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Baisusis Birželis
Šiais metais jau keturiasdešimts pirmą 

kartą įminime 1941 metų birželio 14-15 
dienų ir vėlesnių dienų baisiuosius trėmi- 

. mus, kuriuos lietuvių tauta (pergyveno 
nustojusi nepriklausomybės.

Tomis tragiškomis naktimis, Maskvos 
patvarkymu ir jos įsakymu K Rusijos at
siųstieji NKVD daliniai su vietos komu
nistų pagalba Lietuvoje suėmė apie 42 
tūkstančius nekaltų žmonių ir aklinai už
kaltuose prekiniuose vagonuose išvežė į 
Sibirą Ir kitus tolimus Rusijos rajonus.

Išvežtųjų tarpe buvo įvairių profesijų 
ir socialinės padėties Lietuvos piliečių, 
pradedant universiteto profesoriais, bu
vusiais respublikos prezidentais bei mi
nistrais ir baigiant darbininkais, ūkinin
kais bei amatininkais. Nuo išvežimo ne
gelbėjo nei amžius, nei sveikatas stovis. 
Ištremtųjų tarpe buvo 70-90 metų amžiaus 
seniai ir vos gimę kūdikiai, sunkūs ligo
niai, vyrai ir moterys.

Slaptoje instrukcijoje, kurioje buvo pa
sakyta kas turi būti ištremtas, buvo iš
vardinti politinių partijų nariai, šauliai, 
karininkai, policijos tarnautojai ir kti do
ri Lietuvos gyventojai. Iš vėliau surastų 
dokumentų aiškėjo, kaid po pirmojo trans
porto turėjo sekti kiti.

Tomis pat dienomis dėstantys tūlksitan- 
tučių žmonių buvo taip pat ištremta ilš Lat 
vijos ir Estijos. Pagal oficialią instrukci
ją, tai turėjo būti „antisovietiniai nusitei
kę asmenys, kurie veda kontrrevoliucinę 
agitaciją“.

Žinias apie tokius asmenis rinko komu
nistų partijos nariai ir komjaunuoliai per 
namų valdytojus, i,r per specialiai užver
buotus agentus kiekvienoje įstaigoje bei 
darbovietėje. -Maskva buvo įsakiusi iš Lie 
tuvos išgabenti 700.000 žmonių, t.y. treč
dalį visų gyventojų. Tas deportacijas lai
kinai nutraukė prasidėjęs 1941 m. birželio 
22 d. Vokietijos karas su Sovietais.

Tačiau deportacijos buvo tęsiamos bol
ševikams grįžus į Lietuvą 1944 metais. Ta 
da iš Lietuvos buvo ištremta tūkstančiai 
rezistencijos kovotojų ir tap -pat ramių 
ūkininkų.

Visus tuos ištremtuosius ir žuvusius 
tautiečius dabar prisimename netik mes, 
gyveną išeivijoje, bet (kaip matysime iš 
straipsnio, perspausdinto iš pogrindžio 
AUŠROS) juos prisimena ir mūsų broliai 
bei seserys tėvynėje.

Jų pagerbimui mes, laisvajame pasau
lyje kasmet ruošiame viešus minėjimus 
ir pamaldas už nukentėjusius ir minusius 
Sibiro taigoje. Tylomis, bet su giliu susi
kaupimu prisimena juos ir Lietuvoje.

BRITANIJ0S-ARGENT1N0S 
KONFLIKTAS

BRITAI RAGINA ARGENTINOS 
ĮGULĄ KAPITULIUOTI

Britų karinių pajėgų Falklando salose 
vadas gen. Jeremy Moore birželio 7 d. per
davė per radiją Argentinos pajėgų vadui 
gen. Mario Menendezui pasiūlymą „baig
ti karą“. Jis pasakė, kad Port Stanley 
miestas, kur yra apie 7000 .Argentinos ka
riuomenės, yra iš visų pusių apsuptas. To 
dėl, todėl abiejų pusių nuostoliams iš
vengti, argentiniečiai turėtų pasiduoti.

Argentinos aviacija vis bando bombar
duoti britų laivus San Carlos rajone. Pa
gal britų infonmacijas, vienas Argentinos 
bombonešis buvo numuštas.

Britų lengvam helikopteriui nukritus 
Rytų Falklando saloje, žuvo 4 kariai.

BOMBARDUOTAS įTANKERIS
Keturi bombonešiai, tikriausiai Argenti 

nos, numetė bombas ir apšaudė raketomis 
Liberijoje registruotą milžinišką tankerį, 
kuris plaukė Pietų Atlante, apie 480 my
lių į šiaurės rytus nuo Fallklando salų.

Tankeris, kuris priklauso Amerikos 
bendrovei, buvo truputį sužalotas. Jis ban 
do pasiekti Brazilijos uostą.

SUBOMBARDUOTAS (BRITŲ 
DESANTAS

Argentinos karo aviacija (birželio 8 die
ną, sulbomibordavo britų kariuomenės de
santą prie Fitzroy gyvenvietės, Falklando 
saloje ir smarkiai sužalojo desantinius 
laivus Sir Galahad ir Sir Tristram, o taiip 
pa fregatą Plymouth. Subomborduotame 
laive kilo gaisras ir sprogo -amunicija. 
Daug aukų.

Britų spaudos žiniomis, Argentinos avia
ciją tą dieną nustojo 11 lėktuvų.

ARKIV. P. (MARCINKUS JAU 
ARGENTINOJE

Birželio 8 d. arkivyskupas P. Marcinkus 
atvyko į Buenos Aires, Argentinos sostinę, 
ir tuoj pradėjo pasitarimus dėl popiežiaus 
vizito, kuris numatytas birželio 11-12 dd.

PREZ. REAGANAS
BET KARTU REIKALAUJA LAISVĖ

JAV prezidentas Reaganas lankydamas 
Europos kraštus birželio 8 d. Britanijos 
parlamente pasakė kalbą, kurioje jis nu
brėžė svarbiausius Amerikos vyriausybės 
siekimus.

Palietęs šiuometinius karinius konflik
tus jis pažymėjo, kad žmonijai gręsia mau 
jas pasaulinis kanas. Dažnai neramumai, 
kyla diktatūriniuose kraštuose, kur tau
tos siekia savivaldos. Bandymai atgauti 
laisvę buvo 1953 m. Rytų Vokietijoje, 1956 
m. — Vengrijoje, 1968 m. — Čekoslovaki
joje, 1981 m. — Lenkijoje.

‘Lenkijoje kova dar tęsiasi, — pasakė 
prezidentas, — ir mes žinome -apie tuos, 
-kurie net Sov. Sąjungos ribose siekia -lais
vės ir už tai yra nukentėję. Nuo to, kaip 
mes tvarkysimos čia, Vakarų demokrati
jos kraštuose, priklausys ar tas tęsis ten 
toliau.

Ne, demokratinė santvarka — ne trapi 
gėlė! Bet ją reikia kultivuoti. Jeigu mes 
norime, kad šio šimtmečio pabaiga maty
tų laisvės ir demokratijos idealų nuolatinį 
plėtimąsi, mes turime imtis priemonių 
propaguoti, -demokratinę santvarką.

Mes įtarime atmesti tą mintį, kurią kai 
kurie geros valios žmonės priima, kad (kar 
tą valstybė įsigijo branduolinę galią, jai 
turi- būti leista nekliudomai terorizuoti 
savo gyventojus.

Komunistinėse valstybėse žmogaus pri
gimtas troškimas laisvės ir laisvo apsis
prendimo visą laiką išeina aikštėn. Mes 
tenorime, kad tos valstybė įgyvendintų 
savo konstitucijas ir laikytųsi savo įsta
tymų bei tarptautinių įsipareigojimų. 
Mes norime, kad jos tik padoriai elgtųsi, 
nereikalaujame iš jų staigaus pasikeitimo. 
Bet mes negalime ignoruoti fakto, kad ir 
be mūsų skatinimo ten buvo ir toliau bus 
subruzdimai prieš diktatūrinę priespau
dą. Pati Sov. Sąjunga nėra apsisaugojusi 
nuo tokios galimybės.

Beit prez. Reaganas pažymėjo, (kad nors 
Vakarų demokratijos turi būti atsargios 
su progreso forsavimu, jos turi nesvyruo
damos pareikšti savo galutinius siekimus 
ir imtis konkrečių žygių, (kad tas judėtų 
pirmyn.

SIEKIA TAIKOS
> IR ^DEMOKRATINĖS SANTVARKOS

Mes turime būti tvirti savo įsitikinimuo
se, — pasakė jis, — kad laisvės nėra tik 
mažumos laimingųjų privilegija, bet tai. 
yra visų žmonių nepaneigiama ir visuoti
na teisė. Taip sako Jungtinių Tautų pašau 
line žmogaus teisių deklaracija, kuri tarp 
kitko garantuoja laisvus rinkimus.

Ir kas gi savanoriškai atsisakytų nuo 
balsavimo teisės, kas pasirinktų skaityti 
valdžios proklamacijas vieton nepriklau
somos spaudos? Kas pageidautų valdžios 
-kontroliuojamų profesinių sąjungų, vieton 
laisvųjų? Kas pasisakytų, kad žemė turi 
priklausyti valstybei, o ne tam, kas ją 
apdirba? Kas nori, kad valdžia varžytų 
tikybos laisvę? Kas nori1 vienos politinės 
partijos, vieton laisvų rinkimų? Kas pa
geidautų valstybės kišimosi |į kultūrinį 
gyvenimą, vieton demokratinės toleranci
jos ir įvairumo?

Nuo 1917 m. Sov. Sąjunga slaptai moks
lino ir teikė pagalbą daugelio kraštų mark 
sisitams - leninistams. Aiškus dalykas, ji 
taip pat propagavo naudoti smurtą ir sub- 
versinę veiklą.

Ber pastaruosius kelis dešimtmečius Va
karų Europos socialdemokratai, krikščio
nys demokratai ir liberalai .atvirai teikė 
pagalbą savo broliškoms politinėms ir so
cialinėms institucijoms, kad paskatinus 
taikingą demokratinį progresą. Vokietijos 
Federalinė Respublika šioje srityje pir
mavo. Dabar mes Amerikoje ketiname im 
tis papildomų žygių, kaip daugelis iš mū
sų sąjungininkų jau yra padarę, tam 
tikslui siekti.

Abiejų Amerikos politinių partijų vado
vybė šiuo metu tyrinėja, kokiu būdu JAV 
gali geriausiai prisidėti prie pasaulinės 
kampanijos už demokratinę santvarką. 
Jeigu tas ir nebus greit įgyvendinta, tai 
vislvien prisidėjus prie pasaulinės kampa
nijos už laisvę, galime ‘sustiprinti ginkluo 
tės kontrolės ir pasaulio taikos viltis.

Ką aš čia nubrėžiau, — prez. Reaganas 
pasakė Britams, — yra planas ir viltis atei- 
či-ai — laisvės ir demokratijos žygis, kuris 
paliks marksizmą - leninizmą istoiljos pe
lenų sąvartyne, kaip yra paliktos kitos ty- 
ranijos, 'kurios varžė laisvę ir tildė žmo
nių veiklą.

KREMLIAUS POT
Katastrofiška maisto padėtis Sov. Są

jungoje, ypač mėsos ir pieno produktų 
trūkumas, privertė Kremlių imtis rimtes
nių priemonių žemės ūkio gamybai padi
dinti. Kaip buvo pranešta Vakarų spaudo
je ir mūsų laikraštyje, š.m. gegužės 24 d. 
-prez. Brežnevas padarė svarbų pranešimą 
„dėl TRRS aprūpinimo -maisto produktais 
programos iki 1990 metų ir priemonių jai 
realizuoti“.

Programos tikslas — kaip galima grei
čiau patikimai aprūpinti šalies gyvento
jus maisto produktais. Kaip pažymėjo 
PRAVDOS vedamasis, tai ne tik pirmaei
lis ekonominis, bet ir aktualus socialiniai 
■politinis uždavinys Sov. Sąjungai. Tai 
svarbiausias komunistų partijos progra
mos reikalavimas.

L. Brežnevas šį kartą nekalbėjo apie pa
starųjų metų nederlių, kaip Vakarų vi
suomenė buvo pratusi ligšiol girdėti. At
virkščiai, jis pažymėjo, kad Sov. Sąjun
gos žemės ūkis per pastaruosius metus pa
darė didelę pažangą, .bet — pasakė, jis, — 
aprūpnimo maisto -produktais problema 
dar neišpręsta. „Nepatenkinama mėsos ir 
pieno gaminių paklausa, trūksta daržovių 
ir vaisių“.

-Maisto trūkumui pašalinti prez. L. Brež 
nevas nurodė visą eilę priemonių, tarp 
kiurių programoje kalbama ir apie kaimo 
socialinio ‘pertvarkymo priemones. „Bus 
statomi gerai įrengti .gyvenamieji namai, 
daugiausia sodybų tipo, su kiemo pastatais 
asmeniniam- pagalbiniam ūlkiuli., statoma 
daugiau mokyklų, vaikų ikimokyklinių 
įstaigų, klubų, gerinamas -medicininis, pre 
kybinis ir buitinis kaimo gyventojų ap
tarnavimais“.

Programoje pripažįstama, kad .asmeni
nių pagalbinių ūkių produkcija yra „ga
na svarbi“ ir todėl tiems ūkiams būtina 
duoti sistemingą ir greitą pagalbą. Tada 
tie „arai“ galės duoti juntamą naudą ša
lies ūkiui.

Nuo 1983 metų sausio 1 d. bus padidin
tos galvijų, kiaulių, avių, pieno, grūdų, 
cukrinių runkelių, bulvių, daržovių ir kai 
kurių (kitų produktų supirkimo kainos. Bus 
padidinta valstybės pagalba gyvenamųjų 
namų statybai ir kelių tiesimui ir priežiū
rai. Privačių gyvenamųjų namų ir ūkinių 
pastatų statybai bus numatyta skirti bū
tinas statybines medžiagas.

