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TAIKOS KELIAS
Tarp daugelio laiškų, kuriuos gauna re

dakcija, prieš keletą dienų vienas buvo 
ypatingas. Laiškas buvo iš Vilniaus ir ja
me buvo įdėta iškarpa iš „Tiesos“, kurio
je buvo perspausdintas ilgas „Pravdos“ 
(spalio 18 d.' vedamasis.

Straipsnyje aiškinama iš kurios pusės 
pasauliui gresia branduolinio karo pavo
jus: iš Sov. Sąjungos, ar iš Jungtinių Ame 
rikos Valstybių pusės. „Pravda“ katego
riškai paneigia, kad Sov. Sąjunga „ekspor
tuoja revoliuciją“ į kitus kraštus, ir sa
ko, kad dar pirmaisiais porevoliuciniais 
metais tokį darbą pasimerkė pats V. Le
ninas. „Tarybų valstybė iš principo stoja 
prieš kokių nors socialinio ir politinio vys 
tymosi receptų primetimą kitoms šalims“, 
— sako „Pravda“. Mėginimus iš užsienio 
sukelti revoliuciją „smerkia tikri marksis
tai leniniečiai“, — tvirtina Sov. Sąjungos 
komunistų partijos organas.

Tokie „Pravdos“ teigimai mums sudaro 
įspūdį, kad dabarti..iai Kremliaus valdo
vai, būdami pačiais tikriausiais marksis
tais leniniečiais, pagaliau jau pasmerkė 
StaCino užsienio politiką, kurios pasekmė
je Baltijos valstybėms buvo primesti „so
cialinio ir politinio vystymosi receptai“, 
visiškai nepriimtini tų kraštų gyvento
jams. Pasmerkusi Stalino darbus, dabar
tinė Sov. Sąjungos vyriausybė gal net ruo
šia dirvą asmenybės kulto laikotarpyje 
padarytoms klaidoms atitaisyti.

Juk Sov. Sąjungos atsitraukimas iš Bal
tijos valstybių iš karto pakeistų pasaulio 
politinę atmosferą. Pasaulis pamatytų, 
kad Sov. Sąjunga tikrai revoliucijos dau
giau neeksportuoja. Tas pašalintų kliūtis 
ginkluotės mažinimo ar nusiginklavimo 
deryboms, ir žmonija galėtų nusiraminti, 
matydama, kad didžiosios valstybės žen
gia taikos keliu.

Deja, to dar nėra, Sov. Sąjunga dar ne
pasmerkė Stalino politikos padarinių ir, 
kaip sako Lietuvos pogrindžio laikraštis 
„Perspektyvos“, net nesilaiko pagrindinių 
socializmo principų.

Kitoje vietoje spausdiname straipsnį iš 
neseniai gauto „Perspektyvų“ numerio, 
kuris buvo vienas iš paskutiniųjų, išleis
tų prieš 1980 m. gruožio 15 d. teismą, ku
riame trys disidentai: Gintautas Ješman- 
tas, Povilas Pečeliūnas ir doc. Vytautas 
Skuodis buvo nuteisti sunkiomis bausmė
mis, Jie buvo kaltinami užsienio radijo 
klausymu ir pogrindžio leidinių „Perspek
tyvos“ ir „Alma Mater“ leidimu bei kai 
kurių straipsnių autoryste.

Galima manyti, kad šiame numeryje 
atspausdintas straipsnis buvo parašytas 
tų vyrų, kurie yra nuteisti ilgiems metams 
darbo stovyklos. Tad atydžiai perskaityki
me straipsnį ir pagalvokime: už ką?

Lietuvos pogrindyje veikia kelių politi
nių srovių grupės, kurios taikiu būdu sie
kia lietuvių tautai laisvės ir materialinio 
gerbūvio. Lietuvių tauta, atgavusi laisvę, 
nesudarytų pavojaus jokiai kaimyninei 
valstybei. Atvirkščiai, Lietuva ir kitos Ry 
tų Europos valstybės, jeigu atgautų nepri
klausomybę, galėtų sudaryti neutralių 
valstybių juostą, laisvą nuo branduolinių 
ginklų ir raketų. Tad tos valstybės prisi
dėtų prie pasaulinės taikos stiprinimo.

„Perspektyvų' autoriai, kaip matome iš 
straipsnio, ieško Sov. Sąjungai garbingos 
išeities iš tos padėties, 'į kurią ji. pateko 
Stalino viešpatavimo metais, ir kuri dabar 
sudaro pavojų pasaulio taikai.

Ar teisinga buvo nuteisti straipsnių au
torius, kurie bandė surasti Lietuvai „tre
čią kelią“, kuris būtų priimtinas netik dau 
gumai Lietuvos gyventojų, bet ir kaimy
ninėms tautoms? Kaip toliau matysime, 
Mariaus Basko slapyvardžiu pasirašęs 
straipsnio autorius teigia, kad eidami tuo 
„trečiuoju keliu“ išsilaisvintume ne tik 
mes, bet ir pati rusų tauta. Nes „nėra lais
va ta nacija, kuri nesuteikia laisvės ki
tiems".

„Perspektyvų“ straipsnis netiesioginiai 
atsako ir „Pravdai“, kuri yra susirūpinu
si pasaulio taika, bet nesuranda priežas
čių, kodėl vyksta ginkluotė.

Ar „Perspektyvų' siūlomas „trečias ke
lias“ nėra taikos kelias?

DAR VIENAS ŠNIPAS
Buv. Britanijos gynybos ministerijos 

pareigūnas Leo Long prisipažino šnipinė
ję karo metu Sov. Sąjungos naudai. Jį 
buvo užverbavęs kitas krašto išdavikas 
Anthony Blunt, kartu studijavęs Kembri- 
džo universitete.

Leo Long teikęs rusams slaptų informa
cijų apie Vokietijos karines pajėgas.

RUMUNŲ futbolistas grįžo namo
Rumunijos futbolistas G. Visvreanu, ku

riam Autralijos valdžia atsisakė suteikti 
azyilio teisę, buvo atskridęs į Londoną. Po 
Pasikalbėjimo imigracijos įstaigoje, jis nu 
sprendė grįžti į Rumuniją.

Iš LKB Kronikos Nr 49
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VYSKUPŲ
Du Lietuvos vyskupai — Julijonas Ste

ponavičius ir Vincentas Sladkevičius jau 
daugiau kaip dvidešimt metų sovietinės 
valdžios yra sukliudyti eiti ganytojų pa
reigas. Neteisėta vyskupų tremtis yra di
delis krislas sovietinio prestižo akyse. 
Todėl Maskva, atrodo, nori leisti abiems 
vyskupams eiti ganytojo pareigas, tačiau 
ta pačia proga tikisi pravesti į naujus vys
kupus savo kandidatus, šitos sovietinės 
valdžios pastangos ir kelia Lietuvos kuni
gams ir tikintiesiems didžiausią susirūpi 
nimą. „LKB Kronika“ gavo laišką su pra
šymu perduoti jį šv. Tėvui, štai laiško tu
rinys:

JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI JONUI- 
PAULIUI II

s.o.s.
Šventasis Tėve, Jūsų šventenybės kalba 

pasakyta „Solidarumo“ pirmųjų metinių 
proga pasiekė daugelio širdis ir protus, o 
ypatingai tų, kurie daug kentėjo ir tebe- 
kenčia.

Iš tikrųjų baisu, kad Lenkų tauta nete
ko 6 milijonų savo vaikų — žuvo kas penk 
tas pilietis. Mūsų maža tauta neteko 
600.000 — kas ketvirtas žmogus paaukojo 
savo gyvybę už Dievą, Bažnyčią ir Tėvy
nę. Todėl Lietuvos katalikai yra užsitar
navę teisę klausti: ar ilgai Maskva rinks

kandidatus į vyskupus? Mes norime vys
kupų, kurie turėtų gyvą tikėjimą ir dide
lę meilę, kui'le sugebėtų vadovauti dvasi
niam tikinčiųjų atgimimui. Mums nereikia 
valdiškų vyskupų.

Šventasis Tėve, nuraminkite Lietuvą ir 
paskirkite tik didžios dvasios vyskupus.

Lietuvos kunigai ir tikintieji

REAKCLIA PRIEŠ AKTYVIUS 
KUNIGUS

Pastaruoju metu labai suaktyvėjo reak
cija prieš aktyvius kunigus, siekiant juos 
sukompromituoti, kunigų ir tiknčios liau
dies akyse. Šioje akcijoje aktyviausia 
reiškiasi kunigai — KG® kolaborantai. Jie 
aktyviai skleidžia paskalas, kad aktyvūs 
kunigai griauną kunigų vienybę, kad sa
vo veikla galį užtraukti Bažnyčiai grės
mę, kad jie kiršina bedievius (diplomatijos 
keliu iš sovietinės valdžios pavyktų kur 
kas daug'iau išsiderėti), kad aktyviųjų ku
nigų veiklos motyvas — noras pasirodyti, 
kad jie esą išsišokėliai ir t.t. Lygiai taip 
argumentuoja ir kadriniai KGB pareigū
nai. Jie aiškina, kad jei. ne „Kronika“, jei 
ne vadinamieji kunigai — ekstremistai, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia turėtų labai 
daug privilegijų. Jie, čekistai, Bažnyčiai, 
norį gero, tik ekstremistai kliudą šitai pa
daryti.

Aktyvių kunigų diskreditavimu galbūt 
ruošiamas kelias būsimoms represijoms.

SOV. SĄJUNGA ATSIPRAŠĖ ŠVEDUS.
Sov. Sąjunga buvo priversta nusileisti 

švedams, kurie reikalavo, kad prie Švedi
jos laivyno bazės užplaukusio ant uolos 
Sovietų povandeninio laivo kapitonas per
sikeltų į švedų laivą ir duotų parodymus. 
Lapkričio 2 d., matomai po to, kai jis ga
vo instrukcijas iš savo valdžios, laivo ka
pitonas P. Jučin nulipo nuo savo laivo ir 
persikėlė į Švedijos karo laivą, kur buvo 
tardomas.

Tuo pat laiku kilus Baltijos jūroje aud
rai, Sovietų povandeninis laivas pradėjo 
šaukti pagelbos. Tada 4 švedų vilkikai nu
vilko ant uolos buvusį laivą į saugesnę 
vietą, arčiau Karlskronos bazės.

Sovietų užs. reik, ministerija taip pat 
oficialiai atsiprašė Švedijos vyriausybę 
už jų povandeninio laivo nuklydimą į 
Švedijos teritorinius vandenis.

Tas incidentas, tačiau, parodė Švedijai 
Sov. Sąjungos dviveidišką politiką: iš vie
nos pusės Maskva nuolat kalba apie savo 
taikos politiką Skandinavijos kraštų at
žvilgiu, iš antros — siunčia savo karo lai
vus į Švedijos teritorinius vandenis, kur 
įplaukti svetimiems laivams yra uždraus
ta.

Švedijos min. pirmininkas T. Faelldin 
pasakė, kad Sovietų povandeninis laivas, 
atsiradęs netoli Karlskronos laivyno ba
zės, tikriausiai yra apginkluotas branduo
linėmis raketėmis. Švedijos karininkai, 
septynias valandas tardę laivo kapitoną, 
priėjo tokios nuomonės.

Švedijos užs. reik, ministerija, protes
tuodama prieš Švedijos teritorijos pažei
dimą, įsakė savo pasiuntinybėms užsieny
je nedalyvauti Sovietų ambasadų ruošia
muose lapkričio 7 d. revoliucijos šventės 
priėmimuose.

Lapkričio 6 d. numatyta povandeninį 
laivą palydėti iš Švedijos teritorinių van
denų ir paleisti į Baltijos jūrą, kur jo lau
kia Sovietų karo laivai.

LENKIJOS SOLIDARUMO NUTARIMAI
(Lenkijos prof, sąjungų „Solidarumas“ 

centro komitetas, susirinkęs lapkričio 3 d. 
Gdanske, svarstė spontaniškų streikų, ku
rie kylla įvairiose Lenkijos vietose, klausi
mą.

Komitetas priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad valdžios organai tuoj 
pat sustabdytų visas bylas prieš Solidaru
mo narius ir kad įgyvendintų aukščiau su 
tartą kolektyvinį fabrikų ir vietos savival
dybių reikalų tvarkymą.

Komitetas taip pat svarstė gen. Jaru- 
zelskio, ministro pirmininko, reikalavimą 
sustabdyti visus streikus ir Solidarumui 
prisidėjo prie tautinės sutarties tarybos.

Solidarumas pareiškė, kad jie nesutinka 
besąlyginiai bendradarbiauti su komunis
tais. Solidarumas reikalauja sustabdyti 
prieš ją nukreiptą valdžios propagandą.

SUSITARIMAS VARŠUVOJE
Lapkričio 4 d. Lenkijos min. pirm, ir 

komunistų partijos lyderio gen. Jaruzels- 
kio kvietimu, Varšuvoje įvyko pasitarimas 
siu Solidarumo lyderiu Lech Walęsa ir ka
talikų Bažnyčios primų arkivysk. Josefu 
Glemp. Firmą kartą susirinkę trys pasita
rimo dalyviai sutarė dėl būtino reikalo iš
spręsti 16 mėnesių užsitęsusią krašto krizę.

Po pasitarimo paskelbtame oficialiame 
komunikate sakoma, kad jie „pasikeitė 

pažiūromis dėl galimybės įsteigti tautinio 
susitarimo ir taikinimo fronto, nuolatinės 
platformos dialogui ir tarpusavio pasitari
mui“. Frontui priklausytų politinės ir so
cialinės pajėgos, kurios remiasi „Liaudies 
Lenkijos konstitucijos principais“.

Tas paskutinis sakinys, matomai, yra 
įterptas Maskvai nuraminti, kad susitari
mas su Solidarumu nereišia politinės re
voliucijos.

Gen. Jaruzelskis taip pat sutiko derėtis 
su Solidarumu bet kokiu klausimu, kuris 
iškiltų krašte.

Tuo pat laiku, kai gen. Jaruzelskis ta
rėsi su Lech Walęsa ir arkivysk. Giempu, 
Lenkijos užs. reik, ministras J. Czyrek at
vyko į Maskvą pasitarimams su min. Gro- 
myka.

