rudenkos suėmimas Kijeve yra 
vienas Iš žymiausių paskutiniųjų areštų. 
Ji. yra žmona žinomo rašytojo ir komunis
to Mykolos Rudenkos, kuris 1977 metais 
nubaustas 12 metų už vadovavimą ukrai
niečių „Helsinkio nutarimų vykdymo" 
grupei.

Vienas iš neseniai vykusių teismų Ar
mėnijoje yra ypač savotiškas, nes nuteis
tasis pabėgo ir kažkur slapstosi, o tai ga

akims, kurie sukėlė uždegimą ir tik po il
gų debatų jam buvo iškviestas gydytojas 
iš rajono centro, kuris paskyrė IEŠMAN
TUI tinkamus vaistus.

1981 m .gegužės mėn. P. PEČELIŪNO 
laiškas:

— Man daug kas linki ištvermės. Aš 
dar kartoju: jos pakanka. Viską nulemia 
vidinis pasaulis ir toji Šviesa, kuri ryš
kiausiai spindi Rezurekcijos Šventėje. Be 
to, gyvi širdyje mano paties pasakyti žo
džiai Iš šventraščio: „Tiesa jus padarys 
laisvus.“ Juos sakiau viešai, juos sakau 
ir Tau. Esu laisvas tiesoje! Čia ir yra iš
tvermės šaltinis. Tos vertybės, dėl kurių 
kai kas tiek daug sielojasi, yra menkos. 
Tikros vertybės eina kartu su žmogumi. 
Su manimi kartu iškeliavo ir tikroji švie
sa, ir savo Tėvynę išsinešiau širdyje. Vis
kas gyva ir artima. ...O kaip norėčiau, kad 
mano artimųjų širdyse būtų tiek Ramy
bės, kiek yra mano širdyje. Jei kas žvelg
tų į viską mano akimis, pasaulį matytų 
tokioje šviesoje, kur tikros vertybės spin
di savo tikrąja prigimtimi.

Aš visur matau prasmę. O tai — svar
biausia!

...Šviesa nugali tamsą. Tai ir yra mano 
tikėjimo trykštanti versmė. O žmones rei
kia mylėti, kokie jie bebūtų! Nei kerštu, 
nei neapykanta dar niekas nepagerino pa
saulio. O meilė jau davė savo vaisius. Ir 
meilei priklauso ateitis!

..Su Dievu! Telaimina Jis Tave kiekvie
name žingsnyje ir tesaugo nuo visų pavo
jų!

na retas atsitikimas Sovietų Sąjungoje.
24 metų I. Mkrtčian, viepas iš penkių 

„Jaunųjų armėnnų lygos“ narių, teisia
mas už priešvalstybinės organizacijos įkū 
rimą, gavo 7 metus kalėjimo ir 5 metus 
ištrėmimo. Ta lyga reikalauja Armėnijos 
nepriklausomybės, kas konstitucijoje nė
ra draudžiama, bet praktikoje neįmano
ma.

Mkrtčianul pasisekė pabėgti iš Rostovo 
pereinamo kalėjimo.

MASINĖ DEMONSTRACIJA BONNOJE
Spalio 11d. Bonnoje įvyko masinė „tai

kos demonstracija“, kurioje dalyvavo ket
virtis milijono žmonių, suvažiavusių iš vi
sos Vak. Vokietijos ir užsienio.

Demonstrantai, daugumoje jaunimas, 
protestavo prieš branduolinę ginkluotę, 
bet demonstracija praėjo be incindentų. 
Tokio masto demonstracijos Vak. Vokieti
ja nebuvo mačiusi nuo karo pabaigos.

HELMUT SCHMIDT LIGONINĖJE
Vokietijos kancleris Helmut Schmidt 

staiga susirgo ir spalio 13 d. Koblenzo ka
ro ligoninėje jam buvo padaryta širdies 
operacija.

Vak. Vokietijos vyriausybei vadovauti 
turėjo skubiai grįžti iš Londono konferen
cijos Vokietijos vicekancleris ir užs. rei
kalų ministras Genscher.

EGIPTAS TURI NAUJĄ PREZIDENTĄ
Egipto tautos referendumas, kuriame 

turėjo teisę dalyvauti 12 milijonu gyven
tojų, dauguma balsų patvirtino Hosni Mu- 
baraką Egipto respublikos prezidentu. 
Buvęs karo lakūnas ir Egipto karo aviaci
jos vadas H. Mubarak davė priesaiką spa
lio 14 d. parlamento rūmuose.

Naujasis prezidentas pasakė kalbą, ku
rioje jis pažadėjo tęsti mirusio prez. Sa- 
dato politiką, prisilaikyti visų susitarimų 
su Izraeliu ir saugoti krašto vidaus tvarką.

LENKIJOS DARBININKŲ STREIKAI
Lenkijos profsąjungų „Solidarumas“ 

Gdanske išrinktas prezidiumas spalio 12 
d. nutarė derėtis su vyriausybe dėl proce
dūros maisto produktų kainų nustatymui. 
Todėl iki šio mėnesio pabaigos nutarta su
silaikyti nuo streikų.

Neatsižvelgiant į tą nutarimą, daugely
je Lenkijos miestų, kur maisto trūkumas 
aštriau jaučiamas, darbininkai skelbia 
streikus. Spalio 12 d. policija turėjo mal
šinti gyventojų demonstraciją, kurioje 
dalyvavo 10 tūkst. žmonių.

Kituose miestuose, kaip Tomaszow Ma- 
zowiecki, Niewiadow, Zyradow ir kiti dar 
bininkai paskelbė 24 vai. streiką.

Lenkijos vyriausybė, streikams plečian
tis, pakvietė oficialių profsąjungų ir „So
lidarumo“ vadovybes deryboms.

— Ispanija kreipėsi į Italiją, prašyda
ma atšaukti valgomojo aliejaus importo 
iš Ispanijos draudimą, kuris buvo įvestas 
spalio 2 d., po to skandalo, kai apsinuo
diję mirė 150 Ispanų.

DEMONSTRACIJOS ESTIJOJE
„The Times (X.13) pranešė apie antlso- 

vietines demonstracijas Estijoje.
Šimtai estų jaunimo dalyvavo antisovie- 

tinėse demonstracijose, kurios kilo po 
basketbolo žaidynių. Suomių turistai, ku
rie matė tas demonstracijas, sako, kad 
jaunuoliai šūkavo antisovietinius šūkius.

Po 45 min. demonstrantus išskirstė su
stiprinta milicija. Buvo atvykę ir kariuo
menės daliniai, bet jie liko sėdėti sunkve
žimiuose. Keletas demonstrantų buvo su
imta.

MAISTO TRŪKUMAS RUMUNIJOJE
Rumunijos valdžia paskelbė griežtą po

tvarkį kovai su tais gyventojais, kurie su
perka atsargai maisto produktus, šeimoms 
yra uždrausta turėti maisto atsargų (duo
nos, valgomojo aliejaus, cukraus, miltų, 
ryžių ir kavos) daugiau negu vienam mė
nesiui. Nusikaltusiejl bus baudžiami iki 
5 metų kalėjimo.

Rumunijoje jau keli mėnesiai trūksta 
mėsos. Ilgos eilės matomos daugumoje 
Rumunijos miestų prie pieno produktų 
parduotuvių. Trūksta sviesto, sūrio ir ki
tų produktų.

BOMBA LONDONO GATVĖJE
Spalio 10 d. Londono gatvėje sprogo te

roristų sunkvežimyje padėta bomba, kuri 
užmušė vieną moterį ir sužeidė apie 40 
žmonių, jų tarpe daug kareivių, kurie grį
žo į kareivines.
Airijos teroristai susorogdino bombą tuo 

laiku, kai pro šalį važiavo kariškas auto
busas pilnas kareivių.

SULMTAS PRIE JAV AMBASADOS
Spalio 11 d. į Amerikos ambasados kie

mą Maskvoje automobiliu įvažiavo gink
luotas vyras, nesustojęs prie sovietų sar
gybinių. {ėjęs į ambasadą, jis atidavė gink 
lą JAV sargybiniui. Jis pasakė konsulato 
tarnautojui, kad jis buvo atleistas iš dar
bo ir uždarytas psichiatrinėje ligoninėje 
4 metus. Išėjus iš konsulato, jis buvo mi
licijos suimtas. Milicininkas pasakė, kad 
tas vyras yra žinomas šizofrenikas.

„MORNING STAR“ MASKVOJE
Spalio 13 d. Maskvoje „buvo išparduo

tas“ Dldž. Britanijos komunistų dien
raštis MORNING STAR, kurio kasdien į 
Sov. Sąjungą išsiunčiama 12000 egz. Tas 
dienraštis yra vienintelis anglų laikraštis, 
kurį paprastai gailimą gauti Maskvos kios
kuose.

Bet spalio 13 d. jis „buvo išparduotas“, 
kaip aiškino pardavėjai. Tame numeryje 
buvo atspausdintas Britų radijo BBC skel 
bimas, kuriame buvo nurodyta kuriuo lai
ku it kuriomis bangomis vyksta BBC trans 
liacijos rusų kalba.

KĄ SAKO KGB?
Sovietų saugumo KGB viršininko pa

vaduotojas gen. Semion Cvigun parašė 
straipsnį žurnale „Komunist“, kuriame jis 
sako, kad KGB jau laimėjusi kovą prieš 
Sovietų disidentus. „Antisocialiniam ele
mentui, neatsižvelgiant į didelę materia
linę ir moralinę pagalbą iš Vakarų, nepa
vyko sukurti vieningos organizacijos, kuri 
remtųsi antisovietizmu“.

Gen. Cvigun sako, kad „antisocialaus 
elemento nelegali veikla yra sustabdyta ir 
aktyviausieji patraukti atsakomybėn“.

BRITŲ KONSERVATORIŲ 
KONFERENCIJA

Metinėje britų konservatorių partijos 
konferencijoje buv. min. pirm. E. Heath, 
kalbėdamos krašto ūkio debatuose, nuro
dė, kad dabartinė konservatorių vyriau
sybė eina klaidingu keliu. Konferencija, 
tačiau, patvirtino vyriausybės politinę 
liniją ir pritarė jos tęsimui.

Konferencija viebalsiai pritarė gynybos 
ministro Nott pranešimui, kuris pasakė, 
kad D. Biltanijos konservatorių vyriausy
bė toliau modernizuos savo ginkluotas pa
jėgas ir rems kolektyvinį saugumą, daly
vaudama NATO sąjungoje.

Kalbėdamas apie grėsmę pasaulio taikai 
iš Sov. Sąjungos pusės, ministras pasakė: 
„Jeigu mes nebūsime pasiruošę su gryna 
sąžine ir nesvyruodami pasipriešinti bar
bariškai santvarkai, pasipriešinti prieš pa
saulio šantažistus, — tie žmonės pagaliau 
nugalės laisvės ir demokratijos pasaulį, 
ir tą jie tikriausiai pasieks net neišsauda- 
mi nei vieno šūvio“.
Konferencija palydėjo šiuos žodžius il

gais plojimais.

— Kariuomenė sulaikė mulais gabena
mus narkotikus iš Burmos 'į Tailandą, ta
čiau tik po aršios kovos, nes 700 ginkluotų 
kontrobandininkų nenorėjo geruoju atiduo 
ti brangaus krovinio.

PASAULYJE
— Du amerikiečiai ir vienas švedas lai

mėjo šių metų Nobelio medicinos premi
ją. Premija suteikta už jų išradimus, su
sijusius su žmogaus smegenų veikimu.

— Spalio 7 d. suėjo 32 metais nuo Rytų 
Vokietijos respublikos įkūrimo. Ta proga 
Rytų Berlyne įvyko kariuomenės paradas, 
kuriame dalyvavo komunistinės Vokieti
jos įvairių rūšių ginkluotosios pajėgos.

Dėl to Vakarai pareiškė Sov. Sąjungai 
protestą, nes, pagal keturių didžiųjų pasi
rašytąją sutartį, bet kurios Vokietijos ka
riniai daliniai negali rodytis Berlyno gat
vėse.

