1

AR JIS ATVYKS?
POPIEŽIAUS VIZITAS D. BRITANIJOJE

BRITANIJOS-ARGENT1NOS
KONFLIKTAS
Gegužės 10 d. britų karo laivynas 'bom
bardavo Port Stanley uostą Falklando sa
lose ir nuskandino Argentinos žvejų laivą,
kuris buvo naudojamas žvalgybos tiks
lams. Pagal britų spaudos aiškinimą bom
bardavimo tikslas buvęs „suminkštinti"
Argentiną diplomatinėse derybose, kurios
tuo laiku vyko New Yorke, JTO sekreto
riatui tarpininkaujant tarp Argentinos ir
Britanijos.
ŠAUDO IR KALBASI

Gegužės 12 d. Falklando vandenyse iŠ
patruliuojančio britų naikintuvo paleistos
raketos pataikė į Argentinos karo lėktu
vus. Du lėktuvai nukrito, trečias pabėgo.
Kitoje vietoje į jūrą nukrito britų helikop
te ris, bet įgula buvo išgelbėta.
Tuo pat laiku JTO gen. sekretorius New
Yorke turėjo pasikalbėjimus su Britanijos
ir Argentinos delegatais dėl derybų gali
mybių.

Kardinolas Hume, Anglijos ir Valijos
Romos Katalikų Bažnyčios galva, grįžęs iš
Vatikano gegužės 11d. Londone pareiškė,
kad Popiežius Jonas Paulius II, pas kurį
jis buvo nuvykęs pasitarti, atsisakys nuo
vizito D. Britanijoje, jeigu savaitės laiko
tarpyje nepasibaigs karo veiksmai tarp
Britanijos ir Argentinos Pietų Atlante.
Kartu su kardinolu Hume į Vatikaną bu
vo nuvykęs ir Škotijos katalikų galva
kard. Gordon Gray. Jie abu parudšė pa
reiškimą kuriame sakoma, kad popiežius
yra labai susirūpinęs dėl įvykių Pietų
Atlante ir tikisi, kad artimoje ateityje
bus rastas teisingas ir patenkinamas spren
dimas. Kard. Hume pasakė:
„Iniciatyva ateis iš Vatikano. Jeigu atei
nančios savaitės viduryje padėtis bus to
kia pat, kaip dabar, popiežius neatvyks“.
D. Britanijos katalikai, kurie ištisus me
tus ruošėsi sutikti popiežių, bus labai nu
sivylę jeigu popiežius neatvyks. Be to, pa
siruošimas popiežiaus vizitui kainavo ke
lis milijonus svarų. Tad bus didelis nuos
tolis draudimo bendrovėms.
ANTRAS PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
POPIEŽIAUS GYVYBĘ

Gegužės 12 d. popiežius Jonas Paulius
II atvyko keturių dienų vizitui 'į Portuga
liją. Lisabonos aerodrone ji sutiko respub
likos prezidentas Eanes ir min. pirm. F.
P. Balsemao, gaudžiant patrankų saliutui
ir skambant bažnyči-ų varpams.
popiežius pažymėjo, kad jis atvyko ap
lankyti Mergelės Marijos šventovę Fatimoje. Čia gegužės 13 d. popiežius meldėsi,
dėkodamas Dievo Motinai, kad jį lygiai
prieš metus išgelbėjo iš mirties, kai Šv.
Petro aikštėje, Romoje, į jį šovė žudikas.
'Gegužės 12 d. vakare, Šventam Tėvui
lankantis Fatimos šventovėje, kunigo rū
bais apsirengęs jaunuolis, prisiartinęs prie
jį laiminančio popiežiaus, išsitraukė peilį
ir sušuko „Šalin popiežius! šalin antrasis
Vatikanas!“
Policija suėmė 32 metų amžiaus vyrą,
kuris turėjo Ispanijos pasą, išduotą Juan
Fernandez Krohn vardu. Popiežių lydėjęs
arkivyskupas P. Marcinkus pasakė, kad
tas 'Vyras Ištraukė. ilgą durtuvo pavidalo
peilį prieš besiartinantį popiežių. Vyras
esąs protiniai nesveikas.
Policija išaiškino, kad Krohn 1978 me
tais buvo įšventintas kunigu, bet po dvie
jų metų pasitraukė, nes nesutiko pripa
žinti popiežiaus. Jis prisipažino norėjęs
nužudyti popiežių.
KINIJA iPALEIDŽIA NACIONALISTUS

Komunistinė Kinija išleido iš kalėjimo
151 Kuomintango (nacionalistų partijos)
narius, kurie buvo kalinami 33 metus pi
lietiniam karui pasibaigus. Jie buvo pasku
tinieji Kuomintango vyriausybės, karo va
dovybės ir žvalgybos pareigūnai, kovoję
prieš komunistus.
Tai buvo trečioji kalinių grupė, kurią
Kinijos liaudies kongresas š.m. kovo mėn.
pažadėjo išleisti. Kinijos kalėjimuose ligi
šiol buvo per 4000 Kuomintango buv. na
rių. Juos išleidžiant, kaliniams duodami
rūbai, patalinė ir apie 30 svarų kišenpini
gių.
PASIKEITIMAS KALINIAIS
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STREIKAS LENKIJOJE
Lenkijos pogrindžio „Solidarumo“ radi
jo stotis paskelbė 15 minučių generalinį
streiką ketvirtadienį, gegužės 13 d., karo
stovio penkių mėnesių sukakčiai atžymėti.
Lenkijos karinė valdžia ir Bažnyčios va
dovybė yra susirūpinusios, kad panašios
demonstracijos gali privesti prie neramu
mų. Tas matėsi iš Lenkijos spaudos atsi
liepimų ir i'š pamokslų, pasakytų bažny
čiose. Kai kurie dvasiškiai aiškino, kad
neramumus sukelia ne tiek jaunimas, kiek
visuotinas nepasitenkinimas 'įvestu karo
stoviu.
Lenkijos televizija pradėjo rodyti fil
mus, kuriais metamas kaltinimas Laisvo
sios Europos Radijui, kuris transliuoja iš
Miunchenas žinias lenkų kalba. Atrodo,
kad Lenkijos valdžia yra susirūpinusi,
kad užsienio radijas, tarp jų Amerikos
Balsas ir BBC transliacijos lenkų kalba,
prisideda prie neramumų Lenkijos mies
tuose skatinimo, suteikiant žinias apie
rengiamų d emonstracijų vietą ir laiką.
Gegužės 13 d. streikas pavyko tik dali
nai. Darbas penkiolikai minučių buvo su
stabdytas kai kuriose ‘įmonėse, judėjimas
gatvėse taip pat.

Varšuvoje, Krokuvoje ir kituose mies
tuose įvyko demonstracijos, bet milicija
minias išsklaidė.
LENKAI IŠTRĖMĖ JAV DIPLOMATUS

Lenkijos telegramų agentūra PAP pra
nešė, kad dviem JAV diplomatams Varšu
voje buvo įsakyta išvykti iš Lenkijos. JAV
mokslų attache John V. Žerolis ir kultū
ros reikalų pirmasis sekretorius James D.
Howard, kaip sako pranešimas, buvo pa
gauti priimant iš lenkų mokslininko dr.
Ryszardo Herczynskio dokumentus. Pasta
rasis pirmiau buvo internuotas pagal ka
ro stovio įstatymą, o dabar vėl suimtas.
IRANO — IRAKO KARAS

Teherano radijo pranešimu, gegužės 10
d. Irano karinės pajėgos Irako fronte ap
supo Ohoramša miestą. Irano radijas ra
gino to miesto įgulą kapituliuoti.
Tuo pat laiku Irako karo vadovybė pri
pažino, kad Irano kariuomenė puolė mies
tą, bet puolimas buvo atmuštas.
Teherano radijas sakė, kad Irako 90-toji
pėstininkų brigada buvo sunaikinta, o ki
tos dvi brigados turėjo didelių nuostolių.
Per 11 dienų Irano kariuomenė užėmė
1.400 kv. mylių teritorijos, kurią Irakas
buvo 'anksčiau okupavęs. Irakas nustojo
26 karo lėktuvų.
Iš prieštaringų pranešimų, kurie ateina
iŠ abiejų pusių, Vakarų korespondentai
daro išvadą, kad Irano svarbiausias sie
kimas Šiuo metu — atsiimti Ohoramša
miestą. Todėl ši kova yra pavadinta „Je
ruzalės“ vardu.
BRITAI PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

Britų policijos federacijai reikalaujant,
Britanijos parlamentas gegužės 11 d.
dar kartą svarstė mirties bausmės žudi
kams atstatymo pasiūlymą. Min. pirminin
kė M. Thatcher priėš balsavimą parlamen
te pasakė, kad ji balsuos už mirties baus
mės atstatymą. Darbo partijos opozicijos
atstovai daugumoje pasisakė prieš.
Pasiūlymui nepritarė taip pat konserva
torių partijos vid. reik, ministras White
law ir buvęs min. pirm. Heath.
Balsuojant parlamente, 357 atstovai pa
sisakė prieš mirties bausmės atstatymą
ir 195 — už.

Pietų Afrikos min. pirm. P. Botha prane
šė parlamente, kad P. Afrika susitarė siu
Sov. Sąjunga pasikeisti kaliniais. P. Afri
ka išleido sovietų KGB agentą Aleksiejų
Kozlovą, kuris buvo suimtas prieš du me
tu, ir sovietų kareivį, suimtą Angoloje.
Mainais Sov. Sąjunga išleido aštuonis
svarbius Vakarų valstybių agentus, kurių
pavardės nebuvo paskelbtos.
— Solidarumo profsąjungos lyderio Va
Pasikeitimas suimtaisiais įvyko kažkur lensos šeimai uždrausta lankyti savo tėvą,
Europoje.
kuris prieš 5 mėnesius buvo suimtas.

NAUDA TIK SOVIETAMS
Britų „The Times“ Maskvos korespon
dentas M. Binyon, savo straipsnyje „Falk
lando salos: kaip Brežnevas laimi, nieko
nedarydamas“, sako:
— Falklando salų krizė yra vienas tų
pasauly konfliktų, kur rusai, patys ma
žiausiai įsiveldami, daugiausia laimi. Ne
svarbu, kaip viskas baigsis, ibet šiuo metu
Maskvos pozicija Lotynų Amerikoje vis
stiprėja ir sovietų propaganda įgauna nau
ją pobūvį. Tačiau didesnis konfliktas išsi
plėtimas, sovietų interesams gali būti pa
vojingas. Dėl to Kremlius laikėsi iki šiol
ramiai, bet su nemažu susirūpinimu sekė
įvykių eigą.
Rusai ilš pradžių, kaip ir daugelis kitų,
buvo nustebinti šio pasenusio ginčo pasek
mėm. Kai kurie jų užsienio ministerijos
pareigūnai net nežinojo, kur tos Falklan
do salos randasi. O sovietinė spauda, pra
nešdama apie krizės vystymąsi, atsargiai
reiškė savo nusistatymą.
Dabar staiga tonas pasikeitė. Argentina
vaizduojama D. Britanijos agresijos auka,
o britų kariuomenės veiksmai prilyginami
NATO kaliniam pasiruošimui, kalbama
apie D. Britanijos troškimą atstatyti din
gusią imperiją. Teigiama, jog britai neieš
ko kompromisų, ir skelbiama, kad argentiniečiai nori rasti diplomatinę išeitį. Ta
čiau, būdami Argentinos pusėje rusai ne
nori prisiimti kokių nors įsipareigojimų.
Politbiuro kandidatas, Boris Ponomariov, neseniai pasimatė su Argentinos ko
munistų partijos lyderiu. Ta proga jis pa
smerkė karinę akciją, bet iki Šiol dar nė
vienas sovietų lyderių nėra kėlęs reikalo
eiti išvien su generolu Galtieri.
Sovietai paneigė gandus, kad jie teikia
bet kokią materialinę ar karinę paramą
Argentinai. Privačiuose pasikalbėjimuose,
jų .aukštieji pareigūnai laikėsi bešališkai.
Kodėl gi sovietai susilaiko? šiuo metu
Argentina Trečiajame pasaulyje yra svar
biausias Sov. Sąjungos prekybos partne
ris. Argentina buvo viena iŠ tų nedaugelio
valstybių, kurios atsisakė 1980 m. taikyti
sovietams sankcijas, kai jie okupavo Af
ganistaną. šiais metais Sov. Sąjunga ilš Ar
gentinos lįsivežė apie 5 mil. tonų kviečių,
kukurūzų ir sojos pupelių. Jautienos im
portas taip pat lygiai svarbus, ypač po pa
skutiniųjų trejų metų blogo derliaus.
Tačiau dėkingumas neturi reikšmės so
vietų užsienio politikai. Rusai nenori būti
įvelti dėl kelių priežasčių. Pirma, jiems
gana Lenkijos ir Afganistano. Jie nenori
didinti įtempimo su Reagano administraci
ja, tikėdamiesi susitarti svarbiais ginklų
kontrolės klausimais. Maskva jau ir taip
rizikavo Centrinėj Amerikoj.
Antra, aišku, kad toje taip staigiai atsi
radusioje Argentinos — Sov. Sąjungos
draugystėje, nėra gilesnio nuoširdumo.
Sovietai nenumato jokių ideologinių lai-

JUGOSLAVIAI SMERKIA PABALTIJO
VALSTYBIŲ UŽĖMIMĄ

Jugoslavų kompartijos žurnale,, Socijalizam“ šių metų pradžioje buvo išspaus
dintas Milošo Prelcvičiaus straipsnis apie
„revoliucijos eksportą“, kuriame Maskvos
ekspansija į Pabaltijį ir kitas Rytų Euro
pos šalis kritikuojama iš marksistinio taš
ko. Autorius pabrėžia, kad tarybinės ar
mijos įvykdytas „suvereninių Lietuvos,
Latvijos ir Estijos valstybių teritorijų"
užėmimas buvo Hitlerio - Stalino pakto ir
„klaidingos“ stalininės politikos išdava.
Sovo straipsnyje Prelevičius ypač nuo
dugniai nagrinėja Raudonosios Armijos
nesėkmingą bandymą okupuoti Lenkiją
1920-ais metais, Anot jo, „kai lenkai ko
vėsi savo teritorijoje (Varšuvos priemies
čiuose), jų kovos tikslas buvo ištausoti sa
vo tautinę egzistenciją. Visi vidiniai nesu
tarimai, klasių konfliktai buvo nustumti
į šalį. Tai buvo tautinis karas, ir lenkų
tauta sumušė ir išstūmė sovietinę armiją
iš savo teritorijos.