Kiekvienai Sovietų respublikai yra nu
matyti skirtingi uždaviniai, įgyvendinant

LIETUVAI
maisto produktų gamybos programą. Lie
tuvos respublikos numatyti šie uždaviniai: 
toliau specializuoti žemės ūkį pieno pro
dukcijos ir mėsos gamybai. Užtikrinti, kad 
vidutiniškai per metus mėsos (skerdienos) 
būtų pagaminta vienuoliktajame penkme
tyje 500—‘520 tūkstančių tonų ir dvylikta
jame — 590—600 tūkstančių tonų, pieno 
atitinkamai- 2,8—2,9 milijono tonų ir 3— 
3,1 milijono tonų. Padidinti visų rūšių 
pašarų gamybą 1.3 karto. Per dėšimtmetį 
padidinti pieno primilžį vidutiniškai iš 
vienos karvės 600—700 kilogramų.

Užtikrinti, kad vidutinis metinis bend
rasis grūdų derlius vienuoliktajame penk
metyje sudarytų 3,2—3,4 milijonų tonų 
ir dvyliktajame penkmetyje — 3,6—3,9 
milijonų tonų. Didinti bulvių, daržovių 
ir vaisių gamybą.

Per dešimtmetį nusausinti ne mažiau 
kaip 900 'tūkstančių hektarų pernelyg drėg 
nų pelkėtų žemių.

Mėsos gamybą iš valstybinių išteklių 
žaliavų per dėšimtmetį padidinti 1,5 karto, 
nenugrieibto pieno produkcijos — 1,3 kar
to, sūrių — ne mažiau kaip 1,5 karto.

Kremlius tikisi, kad įgyvendinus šią 
programą, Sov. Sąjunga galės sumažinti 
maisto produktų importą iš kapitalisti
nių kraštų ir tuo būdu sustiprinti savo 
galią.

MAISTO NORMAVIMAS GRUZIJOJE
Gruzijos sovietų respublikos min. pirmi 

ninko pavaduotojas Otar čerkezia pareiš
kė, kad respublikoje yra įvestos kortelės 
sviestui pirkti. Vienam gyventojui leidžia
ma pirkti 600 gramų sviesto per mėnesį. 
Sviestas yra atvežtas iš kitų respublikų.

Gruzijoje trūksta taip pat cukraus, ir 
-jam įvestos normos.

NEŽINOMI POVANDENINIAI LAIVAI 
BALTIJOS JŪROJE

Birželio 8 d. Švedijos laivyno helikopte
riai numetė gilumines bombas prie Balti
jos jūros pietinių krantų, kur buvo paste
bėtas svetimas povandeninis laivas. (Po 
Sprogimų, povandeninis laivas pasišalino.

Paskutinės savaitės laikotarpyje Švedi
jos teritoriniuose vandenyse buvo pasiro
dę trys nežinomi povandeniniai laivai, pir 
mias iš jų — Botnijos įlankoje.

Spėjama, kad tai buvo Sovietų laivai’.

VID. RYTAI
KARAS VID. RYTUOSE

Nors Palestinos išlaisvinimo organiza
cija PLO paneigė, kad jos nariai kėsinosi 
nužudyti ir sunkiai sužeidė Izraelio am
basadorių Londone, Izraelio vyriausybė, 
atsikeršydama palestiniečiams, įsakė sa
vo karinei aviacijai pulti palestiniečių ba
zes Libane.

Po bombardavimo ir apšaudymo PLO 
stovyklų Libane, birželio 6 -d. Izraelio šar
vuočiai ir tankai- pradėjo žygį į pietų. Li
baną, kur Beka-a slėnyje susidūrė su Siri
jos ginkluotomis pajėgomis.

PLO lyderis Jasser Arafat pasakė Bei
rute, kad palestiniečiai kovos iki paskuti
nio kraujo lašo.

Libano vyriausybei prašant, birželio 5 
d. susirinko posėdžiui JTO Saugumo Ta
ryba ir priėmė rezoliuciją, kuri reikalavo 
tuoj pat sustabdyti karinius veiksmus iš 
abiejų pusių. Deja, nustatytu termenu ka
ro veiksmai Libano teritorijoje nebuvo su 
stoję.

Per kovų pirmas dienas, Libane žuvo 
per 250 žmonių, daugumoje civilių gyven
tojų, moterų ir vaikų. Buvo numuštas vie
nas Izraelio lėktuvas ir pilotas paimtas 
nelaisvėn.

IZRAELIO KARINĖS PAJĖGOS 
LIBANE

Birželio 9 d. Izraelio lėktuvams puolant 
Sirijos raketų baterijas Libano Beklk-a slė
nyje, tarp Izraelio ir Sirijos oro pajėgų 
išsivystė smarkūs mūšiai, kuriuose daly
vavo iš abiejų pusių pora šimtų lėktuvų. 
Sirijos aviacija naudojo sovietų gamintus 
MiG 21 ir MiiG 25naikintuvus, o Izraelis 
— Amerikos F 15 ir F 16. Per mūšį tą die 
ną nukrito per 30 naikintuvų.

Izraelio motorizuotos dalys, žygiuoda
mas gilyn į Libaną, sunaikino daug pales
tiniečių gyvenviečių ir prisiartino apie 10 
km. nuo Beiruto, Libano sostinės, priemies 
čių.

JAV LĖTUVNEŠIS KENNEDY PRIE 
LIBANO

Izraelio karinės pajėgoms prisiartinus 
prie Libano sostinės Beiruto ir bombar
duojant miesto pakraščius .bei aerodromą, 
Amerikos karo laivynas prisiartino prie 
Libaino krantų ir ruošiasi evakuoti JAV 
piliečius ir ambasados tarnautojus, kurių 
esama Beirute apie 4000.

Italija pasiuntė laivą savo piliečiams 
evakuoti.

IRAKAS NORI ,TAIKOS
Irakas pasiūlė Iranui paliaubas, Irako 

kariuomenė bus atitraukta iš Irano teri
torijos, nes „Izraeliui įsiveržus į Libaną, 
arabams reikalinga vienybė“.

Birželio 11 d. Izraelis taip pat sutiko 
paliauboms Libane.

BRITŲ BOMBONEŠIS GRĄŽINTAS
Brazilija, Argentinos prašoma, buvo su

laikiusi Rio de Janeiro aerodrome britų 
„Vulkan“ bomlbonėšį. Tačiau, Britanijai 
reikalaujant, pagaliau sutiko bombonešį 
išleisti. Bombonešį nuginklavus, jis galės 
grfįžti į savo bazę Ascension salose.

Brazilijos karo aviacijos ministras pa
sakė, kad nuimtoji iš bomlbondšio raketa 
bus grąžinta britams kai pasibaigs Brita
nijos - Argentinos karas.

Birželio 10 d. Brazilija išleido bombo
nešį, o Britanija išleido Argentinos kari
ninką Alfredo Astiz, paimtą nelaisvėn Pie 
tų Giorgijos saloje ir prieš kelias dienas 
■atvežtą į Angliją. Jis buvo nuskraidintas 
į Rio de Janeiro, pakeliui į Argentiną.

PREZ. REIGANO VIZITAS {EUROPOJE
Pasibaigus septynių didžiųjų pramoni

nių valstybių viršūnių konferencijai Ver
salyje, buvo paskelbtas komunikatas ir 
vyriausybių galvos išsiskirstė į savo kraš
tus.

JAV prez. Reaganas birželio .7 d. nuskri
do (į Romą, kur susitiko su. Italijos presi- 
dentu Pertini, min. pirm. Spandolini ir 
aplankė popiežių Joną Paulių II, su kuriuo 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą.

Tą pat dieną, vakare, prez. Reaganas 
atskrido dviejų dienų vizitui į Londoną.

RYTŲ EUROPOS DELEGATAI 
HELSINKYJE

Socialistų Internacionalo Biuro 'posėdis, 
(įvykęs š.m. gegužės 26-27 dd. Helsinkyje, 
priėmė rezoliucijas nusiginklavimo klau
simu ir taip pat pareiškimus dėl Falklan
do — Malvinas konflikto, Libano klausi
mu ir dėl padėties Turkijoje.

Tarp daugelio socialistų partijų delega
tų, posėdyje dalyvavo du delegatai iš Ry
tų (Europos egzilinių partijų: dr. Bruno 
Kalninš (Latvija) ir S. Wąsik .(‘Lenkija). 
Jie turėjo progos pasisakyti nusiginklavi
mo klausimu.

PASAULYJE
— Jungtinių Tautų Trečiojo pasaulio 

kraštų vystymo programos projektai bus 
■sumažinti 40 proc., nes pasiturinčios vals
tybės neduoda pakankamai lėšų.

— Sofija Loren, italų filmų žvaigždė, bu 
vo išleista iš Casertos kalėjimo, kur ji 
atliko 17 dienų bausmę. Ji buvo nuteista 
30 dienų kalėjimo už vengimą mokėti mo
kestį.

— Vietnamas pasiūlė atitraukti dalį sa
vo kariuomenės iš Kampučijos, jeigu Tai
landas nustos rėmęs Khmer Rouge parti
zanus.

— Teisėjas Denningas parašė apie D. 
Britanijos įstatymų knygą, kuri sukėlė 
triukšmą etninių grupių tarpe. Jis buvo 
priverstas atsiprašyti, o leidėjai tari tą 
■knygą perspausdinti su pakeitimais,

— 16 virėjų ir padavėjų žuvo Džakar- 
tos (Indonezijoj) restorano gaisre.

— Irano Mashad mieste įvykdytos ek- 
zekucijos 15 Mujahedin partizanams-, jų 
tarpe 3 moterims.

— Indija ir Pakistanas nutarė atnau
jinti nepuolimo pakto derybas.

— Čekoslovakijos lyderis G. Husakas 
lankėsi ‘Maskvoje. Nuo 1968 metų „Pra
gos pavasario“, čekoslovakų ekonomija 
tapo glaudžiau pririšta prie sovietų. Da
bar Čekoslovakija prašo dar daugiau pa
ramos.

— Birželio 8 d. Vengrijoj susirinko Ko- 
mekono kraštų min. pirmininkai spręsti 
ekonominių problemų. Konferencijoj daly 
vavo 10 tos komunistinių kraštų ekonomi- 

. nės organizacijos narių, įskaitant Vietna
mą, Kubą Ir Mongoliją.

— Devyni tarptautiniai bankai, kurie 
veda pasitarimus dėl Rumunijos skolų at 
■mokėjimo datų pratęsimo, gavo naujus 
duomenis apie dabartinę krašto ekonomi
nę padėtį. 300 Rumunijos kreditorių ins
titucijos gaus pranešimus apie padarytus 
tuose pasitarimuose nutarimus.

— Praėjusią savaitę dauguma Graikijos 
bankų tarnautojų streikavo, reikalaudami 
algų pakėlimo.

— Penkių savaičių streikas prancūzų 
automobilių Citrono fabrikuose prie Pa
ryžiaus baigėsi profsąjungos laimėjimu. 
Socialistų valdymo metu, tai buvo vienas 
iš didžiausių pramonės darbininkų streikų.

— Portugalijos parlamente pradėtas 
svarstyti krašto kairiosios linkmės konsti
tucijos pakeitimas, juo norima pertvarky
ti kai kuriuos darbo įstatymus ir perleisti 
bankų draudimo tvarkymą privačiam sek
toriui.

— Nuo birželio 1 d. Graikijos sostinės 
Atėnų miesto centro dėl oro teršimo už
drausta važiuoti sunkvežimiams ir auto
mobiliams. Kol kas bandomasis draudi
mas galios tik vieną mėnesį.

— Vakarų Vokietijos IFO ekonomijos 
institutas paskelbė balandžio mėn krašto 
pramonės gamybos pagerėjimą, tačiau to
limesnė ateitis vis dar kelia rūpesčių.

— Kovai su Pietų Afrikos remiamais 
Tautinio pasipriešinimo sąjūdžio partiza
nais, Portugalija ir Sov. Sąjunga pasiža
dėjo remti Mozambiką ginklais. Neseniai 
Mozambikas pasirašė su Portugalija kari
nio bendradarbiavimo sutartį, ir šio mė
nesio pabaigoje Portugalijos min. pirmi
ninkas lankysis Mozambike.

— Jungtiniam arabų emirate už sveti
moteriavimą vienas indas nubaustas mir
ties bausme (užmušti akmenimis), o jo 
nėščia meilužė — 100 rykščių.

— „Žaliosios taikos“ tarptautinės or
ganizacijos laivas „Sirius“ sugrįžo į Hel
sinkį. Numatytasis pasimatymas su „So
vietų taikos komitetu“ neįvyko, nes laivą 
Leningrado uoste vilkikai prievarta ištem
pė lį jūrą. Laivo įgula spėjo paleisti' tik 
2.00'0 balionų, raginančių sustabdyti bran
duolinius bandymus.

— Kiniją paleido amerikietę mokytoją 
panelę Wichser, kuri, už pavogimą slap
tos informacijos, buvo suimta ir išlaikyta 
kalėjime 6 dienas.

— Birželio 14 d. Vatikano darbininkai 
streikavo 2 valandas. Jie nori algų pakėli
mo ir kitų darbo pagerinimų.

—Hong Konge pamišėlis peiliu nužudė 
4 žmones ir sužeidė 42 — daugiausia ma
žus valkus.

— Prancūzų laikraštis „Liberation“ pra
nešė, kad netoli buvusios prancūzų tardy
mo stovyklos Alžyre, atkasti 20-25 mėtų 
senumo žmonių kaulai. Alžyras gavo ne
priklausomybę 1962 metais.

— Čado sukilėliai, vadovaujami buvusio 
krašto apsaugos min. Habrės, priartėjo 
prie sostinės Ndjamėnos. Daug žmonių 
bėga Iš miesto.

— Kinijos lyderis Deng Xiaoping tikisi 
greitu laku susitikti su prez. Reaganu ir 
galutinai išspręsti1 Taiwano ginklavimo 
klausimą. Jis nori, kad Taiwano santykių 
su JAV aktas būtų pakeistas, arba visiš
kai panaikintas.

Dėl Pekino-Vashingtono nesutarimų, Ja
ponija pareiškė savo susirūpinimą.

1
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Is Aušros Nr. 29 Tikinčiųjų protestas Sibiro tremtinio raudos
MIRĖ ALFONSAS ANRIUKAFTIS

1981 m. lapkričio pradžioje Kaune mirė 
Alfonsas Andriukaitis. Tai buvo labai įdo
mus ir drąsus žmogus, karštas Lietuvos 
patriotas, niekada nesilelsdavęs į kompro
misus su savo sąžine ir įsitikinimais.