— Pasikeisti nuomonėmis rytų-vakarų 
branduolinių ginklų balanso reikalu ir su
derinti abiejų kraštų laikyseną busimojo
je europinėje konferencijoje, V. Vokietijos 
kancleris Schmidtas lankėsi Prancūzijos 
prez. Mitterrando privačioje viloje.

Ugandos prez. Dr. Obote paleido iš 
kalėjimo apie 3,000 buvusių Amino karei
vių. Kalėjimuose jie Išbuvo 2 su puse me
tų.

— Afganistano sovietinį prezidentą 
Babraką Karmalį dabar krašte pravar
džiuoja Ša Šuva.

Nuo 1803 iki 1809 metų Ša Šuva buvo 
Afganistano karalius. 1839 metais britų 
kariuomenė grąžino jį į sostą.

— Europos Bendruomenės kraštų sta- 
tiįstjkos duomenimis, daike paskutiniųjų 
12 mėnesių pramonės našumas tuose kraš
tuose krito 4.4%.

— Pekino spaudoje iškeltas senienų 
prekybos skandalas. Pavyzdžiu duodamas 
vienas šiaurinės Kinijos kaimas, kuriame 
visi gyventojai užsiėmę ta prekyba. Nie
kas nedirba, nemoko vaikų ir neprižiūri 
ligonių. Senienos vagiamos iš kapų, šven
tyklų ir muziejų, ir per Hong Kongą par
duodamos į Vakarus.

— Tarptautinės Amnestijos organizaci
ja buvo paskelbusi „Sąžinės kalinių sa
vaitę“. Per tą savaitę daryta žygių atkreip 
ti pasaulio dėmesį į politinius kalinius ir 
jiems pagelbėti. ŠI organizacija turi dau
giau kaip 4.000 sąžinės kalinių sąrašą, į 
kurį įeina ir nuo 1955 metų kalinamas Šan 
chajaus R. kat. vyskupas.

— Nežiūrint politinių spaudimų, 46 iš 
49 Afrikos juodukų valstybių tebeprekiau
ja su Pietų Afrika, ir ta prekyba kasmet 
vis didėja.

Įsivežti reikalingų prekių iš Europos ir 
Tolimųjų Rytų brangiau kainuotų.

— Filipinų psichiatrinėj ligoninėj stai
ga vienas pacientas peiliu puolė kitus li
gonis: 5 nužudė ir 14 sužeidė. Prieš mė
nesį laiko jis buvo pripažintas pasveiku
siu Ir laukė paleidimo.

— Komunistų globojamas pasaulio mote 
rų Kongresas įvyko Pragoję, Apie 1000 
delegačių iš 124 kraštų sprendė moters 
būvio pagerinimo klausimus.

— Vokietijos ir Italijos vyriausybės pa
ruošė planus Europos Bendruomenės kraš
tų politinei Ir ekonominei vienybei sustip
rinti.

— Kinijos spaudoje keliamas pasiūly
mas, kad jų pajūrio Amoy miestas, Hong 
Kongo pavyzdžiu, būtų paverstas j laisvą 
uostą. Tai padėtų Kinijos ekonominiam 
progresui.

— Du ginkluoti plėšikai Paryžiaus vieš
butyje apiplėšė meksikiečių porą. Svečiai 
neteko 45 karatų deimanto žiedo ir kitokių 
milijono svarų vertės brangenybių.

— 21 metų lenkas, kuris liepos mėn. pri
vertė lenkų oro linijos lėktuvą nusileisti 
Vakarų Berlyne, vokiečių teismo nubaus
tas 5 m. kalėjimo.

— Pekino miesto pareigūnai turėjo vie
šai paneigti gandus apie didmiestyje pa
sirodžiusias dvasias, kurias žmonės matė 
šokančias ant sienų.

— Pietų Kampučijoj sausros sunaikino 
pusę ryžių derliaus.

— Europos Bendruomenė įspėjo Japo
niją peržiūrėti dabartinę savo ekonominę 
politiką ir sumažinti eksportus į Europą.

Bendruomenės 1981 metų prekybos su 
Japonija deficitas gali siekti 7.9 milijar
dus svarų, todėl kyla rimtas susirūpini
mas ir galvojama apie importo kontrolių 
įvedimą.

— Paskutiniųjų 7 metų laikotarpį JAV 
išleido kelis milijonus dolerių prez. Sada- 
to asmens apsaugai. Prezidento rūmų sar
gyba buvo apmokyta amerikiečių slapto
sios tarnybos ir padovanotas šarvuotas he
likopteris. Specialiai pagamintą neperšau
namą liemenę, Sadatas atsisakė dėvėti.

— Pietų Afrika leido sporto klubams, 
priimant naujus narius, nesilaikyti rasi
nių įstatymų.

— Dvi didelės bombos sprogo prie san 
Salvadoro teismo pastato, sužeisdamos vy 
riauslo teismo prezidentą ir devynis pa
reigūnus.

— Naujojo ateitį sakantį žaidimo „Osi
ris* gamintojai atmetė dviejų psichiatrų 
įspėjimus apie žaidimo pavojingumą.
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Seimą ir mokykla Lietuvoje
Teisingai pažymėjo dr. J. Girnius „Vi

sumos žviflgnyje į mūsų egzodo literatū
rą“, kad „nei čia, laisvajame pasaulyje, 
nei ten, tėvynėje, likusieji negali nuneig
ti, kas lietuvių literatūrai laimima už tė
vynės. „Čia" ir „ten“ tėra tautos nelemty- 
je geografinio išsiskyrimo sąvokos. O iš 
esmės ir tėvynėje, ir užsienyje esame ne 
„jie“ ir „jie“, a tie patys mes — tos pačios 
amžių sulydytos tautos vaikai". Pasak jo, 
vertingi pasiekimai, visvien kur laimimi
— Lietuvoje ar už jos, yra bendras lietu
vių tautos turtas.

Kalbėdamas apie Lietuvos rašytojus, kin 
komus Į komunistinę propagandą, dr. J.
|UHiiHinniiiiiiNiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|

J. Kuzmickis
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Girnius pabrėžia, kad „tikram rašytojui 
tokia tarnyba yra svetima, nepaisant jo 
vienokių ar kitokių pažiūrų. Ne literatū
ros uždavinys verstis propaganda, kokia 
ji bebūtų. Greičiau: kur tėra propaganda, 
ten nėra nė literatūros, o kur yra tikra 
literatūra, ten jau atskleidžiamas pats lie
tuvis žmogus, žinoma, savo dabartinio gy
venimo sąlygose“.

Pergalės ir pralaimėjimai
Mums visuomet įdomu stebėti Lietuvoje 

kuriamos literatūros raidą, tendencijas ir 
pasiekimus, o taipgi tematiką, kai joje vis 
dėlto vaizduojamas lietuvis žmogus da
bartinio gyvenimo sąlygose.

Ką tik perskaičiau Vilniaus „Vagos“ lei
dyklos šiais metais išleistą Algimanto Zur
bos „Integralo“ romaną. Jame jaunas, 
1942 m. gimęs beletristas, niekad neraga
vęs nepriklausomybės ir laisvės skonio, 
aprašo šių laikų Lietuvos vidurinę mokyk 
lą, mokinių nuotaikas bei polėkius, o taip
gi inteligentų šeimos vos klibantį gyveni
mą.

A. Zurba savo autobiografijoje prisipa
žįsta; kad jau geras dešimtmetis dirbąs 
moksleivių žurnale ir jiems „prirašęs kal
nus publicistikos“, parašė ne propagandi
nį, bet psichologinį romaną, tikėdamas, 
kad jaunime „kaip skaidriausiame veidro
dyje atsispindi visos mūsų žmogiškosios 
pergalės ir visi pralaimėjimai, mūsų gy
venimo klimato kitimas''.

Kad A. Zurba serga „visomis savojo me 
to problemomis“, kad yra „patiklus ir 
karštakošis" ir dėl to „daug ką persūdo",
— galima jausti, skaitant jo romaną. Skai 
iytojui paprastai įdomu arčiau pažinti 
įspūdingo kūrinio autoriaus gyvenimą, nes 
kai kurių jo prošvaisčių galima užtikti ir 
pačiame kūrinyje.

Gimęs ant Apaščios krantų, Žvaguičių 
kaime, netoli Kupreliškio bažnytkaimio, 
gerai atsimena mokytoją D. Suveizdienę, 
kuri mokėjo užburti eilėraščiais, apsaky
mais, viskuo, kas tilpo tų metų vadovė
liuose. Kai buvo ketvirtoje klasėje, jo pa
rašytą vaizdelį suvaidino gerosios moky
tojos parengti draugai.

Baigęs viduriniąją ir studijuodamas 
universitete, gėrėjosi dėstytojais, iš ku
rių išmoko atvirai, tiesiai, drąsiai, šnekėti 
ir niekad nepavydėjo vyresniesiems, „be
sididžiuojantiems ryškių istorinių lūžių 
brandinta jaunyste".

Kritika pirmąsias jo apsakymų knygas 
sutiko reikliai, principingai ir tai jam bu

Robertas Hilas
(Čekoslovakija)

ZUIKIAI
1. Ragas paskclliė .medžioklės pabaigą 
Zuikiai gulėjo ant ežios šalia kits kito, 

ir buvo jų šimtas keturiolika.
Medžiotojų draugijos pirmininkas kons

tatavo, kad medžioklės planas P. mieste
lyje įvykdytas. Paskui tą įvykį atšventė, 
ir senas medžiotojas Patočka, kuris po 
trečios taurelės visada prisimindavo senus 
gerus laikus, atvėsino susiilnkusių entu
ziazmą, pareikšdamas, jog per medžioklę 
amžiną atilsį kunigaikščio fon Hogenlojųs 
dvare mažiau kaip šimto penkiasdešimties 
paguldytų zuikių niekas nėra matęs, o ir 
zuikiai tada kokie buvę — kaip ruoniai! 
Ką čia ir bekalbėti!..

Užgaulios buvos ir kitos jo šnekos, bet 
medžiotojų draugijos pirmininkas jų ne
begirdėjo. Jo galvoje brendo reikšmingas 
sprendimas.

Ataskaitoje apie medžioklės rezultatus 
jis truputį padidins skaičių.

Na, sakysim, iki šimto aštuonesdešim- 
ties zuikių. Ir bus visai teisus — juk šiuo
laikiniai aistringi medžiotojai negali būti 
prastesni už samdomus kažkokio, atsipra
šant, susmirdusio feodolo varovus!

Iš supirkimo organizacijos, kuriai me
džiotojai turėjo pristatyti didžiąją dalį 
savo laimikio, dėl ten viešpataujančios ne
tvarkos jiems negrėsė nė menkiausias pa
vojus. O kadangi pirmininkas tuo pat me
tu buvo ir apygardos laikraščio korespon
dentas, jis nepatingėjo ir pasiuntė redak
cijai pranešimą su daugybe mašininkės 
klaidų, pavadintą „Sėkminga medžioklė".

2. Septintoji didžioji galybė*
Redaktorius Podsednikas nebuvo žemės 

vo kūrybinė paskata. Dirbdamas mokslei
vių žurnalo redakcijoje, turi gerų progų 
pažinti moksleivius. Retkarčiais kai ką 
sukurpia vaikams, jausdamas, kad žodis 
jiems turi būti ne tik jautrus, bet ir tau
pus (Plg. „Tarybų Lietuvos rašytojai“, 
1977 m., 511-514 psl.).

Kasdieninės kovos
Kaip šios knygos rekomendacijoje mini

ma, tai yra romanas apie sudėtingą jau
nuolio brendimo laikotarpį. Pagrindinis ro 
mano veikėjas Laimis Kupstas, gamyklos 
direktoriaus ir mokytojos sūnus, pasako
ja savo nutikimus bei dvasinius pergyve
nimus, susijusius su šeimos Irimu, įtemp
tais santykiais mokykloje ir iškylančius ne 
tik dėl pagirto herojaus savarankiškumo, 
bet ir pastebimo jo egocentriškumo. šalia 
to iškeliamos nelengvos Laimio „grumty
nės su miesčioniško gyvenimo pavojais“ 
bei „kasdieninės kovos už taurius asme
nybės bruožus". Taigi, labai gera rekomen
dacija.