LIBIJA PASITRAUKIA IŠ ČADO
Pik. Gaddafi, Libijos lyderis įsakė savo 

kariuomenei pasitraukti iš Čado. Afrikos 
valstybių galvoms posėdžiaujant Paryžiu
je, kur buvo svarstomas Čado krizės klau
simas, pik. Gaddafi pasiuntė savo trans
porto lėktuvus kariuomenės atitraukimui 
paskubinti.

Prancūzija yra susirūpinusi Čado ne
priklausomybe.

SUĖMIMAI EGIPTE
Egipto vid. reik, ministras N. Ismail 

pranešė, kad dauguma sąmokslininkų, įvel 
tų į prez. Sadato atentatą ir sąmokslą įves 
ti Khomeni tipo režimą Egipte, dabar jau 
yra suimti. Teroristų būstinės yra suras
tos ir ginklai konfiskuoti. Suimta per 700 
žmonių. Jų tarpe visi vadovai.

BRITANIJA NENORI IRANIEČIŲ
Britanijos vid. reikalų ministerija para

gino visus iraniečius, gyvenančius D. Bri
tanijoje, grįžti į savo kraštą. Britanijoje 
yra apie 100 tū'kst. Irano piliečių, kurių 
dalis nepritaria dabartinei Irano valdžiai 
ir nenori ten grįžti. Beveik pusė visų ira
niečių gyvena D. Britanijoje nelegaliai, 
nes jie atvyko tuo laiku, kai nebuvo rei
kalingos vizos.

VOKIETIJOS KRIK. DEM. PARTIJOS 
KONFERENCIJOJE

Vak. Vokietijos krikščionių demokratų 
partijos lyderis H. Kohl, kalbėdamas par
tijos kongrese perspėjo, kad taika per nu
siginklavimą yra iliuzija. Talka negali bū 
fi pasiekta išstojus iš NATO.

LKB KRONIKA NR. 49
Vakarus pasiekė LKB Kronikos Nr. 49, 

spausdintas Lietuvoje 1981 m. rugsėjo 8 d.
Turinyje: Apžvalga 1981 m. liepos - rug

sėjo mėn., kaip KGB trukdė eiseną į Šilu
vą, Tikinčiojo jaunimo persekiojimas, Tar 
dymai, Teroras prieš kunigus, Kunigų se
minarija pavojuje ir keli kiti straipsniai 
aktualiais klausimais.

D. KERŠIŪTĖ IŠTEKĖJO
Danutė Keršiūtė, disidento Povilo Peče

liūno sužadėtinė, rugpjūčio mėn. buvo nu
vykusi aplankyti darbo stovykloje esantį 
Povilą Pečeliūną. Ten jiedu užregistravo 
santuoką. Tad dabar jos pavardė yra Da
nutė Pečeliūnienė. Ji nuolat gyvena Vilniu
je.

PASAULYJE
—JAV senato pritarimas parduoti Sau

di Arabijai naujuosius radaro lėktuvus, 
Izraelyje sukėlė didelį nepasitenkinimą. 
Min. pirm. Beginąs pareiškė: „Tai yra pa
vojus mūsų saugumui, ir mes reikalui 
esant, naudosime visas būtinas priemones 
tai grėsmei pašalinti".

Arabų pasaulyje nėra vienodos nuomo
nės: vieni įžiūri glaudesnį bendravimą su 
JAV, o kiti — amerikiečių įsigalėjimą Ara
bijos pusiausalyje.

— Prez. Reaganas užtikrino žydų vy
riausybę, kad pardavimas Awacs karinių 
lėktuvų Saudi Arabijai nesudarys pavo
jaus Izraelio saugumui.

— D. Britanijoje greitu laiku bus pa
tvirtintas psichiniai sergančiųjų žmonių 
teisei apsaugok įstatymas.

— Opec kraštai sutarė suvienodinti naf
tos kainą, 4 dol. už statinę ir nekelti jos 
iki 1982 m. pabaigos.

— šiais metais Sov. Sąjungoj maisto trū 
kūmo problema, palyginus su paskučlniais 
20 metų, yra pati didžiausia. Tačiau Sovie 
tų pirmasis viceprezidentas V. Kutnecovas 
britų delegacijai Maskvoje pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga pirmoje eilėje Visas savo lė
šas skirs ginklavimosi lenktynėms, o ne 
žmonių maitinimui gerinti.

Prancūzų socialistų partijos kongresas 
Valencoje Mitterrando vyriausybe"! iškėlė 
valdžios atsakingumo ir kitų problemų 
klausimus.

— Ispanijos parlamentas 186-146 balsais 
nutarė stoti. |į NATO, tačiau tame nutari
me pabrėžiama, kad ateityje, be parlamen 
to sutikimo, nebus leidžiama krašte steigti 
branduolinių raketų bazių, šis nutarimas 
turi būti dar senato patvirtintas.

— Britų kalėjimuose leidžiama lankyto
jams įnešti pusę butelio vyno savo arti
miesiems.

— Prez. Mitterrando asmeniška inicia
tyva, brangūs paveikslais skulptūros ir 
kiti meno kūriniai bus išskirti iš naujojo 
turto mokesčių įstatymo.

— Pasaulio naftos pramonėje ketvirtą 
vietą turinti, Meksika savo pakrančių 
Campeche zonoje vėl surado naujų šalti
nių.

— Jamaika nutraukė diplomatinius ry
šius su Kuba ir uždarė kubiečių ambasa
dą Kingstone.

—Į atsistatydinusio spalio 15 d. Irano 
min. pirm, ajatolos Mahdavi - Kani vietą, 
po dviejų savaičių ginčų, parlamentas pa
tvirtino 40 metų architektą Mousisavi, ku
ris yra Islamo respublikos partijos centro 
komiteto narys, buvo tos partijos laikraš
čio redaktorius ir užsienio reikalų minis- 
teris.

— Prez. Reagano administracija pasi
ruošusi leisti parduoti Kinijai elektros ga
mybos reikalams pirmąjį branduolinį re
aktorių.

— Britų draudimo įstaigų sąjunga pra
nešė, kad per 9 šių metų mėnesius gaisrų 
kompensacijoms D. Britanijoje išmokėta
257.5 mil. svarų.

— Fordo kompanija D. Britanijoje nuo 
lapkričio mėn. pakelia automobilių kainas. 
Pvz., vienas populiariausių „Esconto“ mo
delių nuo lapkričio 10 d. kainuos 4.853 sv.

— Australija nesutiko suteikti pelitinį 
prieglobstį Rumunijos futbolo komandos 
žaidėjui.

— Prasidėjus airių teroristų veiklai Lon 
done, policija pradėjo vykdyti savo vadi
namąjį „Santa“ operaciją: įtariamieji stab 
domi gatvėje ir tikrinami.

— Angolos krašto apsaugos ministerija 
apkaltino P. Afriką parašiutininkų žygiais 
krašto gilumoje.

tPretorijoj tas įteigimas paneigtas, kaip 
melagingas prasimanymas ir sovietu pro
paganda.

— D. Britanija steigs naują tyrimų bazę 
Antartikoj ir laike 3 metų pakeis senąjį 
„Shackleton" ekspedicinį laivą.

— 29 JAV kongreso nariai pasiūlė prez. 
Sadato garbei įsteigti medalį. Aukso me
dalis bus duodamas asmenims, kurie pasi
žymės pasaulio taikos veikla.

— Šiais metais D. Britanijoje streikų 
metu prarasta 3.2 mil. darbo dienų. Per 
tą patį laiką praėjusiais metais nedirbta
11.5 mil. dienų.

— Indijoj policija suėmė grupę asmenų, 
kurie juodojoj rinkoj pardavinėjo žmonių 
kraują ligoniams. Tą kraują jie pirkdavo 
iš bedarbių ir visokių valkatų, mokėdami 
po 1 svarą už butelį, o parduodavo po 10 
svarų. Už retesnės grupės kraują imdavo 
po 25 sv.

— Apie 3.000 žmonių šiais metais jau 
žuvo Gvatemaloj vykstančiuose neramu
muose, kuliuos kelia kairieji partizanai.

— Tasso agentūra pranešė apie Šiaurės 
Jemeno prezidento apsilankymą Maskvo
je ir pasimatymą su Brežnevu. Vizitas, 
kaip skelbiama, buvo draugystės tarp 
abiejų kraštų sustiprino ir tolimesnio iš
plėtimo tikslais.

„PERSPEKTYVOS“ NR. 20

KRONIKA
1980 im. sausio 9 dieną Vilniuje KGB pa

darė kratas ir suėmė Vilniaus universite
to Gamtos fakulteto docentą geologą Vy
tautą Skuodį ir XIV vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytoją Povilą Pečeliū
ną.

Pirmosios kratos pas juos, o taip pat 
pas Pečeliūno sužadėtinę Danutę Keršiūtę 
buvo padarytos jau 1979 m. lapkričio 24 
d., šeštadienį. Po to visi trys jie keletą 
kartų buvo šaukiami į saugumą tardy
mams. Neužilgo visi trys buvo atleisti iš 
darbo vienodai motyvuojant — pagal Dar 
bo įstatymų kodekso 187 str. 3-čią dalį, t.y. 
už tai, kad „amoralus poelgis nesuderina
mas su tolesniu šios rūšies darbu“.

Lapkričio 24 d. kratai pas Skuodį, gy
venantį Vilniuje, Vandentiekio g. 44-4, va
dovavo saugumietis majoras Vilimas. 
Kratos metu paimta: leidiniai „Aušra“ nr. 
18 — 7 egz. ir nr. 12 — 1 egz., „Perspekty
vos“ nr. 5 ir 13 po 1 egz. ir nr. 17 — 4 egz., 
„Pastogė“ nr. 1, „Rūpintojėlis“ nr. 6, V. 
Skuodžio parašyta knyga „Dvasinis geno
cidas Lietuvoje (mašinraštis 240 psl. 1 
egz. ir rankraštis), Maceinos „Jobo dra
ma“, leidinys „Logos", rusų k. išleistas 
Paryžiuje, išrašai iš leidinio „Tiesos ke
lias“, išrašai iš „Metmenų“, Vilniaus arki
vyskupijos kunigų sąrašas, pluoštas įvai
rių rankraščių sąsiuviniuose bei atskiruo
se lapuose, dvi rašomosios mašinėlės — 
lietuvių kalba „Optima" ir rusų kalba 
„Zenit“, magnetofonas su kasetėmis, ku
riose 'įrašytos užsienio radijo stočių laidos.

Krata vyko nuo 8 iki 19 vai. Po kratos V. 
Skuodį nusivežė į saugumą tardymui ir vė 
lai naktį paleido. Po to V. Skuodis keletą 
kartų buvo vis šaukiamas į saugumą, ta
čiau dar mėnesį skaitė studentams paskai
tas. Iš universiteto jis buvo atleistas gruo
džio 31 d. prorektoriaus Sudavičiaus pasi
rašytu įsakymu, grubiai pažeidžiand dar
bo įstatymus. Apie atleidimą jam pranešė 
tik po Naujų metų. Taip pat jis nebuvo pa
kviestas į universiteto profsąjungos komi
teto posėdį, kuriame svarstytas jo atlei
dimo iš darbo klausimas, nors įstatymai 
reikalauja, kad atleidžiamojo žmogaus da
lyvavimas tokiame posėdyje yra būtinas.

Po kratos V. Skuodis parašė pareiškimą 
JAV prezidentuo Karteriui, kuriame jis 
pareiškia esąs JAV pilietis, gimęs Čika
goje ir patvirtina savo pasiryžimą visomis 
jėgomis kovoti už žmogaus teises savo tė
vynėje Lietuvoje. Be to, V. Skuodis pa
skelbė savo pareiškimus apie prisijungi
mą prie Lietuvos Katalikų komiteto tikin
čiųjų teisėms ginti, ir prie komiteto Hel
sinkio nutarimams įgyvendinti Lietuvoje.

1980 m. sausio 9 d. kratai pas V. Skuodį 
vadovavo papulkininkis Urbonas. Paim
ta: V. Skuodžio pareiškimas Brežnevui, pa 
reiškimas JAV prezidentui Karteriui, krei
pimasis į visus Lietuvos tikinčiuosius, pa
reiškimas Lietuvos katalikų komiteto na
riams, kreipimasis į Helsinkio pasitarimo 
signatarus ir tautiečius, kreipimasis į 
„Lietuvos archyvo“ leidėjus. Per kratą 
paimti taip pat nebaigti rašyti pareiški
mai Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministrui Zabuliui ir 
Vilniaus universiteto rektoriui Kubiliui 
dėl neteisėto atleidimo iš universiteto. 
Dar paimta St. Ylos knyga „Laisvės prob
lema“.

1979 m. lapkričio 24 d. kratai pas Peče
liūną vadovavo papuilkininkas Liniauskas. 
Paimta Lietuvos katalikų Bažnyčios kro
nikos du numeriai, leidinio „Alma Mater“ 
nr. 2 — du egz. ir nr. 4 — šeši egz., „Auš
ra“ vienas numeris, keletą straipsnių ir 
savos kūrybos poemų rankraščiuose, ke
letas tomų „Lietuvos archyvo“, išleisto 
vokiečių okupacijos metais. Krata tęsėsi 
nuo ankstyvo ryto iki 17 vai. Po kratos 
Pečeliūną nusivežė į saugumą tardyti. Pa
leido 23 vai. Paskui jis vėl buvo šaukia
mas tardyti. Tardymų metu saugumas kail 
tino Pečeliūną tuo, kad jis esąs „Alma Ma
ter“ redaktorius.

Sekančiai 1980 m. sausio 9 d. kratai va
dovavo tardytojas Marcinkevičius. Šį kar
tą paėmė „Alma Mater“ nr. 4 viršelių 
pluoštą.

Povilas Pečeliūnas gimė 1928 m. Pane
vėžio raj. Ramygalos vlsč. Kuršių km. 
1947 m. baigęs Vilniaus universiteto paren 
giamuosius kursus — gimnaziją, įstojo 
mokytis į to .paties universiteto Lietuvių 
kalbos ir literatūros fakultetą. Universite
tą baigė 1952 m., dirbo mokytoju. 1957- 
1958 m. dėstė tame pačiame fakultete lie
tuvių literatūrą. Pastaruoju metu dirbo lie 
tuvių kalbos mokytoju Vilniaus XIV vaka 
rinėje rusų mokykloje. Saugumiečio Mar
cinkevičiaus paklaustas, kodėl jis taip ne- 
apkenčiąs tarybų valdžios, atsakė: „Ne 
tarybų valdžios aš neapkenčiu, bet netei
sybės“.

nukelta Į 4 pusi.
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SPINDULIUOJANTI DVASIA
Kai mokiausi pradžios mokykloje ir sten 

giausi perskaityti kiekvieną i rankas pa
kliuvusį spausdini, iš kažkur gavau seną 
religinę knygą. Buvo stora, tvirtai įrišta, 
pilna istorijų apie įvairius šventuosius. 
Mane stebino nepaprasti stebuklai, nuosta. 
biausi įvykiai žmonių ir gyvulių gyvnime, 
susiduriant su Dievybe.

