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SOVIETŲ VALDŽIA PABALTIJYJE 
NETEISĖTA

Australijos Vyriausybė vėl patvirtino, 
kad ji nepripažįsta Pabaltijo kraštų įjun
gimo 'į Sovietų Sąjungą. Birželio 15 d. VL 
ko pirmininkas Dr. K. Bobelis įteikė me
morandumą Lietuvos reikalu Australijos 
ministeriui pirmininkui Malcolm Frase- 
riui. Į memorandumą, ministei'io pirmi
ninko pavesta, rugpjūčio 10 d. atsakė vei
kianti užsienio reikalų ministerė Margaret 
Gnilfoyle, kuri raišo: „Australijos vyriau
sybė nepripažįsta de jure Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Tai buvo ir tebėra laibai tvirtas šios vy
riausybės nusistatymas. Pripažindama, 
kad Pabaltijo valstybės šiandien yra Mask 
vos kontrolėje, Australijos vyriausybė jo
kiu būdu nelaiko Sovietų joms užmestos 
valdžios teisėta“.

„Malonu, kad Jūsų Komitetas vertina 
Australijos poziciją ir kad ji prisideda 
prie tarptautinės paramos Jūsų bylai“, už 
baigia savo laišką ministerė Guilfoyle.

Prie laiško pridėtas Australijos minis- 
terio pirmininko pareiškimas, paskelbtas 
liepos 18 d., Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga. Jo žodžiais, „šią savaitę prisimena
me ir įsipareigojame: prisimename tuos, 
kurie kentėjo ir žuvo siekdami asmens ir 
tautos laisvių; įsipareigojame nesusitaiky
ti su tuo, kad šiandien daugeliui tautų 
dar paneigiama nepriklausomybė, ir da
ryti visa, kas mumis įmanoma, tai padė
čiai palengvinti“.

„Šia savaitę mes ypatingai prisimename 
visas, pasaulio didžiausios ėkspansijinės 
valstybės, Sovietų Sąjungos, aukas“, to
liau ra'šoma pareiškime. „Mes prisimena
me didvyriškumą tų vyrų ir moterų, ku
rie priešinosi jų pavergimui ir kurie šian
dien tebesistengia atgauti teisėtai jiems 
priklausančias laisves“.

Ministerio pirmininko pareiškimas taip 
pat pabrėžia, kad laisvosios valstybės tu
ri nepamiršti, jog „laisvė susieta su įsipa
reigojimais. Tik išpildydamos tuos įsiparei 
gojimus, laisvosios valstybės sugebės už
tikrinti, kad ateitis priklausytų ne tiems, 
kurie siekia įbrukti pavienę dogmatišką 
ideologiją, bet tiems, kurių įtiksiąs yra 
leisti laisvai pasireikšti laisvų žmonių 
įvairiausioms energijoms“. (Elta)

KATASTROFOS
HELIKOPTERIO KATASTROFA 

MANNHEIME
Helikopterio katastrofoje prie Mann- 

heimo, Vokietijoje, žuvo 46 parašutininkai 
ir helikopterio įgula.

Rugsėjo 11 d. helikopteris skrido 'į avia
cijos šventę, kurioje 'įvairių tautų parašu- 
tiainkai turėjo dalyvauti grupiniuose pa
sirodymuose. Dauguma parašutintnkų bu
vo civiliai: 23 iš Prancūzijos, 9 ilš D. Bri
tanijos, 8 amerikonai, iš kurių 4 karinio 
helikopterio įgulo nariai ir du televizijos 
žurnalistai.

AUTOBUSO KATASTROFA 
ŠVEICARIJOJE

Rugsėjo 12 d. Šveicarijoje žuvo 39 
vokiečių turistai, 'kai jų autobusas susi
dūrė ant geležinkelio pervažos su trauki
niu netoli Ciuricho.

LĖKTUVO KATASTROFA 
ISPANIJOJE

. (Rugsėjo 13 d. Ispanijos keleivinis lėk
tuvas DC-10, kildamas iš Malagos aerod
romo skridimui į New Yorką, krito ir už
sidegė. Nemažiau 50 keleivių žuvo, 50 ‘bu
vo sužeisti, bet 267 išsigelbėjo.

HELIKOPTERIAI išlAURĖS JŪROJE
(Rugsėjo 14 d. šiaurės jūroje krito britų 

greitosios pagalbos helikopteris, skridęs į 
naftos platformą. Visa įgula žuvo.

Tą pat dieną prie Danijos krantų nukri
to JAV karinis helikopteris, dalyvavęs NA 
To manevruose. Niekas neišgelbėtas.

ŽUVO MONAKO PRINCESĖ
Rugsėjo 14 d. Monako ligoninėje mirė 

princesė Grace, Monako valstybėlės val
dovo pr. Rainiero žmona, sunkiai sužeista 
automobilio katatrofoje rugsėjo 13 d. Jos 
automobilis nukrito apie 40 m. nuo vin
giuoto kalnų kelio. Kartu važiavusi jos 
duktė Stefanija buvo lengvai sužeista.

ARAFATAS (ROMOJE
Rugsėjo 15 d. Jasser Arafatas, Palesti

nos išlaisvinimo organizacijos lyderis, bu
vo priimtas Vatikane, kur turėjo 20 minu
čių pasikalbėjimą su popiežium.

Palestinos lyderis taiip pat dalyvavo sve
čio 'teisėmis Tarpparlamen.tarinės unijos 
konferencijoje, kur jis pasakė kalbą, ra
gindamas įsteigti komisiją Izraelio karo 
nusikaltimams Libane ištirti.
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VII). RYTAI
NUŽUDYTAS LIBANO PREZIDENTAS

Rugsėjo 14 d. sprogus bambai prie Fa- 
langistų būstinės Rytų Beirute, rūmų griu 
vėsiuose žuvo Bachlr Gemayel, prieš 3 
savaites išrinktas Libano prezidentas ir 
netrukus turėjęs perimti pareigas ilš lig
šiolinio prezidento.

34 metų amžiaus Bachin Gemayel buvo 
dešiniojo sparno krikščionis ir turėjo daug 
priešų musulmonų ir palestiniečių tarpe. 
Jis tapo nužudytas tą pat dieną kai ilš Li
bano pasitraukė paskutinis prancūzų ka
rinis vienetas, kuris kartu su amerikie
čiais ir italais prižiūrėjo palestiniečių par
tizanų evakuaciją iš Beiruto.