Autorius primena, kad ir patsai Leni
nas, 1920 metais kalbėdamas apie nepavy
kusią (Raudonosios Armijos invaziją į
Lenkiją, pripažino, jog lenkai laibai neap
kentė rusų invazinių dalinių. Jis cituoja
šiuos Lenino žodžius: „Lenkų ūkininkai ir
darbininkai leido mūsų narsiesiems raudo
narmiečiams mirti badu; juos užpuldinėjo
ir užmušinėjo iš pasalų“.
Jugoslavų kompartijos teoretikas rašo,
kad Raudosios Armijos dalinių pasirody
mas prie rytinių Vokietijos sienų sukėlė
panašią vokiečių darbininkų, ūkininkų
ir miestiečių reakciją. 1920-ais metais įvy
kusiame pokalbyje su vienu vadovaujan
čių vokiečių kompartijos asmenų, Klara
Zetkin, 'Leninas prisipažino, kad raudono
ji kavalerija su savo nušiurusiom unifor
mom sukėlė revoliucijos šmėklos baimę
visose vokiečių klasėse ir visuomeniniuo
se sluoksniuose“.

PASAULYJE

— Spalio mėn. prez. Reaganas susitiks
mėjimų, remiant gen. Galtierį, kuris pra
eityje pasireiškė kaip aršus komunizmo su Brežnevu ir kalbėsis branduolinių gink
priešas. Jie taip pat nėra tikri, kad dabar lų kontrolės klausimu. Kol kas dar susiti
tinė chunta pergyvens šią krizę. Sovietų kimo vieta nenustatyta, bet siūloma Airi
parama daugiau išreiškiama per tokias ja, V. Vokietija ar Austrija. Praėjusį mėn.
valstybes kaip Kuba, kuri yra patraukles Brežnevas minėjo Suomiją ir Šveicariją.
— NATO gen. sek. Dr. J. Luns sako, kad
nė Argentinos kairiesiems.
Trečia, it taip sovietų interesams yra sovietai vistiek, kas savaitę po vieną, di
daug naudos, Maskvai nieko nežadant ir dina savo SS-20 raketų išdėstymą Europo
nedarant. Pranašavimai, jog JAV anks je, nors neseniai pats Brežnevas pareiškė,
čiau ar vėliau turės atsisakyti neutralu jog tai sustabdyta.
— Reuterio agentūra pranešė, kad V.
mo, jau pasitvirtino. Patikimumas sovie
tais Lotynų Amerikoje pakilo, o Vašingto Vokietijoj suimti kariuomenės telefono
no santykiai su savo pietų kaimynais pa ryšių pareigūnas ir jo žmona. Jie įtariami
šnipinėjimu sovietams.
blogėjo.
— Indija ir Kinija, kurios prieš 20 me
Plačiau imant, konfliktas įvyko tuo lai
ku, kai rusai pradėjo įrodinėti skeptiškam tų kovojo dėl teritorinių nesusitarimų, ge
pasauliui savo „taikos politiką". Vienas gūžės 15 d. pradės pasitarimus New Delhi.
— Nauja, iki šiol nežinoma, baskų par
aukštas Tasso komentatorius pareiškė, jog
britų politika, remiama amerikiečių, yra tizanų grupė „Revoliucija“ pasiskelbė su
„imperialistų politikos iš jėgos pozicijos sprogdinusi Bilbao biržoje dvi bambas.
— Golano aukštumose Izraelyje taikai
manifestacija“. Ir tai, jis pabrėžė ironiš
kai, yra tikroji Vakarų kalba apie taiką palaikyti esančios 1.300 Jungt. Tautų ka
ir pagarba kitų tautų nepriklausomybei. riuomenės nauju vadu paskirtas Švedų
Falklando krizė gali įtaigoti europiečius, generolas K. Stahl.
— Karibų rajone, St. Lucijos saloj, nau
ypač visokius taikos sąjūdžius, kad NATO
noras apsiginkluoti naujais ginklais, tuo jus rinkimus laimėjo konservatyvi Jung
sustiprinti savo pozicijas derybose, grin tinė Darbininkų Partija, kuri siekia bend
radarbiavimo su JAV.
džiamas tuo pačiu požiūriu.
— Gegužės 1 d. Afganistano partizanai
Tassas rašė: „Šiandieną kiekvienas įtem
pimas, nesvarbu, kur jis vyktų, gali būti vienoje sovietų bazėje susprogdino amu
priežastim viso pasaulio tarptautinių san nicijos sandėlius. Milžiniški sprogimai pa
tykių pablogėjimo“. Nors JAV padėjo daug žadino miegančius apylinkių gyventojus.
pastangų draugystei su Lotynų Amerika Manoma, kad žuvo daug žmonių.
— Du sovietų alpinistai įkopė iš pietų
išlaikyti, jos pasirodė nepasirengusios vyk
dyti bendros gynybos susitarimų pasižadė - vakarų pusės į Everesto viršūnę, kurios
jimo, — pavyzdys, apie kurį rusai norėtų, aukštis yra 8850 metrų.
— Kinija sumažins iki 2 savo min. pir
kad Vakarų Europa pagalvotų.
Vis dėlto, šioje krizėje sovietams yra- mininko pavaduotojų skaičių. Iki šiol jos
tikrų pavojų. Maskva galbūt nesijaudina komunistinėje biurokratijoje tokių postų
dėl grūdų pristatymo nutraukimo: Argen buvo 13.
— Pietų Anglijoje policija konfiskavo
tinai reikia pinigų, ir jeigu Galtieri būtų
pašalintas, ta prekyba eitų toliau. Sovie daugiau kaip 40.000 tonų pornografinės
tai nenori susitarimo, kuris leistų JAV spaudos.
įkelti koją į Falklando salas. Jie laibai ne
— Britų geležinkeliai įsigys 200 labai
rimavo, kai Haigas pasiūlė trijų kraštų prabangių miegamųjų vagonų. Tam reika
administraciją, bijodami, kad amerikiečiai lui gauta 10 mil. svarų parama iš Europi
nepasiliktų ten visam laikui, o tai jiems nio Investacijų banko.
atrodytų globalinės JAV karinės jėgos pra
— Konservatorių valdžia paskelbė, kad
tęsimas.
kod jie valdys kraštą, D. Britanijoje ne
Čia sovietai įžiūri NATO, arba mažiau bus privaloma automobilistams turėti už
siai svarbiųjų jos narių .žygį Išplėsti sa pakalinių sėdynių saugos diržų.
vo operacijų lauką už Europos ribų. Jie
— Houstone, Texas, buvusioj pakrančių
ką tik pamatė Vid. Rytuose, taikai palaiky
naftos technologijos darbuotojų konferen
ti sudarytą, daugelio tautų karinę pajėgą. cijoj, britų min. Gray pareiškė, kad iki
Jie instinktyviai jaučia aktyviam NATO šiol neturima jokių žinių, jog Falklando
vaidmeny visišką jų Šalies apsupimą.
salų pakrantėse būtų naftos šaltinių. Ta
Žinoma, yra karinė nauda sekti NATO čiau Pietų Argentinos pakrantėse, olandų
kariuomenės judėjimą, ir sovietų žvalgy
ir parncūzų bendrovės yra jau atradusios
bos laivai ir satelitai turi daug darbo. Ta naftos.
čiau, jeigu britai argentiniečiams pridarys
— Britų Darbo Partijos politika krypsta
daug žalos, tai sovietams bus sunku iš
vienapusiško branduolinio nusiginklavimo
likti abejingiems Trečiojo pasauliio solida pusėn.
rumo šauksmams, ir tada tas senasis gin
— Lenkijos vyskupai pasmerkė pasku
čas gali tapti Maskvai tikru galvosūkiu.
tiniąsias darbininkų ir studentų demons
tracijas. Neramumai trukdo kraštui grįž
ti į normalias vėžes, tačiau jie pabrėžė,
Pasmerkdamas Maskvos invaziją į Lie kad „dialogas su profsąjungom neturi bū
tuvą, Latviją ir Estiją 1940 metais, Prele ti užgniaužtas“.
vičius vis dėlto mėgina teisinti mėginimą
— Prancūzų bendrovė Aerospatiale, ku
įvesti sovietinę sistemą Pabaltijyje 1918 ri gamina „Exocet" raktetas, teigia, jog
metais. Tai tipiška jugoslavų kompartijos kol kas nėra tai raketai ptiešginklio. Bri
„šizofrenija“: kilnus Leninas, baisus Sta tai jau yra išradę toms raketoms sunaikin
linas. Prelevičius turėtų žinoti, kad 1918- ti specialias raketas, bet dar praeis dau
ais metais lietuviai, latviai bei estai į giau laiko, kol jos bus pagamintos.
Raudonosios Armijos užpuolimą reagavo
„Exocet“ raketa, kuri prie Falklando
panašiai kaip lenkai ir vokiečiai. Nors Le sunaikino britų modernųjį naikintuvą She
ninas tuo metu linksniavo tautų apsispren ffield, radaro pagalba automatiškai susi
dimo teisę, jis 1918-tais metais pasiuntė randa taikinį. Ji gali būti paleista iš 47
savo vakarų armijos divizijas užimti Lietu mylių (74 km) nuotolio, o jos greitis yra
vą. Bolševikinės Rusijos armijai buvo pa apie 30 mylių per 2 minutes (400 metrų
vykę gan toli įsiveržti ‘į Lietuvos teritori per sekundę). Ją pastebėjus, mažai belie
ją, bet ji buvo sumušta. Lietuviams, kaip ka laiko griebtis apsigynimo priemonių.
ir lenkam 1920-aisiais metais, kova prieš
— Rusų futbolo komanda „Torpedo Vla
bolševikinius agresorius buvo susijusi su dimir“, už blogą elgesį ir nekreipimą dė
pačios tautinės egzistencijos klausimu. mesio į politinį darbą, valdžios įsakymu
Lietuvių pasipriešinimas privertė Maskvą išformuota.
ieškoti kitos išeities. 1920-u metų rugsėjo
— Britai ir prancūzai praėjusią savaitę
mėnesį Sovietų Sąjungos užsienių reikalų tarėsi ultragarsinio keleivinio lėktuvo
liaudies komisaras čičerinas laišku pain „Concorde“ likimo klausimu. Jau seniai
formavo Lietuvos vyriausybę, kad Rusija galvojama sustabdyti to greitojo lėktuvo
„neturi jokių agresyvių ketinimų prieš bu naudojimą, nes tai duoda didelius nuosto
vusios Rusijos imperijos pakraščiuose nau lius.
jai susikūrusias valstybes“ ir pasiūlė pra
— 19 metų Rytų Vokietijos pasienio sar
dėti derybas dėl karo veiksmų nutrauki gybinis nušovė kitą sargybinį, perbėgda
mo. O 1920 metų liepos 12-tą dieną pasira mas Ii Vakaru Vokietiją.
šytoje Lietuvos - Rusijos taikos sutartyje
— 10.000 kalinių, kurių tarpe 133 euro
Maskva užtikrino, kad ji „gera valia vi piečiai, kalinami už narkotikų prekybą ir
siems laikams atsisako -nuo visų Rusijos nelegalų sienos perėjimą, karališkosios
suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi amnestijos paskelbimu Thailande, bus pa
lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“. leisti.
— Žaibas užmušė besiganantį arklį „Sin
Tie gražūs žodžiai pasirodė esantys klas
bad“, kuriuo kadaise televizijos filmose
tingi: karo veiksmai prieš Lietuvą buvo jodinėjo Ronald Reagan, dabartinis JAV
tęsiami kitomis — ardomosios veiklos — prezidentas.
— D. Britanijoje neužilgo bus gaminami
priemonėmis. Po dvidešimties metų Rau
donoji Armija vėl įžygiavo į Lietuvą. Ta bateriniai dviračiai. Dabar jau išaiškinta,
kad tų dviračių savininkams nereikės laiky
čiau pasaulis atsisako pripažinti, kad ši ti specialių važiavimo egzaminų, turėti lei
okupacija teisėta. Jos esminį neteisėtumą dimus ir dėvėti saugos šalmus. Transporto
pabrėžia ir jugoslavų kompartijos žurna departamentas ragina tokius dviračius ga
le „Socijalizam“ išspausdintas straipsnis minti, nes jie sutaupys kraštui daug ener
apie „revoliucijos eksportą“.
(Elta) gijos.
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LITERATŪRŲ „LYGIATEISIŠKUMAS“
SOV. (SĄJUNGOJE