Tos knygos nebaigiau skaityti: ji man 
pasirodė per sunki, per daug gąsdinanti,
įHiHiiHHtHmmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniL  
— 58J, Kuzmickis 
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kažin kokiu būdu nežemiška, nes nieko 
panašaus savo trumpame gyvenimėlyje ne
buvau patyręs.

Mūsų pirmieji hagiografai su didaktikų 
vysk. M. Valančiumi šventųjų žmonių gy. 
venimą stengėsi išpuošti, kaip kalėdų eglai 
tę žvilgančiais blizgučiais, įvairiausiais 
stebuklais.

Šventieji ir stebuklai
Šių laikų šventųjų gyvenimo aprašymų 

autoriai jau nesimagina tikrais ar legenda- 
riniais stebuklais, sutelkdami dėmesį į šv. 
Dvasios atnaujinto asmens tobulumą. Tuo 
metodu pagrindinė savo knygą apie Dievo 
Tarną ark. Jurgį Matulaitį ir mūsų gyvo
sios dvasios šauklys kun. prof. St. Yla.

O ką bekalbėti apie šventąjį, gyvenusį 
prieš 800 metų, kurio gyvenimas išpažin
tas šv; Bonaventūrai priskirtomis „Didžio
siomis legendomis“! Soribonos un-to prof. 
A. Mockler tas legendas vadina pusiau tie
somis. Gaila, kad pranciškonų generalinė
je 'konsistorijoje, įvykusioje 1266 m. Pary
žiuje, buvo nutarta, jog visi raštai apie 
šv. Pranciškaus gyvenimą ir įvykius turį 
būti sunaikinti, o jų vietoje reikia naudo
ti generalinio ministerio (viršininko) stan
dartinę „Didžiųjų legendų“ biografiją.

A. Mockler ,Pranciškus iš Asyžiaus“ 
knygoje stengėsi būti objektyvus ir šal
tu psdchlogo žvilgsniu žvilgterėti į legendo
mis apipintą šv. Pranciškaus asmenį: jis 
tvirtina, kad šventasis jaunystėje svajojęs 
apie pilis, karžygius, kunigaikštystes, už
kastus lobius...

Dievo vaidila
Tėvas Viktoras Gidžiūnas, pranciškonų 

ordino narys, istorikas ir filosofas, be abe
jo, skaitė A. Mockile'rio knygą, o taipgi 
dr. A. Maceinos „Saulės giesmė“. Tačiau 
jo tikslas buvo paprastesnis: aiškiu stiliu
mi, trumpais skyreliais supažindinti skai
tytojus su šv. Pranciškaus gyvenimu, Ma
žesniųjų Brolių ordino įkūrimu, pirmai
siais to ordino nariais, išplitusia veikla, 
apėmusią ir mūsų šalį.

Knygos pratarmėje pažymima, kad šv. 
Pranciškaus gyvenimas buvęs „persunktas 
kažkokia nuostabia poezija, kūrinių ir Die
vo meilės romantika“. Dar gražiau jį cha. 
rakterizavo dr. A. Maceina: „Šv. Pranciš

APSAKYMAS VIKTORAS BRAZAUSKAS

Medaus menuo
(tęsinys)

Pakalnėje po aukštais medžiais bolavo 
miestelio stogai. Augustinas akimoju iš 
skyrė buvusių uošvių namą pagal seną ir 
nekintantį orientyrą — didžiausią mieste
lyje uosį su gandralizdžiu. Sudrėko delnai. 
Nusileidęs nuo kalno, jis sulėtino greitį ir 
pasidavė į šalikelę.

— Kas atsitiko? — tarsi nubudusį pa
klausė žmona.

Augustinas tylėjo.
— Kas yra? — pakartojo Giedrė.
— Užsukam pas mano eksuošvius? — 

visai rimtai paklausė Augustinas. — Jie 
turi tris vokiškos enciklopedijos tomus.

Giedrė tylėjo. Dabar jos veidas jam 
pasirodė pilkas ir bejausmis tarsi laukų 
granitas.

— Eik. Aš palauksiu. Arba ne, važiuok. 
Aš pasivaikščiosiu. Pasirodyk su mašina. 
Savąją atidavei žmonai, dabar turi kitą. 
Važiuok bus visai originalu ir... efektinga. 
Jų kaimynai pamatys, ir... — ji tarsi nete
ko žado. Sukandusi dantis tvardėsi, kad 
nepravirktų.

— Spjaunu į tą enciklopediją, — te
pasakė Augustinas, lengviau atsiduso, stip 
rial, kiek negrabiai apkabino žmoną per 
pečius, kiek jėgų turėdamas suspaudė, pa
bučiavo į smilkinį ir, įjungęs greitį, ligi 
galo nuspaudė akseleratorių. Ir vėl važia
vo tylėdami. Giedrės žvilgsnis buvo įsmeig 
tas į tolįį. Pakilusi saulė pro galinį stiklą 
maloniai šildė nugaras.

— Augi, sustok, — paprašė Giedrė.
Jis pasuko į šalikelę.
— Aš pasnausiu ant užpakalinės sėdy

nės.
Augustinas pritariamai nusišypsojo.
— Pasnausk. Atrodai pavargusi.
Jis atsipalaidavo, dabar galėjo galvoti, 

ką tinkamas, ’galėjo šypsotis, galėjo tyliai 
niūniuti, galėjo prisiminti liūdnus ar links 
mus savo gyvenimo mirksnius. Kai į Au
gustiną kas nors žiūri, tegu ir iš šalies, 
jam visada atrodo, kad iš jo akių viską 
skaito. Ant užpakalinės sėdynės Giedrė, 
pasidėjusi siuvinėtą pagalvėlę po galva, 
susirietė kaip kačiukas ir užmigo. 

kus yra Dievo vaidila, einas per žemę ir 
•skelbią jo garbę. Dievas jam yra „netoli 
nuo kiekvieno mūsų“ Ap D. 17, 27).
Gimęs 11182 m. Asyžiuje, turtingo audinių 
•pirklio Petro Bernardone ir kilmingos mo
tinos Picos šeimoje, anksti išmoko lotynų 
ir prancūzų kalbų, tačiau, nors turėjo pre
kybinių gabumų, tuo verslu nesižavėjo. 
Būdamas iš prigimties linksmas, vadovavo 
jaunimo būriui, su juo puotavo ir linksmi
nosi. Buvo išlaidus, bet ir dosnus, gyvas, 
•aktyvus, jautrus. Netrukus paragavo kovos 
bei nelaisvės Skonį, kai asyžiečiai pralai- 
mėjoPerūgijos miesto kariuomenei. Nelai
svėje būdamas svajojo „apie didingą ateitį, 
kuri manęs laukia, kai visas pasaulis nusi
lenks prieš mane“.

Argi šitaip jaunas nuotykių j ieškotojas 
galėjo įsivaizduoti šventumo esmę, kurioje 
paprastai dominuoja nusižeminimas?!

„Griūvą namai“
Po metų grįžęs namo, Pranciškus susir

go ir susirūpino savo savo lengvabūdišku 
gyvenimu. Tačiau jį tebeviliojo riterio žy
giai, tad’, nusipirkęs žirgą ir ginklų, įstojo 
į kariuomenę. Susiekęs Ir susapnavęs vieš 
patį, kuris jam galįs daugiau atlyginti, 
vėl grįžo į Asyžių, apsimąstė , paragavo 
elgetos duonos ir, išgirdęs Nukryžiuotojo 
prašymą atstatyti Jo griūvančius namus, 
pradėjo atnaujinti griūvančią šventovę. 
Vėliau tiktai suprato, kad buvo kviečiamas 
atnaujinti tikinčiųjų bendriją.

Tuo tarpu reiklus ir dominuojantis tė
vas, supykęs už sūnaus išlaidumą ir pabė
gimą, sučiupo jį ir uždarė namų rūsyje. 
Kai motina jį išleido, tėvas pareikalavo, 
kad gubernatorius priverstų Pranciškų grą 
žinti visus pinigus ir ištremtų iš Asyžiaus. 
Tačiau šis planas nepavyko ir beliko vysk. 
Guldąs, kuris jaunuolį gerai žinojo. Vysku. 
pas tėvo akivaizdoje liepė, kad Pranciškus 
atiduotų tėvui visus pinigus, šis mielai jam 
atidavė ne tik pinigus, bet ir visus rūbus.

Pradėjęs neturtėlio gyvenimą ir vysku
po leidimu ėmęs pamokslauti, Pranciškus 
patraukė jaunuolių dėmesį ir sulaukė pase
kėjų. Tokiu būdu 26 metų užsidegęs Pran
ciškus neoficialiai įsteigė Mažųjų Brolių 
vienuoliją, kurio nariai vėliau pradėjo lan
kyti ir Lietuvą.

1247 m. popiežius Inocentas IV pranciš
koną Henriką Luksemburgietį paskyrė 
Žemgalos, o vėliau Kuršo vyskupu, kurio 
jurisdikcijoje buvo beveik visa Lietuva.

Kunigaikščių pilyje
Pranciškonai įsigijo karaliaus Mindau

go, vėliau D. Kunig. Vytenio pasitikėjimą, 
o „Gediminui viešpataujant, pranciškonai 
dalyvavo jo tarybos posėdžiuose ir buvo 
jo sekretoriais“. Po įvairių sumaiščių ir ru 
sų persekiojimo 1912 m. į Kretingos vie
nuolyną įstojo kun. Pr. Bizauskas bei kiti 
kunigai, ir pranciškonai atgimė. 1931 m. 
buvo atstatyta pranciškonų šv. Kazimiero 
provincija Lietuvoje, o jau 1940 m. jai pri
klausė 6 vienuolynai, 25 kunigai, 34 klie-

Augustinui knietėjo įjungti radiją, bet 
— palauks, kol nubus Giedrė. Ties posū
kiu jis prasilenkė su mašina, kur prie vai 
ro pasivaideno barzdotas Tomo veidas. Ir 
mašina lygiai tokia pat oranžinė. Augus
tinas net sulėtino greitį, bet mašina nurū
ko tolyn, tik Tomas neišėjo iš galvos; pri
siminė Spenglą, mažą Dzūkijos upelį, kur 
jie kasmet meškeriodavo upėtakius, matė 
save einantį upės krantu ir tuos saulėtus 
šeštadienius, tuos rytus, tokius dar ne
karštus, kada žuvys išeina į upės vidurį, 
o tu stovi įsibridęs į vandenį aukščiau ke
lių ir trauki į save spurdančią vaivorykš
tinę žuvį, saulė šildo nugarą, paskui ne
tyčia pakeli akis į žydrą dangų ir pamatai 
mažą sidabrinį lėktuviuką, tarsi ant kas
pino pakabintą kryželį, ir pagalvoji, kad 
ir jame plaka žmogaus širdis.

Šauniai jie tais laikais su Tomu meške
riodavo. Po to, kai Augustino žmona pa
davė skyryboms. Tomas amžinai surasda
vo dingstį išsitemti jį iš miesto.

Vienas šeštadienis kaip rakštis įsmigo 
į atmintį. Tada Augustinas kažką kliedėjo 
apie susitaikymą, ieškojo būdų, kaip susi
grąžinti Editą, bet Tomas visai ramiai, be 
būdingo jam humoro, kurio kupinos buvo 
jo karikatūros, pasakė: „Sudaužytą puodą 
galima sulipdyti, bet naudojimui jis ne
tiks“.

Augustinas tada bandė prieštarauti, nes 
negalėjo įsivaizduoti gyvenimo be dukters, 
to vienintelio šviesulio jo sujauktame gy
venime; jam nieko nereiškė draugų užuo
minos apie žmonos išdaigas, nes iki vedy
bų šventas ir jis, mėtytas ir vėtytas, žmo
na tai žinojo, bet iki skyrybų apie tai ne
užsiminė nė žodžiu.

Pakelės ražienose pilni rimties stovėjo 
pulkai gandrų. Pro šalį lėkė sodybos su 
žydinčiais jurginais palangėse. Toli pasi
liko jūra su savo tiltu į niekur. Jis nori 
nukreipti mintis kitur, sugrąžinti jas į re
alybę, bet vėl: nežadėk man širdies, iš
svajota... Velniai rautų! Augustinai, vis
kas buvo, vaiposi antrininkas, o Vainora, 
be dviejų priekinių dantukų, švepluoja 
„Tėvelis, sugalvok kitą pasaką, kad Au

Dr. K. ERINGIS
KALBĖJO SPAUDOS KONFERENCIJOJE

Čikagoje suruoštoje spaudos konferenci
joje dr. Kazys Ei ingis, neseniai pasitrau
kęs iš Lietuvos, papasakojo apie padėtį 
tėvynėje ir apie priežastis kodėl jis pasirin 
ko laisvę.

Dr. K. Ėringis, pradėdamas savo žodį, 
perdavė sveikinimus iš Tėvyės, pabrėžė, 
kad jam dar suriku atsipeikėti po lemtingo 
sprendimo. „Ten gyventi toliau negalima“, 
pasakė svečias. Jam teko pasirinkti šią 
kryžkelę, suprantant, kad tai didelė morali 
nė ir fizinė auka, didelė kančia.

Papasakojęs apie savo jaunystę, studijas 
ir darbus, dr. Ėringis nušvietė, kodėl jam 
teko pasirinkti šį kelią. Svarbiausia, lem
tingiausia priežastis buvo nuolatinis slap- 

rikai, 70 brolių, neskaitant kandidatų į 
klierikus ir brolius.