Nepriklausomybės ir pirmosios tarybi
nės okupacijos metais jis Kauno gimna
zijoje dėstė chemiją. 1941 m. birželį jis su 
žmona, mažamečiais vaikais ir daugybe 
kitų tautiečių buvo išvežtas į rytus. I§ 
pradžių buvo atvežti į Altajų, bet okupan
tams apsižiūrėjus, kad ten per geras kli
matas ir gyvenimo sąlygos, „klaida“ buvo 
ištaisyta: visi tremtiniai buvo perkelti į 
paskutinį Dantės pragaro ratą — į Jakuti
jos šiaurę, Lediniuotojo vandenyno pa
krantę.

(Po ilgų vargų ir negandų Chruščiovo 
valdymo metu pagaliau su šeima grįžęs į 
■tėvynę, su dideliu vargu gavo leidimą pri
siregistruoti Kaune. Dirbo „Inkaro“ gu
mos dirbinių kombinato laboratorijoje.

Velionis buvo tvirto ir tiesaus būdo. 
Gindamas tiesą ir savo bei kitų žmonių 
teises jis rėždavo savo nuomonę tiesiai į 
akis, nežiūrėdamas, kokias pareigas beu- 
žimtų jo pašnekovas. Todėl nusiskųsti dė
mesio stoka iš saugumiečių pusės jis ne
galėjo. ..

Saugumiečius, atėjusius !į jo butą dary
ti kratos, jis pasitikdavo griežtu reikala
vimu: „Prašau nusiimti kepures!“ ir nu
stebusiems kagėbistams parodydavo Vytį 
kabantį ant sienos. Pastebėjęs, kad apie 
jo namus slampinėja KGB šnipeliai, jis 
visų akivaizdoje nuvarydavo juos šalin, 
savo žodžius „pasūdydamas“ net rusiškais 
išsireiškimais, kurių apsčiai išmoko per 
ilgus gyvenimo Sibire metus.

Ddžlausias jo nuopelnas — atsiminimai 
„Bausmė be nusikaltimo“ („Pasmerktie
ji“), išspausdinti pogrindinio „Lietuvių 
archyvo“ šeštame numeryje.

Tai knyga, griaunanti nuomonę, kad 
karo metais kentėjo ir mirė badu tik kali
niai lageriuose, o tremtiniai gyveno pa
kenčiamai. Jis gana vaizdžiai ir labai' įti
kinamai aprašė tą pragarą, į kurį okupan
tai įstūmė žmones, nusikaltusius tik tuo, 
kad jie buvo tikri lietuviai!

■Šis kūrinys nėra sausas faktų ir įvykių 
išdėstymas. Jis parašytas nors ir ne lite
rato, bet gana emocionaliai, jame gana 
daug išvadų ir apibendrinimų. Skaitant 
kai kuriuos puslapius net kraujas gyslo
se stingsta: tai epizodas apie per nesan
darias sienas užpustytą baraką su keliais 
šimtais lietuvių, arba scena su apšalusiais 
vaikais. Nežinodami ką su jais daryti, pa
reigūnai rusai pasielgė labai „paprastai“: 
išrengė vaikus nuogai ir išmetė juos į 
sniegą, į baisų šaltį, kad jie mirtinai su
šaltų.

Knyga sukrečia, ji parodo, kaip žiau
riai okupantai keršijo mažai tautai už jos 
iškovotą laisvę.

Alfonso Andriukaičio drąsą liudija ir 
tai, kad šiuos atsiminimus jis pasirašė sa
va vardu ir pavarde. Tokie žmonės kaip 
velionis — mūsų tautos aukso fondas ir 
kol jų bus mūsų tarpe, tol laisvės idėja 
neišblės iš lietuvių širdžių.

Neabejojame, jei šie atsiminimai pa
siektų Vakarus, jie būtų išversti į daugelį 
pasaulio kalbų.

Tegul Aukščiausias suteikia amžinąjį 
atilsį šiam drąsiam daug kentėjusiam vy
rui. T. įSniegys

Lietuvos TSR KP Pirmajam Sekreto
riui P. GRIŠKEVIČIUI Nuorašas: Ti
kinčiųjų teisėms ginti Katalikų Ko
mitetui

Pareiškimas
Mes, Lietuvos jaunimas ir tikintieji, at

kreipiame Partijos dėmesį į grubius, su 
jokia morale nesuderinamus tarybinių pa
reigūnų išpuolius prieš tikintį jaunimą. 
Tokie veiksmai pastaruoju metu .ypatin
gai suaktyvėjo.

1981-sius metu grupė tikinčio jaunimo 
sutiko RumšiElkių buities muziejuje. Nežiū 
rint to. kad iš jaunimo lūpų skambėjo blai 
vi daina ir iš tyros širdies liejosi jaunat
viškas džiaugsmas, ši šventė nepraėjo be 
pasekmių. Saugumiečiai dirbtinai apkalti
no jaunimą chuliganizmu ir pradėjo tardy 
ti. Ypatingai- buvo šantažuojama Marytė 
VĖLYVYTĖ — jai grasina išmesią iš Kau
no P. Mažylio med. mokyklas.

1981 m. rugpjūčio mėn. būrelis Vilniaus 
tikinčiojo jaunimo atostogavo prie Baltųjų 
Lokajų ežero. 20 d. vakare jaunimą užpuo 
lė operatyvinė milicijos grupė. Girti mili
cininkai su dar nematytu etniškumu ir sa 
cJizmu bjauriai įžeidinėjo mergaites, spjau 
dė joms į veidą ir gąsdino išprievartavi
mu. Visą jaunimą žiauriai sumetė 'į ma
šinas ir nuvežė į Molėtų milicijos įkyrių. 
Milicijos skyriuje juos išlaikė ištisą parą, 
laikas nuo laiko vargindami tardymais. 
Du studentai — Alfonsas VINCLOVAS ir 
Audronė GINKUTĖ buvo pašalinti iš Vil
niaus valstybinio universiteto. Jaunimas 
šantažuojamas Iki šiolei.

1981 m. rugpjūčio 18 d. grupė tikinčių 
moksleivių iš Kybartų vasarojo prie Šla
vantų ežero, Lazdijų rajone. Rugpjūčio 20 
d., besiruošiant grįžti į namus, jie buvo 
milicijos pareigūnų sulaikyti, prievarta 
susodinti į autobusą ir nuvežti į milicijos 
skyrių rajone. Ten jaunimas buvo tardo
mas, o kelias suaugusias — Bernadetą 
MALIŠKAITĘ ir Onutę ŠARAKAUSKAI- 
TĘ išlaikė milicijos skyriuje tris paras, 
kaltindami vaikų religinio mokymo orga
nizavimu, ir Lazdijų raj.. vykdomojo komi 
teto administracinė komisija nubaudė jas 
po 50 rub., nors iš tikrųjų tai buvo tik ei
linis turistinis žygis, neatsiklausus rajo
no komjaunimo ir partijos vadovų.

1981 m. spalio 25 d. iš Pagirių miestelio 
į Šiaulėnus per Šiluvą (kadangi buvo pla
nuota aplankyti ir Šiluvos kapai) išvažia
vo Chščenavičius Albinas su šeima. Kar
tu su jais važiavo ir sūnaus draugas Ri
mantas JASINSKAS. Kelyje Raseiniai - 
Šiluva juos sustabdė milicijos pareigūnai 
ir neleido toliau važiuoti. Automobilyje 
važiavę asmenys išlipo ir ketino Šiluvą 
pasiekti pėsčiomis. Milicija pagriebė ei
nančius vaikinus ir sugrūdo į mašiną. Tė
vai, nesuprasdami, kas atsitiko, puolė prie 
mašinos. Milicijos mašina motiną parbioš 
kė, o tėvui sužeidė ranką. Jaunuolius, o 
vėliau ir tėvus pristatė į milicijos skyrių. 
Rimantą JASIN9KĄ mušė ir spardė tol, 
kol už sienos buvusi Chščenavlčienė iš
girdo ir pradėjo šaukti: „Nemulškite!“ Al
binas Chščenavičius buvo nubaustas sep- 
tynes paras arešto, o motinai uždėta bau
da.

1981 m. spalio 25 d. Kęstutis VAREIKO- 
NIS pasirišo, kaip atgailą už tautos nuo
dėmes, keliauti iš Raseinių į Šiluvą pėsčio 
mis. Jam beeinant septynioliktą kilomet
rą, nieko nepaklausę ir nepaaiškinę milici-

jos pareigūnai jį įgrūdo lį mašiną ir nusi
vežė į milicijos skyrių. Tardymo metu bu
vo i|š Kęstučio grubiai tyčiojamasi ir atim 
tas rožančius. Be to, jaunuolis buvo nu
baustas 10 rub. baudas.

1981 m. lapkričio 14 d. Vilkaviškyje, 
Statybininkų 4—3, KELMELIŲ bute, jau
nimas šventė gimtadienį, šventinę nuotai
ką sugadino į butą įsibrovę milicininkai ir 
saugumiečiai, neva nustatyti susirinkusių
jų asmenybes. Jaunimas buvo nugabentas 
į Vilkaviškio milicijos skyrių. Nors įsi
brovėliai žadėjo sutrukdyti tik 15 min., 
bet asmenybes aiškino 4,5 vai., ir neaišku, 
kada jaunimą būtų paleidę, jeigu nebūtų 
reikėję vienai, iš merginų iškviesti greitą
ją med. pagalbą.

Kiek anksčiau trys studentės: Zita VIZ- 
BERGAITĖ, Ramunė BUTKEVIČIŪTĖ ir 
Dalia DAMBRAUSKAITĖ negavo diplo
mų vien dėl to, kad „neišlaikė“ komuniz
mo egzamino, o iš tikrųjų, kad jos buvo 
giliai tikinčios, ir apie tai gerai žinojo in
stitutų vadovybes.

Tai tik keletas atvejų, o kas gali išvar-1 
dinti pavienių jaunuolių terorą.

Žvelgiant į tokią (gyvenimo tikrovę, ky- Į 
la klausimas: kur mes gyvename? Mes įti- Į 
kinėjami, kad esame pačios demokrati'š- Į 
klausios 'šalies piliečiai, bet demokratiją Į 
kol kas mes matome tik popieriuje.

Kodėl pareigūnams nepatinka blaivus Į 
jaunimas? Kodėl jiems užkliūva jaunimo I 
tikėjimas? Kokiais įstatymais remiantis I 
tikintis jaunimas neturi teisės ekskursuo-| 
ti, linksmintis ar gilinti savo įsitikinimus? I 

Nejaugi tarybinės valdžios atstovai ne-! 
mato moralinio skurdo tarpe netikinčioj 
jau jaunimo, kuris užpildo kalėjimus, pa-j 
taisos darbų kolonijas, venerinių ligų dis- j 
panserius, kad reikia visas jėgas nukreip-Į 
ti ‘į tikinčiojo jaunimo terorizavimą. Per- I 
šasi mintis, kad tai daroma sąmoningai I 
norint administracinėmis priemonėmis pa- Į 
dėti nesėkmingam tautos bedievinimui. Į 

Mes teisėtai reikalaujame, kad būtų už- I 
tikrintos elementariausios žmoniškumo tei Į 
sės — gyventi pagal savo sąžinę ir įsitiki- I 
nimus.

Po pareiškimu pasirašė tikintieji: 
1982 m.

Viso 18.341 parašai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

ALB Krašto Valdyba ruošia spaudai 
Australijos lietuvių metraštį, kuriam me
džiagą renka Iš apylinkių valdybų ir se
niūnijų. Skautų veiklos skyrių redaguos 
v.s. B. Žalys. Komisija laukia medžiagos 
iki birželio 30 d.

ŠIAURĖS 
čia saulutė, 
dangus, 
šalti (vėjai 
nebus

Retai šviečia
Retai matosi 
Nuolat pučia 
Ir pavasario

Kalnų virtinės nutysę 
Horizontas [toks (aštrus 
Nėra paukščių žalio (miško 
Niekad ir nebus.

Nesileidžia (dabar saulė 
O tik sukasi aplink 
Nor įkaitini šaltą žemę 
Baigti sniegą ištarpint.

Ledų kalnai raudonuoja 
Naktimis saulės apšviesti 
Grožį teikia jie tungusui 
Nes tėvynė jam graži.

Bet iuž [mėnesių (dviejų 
Baigsis džiaugsmas čia 
Žiemai šaulė (nusileis, 
Kol pavasaris ateis.

visų

P.P.
1977 m.

namelius!

NĖR ‘(TEISYBĖS
Žengiant {žingsnį paskutinį 
Per kiemelio vartelius, 
O, {Dievuliau, kokia (kančia 
Palikt savo
Širdis plyšo pr nerimo 
Gaila buvo tėviškės. 
Vežė tiesiai .per arimus 
Lik {paskyrimo stoties. 
Jau (netoli (nuo vagonų, 
Tėviškėlės (laukuose, 
Paskutinį kartą matėm, 
Riedant {bangas rugiuose. 
Vėjas įpūtė glamonėjo, 

Kvapą įnešė liš žiedų.
Dainas paukščiai mums čiulbėjo, 
Sudiev sakė iš (miškų. 
Uždaryti (ir užkalti, 
Be langelio be šviesos, 
Rodos taip jau nusikaltę, 
Net atskyrė nuo (gamtos. 
Per Uralus saulė temo, 
Kalnai stojo čia už jos 
Ir tremtiniai pagalvojo (— 
Nesugrįšim niekados. 
Ten praėjo daugel (metų, 
Daugel vargo [ir kančių 
Ir beliko (tik (būrelis 
Čia iš mūsų atvežtų 
Kalvos kryžiais apsodintos, 
Liūdnai {stūkso tarp (miškų, 
Pušys, eglės tyliai (kalba ■— 
Nėr teisybės (nėr (laikų...

Su liertuvim*

ĮSPŪDINGOS VESTUVĖS
Balandžio 17 dieną St - Petersburge, 

Floridoje, įvyko tikrai, įspūdingos vestu- 
vės. Prie altoriaus gražioje šv. Jono bažny 
čioje jaunąją Rūtą Bobelytę lydėjo dr. 
Kazys Bobelis. Jaunavedis Gintaras De- 
gesys yra taip pat gydytojo, dr. Danie
liaus Degėsio, sūnus. Tad vestuvėse daly
vavo lietuviškos visuomenės grietinėlė.

Pamaldų metu giedant solistei Pruden- 
cijai Bičkienei, jaunuosius sutuokė kun. 
A. Stašys, asistuojant trims kitiems kuni
gams. Šv. Tėvas atsiuntė specialų palaimi
nimą. Vestuvinis pokylis Lakewood Coutry 
klube praėjo šventiškoje nuotaikoje.