Pastaruoju metu Lietuvoje vis labiau
trūksta knygų. Knygynų lentynos turtin
gos tik Brežnevo raštais, Lenino tomais ir
V. Mickevičiaus - Kapsuko apdulkėjusiais
„veikalais“, o taip pat vadinamąja litera
tūra propagandistams, žymiai pabrangi
nus knygas, knygynai gauna 2-3 kartus
mažiau lietuviškų knygų (čia turime gal
voje ne propagandinę makulatūrą), negu
prieš pabranginimą (1975 m.), nors tiražai
nurodomi beveik anksitesnio dydžio — 1020 ar net 30 tūkst. Ypač trūksta leidinių
iš lituanistikos, Lietuvos kultūros, Lietu
vos istorijos ir ypač lietuviškų istorinių
romanų. Valdinė propaganda tvirtina, kad
tik prie Tarylbų valdžios klesti lietuviška
kultūra, gausiai leidžiama literatūra mū
sų kultūros ir istorijos klausimais. Kad
tai netiesa, — įrodyti nesunku. Paimkime,
kaip pavyzdį, istorinio romano ir senosios
Istorinės literatūros leidybą Rusijos Fede
racijoje ir sulyginkime su padėtimi Tary
bų Lietuvoje.
Pradžioje pažiūrėkime, kaip spausdina
mi istoriniai romanai rusų kalba, para
šyti carinės Rusijos laikų rašytojų.
Zagosikino M. N. istorinis romanas „Roslavlevas, arba Rusai 1812 metais“ išleis
tas Maskvoje tris kartus — 1959, 1967 ir
1980 m. (Rusiškų istorinių romanų leidi
mus imame tik nuo 1956 m.). To pačio au
toriaus trijų dalių romanas „Jurijus Milosiavskis, arba Rusai 1612 metais“ išleis
tas 4 kartus — 1956, 1957, 1961, 1967 m.
A. Bielyj romanas „Peterburgas“ buvo
išleistas pamečiui 1978 ir 1979 m., o pen
kiatomis Boboryklno istorinis romanas
„Kitajaus miestas“ pasirodė 1957 m. I.
Kokorevo apybraižos apie XIX a. Maskvą
„Maskva keturiasdešimtaisiais metais“
buvo išleista 1959 m. Net trys rašytojo
G. Daničevskio isltorinial romanai pasiro
dė po 1956 m. — „Sudeginta Maskva“
— 1968, 1977, 1979, 1981 m. (visais šiais
metaisi, išskyrus 1968 m., net dvejose lei
dyklose). 1977 m. — leidyklose „Moskovskij rabcčij“ ir „Chudožestvennaja litera
tūra“, 1979 m. — „Moskovskij rabočij" Ir
Bamaulo leidykloje, 1981 m. — Krasnodaro ir Maskvos leidyklose; romanas „Mirovičius“ — 1961 m. (leid. „Izvestija“), 1977
m. („Chudož. lit“), 1979 m. (Barnaulas)
ir 1981 m. (leid. „Pravda“); o „Kunigaikš
tienė Tarakanava“ — 1963, 1965 m. (Taš
kente), 1961 m. („Izvestija“), 1977 m.
(„Cbudož. lilt.“)1, 1981 m. (Krasnodaro
leid.).
Ypač daug leidimų susilaukė rašytojo
grafo A.K, Tolstojaus istorinė apysaka iš
Ivano Žiauriojo laikų „Kunigaikštis Serebrianyj“ — 1958 m. išleista Smolenske
ir Frunzėje (rusų kalba), 1966 m. Nalčike, 1966 ir 1976 („Chudož. lit“.) 1978 m.
Sverdlovske, 1979 m. Minske (aišku, ne
gudų, bet rusų kalba) ir leidykloje „Mos
kovskij rabočij“, 1980 m. leid. „Pravda“
(net du kartus; vienas tos apysakos leidi
nys — K.A. Tolstojaus Raštuose), Grozno
leidykloje, „Moskovskij rabočij“ ir „Soviestkaja Rosi j a“; ir pagaliau kaip prie
das prie žurnalo „Ogoniok“.
Taip pat buvo išleista to paties rašytojo
A.K. Tolstojaus istorinio romano „Caras
Fiodoras Joanovičius“ dvi laidos (1963 ir
1969 m.)Taigi, rusų nesovietinių autorių istori
niai romanai rusų kalba leidžiami net ke
liais leidimais. Ypač tai akivaizdu pasku
tiniu metu: 1960 m. minėtasis A.K. Tolsto
jaus „Kunigaikštis Serebrianyj“ išėjo net

šešiais leidimais; per pirmąjį 1981 m. pus
metą buvo išleisti Danilevskio istoriniai
romanai net keturiose leidyklose.
Be to, senovės rusų literatūra leidžiama
dažniausiai tęstiniais leidiniais. Tai „Se
novės Rusios literatūros paminklai. XI a.
ir XII a. pr.“ (išleista 1978 m.), „Senovės
Rusios literatūros paminklai. XII a.“
(1980 m. „Senovės Rusios literatūros pa
minklai. XIII a.“ (1981 m.).
Senoji rusų literatūra leidžiama ir at
skirais leidiniais. 1973 m. ir 1975 m. lei
dykla „Molodaja gvardija“ išleido leidinį
„Kas su kardu. Trys senovės rusų literatū
ros kūriniai“ (į jį įėina šie rusų garbę
šlovinantys veikalai: „Žodis apie Rusų že
mių nelaimes“, „Aleksandro Nevskio gy
venimas“ ir „Sakmė apie Mamajevo mū
šį“), o 1976 m. leidykla „Moskovskij ra
bočij“ irgi prisiminė feodalinės Rusijos
garbę, išleisdama rinkinį „Ugningas žo
dis: Senovės Rusios proza ir poezija“.
Rusų ginklo jėgą leidyklos pradėjo šlo
vinti ypač 1980 m., pažymėdamos Kuliko
vo mūšio 600 m. jubiliejų. Taip 1980 m.,
šalia įvairiausius rusiškus žurnalus, netgi
techninius, užplūdusių straipsnių apie tą
rusams šlovingą jubiliejų, pasirodė tokie
senieji rusų kūriniai: „Sakmė apie Mama
jevo mūšį“ („Sovietskaja Rossija“ ir
„Kniga“), „Kulikovo laukas“ (Voroneže
ir „Sov. Ross.“), „Ąpysaka apie Kuliko
vo mūšį“ (iš XVI a. metraščio sąvado, iš
leista leid. „Aurora“ labai ištaigingai),
„Kuiikovo lauke. Rusų metraščio apsaky
mai ir karinės apysakos XIII-XV a.a.“
(„Mol. givard.“), „Zadonščina. Garbė di
džiajam kunigaikščiui Dmitrijui Ivanovlčiud ir jo broliui kunigaikščiui Vladimirui
Andrlejevičiui“ „Sovremennik“). Ir tai,
kartojame, neskaitant daugybės straips
nių, skirtų Kulikovo mūšio jubiliejui, įvai
riuose žurnaluose 1979-81 m. laikotarpyje.
Šalia istorinių romanų, parašytų caro
laikais, ir senovės rusų literatūrinių pa
minklų, daug išleidžiama istorinių roma
nų, parašytų ir rašomų tarybiniais lai
kais. Pavyzdžiui, 1963 m. leidykla „Izves
tija“, o 1963 m. ir 1981 m. „Chudož. lit.“
išleido tarybinio rašytojo S. Sklerenkos
romaną „Vladimiras“ apie Kijevo Rusią,
o taip pat 1964 m. leid. „Chudož. lit.“ iš
leido to paties autoriaus romaną „Svia
toslavas“. Kelis kartus buvo išleisti V.
Ivano romanai vėl apie Kijevo Rusią —
1967, 1973 („Moskovskij rabočij“) ir 1931
m. („Chudož. lit“), romanas „Rusia didžio
ji“, 1979 m. (Sovremennik“), 1970 m.
(„Sov. Rossija“) ir 1971 m. („Molod.
gvard.“) — „Rus iznačalnaja“.
Virš lešimties leidimų susilaukė S. Bo
rodino romanas „Dmitrijus Domskojus“.
Prisimintas Ir seniai užmirštas V. Sta
rostinas: 1970 m. Jaroslavlyje ir 1979 m.
Maskvoje („Mol. gvard.“) išleistas jo už
rašytos sakmės „Rusija didvyriškoji“, o
1967 ir -1979 m. leid. „Sov. Rossija“ pa
teikė jo kūrinį „Uja MuromecaS“.
1981 m. leid. „Sov. pisatel“ išleido V.
Družlnino istorinį romaną „Rusų valsty
bės pasiuntinys“.
Daugiausia leidimų susilaukė A.N. Tols
tojaus romanas ųPetras Pirmasis“ — įvai
riose T. Sąjungos leidyklose jis buvo iš
leistas 18 kartų; be to, vien tik įvairios
Maskvos leidyklos jį spausdino 12 kartų.
Čia neliečiame kelias dešimtis veikalų
apie revoliucionierius caro laikais, o taip
pat eilę monografijų ir studijų Iš Rusijos
istorijos.
Lietuvoje po 1945 m. be A. Vienuolio is
torinės apysakos „Kryžkelės“, du kartus
išėjusios P. Tarasenkos knygutės „Pabė
gimas“ ir V. Mykolaičio - Putino „Sukilė
lių“ (veikalo rašytojas dėl partinių kriti

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava 'Saudargienė

(tęsinys iš praeitos savaitės)

Į šiaurinį Uluru galą remiasi protėvio,
maisto rinkėja, kasinėjimo lazdele, šventa
Vana — aboridžinų mitybos simbolis. Ke
liasdešimties metrų plonas skalūnas dviem
taškais remiasi į akmenį. Natūralaus mais
to rinkėjų moterims kasinėjimo lazdelė
yra svarbus apyvokos padargas, taip kaip
vyrams ietis ar bumerangas. Uluru Vana
šventa, neliečiama.
Plikas, protėvių totem saugomas Uluru
prisiminimas vakarinėje pusėje. Kopimas
„tabu“, baudžiamas mirtimi, sako seni
aboridžinai. Randame tris paminklines len
teles pridėtas prie akmens katastropiškai
žuvusiems. Dvidešimties metų mergina
lipdama paslydo ir užsimušė; dvylikos me
tų berniukas nusirito į mirtį; vidutinio
amžiaus vyras viršūnės nepasiekęs mirė
širdies priepuolio ištiktas.
Bestebint šventąjį akmenį iš apačios at
slinko violetiniai šešėliai. Dykumos dvasia
tamsiu žiedu apsupo žėrintį Uluru, kuris
palaipsniui geso. Su saulės nusileidimu iš
nyko mėlyni ir sidabriniai ruožai. Protė
viai sumigo požemyje. Baugioje dykumo
je klajokliai su šunimis spietėsi apie silp
nai žėrintį laužą, kuris saugojo nuo tam
sos demonų.
Kūdikio dingimas sukrėtė aboridžinus.
Meilė vaikams turi pirmą vietą jų širdyse.
Geriausi sekliai prisijungė prie stovyk
lautojų ir policijos, nebodami Uluru „ta
bu“ nei protėvių keršto. Tik kūdikio tė

vas pastorius Chamberlain neprisidėjo
prie ieškotojų, lemiamą naktį jo niekas
nematė. Teisėjui apkaltinus laukinį dingo
kūdikio nužudymu aboridžinai pasitraukė
dykumos gilumom, kur nėra vandens, kur
baltieji nedrįsta eiti. Aboridžinų pasitrau
kimą nulėmė švento Uluru išniekinimas,
nepasitikėjimas baltaisiais ir pavojus nu
mylėtinis šunims.
„Dingo tai paniekos vardas baltųjų su
laukėjusiems šunims,“ aiškino senas abo„Mūsų šuo vadinamas varigal.“ Tai se
niausias vilkų giminės šuo iš kurio kilo
Europos ir Azijos šunų tipai. Kada Vari
gal atsirado Australijoje? Spėjama atvy
kęs su aboridžinais maždaug prieš 12
tūkst. metų, po Tasmanijos atsiskirimo
nuo žemyno.
Varigal vienišas medžiotojas. Neloja,
kartais naktį staugia vilko balsu, yra bai
lus, gyvena dykumose, vengia žmonių.
Grynakraujis varigal auksiniai geltonas,
trumpo plauko, lieknas, galva maža, au
sys stačios. Jo šuniukai žaismingi, švelnūs,
lengvai prijaukinami, ištikimi savo šei
mininkui. Mišriakraujis dingą yra piktas,
bet bailus, dieną nesirodo, kaltinamas avių
piovlmu. Tačiau moksliniai tyrimai ir sta
tistika rodo kad dingo dietos tik 1% yra
aviena, kaip kralikų ir laukinių liaulių
medžiotojas fermeriui duoda daugiau nau
dos negu žalos daro. Nežiūrint to, farmeris su ruošiamomis medžioklėmis yra di
džiausias australiško šuns priešas.
Azarijos byloje apkaltinus laukinį šunį,

kų trukdymų nesuspėjo užbaigti) iš Lie
tuvos istorijos nieko gero nebuvo išleista.
(Nesuminėjome J. Mačiulio pseudoistorinio romano „Troškulys“, nes jis tik iš
kraipo Lietuvos istoriją.) Ne veltui lietu
vių literatūros kritikas rašytojas A. Bučys TSRS rašytojų VII suvažiavime 1981
m. liepos mėn. teisingai pasakė: „... šian
dien reikia kalbėti apie giluminius, labiau
pasislėpusius, ne visad lengvai ir logiškai
įrodymus literatūrinius procesus bei reiš
kinius. Erantas Matevosianas, kiek žinau,
nėra lankęsis Lietuvoje, bet argi aš, kaip
literatūros kritikas, vertindamas lietuvių
rašytojų kūrinius apie dabartinį lietuviš
ką kaimą, galiu ištrinti iš savo atminties,
išbraukti iš savo kriterijų sistemos tą tra
gišką dvasinę įtampą ir didį žmogišką su
sirūpinimą, kuria apžavi mus ir jaudina
H. Matevosiano kūriniuose apie jo gim
tąjį armėnišką kaimą? Tikrai negaliu. Ne
su taip pat girdėjęs, kad Lietuvoje būtų
viešėjęs Otaras Čiladzė arba, sakykim,
Cabuas Amiredžibis, jų naujieji romanai
dar neit neišversti į lietuvių kalbą, bet juk
būtent dabartinis gruzinų istorinio bei
mitologinio romano atgimimas, intensy
vus sulapojimas, pasaulinis, gali sakyt,
skrydis vėlgi verčia mane, kaip kritiką,
daug rūsčiau pažvelgt į šiuolaikinę lietu
vių prozą, deja, nė su žiburiu nerasi bent
truputuką įspūdlngesnio kūrinio apie mū
sų tautos istoriją, artimesnę ar tolimesnę
jc-s praeitį.“ („Literatūra ir menas“, 1981,
Nr. 28).