Kai sovietai 1944 m. antrąkart okupavo 
Lietuvą, į vakarus pasitraukę pranciškonai 
galėjo susiburti Amerikoje, kurioje pran
ciškonų vadovybės įgaliotas jaunas ir tė
vas Justinas Vaškys 1941 m. įkūrė laikiną 
būstinę Pittsbvirigh'e, o 1944m. pastovų 
vienuolyną Greene.
Šiuo metu JAV lietuviai pranciškonai dar 

■buojasi trijose lietuvių parapijose Kanado
je ir bene keturiose JAV. Be to, leidžia 
„Aidų“ Žurnalą, dvisavaitinį „Darbinin
ką“, mėnesini, „šv. Pranciškaus varpelį“ ir 
savo spaustuvėje spausdina ne maža lietu
viškų žurnalų bei knygų. Šiais metais su
ėjo 40 metų, kaip Lietuvos pranciškonai 
įsikūrė JAV. Jie turi 70 vienuolių-kunigų, 
klierikų, brolių ir kandidatų.

Lietuvoje likę pranciškonai buvo kalina
mi, tremiami i Sibirą ir persekiojami. Au
torius mini bene devynis mirusius vienuo
lius kunigus ir apie 20 brolių, kurie taipgi 
baigia išmirti. Pasigedau jurbarkiečio tėvo 
Alfonso Macaičio pavardės. Pamenu, 1944 
m. jis su kuprine ant pečių keliavo iš vie- 
į vietą ir žadėjo trauktis į vakarus. Kur 
jis dingo, galbūt niekas nežino.

Saulės giesmė
Istorikas tėvas Viktoras Gižiūnas OEM 

atliko didelį ir naudingą darbą, parengęs 
šią „šv. Pranciškaus dvasios spinduliavi
mo“ enciklopedinę knygą. Ją parašė pa
trauklia forma ir lengvu stiliumi, išpuošęs 
daugybe paveikslų ir nuotraukų.

Knygos pabaigoje pridėjo šv. Pranciš
kaus Asyžiečio „Saulės giesmę“. Apie ją 
dr. A. Maceina savo knygoje rašė: „Jo gies 
mėje „reųuem“ aidų nėra. Dievas jam yra 
gyvas, visur jaučiamas, visur sutinkamas, 
todėl visur ir visados garbinamas “:

„Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė 
motina, kiuil mus valdo ir maitina, ir augi 
na visokį vaisių, žiedus spalvinguosius ir 
žolę.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, kuris Ta
vo meilės padedamas atleidžia ir ištveria 
sunkius mėginimus ir kančią. Palaiminti, 
kurie išlaiko taiką, — jie bus Tavo, Au
kščiausiasis, vainikuoti“...

gustinui niekas nežūtų...“ Ji pešioja jam 
barzdą, paskui, jau vėliau, kai vieno sek
madienio vakarą Augustinas grįžo įkau
šęs ir nenusirengęs prigulė ant sofos. Vai
nora prisėlino su žirklėmis ir iškirpo ge
rą kuokštę barzdos, o jam atrodė, kad sap
nuoja, bet kai atsikėlė ir perbraukė delnu 
per smakrą, suprato dukters išdaigą; ta
da nesupyko, nuėjo į vonią Ir nusiskuto, 
buvo pats sau juokingas; visi tada skaniai 
juokėsi.

— Kvailys, — sumurmėjo, — reikėjo 
išsikeisti butą ir išsikraustyti į kitą mies
tą.

Giedrė nubudo.
— Ar sakei ką!
— Sakiau gali neužtekti benzino, — te

pasakė, o pats galvojo: „Koks skirtumas, 
kuriame mieste gyvens kaimiečio šmotas!“

Dešinėje lyg apvalus veidrodėlis saulės 
zuikučiais blykstelėjo ežeriukas. Jie pasu
ko į šalikelę, nusileido taku prie ežero ir 
nusiprausė. Tolumoje tebuvo matyti te
levizijos bokštas — naujas, bet patikimas 
orientyras.

Jis .paėmė Giedrę už parankės ir ėmė 
kopti 'į kalnelį, kur ant plento stovėjo jų 
mašina.

— Ačiū, — šypsodama tarė Giedrė.
—Ir tau — ačiū, — šyptelėjo Augustinas.
— Už ką man! — Giedrė pakėlė akis.
— Kad laimingai atvažiavom.
— Juokdarys, — Giedrė glustelėjo prie 

peties. — Tu juk sėdėjai prie vairo...
Miesto gatvėmis jis važiavo lėtai, nesu

vokdamas kodėl. Ar dėl to, kad pajūrio 
svečiai jį prigąsdino sostinės autoinspek
toriais, ar kad pasiilgo savojo miesto, ar 
dėl to, kad visiškai negalėjo įsivaizduoti, 
ką jam pakiš ateitis.

Augustinas atrakino butą, ir abu užuo
dė įsisenėjusį dulkių kvapą. Nenusiavęs 
batų, jis nuėjo per kambarį ir atidarė bal
kono duils; ten augančios gėlės buvo ap- 
vytusios. Grižo į virtuvę, prileido stiklai
nį vandens ir palaistė gėles.

Giedrė sėdėjo fotely, bejėgiškai nulei
dusi rankas. Grįždamas iš balkono su tuš
čiu stiklainiu, jis pasilenkė ir pabučiavo 
ją į kaktą.

— Ačiū, —tepasakė ji.
Koridoriuje jis įsispyrė šlepetes, kitas 

tųjų organų, kaip KGB, kišimasis į mokslo 
sferą. Tai rafinuoti, išbandyti, patikrinti ir 
plačiai vykdomi metodai, kurie nuolat pa
žeidžia žmogiškąjį orumą. Pats okupacijos 
faktas, vertimas gerbti okupantą kaip di
džiausią geradėją kasdien pažeidžia žmo
gaus dvasią. Okupantas bando visokiais 
metodais įvaryti kylį tarp trijų: lietuvių, 
estų ir latvių. Ši žmogaus orumo žeminimo 
sistema viską daro,kad tautos užmirštų 
okupacijos faktą, bandoma įrodyti,kad 
tautos — jau užmiršo.

Toliau dr. K. Ėringis papasakojo apie 
nuolatinį slaptų įstaigų spaudimą, įvairių 
projektų, darbų sustabdymą. Atskirai paė
mus, tai menki okupanto įstaigų „žygiai“, 
tačiau per ilgesnį laiką tie įvairius nuty
lėjimai, neprileidimai, įžeidinėjimai, atstų- 
mimai sudaro nebepakeliamą padėtį. Kyla 
klausimas ko verti diplomai, darbai, me
daliai? Ir Šauna atsakymas: reikia aukotis, 
keisti kryptį, eiti į pražūtį, rizikuoti kalėji 
mu. Atsakymas pagrindinis, — Lietuvai 
reikia suverenumo.

Po trumpo dr. Ėringio pareiškimo buvo 
keliami klausimai, kurie lietė lietuvių so
dybų naikinimą, melioraciją upelių, ežerų 
dingimą, naftos valymo įmonės prie Mažei 
kių keliamą pavojų. Buvo klausiama apie 
lietuvių Tėvynėje nuotaikas, jų atsparumą 
rusinimui, mišrių šeimų problemas koloni 
zaciją.

Svečias atsakydamas sutiko, kad okupa
cijos pavojų daug ir jie visi tautai pragai
štingi, sodybos, ypač jų sodai naikinami. 
Visus svarbius pramonės įmonių steigimo 
klausimus sprendžia rusai be Lietuvos 
mokslininkų. Tautos atsparumą labai sti
prina Letuvos praeitis. To fakto pavydi 
estai,jie laiko lietuvius atsparia tauta, kuri 
priešinasi, kiek galėdama. Lietuvoje naftos 
yra, tačiau labai giliai ir nedaug, todėl — 
eksploatuoti neapsimoka. Kiek patogesni 
šaltiniai rasti Gudijoje.

Lietuviai Tėvynėje seka užsienio lietu
vių radijo programas, Jie laibai vertina 
JAV vyriausybių Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo faktą. Kalbant apie koloniza
ciją, pirmieji atvyksta rusai vagys ir inži
nieriai.

(Baigdamas dr. Kazys Ėringis padėkojo 
susirinkusiems už šiltą dėmesį padėkojo 
už didelę Balio paramą ir asmeniškai — 
Marijai ir Antanui Rudžiams už priėmimą.

(Dr.)

MIRĖ SOFIJA JASAITIENĖ
Spalio 21 d. Dorchesteryje, Mass., staiga 

mirė Sofija Lukauskaitė - Jasaitienė, dr. 
Domo Jasaičio našlė.

’Gimusi 1901 m. kovo 29 d. Šiauliuose, 
Sofija Lukauskaitė 1919 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją ir vėliau aukštuosius mokslus 
užsienyje. Dirbo įvaiilose organizacijose 
ir išaugino gražią šeimą.

Plačiau apie velionę — vėliau.

NAUJA OPERA
Kompozitorius Bruno Markaitis, S.J., 

gyvenantis Santa Monikoje, JAV, kuria 
trijų veiksmų operą „Kalantą“. Libretą 
operai rašo poetas Bernardas Brazdžionis.

Naujoji opera skiriama R. Kalantos tra
giškos mirties dešimtmečiui.

nunešė Giedrei, atsisėdo į fotelį šalia, 
švelniai, kiek nedrąsiai uždėjo ranką jai 
ant kelių. Abu užsirūkė. Kieme siautė vai
kai.

— Pavargau, — tyliai tarė ji.
— Ir aš, — pataikaujamai atsakė jis.
— Metai ne tie, — ji atsiduso.
— Ir mes — ne tie...
Nuo televizoriaus į juos šelmiškai žvel

gė duktė.
„Galėjo nors dukters nuotrauką nuimti,

— šmėstelėjo jai mintis. — Iš akies trauk 
ta motina“.

— Palauk, — tarė jis, atsikėlė ir nuėjo 
prie telefono. — Vainora! Labas. Ką veiki! 
Ateik pas mus, nueisim į kavinę papie
tauti.

— Duok man raktus, — Giedrė atsikė
lė. — Nuvažiuosiu pas dukrą į stovyklą.

Ji apsiavė batelius, apžvalgė kambarį, 
sakytum koks keitėjas, paskui grakščiai 
apsisuko, nuo dažų lipniom lūpom pakšte
lėjo jam į kaktą ir lengvai nuliuoksėjo 
laiptais žemyn.

Jis stovėjo virtuvėje ir žiūrėjo pro lan
gą. Mašina suburzgė, staigiai šoktelėjo ir 
nuskriejo naujamiesčio gatve. Ties posū
kiu nuo kelio pakilo pulkas balandžių. 
Vienas liko gulėti ant asfalto.

Augustinas numetė kriauklėn nebaigtą 
rūkyti cigaretę ir tik dabar ant stalo pa
matė raštel: „Tėveli, gėles laisčiau VIII. 
10. Vainora“.

Prie palangės stovėjo pilnas puslitrinls 
stiklainis.

— Čia kas? — balsu paklausė, kaip daž
nai daro vieniši žmonės, ir ant etiketės 
perskaitė „Dirbtinis medus“.

— Tai kipšiukas! Visas kipšas, — nega
lėjo atsitokėti, juokėsi pats sau, iki ašarų.
— sugalvok tu man, taip taip — dovana 
medaus mėnesio proga. Nieko nepasakysi. 
Originalu.

Paėmė gniutulą švarios marlės ir nuėjo 
valyti dulkių. Pirmiausia nušluostė Vai
noros nuotrauką, įdėtą tarp dviejų stiklų, 
spriktelėjo jai į kaktą ir balsu pakartojo:

-— Kipšiukas.
Po pusvalandžio duryse trakštelėjo rak

tas. Tarpdury stovėjo duktė ir šelmiškai 
šypsojosi.

(Pabaiga)
(„Švyturys“)

Su lietuviais 
įįasa u Ifįįe 

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono Ir IrenosKriaučeliūnų šeima 

savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti, sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dole

rių premiją skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietu
vių, anglų, ar kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskirti asmenys iki kidkviene- 
rių metų gruodžio 31 d. (pašto anspau- 
das);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reika
lams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių Sąjun
ga, o du atstovus pas'kiila Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi, asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Krlačeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi 
raštu, nurodant tiksliai premijai tinkamu
mo motyvus, ir siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Rad., Palos Park, Illinois, 
60464, U.S.A.

„RAMOVĖS“ SUKAKTIS
VDU studentų atsargos karininkų korpo. 

racija „Ramovė“ ruošiasi 50-čio sukakčiai, 
kuri bus švenčiama 1982 metais. Ta proga 
bus išleistas 130 psl. leidinys su 60 ar dau. 
giau nuotraukų.

Medžiagą renka vyr. red. J. Karka, 54 
Burrows lAlve... Islington, Ont., M9B 4W7, 
Canada.

TAUTODAILĖS INSTITUTO POSĖDIS
Rugsėjo 19 . d. Kanadoje, dailininkų Ana- 

stazjos ir Antano Tamošaičių sodyboje 
prie Kingstono, Ont, įvyko Lietuvių tauto
dailės Instituto metinis posėdis, kuriame 
dalyvavo instituto nariai iš Montreaiio, 
Otavos, Toronto, Detroito, New Yorko bei 
kitų vietovių.

Posėdyje išrinkta Instituto taryba ir 
valdyba ir apsvarstyti ateities darbai.

Dail. A. Tamošaitis yra paruošęs dvyli, 
kos temų lietuvių liaudies meno studiją su 
gražiais piešiniais.

Atsiusta paminėti
AUŠRA, 81/3 Lenkijos lietuvių žurna

las, kurį leidžia LVKD Centro Valdyba 
Seinuose. Šiame numeryje 36 psl., daug 
iliustracijų.

Antanas Maceina, ASMUO IR ISTORI
JA. Mūsų idėjos dabarties šviesoje, išleido 
„Ateitis“, Chicago, JAV. 1981.
Julija išvabaltė, VILTIES LEDINĖ VAL 
TIS Eilėraščiai. Išleido „Ateitis“, Chicago, 
JAV. 1981.

Eduardas Cinzas, MONA, Romanas, iš
leido Algimanto Mackaus knygų fondas, 
Chicago, JAV, 1981.

Liūne Su'teme, VENDETA, Eilėraščiai. 
Išleido Algimanto knygų leidimo fondas, 
Chicago, JAV, 1981.

Laiškai lietuviams, Nr. 9, 1981 m. spa
lis. Religinės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvų Jėzuitų, Chicago, JAV.

Lietuvių dienos, 1981 m. rugsėjis. Ilius
truotas žurnalas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Leidžia A. F. Skirius, Hollywood, 
CA, JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 34

Kokie buvo paskutiniai metai, kurie pa
rašyti ir apversti aukštyn kojom, lieka tie 
patys?