„Integralo" romano ašį, sukeliančią 
nuolat augančią intilgą, sudaro Laimio tė
vas Albinas Kupstas — neištikimas parei
gingos mokytojos Elenos vyras, kuris trai 
niojasi su gamyklos tiekimo skyrias tar
nautoja, jauna Skaiste Miliūte, kuri su 
juo tik „žaidžianti“. Žmona Elena daug 
ką nujaučia, bet tyli ir jos laikysenos ne
gali suprasti egocentrikas sūnus. Atsitik
tinai pagavęs kompromituojančias Skais
tės nuotraukas, įdūkęs parodo jai pačiai 
ir sužino, kad tėvas tai „kažkokiai merg
šei stato butą“. Apie nuotraukas pasako 
tėvui, o vėliau ir motinai, kuriai iš akių 
pasrūva ašaros, nors nieko nepasako.

Motiną geriausiai supranta duktė Roma, 
jaunesnė už brolį Laimį. Motinos pavyz
džiu ji mažai kalba, bet keliais žodžiais 
pataiko išsakyti esmę.

Laimio apsivylimas
Judriausias iš pagrindinio penketuko 

— 18 metų Laimis. Kaip koks detektyvas 
suseka visas tėvo paslaptis, stengiasi at
stumti nuo jo žaidžiančią Skaistę, apeliuo
ja į motiną pasipurtinti, bet visą laiką at
simuša tarsi į kietą sieną, šeimos Irimas, 
tėvo neištikimybė, sesers bičiulystė su jo 
nemėgiamu draugu Uodu, atviri Skaistės 
žodžiai apie tai, ką visi daro, jį brandina, 
moko, net atšaldo egocentriškumą.

Laimio charakterį ir etiką išbando ne
valingo, būkštaus, bet emocingo tėvo „mei 
lės“, akrobatika ir nusigėrimai. Įsitikinęs, 
kad tėvas dėl Skaitstės praranda žmogiš
ką orumą, dialogo su savimi forma išreiš
kia didžiullį nusivylimą: „Mama, mama, 
kokie mes naivūs. Ir kokia šlykšti apga
vystė! Kaip viskas primityvu ir niekinga. 
Štai jums visi, važinėjimai, visos koman
diruotės. Melas, melas kiekviename žings
nyje, koktus melas“...

Būdanti meilė
Greta tėvo seksualinių išmonių pamažu 

auga ir stiprėja Laimio meilė jaunesnei 
mokyklos draugei. Daliai. JI jam daug ar
timesnė nei tylinti motina ar aštriais žo
džiais užkertanti sesuo Roma.

Jam, paveiktam šeimos dramos, sunku 
net Daliai sielą atverti. O norėtu šūktelė
ti: „Man reikia tavęs, Dalia. Kodėl — tur
būt neverta nei klausti, nei aiškintis. Tu 
kažkuo panaši į mūsų Romą. Tačiau se
suo yra sesuo, jai nepasakysi to, ką galima 
prisipažinti tau. Tiesa, aš nenumanau, 

ūkio specialistas.
Ir nors jo vedamuosiuose buvo nuola

tos ginama toji nuomonė, kad karves rei
kia šerti, apie primilžius jis nutuokė gana 
miglotai.

Gautą pranešimą jis perskaitė įdėmiai 
ir susidomėjo. Bet. turėdamas reikalą su 
skaičiais, jis niekada negalėjo pasakyti, 
ar čia mažas dydis, ar didelis.

Su zuikiais savo praktikoje jis susidūrė 
pirmąkart. Ir iš daugybės mašininkės klai
dų pranešime jam reikėjo ištaisyti vieną, 
bet, deja, esminę. Tačiau iš kažkur atkly
dusi aštuoniukė, padidinusi medžiotojų 
laimikį nuo 187 iki 1887 zuikių, jam nesu
kėlė įtarimo.

3. Masės sujudo
Kai kitų vietų medžiotojai perskaitė 

apie didelę kaimynų sėkmę, juos pagavo 
pavydas. Kaip patrakę jie siautėjo po apy 
linkės. Ligi tamsos traškėdavo šūviai iš 
įkaitusių dvivamzdžių. Bet veltui! Paly
ginus su armija ilgaausių, kuriuos pavyko 
nudėti P. miestelio medžiotojams, jų re
zultatai buvo apgailėtini.

Tačiau galų gale ir jie rado Išeitį.
Iš laukų, kur vėjas sklaidė paskutinių 

šūvių dūmelį, medžioklė buvo perkelta į 
ataskaitų puslapius. Ir čia ji virto negai
lestingomis skerdynėmis. Iš viso kilto 
daugiau kaip pusė milijono zuikių.

Kitoms apygardoms irgi nesinorėjo vilk 
tis uodegoje.

Nušautų zuikių skaičius katastrofiškai 
augo. Tik va, keistas dalykas, parduotu
vėse zuikiena pasirodydavo labai retai. 
Susidarė palankios sąlygos tam tikriems 
elementams skleisti paskalas. „Zuikius, 
— teigdavo jie, — mes pusvelčiui išveža
me į naujas Afrikos valstybes“. Spauda į 
paskalas nereagavo. Kai kurie dėl to pik
tai džiūgavo. Bet atsirado ir tokių (jų bu
vo daug), kurie įtikinėjo, jog zuikiai nuo

VLADAS ŠLAITAS

Ką sake Kleopatra 
Antonijui?
Ką sakė Kleopatra Antonijui? 
Negirdėjau.
Bet ji tikriausiai sakė Antonijui 
tuos pačius mei!ės niekniekius, 
kuriuos sako ir dvidešimtojo šimtmečio 

antrosios pusės įsimylėjėliai.
Ir kokia meilė bebūtų, 
didelė ar nedidelė, 
tačiau meilė yra geriau negu visiškai 

nieko, 
nes jeigu meilės nebūtų, 
tai ir aš, 
keliems šimtmečiams po Kleopatros ir 

Antonijaus praėjus, 
jokių eilėraščių daugiau neberašyčiau.

kaip pradėti šnekėti, bet manyje tikrai su 
sitvenkusi žodžių upė. Ir niekas kitas ne
privalo jų girdėti...

Be abejo, geriausiai bręstantį jaunuolį 
gali suprasti motina, prityrusi pedagogė, 
jo paties mokytoja. Daug kartu buvo mė
ginęs atverti širdį su visom abejonėm, 
jaunuoliška kritika ir pasipiktinimu. Mo
tinos autoritetą palaikė ir visų rodos ne
laimių kaltininkė Skaistė, tardama: „Savo 
motina didžiuokis... Kad mokėčiau tokia 
būti. Kad mokėčiau'“...
Pagaliau abitūros egzaminų metų Laimis 
su motina išsikalba. Ji taktiškai išaiškina 
jo abejones, iškelia aukos prasmę Ir šitaip 
išryškina tariamo vienišumo ir išniekin
tos meilės paslaptį: „Vieniša? Netiesa. Tai
gi štai — tu. Roma. Visi kiti. Pamokos... 
Aš nekada nesijaučiu tokia stipri klasėje. 
O meilės... Kitos man nereikia. Supranti, 
aš noriu išsaugoti savą — vienintelę. Net 
išniekintą. Net jeigu ji liks tik iliuzija. 
Tėvas jaunystėje mane labai mylėjo. 
Žmogus negali šito pamiršti. Ir jeigu jis 
atsities... Negali pamiršti“.

Savo švelnumu, giliu vidaus pasauliu 
ir įsijautimu A. Zurbos motina Elena 
Kupstienė primena Šatrijos Raganos „Se
name dvare mamatę, kuri taipgi turėjo 
problemų su savo vyru.

Apie tarybinės mokyklos dvasią, mies
čioniško gyvenimo gyvenimo apraiškas, ar 
dančias tradicinės šeimos neišardomumą, 
pakalbėsime kitą kartą.

seno buvo pagrindinė mūsų eksporto pre
kė. Jiems netgi pavyko paskaičiuoti ir 'įro
dyti ekonominę bei politinę naudą, kurią 
mums teikia šitoji eksporto šaka.

4. Mokytojas Kapanekas
Mokytojas Kapanekas, nepatenkintas 

tuo, kad aukštosios institucijos lig šiol ne
įvertino jo talentų, zuikių medžioklėje 
pamatė galimybę iškilti.

Jam gimė mintis suorganizuoti mokslei
vius šiems ekonomiškai pelningiems grau
žikams gaudyti. Jis ketina čiupti juos pli
kom rankom. Moksleiviai, perdaug jauni, 
kad įtartų savo auklėtojo karjeristinius 
ketinimus ir jo sumanymą pakilti į viršų 
per zuikių lavonus, jam audringai pritarė.

Todėl laimingas Kapanekas vėl pabrė
žė medžioklės reikšmę ir pasidalijo minti
mis, kaip ją organizuoti. Bet tuo jis gero
kai pakenkė sau. Kai tik moksleiviai su- 
žinoji, kad „Operacija Z“ (tai yra „Zui
kiai“) vyks po pamokų ir kad dalyvauti 
joje būtina, jie nustojo ja domėjęsi.
Mokytojui neliko kitos išeities, kaip triūs 

ti pačiam. Jis pastatė spąstus, bet niekaip 
nesugebėjo pagauti daugiau kaip vienuo
lika zuikių. Laimikį atidavė supirkimo or
ganizacijai ir apie tai pranešė apygardai.

Atsakymo nesulaukė. Matyt, todėl, kad 
visos valstybės mastu vargu ar galėjo ką 
nors reikšti vienuolika zuikių. Juk iš viso 
buvo sumedžiota apie tris milijardus.

5. Kvaila, bet pamokoma
Žinios apie neregėtą zuikių medžioklę 

prasismelkė į užsienį, beje, tam niekas nė 
netrukdė.

Garsios pasaulio agentūros atsiuntė pas 
mus savo korespondentus. Jų dėka Lon
dono, Paryžiaus ir Romos skaitytojai bu
vo informuoti netgi geriau už mūsų žmo
nes. Paaiškėjo, jog zuikiai nusiaubė derlių

ALKA PUTNAME JAU TURI 
TAUTOSAKOS KAMBARĮ

Rugsėjo 14 d. ALKA Muziejuje (Put
nam, Conn.) buvo atidarytas specialus 
Tautosakos Kambarys. Į atidarymą atsi
lankė prel. V. Balčiūnas, dr. J. Kriaučiū
nas su žmona, sesuo Aloyza, sesuo Augus, 
ta, dr. A. Kučas, dr. A. Matukas, E. Abel- 
kienė, D. Sadūnaitė, sesuo Ona Mikailaitė, 
dr. Č. IMasaitis, prof. A. J. Vasaitis kt. Ati
darymo žodį tarė ALKA direktoriato sek
retorius dr. J. Kriaučiūnas, papasakoda
mas ALKA archyvo — muziejaus ir to 
tautosakos kambario įkūrimo istoriją. .Po 
to kalbėjo kambario mecenatas dr. J. Ba
lys ir svečias supažindino su svarbesniais 
kambario eksponatais.

Specialiai atvykęs iš Washingtono dr. 
J. Balys atgabeno savo asmeniškus rinki
nius: daug knygų ir žurnalų (kambary yra 
5 knygų spintos), tautosakos rankraščius, 
kaspinus ir kasetes, dokumentų ir nuo
traukų rinkinį ir kt. Sienose yra pakabin
ta paveikslų ir dokumentų. Kambary yra 
rašomasis stalas ir kiti baldai. Iš esmės 
tai studijų kambarys. Kas domėsis, tai ga
lės vietoje ta medžiaga pasinaudoti, bet 
nebus leidžiama nieko išnešti, čia yra me
džiagos ir ne tik lietuvių, bet ir viso pa
saulio liaudės kūrybai studijuoti. Vien 
tik Amerikoje iš lietuvių užrašytos tauto
sakos kaspinams ir kasetėms išklausyti 
reikėtų apie dviejų parų laiko. Norintiems 
dalykams susirasti padės geri sąrašai ir 
indeksai. Kambario inventoriaus knyga 
šiuo metu jau turi 930 įrašų.