Kartūs, bet teisingi žodžiai! Dabartinė
je Lietuvoje negali būti sukurtas tikras
istorinis romanas, nes mūsų literatūra nė
ra lygiateisė su rusų literatūra, nėra lais
vės mintims reikšti, nėra ryšio su pasau
line literatūra.
Jeigu mes sakome, kad Lietuvoje nėra
gero teatro, išskyrus Panevėžio, tai gerai
suprantame, kad pastarajam didžiulę įta
ką padarė režisierius Miltinis, nepriklau
somos Lietuvos laikais galėjęs plačiai su
sipažinti su pasauliniu teatru. Tas pat yra
ir su literatūros bei lietuviško istorinio
romano likimu. Nėra sąlygų vystytis!
Ne tik nėra sąlygų kurti istorinį romaną,
beit neleidžiama netgi pakartotinai išleis
ti senuosius istorinius romanus. Jeigu
priešrevoliuciniai rusų istoriniai romanai,
kaip matėme, plačiai leidžiami, tai lietu
viškiems ikitarybiniams istoriniams ro
manams kelias užtvertas. Pirmasis lietu
vių istorinis romanas — A. Pietario „Al
gimantas“ paskutinį kartą buvo išleistas
1940 m. Dabar pakartoti jo leidimą bijo
masi, — būk tai įžeidžia rusus, vadina
juos „maskoliais“. Keista logika! Pats ca
ras leido išleisti šį romaną, o dabartiniai
valdovai jame mato kažką baisaus. Taip
ir belieka leisti jau gal dešimtą kartą če
kisto A. Gudaičio - Guzevičiaus superpseudoistorinį romaną „Kalvio Ignoto teisy
bė“.
Visa tai verčia būkštauti, kad ir „Litu
anistinė biblioteka“, iki šiol pastoviai lei
dusi mūsų senuosius raštus, gali būti už
drausta. Kaip pranešė „Alma Mater“, su
laikyta išleisti Kojelavičiaus „Lietuvos is
torija“ ir „Dusbiurgo kronika“.
Tai apie kokį lygiateisiškumą literatū
roje galima kalbėti?
P. Skaidra

DR. K. J. VALIŪNAS SVEIKSTA

Buv. VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnui
kovo 9 d. buvo padaryta sunki operacija,
kuri gerai pavyko. Ligoniui teks ilgesnį
laiką gydytis namuose, kol atgaus praras
tą sveikatą.
sudrebėjo aboridžinų širdyse. Abo mito
logijoje varigal užima specialią vietą. Jis
Arnhem trikampio genčių Vongan ir Mild
jinggi protėvis, totem. Apeiginėse varigal
šventėse, kaip ir kitose svarbiose buities
apeigose, moterims dalyvauti uždrausta.
Varigal, garbingo protėvio, apkaltinimas
piccannini nužudymu reikalaujanti kerš
to šventvagystė. Susijaudinę, išsigandę
klajokliai surinkę savo skurdžią mantą
Išėjo į dykumą.
Kriminalinė policija nepatenkinta teisė
jo sprendimu, bylai pasibaigus nesiliovė
ieškojusi nusikaltimo įrodymų. Sekė dyku
mos dingo numetę kūdikio dydžio lėlę ap
rengtą smėlyje rastu Azarijos drabužėliu.
Dingo lėlės nelietė. Specialiems tyrimams
lėlė keliavo į Alico Springs, Darviną, Ade
laide, Sydnejų ir Londoną. Rastas krau
jas rūpestingai nuplautame Chamberlain
automobily Ir pastoriaus foto aparate.
Surinktų davinių pakako po .metų bylą at
naujinti. Paskirtas naujas teisėjas.
žingeidžių prisigrūdusioje mažoje Alice
Springs teismo salėje, penkiasdėšimt re
porterių atydžiai klausėsi ir rašė. Sydney
universiteto profesorius demonstravo din
go nepajėgumą kūdikį, sveriantį apie 5
kg. nunešti 4 km. be sustojimo pėdsakų,
nurengti ir drabužėlį užkasti smėlyje. Lon
dono forensinis odentologas paliudijo, kad
skylės Azarijos drabužėlyje nebuvo dingo
dantų, bet peilio, greičiau žirklių, padary
tos. Kraujo dėmės rodo, kad kūdikio gerk
lė buvo perpjauta. Stovyklavusių prie Ulu
ru paliudijimu, pastorius Chamberlain
Azarijos dingimo vakarą visą laiką buvęs
prie laužavietės, tik žmonai šaukiant nu
bėgo 'į palapinę. Išaušus rytui, liudininkai
matė jį fotografuojant.

1982 In. (gegužės 14 d. 19 (1608)

Su lii turiau
gįasuuljĮįe
PAŠTO ŽENKLAS DARIUI IR (GIRĖNUI
PAMINĖTI

1983 m. liepos 15-17 dienomis sueis ly
giai 50 metų nuo mūsų tautos didvyrių
Dariaus ir Girėno didžiojo transatlantinio
žygio ir jų tragiško žuvimo. Amerikos lietu
viai stengiasi, kad D-G žygio paminėjimui
JAV paštas išleistų specialų pašto ženklą.
Kadangi JAV paštas ženklų išleidimo tvar
karaštį sudaro apie du metus iš anksto,
Amerikos Lietuvių Taryba (ALTa) tokio
p. ženklo išleidimu pradėjo rūpintis jau
praėjusių metų pabaigoje. Darius ir Gi
rėnas buvo Amerikos lietuviai, todėl ALTa
jautė, jog rūpinimasis tokio ženklo išlei
dimu yra jos privilegija, o kartu ir parei
ga.
Praėjusių metų spalio mėn. buvo su
šauktas specialus posėdis, kuriame dalyva
vo ALTos pirm-kas Dr. K. Šidlauskas, Fi
latelistų Dr-jos pirm. J. Adomėnas ir Chicagos Liet. Tarybos atstovas E. Jasiūnas,
Nutarta kuo skubiau veikti, nes laiko jau
belikę maža.
Lapkričio mėn. ALTa pasiuntė JAV paš
to vir-kui motyvuotą laišką, visu Ameri
kos lietuvių vardu prašydama tokį p. ženk
lą išleisti. Prie laiško buvo pridėta dau
gybė dokumentų, kaip tai: kopijos anglų
kalba išleistų knygų ir žurnalų, aprašan
čių Dariaus ir Girėno žygį; 1933 m. liepos
15-18 dienų didžiųjų Amerikos dienraščių
pirmieji puslapiai, stambiausiomis antraš
tėmis pranešimą apie D-G žygį ir tragišką
mirtį; Nepr. Lietuvoje išleista speciali še
šių p. ženklų serija D-G žygiui pagerbti;
išeivijos filatelistų išleistas D-G atminti
nis lapelis; Dariaus-Girėno paminklo Marų
uette parke, Chicagoje, fotografija; II-jo
Pas. karo metu Chicagoje lietuvių nupirk
to ir karinėms pajėgoms padovanoto bom
bonešio „Lituanica“ fotografija, ir kt.
Sausio mėn. Amerikos Liet. Taryba iš
siuntinėjo visoms liet, organizacijoms,
draugijoms ir susivienijimams, o taip pat
laikraščiams' ir radijo valandėlėms laiš
kus, raginančius rašyti JAV paštui prašy
mus ir visokiais kitais būdais šį sumany
mą Temti.
Amerikos lietuvių visuomenė į šį suma
nymą reagavo labai palankiai ir gyvai.
Buvo pasiųsti tūkstančiai pavienių orga
nizacijų ir pavienių asmenų laiškų, o taip
pat peticijos su tūkstančiais parašų. Ypa
tingą veiklą išvystė Chicagoje esąs Ame
rikos Legijono Dariaus Ir Girėno postas,
ir Lietuvos Vyčiai. Džiugu pastebėti, kad
ŠĮ AL/Tos sumanymą žada pradėti aktyviaus remti ir JAV Liet. Bendruomenė.
Sunku numatyti, ar šis Amerikos lietu
vių žygis atneš teigiamus rezultatus. Vil
čių yra, bet nedaug. Tačiau yra daroma
visa, kas esamomis sąlygomis yra įmano
ma daryti. Jei šios pastangos ir nepasisek
tų, tai bent prieš istoriją būsime pateisin
ti, jog bandėme šią retą progą tinkamai
išnaudoti mūsų tautos didvyrių pagerbi
mui ir Lietuvos vardo išgarsinimui.

VYT. ALANTUI 80 METŲ

Liet, žurnalistų sąjungos garbės nariui
Vytautui Alantu! pagerbti gegužės 30 d.
Čikagos tautiniuose Liet. Namuose ruošia
ma speciali akademija.
L.Ž. S-gos centro valdyba nutarė išleisti
Jono Palukaičio paruoštą knygą „Lietuvių
spauda tremtyje“, apimančią 1944-54 me
tus. Knygoje bus aprašyti laikraščiai, žur
nalai, vienkartiniai leidiniai ir stovyklų
biuteteniai, leisti Vokietijoje ir kt.
AUSTRALIJOS (NAUJIENOS

— Kaip praneša Sydnėjuje leidžiama
„Mūsų Pastogė“, dėl nesusipratimų atsi
statydinęs Pavergtųjų Tautų N.S.W. ko
miteto pirmininkas A. Kramilius, meti
niam susirinkimui prašant ir pareiškus
jam pasitikėjimą, sutiko toliau eiti pir
mininko pareigas.
Komitetas paneigė gandus, kad A. Kramilius buvo priverstas pasitraukti iš mi
nėto komiteto.
— Kilus Australijos lietuvių bendruome
nėję ginčui dėl kelionių biuro, kuris turė
jo vežti Australijos lietuvių sportininkus į
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes 1983 m.
Čikagoje, — ALFAS Valdybo nutarė ne
siųsti Australijos lietuvių sportininkų re
prezentacinės rinktinės į Čikagoje ruošia
mas žaidynes.
Ryšium su tuo nutarimu, uždaromas va
jus lėšoms rinkti tam tikslui ir atsiskaito
ma už ligšiol surinktus pinigus.- Paski
riems liet, sporto klubams leista organi
zuoti išvykas savo iniciatyva.
— Prof. dr. Vytautas Doniela sugrįžo iš
Graikijos, kur dalyvavo ir skaitė paskai
tą apie Hėgelio etiką tarptautinėje filoso
fų konferencijoje, Atėnuose.
ČIKAGOS ANGLUOS — BRITANIJOS
KLUBO VEIKLA

Britanijoje gyvenusių lietuvių organizazija Čikagoje vis gražiai veikia ir retkar
čiais Informuoja savo narius apie susirin
kimus bei' pobūvius.
Š.m. gegužės 2 d. įvyko narių pusmeti
nis susirinkimas, per kurį surinkta 71.00
dol. „Europos Lietuviui“ paremti.
Klubo valdyboje šiais metais yra šie
asmenys: pirmininkas — Jonas Jokubka,
vicepirm. — Vladas Palubeckas, sekretorė
— Nina Liubinienė, kasininkas — Kazimie
ras Rožanskas. Parengimų komisijoje dir
ba: Jonas Aukščiūnas, Br. Černienė, Alb.
Adomaitienė, Ant. Mikštas ir VI. Paliulionis.
Klubo nariai ruošia savo dukterims ves
tuves: gegužės 1 d. Br. ir Aks. Kurą duk
tė Vanda išteka už R. J. Jokubausko; ge
gužės 15 d. — ir V. Maleckų duktė Regina
išteka už G. J. Žemaičio.
Apie tuos įvykius praneša Klubo biule
tenis Nr. 1, 1982 m. Biuletenį redaguoja
J. Jokubka, adm. — V. Paliulionis.
•
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 22-23 dd. Clevelande, JAV,
įvyks Lietuvių Rašytojų draugijos suva
žiavimas, kuriame bus aptarti išeivijos
liet, rašytojų reikalai ir paminėta Mairo
Edm. Jasiūnas nio 50 metų mirties sukaktis. Be to numa
tytas literatūros vakaras ir premijų įtei
DR. A. ŠTROMAS ČIKAGOJE
kimas.
Nuolat Britanijoje gyvenąs dr. Aleksand
Suvažiavimo reikalus Clevelande tvarko
ras Štromas išvyko Čikagon, kur vizituo Balys Gaidžiūnas.
jančio profesoriaus titulu jis dirbs Čikagos
universiteto politinių mokslų fakultete iki
vasaros atostogų.
SENATORIUS HELMS APIE „BALTŲ
■Grįžęs |į Angliją, rugpjūčio mėnesį jis
LAISVĖS DIENĄ“
skaitys paskaitą Europos Lietuviškųjų
Kovo 23 d. senatorius Helms įtraukė i
Studijų Savaitėje.
„Congressional Record“ jungtinės Senato
ir Atstovų Rūmų rezoliucijos (S.J. Res.
172) apie „Baltų Laisvės Dieną“ tekstą.
Mįslė buvo Linda Chamberlain, Azari Savo kalboje Helms pabrėžė, kad JAV-ės
jos motina, Šalta, fanatiškai tikinti Azari atmeta Sovietų pretenzijas į Pabaltijo vals
jos grįžimu Kristui antrą kartą atėjus, tybes ir jų nelaiko SSRS-os dalimi, o pri
Profesionališka šukuosena, rytą ir po pie pažįsta jas kaip nepriklausomas valstybes.
tų vis kita, giliai iškirpta suknele, protar „Estai, latviai ir lietuviai nepamiršo ką
piais juokavo, verkė, meiliai glaudėsi prie reiškia laisvė, ir tebelaukia dienos, kada
vyro; niūri, susikaupusi piešė kūdikio vei jie vėl galės ja džiaugtis“, kalbėjo Helms.
delį 'Užrašė knygelėje. „Atrodė rūpestinga
(Elta)
motina“, liudijo stovyklautoja iš Tesmanijos. Prokuroras įterpė: „Tai nieko nuo
stabaus. Varkžudystės kriminalogijoje ži
noma, kad vienu momentu motina rūpes
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tinga, švelni, staiga pasidaro žiauri savo
kūdikiui.
Vaikų arbatėlei mama nupirko balionų.
Nusikaltimo įrodymų pristatymui ir
Pusę visų balionų ir dar pusę baliono davė
liudininkų apklausinėjimui pasibaigus, 2 pripūsti Jonukui. Likusių pusę ir dar pu
vasario paskelbtas sprendimas. Laukinis sę baliono gavo Juozukas, o Elenutei taip
šuo dingo išteisintas. Linda Chamberlain pat atiteko likusiųjų pusė ir dar pusė ba
apkaltinta savo dukters Azarijos nužudy liono. Tada liko tik vienas balionas, kurį
mu. Jos vyras pastorius Chamberlain pa pripūtė pati mama.
trauktas atsakomybėn kaip dalyvis įvyku
Kiek balionų iš viso buvo nupirkta?
sio fakto, padėję nuslėpti lavoną. Iki ba
landžio mėn., abu paleisti 5000 dol. užsta
Atsakymas (Nr. 58
tu. Nedraugiškai nusiteikusių šiaurės Te
Rapolui ir Vladui patinka visi šunys, o
ritorijos gyventojų, turistų ir žurnalistų Petras iš viso nemėgsta jų.
sekami, Azarijos tėvai, Lindai nėšant di
delę gėlių puokštę, policijos apsaugoje įsė
— Na, Pranai, ką sakė tavo žmona, kai
do į lėktuvą ir nuskrido į Sydnejaus ad vakar iš ryto sugrįžai namo?
ventistų koloniją.
— Žinai, broliuk, ji mane su gėlėmis
Pagal įstatymą byla sprendžiama nusi sutiko!
kaltimo teritorijoje, Chamberlain atveju,
— Ką tu sakai? Tai gerumėlis! O iš kur
Alica Springs ar Darvine. Bylos garsu
toji mėlynė kaktoj?
mas ir gyventojų nedraugiškas nusistaty
— Mat, neišėmė gėlių iš puodo...
mas motinos atžvilgiu turės įtakos baus
mės nustatymui.
— Jonai, kodėl tu taip dažnai lankai
Aboridžinai klajokliai sugrįžo prie šven spektaklius?
to Uluru. Atradus tikrą piccanniniį žudi
— Turiu priežastį.
ką, Vaivorykštinis žaltys pripildys van
— Įdomu, kokią?
deniu šaltinius Ir protėviai apdovanos
— Mėgstu žiūrėti į moterį, kuri per ke
maisto gausumu savo ainius.
turias valandas neprataria nė žodžio.