Atsakymas Nr. 33
2 svarai.

Vienos anglų prekybos įmonės atstovas 
atvyko į Škotiją parduoti prekių.
Atlikęs reikalus, pasiūlė pirkėjui škotui 

dovanų cigarų dėžę.
,— Tai ką tamsta? Nori mane papirkti 

kitam kartui?! — palietė cigarus skotas.
Anglas tuoj pakeitė taktiką:
— Atsiprašau. Aš neturiu blogų minčių. 

Paimsiu 10 penų už tą dėžę, tai nebus jo
kių įtarinėjimų.

O čia tai kitas dalykas! Tačiau tokiu 
atveju aš paimsiu dvi dėžes, — nusirami
no skotas.

Svečias valgykloje:
— Padavėjau, tas jūsų vanduo nešva

rus!
Padavėjas:
— O, ne! Vanduo švarus, tik stiklinė pri- 

žėlus.

2
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PERSPEKTYVOS NR. 20 Marius 'Baskas

Trečias kurio „nėra44
„Kur žmonės sušuko: norim būti . 
laisvi, ten visada tapo laisvi“.

Jokūbas Jasinskis

„Jeigu mes patys tylėsime, tai 
kas gi pasauly žinos, kad mes 
skriaudžiami, kad mes nelaimingi? 
Kiti galbūt mano, kad mums 
vergija patinka...

A. Milukas (1900 m.)

FILOSOFAS: Ko gi toks susimąstęs, 
liūdnas? Seniai bemačiau niūresnį. Lyg šir 
Ui slėgtų...

DRAUGAS: O man ir slegia. Skaudu pa 
galvojus, ked mes apgauti. Juk ar ne 
taip? Žadėjo apsisprendimo teisę, laisvę, 
nepriklausomybę, o pažiūrėk kas išėjo. 
Vien skambūs žodžiai, tuščias popieriaus 
lapas. Bet išdrįsk nagi viešai pasakyti, 
kad ir suabejoti! Tai toks tabu, kad bai
su. Net tėvai su vaikais vengia atvirai pa
sikalbėti šiuo klausimu...

FILOSOFAS: Sakai, mus apgavo? Var
gu... Bet ką ten — vargu. Man atrodo, kad 
ne. Tai mes patys save apgaudinėjame. 
Tikriausiai skaitei J. Aničo straipsni „Va
karų „baltų studijos“ ir antikomunizmas“, 
išspausdintą „Literatūroje Ir mene“ (1978, 
rugs. 30)?

DRAUGAS: Skaičiau, na ir kas?
FILOSOFAS: Kaip tai kas? Jeigu skai

tei, vadinasi, turėjo užkliūti kai kurie tei
giniai. Visų pirma, sakysime, šis: „...Kas 
norėtų atplėšti lietuvių tautą nuo rusvi 
tautos, tas kasa duobę lietuvių tautai. Ar 
ba su rusų tauta, su visomis tarybinėmis 
tautomis nacianalinio suklestėjimo keliu 
arfia imperialistinė vergovė, lietuvių tau
tos sunaikinimo grėsmė. Trečio kelio nė
ra“. Sakyk man, argi ne saviapgaulė? Juk 
iš esmės tai — nepriklausomybės kaip to
kios galimumo neigimas, tai tvirtinimas, 
kad lietuvių tauta esamomis sąlygomis ne 
galinti turėti atskiros, nepriklausomos 
valstybės, ji žūtų, eigų taptų nepriklauso
ma, tegu ir žengtų socializmo keliu. Bet 
Aničas be išlygų tiki šia „išmintinga“ 1958 
metais 'įvykusio LKP X suvažiavimo pa
tvirtinta mintimi, jisai priima ją kaip ap
riorinę tiesą. Jisai netgi nesusimąsto, ko
dėl taip yra: pasakyta ir šventa.

DRAUGAS: Tai bene liūdniausias daly
kas. Juk žmogus privalo galvoti, jis turi, 
susidūręs su bet kuria problema ar teigi
mu, visų pirma suabejoti jų absoliutumu, 
pasižiūrėti, kiek jie tinka mūsų dienomis. 
0 gal niekada jie Ir netiko? Bet galbūt 
jau, sakau, iš tikrųjų yra teisus I. Kan
tas, kuris teigė, jog valdžios turėjimas ati 
ma iš žmogaus sugebėjimą teisingai mąs
tyti, iškraipo jo protą Ir suvokimą? O gal
būt kalta ne tiek vieta, kurią užima straips 
nio autorius, bet apskritai mūsų techni- 
zuotos ir dogmatizuotos visuomenės padė
tis, kada, anot E. Mieželaičio, mąstymas 
dalbar esąs „tokia archaika, kaip, sakysim, 
vėzdas, lankas ar strėlė“? žmogus tartum 
nenori arba tinigi mąstyti, šią teisę jis per 
leido valdančiajai viršūnei, sau pasilikda
mas galimybę tik aiškinti, propaguoti, „gi
linti“, ploti.

FILOSOFAS: Taip. Juk iš tikrųjų kiek 
nedaug tereikia „pasukti“ smegenis, kad 
pamatytum teiginio, 'kuriuo autorius pui
kuojasi kaip neginčytinu, absurdiškumą. 
Bet tai apgaulingas ir klastingas teiginys, 
nes sudaro neva pagrfįstumo iliuziją. šia ta 
riama tiesa kaip voratinkliu norėta api
painioti mūsų liaudies sąmonę, supančioti 
jos karštą laisvės ir nepriklausomybės sie
kimą, priversti pasitenkinti tup, kas mums 
duota ir leidžiama iš šalies. Aš neieškosiu 
kokių ypatingų naujų įrodymų, o leisiu 
sau pasiremti Judėjimo už Lietuvos išstoji 
mą iš TSRS programos - manifesto „Vi
siems, kam rūpi ateitis“ žodžiais. Juo la
biau, kad juose atsispindi ir kai kurie ki
ti svarbūs paliesto klausimo aspektai. 
„Mes ištisus dešimtmečius buvome prati
nami — ir pačia rūščiausia prasme, — ra
šoma programoje - manifeste, — kad ši
tas tikslas nesuderinamas nei su socializ
mu, nei su laisve, kad nepriklausomybė 
neva būtinai reiškianti gnįžimą į kapitaliz
mą, buržuazinės visuomenėse atgaivini
mą, net dvarininkų ir fabrikantų išnaudo
jimo atkūrimą. Kitaip sakant, mūsų liau
džiai nesą kito kelio, kaip tiktai būti Ta
rybų Sąjungos sudėtyje, tik joje esą mes 
galime užsitikrinti sėkmingą socializmo 
statybą. Bet istorija parodė, ir kuo to
liau, tuo labiau visus 'įtikina, kad šis tei
gimas neturi rimto pagrindo. Greta mūsų 
kaip vidiojantis pavyzdys egzistuoja suve
renios socialistinės šalys — Lenkija, Veng
rija, Rumunija, Bulgarija... Ir jos sėkmin
gai stato socializmą, kai kuriais atvejais 
netgi tikslingiau ir geriau, nė kiek nepa
žeisdamos bendrųjų internacionalinių už
davinių. O kalbėti apie tai, kad tokiu at
veju nukeinčiąs laisvės reikalas, daugiau 
negu juokinga, čia tendencija pernelyg 
aiški. Vadinasi, noras tapti atskira socia
listine valstybe nėra tuščia fantazija, tai 
visiškai realus dalykas. Ištisus dešimtme
čius mums buvo diegiama, kad Lietuva ne 
priklausydama Tarybų Sąjungai, negalė
tų Išsilaikyti, ją prarytų grobuoniškos im
perialistinės valstybės. Mes gi visi mato
me, kad socialistinė Albanija, nepalaikanti 
ryšių su Tarybų Sąjunga (o dabar ir su 
Kinija. — Aut.), puikiausiai egzistuoja 
kaip atskira valstybė. į jos nepriklausomy 

bę nesikėsina nė viena kapitalistinė šalis, 
niekas nemėgina atkurti joje buržuazijos 
viešpatavimo. Pagaliau šiandien pasauly
je yra daugybė dar mažesnių, tegu ne so
cialistinių, valstybių, o jos tebesitvarko 
pačios, niekas jų nepajungia. Nejaugi so
cialistinėje sandraugoje būtų elgiamasi at 
virkščiai? Vadinasi, ir šiuo atveju sakoma 
netiesa. Ištisus dešimtmečius mums buvo 
įrodinėjama, kad, tik būdama Tarybų Są
jungoje, Lietuva galėjusi pasiekti šiandie
ninių ekonomikos ir kultūros aukštumų. 
Bet kitų socialistinių šalių pavyzdys rodo, 
kad ir tai nėra neginčytina tiesa. Spartų 
kultūros ir ekonomikos pakilimą įgalina 
apskritai socialistinė santvarka, pažadi
nanti mases darbui ir kūrybinei veiklai. 
Ir neabejotina, kad, gyvendami sąlygomis, 
kurias turi kitos socialistinės šalys, mūsų 
respublikos darbo žmonės būtų pasiekę 
dar gražesnių laimėjimų. Ir ne tik mate- 
ralinės gerovės kėlimo srityje. Juk mes 
dažnai matome, kaip mūsų liaudies kul
tūrinė ir dvasinė energija bei polėkiai ne 
ti'k varžomi, bet ir ribojami ideologiniais 
ar kitokiais sumetimais. Apskritai, kalbos, 
jog nacionalinė nepriklausomybė neva trik 
danti pažangai, jog viena ta ar kita tauta, 
neįsijungia į kurią nors didesnę valstybę, 
neįstengsianti kurti šiuolaikinės ekonomi
kos, yra būdingos visų laikų ir spalvų ko
lonizatoriams bei jų liokajams. Dar ma
žiau tiesos turi, teigimas, jog nepriklau
somos socialistinės Lietuvos buvimas ne
va pakenktų socializmo reikalui apskritai, 
kirstųsi su talkos ar net pažangos tikslais. 
Matytume priešingų rezultatų: socialistinė 
sandrauga tik sustiprėtų, socializmo pozi
cijos pasaulyje taptų dar labiau užtikrin
tos, nes komunizmo priešų kalboms apie 
pavergimą, prievartinį sulaikymą valsty
bėje joje egzistuojančios nacijos interesais 
būtų padarytas gailas. Argi nestiprintų so
cializmo sandraugos pagaliau faktas, jog 
Lietuva taptų SNO nariu? Sutvirtėtų ir 
tautų draugystė, nes jos netemdytų prie
varta, ji remtųsi nuoširdumu Ir visišku ly
giateisiškumu“.
DRAUGAS: Atkirtis gana tvirtas. Tačiau 

jame, man atrodo, bereikalo apeinamas 
trečiojo kelio klausimas. Juk socialistinių 
valstybių egzistavimas būtent ir reiškia 
jį. Tuo tarpu šis faktas sąmoningai nuty
limas LKP X suvažiavimo teiginyje. Mat, 
jis griauna patį pamatą, 'į kurį remiasi vi
sas išprotavimas. Negana to, trečiojo kelio 
neigimu visuomet dangstosi tie, kurie sie
kia primesti kitiems savo valią. Pavyzdžių 
toli nereikia ieškoti. Kai 1919 metais len
kai užgrobė Vilnių, jie reikalavo: „Lietu
viai turi pasirinkti — ir nuspręsti reikia 
artimiausiu metu: arba su Lenkija — arba 
prieš ją. Trečio kelio nėra“ Ir tai liudija 
toks žmogus, kuriuo Aničo tipo „mąsty
tojai“ nedrįstų netikėti, — Kapsukas. Bet 
štai kaip šitas autoritetas įvertina lenkų 
pretenzijas: „Taip samprotauja visų šalių 
imperialistai“ (V. Kapsukas. Raštai, t. 8, 
p. 166). Manau, kad čia komentarai nerei
kalingi. Tepridursiu, kad Aničas Ir tie, iš 
kurių jis perėmė teiginį, atliko paprastą 
imperalistų (liokajų vaidmenį. Tačiau kad 
ir kokia sukta formulė, ja sąžinės nenura- 
minsti: melas ir apgaulė pernelyg akivaiz
di.

FILOSOFAS: Tavo pastaba labai teisin
ga. Tegu programoje - manifeste tiesiogi
niai neminimas trečiasis kelias, bet daro
ma išvada visiškai sutampa su tavo minti
mi....... Socialistinio išsivadavimo reikalas,
— toliau čia sakoma, — sutvirtintas na
cionalinės laisvės vainiku, sukeltų dar di
desnį kūrybinį pakilimą, taptų svarbiu in
ternacionalizmo veiksniu. Tokiu būdu tie, 
kurie skelbia, jog kiekvienas, kuris nori, 
kad Lietuva taptų atskira valstybe, jau 
būtinai esąs nacionalistas, priešas ir pan. 
(tegu jis būtų ir partijos narys), patys 
kenkia socializmo reikalui, jį diskredituo
ja darbo žmonių akyse, paneigia konstitu? 
cijoje įrašytą teisę išstoti iš TSRS. O tie, 
kurie už respublikos ribų įrodinėja, kad 
siekimas sukurti savo atskirą socialistinę 
va’stybę jau esąs nacionalistinis iškrypi
mas, prietaras ar pan. nepripažįsta tautų 
lygiateisiškumo ir apsisprendimo teisės, 
trukdo jų draugystei, dar daugiau, nusiri
ta 'į socialšovinizmo balą, siekia nesuderi
namų su socializmu tikslų, veidmainiauja, 
kalbėdami apie tautų laisvės ir nepriklau
somybės gynimą“.

DRAUGAS: Gerai, tu įrodei, kad da
bar, šiuo metu, Aničo cituotas teigimas ne
atitinka tikrovės. Ii- tuo aš tikiu. Bet gal, 
sakau, anuo metu atrodė kitaip, gal ir pa
dėtis buvo kitokia? Juk tiesa visuomet 
konkreti — priklauso nuo laiko, vietos, 
sąlygų...