IZRAELIS PUOLA BEIRUTĄ
Kelioms valandomis 'praėjus po Libano 

prezidento nužudymo, Izraelio kariuomenė 
pradėjo žygį į Vakarų Beirutą. Rugsėjo 15 
d. Izraelio tankų kolonos peržengė pridš 
du mėnesius nustatytą paliaubų liniją Ir 
pasistūmėjo keletą kilometrų į buvusias 
palestiniečių pozicijas.

Izraelio aviacija ir laivynas apšaudė 
miestą, kur kilo gaisrai ir gyventojų pani
ka. Motorizuota kariuomenė netrukus pa
siekė Libano universiteto kvartalą ir spor 
to stadijoną. Izraelio daliniai užėmė bu
vusią Jasser Arafato būstinę.

Šioje miesto dalyje Izraelio kariai su
tiko stipriausi Libano milicijos pasiprie
šinimą. Bet musulmonų milicija buvo gink 
luotą tik kalašnikovo automatais ir rake
tinėmis granatomis. Izraelio motorizuoti 
daliniai ir M-60 tankai 'įžengė į Beiruto 
uostą iš rytų putsės.

Libano min. pirmininkas Chaifllk Al-Waz 
zan rugsėjo 15 d. kreipėsi į JAV prez Rea- 
ganą ir Saudi Arabijos karalių Fahdą, 
prarydamas sustabdyti Izraelio puolimą 
prieš Vakarų Beirutą. Tuo tarpu Izraelio 
karinė vadovybė įtvirtina, kad po palesti
niečių evakuacijos iš miesto, ten liko įvai
rūs ginkluoti būriai, kurių niekas nekont
roliuoja.

Prez. Reaganas, susirūpinęs dėl padė
ties Vld. Rytuose, pasiuntė telegramą Iz
raelio min. pirm. Beginu!, per Spėdamas jį 
„nedaryti nieko, kas padidintų įtempimą“.

IZRAELIS OKUPAVO (V. BEIRUTĄ
Izraelio kariuomenei okupavus Vak. Bei 

rūtą, Amerika pareikalavo, kad Izraelis 
tuoj pat pasitrauktų ilš Libano.

Izraelio kabinetas rugsėjo 16 d. nutarė, 
kad jų karinės pajėgos pasiliks Libane 
kol šis kraštas neturi tinkamos kariuome
nės tvarkai palaikyti.

Lenkija
SUSIDŪRIMAI SU MILICIJA 

LENKIJOJE
Pirmadienį, rugsėjo 13 d. dviejuose Len 

kijos miestuose po demonstracijų kilo 
riaušės. Saugumo pareigūnai panaudojo 
ašarines dujas ir vandens švirkštus miniai 
sklaidyti.

Wroclawe ir Nowa Hutoje keturi milici
ninkai buvo sužeisti ir keli desėtkai žmo
nių buvo suimta per neramumus ir susi
dūrimus su milicija.

Vėliau vakare grupės demonstrantų puo 
lė milicijos automobilius, sudaužė akme
nimis stiklus. Akmenys ir kiti sunkūs daik 
tai buvo mėtomi iš namų langų.

Valdžios pareigūnas Nowa Hutoje pasa
kė, kad ten apie 300 žmonių žygiavo iš 
fabriko i miesto centrą. Prie jų prisidėjo 
praeiviai. Riaušės kilo keliose miesto vie
tose.

GRįfŽO LENKIJOS DISIDENTAS
Lenkijos disidentų organizacijos KOR 

veikėjas dr. Jan Josef Lipski, kuris buvo 
atvykęs į Londoną širdies operacijai', rug
sėjo 15 d. savo noru grįžo į Varšuvą.

'Lenkijos karinė valdžia kaltina KOR 
veikėjus už neramumus krašte ir ruošia 
jiems bylą. Nepaisant pavojaus būti suim
tam', dr. J. Lipskl pasiryžo grįžti Lenkijon 
ir atsakyti teisme.

Atėjus į butą, milicija suėmė dr. J. Lips- 
kį.

KOVOTOJAI NUTILDYTI
•Po išešerių metų žiauraus KGB perse

kiojimo, Sov. Sąjungos vadinamoji disi
dentų Helsinkio grupė nutraukė savo ko
vą.

Rugsėjo 8 d. Elena Bonner, Dr. A. Sa
charovo žmona, Vakarų korespondentams 
Maskvoje pareiškė, kad ta grupė, valdžios 
spaudžiama, daugiau nebepajėgia vykdyti 
savo pareigų ir baigia darbą.

Galutinis smūgis grupėje likusiems 
trims nariams buvo Sofijai Kallistratovai 
duotais įspėjimas, jog ji greitu laiku už 
„valstybės šmeižimą“ bus traukiama teis
man. Jeigu KGB savo įspėjimą vykdys, 
74 metų Kallistratovai grės kalėjimo baus 
mė iki 3 metų. Ji yra teisininkė, į Helsin
kio grupę įstojo 1977 metais, t.y. po me
tų, kai grulpė buvo 'įsteigta. Teismuose ji 
gynė ne vieną disidentą. Jų tarpe ir Vladi
mirą Bukovskį, kuris buvo nuteiktas, o vė 
liau iškeistas, ir dabar gyvena Anglijoje.

Dr. Sacharovo žmonos nutarimas viešai 
paskelbti Sovietų Žmogaus Teisių grupės 
užsidarymą, patvirtina tik tai, kas turėjo 
neišvengiamai įvykti. Beveik visi pirmie
ji nariai, įskaitant grupės steigėją Dr. J. 
Griovą, nubausti ilgų metų kalėjimo baus 
mėmis, arba uždaryti priverčiamojo darbo 
stovyklose, o keletas prievarta turėjo iš
vykti į Vakarus.

Nuo 1980 metų Dr. Sacharovas ištrem
tas iš Maskvos lį provincijos Gorkio mies
tą, ir 'beveik visiškai ten nutildytas. Atvi
rą laišką, kurį neseniai jis sugebėjo per
duoti į Vakarus, rašytą Rytų ir Vakarų 
mokslininkams ir akademikams, susirin
kusiems į konferenciją Varšuvoje, lenkų 
pareigūnai neleido skaityti. Laiškas dau
giausia buvo rašytas branduolinio moks
lo tema, bet pabaigoje Dr. Sacharovas' 
•kreipėsi į konferencijos dalyvius panau
doti įsaivo spaudimą kai kurių disidentų 
išlaisvinimui.