Knygų tarpe yra pilni komplektai 
„Tautos ir žodžio“, „Tautosakos Darbų“ 
ir kitų retų serijinių leidinių. Šveicarijoe 
kas du metai išleidžia „International Folk, 
lore Bibliography' eilėje tomų nuo 1933 
iki šių dienų turi įtrauktas knygas ir žur
nalų straipsnius, liečiančius lietuvių tauto 
saiką, paskelbtus bet kur pasaulyje ir viso
kiomis kalbomis (šiai bibliografijai dr. 
Balys teikia medžiagą nuo 1935-36 m.iki 
šiol, o iš Lietuvos pradėjo neseniai benra- 
darbiauti N. Vėlius).

Tačiau dar ne viskas į tą kambarį atga
benta. Dr. Balys prisipažino, kad jis dar 
turi nemaža nespausdintos tautosakos 
rankraščių, kuriuos jis tuo tarpu pasiliko 
ir žada su jais ką nors veikti, bet vėliau 
ir jie atsidurs tame kambary.

Kas norės tą tautosakos kambarį aplan
kyti ar pasinaudoti jame sukaupta medžią 
ga, tegul kreipiasi į ALKA kuratorių kun. 
Krasauską, telef. (203) 928-3747. (ELTA)

ATEITININKŲ KONGRESAS
Čikagoje pasibaigė penkias dienas tru

kęs Š. Amerikos ir kitų kraštų liet, atei
tininkų kongresas. Kongrese kalbėjo prof. 
Vyt. Vardys, kun K. Pugevičius, Gintė 
Damušytė, prof. K. Skrupskelis Ir kt. Kong 
resas baigtas iškilmingomis pamaldomis 
ir pokyliu, kuriame dalyvavo per 1000 
žmonių.

V. NOREIKA AUSTRALIJOJE
Vilniaus operos direktorius ir solistas 

Virgilijus Noreika atvyko vienam mėne
siui iį Australiją. Spalio 18 d. jis koncer
tuos lietuviams Adelaidėje, spalio 25 d. 
— Melbourne, ir spalio 31 d. — Sydnėju- 
je. Jam akomponuoja Gražina Ručyte- 
Landsbergienė.

D.L.K. ALGIRDO |MONOGRAFIJA
Dr. Algirdas Budreckis yra parašęs D. 

L. Kunigaikščio Algirdo monografiją, ku
rią išleis S. Kudirkos šaulių kuopa, New 
Yorke. Knyga turėsianti 364 puslapius.

ir užblokavo transportą plentuose, gele
žinkeliuose ir aerodromuose. Aršumu zui
kių gaujos nenusileidžia vilkams. Jie puo
la vaikus ir vienišus praeivius. Piliečiai 
ryžtasi išeiti gatvėn ilk ginkluotų sargy
binių lydimi. Jų namus saugo kariuome
nė su minosvaidžiais.

Kaip visada, blaivūs pasirodė esą tik 
Jungtinių Valstijų prezidento kariniai pa
tarėjai. Pagal sumedžiotą zuikių kiekį jie 
paskaičiavo, kiek patronų sunaudota, o iš 
to padarė išvadą apie kasmetinę metalo 
gamybą.

Gautas skaičius privertė prezidentą skų 
bial pareikalauti, kad Kongresas vėl pa
didintų asignavimus ginklavimosi reika
lams.

Tiesiog simboliška, kad paskirtoji suma 
sudarė tris milijardus doleilų. Po dolerį 
zuikiui.

6. Komunikatas
Atitinkami organai, įgalioti ištirti šį 

įvykti, konstatuoja, kad praėjusių metų 
zuikių medžioklės skaičiai neatitinka tik
rovės. Asmenys, kalti dėl melagingų atas
kaitų ir pranešimų, bus patraukti atsako
mybėn.

Svarstoma, ar tikslinga pareikšti papei
kimą velioniui P. miestelio medžiotojų 
draugijos pirmininkui, š.m. kovo mėn. jį 
ištiko infarktas apžiūrinėjant zuikių ap
graužtas savo sodo obelaites, šis įvykis 
patvirtino prielaidą, jog praėjusių metų 
zuikių medžioklės organizavimo lygis bu
vo žemas.

•Turime omenyje spauda.

Vertė Skirmantė Ramanauskaitė
(Lit. ir Menas)

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVAITĖ LAIMĖJO KONKURSĄ
Britanijos pašto valdybos konkursą Ka

lėdiniams pašto ženklams pagaminti lai
mėjo 5-8 metų amžiaus vaikai. Tarp laimė 
jusiu konkursą yra lietuvaitė Sarah Kut- 
kaitytė, gyv. Blackwood, Gwent, kuri pa
ruošė Kalėdinio voko projektą su Kris
taus gimimo prakartėlės vaizdeliu. Vokas 
bus naudojamas Kalėdinių pašto ženklų 
pirmai dienai atžymėti — lapkričio 18 d., 
angliškai vad. — First day cover.

TEATRO GASTROLĖS
Los Angeles dramos sambūris rugsėjo 

27 d. atvyksta į Toronto, Kanadoje, kur 
vaidins Antano Škėmos 3 paveikslų dra
minę legendą „Živilė“.

„I LITUAN1“ — TORONTE
Lapkričio 8 d. Čikagos lietuvių opera 

atvyksta gastrolėms į Toronto. Kanados 
lietuviai turės progos pamatyti ir išgirsti 
italų kompozitoriaus A. Ponchielli operą 
„I Lituani“ (lietuviai). Tai bus pirma Či
kagos liet, operos išvyka į užsienį.

NAUJA LIETUVIO OPERA
Kompozitorius Julius-Gaidelis sukūrė 

naują operą „Karalius Mindaugas“. Lib
retą operai parašė Anatolijus Kairys. Nau 
joji opera įteikta Čikagos 'lietuvių operos 
kolektyvui susipažinti.

R. SPALIO NOVELIŲ RINKINYS
Rinktines rašytojo Romualdo Spalio no

veles išleis „Vilties“ leidykla, Clevelande, 
JAV. Rinkinyje bus 10 novelių, o knyga 
turės apie 300 pusi. Leidinį finansuoja kor 
poracija „Neo — Lituania" ir kt.

PREMIJA KUN. FR. (SKĖRIUI
Vokiečių viešosios opinijos tyrimo insti

tutas AWiMM yra gavęs pasiūlymą paskir
ti premiją kun. Fr. Skėriui už straipsnį 
„Joninės — senoji lietuvių tradicija“, ku
ris buvo atspausdintas žurnale „Raute" 
Nr. 3/80.

EX-4L1BRIS PARODA ADELAITĖJE
Australijos laikraštis Advertiser (1981, 

IX.17), leidžiamas Adelaitėje, pranešė 
apie to miesto valstybinėje bibliotekoje 
vykusią lietuviškų Ex-libris parodą.

Parodą suruošė Lydia Pocienė, surinku
si kelis šimtus 'įvairaus dydžio lietuviškų 
Ex-'.ibris. Parodos rengėja pasakiusi laik
raščio korespondentei, kad Ex-libris Lie
tuvoje yra labai populiarus. Dažnai jie 
vaizduoja šeimos kilmę, bei visuomet 
meniškai pagaminti ir užima atskirą me
no šaką.

„CATHOLIC ALMANAC“ 1981“
Jungtinėse Amerikos Valstybėse išleis

tame naujame 1981 m. katalikų almana
che yra pakartotinai per daugelį puslapių 
minimas ir Lietuvos vardas. Pateikiama 
trumpa Lietuvos istorija, pabrėžiant Lie
tuvos Bažnyčios raidą nuo Lietuvos krikš 
to karaliaus Mindaugo laikų iki dabarti
nio meto. Informuoja apie dabartinę religi 
nę padėtį Lietuvoje, pateikia ištraukas iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
apie religinės laisvės pažeidimus ir reli
ginį gyvastingumą Lietuvoje — vaikų da
lyvavimą religinėse apeigose, masines re
ligines procesijas ir t.t. Minimas Lietuvo
je veikiantis Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komitetas. Pateikia žinių apie už
sienio lietuvių katalikų veiklą, ypač sie
kiant iškelti Lietuvoje vykdomus religi
nės laisvės pažeidimus. Nepamiršta pami
nėti ir Amerikoje veikiančios lietuviu ka
talikų organizacijos — Ateitininkai! Lie
tuvių Romos Katalikų Federacija, Lietu
vos Vyčiai, Amerikos Lietuvių Katalikų 
Informacijos Taryba, Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa, Kunigų Vienybė, lietuvių 
katalikų žurnalai ir laikraščiai. (T.A)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Laivas, Nr. 4, 1981 m. liepa-rugpjūtis. 

Religinio ir tautinio gyvenimas dvisavai
tinis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuo
li j a, Chicago, JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 31

Tekinimo dirbtuvėje yra 36 bronzos 
gabalai.

Iš kiekvieno galima nutekinti po vieną 
dalyką, o iš vėl sulietų šešių gabalų drož
lių išeina dar vienas.

Kiek iš viso dalykų įmanoma pagamin
ti iš tų 36 bronzos gabalų?

Atsakymas Nr. 30
Tokio pinigo negalėjo būti,, nes kas ta

da žinojo, kad gims Kristus?

— Koks skirtumas tarp sovietinės mė
sinės ir kiaulės?

— Kiaulė turi trumpą uodegą, bet daug 
mėsos. Sovietinė mėsinė neturi mėsos, bet 
ilgą uodegą (eilutę).

Priėjęs prie eilutėj stovinčiųjų, mask
vietis klausia:

— Prie ko ši eilutė? Ką čia duoda?
— Nežinau, prie ko! Jeigu stosi į priekį, 

tai gausi į ausį o jeigu 'į galą — venų iš
siplėtimą — paaiškina kitas pilietis.
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Lietuva — amžinoji liepsna Du airiai, pamilę Lietuvą
SAKO BRITANIJOS „CATHOLIC HERALD“ LIETUVOJE

Patrick O'Donovan kas savaitė veda „Ca 
tholic Herald* skyrių, pavadintą „Charter
house Chronicle“. Tame skyriuje jis ap
rašinėja įvairius įdomius 'įvykius, politi
ką, religiją ir kitus dalykus. Neužmiršo 
jis ‘ir Lietuvos, užvardinęs savo straipsnį 
„Amžinoji liepsna“ (the eternal flame).

Savo aprašymą jis pradeda informacija, 
kad Lietuva yra viena iš trijų Pabaltijo 
valstybių, kurias pasaulis turėjo užmirš
ti“.

„O gal užmiršimas buvo vienintelė išei
tis“, toliau rašo autorius, nes Tibetas ir 
Afganistanas yra didesni dalykai negu 
tos trys Pabaltijo valstybės.

Patrick O'Donovan toliau savo straips
nyje labai simpatingai pristato Lietuvos 
reikalą Britanijos katalikams.

Pabaltijo valstybės 1940 metais buvo 
suvirškintos ir dabar yra Sovietu Sąjun
gos konstitucinės respublikos. Buvo lai
komi tradiciniai rinkimai ir parlamentai 
vienbalsiai prašėsi būti priimti, kaip Ru
sijos dailys.

Pati svarbiausia iš tų trijų buvo Lietu
va. Ji praleido didelę savo istorijos dalį 
priešindamasi vokiečiams. Teutonų ordi
nui, bet nežiūrint to, daug lietuviu, paty
rę Rusijos elgesį, pasitiko nacių kariuo
menę, kaip išlaisvintojus. Nieko gero tas 
tačiau neatnešė.

Nežiūrint to, remiantis patikimu ir at- 
sakomingu anglikonų savaitraščiu

Kiti rašo
Mečys šilkaitis rašo apie didėjančią lie

tuvių koloniją Floridoje, JAV.
Straipsnyje Bus ir antra lietuvių „sos

tinė“ jis sako:
Paminėk šiauriečiui Petersburgą ir jis, 

ranką numojęs, pasakys: „Na kas ten. Ten 
tik karšta ir tvanku. Ten tik žilagalviai se
nukai susėdę paliai vandenį šildo kaulus 
prieš saulę, stebi bangų kalnagūbriais šo
kinėjančias žuvis, kalba apie senus laikus 
ir laukia, kada Aukščiausias pašauks juos 
pas save“.