(Bus daugiau)

MOTERYS IR RIEBALAI
Kodėl aktyviai sportuojančioms mote

rims sutrinka menstruacijų ciklas, o kar
tais jos ir visai dingsta? Harvardo uni
versiteto mokslininkai mano, jog todėl, 
kad sportininkių organizmui trūksta rie
balų. Jie nustatė, kad pradedančios menst- 
ruoti mergaitės kūne turi būti 17% rieba
lų, o 16 metu pastovioms menstruacijoms 
ir laktacijai reikia 22%. Sportininkių veik 
la sunaudoja dalį būtinų riebalų. Taigi, 
kad moteris pastotų ir kūdikis gimtų, jos 
organizme turi būti reikiamas riebalų kie
kis.

PAS CHL GAGOS LIETUVIUS
„MARGUČIŲ“ RADIO

Spalio mėn. 24 Chicagos Jaunimo Cent
re įvykusia puota buvo atžymėta Chica- 
gos lietuvių radijo programos — „Margu
čio“ vardu vadinamos M metų gyvavimo 
sukaktis.

Apie 400 tautiečių čia buvo liudininkais 
šios retos sukakties, kuria buvo prisimin
ta ne tik ši radijo programa, bet buvo pa
žvelgta ir į Amerikos lietuvių praeitį. Ka
dangi „Margučio“ įsteigėjas komp. Anta
nas Vanagaitis buvo ne tik paprastas ra
dijo pranešėjas, bet ir menininkas, apie 
„Margutį“ buvo susispietęs visas būrys 
senosios lietuvių ateivių kartos vlsuome- 
ninkų bei įvairių sričių veikėjų, kurie vie 
nokiu ar kitokiu būdu pasireikšdavo radi
jo programose ar „Margučio“ žurnale, tai 
ši sukaktis daugelį sugrąžino į tolimesnę 
ar artimesnę praeitį ir davė progą pasi
džiaugti senųjų veikėjų žodžiais, muzika, 
dainomis bei vaizdais.

Prieš puotą buvo įscenizuota .Margučio' 
radijo programa, kur klausytojus nukėlė 
į praeitį, čia dabartinis „Margučio“ pra
nešėjas Petras Petrulis, buvę pranešėjai 
— Romas Sakadolskis ir Audrius Regis, 
davė visą eilę „Margučio“ praeities faktų, 
kurie buvo sutvirtinti garsinių įrašų iš
traukomis bei vaizdais, scenon pateiktais 
skaidrių pagalba.

Taip pat buvo duota pasikalbėjimų su 
„Margučio“ žymiais darbuotojais — se
nosios kartos atstovu advokatu Antanu 
Lapinsku ir dabartiniu „Margučio“ direk
torių tarybos pirmininku — Valdu Adam- 
kevičiumi - Adamkum. Jie gyvu žodžiu 
papasakojo apie „Margučio“ buvusius ir 
esamus tikslus bei atliktus darbus.

Po 45 minutes užtrukusios programos, 
kuria buvo pažvelgta į „Margučio“ 50 
metų praeitį, į klausytojus prabilo sukak
tuvinės puotos rengimo komiteto pirmi
ninkas dr. Leonas Kriaučeliūnas. Kiek 
vėliau buvo pristatyti keli žymesnieji svei 
kintojai — Lietuvių Fondo atstovas dr. 
Ambrozaitis, kuris savo sveikinimą sustip
rino 500 dol. dovana. Taip pat čia prabilo 
ir Clevelando lietuvių radijo valandėlės 
vedėjas J. Stempužis, kuris sveikino ne 
tik valandėlės vardu, bet ir JAV LB Kul
tūros Fondo vardu, pažymėdamas, jog 
„Margučio" vedėjas P. Petru.ls išrinktas 
iškilusiu radijo vedėju ir jam paskirta 
1,000 dol. premija (jis ją čia ir įteikė). 
Sveikinimus iš Washingtono atvežė ir 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus Alfon
sas Petrutis, kuris įteikė simbolišką dova
ną — didelį margutį, padaryta jos žmonos, 
nemažos liaudies meno specialistės. Pa
baigoje prabilo ir pats P. Petrutis, padė-

Sfiaityteju failai
DĖL LIETUVIŲ SODYBOS VARDO
Leiskite man pareikšti nuomonę dėl Lie

tuvių Sodybos vardo. M. Bajorino pareikš
ta nuomonė neatitinka tiesai (E.L. Nr. 
42). Lietuvių Namai ir Sodyba yra du 
skirtingi dalykai, tai ir padėtis yra skir
tinga.

Lietuvių Namų vietovės mes negalime 
pakeisti lietuvišku adresu dėl to, kad 
„Ladbroke Gardens" yra gatvė ir ta gatvė 
mums nepriklauso. Mes tik turime namą 
toje gatvėje. Sodyba yra visai kas kita. 
Netiesa, kaip p. Bajorinas sako, kad „Head 
ley Park“ negalima iš adreso Išmesti, nes 
tai yra adreso dalis.

Sodyba mums visiškai priklauso ir nie
kam kitam. Sodybą turėdami, jos vardą 
turime pilną teisę sulietuvinti.

Jeigu asmuo gali pakeisti vardą ir pa
vardę, tai vietovei irgi galima pakeisti 
vardą.
Aš sutinku su p. Surgauto pasiūlymu: 

Sodybą vadinti LITUANICA Ir adresuoti 
kodo numeriu . Vardas gražus. Beveik vi
siems suprantamas.

Neturiu vilties, kad būtų kas nors da
roma tuo reikalu. Manau, liks tik svajonė.

Pas mus lietuvius yra (blogas įprotis, 
kai reikia kas nors daryti, tuojau yra sa
koma „kam čia reikia“, arba kas nors pa
našaus.

Juk per tiek metų nepajėgė paskelbti E. 
Lietuvyje Sodybos adreso, kur ir kaip at
vykti iš tolimesnių apylinkių. Tam nerei

PROGRAMAI 50 METŲ
kojęs visiems už gausų dalyvavimą sveiki
nimus, paramą bei linkėjimus.

Beje, dar buvo pranešta, jog gauta ne
maža visokių sveikinimų raštu. Sveikinu
sių tarpe buvo Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone vedėjas dr. S. Bačkis, New 
Yorko lietuvių programos vedėjas dr. Jo
kūbas Stukas, daugelio kitų Amerikos lie
tuvių radijo vedėjai, ir t.t.

į puotą atsilankė Lietuvos gen. konsule 
Juzė Daužvardienė, vyskp. Vincentas Briz 
gys, Alto pirm. dr. K. Šidlauskas ir daug 
kitų lietuviškų organizacijų veikėjų.

Buvo pakeltas šampano tostas už „Mar 
guitį“ už jo tolimesnę veiklą ir našius jo 
darbus. Toliau buvo vaišintais!. Hnksmin- 
tąsi, pabendrauta.

Šis buvo paskutinis iš eilės 1981 metais 
įvykusių „Margučio“ sukaktuvinių rengi
nių. Pirmasis įvyko balandžio 11-12 dieno
mis, kuomet buvo pastatyta Antano Gus
taičio tragikomedija „Mėnulio užtemimas“ 
(režisavo Darius Lapinskas).

Rugsėjo mėn. 27 d. buvo surengtas 
„Margučio“ įsteigėjo Antano Vanagačio kū 
riniu koncertas. Čia programą atliko To
ronto mišrus choras „Valungė“ vadovau
jamas Dalios Viskontienės. Taip pat pasi
reiškė solistai Algirdas 'Brazis, Audronė 
Gaižiūnienė - Simonaitytė, Nerija Linke
vičiūtė ir Jonas Vaznelis.

Čia reikia pažymėti, jog „Margutis“ yra 
pati seniausia radijo programa Amerikoje. 
Joje kaip pranešėjai, ar skyrių vedėjai yra 
pasireiškę nemaža įžymių veikėjų: adv. 
Antanas Olis (vienas iš nedaugelio lietu
vių turėjęs rinkimų būdu 'įgyta politinį 
postą), buvęs PLB pirmininkas Juozas 
Bačiūnas, dr. Steponas Bležis, Bronius 
Dirmeikis, P. Linkus, VI. Vijeikis, H. Že
melis, A. Mackus ir kt.

„Margučio“ radijo programos, o taip 
pat jau numirusio „Margučio“ žurnalo is
torija yra senosios Amerikos lietuvių iš
eivijos istorija. Ji yra išmarginta gražiais 
pasiekimais, dideliais laimėjimais.

Beje, sekančiais metais „Margutis“ ir 
vėl žada duoti bent porą nemažų kultūri
nių švenčių. Vasario mėn. 28 d. bus žymių
jų smuikininkų Bankų koncertas, or rug
sėjo pabaigoje ar spalio pradžioje — lie
tuvių simfoninės muzikos koncertas.

E. šulaitis
NUTEISTA DEGTINĖS PARDAVĖJA
Liucija Zukienė, Kriukų miestelio gy

ventoja, kuri per keturis metus nelagaliai 
prekiavo degtine ir vynu, Pakruonio ra
jono teismo buvo nuteista dvejiems me
tams laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
bendrojo režimo darbo stovykloje.

kia turėti jokių reikalų su svetimoms įstai 
goms. Ir tas nebuvo padaryta.

Manau, nebuvo perdaug prašoma.
K. Jankus

IŠ ŽMONIŲ GYVENIMO
Žmonių būna sakoma; „kai sulauki 60 

metų amžiaus, tam jau prasideda senatvė. 
Kada tau prieš akis stoja jau septinta de
šimtis metų, darosi lyg ir neramu. Kam 
tu tikęs būsi, tokio amžiaus sulaukęs?“ 
Tokios mintys kvaišina ir mano galvą, kai 
jau artėja, ne septinta dešimtis, o jau de
vinta dešimtis.

O. vis tik pasirodo, kad baimės dar nė
ra, dar jokio pamato nematau, kad ir pra
dėjau ne septintą dešimtį, užbaigęs 85 me
tus.

Pirmiausia žvilgterėjau į praeitį.
Gyvendamas, 'kalnų neužlyginau ir duo

bių neužkasiau. Tik ariau ir sėjau ir vai
sius rinkau. Mylėjau ir neapkenčiau. O 
kodėl man ir toliau tokiais keliais neiti, 
kokiais keliais ėjau per 85 metus? Eisiu, 
kad ir sulauksiu 100 metų! Dieve, leisk dar 
man pagyventi.

Ketteringiškis, Joną Liobė

VAŽIUOJAME Iš TURGAUS
Mieli ukmergiškiai, štai ir vėl sena Uk

mergė, XIX a. pabaigoje — XX a. pra
džioje. Kaip vadinome tą vietą, gatvę ar 
aikštę? Kokios (įstaigos buvo tuose namuo
se? Ir kam tie namai priklausė?

Stasys Sargautas

LIETUVOJE
i* **»**»»*>»■*

MIRĖ PETRAS BARAVYKAS
Lietuvoje eidamas 68 metus mirė bale

to artistas Petras Baravykas.
Gimęs 1914 m. vasario 8 d. Kaune. P. 

Baravykas pradėjo mokytis baleto meno 
nuo pat vaikystės. Baigęs Kauno valstybi
nio teatro baleto studiją, nuo 1932 m. jis 
šoko kone visuose Kaune statytuose bale
tuose.

Po karo likęs Lietuvoje P. Baravykas 
pradėjo dirbti režisoilum — baletmeistriu. 
Pastatė šokius J. Karnavičiaus operai 
„Gražina“, S. Moniuškos „Halka“ ir kt.

ITALAS VILNIAUS UNIVERSITETE
Milano katalikų universiteto lietuvių 

literatūros dėstytojas dr. Guido Mlchelinį 
apgynė Vilniaus universitete filologijos 
mokslų kandidato disertaciją. Jo darbas 
baltų kalbotyros klausimais yra rei'kšmin 
gas tiek baltų, tiek visai indoeuropiečių 
kalbotyrai.

Dr. Guido Michelini stažavosi Vilniaus 
universitete ir gerai išmoko lietuvių kal
bą.

KAS MUŠA IR ŽUDO KUNIGUS 
LIETUVOJE

Anglų katalikų laikraščiai dažnai įdeda 
korespondencijas iš Lietuvos, 'bet praeitos 
savaitės „The UNIVERSE“ ypatingai pa
sižymėjo. Visą vieną puslapį pašventė Lie
tuvai, Ir dar rašo kitame puslapyje. Dau
guma medžiagos mums jau yra žinoma, 
bet anglams, tas yra naujiena.

Po antraštę „Pasaulio Žinios“ rašoma, 
kad Sovietai neleido jaunimo eisenos į Ši 
luvą, pasiteisinant, kad siaučiantį gyvu
lių epidemija. Laikraštis toliau nurodo, 
kad Šiluva yra lietuvių garbinama nuo 
1608 metų, kada Dievo Motina pasirodžiu
si piemenėliams. Tūkstančiai maldininkų 
traukia 'į Šiluvą visą savaitę prieš Marijos 
gimtadienį (rugs. 8 d.). Paskutinias keliais 
metais, rašo laikraštis, vis didesnis jauni
mo skaičius pradėjo dalyvauti nelegaliuo
se procesijose iš kaimynystėj esančių Ty
tuvėnų į Šiluvą.

Verčiant „Universe“ puslapius toliau,, 
randame tokias antraštes: „Kunigai nužu
dyti Lietuvoje“, „žiaurūs ‘įvykiai Šlavan
tuose“, „Kun. Šapokos nužudymas“ „Ką 
apie tai daro ACN‘ (Aid to Church in 
Need). Įdėta kunigo fotografija su suža
lotu veidu, ir su prierašu: „Anksti balan
džio 28 dienos rytą (1980 m.) kun. Bene
diktas Povilanskis, Karmėlavos klebonas, 
nešė šv. sakramentą iš zakristijos į bažny
čią; jis tuo laiku buvo užpultas ir žiauriai 
sumuštas. Policija užpuolikų nesuėmė“.

Laikraštis neduoda atsakymo, kodėl to 
kunigo užpuolikai nebuvo suimti. Atsaky
mą randame tame pačiame puslapyje įdė
tuose .aprašymuose.

Pamūšio klebonas, 63 metų amžiaus kun. 
Leonas Mažeika buvo užpultas savo kle
bonijoje 1981 m. rugp. 8 d. Ir mirtinai su
muštas. Užpuolimo motyvai negalėjo t-— 
vagystė, nes parapija yra labai maža ir 
neturtinga. Bet... kun. Mažeika buvo vie
nas iš 118 kunigų, kurie pasirašė laišką 
vyriausiam Sovietų Lietuvos prezidiumui, 
reikalaujant tikintiesiems teisę turėti sa
vo organizacijas.