1975 metais Helsinkyje Žmogaus Teisių 
Deklaraciją pasirašė ir sovietai, todėl 1976 
metais Dr. Orlovas ir kiti disidentai įstei
gė vadinamąją Helsinkio grupę sekti Sov. 
Sąjungos pasižadėjimų vykdymą. Nuo pat 
įsisteigimo pradžios, sovietų valdžia sten
gėsi tą organizuotą veikimą sustabdyt!' ir

palaipsniui suiminėjo net tuos grupės na
rius, kurie Vakaruose buvo gerai žinomi. 
Dr. Orlovas 1977 metais nuteistas 7 me
tams priverčiamojo darbo stovyklos ir 5 
metams ištrėmimo Sibire.

DĖL DUJOTIEKIO (SANKCIJŲ
JAV prez. Reagano sankcijos prieš Eu

ropoje esančias bendroves, kurios yra su- 
darusios su Sov. Sąjunga sutartis' dujotie
kio įrengimams pristatyti, nebus, nutrauk
tos kol Lenkijoje nebus sustabdytas karo 
stovis. Taip paaiškino JAV pareigūnas 
William Brock, kuris veda užsienio pre
kybos derybas.

Valšingtono televizijos pasikalbėjime jis 
pasakė: „Mes nekeisime tų sankcijų kol 
nėra panaikintas karo stovis, kol nėra dis 
kusijų tarp Solidarumo, katalikų Bažny
čios ir Lenkijos vyriausybės, ir Ikol nėra 
'išleisti laisvėn politiniai kaliniai“.

W. įBroch pripažino, kad iliglšiol nėra 
požymių, jog karo stovis 'sušvelnėjo. At
virkščiai, atrodo, kad yra daug represijų. 
Bet sankcijoms turi būti duota laiko, kad 
jos būtų jaučiamos.

Jis ragino Vak. Europą Imtis bendrų su 
JAV priemonių, nes tokios problemos tu
ri būti sprendžiamos suderintu būdu. JAV 
vyriausybė mielai išklausytų bent kokius 
pasiūlymus tam tikslui pasiekti.

Amerika šiomis sankcijomis nori paro
dyti savo įsitikinimą, kad Lenkijoje, ar 
bet kur kitur pasaulyje, žmonės tori tu
rėti teisę priklausyti Bažnyčiai, ar profe
sinei Sąjungai ar kam kitam.

BRITANIJOS DARBININKŲ 
STREIKAS

Britų profesinių sąjungų kongresas nu
tarė paskelbti .rugsėjo 22 d., trečiadienį, 
akcijos diena. Tą dieną visos profesinės 
sąjungos yra raginamos paremti Sveikatos 
darbininkų reikalavimą pakelti atlygini
mus, dalyvaujant demonstracijose ir soli
darumo streikuose.

— Izraelio ginklų „Tadiran“ bendro
vė siunčia savo atstovą į Pekiną demonst
ruoti naujųjų elektroninių įrengimų tan
kams. Dar Iki šiol Kinija neturi diploma
tinių santykių su Izraeliu ir laiko jį eks
pansine valstybe.

Persekiojimai veda pogrindin
Paskutiniųjų kelerių metų KGB akcijos 

prieš Sov. Sąjungos disidentus pasekmes, 
buvęs sovietinių reikalų ekspertas Tailp- 
itinėj Amnestijos organizacijoj, Bohdan 
Nahaylo, neseniai „The Times“ dienrašty
je taip aiškina:

— Rusų disidentų Helsinkio grupėj liku 
slų trijų narių nutarimas nutraukti akty
vią veiklą, yra didelis smūgis visam Sovie
tų Sąjungos disidentų veikimui. Atvirų 
grupių sunaikinimas keičia ir pačio pasi
priešinimo pobūdį.

Per paskutiniuosius trejus metus, sovie
tinė valdžia vedė sustiprintą kovą prieš 
įvairius disidentus ir neprisilaikančius 
prie sistemos. Pirmasis smūgis teko pavie
niams ir grupėms priklausantiems asme
nims, kurie skelbė necenzūruotą informa
ciją. Po jų sekė kovojančiųjų dėl pilietinių 
teisių, darbininkų reikalų gynėjų, tikinčių 
jų, norinčiųjų emigruoti ir nerusų tauty
bės žmonių, reikalaujančių tautinių teisių, 
persekiojimai. Per tą laiką KGB suėmė

tų valdžia bet kuria kaina pasiryžusi su
stabdyti tą pasipriešinimą. Tuo laiku dau
gelis Vakarų stebėtojų nesuprato, kas iš 
tikrųjų vyksta, ir galvojo, kad tai tik 
„priešolimpinis valymas“. Netgi po Chruš
čiovo eros prasidėjęs religinio persekioji
mo suintensyvinimias, praėjo daugumos 
nepastebėtas. Tik pavieniai ir paviršuti
niški pranešimai apie sovietų disidentus 
pasirodydavo Vakarų spaudoj, ir jie dau
giausia rėmėsi įvykiais pačioje Maskvoje. 
Ilš tikrųjų pasipriešinimas buvo daug pla
čiau išsiplėtęs, negu viešai buvo skelbia
ma. Pvz., 1977 m. Orlovo ir Ščaranskio var 
dal Vakarų spaudoje buvo plačiai links
niuojami, bet ar daug girdėjosi apie Ru
denoką, Petkų, Aruitunianą ir Kostavą? Jie 
buvo Ukrainos, Lietuvos, Armėnijos ir 
Gruzijos Helsinkio grupių įžymieji nariai.

Nenuostabu, kad pirmoje eilėje pradėtos 
naikinti Helsinkio grupės. Mažos armėnų 
ir gruzinų grupės buvo greit nutildytos. 
Didžiausia ukrainiečių grupė tik 1980 me
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PASAULYJE
— Mardko konferencijoj, kurioj dalyva

vo 18 arabų valstybių atstovai, buvo nu
tarta pripažinti Izraelio valstybę jos bu
vusiose prieš 1967 m. ribose. Už tai jie 
nori nepriklausomos Palestinos valstybės 
Gazos ir Vakarinio kranto žemėse, šiuo sa 
vo nutarimu arabai padarė didelę nuolai
dą, nes iki šiol jie iš viso nenorėjo pripa
žinti Izraelio savo kaimynystėje, ir dėl to 
buvo jau net keturi karai.