Jaunieji Rūta ir Gintaras Degėsiai, grį
žę iš povestuvinės kelionės iš šv. Marty
no salos, nuvyko į Čikagą, kur Rūta dirbs 
savo srityje (ji turi magistro laipsnį iš in
ternational marketing, o Gintaras tęs pa
skutinius metus universiteto ligoninėje 
kaip radiologijos gydytojas.

VLADUI (ŽILINSKUI 70 /VIETŲ
Buvęs Lietuvos diplomatas, dabar gyve- 

nąs Floridoje, JAV, Vladas Žilinskas ba
landžio 6 d. atšventė savo amžiaus 70 me
tų sukaktį.

Gimęs 1912 m. balandžio 6 d. Liepojuje, 
Vladas Žilinskas baigė Ukmergės gimnazi
ją ir 1929 m. buvo įstojęs į Kauno univer
siteto technikos fakultetą. Vėliau išvyko 
į Kopenhagą, kur 1934 m. baigė Aukštąją 
Prekybos mokyklą. Dirbo Užs. Reikalų 
ministerijoje ir Lietuvos pasiuntinybėje 
Stockholme.

RAŠYTOJAS VYT. ALANTAS 
SVEIKSTA

Po sunkios operacijos, rašytojas Vytau
tas Alantas grįžo namo ir sveiksta savo 
žmonos Irenos priežiūroje.

Jo pagerbimas, (kuris buvo numatytas 
80 metų amžiaus sukakties proga, atidėtas 
į rugsėjo 26 d. Jis įvyks Liet. Tautiniuose 
Namuose, Čikagoje.

P.P.
1976. 12 .10

(šios eilė gautos iš pavergtos tėvynės)

MIRĖ DR. VYT. (DAMIJONAITIS
Balandžio 21 d. Floridoje, JAV, mirė dr. 

uni- 
ka-

DR. K. BOBELIS AUSTRALIJOJE 
Birželio 11 d. į Australiją atskrenda

VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis, kuris Į Vytautas Damijonaitis, buv. Kauno 
dalyvaus Birželio minėjimuose Melbour- Į versiteto medicinos fak. anatomijos 
ne, Adelaidėje ir Sydnėjuje. Svečią sutin- Į tedros asistentas.
ka Australijos Lietuvių Bendruomenės Gimęs 1913 m. sausio 3 d. Kaune, 
Krašto Valdyba ir Apylinkių Valdybos. Į kytojo Felikso Damijonaičio šeimoje, Vy-

I tautas 1930 metais baigė Kauno Aušros 
JAUNA (PLAUKIKĖ I gimnaziją. Mediciną studijavo Kauno uni-

13-kos metų amžiaus plaukikė Tabitha Į versitete, kur 1940 m. apgynė disertaciją 
Andriūnaitė yra Australijos pasižymėjusi j *r ®avo medicinos daktaro laipsnį. 1949 
plaukikė, laimėjusi 3 aukso medalius. Da- I m'- emigravo į JAV, kur pradžioje dirbo 
bar ji išvyko trims savaitėms į JAV, kur Į ligoninėse. 1980 m. persikėlė gyventi į 
dalyvaus plaukimo varžybose Australijos I ^ur ir mirė. Paliko nuliūdusią
rinktinėje. ' I žmoną Eeleną Reklavičiutę - Damijonai-

I tienę, dukterį ir du sūnus su šeimomis.

mo-

Lieluvos miestu rotušes■
Zigmantas Kiaura (M ir G)

(tęsinys)
Statoma būdavo lėtai, keletą ar kelioli

ka metų, štai pirmoji žinia apie Kauno ma 
gistrato posėdį naujoje rotušėje yra 1562 
m. Kauniečiams rotušė pasirodė per ma
ža, jie ėmėsi ją plėsti ir užbaigė tik XVI 
a. pabaigoje ar net XVII a. pradžioje.

Rotušes stengdavosi statyti mūrines, dvi 
aukštes. Tokios yra Vilniaus, Kauno, Kė
dainių rotušės, tokia pavaizduota ir Biržų 
rotušė Tomo Makovskio XVII a. pradžios 
raižinyje, tokios buvo Kretingos bei Mer
kinės rotušės. Kretingos rotušė 1771 m. 
atrodė taip: „Rotušė turgaus aikštės vidu
ryje, mūryta, 2 aukštų, čerpėmis dengta, 
su skarda dengtu bokštu, kurtame yra 
varpas, skelbiąs valandas ir teismų pra
džią. Apačioje didelis kambarys, kalėji
mas ir svarstyklių patalpa su 2 didelėmis 
durimis. Joje svarstyklės ir apkaustyti ak
menys, taip pat žymėti turgaus saikai. Vir 
šuje teismo kambarys, iš kaires pusės 
prieš laiptus bokštas, o iš dešinės kamba
rys arba mokykla miesto vaikų mokymui“.

Mažesniuose ir ekonomiškai silpnesnluo 
se miestuose buvo statomos ir medinės ro
tušės, Tokių turėjo Varniai, tokia 1798 m. 
stovėjo Eišiškėse, nedideliame miestelyje, 
1792 m. gavusiame savivaldos teisę ir tuoj 
pat ją praradusiame: „Rotušė Eišiškių 
miestelyje turgaus aikštės viduryje iš ta
šytų rąstų pastatyta, skiedromis dengta. 
Prie jos parduotuvės po vienu stogu žy-

Taigi rotušė jau stovi miesto centrinė
je turgaus aikštėje. Pirmieji į ją įsikelia 
miesto savivaldos organai. Juk rotušė — 
tai pirmiausia jų rezidencija, jiems stato
ma, apie tai kalbama minėtuose paragini
muose Biržų magistratui, apie tai — ir 
1653 m. privilegijoje Kėdainiams: „Vietą, 
visiems teismams, ir vaito, ir burmistrų 
nuo šiolei rotušėje skiriame, ir kad niekur 
kitur, tik viešoje teismo salėje teisiama 
gali, būti, nusprendžiame“. Iš aprašymų 
matyti, kad miesto valdžios organai ir teis 
mai įsikuria antrame rotušės aukšte, at
skiruose kambariuose. O kai, pvz., Vilniu
je magistratas ir šuolininkų teismas nesi
laiko tokios tvarkos, Žygimantas Senasis 
1536 m. griežtai nurodo: „Taip pat nusp
rendžiame, kad taryba atskirame kamba
ryje privalo sėdėti, savo reikalus tvarkyti, 
kas jiems privalu su burmistrais, o šuoli
ninkai kitame kambaryje sėdėti privalo 
ir teisti su vaitu, nebent jei taryba pa
šauks šuolininkus dėl ko nors bendrame 
reikale, tada pas juos (tarybos narius — 
Z. K.) turi ateiti ir apie tai su jais tartis“. 
Čia pat būdavo įrengiamos ir miesto iždo 
patalpos. Tame pačiame rašte didysis ku
nigaikštis sako: „O iždo ir raštų bei privlle 
gijų saugojimui turi būti vietas rotušėje. 
Ji ir yra, tik reikia ją sutvarkyti ir kur ki
tur pernešti paraką ir kitką, kas čia sau
goma... O nuo iždo ir miesto privilegijų 
turi būti 4 spynos ir 4 raktai“.

Viena svarbiausių miesto savivaldos 
funkcijų buvo prekybos organizavimas. 
Tai pirmiausia saikų ir matų sureguliavi-

buvo planuojama Biržuose. Atsiusta paminėti
Rotušes puošmena būdavo bokštas. Tie- jurgis Jankus. PAPARČIO ŽIEDAS, 

sa paskutine Vilniaus rotuše pastatyta be pasakojimiai_ 394 fcnyga. IšleWo Li. 
bokšto, neišhko ir Kėdainių rotušės bokš- viškos Knyg0B klu,baS| Chicago, JAV. 
tas. Tačiau kaip liudija Kauno rotušė, se- Knygos rankraštis yra laimėjęs LB 1981 
m piešimai ir rotušių aprašymai, bokštas literatūros premiją Knygos kaina - 10 
buvo būtinas rotulses elementas. Jis buvo Į 
ne tik simbolis, estetinis akcentas, bet tu- I
rėjo ir praktinę reikšmę. Ten būdavo įke- Į Laivas, Nr. 2, 1982 m. kovas-balandis. 
liami laikrodis ir varpas, rodyklės ir dū- I tautinio gyvenimo dvimėnesi-
žiai reglamentuodavo miesto dienotvarkę. sis.žurnalas' Leidžia Mar«OT’l vienuolija, 
Iš pradžių būta vadinamųjų pilnų laikro- I o“lcaS°> JA-V.
džių su 24 valandinėmis padalomis. Pas- Lietuvių dienos, 1982 m. kovo mėn. Klius 
kui atsiranda pusiniais vadinami laikro- truotas mėnesinis žurnalas lietuvių Ir ang 
džiai su 12 padalų. Toks laikrodis jau mi- *4 kalbomis. Leidžia A. F. Skirius, Holly- 
nimas 1542 m. Kauno rotušės kertinio ak- I wood, JAV. Prenumeratos kaina metams 
mens dėjimo akte. Varpų paskirtį geriau- Į 20 dol.
šiai nusako ištrauka iš 1607 m. privilegi-Į Annabergo lapelis, Nr. 11, 1982 m. Krikš 
jos Kretingai: „...kai miestas už bendrus Į čion i ų Studentų S-gos lietuvių skyriaus 
pinigus pasistatys rotušę... tai Ir vieną Į biuletenis, skirtas organizacijos 30 metų 
varpą-leidžiame, kurį galima naudoti skel- Į sukakčiai. Adresas: kun. J. Urdzė, Anna- 
biant teismų .posėdžius, taiip pat turgaus I berger Str. 400, 5300 Bonn 2, W. Germany, 
dieną, tiek privatiems, ir viėšiems susieji- Krivūlė, Nr. 1, 1982 m. balandis. Vak. 
mams bei gaisrui kilus. Kitais atvejais be Į Europos Lietuvių Sielovados leidžiamas 
vaito leidimo jo nejudinti Ir juo skambin- Į žurnalas .Redaguoja kun. B. Liuibinas ir 
ti nevalia, o jei kas tai padarys, turi būti Į y. Natkevičius, Vak. Vokietijoje. Administ 
magistrato teisiamas kaip ramybės drums racijos adresas: Mons. P. Jatulis, Kirehen. 
tejas. Turi būti taip pat ypatinga sargyba 5, D.8939 Bad Woerishofen, W. Germany, 
varpas-----------
tuoklių

Vladas Šlaitas

Pasiruošimas prisikėlimui
Senatvė yra pergalė prieš mirtį, 
nes (ne (visiems yra lemta susilaukti 

senatvės.
Netikintiesiems į prisikėlimą iš mirusiųjų 
senatvė yra (pasiruošimas (mirčiai.
Tikintiesiems |į prisikėlimą iš mirusiųjų 
senatvė yra pasiruošimas gyvenimui. 
Kas gi (yra Imirtis?
Tai yra tuščias popierio lapas.
Ir daugiau nieko.
Savo jmetu
esu dišimt 'dienų išgulėjęs ligoninėje tarp 

mirusiųjų.
Tačiau nenumiriau.
Mirusiųjų (pasaulis
mano prisiminimuose nepaliko mažiausio 

ženklo.
Taigi,
mirtis yra tuščias (popierio {lapas.
Ir daugiau nieko.
Nesu mąstytojas 
ir jokių išvedžiojimų nesiimu, 
tiktai (sėdžiu senatvės viešbutyje |ir 

tikiuosi 
prisikėlimo iš mirusiųjų.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŲKIS (NR. 63

Petras gavo daugiau riešutų už Simą. 
Tada jis davė Simui dar tiek riešutų, kiek 
tas jau buvo gavęs. Nenorėdamas turėti 
daugiau riešutų, Simas davė Petrui tiek, 
kiek pas Petrą buvo likę. Petras ėmė ir 
atidavė visus savo riešutus Simui, o tada 
jau Simas turėjo 24 riešutus.

Po kiek riešutų jie buvo gavę iš pra
džių?

apsaugotas, kad dėl padaužų ar gir 
mieste neįvyktų maišačių“. Bridges, Nr. 3, 1982 m. kovas. Lithua

nian - American Newsletter. Leidėjų ad- 
minėjome, Lietuvoje teišliko tik 3 | 34 į Blvd“ Brooklyn- N-Y-

Baltic News, Nr. 1, 1982 m. kovas. Tas-

Kaip
rotušės. Kitų nebėra. To priežastys — ka
rai, gaisrai ir... laikas. Vilniaus rotušėje 
dabar įsikūręs Dailės muziejus, Kauno—Į manijoje leidžiamas Baltijos tautų d-jos 
Santuokų rūmai, o rūsiuose — Keramikos biuletenis anglų kalba. Leidėjų adresas: 
muziejus. Kėdainių rotušė restauruojama. I Baltic News, P.O. Box 272, Sandy Bay,

dams pastatytos. Per vidurį iš priekio dve 
jos durys ant dvigubų didelių vyrių, o 
trečios ant viengubų, viduje viena parduo
tuvėlė. Viršuje salė su 6 langais, į viršų 
laiptai. Apačioje parduotuvėlių: iš priekio 
8, iš galo nuo austerijos pusės 1, o už ro
tušės 5“.

mas, todėl rotušėse, dažniausiai pirmuose 
aukštuose, įrengiamos svarstyklės, laiko
mi ilgio matų ir saikų pavyzdžiai.

(Beje, dažnai miesto svarstyklėms ir ma 
tams laikyti turgaus aikštėje, netoli rotu
šės, būdavo įrengiamas atskiras pastatas. 
Taip buvo Vilniuje ir Kaune, taip 1686 m.

Kalbant apie kaimynus, tai gal geriausiai 
savo rotu'šes panaudoja estai — ir Talino, 
ir Tartų rotušėse įsikūrę miestų vykdomie 
ji komitetai, Taline kartu su miesto mu
ziejumi.

(pabaiga)

Tasmania, 7005, Australia.
Laiškai lietuviams, 1982 m. balandis. 

Religinės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

Tėvynės sargas, Nr. 1, 1982 m. Popiežius 
Leonas XIII literatūrinio fondo leidžiamas 
žurnalas. Red. P. Maldeikis, Chicago, JAV.