Galvai ir plaučiams
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Anapus Atlanto
Dar (apie Pasaulio Lietuvių Dienas
1983 Įm. 'Chicagoje

Žurnalistas, stambus prekybininkas ir
ryžtingas lietuviškos veiklos darbuotojas
Jurgis Janušaitis, apsiėmė supažindinti
„Pasaulio lietuvio“ skaitytojus su „Pasau
lio Lietuvių Dienų ruošos darbais. Jis ta
me Lietuvių Bendruomenės žurnale, turi
specialų skyrių „Pasaulio Lietuvių Die
nos“.
Norėčiau, kad ir „Europos Lietuvio“
skaitytojai, taipgi, visus pasiruošimo dar
bus žinotų ir galėtų kartu su kitais pergy
venti lietuvių tautos džiaugsmą.
Čia noriu pateikti kai kuriuos įdomes
nius atsakymus į Jurgio Janušaičio klau
simus pasikalbėjime su PLB Centro val
dybos pirm. inž. Vytautu Kamantų. Pir
miausia pirm. Vytautas Kamantas, pareiš
kė, kad Antrąsias „Pasaulio Lietuvių Die
nas“ suplanavo ir ruošia Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba. Šiam 10-ties
dienų (įvykiui vadovauja ir paruošiamuo
sius darbus koordinuoja II PLD vyriau
sias komitetas, PLB valdyba pakvietė dr.
Antaną Razmą šiam komitetui pirminin
kauti;
Renginio tikslas, toliau sakė inž. Vytau
tas Kamantas, yra nevienas, ibet keli. „Pir
•niausią — reikia vėl realiai pažvelgti į
laisvojo pasaulio lietuvių Šiandieninę veik
lą: atliekamus darbus, problemas, laimė
jimus ir ypač į ateities planus, bei uždavi
nius, rūpintis lietuvybės išlaikymu ir ko
vojant už Lietuvos laisvę. Antra — nori
me pasauliui parodyti lietuvių išeivijos
kultūrinę, politinę ir organizacinę jėgą bei
vienybę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
šeimoje. Trečia — turime sustiprinti ir
pakelti lietuvių išeivijos entuziazmą atei
ties darbams“.
0 reikšmingiausias renginys laikytinas
— pasakė PLB pirm. inž. Vytautas Kamantas, tai „Vl-tasis PLB Seimas, nes jis
yra vyriausias laisvojo pasaulio lietuvių
organas. Nuo jo sprendimų priklausys to
limesnė išeivijos lietuvių veiklos linkmė.
Į paklausimą, ar VLIKui ir ALTai numa
tyta, kokius nors uždavinius atlikti ir ar
jie prisideda prie jų įgyvendinimo darbu,
pinigais?
Į šiuos klausimus PLB valdybos pirm,
atsakė „Ne, nes tų institucijų dabartinių
vadovų nusiteikimas LB darbams yra la
ibai kritiškas ir negatyvus. Tačiau tikiuo
si, kad kai kurie tų institucijų asmenys,
kaip pridera LB šeimos nariams, įsijungs
ir kuo nors prisidės prie PLD įgyvendini
mo.
Jurgiui Janušaičlui parūpo, dar o kaip
bus su garbės svečiais, „ar bus kviečiami
ir bendrinių organizacijų vadai, kurie ži
note yra priešiškai nusistatę prieš LB va
dovaujančius asmenis ir net juos niekinę“.
Į šį klausimą inž. Vytautas Kamantas
atsakė. „Svečių kvietimu rūpinasi II PLD
vyriausias komitetas. Tikiuosi, kad garbės
svečiais bus kviečiami šio krašto aukšti
pareigūnai, kaip JAV prezidentas Reagan
su žmona; kongreso atstovai, kaip Illinois
senatoriai Percy ir Dixon; žymūs ameri
kiečiai, kurie rūpinasi lietuviškais reika
lais, kaip Universitety of Illinois kancle
ris dr. Riddle, kurio pritarimu universite
te įsteigta Lituanistikos katedra ir kiti pa
našūs asmenys.
Nenorėčiau, kad būtų kokiu nors būdu
pagerbti tie, kurie viešai ir privačiai ko
voja prieš Lietuvių Bendruomenę, jos įdė
ję bei jos pozityvius darbus neteisingai in
formuodami bei klaidindami lietuvius
(kaip pavyzdžiui, daro Laisvės, Naujienų
ir Vilnies redaktoriai). Arba tie, kurie są
moningai ir užsispyrę griauna LB organi
zacinę struktūrą, skelbdami prasimanytus
kaltinimus ir viešai propaguodami kelių
žmonių sukurtą, vadinamą „Reorganizuo
tą LB“.
PLB valdybos pirm. inž. Vytautas Ka
mantas, pasikalbėjimą baigė, prašydamas:
„Dabar prisidėti savo patarimais, darbais
ir lėšomis prie P.L. Dienų ruošimo, o joms
atėjus— gausiai ir prasmingai jose daly
vauti“.
Žurnalistas J. Janušaitis

Jurgis Janušaitis yra gimęs 1912 m. rug
pjūčio 4 d., Džiugonių km., Šeduvos val’šč.,
Panevėžio apskr. Baigęs gimnaziją ir spe
cialią pašto valdininkams mokyklą, dirbo
Lietuvos pašte valdininku ir pašto virši
ninku. Be darbo pašte, Jurgis dar daug
dirbo visuomeninėje veikloje ir daug ra
šė į laikraščius bei žurnalus.
1944 m. pasitraukęs su šeima iš Lietu
vos, nuo Sovietų Sąjungos okupacijos, at
vyko iį JAV ir apsigyveno Chicagoje. čia
tai gi yra labai veiklus lietuviškoje veik
loje ir taipgi labai daug rašo lietuviš
kiems laikraščiams bei žurnalams. Jis dar
yra išrinktas Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos valdybos pirmininku.
Bet sau ir šeimai pragyvenimui užsidirb
ba iš nuosavos, paties suorganizuotos, mi
lijoninės vertės, maisto ir gėrimų (likerių)
krautuvės, esančios lietuvių centre Marąutte Parke, Chicagoje.
Jurgis Janušaitis yra labai draugiškas,
Su visais gražiai sugyvenantis. Be to labai
darbštus, sąžiningas ir geras organizato
rius bei administratorius. Už tai jam ir
prekyba gerai sekasi. Dar stiprios sveika
tos ir poilsiui dar neketina išeiti.
Jurgis su žmona Veronika (Lietuvoje
■taip gi buvusi pašto valdininkė), gražiai

EUROPOS LIETUVIS
sugyvendami, lietuviškai išauklėjo ir užau
gino tris dukreles. Jas išmokslino ir išleido
į marteles — sukūrusios lietuviškas šei
mas.
LB (pirmininkas inž. (Vyt. Kamantas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirm. inž. Vytautas Kamantas yra gi
męs 1930 m, kovo 25 d., Macikų km. Šilu
tės valšč. ir apskr., Lietuvoje, Klaipėdos
krašte.
1944 m. Sovietų Sąjungai okupuojant
Lietuvą, pasitraukė į Vakarus dar būda
mas tik gimnazistas.
Užaugęs jau svetimuose kraštuose ir iš
simokslinęs, bet tėvynei Lietuvai meilės
neprarado. Visur, net nuo gimnazijos lai
kų, jungėsi ‘į lietuvišką veiklą, ir šiuo me
tu pasiekė aukštas pareigas Lietuvių Bend
ruomenėje, kaip PLB valdybos pirminin
kas. Jis, dirbdamas Lietuvių Skautų sąjun
goje, taipgi pasiekė skautininko laipsnį.
Lietuvių Studentų Sąjungoje yra garbės
narys. Yra dar buvęs PLB valdyboje vice
pirmininku jaunimo reikalams, vėliau vicepirm., informacijos reikalams Taipgi
dar buvęs, JAV LB Tarybos narys ir taip
pat dar ėjęs įvairias kitas atsakingas pa
reigas LB. 1978 metais buvo išrinktas da
bartinėms pareigoms — Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininku.
Be darbų LB, inž. Vytautas Kamantas,
taipgi yra dar daug dirbęs Balte ir ALTe.
Gyvendamas prie Lemonto miestelio, dar
yra buvęs Lemonto LB .apylinkės pirminin
ku, Maironio Lituanistinės mokyklos moki
nių tėvų komiteto pirmininku Ir tos mo
kyklos direktorių bei mokytoju.
Visose pareigose inž. Vytautas Kaman
tas yra pasižymėjęs, dideliu darbštumu,
tvarkingumu, sąžiningumu. Visada darbus
atlieka kruopščiai ir su meile. Jis taipgi
gabus organizatorius ir administratorius.
Visų jis yra gerbiamas, nes su visais yra
paprastas, ir nuoširdus, pasikalbėjimuo
se visur draugiškas. Tokių sąžiningų ir
darščių patriotų, kovotojų dėl lietuvybės
ir Lietuvos, kurie skirtų tiems lietuviš
kiems reikalams visą savo turimą laisvalai
ką, nedaug teturime.
Inž. Vytautas Kamantas su žmona užau
gino į .universitettus leidžia sūnų Rimą
ir dukteris Dainą ir Kasą. Visi jie gerais
pažymiais yra baigę Lemonte, Maironio
lituanistinę mokyklą. Visa (šeima yra labai
religinga. Gražiai visi kalba lietuviškai ir
visi -aktyvūs lietuviškoje veikloje.
šiuo metu visi jie ruošiasi persikelti į
Grand Rapids miestą, Michigan valstijoje.
Ten inž. Vytautas Kamantas, jau nuo šių
metų pradžios dirba — didelės, (su keliais
skyriais kitose Vietovėse) ligoninės admi
nistratorium.
Ar reikia PLB /dalyvauti politikoje?

Be abejo ir „Europos Lietuvio“ skaity
tojai yra girdėję, kad JAV lietuviai nesu
gyvena — pešasi. Sakoma, kad ardoma
ALTa ir VLIKas, kad ALTos ir VLIKo dar
bus duiblikuoja LB, kad atsirado grupė lie
tuvių, kurie pradėjo organizuoti, kitais
pagrindais naują LB ir t.t.
Apie šiuos ir panašius klausimus, ma
nau verta pasiskaityti, ką galvoja ir kokią
nuomonę turi čia JAV politinius mokslus
studijavęs ir daktaro laipsnį gavęs, dabar
politinių mokslų profesorius Šv. Juozapo
kolegijoje, dr. Tomas Remeikis. Jis yra
gimęs Lietuvoje 1934 m. gruodžio 7 d. Vi
durinę mokyklą baigęs 1952 m. Chicagoje.
Vėliau studijavęs politinius mokslus ir So
ciologiją Illinois universitete. Studijas bai
gė 1963 m. gaudamas filosofijos daktaro
laipsnį. Nuo 1964 m. politinių mokslų pro
fesorius šv Juozapo kolegijoje East Chi
cago, Indiana.
Štai jo nuomonė ir mintys dėl LB daly
vavimo politikoje; paskelbtos beveik prieš
dvejus metus dienraštyje „Draugas“. „Jei
LB blaivesnis požiūris į santykių proble
mą vis tiek vedė kai ką prie kraštutinių
išpuolių, tai jos formalus įsijungimas į
politinę veiklą iššaukė, galima sakyti, apo
pleksiją tarp senųjų veiksnių, ypač tarp
ALTos. Kaip žinote, aš LB įsijungimą į
politiką labai rėmiau ir štį tą ta linkme
esu padaręs. LB politinės veiklos rezulta
tas yra ir dabar išėjusi mano knyga. (Op
position to Soviet rule in Lithuania“.
Taip pat ir dabar manau, kad tai buvo
protingas žingsnis. LB pasidarė vieninte
lė, integravusi į savo eiles viduriniąją ir
jaunąją inteligentiją ir todėl turėjo ir tu
ri potencialų intelektualinį, o taip pat ir
masinį užnugarį savo veiklai.
Manau, kad LB turėtų ir toliau eiti šiuo
keliu, nekreipdama dėmesio į puolimus, o
atlikdama tikrus ir kongrečius darbus pa
dėti Lietuvai. Neatliekamų darbų yra
daugiau, negu esamomis jėgomis galima
atlikti.“
Manau, dr. Tomo Remeikio pasisakymas
yra įdomus visiems lietuviams.
Anrius Laukaitis

PLATFORMA IŠ... LEDO

Stebėdami ledkalnius, norvegų inžinie
riai sumanė šiaurės jūroms naują naftos
gręžimo platformą. Tai plieninis ar gele
žinis karkasas, pripildytas ledo. Ledą „ga
mina“ galingi šaldymo įrengimai. Naujos
platformos skersmuo 0.25 km. Ji gerokai
pigesnė už savo pirmtakes.
KVAILIŲ GINKLAS