— Rugsėjo 8 d. Kinija oficialiai paskel
bė naujos krašto konstitucijos tekstą. Per- 
tvaikytoj konstitucijoj mažiau garbina
mas buvęs pirmininkas Mao. Pvz., nėra 
tokių sakinių, kaip „mūsų didysis vadas ir 
mokytojas“ ir „didžiausias mūsų laikų 
m arks 1st as-leninist a s‘ ‘.

— Graikijos min. pirm. Papandreou ap
kaltino Turkiją, kad ji nenorinti prisidėti 
prie Balkianų laisvos nuo branduolinių 
ginikių zonos įvedimo. Esą, Turkija kartu 
su Pakistanu gaminasi branduolinę bom
bą.

— V. Vokietijos Pramonės ir Komerci
jos Rūmų duomenimis, D. Britanijoje yra 
apie 700 vokiečių 'bendrovių, kurios atei
tyje numato dar plėstis, nes čia jos turi 
gerą rinką ir jos yra patenkintos britų dar 
bin inkais.

— Meksika yra atsidūrusi dideliuose 
ekonominiuose sunkumuose. Praėjusią sa
vaitę ji kreipėsi į Tarptautinį Finansų 
Fondą (IMF), prašydama 4.5 milijardų 
dolerių paskolos. Tačiau bankininkai ne
siskubino gelbėti, nes neseniai krašte 
įvykdytas privačių bankų nacionalizavi
mas ir valiutos suvaržymas įkėlė (įvairiasi 
pasitikėjimo abejones.

— šiais metais kokliušo epidemija D. 
Britanijoje ypač išsiplėtė. Buvo skiepija
mi valkai iki 3 metų amžiaus, o dabar 
skiepijimas praplėstas iki 5 metų.

— Garsioji pasaulio lauko tenisininkė 
čekoslovakė (dabar jau JAV pilietė) Mar 
tina Navratilova, laimėjusi britų, prancū
zų ir australų čempionatus, paskutiniame 
turnyre Amerikoje pralaimėjo amerikietei' 
Shriver, ktrri pasaulio geriausių moterų 
teniso žaidėjų tarpe skaitoma septintąja.

— „Žaliosios taikos“ organizacija pasiun 
tė į Atlanto vandenyną du savo laivus ku-
rių uždavinys trukdyti olandų laivams 
6.000 tonų branduolinių atliekų skandini
mą.

— Koelne, V. Vokietijoje, įvykusios Eu
ropos kraštų lėktuvų modelių skridimo 
varžybose, pirmą vietą laimėjo britai, ant
rą — sovietai ir trečią jugoslavai.

— Čilės prez. Pinochet pareiškė, Ikad tik 
po 1990 m. kongreso išrinkimo bus leista 
veikti politinėms partijoms, bet jų galia 
bus apribota ir neturės teisės naudotis už
sienio fondais.

— Kinų mokslininkai išaugino naują 
rūšį ryžių. Tie ryžiai turi apetitą keliantį 
kvapą ir duoda didesnį derlių.

— Buvęs sovietų šachmatų meisteris 
Boris Gulko 7 d. tapo suimtas, kai Mask
voje vykusiame šachmatų turnyre iškėlė 
plakatą, reikalaudamas teisės išemigruoti 
į Izraelį.

— Ugandos kariuomenė paėmė į nelais
vę apie šimtą partizanų, ir krašto Apsau
gos ministerls tikisi, kad laike kelių sa
vaičių sukilėlių judėjimas bus užgniauž
tas.

— Mozambiko karo aviacijos lakūnas 
Bomba, kuris lėktuvu pabėgo į Pietų Af-

PANAIKINTOS FALKLANDO 
SANKCIJOS

Argentina sutiko su Bank of England 
pasiūlymu panaikinti finansines sankcijas, 
kurias D. Britanija ir Argentina buvo įve- 
dusios Falklando konflikto metu.

Sankcijos iš abiejų pusių panaikintos 
rugsėjo 15 d.

SERGA IRUDOLF HESS
•Buvęs Hitlerio padėjėjas Rudolf Hess, 

kuris kaip vienintelis kalinamas karo nu
sikaltėlis yra laikomas Berlyno Spandau 
kalėjime, sunkiai serga. Jis yra perkeltas 
į Britų Ikaro ligoninę Berlyne.

Manoma, kad 88 metų amžiaus kalinys 
turi plaučių uždegimą.

apie 1000 žmonių, o daugelis kitų turėjo 
pergyventi tardymus, kratas, grasinimus 
ir sumušimus.

Kai 1975 metais Sovietų Sąjunga pasi
rašė Helsinkio aktą, padidėjo viltys, jog 
sovietų valdžia prisilaikys pagrindinių 
žmogaus teisių nuostatų, ir disidentai pra 
dėjo atvirai reikštis, įkurdami 1976 m. 
Maskvoje Helsinkio nutarimų vykdymo 
Rusijoje sekimo grupę, kuri greit tapo 
centrine Sov. Sąjungos žmogaus teisių or
ganizacija. Ji veikė atvirai, prisilaikyda
ma sovietų konstitucijos ir tarptautinių 
žmogaus teisių nuostatų. Nežiūrint įvairių 
sunkumų ir areštų, ta grupė paskelbė apie 
200 dokumentų, susietų su žmogaus tei
sėm Sov. Sąjnugoje. Jos pavyzdžiu selkė 
panašios grupės Ukrainoje, Lietuvoje, Ar 
mėnijoje ir Gruzijoje, kur žmogaus teisių 
sąvoka tampriai ri'šasi su tautinėm teisėm.

Šalia vadinamųjų Helsinkio grupių, iš
kilo ir kitokių susiorganizavimų, kaip ne
oficiali „darbo komisija“ tirti psichiatri
jos politiniams kaliniams piktnaudžiavi
mą. Du kartu bandyta įsteigti nepriklauso 
mas profsąjungas. Įsisteigė kelios grupės 
kovai dėl religijos laisvės, moterų teisių, 
geresnio invalidų aprūpinimo ir emigraci 
jos varžymo. Be to, eilė nerusų tautų at
stovų pareiškė viešus protestus rusifikaci 
jos ir rusti vyravimo jų kraštuose reikalu.