Atsakymas Nr. 6
Turi būti: raskite, sakinyje ir dvi klaidas

Chruščiovas labai pykdavo už politinius 
juokus.

Kartą, pritrūkęs kantrybės, liepė į 
Kremlių atvesti vieną anekdotų kūrėją.

Vos tik įėjęs į kabinetą, atvestasis pra
dėjo girti:

— Jūs gražiai gyvenate, drauge Chruš
čiovai...

— Už 20 metų visi taip gyvens Sbviet-ų 
Sąjungoje, — pradėjo Nikita ir tuoj trenkė 
batu į stalą.— aš jus visus pasiųsiu kuku
rūzų auginti, jeigu nenustosit priešvalsty
binius anekdotus kunti!

— Atsiprašaus, drauge kompartijos sek
retoriau, jūs va ką tik pats vieną anekdo
tą sukūrėte, — nekaltai paaiškino pilietis.

Ivanas kasdien pirkdavo „Pravdą“, pa
sižiūrėdavo į pirmąjį puslapį ir čia pat 
mesdavo į 'šiukšlių dėžę.

Tai pastebėjęs, laikraščių pardavėjas 
klausia:

— Kodėl, drauge, taip darai?
— Mane tik domina pranešimai apie 

mirusius, — atsako pirkėjas.
— Gerai, bet apie tai rašoma ir kituose 

puslapiuose, — aiškina pardavėjas.
— Tie man neįdomūs. Aš laukiu prane

šimo pirmajame puslapyje, — vėl numet- 
ta laikraštį Ivanas.
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Mokyklos auksinis jubiliejus
Trumpa ir pavėluota žinutė „Kauno tie

soje“ nepajėgė plačiau po Lietuvą pagar
sinti, kad 1981 spalio 3 d. Kauno J. JAB
LONSKIO mokykla švenčia penkiasdešimt 
mėtį. Dėl to taip negausiai susirinkę prieš
kariniai jos auklėtiniai ir mokytojai ne
rado savo draugų kauniečių, tuo labiau 
vilniečių ar išblaškytų po visą Lietuvą 
jabloskiečlų. Apie ruošiamą žinomos Kau
no mokyklos auksinį jubiliejų laiku nebu
vo galima pranešti ir II-jo pasaulinio ka
ro audrų išblaškytiems po visą pasaulį 
jos auklėtiniams. Matyt, Šio jubiliejaus 
išgarsinimu nebuvo suinteresuota nei mo
kyklos vadovybė, nei Švietimo ministerija. 
Miesto partiniai bosai nemėgsta nekontro
liuojamų jubiliejų ir gausių susibūrimų. 
Kai viskas vyksta pagal iš anksto visų ins
tancijų patvirtinimą planą ir niekas ne
drumsčia ramybės, nepaklusnias mases 
visuomet galima lengviau valdyti. Todėl 
iškilmingame akte netrūko tarybinio švie
timo sistemos „pranašumo“ liaupsinimo, 
garbės raštų įtei’kinėjimų ir pionieriškų 
sveikinimų. Scenoje vyravo raudonos spal 
vos, girdėjosi ir rusiška daina, o atėjūnų 
himnai tratėjo net tris kratus. Minėjimas 
atitiko visus sovietinio ritualo punktus.

Oficialiame mokyklos direktorės G. 
Piotuchovos pranešime ne įkartą skambė
jo dėkingumo žodžiai sovietiniams staty
bininkams per du dešimtmečius pastačiu- 
siemS du priestatus, beit nepaminėta, kad 
12 metų po Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo miesto Savivaldybė per viene
rius metus savo kukliomis lėšomis suge
bėjo pastatyti tokią modernišką mokyklą 
ir įrengti baseiną, kuris net 20 metų po II 
pasaulinio karo buvo vieninteliu sovietų 
švietimo sistemoje tokio tipo objektu, be
je neužilgo sunaikintu. Direktorė neišdrį
so priminti Kauno visuomenei, kad Sta
lino tironijos laikais mokyklai buvo atim
tas lietuvių kalbos tėvo J. Jabloskio var
das ir užmarintas miesto herbas išorinėje 
rūmų sienoje. Tiesa, dabar tenai vėl pui
kuojasi mūsų didingas stumbras, tik de
graduotas — be kryžiaus.

Pranėšėja didžiavosi pionierių organi
zacijos pasiekimais, kuri dabartinės vals
tybinės religijos dvasioje tik mulkina ir 
skurdina mūsų jaunuomenės sąmonę, bet 
nepaminėjo J. Jablonskio mokyklos visą 
dešimtmetį sėkmingai veikusios skautų 
organizacijos, kurios įtakoje formavosi 
mūsų tautinis sąmoningumas. Jis buvo 
toks 'aktualus Lietuvoje II pasaulinio karo 
išvakarėse, o vėliau ginant ir perduodant 
ateities kartoms mūsų tėvų ir mokytojų 
iškovotos Nepriklausomybės idealus. J. 
Jablonskio mokyklos I-jo dešimtmečio auk 
lėtiniai buvo karo vaikai, kurie brendo ir 
vyriškėjo kritiškiausiu Lietuvos istorijo
je momentu ir vėliau subegėbo pateisinti 
savo mokytojų viltis.

36 metus sovietinė 'švietimo sistemos ma 
šina stengėsi išrauti nuo pat mažumos 
mūsų sūnų ir dukrų protuose viską, kas 
tautiška ir krikščioniška. Bet jai nepavy
ko įgyvendinti savo planų, paremtų pseu- 
dotnokslinėm’is neimponuojančiomis parti
nėmis dogmomis. Tai puikiai įrodė jau po
kariniai J. Jablonskio mokyklos .abiturien 
tai', minėjimo metu drąsiai išėję į sceną, 
pasipuošę trispalve tautine juostele.

Pranešime netrūko prisiminimų apie 
vokiečių kareivių padarytas skriaudas mo 
kyklos sienoms ir grindims, bet nieko ne
buvo užsiminta apie pirmojo bolševikme
čio moralines traumas ir fizines aukas. 
Dar niekas nesuskaičiavo, kiek buvo išvež 
ta į Sibirą mokinukų tragiškojo birželio 
dienomis prieš 40 metų. O reikėtų, nes 
kiekvienoje klasėje buvo aukų. Taip iš 
1941 m. laidos Sibire dingo be žinios Ri
mas Sliesoraitis, vien tik atsitiktinumo dė
ka pavyko sugrįžti į Tėvynę žinomo rašy
tojo A. Griciaus šeimos mažamečiams vai
kams.

Pranešėja buvo priversta paminėti il
gamečio mokyklos vedėjo Jurgio Milerio 
pavardę, bet nutylėjo, kad pokario laiko
tarpy jis buvo nuolatos terorizuojamas 
miesto partinių bosų. Jie atvirai reikšdavo 
jam nepasitikėjimą auklėj-ant jaunąją kar 
tą ir vėliau pervedė į vakarinę mokyklą. 
Į iškilmingą aktą nebuvo pakviesta visų 
gerbiama kaunietė mokytoja J. Darienė. 
Jos pavardė, kaip ir ilgamečių mokytojų 
Palčiauiskienės, Jakšto pavardės taip pat 
nenuskambėjo nusipelniusiųjų mokyklos 
veteranų tarpe. Buvo „pamirštas“ ir il
gametis mūsų pedagogas, savanoris kūrė
jas J. Mlsiulis, 1941 birželio 14 d. išvežtas 
į Sibirą ir dingęs be žinios. Aiškiu, kad są 
moningai nepaminėti ir nepakviesti į mi
nėjimą mūsų mokyklos kapelionai — Si
biro tremtiniai kunigai J. Fabijanskas ir 
E. Semaška. Tai buvo Pedagogai iš di
džiosios raidės, pasišventę jaunimo .auklė
jimui, reiklūs, bet teisingi, aistringi mūsų 
Tėvynės patriotai, tikri humanistai, auk
lėję mus lietuvybės iir katalikybės dvasio
je, ilšimokę mus pažinti tiesą ir ‘įveikti blo
gį. 1940 m. bolševikų intervenciją į Lie
tuvą nuslopino mūsų pedagogų sėkmingą 
kūrybinę veiklą ir palaidojo jų pačių ran
komis iškovotą bei 22 metus puoselėtą 
Nepriklausomybę. Tačiau mūsų nepamirš 
tarnų mokytojų pamėgtą darbą galutinai 
nutraukė po to sekę tragiškiausi Lietuvos 
istorijoje įvykiai ir raudonųjų okupantų 
piktadarybės prieš 40 metų, privedusios 
prie baisiojo birželio dienų — masinio 
trėmimo į Sibirą, šiuo mūsų tautos kan

LAUKIAMI KGB VEIKLOS
SUSTIPRINIMO

„The Times“ Maskvos korespondentas 
M. Binyon, gegužės mėn. 28 d„ rašydamas 
apie pasikeitimus sovietų. KGB viršūnėje, 
sako:

— Ukrainos KGB viršininkas gen. pik. 
■'Vitalijaus Fedorčuko paskyrimas ivisos 
Sovietų Sąjungos saugumo organizacijos 
pirmininku, sukrėtė Maskva, nes tai lai
koma KGB veiklos sustiprinimo ženklu ir 
žiauresnio persekiojimo disidentų Ir na
cionalistų ateityje. Generolas Fedorčukas, 
karjerą pradėjęs saugumo karininku., da
bar pakeičia Politbiuro narį Jurijų Andro
povą, kuris neseniai buvo paskirtas par
tijos sekretorium.

64 metų Fedorčukas, savo gimtojoj Uk
rainoj, nuo 1970 m. vadovavo KGB. Pasi
žymėjo jis kietumu ir žiaurumu, be pasi
gailėjimo užgniauždamas visus religinius, 
tautinius id kitokius pasireiškimus, ku
riuose įžiūrėjo korupcinę Vakarų įtaką.

Stambaus sudėjimo, žilais plaukais ir ąt 
sikišusiais žandais, Fedorčukas visą savo 
gyvenimą dirbo saugume, baigė specia
lias žvalgybos mokyklas 1939 m., Stalino 
žiauriausių valymų metu, kai KGB turė
jo NKVD vardą. Į partiją buvo puiimtas 
1940 m. ir dabar taip pat yra Aukščiausio 
Sovieto deputatas.

Karui pasibaigus, sovietų saugumo da
liniai turėjo sunkų darbą atstatyti pilną 
savo kontrolę Ukrainoj, ypač iš Lenkijos 
atimtoj vakarinėj daly, kur antikomunis
tiniai partizanai kovojo prieš komunisti
nės santvarkos valdžias. Tautinis nusista
tymas prieš komunizmą ten tebėra stip
rus iki šių dienų.

Ukrainos KGB pasižymėjo savo aktyvu
mu, aiškindama kolaborantus ir likviduo- 
damo Unitų Bažnyčią, kuri po priverstinio 
sujungimo su Rusų Ortodoksų Bažnyčia, 
turėjo pereiti į pogrindį.

Kampanija prieš nacionalizmą ir religi
ją, ypač prieš babtistus, nemažėja. Užsie
nio turistai taip pat varžomi daugiau Uk
rainoje, negu kitur Sovietų Sąjungoje. 
Kai prasidėjo neramumai Lenkijoje, Uk
rainos KGB dar daugiau suaktyvino savo 
veiklą.

Neseniai vietiniam ideologiniam žurna
le pats Fedorčukas rašė, kad „Lenkija ta
po anttsocialistinių pajėgų griaunamosios 
veiklos arena. Tos pajėgos siekia įvaryti 
pleištą tarp Sov. Sąjungos ir Lenkijos“. 
Jis apkaltino Vakarus ardomąja veikla, 
.siekiančia suskaldyti įvairias sovietų tau
tas, ir tai, pabrėžė, „yra pastebima ideo
loginiai ir politiniai neužsigrūdinusių pi
liečių, pasidavusių nacionalstų Ir religinių 
apsvaigėlių prietarams, arba visiškai pa
prastai moraliai sugadintų žmonių tarpe“.

Panašius kaltinimus neseniai kėlė ir ki
ti žymūs KGB karininkai, įskaitant miru
sį generolą Cvigūną, pirmąjį KGB pirmi
ninko pavaduotoją, ir gen. V. Čebrikovą, 
kuris kantu su gen. G. Cinevu perėmė tas 
pareigas.

Stebėtina, kad KGB pirmininko vietą 
gavo Fedorčukas, bet ne vienas tų dabar
tinių pavaduotojų, kurie yra artimai susi
rišę su pačiu Brežnevu ir yra Centrinio 
komiteto nariai.

Dabartiniu metu sovietų valdžia yra 
ypač susirūpinusi didėjančiu nacionalizmu 
nenusiškose tautose, moderniojo jaunimo 
politine apatija ir materializmu, jo domė
jimosi Vakarų „popų“ kultūra, taip pat 
didėjančia religijos įtaka, drausmės stoka 
fabrikuose, bendru cinizmu Ir krašto ko
rupcija.

Intensyvi kova prieš korupciją jau pra
dėta, bet valdžia dar nori turėti kietą 
KGB prižiūrėtoją, kuris sustiprintų darbą 
agentų ir informatorių, kurie įsiskverbę 
visose krašto dalyse ir kiekvienoj sovietų 
organizacijoj. Valdžia pasirinko gen. Fe- 
dorčuką, pasižymėjusį šios srities darbuo
se. KGB taip pat turės tvarkytis su žmo
nių nepasitenkinimu, kuris gali padidėti 
dar labiau pablogėjus ekonominei padė
čiai, ir išlaikyti politinę kontrolę .tuo lai
ku, kai keisis krašto lyderiai.

čios keliu pirmose gretose ėjo mūsų bran
gieji mokytojai, pavergtųjų klasifikuoti 
kaip pavojingiausi naujos santvarkos prie 
šai. Ištikusiems gyviesiems po šio tautžu- 
dystės košmaro teko nelengvesnė emigran 
tų dalia. Karo audrų išblaškyti po visą pa 
šaulį, 'ilgus metus .atskirti geležine uždan
ga nuo savo išsvajotos Tėvynės ir artimų
jų, nuo savo brangios mokyklos ir ten pa
liktų daigų, slegiami metų naštos, jie už- 
gęso nostalginiame skausme svetimoje že
mėje.