Bet jei tai išgirstų S. Petersburgo gyven 
tojas, tai tikrai piestu atsistotų. Niekas čia 
taip jau rankas sudėjęs nesėdi ir nelaukia 
paskutinės dienos. Daugelį matai rytais 
pajūriu ristele 'bėgant, o ir ne vienas nuo 
„byčiaus“ net iki ružavo namo be atsidu
simo nuplaukia. Tiesa, vargu ar išgirsi ves 
tuvinį maršą bažnyčioje grojant. Negir
dės ir naujagimio krykštavimo. Nedaug 
kas rankutėmis susikabinę vaikšto, bet 
lietuviškoji kolonija turbūt auga didesniu 
tempu, negu bet kuri kita Amerikoje, čia 
žmonių iš kiekvieno miesto. Geras 'būrys 
ir iš Kanados. Kolonija, matyt darosi kas
kart svarbesne, nes kiekviena organizaci
ja, sąjunga ar vienetas čia turi savo sky
rių. O jei kuri jų neįstengia įsteigti savo 
skyriaus, tai yra atstovaujama bent vieno 
užsipelniusio nario.

Čia baliai bet kokia proga: sukaktys, 
metinės, gimimų ar svečių apsilankymai. 
Sekmadieniais bažnyčia pilna, o klube 
kartais Ir vietos nėra pietums. Savo ren
giniams, piknikais ir minėjimais St. Pe- 
tersburgas tikrai pralenkia daugelį kitų 
vietovių, tik dar negaili susilyginti su Chi- 
caga. Yra moterų choras, bendras choras 
ir bažnyčios choras. Netgi tur Išsirinkę 
karalių Antaną su karaliene Kleopatra.

Paskutinių kelerių metų bėgyje St. Pe
tersburgo kolonnija pradėjo šiek tiek kels 
tis, jaunėti. Ir pagirtina, kad tarp jauni
mo ir senimo jokių prarajų nėra. Visi la
bai gerai sutaria. Pavyzdžiui, labai gražiai 
reiškiasi tautinių šokių grupė „Banga“. 
Ji šoka sau, šoka kitiems, net ir Disney 
World pasirodė visą dieną. Buvo nuvykę 
Chicagon į Tautinių šokių šventę, o pas
kui grįžę visam miestui nupasakojo, čia 
veikia ir šeštadieninė lituanistikos mokyk
la. Nors negausi mokiniais, bet pilna entu 
ziazmo ir mokytojais.

Šiomis dienomis su plojimais, muzika 
ir būriu gerbėjų „cheerleaders" lietuvių 
klube buvo įvesdintas naujas jaunimo vie
netas — futbolo komanda „Perkūnas“. 
Komanda savo eilėse turi 18 žaidėjų, pa
tyrusį trenerį iš New Yorko ir jau įsire
gistravo Saulėto Pakrančio lygoje. Po pie
tų klubo nariai džiaugsmingai sumetė be
veik reikiamą sumą registracijai ir reik
menims. šiuo metu jie energingai treni
ruojasi ir tikisi rudenį išsikovoti iki pir
maujančios vietos. Jaunimas taip pat pa
tarnauja prie pietų sekmadieniais klube. 
Reikia stebėtis, kaip vikriai jie dalina kep 
tus viščiukus, pilsto kavą ir paskirsto py
ragus.

O dabar jau sužinojome, kad net visos 
Amerikos jaunimas pasirinko Ss Peters
burgą savo suvažiavimui, šiaurės Ameri
kos Studentų sąjunga rinksis čia per „ka- 
lakutines“. Tikimasi, kad jaunimo šimtai 
tris ar keturias dienas čia mąstys, disku
tuos, kalbės ir žais balto smėlio pakrantė
se. Parengiamieji darbai jau pradėti ir 
Holiday Inn jau ruošia kambailus.

Tad nesistebėkite, kad kada nors, gal 
ir netrukus, St. Petersburgo vardas bus 
jau dažnai minimas lietuvių laikraščių pir 
muosius puslapius ir jis taps „antrąja lie
tuvių sostine“. Būdami kuklūs nenumato 
iš Chicagos paveržti pirmosios vietos.

(Draugas) 

„Church Times", 75 procentai gyventojų 
tebėra katalikai, priešingi Vatikano Rytų 
politikai, kuri, jų nuomone, yra pagrįsta 
reikalų nežinojimu.

Net jeigu prileisti, kad procentas yra 
gal ir perdėtas trijų milijonų tautoje, jis 
vistiek yra labai svarbus. Kaip ir Lenkijo
je, senovės partneriui ir kartais konku
rentui, tautos likimas daugiausia rėmėsi 
tikėjimu.

Tas prasidėjo kunigaikščiuifvėliau di
džiajam kunigaikščiui) valdant trylikta
me šimtmetyje. Jie apsikrikštijo keturio
likto šimtmečio pabaigoje ir turi archaiš
ką kalbą, giminingą Sanskritui.

1430 metais didžioji kunigaikštija išsi
plėtė beveik iki Maskvos ir Juodųjų Jūrų. 
Tai buvo katalikų tvirtovė Šiaurėje, bet 
didelė jos teritorijos dalis buvo Rusijai 
prarasta per 1797 metų Lenkijos padali
nimą.

Tie, kurie pateko po carų valdžia, dau
gumoje prisidėjo prie ortodoksų Bažny
čios.

Kraštas žiauriai nukentėjo per antrąjį 
pasaulinį karą, kada trečdalis jo gyven
tojų buvo nužudyta ar deportuota, žydai 
buvo visiškai išnaikinti, ir buvo atvežti 
rusai, užimti jų vietas.

Komunistai mėgino sunaikinti religiją 
ir kalbą. Ateizmas ir rusų kalba yra pri
verstini dalykai mokyklose.

Kaune yra katalikų seminarija, kurią 
akylai prižiūri KGB, ir dėlto nestebėtina, 
kad keli kunigai rodo kompromisą su vy
riausybe.

Kunigai ir vienuolės yra mokomi tam 
tikrose katakombų seminarijose, panašiai, 
kaip Jonas Paulius II mokėsi vokiečių 
okupacijos metu Lenkijoje.

Atrodo, kad rusai gal ir atsisakė nau
doti pačius žiauriausius metodus. Kunigai 
būna kartais nubaudžiami 50 rublių, bet 
nuo 1971 metų kunigai nėra siunčiami į 
kalėjimą.

Du vyskupai, kurie labai aiškiai atsisakė 
eiti >į kompromisą su valdžia, buvo ištrem
ti į nepatogius kaimus, bet vistiek pajėgia 
dalyvauti svarbiuose bažnytiniuose susi
rinkimuose. vienas iš jų. mons. Julijonas, 
sakoma buvo pakeltas į kardinolus „in 
pestore“. (Autorius aiškiai turėjo omeny
je Vyskupą Julijoną Steponavičių—Red.).

Toliau Patrick 0‘Donovan rašo, kad Lie
tuvoje nėra katalikiškų spaustuvių, bet pa 
sirodo labai daug pogrindžio laikraščių 
ir mašinraščiu parašytų knygų, net mal
daknygių. Kai kurios bažnyčios buvo api
plėštos ir sudaužytos, o kitos didelės baž
nyčios buvo paverstos naudoti kitiems 
reikalams.

Baikime autoriaus žodžiais: „Būdama 
šalia Lenkijos, Lietuva sudaro dygliuotą 
problemą Maskvai. Su ortodoksų Bažny
čia sovietai gali lengviau susitvarkyti, nes 
Ši Bažnyčia tradiciniai buvo paklusni ca
rui,

„Sunku neprieiti išvados, kad Sovietų 
Sąjungoje krikščionybė turi tvirtesnį pa
grindą, negu Britanijoje. Nuostabu, kaip 
tautos, kad ir praradusios savo valstybes, 
sugeba apginti savo brangiausias verty
bes“.

Melbourno konferencijoje
COMMONWEALTHO VADAI IŠGIRDO 

ATSIŠAUKIMĄ IŠLAISVINTI 
PABALTIJO VALSTYBES

„The Australian" dienraštis spalio 6 d. 
laidoje praneša, kad Australijos Pabalti
jo bendruomenė kreipėsi į Commonweai- 
tho lyderius Melbourne paremti atsišau
kimą Jungtinių Tautų Generalinėje Asam 
blėjoje dėl Pabaltijo valstybių laisvės.

L.'B. pirm. Albinas Pocius pasakė, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva buvo Sovietų 
okupuotos 1940 metais. Po Antrojo Pasau
linio karo daugelis tautų laimėjo savo lais 
vę ir nepriklausomybę. Rytų Europoje So
vietų Rusijos kolonijine imperija begali
niai išsiplėtė. Šiuo metu ten yra apie 130 
milijonų ne rusų žmonių Sovietų Sąjun
goje ir apie 100 milijonų žmonių taip va
dinamuose satelitiniuose kraštuose, jos vi
sos kolonijinėje vergijoje.

Pabaltijo valstybės neturėjo 'laisvų rin
kimų, nei teisės apsisprendimo, žmonių 
atstovavimo, auklėjimo ir religijos lais
vės, ar nepriklausomų profesinių sąjungų, 
keliavimo ar apsigyvenimo laisvės, nei 
spaudos laisvės. Disidentai buvo engiami 
ir jų daugelis mirė paslaptingose aplinky
bėse.
kalba apie lygybę, bet visos pačios svar
biausios administracijos pozicijos ir ge
riausiai apmokami darbai yra tik rusų 
mažumai ir jų kolaborantams. Baisi rusi
fikacija ir rasinė segregacija vis labiau 
didėja kasdieną“.

Estai, latviai ir lietuviai yra neteisėtai 
imami į Rusijos armiją ir siunčiami į Af
ganistaną ir į kitus kraštus tų tautų žmo
nėms pavergti.

P. Pocius pasakė: „Sovietų Rusijos im
perijos išsiplėtimas pasaulyje eina nesu
laikomai. Tas yra matoma iš pusės Euro
pos, kuri buvo atiduota Sovietų įtakos 
sferai ir iš vėliausios egresijos Azijoje ir 
Afrikoje. Sovietų Rusijos kolonijinė im
perija yra didžiausias pavojus pasaulio 
taikai ir tik jos dekolonizavlmas suteiktų

Kas čia stebėtino? — Juk Airija ir Lietu 
va turi daug panašumų. Abi mažos tautos, 
bet su didele emigracija. Abu žemės ūkio 
kraštai, katalikiški, ir ilgus metus buvę 
pavergti. Airiai ir lietuviai mėgsta muzi
ką, dainą, mėgsta pasiliksminti ir pasišok
ti.

Tiek dėl panašumų. O dėl skirtumų?
— Airija dabar yra laisva, o Lietuva pa
vergta, Ir tie du airiai pamilo skirtingas 
Lietuvas, ir iš to kyla mūsų nusistebėji
mas.

Vienas iš jų. Dubline gyvenantis advo
katas T. C. Gerard O'Mahony, myli nepri
klausomą Lietuvą. Jis yra labai aktyvus 
veikėjas už Lietuvos Nepriklausomybę, 
aktyvus Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikų platintojas, nuoširdus lietuvių užta
rėjas ir bičiulis. Prisimename, kad jam 
neleido rusai važiuoti į Lietuvą, nuvežti 
Ir padovanoti Lietuvai šv. Marijos statu
lą.

Jokių sunkumų nuvažiuoti į Lietuvą ne
turėjo kitas airis, Michael O'Riordan, ku
ris išbuvo Lietuvoje dvi savaites ir važi
nėjo, kur norėjo Kodėl toks skirtumas?
— Mat šis paskutinis yra Airijos komu
nistų partijos centro komiteto generalinis 
sekretorius. Jis Lietuvą pradėjo lankyti 
prieš 20 metų, nes jam esanti „miela ir 
brangi jūsų žemė“.

Ilgokame pasikalbėjime, kurį O’Riordan' 
as davė „Tiesos“ korespondentui, jis sa
kosi „Lietuvoje matąs savo gimtinės atei
tį“.

„Žemės rutulyje yra du iš dalies pana
šūs kraštai“, pasakoja toliau „revoliucio
nieriaus kelią nuėjęs šis nepaprastai tau
rus airių tautos sūnus“, kaip jį išgarbino 
„Tiesos“ korespondentas.