1979 m. pabaigoje KGB išplėtė savo 
kampaniją užgniaužti prasidėjusią pasi
priešinimų epidemiją. Dr. A. Sacharovo 
ištrėmimas į Gorkį, jau reiškė, kad sovie

tais galutinai nuslopinta: 20 narių nuteis
ta nuo 10 iki daugiau metų kalėjimo. Mask 
vos grupė, likus tik trims nariams, nutarė 
pati likviduotis. Dar nėra aišku, ar veikia 
smarkiai praretinta lietuvių 'grupė.

Tačiau tų grupių sunaikinimo pergalė 
sovietų valdžiai gali būti bevertė. Priver
tusi disidentus eiti į pogrindį, ji užbaigė 
atvirą „legalią“ pasipriešinimo fazę. Da
bar valdžiai kyla pavojus susidurti su 
slaptu ir kovingesniu pasipriešinimu', ku
rio vadai įsitikinę, jog tuščia reikalauti iš 
sovietų valdžios, kad ji laikytųsi savo įsta 
tymų ir gerbtų tarptautinius susitarimus.

Įvykiai jau rodo, kad šis politinės opo
zicijos Įtempimas yra prasidėjęs. Praėju
siais metais buvo paskelbta 16 puslapių 
deklaracija, kurią pasirašė „Tautos de
mokratijai iniciatyvos grupė“. Kitas slap
tas 'atsišaukimas kvietė stoti į „nelegalią 
masių ir darbininkų klasės organizaciją“. 
Šiais metais birželio mėn. Maskvoje buvo 
suimti 6 slaptos socialistų organizacijos 
nariai. Vakarinėse Sov. Sąjungos respub
likose, kur tautinis nusistatymas yra stip
rus,pogrindžio veikimas nemažėja. Nese
niai slaptų atsišaukimų platinimas Ukrai
noje, Estijoje ir Latvijoje, iššaukė naujų 
areštų, o Lietuvoje pasirodė naujas savi- 
laidos laikraštis.

Gegužės mėn. paskyrimas nauju KGB 
vyriausiu viršininku žiauraus Fedorčuko, 
piatrižymėjusio persekiojimais Ukrainoje, 
reiškia, kad sovietų valdžia ir toliau nema 
no daryti kokių nors nuolaidų.

riką, bet po 9 mėnesių nusivylęs sugrįžo į 
savo kraštą, dabar kovoja priešvalstybi
nių partizanų daliniuose.

— Kinijos komunistų partijos generali
nis sekretorius Hu Yaobang savo rugsėjo 
7 d. pranešime sako, kad Kinija sieks 
glaudesnių ryšių su kairiojo sparno par
tijomis užsieniuose, beit nesiūlys niekam 
komunizmo eksporto. Kinijoj yra 39 milijo 
nai komunistų partijos narių.

— Amerikos „Disneyland" yra žymiau
sia pramogų vieta pasaulyje. Dabar bri
tai investuos 200 milijonų svarų panašiai 
vietai įrengti. 1.000 akrų žemės plotas jau 
surastas prie Conbio. Vieta vadinsis „Won 
derland Park".

— Naujų, „Y“ raidės registracijos, au- 
mobilių pardavimas D. Britanijoje per 
rugpjūčio mėnesį pasiekė rekordinį skai
čių — 302.000. Daugiausia parduota „Es
cort“ (27.499), antroj vietoj — „Metro1 
(25.860.), trečioj — „Fiesta“ (25.752).

Fordo Dagenhamo (Londone) fabrikas 
dabar turi 120 naujų robotų ir gamina 
„Sierra“ modelį, kuris pakeis, papuliarią- 
sias „Cortina“ mašinas. Naujas modelis 
pasirodys rinkoje spalio 15 d.

— Britų kalėjimai yra perpildyti, dau
giausia jaunais nusikaltėliais. Pirmą kar
tą šiame šimtmetyje kalinių yra daugiau 
kaip 45.000.

— JAV susijungė trys paskiros Liute
ronų Bažnyčios, kurios dabar sudarys ket 
virtą savo didumu religinę grupę krašte 
— apie 6 mil. narių.

1
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Lietuvių kalbotyros istorija
FilcT.. k. Antanas Balašaitis žurnale 

„Mclkslas ir Gyvenimas“ rašo apie Lietu
voje išleistą dr. Algirdo Sabaliausko „Lie
tuvių kalbos tyrinėjimų istoriją“(A. Sa
baliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo Is
torija iki 1940. V., 1979, 254 p.; A. Saba
liauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo isto
rija 1940—1980. V., 1982, 268 p.).

Apie lietuvių kalbotyrą A. Sabaliauskas 
rašo: „Lietuvių kalbos mokslas turi ilgą 
istoriją, einančią nuo pirmosios knygos T>a 
sirodymo, pirmojo žodyno, gramatikos iš
leidimo, naivių lietuvių kalbos kilmės aiš
kinimų iki mūsų laikų tikslia metodika 
besiremiančių tyrinėjimų. Be pačių lietu
vių, didesnę ar mažesnę duoklę lietuvių 
kalbos mokslui atidavė rusų, vokiečių, 
lenkų, latvių, čekų, bulgarų, danų, švedų, 
norvegų, suomių, estų šveicarų, prancūzų, 
amerikiečių ir kitų tautų kalbininkai. Tiks 
liai apžvelgti visus šiuos tyrinėjimus yra 
sudėtingas ir vargu vieno žmogaus jėgoms 
įmanomas uždavinys“.

Pirmojoje 'knygoje apžvelgtos seniausios 
žinios apie baltus ir lietuvius, pirmosios 
mūsų gramatikos ir žodynai ir plačiai pa
nagrinėti lietuvių kalbos tyrinėjimai nuo
XIX a. vidurio, susiformavus lyginama
jam istoriniam metodui. To laikotarpio lie 
■tuvių kalbos tyrėjai daugiausia buvo ne 
lietuviai, o kitataučiai mokslininkai, su- 
skatę gelbėti, atrodo, jau išnykstančią kai 
bos mokslui tokią vertingą kalbą. Profe
sionalių lietuvių kalbininkų atsiranda tik
XX a. pradžioje. Po K. Būgos ir J. Jab
lonskio sekė jų mokiniai A. Salys, P. Skar 
džius, P. Jonikas.