Šiandieną, šio garbingo auksinio jubi
liejaus sulaukusius jablonskiečius mes ga
lime sveikinti tik 'Lietuvos pogrindžio 
spaudos puslapiuose. Susikaupę rimties 
minutėje, mes lenkiame galvas Sibiro 
tremtiniams — pablonskiečiams prie neži
nomi! Jų kapų Rusijos tundrų-taigų pla
tybėse. Visus 'buvusius bendramokslius 
prašome pagerbti mūsų mokytojų ir bi
čiulių kapus, priglaudusius bet kur Lietu
voj ar per prievartą išblaškytus po visą 
pasaulį ir prašome mūsų vardu uždegti 
žvakutės ant Jų kapų.

K. Jablonskictis

Laisvės paminklas Kaune

Maskvos veikla Latvijoje
Žinomas Vokietijos laikraštis DIE 

WELT (V.12) atspausdino tokiu pavadini
mu Istvan Sandėrio straipsnį, kuriame 
aprašomas didžiausias Rygos viešbutis 
LATVIJA, kuris yra skirtas turistams „iŠ 
kapitalistinio užsienio“. Jame yra laibai 
geras aptarnavimas ir jis yra Sovietų Jn- 
turisto agentūros plačiai reklamuojamas 
pasaulyje.

Bet, korespondentas sako, sovietų bro
šiūros nemini vieno ypatingo, tikriausiai 
pasaulinį rekordą mušantį punktą. Tas 
patarnavimas neįrašytas nei į viešbučio 
sąskaitą, bet Štai ką apie jį pasakoja lat
vių pilietinių teisių grupė:

Visi kambariai 27 aukštų moderniame 
viešbutyje turi pilną mikrofonų sistemą. 
Klausymo centralė yra trečiame aukšte, 
viename kambaryje koridoriaus gale, į 
kairę nuo lifto. Tas kambarys pilnas apa
ratų, užrašančių viisus pokalbius bei gar
sus (kiekviename viešbutyje 'į magnetofo
no juostelę. Ten taip pat nuolat dežūruo- 
ja KGB pareigūnai', kurie prižiūri apara
tus ir gali tiesioginiai per ausines klausy
ti, kas kalbama kambariuose.

Kambaruose mikrofonai yra paslėpti 
viename iš dviejų garsiakalbių stereo-ra- 
dijo aparate. Vienas garsiakalbis tarnau
ja radijui, o kitas — didžiulė „ausis“. Vo
kiečių laikraštis atspausdino ir to apara
to fotografiją. Kad užtikrinus gerą toną 
priėmimui, antras mikrofonas įtaisytas 
kambario lubų lempoje (sietyne).

Šalia šitų modernaus svetingumo išra
dimų, Ryga turi dar vieną įdomią „turis
tų atrakciją“. Apie ją taip pat žinios pa
siekė Vakarus per latvių, lietuvių ir estų 
žmogaus teisių aktyvėtus.

Rygoje ir jos apylinkėse per pastaruo
sius 2 metus buvo pastatyta per 50 didelių 
siųstuvo bokštų. Bet jie netransliuoja ra
dijo programų. Priešingai: Jie yra specia
lūs trukdymo siųstuvai, dalis didelio, per 
visą Sov. Sąjungą ir jos imperiją išplėsto 
tinklo. Jų kontrolės centras yra Maskvo
je; Jis valdo visus siųstuvus, kurių šiuo 
metu yra 2500. Tų siųstuvų keliamu triuk'š 
mu bandoma užslopinti programas siun
čiamas iš Laisvosios Europos Radijo, Ra
dio Liberty, Londono BBC, Amerikos Bal
so ir Deutsche Welle stočių.

Trukdymo siųstuvus lengva atpažinti iš 
jų antenų, kurių nuotraukas atspausdino 
laikraštis. Dalis tų Rygoje papildomai 
įrengtų stočių, kaip neseniai paaiškėjo, 
skirta pilnai trukdymo bangai Lenkijos 
teritorijoje.

Tų stočių .aptarnavimui reikalinga tūks
tančiai personalo ir jų metinės Išlaidos 
siekia 150 milijonų dolerių.

Prie šio straipsnio DIE WELT atspaus
dino kelias fotografijas: viešbučio LATVI 
JA vaizdas, stereo-radijo aparatas, mikro
fonas ir trukdymo stotys su aukštomis an
tenomis.

LENKŲ TEATRAS (LONDONE
Birželio 5 d. Londono lenkų organizaci

jos POSK rūmuose įvyko iškilmingas nau
jo lenkų teatro atidarymas, į kurį buvo 
pakviesti anglų visuomenės ir kaimyninių 
.Rytų Europos tautų atstovai.

Lenkai nuo karo pabaigos Londone tu
rėjo kelias aktorių grupes, bet neturėjo 
savo teatro. Vaidinimus paprastai ruošda
vo „Lenkų Židinio“ klubo salėje, kuri tu
rėjo nedidelę sceną. Dabar teatrui turės 
specialiai įrengtas patalpas, kurios yna 
didelių POSK rūmų viduje. Ten yra di
desnė scena ir arti 300 vietų žiūrovams.

Teatras bus išnuomojamas ir kitiems 
rytų europiečiams.

R. (SPALIO NAUJA KNYGA
Vilties leidykla Clevelande, JAV, išlei

do Romualdo Spalio Rinktinių novelių rin
kinį. Knygoje 328 psl„ kaina 8 dol.

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėme
Alkoholis (ir alkoholizmas

Ne vien žmonių vardai ir pavardės gali 
turėti neįprastą kilmę. Gyvuliai ir me
džiagos taip pat „kenčia“ nuo keistų ar 
juokingų pavadinimų.

Imkim kengūros vardo kilmę. Garsusis 
britų jūreivis ir tyrinėtojas James COOK 
(1728-1779 m.) paklausė Australijos čia
buvį kaip vadinasi gyvulys, šokinėjantis 
jo priešaky. Čiabuvis atsako „kangaroo". 
Cook suprato, kad tai gyvulio pavadini
mas. Tik po kelių metų jam paaiškėjo, kad 
žodis kangaroo tos srities tarmėj reiškė 
klausimą „Ką tu pasakei?“..

Ne kuo geriau yra ir siu alkoholio pava
dinimu. Nors visi žino kas yra alkoholis 
ir retas kas nėra jo ragavęs, bet, manau, 
labai mažai kas girdėjo jo pavadinimo kil
mės istoriją. Keisčiausia, kad žodis alko
holis yra arabiškos kilmės, neturįs ryšio 
su svaigalais, nes Islam'o religija draudžia 
girtauti: Arabiškai AL yra artikelis (kaip 
anlglų the, vokiečių der, die, das, ar fran- 
cūzų le ir la.), o KAHL — anitimonio ar 
stibio milteliai, iš kurių nuo senų laikų 
buvo gaminami antakiams dažyti dažai!.. 
Taigi al-kohl pasidarė alkoholis! Al-kohl 
reiškia ir „Šis tas subtilaus“ bet svaigalus 
rišti su subtilumu būtų nuodėmė!..

Mes alkoholį vadinam svaigalais, spiri
tiniu gėrimu, kuris yra anglies vandenilio 
ir deguonies junginys įr jo cheminė for
mulė yra C2H5 OH. Na, yra daug chemi
nių junginių, vadinamų alkoholiais, ku
lių nedrįstų gerti ir didžiausi girtuokliai!

Alkoholiko ir alkoholizmo sąvokas nusa
kyti nėra lengva. Kai kalbama apie alkoho 
lizmą tai turima galvoj chronišką — lėti
nį alkoholizmą ir štai keletas jo apibrė
žimų:

1. Alkoholio veikimas į žmogaus kūno 
sistemą.

2. Lėtinė liguista padėtis — labiausiai 
nervų ir virškinimo organų — sukelta nuo 
1 a tintu perdėtu alkoholinių gėrimų suvar
tojimu.

3. Alkoholikas yra asmuo, kuris geria 
alkoholinius gėrimus ir turi dėl to bėdų, 
bet vis dėlto girtauja.

Esu užtikęs; ir dar kitokių alkoholiko ir 
alkoholizmo aptarimų. Aš vadinu alkoholi 
ku kiekvieną, kuris eina į kokį nors pobū
vį vien dėl to, kad ten gaus nemokamai 
svaiginamų gėrimų.

Kai bus aprašytas pilnesnis girtuoklio 
vaizdas, tai skaitytojai patys galės nusa
kyti alkoholiko ir alkoholizmo sąvoką. 
Man labai patiko alkoholizmo ir jo pasėkų 
■aptartis Lietuviškoj Tarybinėj Enciklope
dijoj, iš kurio duodu ištrauką: „ALKO
HOLIZMAS, dažno alkoholinių gėrimų 
vartojimo sukelta liga, pasireiškianti li
guistu, sunkiai įveikiamu potraukiu, alko
holiui, žalojanti žmogų fiziškai ir psichiš
kai, sukelianti jo konfliktus su socialine 
aplinka-. Net ir vienkartinė didesnio alko
holio dozė, sukelianti girtumą, kenkia svei 
katai ir žeminą asmenybę. Dažnai (kad 
ir po nedaug) geriant, organizme anksčiau 
ar vėliau atsiranda stabilių pakitimų, bū
dingų alkoholizmui. Svarbiausi alkoholio 
požymiai, skiriantys jį nuo girtavimo, yra 
liguistas potraukis gerti ir abstinencijos 
(pagirių) sindromas. Kitą dieną dieną po 
išgėrimo ligoniui skauda galvą, džiūsta 
burna,, dreba rankos, pablogėja apetitas, 
nuotaika, apima baimė, jis sunkiai užmie
ga, labai prakaituoja, nepajėgia dirbti. 
Išgėrus truputį alkohol. gėrimų, visi reiški 
niai sumažėja ar trumpam išnyksta, ši 
ypatybė leidžia alkoholizmą laikyti narko
manijos forma. Tačiau tuo klausimu moks 
liniukai yra įvairių nuomonių, nes pagirių 
sindromas skiriasi nuo reakcijos, (kuri ky
la, nutraukus kitų narkotikų vartojimą. 
Lėtiniu alkoholizmu sergančio organizme 
vis daugėja liguistų pakitimų. Dažnai pra 
sideda lėtinis gastritas, kepenų cirozė, su
intensyvėja kraujagyslių ligos, pablogėja 
(širdies veikla. Sutrikus vitaminų įsisavi
nimui, oda pasidaro neelastingą, anksti' 
pradeda raukšlėtis, krinta dantys lūžinėja 
nagai, slenka plaukai. Dar žalingiau alko
holis veikia nervų sistemą. Dėl lėtinio al
koholizmo dažnai atsiranda alkoholinis 
polineuritas (daugelio nervų uždegimas) 
su jautrumo sutrikimu i,r periferinės ner
vų sistemos paralyžiais, alkoholinės ence- 
falopatijos ir kitos ligos. Ypač sunkios lė
tinio alkoholizmo komplikacijos — alko
holinės psichozės, žmogus, sergantis lėti
niu alkoholizmu, irzlėja, šiurklštėja, nesu
sivaldo, būna nepastovios nuotaikos, silp
nėja jo valia; ilgainiui ima drebėti ligo
nio rankos, degraduoja protiniai sugebė
jimai. Ligonis vis mažiau jaučia atsako
mybę visuomenei, kolektyvui, liaujasi do
mėtis darbu, rūpintis šeima, net ir pačiu 
savimi, paisyti moralės normų; Ilgainiui 
jam belieka vienas interesas — išgerti. 
Alkoholikai daug dažniau nukenčia nuo 
traumų arba jas padaro kitiems, nusikals
ta.“

NOVELĖS KONKURSAS
DIRVA paskelbė novelės konkursą, 21- 

mąjį iš eilės, kurio rankraščiui įteikti da
ta yra 1982 m. birželio 15 d. Laimėjęs au
torius gaus 600 dol. premiją.

SUSITIKIMAS PAMARY
Tokiu pavadinimu Aurelijos Balašaitie- 

nės novelių rinkinį leidžia Vilties leidykla, 
Clevelande, JAV. Knyga jau spausdinama.

NUTEISĖ TEISĖJĄ
TIESA praneša, kad aukščauslas teis

mas nutaisė Kauno miesto Panemunės ra
jono liaudies teismo teisėją E. Jackevičių 
10 metų laisvės atėmimo su turto konfis
kavimu. Teismas nustatė, kad E. Jackevi
čius, būdamas teisėju, paėmė kyšį iš pi
liečio, patraukto baudžiamojon atsakomy
bėn.

PRIVILEGIJOS DIRBANTIEMS 
GY V U LININK YSTĖJE

Ryšium su nutarimu „dėl priemonių že
mės ūkio darbuotojų materialiniam suin
teresuotumui didinti“, Sov. Sąjungos vy- 
riausybž pripažino, kad gyvulininkystėje 
dirbantiems darbininkams 'būtų padidin
tas atlyginimas ir taikomos darbo sąlygos, 
panašios kaip traktorininkams. Tiems dar 
bininkams bus taip pat duodamos papil
domos atostogos už nepertraukiamąjį dar
bo stažą.

Ta tvarka bus įvesta Sibiro ir Tolimųjų 
Rytų rajone nuo 1983 m. sausio 1 d., Lie
tuvos respublikoje — nuo 1984 m., kaip 
ir kituose kaimyninėse respublikose. Tuo 
potvarkiu siekiama įtvirtinti darbininkus 
dribti tą patį darbą, t.y. gyvulininkystėje.

POEZIJOS PAVASARIO ŠVENTĖ
Gegužės 28 d. vakare tūkstančiai kau

niečių ir miesto svečių susirinko Lakštin
galų krantinėje, Palemone, kur buvo už
degtas tradicinis šventės aukuras. Iškil
mės vyko prie Salomėjos Nėries namo, kur 
yra įrengtas jos muziejus.

Čia buvo deklamuojami eilėra'ščal ir 
dainuojamos dainos. Šventės vainiku ap
vainikuotas poetas Sigitas Geda už poezi
jos knygą „žydinti slyva Snaigyno ežere“.

LIETUVIŠKAS „.MARMURAS“
Anykščių statybinių medžiagų kombina

te i'š cemento Ir kvarcinio smėlio pradėta 
gaminti nauja produkcija — marmuras.

Kaip rašo VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS, 
dirbtinis marmuras iš išvaizdos niekuo ne 
siskiria nuo natūralaus, bet kaštuoja žy
miai pigiau. Jus bus naudojamas visuome
ninių pastatų sienoms paįvairinti.