„Universe“ pažymi, kad tokių užpuoli
mų ir nužudymų buvo daugiau. Luokės 
klebonas kun. Šapoka (apie jį daugiau ži
nių atskirai) buvo nužudytas. Užpulti ir 
sunkiai sužeisti kunigai buvo: kun. Bene
diktas Povilanskis, kun. Antanas Bitvins- 
kas, kun. Juozas Zdebskis. Užpuolikai ne
buvo surasti, nežiūrint tikinčiųj-ų protesto.

Gal .'įdomiausias ir sunkiai įtikėtinas 
įvykis liečia Šlavantų (Lazdijų apskr.) 
parapijos kleboną kun. Zdebskį, kaip tai 
aprašo „Universe“.

1980 m. spalio m. parapijiečiai pastebė
jo, kad kiekvienas asmuo išvažiuodamas 
iš Šlavantų buvo dieną Ir naktį sekamas 
trijų žmonių automobilyje, kurio registra
cijos numeris buvo nuolat keičiamas.

Staiga parapijiečiai sužinojo, kad jų la
bai respektuojamas klėbonas, kun. Zdebs
kis, nukentėjo nuo nudegimų, karinės tech 
nikos padarytų (caused by military tech
nology). Kauno klinika nustatė, kad jis 
nukentėjo nuo trečios ir antros rūšies nu
degimų ant 10-12 procentų kūno. Iš gydy
tojų buvo patirta, kad KGB reikalavo ligą 
padaryti venerine liga. „Tur būt. niekuo
met nebuvo tokio žiauraus įvykio ateisti
nėje kovoje prieš tikėjimą“, pastebi „Uni
verse“.

Atskirame straipsnyje laikraštis apra
šo kun. Leono Šapokos žiaurų nužudymą, 
kuris jau yra žinomas „E.L.“ skaityjams, 
bet yra įdomios baigiamosos pastabos. Di
dokos pinigų sumos buvo rastos ant laip
tų. Gandai eina, kad kun. Šapoka buvo 
KGB nužudytas. Vienas policijos pareigū
nas būk tai tvirtinęs, kad kun. Šapoka ne
buvo sužeistas ar nužudytas, bet mirė se
natvėje širdies liga.

šitą „Universe“ numerį palaimina ACN 
(Aid to Chuchr in Need) šiais žodžiais: 
„Ginant tą mažą, drąsią ir dažnai užmirš
tamą kraštą, mes be jokių atsiprašymų de 
lame šiuos nemalonius aprašymus ir pra
šome padėti mums, kad mes galėtume pa
dėti jūsų persekiojamiems broliams Lie
tuvoje".
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
A. Kukanauskas 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINES PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

S. Aleknavičius 5.00 svarus.
Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
M. Mozūras 1.00 sv., K. Kubilius 2.00 

sv., P. Pupalaigis — 2.50 sv., Jantaiuskas— 
9.80 sv.

Ačiū.

PAJIEŠKOJIMAS
Jadvyga Šulskienė, gyv. Lietuvoje, per 

Raudonąjį Kryžių pajieško M. Lesley - 
Mikalauskaitės, gimusios 1922 m. Paupe
lyje, Kvėdarnos vis., Tauragės apskr.

Atsidiep.l j E.L. redakciją.

Londonas
PABALTIECIŲ 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, WWU 2PT.

Iš anksto dėkojame
Daina vietės

KAUKIŲ VAKARAS
Lapkričio 14 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Socialinio klubo nariai rengia 
Rudens kaukių vakarą.

Visi kviečiami dalyvauti kuo prašmat
niausiais rūbais. Įdomiausiai apsirengę 
bus premijuojami.

Vakaro pradžia 8 vai.
Londoniečiai kviečiami pasirodyti su 

savo kaukėmis ir „gražiu“ apsirengimu, 
kad niekas neatpažintų iki vidurnakčio.

MIRĖ V. ZMIRSKIENĖ
Croydone prie Londono mirė Viktorija 

Zmirskienė, seniausia lietuvė, sulaukusi 
98 m. amžiaus.

Jis buvo atvykusi i Angliją prieš pir
mą pasaulini karą.

Laidotuvės pirmadieni, lapkričio 9 d.

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

šėštadienj, lapkričio 28 d. 6-tą vai. vak. 
DiBLS-gos Derby skyr. rengia Kariuome
nės šventės minėjimą. Minėjimas įvyks 
ukrainiečių klubo salėje 27 Chamwood 
St., Derby. Paskaitą skaitys p. J. Zokas

Minėjimo meninėje dalyje bus lietuviš
kas kultūrinės veiklos filmai, kuriuos pa
rodys liet, filmų grupė iš Manchesterio. 
Bus parodyti 3 filmai: Kanados lietuvių, 
Londono vaikučių pasirodymas televizijo
je, ir vietos lietuvių kultūrinis filmas. 
Veiks loterija, alaus baras ir gros lietu
viškų plokštelių muzika.

Visus tautieečlus i'š arti ir toli malo
niai kviečiame ši minėjimą atsilankyti 
ir pabuvoti savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

JAU LAIKAS ATNAUJINTI 
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 

NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI. 
PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO —

Vienoj skilty jdėto 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.

Halifaxas
MIRĖ VLADAS BRAZAITIS

Spalio 8 d., žmonai išėjus į darbą, Vla
das Brazaitis sėdo i savo gražiai prižiūri
mą mašiną ir nuvažiavo pagrybauti. Išli
pęs pasijuto nekaip, ir sukrito ant žemės, 
susižeidęs galvą. Jo lavoną rado policija, 
nuvežė ligoninę ir tuojau pranešė žmonai 
Eugenijai. Tačiau atsisveikinti nebuvo 
kada...

Vladas gimė 1919 m. gruodžio 31 d. Tei- 
berių kaime, Vilkaviškio v. ir apskr., kur 
jo tėvai turėjo vidutini ūkį. Kartu su juo 
augo du broliai Ir šešios seserys. Pasimo
kęs pradžios mokykloje, padėjo tėvui ūkio 
darbuose. Nuo pat jaunystės priklausė 
Šaulių sąjungai, sumaišties metu — gen. 
Plechavičiaus rinktinei. Marijampolėje be
tarnaujant, vokiečių buvo suimtas ir gink
lo draugais išvežtas į Vokietiją. Kovai pa 
sibaigus, paragavo neskalsią belaisvi duo
ną. 1947 m. gegužės 14 d. atvažiavo lį Ang
liją ir sustojo čičesteryje. čia susipažino 
su Eug. Piliukaite, kurią 1948.II.3 d. vedė, 
persikėlė Halifaxą ir kuri laiką dirbo 
anglių kasykloje. Sunkiai sužeistas, atsi
dūrė ligoninėje, pasitaisęs griebėsi leng
vesnio darbo, bet paskutinius dvejus me
tus niekur nedirbo. Lietuvoje tebėra gyva 
motina, brolis Ir visos seserys,

A.a. Vladas buvo linksmo būdo, mėgo 
pokštus. Dideli nuoširdumą ir artimo mei 
lę rodė visiems, o ypač ligoniams, vieni
šiems, pavežiodamas mašina, nuveždamas 
j minėjimus, sąskrydžius, bažnyčią. Ver
tino lietuvių sugyvenimą, veiklą, tauti
nius bei religinius reikalus.

Spalio 14 d. Halifaxo švč. Marijos baž
nyčioje labai gausiai susirinko draugų bei 
pažįstamų iš Mančesterio, Rochdales, Brad 
fordo ir k. Po gedulingų -Mišių ir „Libera 
me“ giesmės kun. J. Kuzmickis išryškino 
šviesią a.a. Vlado asmenybę, sužėrėjusią 
aukštų Idealų meile. Rodos, buvo pilkas 
žmogus, bet jo artimo meilės darbai iškė
lė tremties gyvenimo aukštumas. Po Mi
šių gedulinga procesija nusitiesė i Ellando 
krematoriumą, kur ugnies liežuviai kon- 
sumavo jo pavargusi kūną.

Po visų apeigų nuliūdusi žmona Euge
nija aptuštėjusiuose namuose surengė 
draugišką priėmimą. „Vyčio“ klubo pirm. 
V. Gurevičius, priminęs a.a. Vlado lietu
višką talką, išreiškė visų narių vardu gi
liausią užuojautą. Dom. Banaitis išryškino 
velionio charakterį, būdingą linksma nuo
taika, giedrumu, draugiškumu Ir ragino vi 
sus palaikyti našlę žmoną skaudžiuoju lai
kotarpiu. Kun. kapelionas padėkojo vi
siems už nuoširdų dalyvavimą, raginda
mas visus sekti velionio artimo meilės dar
bus.

Staiga, netikėtai mirė taurus lietuvis, 
visų draugas ir geradaris, kurį tyliai pa 
sišaukė Viešpas: ateik, mano Ištikimas tar
ne, kad po gyvenimo audrų pasilsėtum ra
mybės buveinėje.

Amžiną atilsį!
J,K.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
L.K.V. Sgos „Ramovės“ Mančesterio 

skyriaus Valdyba š.m. lapkričio mėn. 21 
d. šeštadienį 6 vai. vakare lietuvių klubo 
patalpose rengia

Kariuomenės šventės minėjimą
Programoje paskaita ir meninė dalis.
Tą patį vakarą, Lietuvių Filatelistų Są

jungos „Vilnius“ iniciatyva, klube rengia
mos Pašto ženklų ir tautodailės parodos, 
kurių atidarymas įvyks 5 vai. p.p. Įėjimas 
(parodų rengimo išlaidoms padengti) — 
aukos.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
minėjimą ir kartu aplankyti ruošiamas pa
rodas. Rengėjai

DBLS-gos TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Tarybos metinis posėdis — suva

žiavimas įvyks lapkričio 14 d., šeštadieni, 
Lietuvių socialiniame klube, Manchestery.

Kviečiama dalyvauti į Tarybą įeinančių 
organizacijų, klubų ir DBLS-gos skyrių 
atstovai.

Suvažiavime darys pranešimus DBLS- 
gos, DBLJS-gos ir LNB-vės pirmininkai.

Bus tariamasi apie dabartinę ir artimos 
ateities vieningą mūsų lietuvišką veiklą.

Suvažiavimo pradžia 12.00 vai.
Tarybos Prezidiumas

Liet. Sodyba
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

Vokietija
VLB SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos lietuvių bendruomenės dar
buotojų suvažiavimas 'įvyks lapkričio 6-8 
dienomis.

VLB Valdybos pirm. J. K. Valiūnas pa
darys pranešimą „Lietuvių bendruomenės 
tikslai ir priemonės jiems įgyvendinti“. Po 
diskusijų ir veiklos apžvalgos bus rodomi 
filmai, bus vakarienė ir draugiškas pobū
vis.

MIUNCHENAS
★ A.į-A. dr. Jono Griniaus mirties meti
nių proga, lapkričio 15 d., sekmadienį, 
10.15 vai., Ludwigsfeldo bažnytėlėje įvyks 
pamaldos; po to paminklo šventinimas 
Westfriedhof kapinėse (223 laukas, II ei
lė, 263 kapas); po pašventinimo — bendri 
pietūs Wienerwald restorane. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.
★ 28.XI., 17 vai., „Kaus der Begegnung“ 
bibliotekoje įvyks visuotinis, metinis Miun 
cheno LB Apylinkės narių susirinkimas 
su Valdybos apyskaita ir rinkimais. Šmuli 
kesnė programa bus paskelbta vėliau.

21.XI., 19 vai., „Haus der Begegnung“ 
kuratorija ruošia tradicinį vakarą „Oste- 
uropa singt, spielt und tanzt“, Kolping- 
haus salėje, Adolf - Kolpingstrasse 1, 
Miunchen - 2 (prie Stachus). Programoje 
pasirodys aštuondos ar devynios tautybės, 
jų tarpe ir „Ratukas“. Bilietų bus galima 
gauti Iš anksto pas kuratorijos narę A. 
Grinienę, „Susitikimo namuose“ arba prieš 
programą kasoje.

RASA UL YJE
— Britų maisto bendrovė, kuri vietoj 

jaurienos pardavinėjo kengūrų ir arklių 
mėsą, nubausta 18.300 svarų bauda, o jos 
direktoriai dar gavo po 3 mėnesius kalė
jimo, 2 m. lygtinai

-— Nežiūrint paklausos sumažėjimo ir be 
darbės krašte, britų atostogų agentūros 
yra numačiusios kitiems metams plačiau 
išpilėstl veiklą ir sumažinti kainas. Pvz., 
„Intasun“ agentūra praėjusią savtię per 
vieną dieną jau užregistravo 36.000 atos
togautojų.

— Nutarimas dėl „Concordo“ lėktuvo 
ateities atidėtas kitiems metams. Greitasis 
lėktuvas oro linijai neša didelius nuosto
lius. Britų ir prancūzų ministeriai. tuo rei
kalu turėjo pasitarimą Londone ir nutarė 
laike dvejų mėnesių galutinai išsiaiškinti 
visus finansinius ir technikinius klausi
mus.

— Britas P. Rodgers, kuris pasiryžęs 
buriniu laivu aplpttaukti pasaulį du kar
tus, buvo priverstas sustoti Australijoj Ir 
remontuoti bangų aplaužytą laivą.

Savo kelionę tęsia toliau.
— JAV jau parduodama mirusio daini

ninko Elvis Presley biografija. 598 psl. 
knyga kulia didelį susidomėjimą.

Madride vis dar tebevykstančioj konfe
rencijoj, rytų ir vakarų valstybių blokų 
atstovai Europos saugumo ir taikaus bend 
radarbiavimo klausimais neranda (bendros 
kalbos.

PRINCESĖ TURĖS VAIKĄ
Britanijos karališkieji rūmai pranešė, 

kad Valijos princesė, buv. Lady Diana, 
prieš kelis mėnesius ištekėjusi už Vailijos 
princo, 1982 m. birželio mėn. turės vaiką.

KRONIKA 
(Atkelta iš 1 psl.) 

1979 m. lapkričio 24 dieną krata taip 
pat padaryta pas Povilo Pečeliūno sužadė
tinę Danutę Keršiūtę, gyvenančią Vilniu
je, F. Žemaičio g 1-100. Paimta rošomoji 
mašinėlė ir švaraus popieriaus lapu pluoš 
tas. Per tardymus ji pareiškė, kad pas Pe
čeliūną rasti 6 egz. „Alma Mater“ nr. 4 
yra jos. Ji juos ten pasidėjusi be Pečeliū
no žinios ir sutikimo. Tačiau pasakyti, iš 
kur ji šią „Alma Mater“ gavo, Keršytė 
atsisakė.