Skaitant antrąją knygą, į akis krinta ty 
rėjų geografijos pasikeitimas, šią knygą 
autorius pradeda nuo reikšmingiausių or
ganizuoto mokslinio tyrimo kolektyvinių 
darbų nagrinėjimo. Jie rengiami Vilniuje 
po 'Iii pas. karo išaugusiame MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute. Svarbiau
sias iš jų — didysis „Lietuvių kalbos žo
dynas", kurio sumanymą A. Sabaliauskas 
sieja su K. Būgos vardu. Aptaręs kitus ko
lektyvinius veikalus: akademinę lietuvių 
kalbos gramatiką, atlasą ir onomastikos 
bei terminologijos studijas, autorius atski
rai apžvelgia žymiausių šio laikotarpio lie
tuvių kalbininkų darbus. Pirmoji apybrai 
ža skiriama profesoriui J. Balčikoniui — 
lietuvių kalbos ir jos tyrėjų ugdytojui, di
džiojo mūsų žodyno organizatoriui ir re
daktoriui. Tokių apybraižų čia yra dar 
33. Jose aptarti darbai tiek senosios, tiek 
vidurinės kartos kalbininkų. Dauguma jų 
■universiteto ir pedagoginio instituto auk
lėtiniai, o dabar lietuvių ir baltų kalbų 
katedrų profesoriai ir docentai. Mokslų 
Akademijos mokslininkai, čia aprašyti dia 
lektologai ir kalbos istorikai Z. Zinkevi
čius, V. Grinaveckis, A. Girdenis, J. Kaz
lauskas, J. Palionis, baltistas V. Mažiulis, 
gramatikai K. Ulvydas, V. Amrazas, žo
džių darybos teoretikas ir etimologas V. 
Urbutis, onomastikos specialistas A. Vana 
gas, lietuvių tarminių žodynų pradininkas 
V. Vitkauskas ir kt.

Ir užsienyje domėjimasis lietuvių kalba 
nemažėja. Tai rodo senuose Europos uni
versitetuose veikiančios lietuvių kalbos 
katedros ar seminarai, šioje knygoje pla
čiau aptarti kelių dešimtčių užsienio moks 
lininkų darbai, kuriuose tiriama lietuvių 
kalba arba remiamasi baltų kalbų faktais 
Kaip pažymi A. Sabaliauskas, po Vilniaus 
lietuvių kalba daugiausia domimasi senas 
lituanistines tradicijas turinčios Maskvos 
mokslo įstaigos. Lietuvių kalbotyrai Šiuo 

laikotarpiu ypač nusipelnė V. Toporovas, 
V. Ivanovas, T. Bulygina, O. Trubačiovas, 
J. Stepanovas.

Į lituanistiką užsienio kalbininkai atėjo 
skatinami įvairių motyvų. Lenkas J. Ot- 
rembskis, tverečėnų tarmės puikios mono
grafijos autorius, pratarmėje rašo, jog šį 
veikalą rašęs ne vien dėl mokslinių inte
resų, bet ir dėl pagarbos 'bei simpatijos 
lietuvių tautai ir kultūrai. Kitas lenkas 
J. Safarevičius tyrinėjo ne tik lietuvių 
kalbos veiksmažodžius, bet ir M. Mažvy
dą, Išskaitė jo pavardę „Katekizme“ ir tuo 
išsklaidė abejones dėl pirmosios knygos 
autoriaus.

Ne vien lietuvių kalbotyrai, bet ir kul
tūrai nusipelnė Rytprūsių vokietis poli
glotas, J. Bretkūno raštų tyrėjas ir lietu
viškų pasakų vertėjas V. Falkenhanas. Iš 
užsieniečių lietuviškai daugiausia savo 
darbus spausdino pirmojo lietuvių kalbos 
etimologinio žodyno autorius E. Frenkelis. 
Tiek šie, tiek baltų kalbų lyginamosios 
gramatikos autorius norvegas Chr. Stan
gas ar amerikietis V. Šmolstygas yra nu
sipelnę ne tik lietuvių, bet ir apskritai 
baltų filologijai.

Pasirinkęs lietuvių kalbotyros augimą 
parodyti kaip bendrą procesą per šio moks 
lo tyrėjus. A. Sabaliauskas pateikė įspū
dingą galeriją kalbininkų paveikslų, su
registravo svarbiausius jų darbus, pla
čiau aptardamas susijusius su lituanistika 
ar baltistika, šitaip autorius parodė baltis 
tiką kitų kalbų tyrinėjimų fone. Tačiau 
gal nesunkiai galima buvo ir daugiau lie
tuvių kalbininkų sugrupuoti pagal stam
besnes tyrinėjimų sritis. Šios dvi knygos 
tai tarsi baltistikos mokslininkų enciklope 
dinis žodynas su išsamia svarbiausių dar
bų bibliografija, pateikta net 1900 išnašų 
(antrojoje 'knygoje jų 851). Tokį informa 
cijos gausumą (apie 530 rodyklėje mini
mų kalbininkų) gerokai lėmė 'ir autoriaus 
sėkmingai palaikomi santykiai su dauge
lio šalių baltistais.

A. Sabaliausko „Lietuvių kalbos tyrinė
jimų istorija“ — pirmoji ir būtina lietu
vių kalbotyros istorijos pakopa, nuo ku
rios galima pradėti tirti atskirų jos sričių 
raidą. Puikiai derindamas mokslininko 
kruopštumą su gyvu mokslo populiarinto
jo stiliumi, A. Sabaliauskas parašė didžiai 
vertingą lietuvių mokslo ir kultūros vei
kalą.

AUŠROS METAI
Sekančiais metais sueina 100 metų nuo 

pirmojo Aušros numerio pasirodymo. Auš 
ra ženklino mūsų tautinio atgimimo pra
džią, kuri buvo apvainikuota Lietuvos Ne
priklausomybės Akto pasirašymu. Su Auš
ra taip pat prasidėjo tvirtesnis bei pasto
vesnis spausdinto lietuviško žodžio kelias. 
Minint šią sukaktį PLB valdyba 1983- 
sius metus skelbia Aušros metais ir pra
šo vlisų kraštų Lietuvių Bendruomenes tai 
atitinkamai paminėti ateinančių metų 
bėgyje. Ir šiandien, kai lietuvių tautą oku 
pantas naikina pavergtame krašte, o iš
eivijos gretas retina laikas ir patogi ap
linka, spausdintas lietuviškas žodis yra1 
viena iš pagrindinių priemonių tolimes
niam sąmoningumui išlaikyti. Kviečiame 
visą lietuvišką išeiviją jungtis į šios svar
bios sukakties paminėjimą bei įprasmini
mą.