IŠ LAIŠKŲ )V.L. (REDAKCIJAI
A. Rudienė iš Kėdainių rašo:
— Daugelyje parduotuvių ieškau ir ne

randu paprastų, šeimininkėms reikalingų 
svarstyklių.

Negi prekybinės organizacijos negalėtų 
jų pateikti parduotuvėms?

TRAKTORIAI SODYBINIAMS 
SKLYPAMS

A, Kulckas iš Lazdijų rajono rašo.
— Girdėjau, kad kai kuriose kitose są

junginėse respublikose buitinio .gyventojų 
aptarnavimo kombinatai gyventojams iš
nuomoja traktorius ir inventorių sodybi
niams sklypams įdirtyti.

Teikti šias paslaugas įpareigoti ir mūsų 
respublikos buitinio gyventojų aptarnavi
mo kombinatai. Deja, neteko girdėti, kad 
mūsų kombinatai tai darytų.

Kai kur buitinio aptarnavimo įmonės 
traktorius naudoja gyventojų malkoms 
pjauti. Manau, kad tuos traktorius būtų 
galima skirti ir sodybiniams sklypams 
įdirbti.

ARKLIŲ BUS DAUGIAU...
„Valstiečių laikraščio“ 27 nr. buvo iš

spausdintas J. Astrauskaitės laiškas, kad 
dėl arklių trūkumo Kauno rajono „Drau
gystės“ kolūkio žmonėms sunku įdirbti' so
dybinius sklypus.

Kauno rajono žemės ūkio valdybos vir
šininko pavaduotojas V. Eelijošlus paaiš
kino, kad ištikrųjų tame kolūkyje 'šimtui 
hektarų dirbamos žemės tenka tik pora 
arklių.

Imtasi priemonių padėčiai pataisyti: 
ūkiams nustatytos užduotys, ūkių vadovai' 
specialistai įpareigoti paruošti ir įgyven
dinti priemones arklių skaičiui didinti, jų 
reprodukcijai gerinti. Kiekvieną mėnesį 
pasitarimuose analizuojama arlklininkys- 
tės būklė.

KODĖL (TRŪKSTA SVOGŪNŲ IR 
ČESNAKŲ?

Liet, kooperacijos sąjungos vienas iš 
viršininkų, č. Sfcabeika, aiškina VALS
TIEČIŲ LAIKRAŠTYJE:

— Nors vartotojų kooperacija kasmet 
įvykdo daržovių supirkimo planus, jau ke
linti metai sunkiai sekasi sekasi paruošti 
reikiamą kiekį svogūnų ir česnakų. Antai 
praėjusiais metais iš žemdirbių asmeninio 
pagalbinio ūkio buvo supirkta tilk 781 to
ną svogūnų ir 128 tonos česnakų.

Kodėl susiklostė 'tokia padėtis? Vien ne 
palankiais metais 'šito nepaaiškinti. Matyt, 
atsiliepė tai, kad ne visuose rajonuose žem 
dirbtai supažindinti su supirkimo sąlygo
mis. Ne paslaptis, (kad trūksta ir kvalifi
kuotų supirkėjų.

Už svogūnų kilogramą mokamą po 0,80, 
o už kilogramą česnakų — net po du rub
lius. Derėtų pridurti, kad mažmeninė svo
gūnų pardavimo kaina yra pusė rublio, o 
česnakų — rublis až kilogramą.

Geras tradicijas turi Alytaus, Ignalinos, 
Panevėžio ir kai kurių kitų rajonų svogū
nų augintojai'. Jie kasmet išaugina ir par
duoda vartotojų kooperacijos paruošėjams 
daugiausia svogūnų.
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KALENDORIUS 1982 M.
VI.13 Baisiojo Birželio Pamaldos, St Mar
tin in the Fields, Trafalgar Sq., London, 
DB., 14.30 val.
VI. 13. Baisiojo Birželio Pamaldos, St 
Michael Kirche, Saldersche str., Leben.s- 
tedit, V.V. 19.00 val.
VI. 16-20. Vokietijos lietuvių katalikų su
važiavimas, Dieburg, W.
VI. 20. Baisiojo Birželio Pamaldos, St 
Ursula Kirche, Sschwachhauser Heer str., 
Bremen, W., 16.00 val.
VJI. 9-11. Vokietijos lietuvių evangelikų 
sąskrydis, Neustadt/Holstein, W.
VII. 17VI1I.1 Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huettenfeld, Vokietijoje.
VII. 24-31 33-ji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
VIH. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VIII. 21-23 2-asis DBLJS 'Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS [FONDUI AUKOJO
P. Vičas, Peterborough — 20 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Birželio trėmimų minėjimo proga TPF 

įdui aukojo:
DBLS Gloucester - Stroud Skyr. 10 sv.

O. J. Bendoriai 10 sv.
Aukojusiems nuolširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
Aniceta Hudym (Bolton, Anglijoja) — 

20 svarų.
Jurgis Karpavičius (Sydney, Australi

ja — 30 USA dol.
Stasė Baltus (Belgija) — 1000 bei g. 

frankų.
P. Liesis — 1.50 sv.
Visiems nuoširdus ačiū.

Londonas
PABALTIECIŲ PAMALDOS

Bendros lietuvių, latvių ir estų pamal
dos, Baisiojo Birželio 41-jų metinių pro
ga, įvyks sekmadienį, birželio 13 d., St 
Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square, 
Londone, 14.30 vai. Pamokslą sakys iš 
Ameiflkos atvykęs kun. V. Meškėnas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

LIETUVIŲ NAMUOSE įLANKĖSI
Australijos lietuvis Jurgis Karpavičius, 

Syldnėjaus liet, sporto klubo „Kovas“ pir
mininkas Ir PLB apylinkės valdybos na
rys, aplankęs Lietuvą, kelioms dienoms 
užsuko į Londoną. Ta proga aplankė Lie
tuvių Namus ir papasakojo paskutiniais 
naujienas iš Lietuvos, kur jis buvo nuva
žiavęs pirmą įkartą nuo 1944 m.

Izraelio lietuvis Abrahamas Kacas, da
bar diiibąs prekybos laivo mechaniku, at
plaukęs į Londono uostą aplankė Lietuvių 
Namus. Jo žmona Nijolė Jankūnaitė, ki
lusi ilš Mardasavos kaimo, prie Merkinės, 
siu trim vaikais jau devyneri metais gyve
na Jeruzalėje.

Jis sakosi su žmona namie kalbasi lietu
viškai ir bando išmokyti lietuvių kalbos 
savo vaikus. Todėl jis įsigijo liet, (knygų 
ir laikraščių.

Jis pasakojo, ikad Izraelyje yra įsteig
ta Lietuvos žydų sąjunga, kuriai ir jis 
priklauso.

Psichologijos profesorius Vytautas Čer
nius, — dirbąs Temple u-te, Filadelfijoje, 
JAV, lankėsi Londone mokslo reikalais. 
Ta proga buvo užėjęs į Lietuvių Namus 
susipažinti su šio krašto lietuvių veikla.

Prof. Vyt. Černius dirba vienoje PLB 
komisijoje.

Birminghamas
MIRĖ (PETRAS JRAGUCKAS

Gegužės 17 dieną, vėžio pakirstas, su 
šiuo pasauliu atsiskyrė Petras Raguckas.

Gimęs 1920 metais, Marijampolės apy
linkėje nemažo ūkininko šeimoje, P. Ra
guckas 1947 metais atvyko į Angliją. Čia 
dirbo įvairius darbus. Apsigyveno Bir-

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

m’lnghame, buvo vedęs iš Lietuvos kilu
sią žmoną, bet šeimos neturėjo. Buvo tvar 
k'ingas žmogus visą laiką priklausė DBL 
Sąjungai.

•Gegužės 27 dieną susirinko gražus bū
relis tautiečių ir anglų palydėti Petrą į 
amžiną poilsio vietą — gan daug tautiečių.

Religine apeigas atliko kun. S. Matulis. 
DBL Sąjungos ir ALKB-jos vardu .atsis
veikinimo žodį tarė S. Jezerskis ir M. 
Zinkevičius 'ir pakvietė arbatėlei į lenkų 
klubą.

Velionis paliko liūdinčią žmoną, o mū
sų Binminghamo kolonija neteko bran
gaus tautiečio. Amžiną atilsį Petrui.

S.J.

Bradlordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 26 d., šeštadienį, rengiamas Iš
vežtųjų minėjimas.

A. GIEDRAITIENĖ paskaita.
LRF vienetas iš Manchesterio, parodys 

filmą iš DB lietuvių kultūrinės veiklos.
P. VASIUI vadovaujant, vyrų vietinis 

silkstetas padainuos keletą dainų ir R. PO- 
PIK1ENĖS, iš Derbio, rankdarbių parodė
lė.

Pradžia 6 vai. vak.
Prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus ir klubo Valdyba

Derby
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį, DBL S-gos 
Derby Skyrius rengia birželio mėn. tra
giškų įvykių

Minėjimą.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charnwood St., Derby, 6.00 vai. 
vakaro. Programoje oficialioji dalis su 
DBL S-igos C-ro V-bos nario p. V. Dangio 
paskaita.

Po minėjimo bus daromas pranešimas 
iš metinio DBL S-gos bei B-vės Suvažia
vimo Londone, bei pasitarta bendrais sky
riaus reikalais. Vakaro eigoje veiks lote
rija.

Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir 
toli, maloniai kviečiame atsilankyti.

Sk. Valdyba

Manchesteris
IŠVJEŠTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas š.m. birželio mėn. 12 d. rengia 

išvežtųjų minėjimą
Kuris vyks dviemis dalimis: 4 vai. Mosto- 
no kapinėse bus padėtas vainikas prie pa
minklinio lietuvių kryžiaus ir atliktos re
liginės apeigos ir 6 vai. M.L.S. klube kun. 
A. Puitcės paskaita ir meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlin
giausiai minėjime dalyvauti.

M.L.K. Komitetas

ŠV. TĖVO J. P. II APSILANKYMAS 
MANČESTERYJE

•Gegužės 31 Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II, pirmą kartą Anglijos istorijoje, 
lankydamas Romos katalikus Anglijos sa
loje, apsilankė ir Mančesteryje, Heaton 
•palike, kur tam reikalui buvo paruoštas 
altorius ir žmonėms apsistojimo vietos.

Šis vizitas buvo ne vien tik aplankyti 
katalikus, bet ir užmegzti ryšį su angliko
nų ir protestantų sektų viršininkais, tiks
lu suvienyti Bažnyčias, kurios atskilo 
prieš šimtmečius nuo katalikų Bažnyčios 
ir įsisteigė naujos. Bažnyčios suvienijimo 
pagrindinė mintis yra: „Viena avidė ir 
vienas ganytojas“ ir „Būkite viena, kaip 
ir mes esame viena“, (Kristus). Tuo rei
kalu pasitarimai tarp minėtų pusių bus 
tęsiami toliau. Reikia tikėti, kad religiniai 
Skirtumai kada nors išnyks.

Žmonės į Heaton parką rinkosi anksti 
iš vakaro, kaid užimtų stebėjimuo patoges
nę vietą. Lietuviai. į lietuvių klubą rinko
si vakare ir anksti ryte, iš 'kur ėjo į H. 
parką. Vieni jų nakvojo klube, kiti sode
lyje palapinėse, mašinose ar privačiuose 
namuose. Parke jiems buvo skirta vieta. 
Visais reikalais rūpinosi kan. V. Kamaitis.

Netoli altoriaus buvo skintos vietos vi
sų parapijų ir tautybių rinktiniams gar
bės atstovams katalikams. Lietuvius ateto 
vavo 1. klubo pirm. Pov. Podvoiskis, Kr. 
Kupstytė, Alma Traškytė ir Dona Šiltutė, 
kurios yra skautės. t

Oras pasitaikė saulėtas ir šiltas. Į par
ką prisirinko 200,>000 žmonių. Buvo tikė
tasi, kad susirinks vienas milijonas. Kiti, 
bijodami spūsties, nuo dalyvavimo susilai
kė ir vizito iškilmes sekė per televiziją. 
Tie, kurie norėjo iš to vizito pasipelnyti, 
nusivylė.

Šv. Tėvas atskrido helikopteriu ir buvo 
vežamas specialiame, kulkų neperšauna
mame, baltame automobilyje, iš kurio su 
šypsena laimino minią, (kuri jam kėlė ova
cijas ir giedojo. Jis buvo visų šiltai sutik
tas ir priimtas, kaip joks kitas pasaulinis 
valdovas.

Čia, ant aukštai įrengto altoriaus, šv. 
Tėvas atlaikė bendras mišias, kurių metu 
buvo perskaitytos šv. Rašto ištraukos ir pia 
sakytas platus žodis, kuris palietė mūsų 
laikų gyvenimo ir politines problemas, be 
to, įšventino į kunigus 12 klėrikų, ke
liems išrinktiesiems sutekę sutvirtinimą 
ir palaimino invalidus.

Jo apsilankymas Mančesteryje buvo tar 
tum didžiuliai atlaidai, sutraukę didžiu
lę, religijomis maišytą minią žmonių. 
Apie jo apsilankymą gana palankiai at
siliepė įvairi spauda, 'įskaitant ir protes
tantus. Per televiziją buvo pasakyta, kad 
šv. Tėvo veidas šiuo metu yra pats popu
liariausias visame pasaulyje. Jo saugu
mui užtikrinti ir tvarkai palaikyti buvo 
sutraukta 2,000 policininkų ir, žinoma, 
daug detektyvų. Iš publikos pusės jokių 
žymių išsišokimų nebuvo. Po visų iškil
mių ir atsisveikinimo su ®v. Tėvu visi iš
siskirstė į savo namus.

Šis šv. Tėvo apsilankymas visiems pa
darė malonų įspūdį ir neišdildomą prisi
minimą šiems ir būsimoms kartoms. Jo 
apsilankymas nebuvo kasdieninis įvykis.

A. P-kis

Nottinghamas
TELEFONO PASIKEITIMAS

Nuo birželio 23 dienos Liet. Židinio te
lefonas bus 0602-821892.

Lenkija
DARIAUS - (GIRĖNO PAMINKLO 

PRIEŽIŪRA
Paminklui prižiūrėti komitetas nuošir

džiai, dėkoja Jonui Dėmiui, gyv. Arizono
je, JAV, kuris prisiuntė komitetui l>0 dol. 
auką.

Komitetas labai vertina užjūrio lietuvių 
paramą, tuo labiau, kad paminklo priežiū
rai šiuo metu negalima surinkti iš Lenki
jos lietuvių. Ekonominė padėtis Lenkijos 
gyventojams yna labai sunki.