D. Keršiūtė yra baigusi Vilniaus kultū
ros - švietimo mokyklą ir dirbo pagal sa
vo bibliotekininkės specialybę. Pastaruoju 
metu dirbo Kultūros ministerijos Moksli
niame metodiniame centre jaunesniąja 
moksline bendradarbe. Po kratos Kultū
ros ministro nurodymu iš darbo atleista 
„už amoralų poelgį“.

Dėl tokio įžeidžiančio atleidimo iš dar
bo D. Keršiūtė iškėlė bylą teisme. Teismas 
po ilgų atidėliojimų pripažino atleidimą 
neteisėtu. D. Keršiūtė, belaukdama teismo 
sprendimo, pradėjo dirbti valytoja ligo
ninėje ir !į seną darbą nebegrįžo. Ji sutiko, 
kad darbo knygelėje būtų įrašyta, jog at
leista iš darbo jai pačiai prašant.

Po šio teismo Keršiūtė reikalauja iš sau
gumo, kad jai duotų Pečeliūno įgaliojimą 
užvesti bylą dėl jo neteisėto atleidimo iš 
darbo „už amoralumą“. D. Keršiūtės ir P. 
Pečeliūno santuokos registracija buvo pa
skirta 1980 m. vasario 7 d., tačiau suėmus 
Pečeliūną, sužadėtinė šią datą nukėlė vė- 
liasniam laikui.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
MOKSLO METŲ PRADŽIA

Vasario 16 gimnazija, atšventusi savo 
prasmingo gyvenimo trisdešimtmetį, rug
pjūčio 31 viltingai įžengė į 31-uosius mok
slo metus, šiemet susirinko apie 10 moki
nių daugiau negu praėjusiais metais, kai 
jų skaičius buvo nukritęs žemiau 60. Moki 
nių skaičiaus padidėjimas teikia gražių 
vilčių ateičiai. Todėl ir naujųjų mokslo 
metų pradžia buvo pažymėta optimizmo 
ženklu.

Dauguma moksleivių į 'bendrabutį suva
žiavo jau sekmadieni. Romuvos kiemas 
prisipildė automobiliais su įvairių Vokie
tijos ir net D. Britanijos miestų ženkliais. 
Mokiniai iš užeuropinių kraštų atskrido 
lėktuvais. Juos iš aerodromo parsivežė 
gimnazija savo autobusiuku. Tą dieną Ro 
muvoje šalia įprastųjų lietuvių ir vokie
čių kalbų dar buvo girdėti klegant ir ang
lų kalba. Gimnazijos direktorius J. Kava
liūnas, pr. metais atvykęs iš JAV-ibių, tas 
tris kalbas gerai moka. Daugeliui mokyto- 
j ųibe'i tarnautojų jos taip pat nesudaro jo
kių sunkumų. Čia susitinka įvairiakalbiai 
lietuviukai', tačiau visų bendra kalba yra 
lietuvių ir tie, kurie ją nepakankamai mo
ka, turi uoliai mokytis ir išmokti. Gimna
zijos baigimo atestatuose, išduodamuose 
vokiečių švietimo įstaigos, yra ir pažy
miai lietuvių kalbos, literatūros bei Lie
tuvos istorijos. Be jų mokėjimo Vasario 
16 gimnazijos baigimas neįmanomas.

Naujieji mokslo metai ir šiemet pradėti 
lietuviškos trispalvės pakėlimu, giedant 
tautos himną. Vėliavos pakėlimo iškilmes 
pravedė uniformuoti skautai.

Tada visi nuvyko į Huettenfeldo katal. 
bažnyčią, kur abu gimnazijos .kapelionai 
— katalikų kun. Jonas Dėdinas ir evange
likų kun. Fr. Skėrys — atlaikė ekumenines 
pamaldas. Susirinkusius į Dievo namus 
susikaupti mokslo metų pradžioje ir pa
prašyti Jo pagalbos, pasveikino kun. Dėdi
nas. Jis kalbėjo apie žmogaus gyvybės iš
laikymą. Fizinei, gyvybei išlaikyti reikalin 
gas maistas kūnui. Kai jo stinga, jaunas 
organizmas tik vegetuoja arba miršta. 
Tautinei gyvybei reikalinga savo kalba, 
papročiai, įvairūs ženklai bei simboliai. 
Šio ryto trispalvės pakėlimas buvo mūsų 
priklausomumo lietuvių tautai akivaiz
dus išreiškimas. Dvasinei žmogaus gyvy
bei palaikyti ir normaliam dvasios vysty
muisi užtikrinti reikalingas tikėjimas. Kai 
jo trūksta, dvasia Skursta. Užauga skur
džios dvasios, nelaimingas žmogus. Ir tarp 
išsimokslinusių žmonių galima užtikti dva 
sinių Skurdžių.
Evang. kapelionas kun. Skėrys pamaldas 
pradėjo lietuviška giesme. Lietuviškoje 
pamokslo dalyje jis aiškino Mato Evange
lijoje užrašytus žodžius: „Ir jis nepadarė 
daug stebuklų“. Kodėl savo gimtajame 
Nazarete Kristus nedarė stebuklų? — 
klausė pamokslininkas, ir atsakė: — Ogi 
todėl, kad ten nerado stipraus tikėjimo

KAIP SUMAŽINTI BEDARBIŲ SKAIČIŲ
Britanijos darbdavių organizacija — 

Britanijos pramonės konfederacija — me
tinėje konferencijoje, lapkričio 2 d. East
bourne priėmė rezoliuciją, kurioje siūlo 
sumažinti vyrams pensijon išėjimo amžių 
iki 60 metų. Tas sumažintų bedarbių skai
čių bent 1 200 000. Dabar jų yra 3 milijo
nai.

Baigai dabar veikiantį įstatymą D. Bri
tanijoje, vyrai išeina į pensiją pasiekę 65 
metus, o moterys — 60 metų. Bet vyriau
sybė ketino vyrams pensijos amžių suma
žinti iki 62 m.
DAŽNĖJA PUOLIMAI PRIEŠ POPIEŽIŲ

Lietuvos oficialioje spaudoje dažnėja 
puolimai prieš Popiežių Joną Paulių II-jį, 
kurio atžvilgiu iki šiol ji laikėsi, palygi- 
nant, rezevuotai. iš Tiesos (1981 rūgs. 19): 
„Jono Povlo II politika daro dvilypės įspū
dį. Meilės artimui, tiesos ir taikos skelbi
mas popiežiaus lūpose skamba neįtikina
mai'. (ELTA)

GRIŠKEVIČIUS RAGINA 
PROPAGANDISTUS KOVOTI SU 

„NACIONALIZMU“
Rugsėjo 25 d. kompartijos propagandis

tų atstovai Vilniuje susitiko su KP CK 
pirmuoju sekretoriumi P. Griškevičiumi 
(Tiesa, 1981 m. rugs. 20). Jie atstovavo 
20,000 (!) Lietuvoje veikiančių propagan
distų. Grinkevičius ypač ragino juos „su
stiprinti politinį budrumą, laiku, principin 
gai ir argumentuotai demaskuoti bet ku. 
rias socializmui priešingas pažiūras, kiek
vieną buržuazinio nacionalizmo ir ekstre
mistinio klerikalizmo antivisuomeninių 
poelgių apraišką... Paaštrėjus ideologinei 
kovai tarptautinėje arenoje, būtina... duoti 
ryžtingą atkirtį bet kokioms klastotėms ir 
prasimanymams“. (ELTA)

ITALŲ LAIKRAŠTIS KRITIKUOJA 
MELAGINGUS KULTŪRINIUS RYŠIUS

Italų laikraštis Verona Fedele (1981 
rugpj. 28) aštriai kritikuoja spalio mėnesį 
įvyksiančius italų kultūrinius ir meninus 
susitikimus, kuriuos organizuoja Italijos 
- SSRS Sąjunga. Laikraštis juos vadina 
„mistifikacija“ ir lygina Lietuvos padėtį 
su Afganistanu. Straipsniui panaudota 
itališkai leidžiamos ELTA-Press medžiaga. 
(ELTA) 

žmonių. Tikėjimas daro stebuklus, todėl 
jis taip labai reikalingas kiekvienam žmo
gui.

Į gimnaziją atvyksta mokinių, pinmai- 
slad metais neįstengiančių gerai lietuviš
kai kalbėti bei suprasti .Vokiečių kalba 
pasakytoje antroje savo pamokslo dalyje 
kun. Skėrys aptarė laisvės sąvoką. Laisvė 
nevienodai visų suprantama. Ji yra di
džiausia gėrybė. Ja dažnai Ir piktnaudžiau 
jama. Mes, vyresnieji, dar labai gerai at
simename 1940 metus, kai mūsų krašto 
okupacija buvo vadinama išlaisvinimu. 
Žmogaus ir tautų la'lsvė būna grasinama 
iš išorės. Nemenkesni ir vidiniai pavojai. 
Ydos ir blogi (įpročiai dažnai pavergia jau 
ną žmogų, kurių vėliau jis nebepajėgia 
atsikratyti. Nuo tų nelaimių apsaugo gerų 
draugų pasirinkimas ir vyresniųjų pamo
kymų klausimas. Kapelionas meldė Dievą 
apsaugoti mūsų mokyklą nuo piktnaudžia
vimo laisve.

Šv. mišias aukojo kun. Dėdinas. Jis mel
dėsi ir visus kvietė melstis už gimnazijos 
mokinius, jų tėvus, mokyklos geradarius 
ir visus, besidarbuojančius jos labui, o 
taip pat už Lietuvoje dėl tikėjimo perse
kiojamą jaunimą. Gražiai skambėjo 
mokyt. Dalios Grybinaitės vargonais 
palydimos giesmės.

Po pamaldų visi grįžo į gimnaziją ir su
sirinko salėje, čia į juos kreipėsi gimnazi
jos direktorius Jonas Kavaliūnas. Pasvei
kinęs mokytojus ir mokinius, jis džiaugėsi 
galįs atidaryti 31-uosius mokslo metus Va 
sario 16 gimnazijoj, kuri, vieningu lietu
vių darbu ir aukomis įkurta, bendromis 
visų pastangomis toliau sėkmingai laikosi, 
sudarydama geras sąlygas mokytis lais
vojo pasaulio kraštų lietuviškajam jauni
mui. Dauguma mokinių iš Vokietijos ir 
todėl laikomasi šio krašto mokyklų prog
ramų, kad gimnaziją baigę galėtų gauti 
brandos atestatus, įgalinančius stoti į bet 
kurį Vokietijos ar kito krašto universite
tą. Su atvykusiais iš Amerikos einamos jų 
krašto mokyklų programos, kad grįžus 
Amerikon čia išbūti mokslo metai būtų 
įskaityti. Bet Vasario 16 gimnazija visų 
pirma yra 'lietuvių gimnazija. Joje moks
las einamas pagal nepriklausomos Lietu
vos programas, mokantis čia lietuvių kal
bos ir literatūros, Lietuvos istorijos, dai
lės, dainų, tautinių šokių.

Visus tris mokyklos uždavinius lietuviš
kasis gimnazijos charakteris apjungia, o 
krikščioniškasis pagilina bei atbaigia. Iš
tikimybę ir meilę Lietuvai išreiškėme Lie
tuvos trispalvės pakėlimu ir tautos himnu, 
o per pamaldas bažnyčioje meldėme Dievą 
pagalbos. Tos palaimos prašysime ir toliau 
kasdien malda; ta pačia malda, kuri bū
davo kalbama nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose, švęsime ir tautines bei vals
tybines šventes, kurios būdavo švenčia
mos neprikil. Lietuvoje.

Eidami mokslus, mes rengiamės 'gyveni
mui. Lankydami šią gimnaziją, mes gali
me formuoti savo gyvenimą turtingesnį, 
su platesniais horizontais, nes čia be kitų 
kalbų mes galime išmokti vertinga lietu
vių kalba, pažinti lietuvių literatūrą, tra
dicijas, garbingą Lietuvos praeitį, dabar
ties siekimus ir tapti ne tik gyvenamojo 
krašto, bet ir lietuvių tautos kultūros žmo 
nėmis. Su laiku galėsime didžiuotis Vasa
rio 16 gimnaziją lankę ir baigę.

Po to direktorius supažindino mokinius 
su savo padėjėju A. Smitu ir kitais moky
tojais: kun. J. Dėdinu, kun. Fr. Skėriu, 
M. Buiviu, D. Grybinaite, H. Grimm, K. 
Grodbergu, D. Hartmana, H. Hueter , E. 
Kaclucevičium. I. Krauter, A. Krivicku, W 
Lemke, H. Loefke, E. Meikiene, G. Meyer, 
M. Šmitiene, M. Schulder, U. Theel, J. 
Vaičiulaityte ir A. Weigel. Vieni pilnai 
įdarbinti, o kiti dirba dalį laiko arba turi 
tik po porą pamokų kas savaitę. Berniukų 
bendrabučio vedėjas yra W. Lemkė, jo 
pavaduotojas — M. Buivys, Mergaičių 
bendrabučio vedėja yra M. Šmitienė, jos 
pavaduotoja D. Grybinaitė. Nuo spalio 1 
mergaičių bendrabučio vedėja bus V. Vait- 
kutė-Olchm.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 8 d„ 11.15 vai., 

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

Petre.
Coventryje — lapkr. 8 d., 16 vai., šv. Elz

bietoje.
Eccles — lapkričio 8 d., 12.15 vai.

Ročdalėje — lapkričio 15 d., 12.15 vai.
Leedse — lapkričio 8 d., 3 vai. p.p. Atsi
minsime visus mūsų mirusiuosius.
Nottinghame — lapkričio 15 d„ 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Derbyje — lapkričio 15 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Wolverliamptone — lapkričio 15 d., 17 

vai., North Street, šv. Petre-Pauliuje.
Bradforde — lapkričio 22 d., 12.30 vali., at

simenant mūsų Tautos kovotojus.
Bradforde — gruodžio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame — lapkričio 22 d., 11.'15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leicesteryje — lapkričio 22 d., 14 vai., 

švč. širdyje.
Nottinghame — lapkričio 29 d.. 11.15 vai., 

Liet. Žiidinyje.
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