LABDAROS 
VEIKLA

Mielosios ir mielieji „Labdaros“ Draugi
jos narės, nariai ir rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1982/1983 mokslo me
tai. Jaunimas sugužėjo į mokyklas. Tė
vams padaugėjo rūpesčių, tiek pat „Lab
daros“ Valdybai, šiais metais jai tenka 
daugiau darbų atlikti. Vokietijos visuo
menei propaguojant didesnę paramą 'Len
kijos gyventojams ir valdžiai atleidus pir
mam pusmečiui siuntas į Lenkiją nuo 
pašto rinkliavos, lietuviškoji visuomenė 
irgi labai aktyviai įsijungė lį tą akciją ir 
reikalavo iš „Labdares“ adresų, labiau 
reikalingų paramos lietuvių. „Labdara“ 
rūpino adresus su šeimų padėties aprašy
mu. Tokių adresų jau suteikta per 150. 
Daug rūbų siuntinių, dažnai su priedu 
skalbimo miltelių, muilo ir kt. išsiuntė 
Kanados L.B-nės Hamiltono Šalpos Fondo 
skyrius (p. J. Astas ir kt.). Vokietijos- 
Romuvos apylinkė (pirm. A. Lipšis ir kt.), 
p. Dr. A. Vergei, Kun. K. Senkus, p. Z. 
Glemžienė 23 siuntinius po 1’5 kg. Kun. 
Sen. J. Urdze parūpino daug maisto siun
tinių. Atsiliepė Australijos L. B-tnės Ade
laidės apylinkė (pirm. Č. J. Zamoiskis, 
Ižd. A. Mikeliūnas). Paprašė adresų ir at
siuntė piniginę paramą. Adresų prašė vo
kiečių 'šeimos. Lietuviai siunčia dar siun
tinius ir šalia „Labdaros“ adresų. „Lab
dara“ pirmoje eilėje rūpinasi moksleivija, 
skaitlingomis ir nelaimių ištiktomis šei
momis.

Į „Labdarą“ pradėjo kreiptis Lenkijos 
jaunimas su prašymais atsiųsti liet, kny
gų. „Labdara“ jų parūpina ir siunčia. 
Tarp kitko nueina „Europos Lietuvis“ ir 
„Pasaulio Lietuvis“. Pvz. p. Stasys Motu
zas perdavė „Labdarai' savo knygas (apie 
400 egz.) su stambiu piniginiu' priedu. Jo 
knygų dalis jau keliauja ten per rankas. 
Pora ilš ten atsiliepimų. „Labai ačiū už... 
knygas, kurias įdėjote į siuntinį. Norėčiau 
Jūsų prašyti, kad. jeigu galite, atsiųskite 
daugiau. Man tai brangiausia dovana“. 
„Vienas knygų siuntinėlis pasiekė mus. 
Tikimės ateis ir kiti. Knygos labai vertin
gos ir įdomios. Gerai būtų, kad knygos pa 
siektų visus liet. židinius, tai, kad jomis 
naudotųsi ne vien Varšuvos studentai.“ 

„Labdaros“ reikalas — materiali para
ma, kultūriniams ryšiams kviečiamos liet, 
jaunimo organizacijos.

„Labdaros“ piniginės pajamos pirmame 
pūsime ty j e ėjo maždaug pagal numatyta 
sąmatą.

„Labdaros“ visuotinis narių susirinki
mas reiškia labai širdingą padėką nariams 
ir rėmėjams ir tikisi, kad antrame metų 
pusmetyje mūsų visuomenė suteiks gali
mybę metus užbaigti pagal numatytą pla
ną.

Rėmėjų sąrašas bus paskelbtas metams 
pasibaigus.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu
J. Glemža 

Pirmininkas

Adresas: J. Glemža, 
Conventrain 33, 
7260 Calw-Hirsau 
W. Germany

Banko konto: Labdara e. V. Landesgi- 
rokasse Stuttgart Nr. 1185168

BLZ 60050101

Bronius Vieraitis

Rugiapjūtė
Atsiminimai iš Lietuvos

Švytuoja dalgiai plieno 
Saulę nešdami!
Žengia vyrai, kaip vienas 
Pradalges (tiesdami...

čia juntamas mūs darbas, 
Ir jėga ir viltis;
Čia visų metų vargas, 
Ašaros ir širdis...

Varpos auksu pavirsta, 
Jos, kaip auksas širdy.
Imtum, ir apsiverktum, 
Kai tą pėdą keli...

Vis linksta griebėjėlės 
Vaidilutės laukų.
Milsvoji (rugiagėlė, 
Prie sesutės plaukų!

Sakyk, pakeltum skėtį, 
Prieš saulę pamojuoti
Bet niekas griebėjėlėms — 
Ir saulėje dainuos!..

Taip ir surišo jūras, 
Auksintas, ryšeliu!..
Kvepia (nuo grįčios dūmas, 
Ir kepsniais... Hr alum.

Nuneškit įmanė svajos, 
Ten klumpių panešiot. 
Su rugėgėle plaukuos, 
Mergaitės paieškot...

Atsiųsta paminėti
PASTOGĖ, Nr. 1, 1978 m. Lietuvos po

grindžio spaudos reprodukcija, kurią lei
džia PLB Valdyba Čikagoje, JAV. Leidi
nio Nr. 7, knygelėje 57 psl. Kaina 3 dol.

PASTOGĖ, Nr. 2, 1979 m. Leidinio Nr. 8. 
Knygelėje 80 psl.. kaina 4 dol.

Filatelistų draugijos „LIETUVA“ (apžval 
ginis leidinys 1946—1981, Chičagoje, 1982. 
Red. E. Jasiūnas, meninis apipavidalini
mas A. Beieškos. 88 psl. didelio formato 
gražiai išleista knyga. Įrišta į kietus vir
šelius. Turinyje: Draugijos „Lietuva“ isto 
rija, Liet, filatelijos veiklos apžvalga. Fi
latelistų d-jos parodos, Reprezentacinis 
Lietuvos pašto ženklų rinkinys, ir kt. 
straipsniai, daug iliustracijų. Knygos tira
žas — 500 egz.

ELTA Information bulletin, Nr. 7—8, 
1982 m. Eltos informacijos . anglų kalba, 
liepos - rugp. 1982 m. Leidžiamas Tautos 
Fondo lėšomis. Adresas: 1611 Connecticut 
Ave. NW, Suite 2, Washington, DC 20009, 
USA.