(Paminklo priežiūrai susidaro nemažos 
•išlaidos, pirmiausiai, nuolatiniam važinė
jimui. O nuvažiuoti prie paminklo reikia 
dažnai, nes paminklas apauga samanomis 
ir žolėmis. Tenka sodinti gėles ir vėliau 
jas prižiūrėti. Reika nudažyti metalinius 
vartelius.

Ateinančių metų Dariaus - Girėno skri
dimo 50-toms metinėms planuojama paga
minti ženkliuką. Konkurso komisija pripa
žino A. Glušausko projektą tinkamiausiu. 
Ženkliukui pagaminti teks išleisti neina
mai pinigų, kuriuos teks pasiskolinti.

Artimiausi prie Soldino miško lietuviai 
gyvena Štetine, kur yra apie 40 draugijos 
narių. Deja, daugumoje pensininkai ir in
validai. Nei vienas neturi savo automobi
lio. Todėl jie negali padengti visų reika
lingų išlaidų paminklui prižiūrėti.

•Norintieji kuo nors prisidėti, komiteto 
adresą gali gauti E.L. redakcijoje.

Vokietija
HAMBURGO NAUJIENOS

— Naujas žmogus ir naujas mūsų bend
ruomenės narys — Darius šiušelis. Manf
redas šiušelis su Dalia Sarachaite - Šiu- 
šeliene susilaukė pirmagimio 1982. V. 26 
dieną Hamburge. Tėvai laimingi šeimos 
prieaugliu. Nemažai džiaugiasi Dariumi 
seneliai bei visi Hamburgo lietuviai. Moti
na ir sūnus yra sveiki, stiprūs ir linksmi! 
Padėk Dieve užaugti geru ir garbingu 
žmogumi!

— Justinas Striubelis savo Vardo Die
noje buvo Hamburge-St. Pauli rajone pik 
tadiarių užpultas ir peiliu sužeistas. Ligo
ninėje atgavo sąmonę. Medikų pastangos 
nenuėjo niekais, nes jis pamažu atsigauna. 
Duok Dieve, (kad 'šis mūsų tautietis pilnai 
pasveiktų ir jau daugiau nebesilankytų 
■tose vietose, kur yra pavojus gyvybei, 
turtui ir garbei.

— Vladas Kurinskas išvyko vienos fir
mos reikalais 5 metams į Izraelį. Jis pui
kiai kalba vokiškai, angliškai, mokosi lieto 
rajų kalbos, bet silpnai susikalba lietuviš
kai. Linkime jam didžios sėkmės nauja
me krašte ir naujų bendradarbių tarpe. 
Padėk Dieve!

— Prof. Dr. Vytenis VaSyliūiiaš duos 
vargonų rečitalį 1982. 6. 13 dieną 20 va
landą Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje: 
St. Michael - Kirche, 3320 Salzgitter-Lc- 
benstedt, Saldersche Strasse 1-3.

Vieną valandą prieš tai susirenkame to
je pačioje bažnyčioje pasimelsti už mūsų 
•mirusius — žuvusius ir išvežtuosius 1941 
metais Lietuvoje. Gera būtų ir gražu, kad 
Lebenstedto lietuviai pakviestų į pamal
das bei vargonų koncertą estus ir latvius 
pasimelsti ir pamedituoti.

( Aušros Vartų biul. Nr. 12)

Skautiškuoju keliu
.SVEIKINAME

Vokietija
Sveikiname s. kun. Vaclovą Šarką, gy

venantį Hamburge, veiklųjį pastoracinio 
ir Lietuvių Bendruomenės darbo veikėją, 
sulaukusį gegužės mėn. 60 metų garbingo 
Jubiliejaus.

LSS Europos Rajono Vadija, sesės ir 
įbroliai, gerbiamam Jubiliatui ir mielam 
skaiuitininkui bei dvasios vadovui linki 
sveikatos ir ištvermės didžiajame darbe: 
Bažnyčios nauidai, Tėvynės garbei ir Arti
mo gerovei.

Londonas
Sveikiname kun. dr. Joną Sakevičių, 

MIC, Londono Šv. Kazimiero dvasios va
dovą ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio, 
MIC, šventumo bylos vedėjo pagalbininką, 
birželio mėn. švenčiantį dvigubas ir gar
bingas sukaktis: 19 dieną — 50 metų ku
nigystės ir 30 dieną — 75 metų amžiaus 
Jubiliejų.

LSS Europos Rajono Vadija, sesės ir 
broliai, brangiam dvasios vadovui nuošir
džiausiai linkime sveikatos, Aukščiausio 
palaimos, skaitlingų metų, dvasinio aptar
navimo tekančio gyvenimo kelyje.

STOVYKLOS AUKOS
Škotija
Škotijos lietuviai yra pasižymėję savo 

nuoširdumu, ištverme, susiklausymu, vai
šingumu, pavyzdingumu ir lietuviškų ins
titucijų bei jaunimo rėmimu.

Mieli Škotijos lietuviai — sesės Ir bro
liai, Jūsų pavyzdys vertas mūsų visų dė
mesio, ir už jį išreiškiame aukštą pagarbą 
ir nuoširdžią padėką.

Per J. Kašponį — Škotijos Lietuvių So
cialinio Klubo V-bos kasininką gauta 
skautų stovyklai skirta parama 20 svarų 
ir skautiškosios idėjos rėmėjų aukos 14 
svarų. Viso — 34.00 sv.

Aukotojai: J. Bliūdžius — 5.00 sv. J. K aš 
ponis — 1.00 sv., E. Jovaras —■ 1.00 sv., 
J. Commings — 1.00 sv., p.p. Parkosniai 
— 2.00 sv., p. Rafferty — 1.00 sv., p. 
O'Conner — 1.00 sv., J. Miller — 1.00 sv., 
J. Mickevičius — 1.00 sv.

G'loucesterio »■ ^Stroud
Per veikliąją jaunimo vadovę ir dabar

tinę DBLS Gloucesterio - Stroud skyriaus 
pirmininkę Marytę Gelvinauskieinę, sky
riaus Valdybos skautų stovykllai skirta 
panama 10.00 sv.

Mieli skautiškos idėjos rėmėjai: J. Kaš- 
ponis ir M. Gelvinauskienė, prisiųsdami 
stovyklai aukas raišo: linkime geriausios 
sėkmės Jūsų sunkiame darbe. Sveikatos 
ir ištvermės linkime iš visos širdies“...

Škotijos Lietuvių Klubo Valdybai, na
riams, skautiškosios idėjos rėmėjams, au
kų rinkėjui, ir DBLS Gloucesterio-Stroud 
skyriaus Valdybai ir nariams, išreiškiame 
nuoširdų, didelį ir skautišką AČIŪ.

SKAUTŲ STOVYKLA
Skautų stovykla 'įvyksta liepos 24-31 d. 

d. Lietuvių Sodyboje. Stovyklinis mokes
tis vieniam stovyklautojui-jai 18 sv.

Į stovyklą atvyksta Vasario 16 gimnazi
jos „Aušros“ tunto sesės ir broliai, taip 
pat sesė D. Molytė iš JAV, (dabar gyve
nanti Vokietijoje).

Į stovyklą atvykstančius kviečiame re
gistruotis pas savo vienetų vadovus, ko
lonijose esančius globėjus, ar pas J. Mas- 
lauską, iki liepos 15 d.

Prašome į tai atkreipti dėmesį, nes tas 
palengvins mūsų „Kukui“ s.A. Gerdžlū- 
nui, užsakant maistą.

Kviečiame seses ir brolius gausiai daly
vauti Stovykloje. Visų laukiame!

v.s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva

SOVIETAI IŠLEIDŽIA KORČNOJUS
Sovietų valdžios įstaigos pagaliau davė 

leidimą Belai Korčnbi ir jos sūnui išvykti 
į užsienį. Buvęs sovietų šachmatų čempio
nas Viktor Korčnoi, prieš 6 metus pasi
traukęs į Vakarus, visą laiką kovojo dėl 
teisės jo žmonai ir sūnui išvykti iš Sov. Są 
jungos. Jie dabar privalo (išvykti iki bir
želio 27 d.

SKELBIMAI
Lietuvis, turintis nuosavą gražų namą 

vedybų tikslu nori susipažinti su lietuvaite 
mergaite, našle ar išsiskyrusia.

Rašyti: Mr. I.J., 11, Spinney Rd., Derby 
DE3 3TP, England.

GYVAS ŽVILGSNIS IŠ PRAEITIES 
Į ATEITI 
750 METŲ 

SUKAKTIES (1231-1981) 
PERSPEKTYVOJE

MAŽOJI LIETUVA IR MES 
Prof. P. I. KUŠNERIO STUDIJAI 

PASIRODŽIUS
Paruošė inž. V. Žemaitis. Išleido Liet. 
Miškininkų Sąjunga. 112 p. ir 3 žemei. 
Kaina $4.00; su persiuntimu $5.00 
Kreiptis: P. Norkaitis, 5249 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60632. U.S.A.

LIETUVISKUJU—r
STUDUijSAVATTČ

Studijų Savaitės programa jau. yra su
daroma. Dar laukiama patvirtinimo B 
dviejų paskaitininkų, bet atrodo, kad 
VLIKo ir PLB pirmininkai atvyks i Studi
jų Savaitę.

Studijų Savaitės vietoje yra numatytas 
dideilils kambarys parodai. Prašome no
rinčius parodoje išstatyti savo kūrinius 
mums pranešti. Taipgi prašome susisiekti 
su mumis tuos, kurie norėtų dalyvauti Tė
vynės Valandėlėje.

Studijų Savaitės metu numatomi du iš- 
važiavimai: vienas į Londoną, kuris pasi
baigs vakariene Lietuvių Namuose ir ant
ras į Lietuvių Sodybą, kur irgi valgysime 
vakarienę ir gal po to pasišoksime prie 
plokštelių muzikos. Užsimokėti reikės tik 
už kelionę.

•Iškilminga vakarienė (atsisveikinimas) 
įvyks šeštadienį, rugpjūčio 21 d. skirsty
simės sekmadienį, rugp, 22 d., po pietų.

Studijų Savaitės dalyviams nebus jo
kio papildomo mokesčio už iškilmingą va
karienę, bet svečiams kainuos 9 svarus su 
puse bonkos vyno. Po vakarienės bus šo
kiai.

PJLStI yje
— 1.4 milijardo svarų geležinkelio pro

jektą Nigarijoje vykdys britų, Italų, pran 
cūzų ir brazilų bendrovės.

— Viena tartptautinė vandens išvalymo 
bendrovė D. Britanijoje, skubiai daro 
Falkland© saloms įrengimus, kurie pavers 
jūros vandenį tinkamu gerti. Dabar tose 
salose nepakanka geriamo vandens karjuo 
menei.

— K ulba paragino 94 Trečiojo pasaulio 
kraštus pasmerkti „D. Britanijos kolotria- 
listinę agresiją“ prieš Argentiną.

— Argentinos grūdų valdybos pirminin
kas praėjusią savaitę lankėsi Maskvoje ir 
tarėsi grūdų eksporto reikalais. Praėjusį 
sezoną sovietai iš Argentinos įsivežė 15 
mil. tonų grūdų.

— Du britų alpinistai, kurie bandė pa
siekti Everesto viršūnę, (kopdami iš Kini
jos pusės, žuvo. Norėdami sumažinti sa
vo prietaisų svorį, jfe nesinešė deguonies.

— Vokietijos laisvoji liberalų partija, 
kuri šiuo metu yra koalicijoje su social
demokratais, nutarė remti opozicijos krikš 
čionių demokratų partiją Hesse provinci
jos rinkimuose, kurie bus rugsėjo mėn.

■—■ Gruzijos sov. respublikos min. pirmi
ninkas Zurab Bataridze žuvo automobilio 
katastrofoje š.m. birželio5 d. Panašiu bū
du 1980 m. žuvo Baltarusijos partijos pir
masis sekretorius.

— Gruzijos finansų ministras Parnaoz 
AnawiaSvili ir vyliausias revizorius bu
vo nuteisti po 15 metų kalėjimo už kyšių 
ėmimą.

— Popiežiaus vizito proga, Argentina iš
leido iš kalėjimų 128 politinius kalinius. 
Kalėjimuose dar lieka 475 politiniai kali
niai.

— Britanijos bankai sumažino pasko
loms palūkanų nuošimtį. Nuo birželio 9 
dienos ims 12|%.

— Prasidėjus JTO Ansamfolėjos posė
džiui, kuris svarsto nusiginklavimi Mau
simą, į salę įsibrovė stambus vyras, kuris 
išplėšė iš Irano užs. reik, ministro Alil 
Akbar Velayačio rankų raštą. Ministras 
•turėjo pertraukti savo kalbą, kol įsibro
vėlis buvo suimtas.

— Birželio 8 d. Romoje italų raudonųjų 
brigadų teroristai nušovė du policininkus.

— Kairiųjų revoliucionierių grupė Ber
lyne susprogdino mažą bombą valdžios 
rūmuose. Policija mano, kad tai teroristų 
darbas, pasiruošiant prez. Reagano vizi
tui.

•— Birželio 8 d. Brazilijoje nukritus ke
leiviniam lėktuvui, žuvo 135 keleiviai ir 
lėktuvo įgula. Brazilijos vidaus linijos 
lėktuvas Boeing 727 atsimušė |į kalną ne
toli Fortaleza miesto, krašto šiaurėje.

žentas pieno neduoda, nors karvę lai
ko ant manęs.

Iš pareiškimo draugiškam teismui)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham© — birželio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje, minint tragišką - lieroišką bir 
želį.
Eccles — birželio 13 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — birželio 20 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — birželio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame — birželio 20 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — birželio 20., 14 vai., Bridge 

Gate.
VVolvcrhamptone — birželio 20 d., 17 vai, 

Šv. Petre ir Pauliuje.
Nottinghame — birželio 29 d., šv. Petre ir 

Pauliuje 8.30 vai. ryte, Liet Židinyje.
Nottinghame — liepos 3 d., šeštadienį, 
galioja vietoj sekmadienio, 18 vai., Liet. 
Židinyje.
Nottinghame — birželio 27 d., 11.15 va!., 
Liet. Židinyje.

Kettcringe —birželio 27 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 27 d.. 18 vai, 
šv. Lauryne, Craven St.
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