O'Riordan'as sulygina tuos du kraštus, 
iškeldamas panašumus, bet užmiršdamas, 
kad airiai ir lietuviai katalikai, ir kad yra 
buvę žemės ūkio kraštai.

Bet tai dar neviskas. Jis iškelia vieną 
didelį skirtumą tarp tų dviejų kraštų.
lllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllillllllliiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

NIEKINGAS SUOKALBIS
Pasibaigus audringai Britų Darbo par

tijos konferencijai, buvusi tos partijos na
re ir darbiečių kabineto ministerė, viena 
iš naujosios Socialdemokratų partijos kū
rėjų, Shirley Williams spalio 2 d. „The 
Times“ dienrašty iškelia Europos Bend
ruomenės nepopuliarumo priežastis D. Bri 
tanijoje.

— Darbo partijos konferencija pasekė 
profsąjungų nubalsavimu ir nutarė, kad 
ateinančioji darbiečių vyriausybė, be gy
ventojų atsikilausimo — referandumo, iš
ves kraštą iš Europos Bendruomenės.

Maža dėmesio skirta tikriesiems fak
tams 45% britų prekybos vyksta tuose 
kraštuose ir duoda jau mažą pelną. Dau
gelis tarptautinių bendrovių turi savo 
įmones D. Britanijoje, nes iš čia yra geros 
sąlygos ir rinkos 250 milijonų pasiturin
čiųjų žmonių bendruomenėje.

Pasitraukimas galėtų sužlugdyti britų 
ekonomiją ir dar padidinti bedarbę, ne
bent pasisektų gauti palankių prekybinių 
nuolaidų savo buvusių partnerių tarpe, o 
tai maža vilties. Net ir vokiečių socialde
mokratai būtų abejingi daryti nuolaidas 
nesveikai, šovinistinei ir ekstremistinei 
Darbo partijos vyriausybei. Tokios rūšies 
prekybinis susitarimas, kaip Bendruome
nės su Norvegija, yra neįmanomas.

Verta paklausti, kodėl Darbo partijoje 
nusistačiusieji prieš Europą nenori kito 
referendumo? Ką jie vadina demokratija, 
— yra tik tušti žodžiai. Prieš 1975 metų 
referandumą, jie pasižadėjo laikytis britų 
tautos nutarimo. Tačiau, praėjus 6 me
tams, tas nutarimas yra ignoruojamas.

Tiesa, kad prieš nusistačiusieji bijo, jog 
jie vėl gali pralaimėti. Europos Bendruo
menė krašte nėra populiari. Daugelis bri
tų jai verčia kaltę už aukštas maisto kai
nas, nedarbą, irzlius nuostolius, pigius im
portus ir maisto atsargų kalnus. Naujas 
referendumas krašte pradėtų kampaniją, 
kurioje visi neaiškumai galėtų būti išaiš
kinti, nes dauguma jų perdėti ir tik įsivaiz 
duojami.

Didelis energijos kainų pakilimas yra 
svarbesnis faktorius, negu bendroji že
mės ūkio politika, nežiūrint jos trūkumų. 
Viena bedarbės priežasčių yra D. Britani
jos nesugebėjimas varžytis su kitu kraš
tų pigia gamyba, bet šiandien japonų ir 
tainaviečių prekės kelia daugiau ekono
minių rūpesčių, negu vokiečių ir olandų. 
Darbų sumažėjimui dabartinės valdžios 
finansų politika atnešė daugiau žalos, 
negu Bendruomenės konkurencija. Jeigu 
visi Britanijos ryšių su Bendruomene eko
nominiai faktai būtų suprasti, žmonės 
naujajame referendume atsisakytų pasi- 

galimybę sudaryti ilgalaikę, patvarią pa
saulio taiką“.

Albinas Pocius yra Australijos Liet. 
Bendruomenės Valdybos pirmininkas ir 
Autralijos Pabaltiečių Tarybos pirminin
kas. Turime jį pasveikinti, kad jis perda
vė Britų Commonwealtho vadovų konfe
rencijai Pabaltijo valstybių laisvės troški
mą ir atkreipė jų dėmesį į pavojų, kurį su 
daro pasaulio taikai, Sov. Sąjunga.

Kun. P. Dauknys

štai tas skirtumas: „Lietuva žengia socia
listiniu e?iu, o Airijoje vyksta atkakli ir 
žiauri kova už laisvę ir nepriklausomybę“. 
Tikriausiai airiai to tai tikrai nežinojo.

O'Riordan'as, — toliau „Tiesa“ rašo, 
— susipažinęs su lietuvių liaudies kova 
už socialistinę santvarką, pasakė, kąd no
rėtų matyti savo gimtąją Airiją kaip da
bartinę Lietuvą.

Toliau tas „taurusis airis“ sieksiąs, kad 
jo tėvynainiai dažniau aplankytų Lietuvą 
ir pamatytų, kokias galimybes socializmas 
atveria žmogui.

Jis sako, kad nemažai airių jau viešėjo 
Lietuvoje. Gi Airijoje apsilankė „Lietu
vos“ ansamblio artistai bei kultūros, me
no ir visuomenės veikėju grupės.

Ir pats O'Riordan'as nepamiršta Lietu
vos. Jį traukia gintarinis Baltijos pajū
ris, Žemaitijos sodžiai naujos kolūkių gy
venvietės, respublikos miestai.

„Tiesos" korespondentas rašo, kad jį 
pažįsta Vilniuje ir Kaune, Kretingoj ir 
Skuode, Jurbarke ir Utenoje, reiškia vi
soje Lietuvoje. Tuo tarpu tikras lietuvių 
bičiulis, advokatas O'Mahony, negavo lei
dimo nuvažiuoti 'į Lietuvą! M.B.

JEI GYVULYS SUNEGALAVO...
Ne viename ūkyje gyventojams sunku 

prisišaukti veterinarijos gydytojus, kai su 
serga asmeniniai gyvuliai. Dažname ūky
je veterinarijos specialistai vos pajėgia 
aprėpti visuomenines bandas.

Mat, nustatant ūkių veterinarijos dar
buotojų etatus, kai kuriuose ūkiuose nei
mama domėn gyventojų laikomi gyvuliai. 
To neturėtų būti. Juk galioja tvarka — nu 
statanti skaičių ūkio veterinarinės tarny
bos etatų, reikįa įskaityti ne tik visuome
ninius, bet ir ūkio teritorijoje laikomus as
meninius gyvulius.

E. Valcckienė
Kupiškio rajono 

žemės ūkio valdybos 
planavimo skyriaus viršininkė

traukti iš Europos. Tačiau naujųjų rinki
mų kampanijoj Bendruomenės klausimas 
bus tik vienas iš daugelio dalykų, žmonių 
nepasitenkinimą bedarbe ir infliacija. 
Darbo partija tikisi panaudoti pasitrauki
mui iš Europos nuspręsti.

1975 metų referendumo laimėtojai turi 
kaltinti patys save dėl vėl prasidėjusio 
kampanijos prieš Bendruomenę. Kritika, 
kuri daugiausia nepagrįsta, lieka neatsa
kyta. Dabartinis kabinetas ir dauguma 1!u 
vusios Darbo partijos narių nori ir toliau 
likti Bendruomenėje, nors asmenišku en
tuziazmu nepasižymėjo nei ponia That
cher, nei ponas Callaghan. Nė viena vy
riausybė nedarė pastangų žmonių akyse 
gerai pilstatyti Bendruomenę. Bendruome 
nes pagalba paskirų rajonų pramonės vys
tymui, darbų didinimui, apmokymo sche
mom, papildomom pensijom plieno darbi
ninkams mažai buvo skelbiama. Subsidijos 
pramonei iš Sričių Vystymo Fondo dingsta 
valstybės ižde.

95% Europinio Socialinio Fondo įnašas 
D. Britanijai 1979 m. buvo 131 mil, svarų. 
Jis skirtas Darbo jėgos aptarnavimo ko
misijai, bet nėra suilštas su kokiais ypa
tingais projektais, irgi dingsta bendroje 
sumoje, sutaupydamas iždui pinigus.

Europinio Investavimo Fondas daug pri 
sidėjo pile darbų padidinimo Prancūzijo
je. Britanijoje to fondo paskolos sumažė
jo, nežiūrint bedarbės padidėjimo, nes 
valstybės iždo varžtai sumažino viešąsias 
išlaidas.

Likimas tų 645 milijonų, kuile Liuksem 
burgo susitarimu grąžinti 1980-81 metais 
Britanijai, yra geras pavyzdys. Juos pra
rijo valstybės iždas. 434 milijonai iš tos 
sumos buvo numatyti panaudoti „ypatin
goms priemonėms“. Iš tikrųjų viskas su
naudota viešojo sektoriaus poreikių įsi
skolinimui sumažinti. Kovo 25 d. parlamen 
te pasakyta: „Gražinimas tų pinių ne
reiškia padidinimo numatytųjų vidaus iš
laidų“. Taigi britų visuomenė nemato jo
kios naudos iš to Bendruomenės mosto.

Iždo ministerial turi panašų požiūrį ir 
į šiaurinę Airiją, nežiūrint jos desperatiš
kos ekonominės padėties. Iš Sričių Vysty
mo Fondo, nuo 1973 metų gauta šiaurinei 
Airijai 141 mil. svarų, o 83 mil. palikti 
Londono ižde padengti esančiom ir busi
mom išlaidom.

Didelis skirtumas matomas Airijos res
publikoje. Kas tik domisi, tuoj pastebės 
žymius darbo, apmokymo ir mokslinimo 
projektus. Įvaiilos schemos plačiai pa
skelbtos, kaip Europos Bendruomenės įna
šai, o krašto ministeilai dažnai iškelia 
Bendruomenės paramą.

Tokie faktai retai iškeliami Britanijos 
parlamente. Abejoms partijoms apsimoka 
tai nutylėti. Konservatorių vyrausybė ne
nori savo dalim prisidėti prie naujųjų 
projektų, o Darbo partija nutyli tai, kas 
iškeltų Bendruomenės naudą, net jeigu ta 
pagalba padėtų bedarbiams ir neturtin
giesiems.

Tai yra niekingas suokalbis, kuris padė
jo sumenkinti Europos kraštų Bendruome
nės svarbą britų akyse. O tai ‘ir yra, ko 
siekia antieuropiečiai.

KARSAKIŠKIO ISTORIKAS
Lit. ir Menas rašo: — Panevėžio rajono 

Karsakiškio miestelyje gyvenantis mokyto 
jas Pranas Tamošiūnas — tikras savo apy
linkės istorikas, visapusiškas jos praeities 
ir dabarties žinovas, šio apylinkės istoil- 
ją jis pirmiausia išdėstė Karsakiškio kraš 
totyros muziejaus eksponatais. P. Tamo
šiūnas tapo šio gilių krašto inteligentijos 
metraštininku ir į savo metraštį įtraukia 
visus baigusius aukštąjį mokslą bei visus 
įsigijusius mokslinį 'laipsnį karsakiškle- 
čius.

P. Tamošiūnas turi surinkęs archyvą ir 
apie guvenusius bei kūrusius Karsakiškio 
apylinkės rašytojus, šiandien tai beveik 
niekam nežinomi, visiškai užmiršti auto
riai, nors kažkada jų kūryba buvo publi
kuojama lietuviškoje spaudoje.

KRENTA DAUG PARŠELIŲ
šakių rajono „Šviesos" kolūkyje krenta 

daug paršelių, — rašo L. Serbinas „Vals
tiečių laikraštyje“.

Patalpos blogai valomos. Kai kuriuose 
garduose atjunkytiems paršeliams nėra lo 
vėlių su vandenių, todėl jie geria srutas. 
Yra gardų, kuriuose laikoma po dvi par
šavedės su paršeliais. Neatsitiktinai fer
moje mažas kiaulių vislumas.