Vienas asilas gali sukelti daugiau triukš
mo, kaip tūkstantis lakštingalų.
Žydų priežodis
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Boksininko prisiminimai
1932-33 metų pasaulio sunkaus svorio
bokso čempionas Juozas -Paulius Žukaus
kas - Šarkis — Jack Sharkey įžengė į sa
vo 80-sius metus. Dabar gyvena jis netoli
Bostono, gražioje New Hampshire apylin
kėje. Jau trylika metų ruošia atsiminimų
knygą. Pradedant ganksteriu Al Capone,
su kuriuo Šarkis nusifotografavęs, bai
giant John Wayne, jo darbo kambaryje
pilna 'įvairių nuotraukų, laikraščių iškar
pų ir kitokios medžiagos būsimajai knygai.
Prabėgo 46 meta-i, kai Šarkis baigė savo
bokso karjerą. 1924-1936 metų laikotarpy
jis turėjo 55 rungtynes: 37 laimėjo, 13 pra
laimėjo ir 5 baigė lygiom.
Pykčio ugnelė pasirodo jo akyse, kai
prisimena visas tas pavardes, kurių nesi
gailėjo amerikiečių laikraštininkai. „Aš
buvau bokso ringo mįslė“, sako Šarkis.
„Ką aš bedariau, spauda vis puolė mane
ir pravardžiavo įvairiausiais vardais: Ple
piąja gerkle, šveplių lietuviu. Verkiančiu
kovotoju ir kitaip. Aš buvau vienintelis
boksininkas, kuriam teko kovoti (ir pra
laimėti) prieš abu garsiuosius pasaulio
sunkiasvorius Dempsey ir Louis, kuris už
baigė mano karjerą“.
Boksas Šarkiui davė daugiau kaip mili
joną dolerių. Anais laikais tai buvo dideli
pinigai. Pinigų jis neišmetė, ir dabar pa
togiai gyvena.
Juozas Paulius 'Žukauskas gimė Binghamtone, New Yorko valstijoj. Užaugo žy
dų, italų, lietuvių, airių ir lenkų bendruo
menėje. Jo tėvas dirbo batų fabrike, o sa
vo namuose laikė nuomininkus. Būdamas
17 metų, Juozas paliko namus ir pradėjo
savo gyvenimo odisėją. Gerai prisimena,
kai tekdavo miegoti cinko liūtų narve. „Aš
turėjau devyniolika tūkstančių darbų“,
pasakoja Šarkis. „Buvau paprastu darbi
ninku, jūrininku, žveju, artistu, bokso
teisėju, komentatorium, tavernos savinin
ku“.
Juozo Žukausko bokso karjera prasidėjo
JAV karo laivyne. Kartą jis apkūlė vieną
jūrininką, kuris pavogė iš vaikams skirto
automato ledų pakelį. Tada sporto vado
vas pasiūlė jam įstoti į boksininkų ratelį.
Neužilgo Juozas- pasižymėjo, nugalėjęs to
laivo čempioną, begemotu pramintą, Siu
tą. Nuo to laiko, „Kovojančios pačiūžos“
pravarde, Juozas Žukauskas kovojo laivy
no boksininkų rinktinėje.
Pagaliau Juozas išstojo iš karo laivyno
ir pradėjo boksininko profesonalo gyveni
mą. Tada pakeitė ir pavardę |į Jack Shar
key. Tuo laiku Bostone viešpatavo žymus
airių boksininkas Jim Maloney. Su juo Šar
kis kovojo net tris kartus, kol pagaliau
laimėjo nuokautu. Nuo to laiko airiai pra
dėjo jį visaip šmeižti ir pravardžiuoti.
-1926 m. Šarkis nugalėjo pagarsėjusį neg
rą Harry Willsą, kurio vis vengė žymusis
to laiko čempionas Demsey. Sugrįžusiam
į savo namus nugalėtojui Šarkiui, buvo su
ruoštos didžiausios iškilmės.
1927 metais Šarkis stojo prieš „Manassos triuškintoją“, — Demsey. Septintam
runde Šarkis vedė taškais, bet gavęs ne
legalų žemą smūgį, -pasuko galvą teisėjo
pusėn, ir tuo momentu gavo nokautą.
Pasaulio čempiono titulą Šarkis laimė
jo 1932 m., nugalėjęs taškais vokietį Mak
są Smėlingą, o prarado pridš milžiną Pri
mo Carnerą. Po to pralaimėjimo, laikinai
„RELIGINĖ LAISVĖ PASMERKTA
MIRČIAI“

Tokiu pavadinimu prancūzų mėnraštis
Catacombes (Katakombos) š.m. vasario
m. laidoje išspausdino J.G.H. Hoffmann'o
Ilgą straipsnį. Priminęs, jog Vakarai yra
nebylūs apie tai -kas vyksta Sovietų -anek
suotuose -Pabaltijos kraštuose, autorius
pabrėžia, kad religinės laisvės paneigimas
yra ir liks akstinas atgauti nepriklauso
mybę ir tautinį suverenumą. Daugelis
slaptų Ir viešų lietuvių, latvių ir estų pa
reiškimų ir protestų buvo nukreipta į Jung
tines Tautas, Tarptautinę Amnestiją, Baž
nyčių Ekumeninę Tarybą, Europos Saugu
mo Konferenciją, JAV Kongresą, Vakarų
Europos -komunistines -partijas ir kitas or
ganizacijas. Pasirašius Helsinkio susitari
mą, pareiškimuose reikalaujama, kad So
vietai laikytųsi tarptautinių įsipareigoji
mų ir savos konstitucijos nuostatų liečian
čių žmogaus teises. Autorius ypatingai iš
kelia pabaltiečių pasiryžimą ir drąsą ko
voje už religines teises, tarp kitko paste
bėdamas, kad Lietuvoje 1979 m. 520 kuingų
iš 708 pasirašė protestą prieš naują sovie
tini įstatymą apie religijos praktiką. Savo
straipsnį Hoffmann baigia šiais žodžiais:
„Programa, kuri reikalauja mūsų dėmesio
kankinių auka, kalinių byla, internuotųjų
psichiatrinėse ligoninėse, moralinis ir fi
zinis kankinimas, persekiojamųjų dėl sa
vo religinio ar tautinio tikėjimo atsparu
mas — visa tai mus -įpareigoja raginti pa
saulio opiniją: 1) Kad tautų apsisprendi
mo teisė būtų pripažinta estams, latviams
Ir lietuviams; 2) Kad dabartinis okupaci
nis režimas Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoje
būtų pripažintas neteisėtu, kadangi jis
neatstovauja šių kraštų žmonėms; 3( Kad
sovietų okupacinė kariuomenė būtų ati
traukta iš Estijos, Latvijos Ir Lietuvos:
4) Kad Jungtinės Tautas užtikrintų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos laikinų vyriausy
bių sudarymą ir pasiųstų Jungtinių Tautų
dalinius į minėtas Pabaltijo respublikas;
5) Kad Jungtinių Tautų priežiūroje būtų
įvykdyti laisvi rinkimai.
(Elta)

pasitraukė. Bandė vėl sugrįžti, bet legendarinis negras Lous jau neužleido sosto.
Šarkio bokso karjeros laikais, pasauly
je buvo daug žymių boksininkų, todėl jam
neteko ilgiau pasidžiaugti titulu. Jo suža
lotoji dešinioji alkūnė, neleido pilnai iš
tiesti rankos, ir tai buvo didžiausia Šarkio
silpnybė, kuri vertė jį atsargiai boksuotis.
Šiandien Šarkis gyvena vienas: žmona
mirė prieš 9 metus, trys valkai išėjo sa
vais keliais. Kas savaitę jis pakeičia gėlių
puokštę prie savo žmonos paveikslo. Lai
ką praleidžia žuvaudamas ir ruošdamas
atsiminimų knygą. Anų laikų visi draugai
beveik išmirę. Šarkis turi gerą atmintį.
Puikiai prisimena visas keliones po Eu
ropą, Afriką ir kitur, kai dar tarnavo ka
ro laivyne. Moka smulkiai viską papasako
ti ir nustebina klausytojus, kai prašneka
jų gimtąją kalba, nes gali susikalbėti še
šiom kalbom.
Kai pagaliau tik 1980 metais Šarkis bu
vo įrašytas į pasaulio garsiųjų boksinin
kų sąrašą. „Ring Magazine“ žurnalo leidė
jas Sugar, kuris dabar rašo bokso istori
ją, pasakė: „Niekas nežinojo, kokie kralikai tuo metu sukosi Šarkio galvoje. Jei
Frank Sinatra savo dainą „My way“ būtų
dainavęs anais laikais, tai ji tiktų Šar
kiui“.
Garsusis bokso treneris, 82 m. Ray Arcel, kuris 50 metų treniravo žymiausius
boksininkus, apie Šarkį atsiliepia šitaip:
„Jis buvo greitas, turėjo gražų stilių, gerą
kairtįjlį smūgį, buvo stiprus ir kovingas,
šiais laikais toks boksininkas uždirbtų
milijonus".
Rašo K. Valteris

Pasaulinio

masto

nuodėmė

TRUMPA BRITŲ GIRTAVIMO
APŽVALGA

Senų laikų Britanijos okupantai romė
nai importuodavo vyną iš kitų savo impe
rijos dalių tik savo naudojimu; gal tik
vieną kitą la'šelį primesdavo savo ištiki
miesiems britiškiems pavaldiniams. Vitikultūra (vynuogių auginimu) ir vyno ga
myba romėnai Britanijoj nesivertė.
Vitikultūra ir vyno naudojimas Anglijoj
sutampa su krikščionybės „invazija“. Vy
nas buvęs įvežamas krikščionių kunigų,
kurie čia įsikūrę ir statę bažnyčias bei vie
nuolynus. Šios pirmosios misijos palaikė
glaudžius ryšius su didesnėmis bažnytinė
mis bendruomenėmis Galijoj iš kur įgauda
vo rūbus ir vyną. Vėliau ir pasauliečiai
pradėjo importuoti Anglijos vyną iš Eu
ropos. Viename metraštyje minima, kad,
Hengist'o Vorteger'iui suruoštas vaišėse
Rowena — būsima britų vado nuotaka —
gėrusi, vyną iš auksinės taurės. Kitur mi
nimas įvykis su princu Murchetach, ku
ris prigėręs vyno statinėj...
Saksai, įsibrovę į Britaniją, persekiojo
krikščionis ir bevelk sustabdė vyno impor
tą. Prekyba vynu atgijo karaliaujant Alf
redui 1(849-900 m..) o ypač išbujojo Edgar‘o (944-75 m.) valdymo metu. Vyno pre
kybos monopolį turėjo prancūzų Rouen'o
vyno pramonininkai. Prekyba klestėjo ir
Etelred'o II (968-1016 m.) laikais, o ypač
valdant jo sūnui Edvardui Išpažintojui
(1002-1966 m.). Edvardas Išpažintojas bu
vo labai palankus Rouen'o vyno pramoni
ninkams (jis buvo išmokslintas Norman
dijoj ir ten išgyveno 27 metus), bet leido
jiems Anglijoj verstis tik urmo prekyba;
mat, smulkioj vyno prekyboj turėjo užsi
ėmimą daug britų. Šiuo metu jau ir vokie
čių vyno pramonininkai gavo leidimą pre
kiauti vynu Anglijoj. Vyno prekybos svar
bą liudija faktas, kad vynas buvo pirmo
ji prekė muiluojama specialiu muitu: Ethelred'ui karaliaujant Rouen'o vyno ga
mintojai turėjo mokėti šėšius šilingus mul
to už didelio laivo vyno krovą!..
Normandijos kunigaikščiui William'ui
(1027-1087 m.) užkariavus Angliją vyno
prekyba dar labiau suklestėjo, nes kara
lius, jo dvariškiai ir karo vadai buvo di
deli vyno mėgėjai...
12-tame šimtmety Anglijoj vyno buvo
gausu. Jei, kaip pasakojama, lordas Mat
hew de Vernum už karaliaus Stephen'o
(1097-1154 m.) įžeidimą galėjo sumokėti
100 statinėlių vyno pabaudos, tai, matyt,
vynelio nestigo!..
Tais laikais gerdavo vienų metų senumo
vyną, kuris buvo gana pigus. Vyno preky
bininkai, o ypač smuklininkai buvo sais
tomi įvairiais potvarkiais. Specialūs kont
rolieriai — prižiūrėtojai turėjo ragauti vy
ną ir tikrinti smuklių vyno rūsius. Kara
liaus Edvardo (1312-1377 m.) įsaku mies
tų Lord mayor'ai turėjo tikrinti vyną ir
žiūrėti, kad sugedęs vynas būtų sunaikin
tas. Kiekvienas vyno pirkėjas turėjo tei
sę stebėti kaip vynas buvo pilamas į tau
relę ir net eiti į rūsį apžiūrėti statinę Iš
kurios piltas vynas. Maišyti seną vyną su
nauju buvo draudžiama. Taip pat nevalia
buvo pardavinėti naujai atvežtą vyną kol
neišbaigtas senas. Draudžiama buvo lai
kyti skirtingų rūšių vynus tame pačiame
rūsy. Vyno saikai buvo standartizuoti, šie
potvarkiai buvo įvesti Garbingosios Vyno
Pirklių Bendrovės (The Worshipful Com
pany of Vintners) rūpesčiu, šios 'bendro
vės įtaka žymiai sumažėjo Edvardo VI
(1537^1'553 m,) ir Elzbietos I (1533-1603
m.) valdymo metu.
(Apžvalgos pabaiga kitame numeryje)

LIETUVOJE
„TĖVIŠKĖS“ DRAUGIJOS POSĖDIS

Balandžio 22 d. Vilniuje posėdžiavo „Tė
viškės" draugijos taryba, kuri „-aptarė kul
tūrinių ryšių su lietuvių kilmės užsienie
čiais plėtimo perspektyvas". Tarybos po
sėdyje tarp kitų dalyvavo „užs. reik, mi
nisterijas spaudos ir informacijos skyriaus
viršininkas“ Ričardas Vaigauskas, komu
nistų partijos „užsienio ryšių skyriaus at
sakingas darbuotojas" V. Karvelis ir Pa
nevėžio vyskupijos apaštališkasis adminis
tratorius R. Krikščiūnas.
Draugijos pirmininkas gen. P. Petronis
padarė pranešimą apie draugijos veiklą
ii' savo susitikimus užsienyje su Sov, Są
jungos simpatikais.
Kaip žinoma, „Tėviškės“ draugija siekia
ardyti lietuvių išeivijos, kovojančios dėl
Lietuvos nepriklausomybės, vienybę. Bū
dama Maskvos užsienio politikos įrankiu,
draugija stengiasi taip pat įtraukti lietu
vių išeivijos inteligentiją Lietuvos okupan
to tarnybon.
Užsienio lietuviams mulkinti draugija
leidžia ir nemokamai' siuntinėja savaitinį
laikraštį „Gimtasis kraštas".
MILICIJOS VIRŠININKŲ POSĖDIS