TRAKTORIUS TEBESTOVI
Rugsėjo 14 d. sugedo Kapsuko rajono 

Liubavo kolūkio vikšrinis traktorius T-74, 
kuriam nepasibaigęs garantinis laikas. 
Kaip reikalauja mūsuose prigijusi tvarka, 
gedimo priežasčiai nustatyti buvo sudary
ta komisija iš rajoninio gamybinio susi
vienijimo, rajono žemės ūkio valdybos, 
ūkio specialistų. Jie nustatė: lūžęs varik.lo 
tepalo siurblio velenas. Traktorius eksploa 
tuotas teisingai, techninės priežiūros at
liktos, gedimas galėjo įvykti tik dėl ga
myklos kaltės. Tad traktorių rajoninis ga
mybinis susiviejinimas turi siųsti garan
tiniam remontui.

Bet susivienijimo atstovai apie tai nė 
girdėti nenori. Girdi, kalti mechanizato
riai, jie neatlikę trečiosios techninės prie
žiūros .Toks kaltinimas iš piršto laužtas, 
nes trečiajai priežiūrai dar nebuvo atėjęs 
laikas.

— Nieko nežinom, — tebestspiria susi
vienijimo specialistai. — Vis tiek kalti 
ūkio žmonės. Mes nenusileisim.

Ir dabar traktorius tebestovi technikos 
kieme neremontuotas, nors rudeninio ari
mo baruose jis labai reikalingas.

J. Jonaitis
(Valst. laikr.)

PENSININKŲ VARGAI
Trakų rajono Kirovo kolūkio pensinin

kė M. Ratkevičienė parašė V.L. redakci
jai, kad kolūkio pirmininkas pensininkų, 
ligotų žmonių šeimai paskyrė dirvonuo
jantį, toli nuo namų esantį sodybinį skly
pą. Nors už sklypo įdirbimą žmonės su
mokėjo pinigus ūkio kontoroje, sklypas ne 
■buvo įdirbtas.

DAR SYKĮ APIE TVARTELIUS
Mes, kaimo mechanizuotos kolonos sta

tybininkai, gyvenantys Kauno rajono Pa
žėrų kaime, norime laikyti gyvulius. De
ja, prie mūsų daugiabučių nėra ūkinių 
pastatų.

Tuo reikalu jau seniai kreipėmės į 
Kauno KMK vadovus, viršininką H. Sta- 
čiūną. Pažadėjus pastatyti ūkinius pasta
tus, išskyrė lėšų. Tiesa, šių pastatų pama
tai senokai padaryti, tačiau statyba to
liau nejuda Iš vietos.

Nesulaukdami kai kurie susirentėm pa
tys šiokus tokius tvartelius. Bet jie tik ap
linką gadina.

Kada pagaliau kaimo mechanizuotos ko
lonos vadovai ištesės pažadus, kada bus 
pastatyti ūkiniai pastatai?

Grupė Kauno KMK 
darbininkų — 

iš viso 17 parašų
„DEFICITAS įSU PERTEKLIUM“

Sulūžo akiniai, kuriuos nešiojau apie 
šešerius metus. Sakysite, kas čia tokio! 
Nueisi į optikos parduotuvę ir nusipirksi 
kitus Deja... Turėjau atsiprašyti iš darbo, 
kad nuvažiuočiau į Vilnių, nes arčiau op
tikos reikmenų parduotuvės nėra. Ten su
žinojau, kad be recepto akiniai neparduo
dami. Vilniuje, Lenino prospekte, opti
kos parduotuvėje yra okulistas, bet tąsyk 
prie jo durų buvo kelios dešimtys laukian
čiųjų. Taigi tą dieną, nieko nepešęs, grį
žau namo. Kitą savaitę, administracijai 
leidus, vėl važiuoju į Vilnių, nes be akinių 
negaliu dirbti. Vėl braunuosi pas okulistą 
ir gaunu talonėlį. Išlaukęs daugiau kaip 
porą valandų, gavau receptą akiniams. 
Parduotuvėje pasakė, kad užsakymo pri
imti negali, nes neturi tokio diametro stik 
lų. Basanavičiaus gatvėje „nudžiugino“, 
kad tokio dydžio rėmų nėra, o turimi stik
lai per maži, gal vėliau kada bus ir t.t. 
Antrą šventą darbo dieną sugaišęs, vėl 
grįžtu be akinių ir einu dirbti apgraibo
mis, nes receptas + 5D guli kišenėje ir 
nešviečia. Meistras sako, kad pradėjau 
dirbti kaip aklas ir darau daug broko.

Kam nors akiniai gal ir mažmožis, bet 
man — ir ne vien man — jie labai reika
lingi. Ar ilgai tęsis tokia padėtis!

J. Paketūras 
'Elektrėnai (švyturys)
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
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.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

D, Gintas 3 sv.
Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja

T.P.F. Valdyba

SPAUDAI PAREMTI AUKOJO:
£25.00. Z. Sledziauskas, Motherwell, 

Scotland. V. Janušauskas £1.00.
Ačiū.

NIDOS KALENDORIUS 1982 M.
NIDOS {kasdien nuplėšiamas kalendo

rius .1982 Imetams jau atspausdintas ir 
pradėtas siuntinėti prenumeratoriams. .

Pirmoje eilėje kalendorius išsiųstas pla
tintojams į tolimesnius kraštus—Australi
ją ir Ameriką. Toliau jis ekspedijuojamas 
pavieniams asmenims, kurie kalendorių 
gaudavo praeitais metais ar užsisakė atei 
nantiems metams.

Kalendoriaus kaina „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir „Nidos“ knygų klubo na
riams — 2,50 sv., kitiems — 3 sv., įskai
tant persiuntimo išlaidas.

Kalendorių gali užsisakyti ir tie, kurie 
ligšiol jo negaudavo.

LITUANISTINIS SAVAITGALIS
DBL Jaunimo Sąjunga kviečia visą bent 

kiek lietuviškai kalbantį D. Britanijos Net. 
jaunimą į Lituanistinį Savaitgalį, Lietu
vių Sodyboje, š.m. sipalio 30 — lapkričio 
1 d.d. Savaitgalio tikslas — pasitobulinti 
lietuvių kalboje. Programą praves Romas 
Kinka, patyręs liet, kalbos mokytojas.

Pilnas išlaikymas, nuo penktadienio 
vakarienės iki sekmadienio pietų, kainos 
tiktai apie 16 sv. Daugiau informacijų ga
lima gauti iš Vido Puodžiūno.

Tel. 01-423 0478
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 dievdirbį Vincą Svirskį (1835-1919), 
kuris per savo gyvenimą sukūrė apie 200 
medžio skulptūrų. Antrasis filmas bus
apie tradicines Kupiškėnų Vestuves. Ame
rikoniškas filmas, „Prisiminimai 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
PABALTIEČIŲ KALĖDINIS BAZARAS

Lapkilčio 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 vargau 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, WWU 2PT.

Iš anksto dėkojame
Dairia vietės

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0o 
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.

EKSKURSIJA I FILMŲ FESTIVALĮ IR 
SODYBĄ

Spalio 31 d. rengiama ekskursija į fil
mų festivali, Bordon, arti Lietuvių Sody
bos. Autobusas išeina nuo Liet. Bažnyčios 
10 vai. ryto, o nuo Liet. Namų 11 vai.

Po filmo užsuksime į Sodybą, kur gali
ma bus pavakarieniauti ar šiaip praleisti 
laiką.

Išvyksime į namus 8.30 vai. vak. Kelio
nės kaina vienam asmeniui 5 svarai.

Išnaudokime šią retą progą!
Norintieji važiuoti prašome tuoj užsira

šyti klebonijoje, pas S. Kasparą (980 8159) 
arba pas R. Kinką (985 9640).

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Atvykę aplankyti karo metu Anglijoje 

pažintas vietas. Lietuvių Namuose lankėsi 
Amerikos lietuvių veikėjai Antanas ir 
Milda Vaivados. Jie užsisakė Europos Lie
tuvį, paremdami laikraštį 50 dol. auka.

A. Vaivada karo metu buvo karininku 
JAV kariuomenės dalinyje, kuris stovėjo 
Anglijoje ir vėliau dalyvavo invazijoje. 
Vėliau Vak. Vokietijoje jis padėjo lietu
vių pabėgėliams apsigyventi patogesnėse 
vietose. Prieš karą A. ir M. Vaivados dir
bo spaudos darbą Čikagoje. A. Vaivada 
buvo „Naujienų“ redaktorium, o Milda 
Baronaitė — Vaivadienė ilgesnį laiką bu
vo „Naujienų“ redakcijos sekretorė.

Dabar pp. Vaivados yra pensininkai ir 
gyvena prie Vašingtono.

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
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., 7 vai. vakare, Sodybos 
Skyrius rengia LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ. Nariai ir sve
čiai maloniai kviečiami kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Skyriaus valdyba

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.

BRAD FORDO VYTIS

BRADFORDO VYČIO KLUBAS, neseniai atšventęs 25 m. sukaktį

Prancūzija
LIETUVIŲ (ŠEIMYNIŠKA SUEIGA

Kaip įprasta, Paryžiaus lietuvių susirin
kimai būna pirmaisiais mėnesio sekmadie
niais. Juose vyksta pranešimai lietuviško
jo gyvenimo klausimais, minimi svarbie
ji mūsų tautos 'įvykiai, pasidalinami sa
vais įspūdžiais. Tokiose mūsų sueigose vy
rauja šeimyniška dvasia. Jos prasideda 
lietuviškomis pamaldomis, kartu pavalgo
me pietus, kuriuos paruošia darbščios mū
sų šeimininkės. Šį kartą gardžiais valgiais 
mus vaišino Vosgen-Stakėnaitės šeima, o 
Pr. Stasiulis — kilniais gėrimais (konja
ku ir šampanu).

PrLB valdybos pirmininkas Jonas Tom
kus, padėkojęs vaišių šeimininkams, ragi
no vis skaitlingai dalyvauti mūsų susirin
kimuose ir pasveikino dalyvaujančius sve
čius. Buvo malonu susipažinti su nauju 
F'LB valdybos nariu iždininko pareigoms 
P. Killumi, kuris tarnybiniais reikalais iš 
Čikagos buvo atvykęs į Paryši:. Liuda Api 
nytė iš Australijos, jau kelis metus gy
venanti Paryžiuje, atvyko su viešnia ame
rikiete iš New Yorko.

Ričardas Bačkis supažindino dalyvius 
apie 28-ąją Europos lietuviškųjų studijų 
savaitę. Be to, jis kvietė vieningai dar
buotis lietuvių veikloje ir, kiek įmanoma, 
kelti viešumon pavergtos Lietuvos reika
lus. Daug nerimo ir abejonių mums kelia 
komunistų dalyvavimas Prancūzijos vy
riausybėj e.

S. šišmanas suglaustai apibūdino savo 
paskaitą, skaitytą st. savaitėje, apie Lie
tuvos karaimus. Kun. J. Petrošius pain
formavo apie tai kas vyksta kasdieniška
me mūsų gyvenime (ne tik Paryžiuje, bet 
ir tolimesnėse apylinkėse): ligonius, se
nelius, jaunavedžius, gimimus. Jis ragino 
nepamiršti sergančių ar senelių, kurie ne
pajėgia atvykti į mūsų susirinkimus. Vi
siems buvo džiugu pasimatyti su J. Hub- 
nerio šeima, kuri dėl ligos ilgai negalėjo 
atvykti pas mus.

Dėl mokyklinių atostogų šiemet Vėli
nėms ir Visų šventųjų šventėms susirink 

sime lapkričio 8 , o ne lapkričio 1.
Jonas Tomkus

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gloucesteryje — spalio 17 d.. 12 vai., Šv. 

Petre, už neseniai mirusią a.a. Pranciš
ką Lederienę.

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.
Bradforde — spalio 18 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 25 d., 11.15 vai., 

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

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.
Nottinghame — lapkričio 8 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leamingtone Spa — lakr. 8 d., 14 vai., šv. 

Petre.
Coventryje — lap'kr. 8 d., 16 vai., šv. Elz

bietoje.
Mančesteryje — spalio 25 d., 12.30 vai.

Eccles — lapkričio 8 d., 12.15 vai.
Ročdalėje — lapkričio 15 d., 12.15 vai.
Huddersfield — spalio 25 d.. 1 vai. p.p., 

atsimenant I. Gerdžiūnienės motinos ir 
brolio vėles.

Bradforde —■ 1 apkričlo 1 d., 12.30 vai. 
Tuoj po pamaldų keliausime į kapines 
aplankyti mūsų mirusiųjų kapus.

Leedse — lapkričio 8 d., 3 vai. p.p. Atsi
minsime visus mūsų mirusiuosius.

POGRINDŽIO SPAUDA PRIVERČIA 
VILNIŲ PRASITARTI APIE KUNIGŲ 

ŽUDYNES
Lietuvių savilaidnė spauda pasiekė ne

mažo laimėjimo — oficialieji laikraščiai 
staiga prabilo apie kunigų žudymą ir api
plėšimus Lietuvoje, o milicija suskako ieš 
koti nusikaltėlių. Iki šiol apie tokius nusi
kaltimus buvo tylima, valdžios organai 
jais nesidomėjo. LKB Kronikoje išspaus
dinti nuodugniai dokumentuoti praneši
mai pateko į užsienio spaudą ir pasiekė 
Lietuvą radijo bangomis.

Rugpjūčio 18 d. Valstiečių Laikraštyje, 
o anksčiau ir Tiesoje, pasirodė pasižymė
jusio KGB bendradarbio Vytauto Žeiman- 
to straipsnis „žudikai suimti“. Straipsnis 
remiasi nudėvėta sovietine formule — „Pa 
sipiktinęs pilietis“ parašo redakcijai laiš
ką, o redakcija teikiasi į jo klausimus at
sakyti. „Piliečio“ vaidmuo tenka J. Tuma- 
ševičiui, kuris rašo: „Kaikurios užsienio 
stotys teigia, kad pastaruoju metu mūsų 
respublikoje buvo apiplėšti ar nužudyti 
keli kunigai, o respublikos teisingumo or
ganai sąmoningai neieško nusikaltėlių. 
Mane stebina tai, kad skleidžiantys to
kias žinias stengiasi pabrėžti, jog kunigų 
bei bažnyčių plėšimams nuolaidžiauja ir 
net pritaria vietiniai valdžios organai. Ne
va taip kovojama su religija“.

Savo atsakyme Žeimantas pasakoja kaip 
buvo išaiškinti ir suimti trys plėšikai, nu
žudę Luokės kleboną Leoną Šapoką. Tai 
Jonas Sabaliauskas (g. 1955), Adomas Luk 
šas (g. 1950) ir Danielius Mockevičius (g. 
1961). Sabaliauskas ir Lukšas teisti ir 
anksčiau. Pranešama, kad jau įvyko pa
našios nusikaltėlių grupė teismas. Jie bu
vo apiplėšę Kulautuvos kleboną Antaną 
Bltvinską ir jo šeimininkę Valeriją Suve- 
reckaitę bei, Griškabūdžio kleboną Vytau
tą Užkurait'į ir jo šeimininkę Bronę Zalec- 
kaitę. Dešimties žmonių gaujos nariai bu
vo nubausti ilgalaikiu laisvės atėmimu 
(iki 12-os metų) ir turto konfiskavimu.

„šlykštų melą skleidžia imperialistinės 
propagandos ruporai“, sušunka Žeiman
tas straipsnio pabaigoje. Bet jei nebūtų 
pasisakiusi pogrindžio spauda ir užsienio 
radijai, apie kunigų žudynes ir šiandien 
tebetylėtų „tarybiniai spaudos organai“.

(Elta)

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Nuo 1959 m. JAV viena savaitė metuose 

skelbiama pavergtų tautų savaite. 
Tokią savaitę šiais metais paskelbė prez. 
Reaganas puikia proklamaciją. Čikagoje 
liepos mėn. 18 d.įvyko pavergtųjų tautų de 
monstracija vienoj centrinėj miesto aik
štėje. Dalyvavo 14 komunizmo pavergtų 
tautų atstovai su gausiais plakatais, Ford 
Sheridan JAV armijos uniformuoti kariai, 
du J1AV atstovų rūmų nariai, keli Illinois 
kongresmanai, miesto pareigūnai Ameri
kos Darbo Federacijos atstovas ir kelių 
tūkstančių minia.

Puikų įspūdį darė didokas ref. LB mo
terų būrys pasipuošęs tautiniais drabu
žiais. Daug dėmesio buvo skirta politi

niams kaliniams, ypač V. Skuodžiui. Iš 
lietuvių pusės—invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Savukynas, kalbėjo kons. J. Daužvardie 
nė ir M. Mikužiūtė—ALT ir Pavergtųjų 
tautų Komiteto narė. Programos pranešė
ja moderatore buvo LKDS CK narė Ra
munė Tričytė.

„WORLDVIEW“ APIE LIETUVŲ 
REZISTENCIJA

Anglijoje leidžiamame žurnale World
view (1981 rugpjūtis) išspausdintas Janice 
Broun straipsnis: „Lietuva: išpažinimas 
ir represija“ (Lithuania: Profession and 
Repression). Trumpai aptariusi tautinę ir 
religinę rezistenciją Lietuvoje, ji baigia 
straipsnį šiais žodžiais: „(Lietuvių) mora
lė pakilusi, padaugėjo savo tikėjimą išpa
žįstančių intelektualų ir jaunuolių skai
čius. Lietuviai sudaro problemą Sovietų 
vyriausybei, kurios ji negali tikėtis išsprę
sti net ir prievartos būdu“. (ELTA)

Bradfordo„Vyčio“ Klubo Valdyba 1981 m.: 
Iš ik. A. Bučys, sekr., R, Vaičekauskaitė— 
adm., V. Gurevičius — pirm.; antroje ei).: 
S. Grybas — kasininkas, A. Traška kult, 
reikalams, V. Rekešius sporto ir P. Jaku- 
bėnas ^vice-pirmininkas.

Labdaros veikla
Mielosios ir mielieji „Labdaros“ Drau

gijos narės, nariai ir rėmėjai!
Prasidėjo naujieji 1981/1982 mokslo me

tai. „Labdaros“ Draugijos valdybai, besi
rūpinančiai lietuvių moksleivijos parama, 
tenka eiti su parama ten, kur ji ypač rei
kalinga.

Šiais mokslo metais Draugija turėjo pa 
remti mažiau stipendininkų Vokietijoje ir 
galėjo skirti lėšų stipendijoms Brazilijos 
studentijai. Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba įsteigė stipendijų fondą. 
Labai svarbu, kad „Labdara“ galėtų kas
met tą fondą paremti.

Daugiau rūpesčių sudaro skaitlinga 
mažai pajėgusių lietuvių tėvų moksleivi
ja Lenkijoje. Greta piniginės paramos, tai 
moksleivijai parūpinama vartotų rūbų. 
Be Vokietijos lietuvių, į šį darbą labai ak
tyviai 'įsijungė Kanados Liet. B-nės Socia
linių reikalų komiteto Hamiltono skyrius, 
pasiunčiant moksleiviams, pagal „Labda
ros“ suteiktus adresus, rūbų siuntas. Len 
kijos moksleivijai parama įgavo pastovu
mo. Iš ten gaunamos patikimos informa
cijos apie paramos labiau reikalingus 
moksleivius.

Galime pasidžiaugti, kad „Labdaros“ re 
miamų moksleivių skaičius daugėja ir kad, 
mokslus baigę jie rūpinasi lietuvių reika
lais.

1980 metais Lenkijoje pasireiškusi sun
ki ūkiška krizė tiek pat skaudžiai palietė 
tenykščius lietuvius. Sunkumus pajuto ir 
moksleivija. Tėvai, daugumoje mažažemiai 
ūkininkai, po įvairių žemės ūkį alinančių 
bandymų, dar ūkiškai nesustiprėję ir kri
zės paliesti, negali duoti savo vaikams - 
moksleiviams kiek būtinai reikalinga Ir, 
dažnu atveju, moksleiviai turi susiaurinti 
mokslą ar jo atsisakyti.

„Labdaros“ Draugija labai susirūpinusį 
tokia tragiška moksleivių padėtimi, nuo
širdžiai kreipiasi į mūsų visuomenę, pra
šydama gelbėti mūsų moksleiviją ir su
teikti jai galimybių toliau tęsti mokslą.

„Labdaros“ Draugijos veikla jau pasie
kė dvylikos metų. Jos veikla vystosi ir 
vykdoma dėka mūsų visuomenės paramai.

Draugija labai dėkinga visiems rėmė
jams ir nori tikėtis tolimesnės paramos. 
„Labdaros“ Draugijos valdybos vardu

J. Glemža 
Pirmininkas

Adresas: J. Glemža, Conventrain 33, 
7260 Crdw-Hirsau.

Banko konto: Labdara e.V. Landesgiro- 
kasse Stuttgart Nr. 1185168

BLZ 60050101

PAŠA UJL YJE
— 30 metų Raudonoji Kinija ir nepri

klausomoji Taivanio sala, save vadinanti 
.^Kinijos respublika“, išgyveno didžiausio
je nesantaikoje ir karo grėsmėje. Dabar 
komunistai pakeitė kalbą, siūlo būdus tai 
kytis ir sujungti, tačiau Taivano valdžia 
apie tai nenori nė girdėti.

Iš čia pateiktųjų kelių duomenų mato
me, kas per tas tris dekadas įvyko abiejų 
pusių ekonominiame gyvenime: Kinijoj— 
1000 mil. gyventojų, Taivany — apie 18; 
Kinijos prekyba 1980 m. — 37.5 milijar
dai dolerių, Taivanio — 39.5; žmogaus me
tinės pajamos Kinijoj — 243 dol., o Taiva
ny — 2.101; Kinijoj žemės ūky dirba 71%, 
o Taivany — 19.5%; Kinijos pramonėj 
dirba 17%, o Taivanio — 42.4%. ’

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
VLIKO Valdybos posėdis įvyko jos būs. 

tinėje, Washingtone, rugsėjo 19 d. Pinni- 
ninkas dr.K. Bobelis pranešė apie pasiruo. 
Šimus metiniam VLIKO Seimui Clevelan- 
de, lapkričio 6—8 d.d. Taipgi aptarti klau. 
simai. susiję su eilės lietuvių apkaltinimų 
tarsi jie į Ameriką atvykdami nuslėpė 
savo tariamąjį dalyvavimą nacių organi
zacijose ir nusikaltimuose.
Buvo aptarti Madrido konferencijos bai
gminio tarpsnio reikalai. Nutarta skubai 
pranešti kelis memorandumus tarptauti

nėms organizacijoms ir JAV Valst. Sek. 
rotoriui. Taipgi aptarta ELTOS biuletenių 
leidimas kitomis kalbomis.

Posėdyje dalyvavo pirm. dr. K. Bobelis, 
dr. K. Jurgėla, dr. J. Stiklorius, dr. Ė. Ar- 
manienė, inž. L. Grinius, žmogaus Teisių 
Komiteto pirm. dr. D. Krivickas, TF Val
dybos pirm. J. Giedraitis ir M. Noreikienė,, 
bei ALTo ryšininkas dr. J. Genys ir VU 
KO įstaigos vedėja M. Samatienė. (ELTA)

SUOMIŲ LAIKRAŠTIS APIE ESTŲ 
KULTŪRINĘ KOVĄ

Estų literatūros vaidmenį kovoje dėl 
tautinio išlikimo Helsinkio laikraštyje 
Hnvudstabladet aprašo suomių kritikas 
Ben Helman. Jis pabrėžia, kad gimtoji kai 
ba estams „buvo ir tebėra žmogiško orumo 
simbolis“. Rusų literatūra Estijoje neturi 
didelės įtakos. Estų rašytojas Arvo Valton 
aiškino suomių korespondentui, kad Esti
joje nelengva būti realistu, nes tada „poli
tinė pažiūra darosi nepakenčiama“. Hel
man pamini, kad Sovietų valdžia nesiėmė 
griežtų priemonių prieš pernai rudenį pa
skelbto 40-ties estų intelektualų protesto 
laišką prieš rusinimą autorius: „Matyt 
vadai Maskvoje ir Taline supranta, kad 
yra riba, kurią net jiems, visagaliams, 
peržengti neapsimoka“.

(Eita)
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