Kaip praneša TIESA (IV.27), Vilniuje
įvyko vidaus reikalų ministerijos darbuo
tojų „išplėstinis posėdis“, kuriame minist
ro pavaduotojas A. Kairys papasakojo
žurnalistams, kas daroma, „kad gerėtų
viešosios tvarkos apsauga miesuose ir ki
tuose gyvenamuose vietose“. Kaip milici
ja ir KGB kovoja su „socialistinio bend
rabūvio taisyklių pažeidimais“.
Kaip pažymėjo A. Kairys, pastaruoju
metu „nemaža padaryta toliau tobulinti
vidaus reikalų organų veiklą, efektyvesnė
mis tapo auklėjamosios — profilaktinės ir
operatyvinės — paieškos priemonės“.
Posėdyje dalyvavo vidaus reikalų minis
terijos valdybų viršininkai ir kiti atsakin
gi darbuotojai.
D. TARABILDIENĖ GAVO ORDINĄ

v u-tų jų gimimo metinių proga dailinin
kė Domicėlė Tarabildienė gavo iš prez.
Brežnevo tautų draugystės ordiną.
Gimusi 1912 m. Andrioniškio ms-tl., Ute
nos apskr., D. Tarabildienė (vėliau ištekė
jusi už dail. P. Tarabildos) 1935 m. baigė
Kauno meno mokyklos skulptūros studi
ją. 1937-39 m. jį gilino studijas Paryžiaus
Aukštojoje dekoratyvinio meno mokyklo
je. 1937 m. pasaulinėje parodoje ji buvo
apdovanota diplomu.
Dail. Domicėlė Tarabildienė parodose
dalyvauja nuo 1935 metų su grafikos, ta
pybos ir skulptūros darbais. Daug taip pat
dilba knygų iliustravimo srityje.
LAIŠKAI VALSTIEČIŲ |LAIKRSACIO
REDAKCIJAI

R. Saibeckis rašo apie Kėdainių rajono
S. Neries kolūkį, kur praeitą žiemą pritrū
ko pašaro:
„Silosas toks, kad nuo kvapo norisi to
lyn bėgti. „Pamiršo" kolūkio specialistai
ne tik pašarus, bet ir patalpas. Penimų
kiaulių tvarte drėgna, nuo lubų ir sienų
varva.
Pernai krito 57 veršeliai ir 452 įvairaus
didumo kiaulės“.
KĄ MATĖ P. MATAITIS?

Praėjusių metų spalio mėnesį liaudies
kontroliari'ai pasidomėjo, kaip Širvintų
rajono Alekniškių kolūkyje laikomos mi
neralinės trąšos. Ir ko tik čie nepamatė!
šalia Šiaulių gyvenvietės kūpsojo sniegu
uždengta mineralinių trąšų krūva. Vaizdžiuliškiuose nitrofoska ir granuliuotas
superfosfatas buvo supiltas į klojimą, ku
rio stogas kiauras, sienos skylėtos, durys
neužrakintos. Pačios trąšos čia sumaišytos.
O buhalterijos darbuotojai, agronomai net
negalėjo pasakyti, kiek tų trąšų ūkyje yra.
(V.L.)

KITI SĖTOS RŪPESČIAI

Šėtoje dabar yra viskas, išskyrus pirtį.
Ji veikė prieš 20 metų. Kada ją vėl kūrensim?
Kolūkio mechanizatoriai

Lšsikrausčiusio kooperatyvo valdybos pa
talpose buvo žadama atidaryti knygyną.
Patalpos seniai tuščios, o žadėto knygyno
nėra.
Šėtos miestelio gyventojai

Treji metai gyvename Alytaus ENSK
namuose ir tiek pat metų prašome, kad
įvestų telefoną, tačiau nei konkretaus at
sakymo, nei sprendimo nesulaukdama.
Kolūkio vyr. specialistai
NETVARKA STATYBOJE

P. Mikalaikevičius rašo apie naujus na
mus Joniškyje:
„Namai iš tiesų būtų patogūs, jei ne
statybininkų brokas. Rūsių blokai sudėti
kreivai, tarp blokų žiojėja plyšiai, nes ne
pasistengta jų tinkamai aptinkuoti.
Kituose ūkiuose, kur pastatyti tokie pat
surenkamieji namai, padaryti vandens nu
tekėjimo vamzdžiai nuo stogų. Mūsų gy
venvietės namuose tų vamzdžių kažkodėl
nėra. Todėl vanduo patenka į rūsius.
Nemažai broko ir kambariuose. Vėdini
mo grotelės taip sudėtos, kad vienų nega
lima uždaryti, o kitų — atidaryti“.
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.Rochdale
SUSIRINKIMAS
Gegužės 15 d., šeštadienį, 7 vai. Ukrai
niečių klube, 80, Molesworth St., šaukia
mas Rochdale skyriaus narių susirinki
mas, kuriame bus padarytas pranešimas
iš DBL S-gos atstovų suvažiavimo ir ap
tariami skyriaus reikalai.
Skyriaus narius ir prijaučiančius malo
niai kviečiame dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

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
MIRĖ Z. SIMONAITIS
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Savo
bute
rastas miręs Zigmontas Simo
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto,
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo naitis. Velionis buvo gimęs 1924 m. lapkri
čio 14 d. prie Kauno.
monę.
Balandžio 22 d. Zigmonto palaikai su
deginti Rochdales Krematoriume, apeigas
ir pamaldas atliko kan. V. Kamaitis.
'Zigmontas buvo viengungis Ir ir ne ture
jo giminių šiame krašte. Buvo labai ra
buvo galima susidaryti ryškesnį vaizdą maus ir nuoširdaus būdo, priklausė DBLS
Rochdales skyriui.
apie patį suvažiavimo ir Sąjungos eina
Ilsėkis Ramybėje Dausose.
muosius reikalus bei iškilusias problemas.
V.M.
Po pranešimo įvyko gyvos diskusijos ir
buvo iškeltas keletas klausimų, į kuriuos
pirmininkas atsakė ir davė paaiškinimų. Stoke-on-Trent
Iš to matosi, kad visiems rūpi Sąjungos rej.
MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS
kalai ilr jos ateitis.
Gegužės 8 d., Sneyd Arms Kotelyje, lie
Visi esame dėkingi pirmininkui už pa tuviai ir jų svečiai susirinko paminėti Mo
darytą pranešimą.
A. P-kis tinos Dieną, ši šventė, švenčiama niuo sky
riaus įsikūrimo, yra tapusi skyriaus tradi
PADĖKA
cine švente. Tačiau dėl įvairių priežasčių,
L.F.R. vienetas nuėširdžiai dėkoja vi kurių paskutinioji — Petro Dudėno, sky
siems, kurie aukojo fantus vieneto rengia riaus pirmininko, liga ir mirtis — šventės
mai loterijai bei gausiai pirko loterijos bi tęstinumas susitrugdė. Bet štai, pagaliau,
lietus ir pardavimui išstatytus daiktus.
nariams pageidaujant sujudėjo valdyba ir
Taip pat dėkoja DBLS Mančesterio sky po ilgos pertraukos V. Andruškevičiaus
riui už 10 svarų Ir V. Paulauskui už 5 sva pradėtoji tradicija buvo tęsiama.
rų auką.
Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas
Jei kas galėtų vienetui paaukoti vieną VI. Dangis. Po trumpo įvado jis perskaitė
kitą atliekamą svarą, vienetas būtų laibai prisiųstą J. Maslausko, LSB Europos Va
dėkingas. Lėšų reikia D. Britanijoe lietu deivos, Lietuvių Skautų Sąjungos vardu
viškai velkiai nufilmuoti, kad mūsų atmi motinoms sveikinimą Ir paprašė susirin
nimas išliktų būsimoms kartoms.
kusius atsistojimu pagerbti motinas, ku
rių sūnūs žuvo kovodami už laisvę.
Filmus .^Lietuvių Dienos D. Britanijo
je“, jei kas pageidaus, perduosime Pasau
Meninę minėjimo dalį pradėjo Ema Her
lio Lietuvių archyvui Amerikoje.
rinton B. Brazdžionio eilėraščiu. Tolesnę
L.F.R. vienetas programos eigą perėmė Derbio, Nottingha
mo ir Stoke-on-Trent 6-42 metų amži'aus
jaunimas, žodžio, dainos ir šokio lenciū
Nottinghamas
gėliu jie linksmino ir stebino žiūrovus li
ŠVENTOJO TĖVO JONO PAULIAUS II gi džiaugsmo ir pasididžiavimo ašarų aky
se. Po programos svetimtautis tikino ar
IŠKILMEI
čiau stovinčius, kad lietuviai nepražus,
Užsirašiusieji autobusu vykti gegužės nes jų vaikaičiai lietuviškai šneka.
30 dieną dalyvauti didžiojoje Popiežiaus
Derbio ir Nottinghamo jaunimas, po
lankymosi iškilmėj Coventry, kelionpini
gius įmoka iki gegužės 23 dienos kun. Ma tris, sudaro sekstetą, kurio repertuaras
tuliui, kuris suteiks ir galutines kelionei susideda iš šokių „Tau, mano mamyte“ Ir
„Gaidys“; dainų „Neužmirštuolės“ ir „Tu,
žinias.
mano motinėle“ ir eilėraščių „Tik motu
lės širdyje“ ir „Motulė“. Visi šeši sudaro
MOTINOS DIENA
Išlaikydama savo ilgametę tradiciją, Mo orkestrėlį. Jam vadovauja Renata Vensterų Draugija 'šiais metais vėl iškilmin kutė. Orkestrėlis pagrojo du dalykėlius ,Bi
gai paminėjo motinas. Nors šaltas ir ne tutė“ ir „Nykštukai“. Didžiausio pasise
malonus oras atbaidė daug žiūrovų, bet kimo užsipelnė šokis „Gaidys“ (turbūt
salėje buvo jaučiama ta mus jungianti mo įdomus ir 'įspūdingas gaidžio kostiumas
tinos dienos šiluma. Tą mamyčių šilumą padėjo) ir orkestrėlio muzika. Daug katu
mums visiems davė savo tautos meilės čių susilaukė choru ir solo deklamacijos.
pradmenys, kurie vėliau išaugo į tėvynės
Po eilėraščio „Motule“ programą tęsė
•meilės liepsną.
Stoke-on-Trent kvartetas, dvi mergaitės
ir du broliukai. Mergaitės pasipuošusios
Motinų pagerbimą pradėjo moterų Drau
tautiniais
rūbais padeklamavo po eilėraš
gijos pirm. F. Damaševičienė, pakviesdatį
ir
Jonui
Zaveckui pritariant akordeonu
ma į Garbės Prezidiumą žymesnes Nottlnsudainavo dainelę, o berniukai — po eilė
ghamo motinas.
raštį. Visi jaunieji artistai pasižymėjo see
Trumpą žodį tarė kun. S. Matulis, pri nine drąsa, nepasimetė savo rolėse ir ne
mindamas motinos svarbą tautiniame ir paklydo muzikos melodijoje. Meninę prog
religiniame jaunos kartos auklėjime.
ramos dalį užbaigė Irena Venskienė B.
K. Bivainis prisiminė motinas kaip kam Brazdžionio eilėraščiu „Motina“.
pinį akmenį, ant kurio rėmėsi tautos są
Derbio ir Nottinghamo sekstetą sudaro
monės išlaikymas ir atsparumas nutauti 'šie nariai: Renata Venskutė, Andrius Vens
nimui.
kus, Rimutė Gasperaitė, Algis Gasperas,
Po sveikinimų didžioji meninės progra Gali Knibs ir Samantha Milne. Sekstetui
vadovauja mokytoja Irena Venskienė.
mos dalis buvo paskirta mažiesiems. I.
Stoke-on-Trent kvarteto nariai — Zoe
Venskienės kruopščiai paruoštas Nottinghamo ir Derby jaunimo būrelis atliko įvai Herrington, Sharon Zaveckaitė, Paulius
rią programą. Kiekviena dalis buvo me Zaveckas ir Petras Puodžiūnas. Kvarteto
niškai paruošta, todėl tenka visas pami vadovė — B. Puodžiuonienė, o akordeonis
tas — Jonas Zaveckas.
nėti.

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALKNDOKIUS
1982 M.
V.29-V.31 — Pavasario sąskrydis Lietuvių
Sodyboje.
VI.5 Baisiojo Birželio Minėjimas, 7 rue
des Lions St. Paul, Paris 8, Prancūzija.
VI. 13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq., London,
DB., 14.30 val.
VII. 17VIII.1 Vaikų stovykla, Vasario 16
d. Gimnazijoje, Huettenfeld, Vokietijoje.
VIL24-31 33-tji Skautų Stovykla Lietuvių
Sodyboje. Anglijoje.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry
Hill, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire,
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.
TAUTOS FONDUI |AUKOJO
Mr, X —Birmingham — 20 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. BRITANIJOJE
PAVASARIO (SĄSKRYDIS
Tradicinis pavasario sąskrydis lietuvių
Sodyboje įvyks per Sekminių savaitgalį
gegužės 29-31 dienomis.
ŠeStadienį, gegužės 29 d. šokiams 'gros
puiki kapela. Sekmadienį ir pirmadienį
bus plokštelių muzika.
PADĖKA
Didžiai Gerbiamiems ir Mieliems Po
nams. Marijai ir Juozui Kapočiui tariu
nuoširdžiausią AČIŪ! už stambią piniginę
dovaną.
Su tikru nuoširdumu pasilieku
Jūsų
Vladas Šlaitas
12.15.1982, Londons

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Gegužės 15 d., šeštadienį, 12 vai. Lietu
vių Namuose, Londone, šaukiamas D. Bri
tanijos Liet. Jaunimo S-gos visuotinas na
rių Susirinkimas.
PraSome narius, jaunimą ir prijaučian
čius dalyvauti. Dienotvarkėje: Valdybos
rinkimai.
DBLJS Valdyba

Londonas
PADĖKA
■Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Sakevičiui
už atliktus mano brangaus vyro a.a. Va
lentino Riboko laidotuvių apeigas, visiems,
pareišknisiems sunkioje gyvenimo valando
je užuojautas ralštu ir žodžiu, laidotuvių
dalyviams ir kitokią pagalbą suteikusiems
asmenims.
D. Ribokienė ir šeima

Birminghamas

SUSIRINKIMAS
Gegužės 16 dieną 12 vai. Crown resto
rane Station St. šaukiamas skyriaus susi
rinkimas. Bus pranešimas iš metinio su
važiavimo Londone ir kiti skyriaus reika
Programą pradėjo I. Venskienė, padek
lai.
lamuodama motinoms skirtą poemą. Vaiku
DBLS Skyriaus Valdyba čiai išsirikiavę scenoje, visi po dalelę, pa
deklamavo eilėraštį „Mamytei“. Tada, ber
niukams dainuojant, mergaitėms su žibu
Gloacesteris
tėmis rankose pašoko ir kartu padainavo
MOTINOS ĮDIENOS MINĖJIMAS
„Tu mano mamyte“. Po Algiuko eilėraš
Gegužės 22 d., 7 vai. vak., ukrainiečių čio „Tik motulei, širdie“ ir Andriuko „Žo
klube 37 Midland Rd., DBLS skyrius ruo delis mamytei“, chorelis vėl padainavo
šia Motinos Dienos Minėjimą.
„Neužmirštuolę“ ir „Tu mano motinėle“.
Tą pat dieną tautinių šokių grupė „Bal Rimutė įscenizuodama padeklamavo „Mo
tija“ yra pakviesta šokti į anglų jaunimo tulė“. Po to „Gaidžio“ šokis ir gale tų pa
ruošiamą šokių ir dainų Festivalį, kuris čių vaikų orkestras pagrojo „Bitutė“ ir
yra pavadintas First Gloucestershire Folk „Nikštukas“. Ta, puikiai paruošta progra
Festival. Jis vyks Newent Memorial Hall ma, sužavėjo visus. I. Venskienės įdėtas
salėje.
darbas buvo visų šiltai katutėmis įvertin
Skyriaus valdyba tas.

Manchesteris
PADARĖ PRANEŠIMĄ
Gegužės 5 d. DBLS Mančesterio skyr.
įpiim. Ant. Jaloveckas, kuris dalyvavo M.
skyriaus atstovu DBLS suvažiavime Lon
done š.m. 24-25 d.d., padarė M. lietuvių
klube pranešimą apie suvažiavimo eigą
bei padarytus nutarimus. Išklausyti pra
nešimo susirinkimo gražus skaičius žmo
nių.
Nors suvažiavimas buvo apraišytas „E.
Lietuvyje", tačiau i‘š padaryto pranešimo

1982 m. gegužės 14 d. 19 (1608)

Jaunuosius menininkus paruošti reikia
pasišventimo, noro ir daug, daug pastan
gų. šias jaunųjų grupes turėtų paremti
tėvai, sudarydami sąlygas savo vaikams
jas lankyti Ir jose dalyvauti, ir visuome
nė, į mažųjų grupes atkreipdama daugiau
dėmesio ir pakviesdama jas dažniau daly
vauti ruošiamose šventėse.
Buvo skelbiama, kad minėjimas prasi
dės 7 vai. Suvažiavo svečiai iš Derby, Not
tinghamo ir Rhyl. Vietiniai rinkosi paleng
va. Programai įpusėjus prie įėjimo susi
darė nekantrių žmonių būrys ir atrodė,
kad durų angoje yra daugiau žmonių, ne
gu salėje. Visiems buvo nepatogu. Būtų
daug geriau, jeigu susirinktume laiku.
Programai pasibaigus padėtis pagerėjo —
Tarp vaikų programėlės, eilėraštį pa vietos ir džiaugsmo visiems užteko.
deklamavo nepailstanti O. Jasevičiūtė DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus val
Hill.
dyba Motinos Dienos Minėjime atsilankiu
Toliau seka „Gintaro“ choro dainos, mo siems, programos dalyviams, jauniems ar
terų ir vyrų vienetai su dainomis ir due tistams ir jų vadovėm ir visiems, kurie
tai, atliekami G. Feilienės B. Masiliūnie- prisidėjo darbu šio minėjimo ruošime, yra
nuoširdžiai dėkinga. Ypatinga padėka ski
nės, pritaikyti motinai.
riama šeimininkėms paruošusloms vaka
Užbaigta su „Marija, Marija“. F. Da- rienę: O. Vencaitienei, B. Zaveckienei, N.
ma'ševičienei, visiems širdingai padėkojus, Dargienei, B. Puodžiūnienei, A. Balnienei
prasidėjo pasilinksminimas, kuris, grojant ir I. Dargytei. Speciali padėka P. Vencailatvių kapelai, užsitęsė beveik iki vidur čiui ir visiems aukojusiems dovanėles lo- (
nakčio.
terijai.
Skyriaus Valdyba

NIDOS 1982 METŲ
KALENDORIUS
Dar yra likusių
NIDOS 1982 m. kas
dien nuplėšiamų . ka
lendorių su meniška
spalvota lentele (kaip
iliustracijoje). Norma
li kalendoriaus kaina
— 3 svarai. jDabar iš
parduodama po vieną
Svarą, įskaitant per
siuntimo išlaidas.
Tinka padovanoti
jūsų geram draugui!.
Užsakymus siųsti
NIDAI, 2, Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Lenkija
LENKIJOJE GAVO SIUNTINIUS
Vienas tautietis, gyv. Lenkijoje, rašo
redakcijai: „Iš Švedijos gavau drabužių
siuntini}. Siuntėjas man rašė, kad gavo
mano adresą iš Anglijos“.
Kitame laiške sakoma: „Gavau maisto
siuntinį iš Anglijos, bet nežinau siuntėjo
adreso. Todėl negaliu padėkoti. Prašau
perduoti- Lenkijos lietuvių nuoširdžią pa
dėką visiems siuntėjams!“

Vokietija
VAIKŲ STOVYKLA
1981 m. nuo liepos 19 iki rugpjūčio 9
d. Romuvoje stovyklavo per 30 lietuvių
vaikų. Jie visą laiką buvo užimti sportu,
įvairiais žaidimais, iškylomis, laužais ir
kitokiomis pramogomis. Netrūko lietuviš
kų dainų ir lituanistinių pamokėlių. Nete
ko išgirsti' jokių nusiskundimų dėl tvar
kos ar maitinimo. Išsiskirstydami namo,
stovyklautojai džiaugėsi sveikai ir įdomiai
praleistiu laiku, pageidavo ir 1982 m. vėl
susirinkti į Romuvą.
Šiemet Vokietijos lietuvių vaikų vasa
ros stovykla vyks nuo liepos 17 iki rugpjčio 1 d. šiomis sąlygomis:
Priimami vaikai nuo 8 iki 14 metų.
Mokestis: už pirmą vaiką 12 DM, už antrą
— 10 DM, už trečią Ir kitus tos pačios šei
mos vaikus po 8 DM 'į .dieną, šeimos, ku
rių finansinė padėtis sudarytų sunkumų
šį mokestį sumokėti, turėtų vietos sociali
nes (įstaigas (Sozialamt) paprašyti para
mos.
Vaikus į stovyklą atveža ir išsiveža tėvai
arba globėjai. Atgabenant vaikus į stovyk
lą, reikia atvežti ir stovyklos vadovei įteik
ti ligonio lapelį (Krankenschein), antklo
dę, lovos (paklodes, užvalkalus pagalvė
lėms) ir asmeninius baltinius. Nepamiršt^
ni ir sporto drabužėliai. Vaikai turėtų bū
ti aprūpinti ir ki'šenpinigias smuikams iš
laidoms.
Stovyklai šiemet vadovaus .prityrusi lie
tuvių vaikų stovyklų vadovė Živilė VILČINSKAITĖ - Grodbergienė su buvusia
Vasario 16 gimnazijos mergaičių (bendra
bučio vedėja Maryte DAMBRIŪNAITE Šmitiene Ir mokyt. Kostu GRODBERGU.
Maloniai prašome visus tautiečius, ypač
Vokietijos lietuvius kunigus, LB įgalioti
nius ir apylinkių vadovus painformuoti
lietuviškas ir mišrias šeimas, turinčias
stovyklinio amžiaus vaikų, apie šią sto
vyklą Ir paraginti jas atsiųsti savo atža
lyną. Vaikų stovyklavimas lietuviškoje ap
Įtakoje pagimdo nuotaikas ir ryšius, ku
rie dažnai išlieka ilgą laiką.
Į stovyklą registruotis šiuo adresu: Litaulsche Volksgemeinschaft 6840 Lamper
theim 4.
Tel. 06256-322
Iki malonaus pasimatymo Romuvoje
Valdyba
SIUNTINIAI Į LENKIJĄ
Kun. V. šarkos Hamburge leidžiamas biu
letenis „Aušros Vartai“ praneša, kad dau
gelis Vokietijos lietuvių siunčia siuntinius
tautiečiams Lenkijoje.
Vokietijos paštas iki birželio 1 d. prii
ma nemokamai persiųsti siuntinius į Len
kiją. Todėl biuletenis ragina lietuvius pa
sinaudoti šia lengvata. Vienas lietuvis ku
nigas pasiryžo siųsti kasdien po viehą
siuntinį per visą gegužį. Siuntiniams tin
ka dėvėti rūbai, avalinė, maistas, skalbi
mo milteliai, muilas ir kt. prekės.
PAMALDOS UŽ PERSEKIOJAMĄ
BAŽNYČIĄ
Sekmadien, gegužės 16 d. visoje Vokie
tijoje buvo numatytos pamaldos už perse
kiojamą Bažnyčią. „Aušros Vartai“ kvie
čia visus lietuvius ta intencija pasimelsti.
Ragina nepamiršti persekiojamų tikinčių
jų Lietuvoje.
PADĖKA
Kun. Vaclovas Šarka nuoširdžiausiai dė
koja visiems vyskupams, kunigams bei
kiekvienam tikėjimo broliui ir sesei už
pareikštus sveikinimus, maldas, laiškus,
telegramas, dovanas bei surengtus pager
bimus, jo 60-tojo Gimtadienio ir 30-ties
metų veiklos Hamburge proga.

GIRDĖJO APIE „NIDOS“ KALENDORIŲ
Iš Lietuvos mums rašo: „Girdėjau, kad
pas jus leidžiami kalendoriai. Vieną lietu
višką kalendorių mačiau pas pažįstamą.
Norėčiau turėti Ir aš panašų kalendorių...“
Tautietis iš Lenkijos taip rašo: „Šian
dien gavau iš Tamstos puikią dovaną —
kalendorių. Mes tokio kalendoriaus dar
nematėm savo gyvenime. Parodžiau ir
kitiems tautiečiams. Kiti nori ateiti pas
mane sekmadienį pamatyti tą kalendo
rių...“
LIET. PAMALDOS VOKIETIJOJE
Gegužės 23 d., sekmadienį, 8,30 vai. —
Geesthacht, 15 vai. — Hamburg - Altona,
19 vai. — Neustadt.
Gegužės 30 d. — Sekminių pirmą dieną,
10 vai. — Luebeck, 15 vai. — HamburgAltona.
Gegužės 31 d. — Sekminių antrą dieną,
12 vai. — Lebenstedt, 18 vai. — Hannover.

RASAVL YJE
— Nikaragvos lyderis D. Ortega lankėsi
Maskvoje. Sovietai pažadėjo duoti para
mą naujiems kasyklų projektams, sveika
tos apsaugos planams, žemės ūkio, inžine
rijos ir ryšių išvystymui. Iškilmingų pie
tų metu, Brežnevas pareiškė, jog Sov. Są
junga nori glaudesnių abipusių santykių.
— Savaitinis 'šeimos pragyvenimo vidur
kis Argentinoje pasiekė 45 sv., o tiek dar
bininkai neuždirba, škotų viskės kaina pa
kilo iki 28 sv. už (butelį.
— Nežiūrint keliose šiaurės provincijo
se buvusios sausros, Kinija tikisi šiais me
tais turėti gerą grūdų derlių.

RELIGIJŲ KONFERENCIJA SVARSTO
POLITINIUS KLAUSIMUS
(Pasaulinė religijų konferencija, susirin
kusi gegužės 10 d. Maskvoje, išklausė so
vietų patriarcho Pimeno kalbą, kurioje jis
ragino visų tikybų dvasininkus vieningon
kovon prieš branduolinius ginklus. Sov.
Sąjungos min. pirmininkas N. Tichonovas
atsiuntė konferencijai sveikinimą, su ge
riausiais linkėjimais.
Konferencijoje dalyvauja 450 delegatų,
atvykusių iš 97 kraštų. Tarp jų Amerikos
evangelistas dr. Billy Graham, septyni de
legatai iš D. Britanijos, daug anglikonų
dvasiškių iš Afrikos ir kitur.
Vatikanas atsiuntė du stebėtojus, o iš
Lenkijos ir kitų Rytų Europos kraštų at
vyko katalikų vyskupai.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Leigh — gegužės 16 d., 5 vai., šv. Juozapo
bažn.
Nottinghame — gegužės 16 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Derbyje — gegužės 16 d., 14 vai., Bridge
Gate.
Birminghame — gegužės 16 d., 18 vai., 19
Park Rd. Pamaldos už a.a. Antaną Litvinavičių ir antkapinio paminklo šven
tinimas.
Nottinghame — gegužės 23 d., 11.15 vai.,
Liet, židinyje.
Leicesteryje — gegužės 23 d., 14 vai., Švč.
Širdyje.
Huddcrsfielde — gegužės 23 d., 12.30 vai.,
St. Joseph's bažn., Somerset Rd.
Manchesteryje — gegužės 30 d., 12.30 vai.,
St, Chad's bažn.
Nottinghame — gegužės 20 d., šeštinėse,
8.30 vai. ryto, Židinyje.
Nottinghame — gegužės 29 d„ šeštadienį,
galioja už sekmadienį, 18 vai., Židinyje.
Nottinghame — birželio 6 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Stoke-on-Trent — birželio 6 d., 14.30 vai.,
šv. Vulstane.
Gloucester — birželio 12 d.. 12 vai,, šv.
Petre.
Stroude — birželio 12 d., 17.30 vai., Bee
ches Green.
Nottinghame — birželio 13 d., 11.15 vai.,
Židinyje, minint tragišką - heroišką bir
želį.