Chronicle of (the Catholic Church in Li
thuania No. 51 March 19, 1982. American 
publication August 1, 1982. DKB Kroni
kos vertimas į anglų kalbą, išleistas atski
ra knygele. Leidėjas: Lithuanian R.C. 
Priests' League of America, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. 11207, USA.

PARODA
Dail. Jone Karužaltė savo tapybos dar

bų ir plėšinių parodą surengė Či
kagos bibliotekoje. Meno studijas ji yra 
baigusi Kolumbijos kolegijoje Čikagoje 
1980 m.

Su lietuviai* 
įsasae»lgį»

STOVYKLA NEMOKANTIEMS 
LIETUVIŠKAI

Rugpjūčio 8—15 dienomis „Dainavoje“ 
prie Čikagos buvo suruošta stovykla lie
tuvių kilmės jaunimui, nemokančiam lie
tuviškai. Į stovyklą užsiregistravo per 80 
jaunuolių. Buvo numatyta plati paskaitų 
ir pramogų programa.

NAUJAS (PIANISTAS
Vygantas Čampė Marylando, JAV, mu

zikos mokytojų sąjungos suruoštame kon
certe laimėjo pirmąją vietą grojant forte- 
piono klasinius veikalus.

Jaunojo muziko motina Diana yra pia
nistė, o tėvas dr. Kazys čampė atomi
nės fizikos specialistas. Jis dirba Vašing
tone.

PIRMAS MEDICINOS (MOKSLŲ 
DAKTARAS

MŪSŲ PASTOGĖ praneša, kad liepos 
31 d. Melbourne universitete buvo pripa
žintas doktoratas ir 'įteiktas Med. Dr. dip
lomas lietuviui gydytojui Linui Juozui 
Dziukui. Tai esąs pirmas lietuvis Austra
lijoje įgijęs medicinos mokslo daktaratą.

Linas Dziukas, būdamas vos keterių me 
tų berniukas, atvyko su 'tėvais į Australi
ją 1949 m. Melbourne universitete 1968 m. 
jis baigė medicinos fakultetą. 1978 m. jis 
įgijo „The Royal Australasian College of 
Physicians Fellowship". Šiuo metu Dr. Li
nas J. Dziulkas dirba vienoje Melbourne 
ligoninėje kaip skyriaus direktorius.

MIRĖ iST. PAULAUSKAS
Rugpjūčio 18 d. Tarro vietovėje, Austrą 

lijoje, mirė Stasys Paulauskas, kilęs iš Pa 
švintinio apylinkės, šaulių apskr.

Gimęs 1909 m. birželio 17 d., velionis 
Lietuvoje mokytojavo įvairiose šiaurės 
vietose.

MIRĖ KUN. J. JANKAUSKAS
Po ilgos ligos rugpjūčio 5 d. Italijoje 

mirė kun. Juozas Jankauskas, sulaukęs 
59 m. amžiaus.

Velionis studijas buvo pradėjęs Telšių 
seminarijoje. Kunigu įšventintas 1949 m. 
Romoje. 'Buvo baigęs universitetą ir įgi
jęs teologijos licenciato laipsnį. Dirbo Ro
mos miesto sielovadoje ir kurį laiką bend 
radaribiavo Vatikano radijuje. Pastaruo
sius 15 m. kapellonavo italų mokyklose. 
Palaidotas šiaurės Italijoje.

NAUJA KNYGA ANGLŲ KALBA
Lietuvių Tautodailės Institutas šį rude

nį išleis dail. Antano Tamošaičio knygą 
„Lithuanian Easter Eggs" (lietuviški mar
gučiai). Tai bus 216 psl. (knyga su 1870 
iliustracijų, didžioji dalis spalvotų.

Knyga Kanadoje kainuos 23 dol, per
siuntimas į užsienį — 3 dol. Užsisakyti ga
lima šiuo adresu: Lietuvių Tautodailės 
Institutas, c/o 243 South Kingswav, To
ronto, Ont. M6S 3V1 Canada,

J. (MILTINIUI 75 METAI
Talentingam režlsoriui ir dramos akto

riui Juozui Miltiniui rugsėjo 3 d. sukako 
75 m. amžiaus. Keturiasdešimt savo gyve
nimo metų J. Miltinis praleido Panevėžio 
teatre. Teatro vaidybos studiją jis baigė 
Kaune 1931 m., vėliau studijavo Paryžiuje.

F. Neveravičius

GABUMAI
Humoreska

Ildefonsą Baltakojį pažįstu neblogai.
Negaliu pasakyti, jog labai gerai, atseit, kad, 

kaip kai kurie mūsų inteligentai mėgsta sakyti, bū
čiau drauge su juo kitąsyk kiaules ganęs, bet... vis 
dėlto.

Pagaliau, manau, kad daugelis jį pažįsta. Jis 
sukaliojasi kiekviename mieste ir net kaimuose, kur 
tik yra susispietusių kiek daugiau mūsų tautiečių.

Ildefonsas Baltakojis, ką apie jį besakytų žmo
nės, neabejotinai yra apsišvietusi ir gabi asmenybė. 
Veltui stengtumėms sustatyti formalų jo išsilavini
mo cenzą. Tai nebūtų paprasta ir lengva.

Kalbėdamasis, pav., su mažai išsilavinusiais 
žmonėmis, jis kalba ir laikosi taip, kaip, jo many
mu, turėtų kalbėti bei laikytis mokslų daktaras. 
Tada jis nedviprasmiškai duoda pajusti esąs aukš
tus mokslus išėjęs žmogus.

Su labiau prasilavinusiais jis privengia kalbėtis 
apie gimnazijos lankymo ar universitetinių studijų 
laikus. Užtat drąsiai ir išmintingai dėsto savo pa
žiūras į bet kurį dalyką. Nesvarbu, ar tai būtų po
litinis. visuomeninis, literatūrinis ar meno klausi
mas.

Kad kartais jam pasitaiko Šumaną palaikyti 
Rytų Vokietijos ministeriu pirmininku, „Karo ir 
Taikos“ parašymą priskirti Cerčiliui, Formozą su 
užsispyrimu vadinti Pietų Afrikos iškyšuliu,. o My
kolą Angelą Buonarotti sumaišyti su Mykolu Ar- 
kangelu — dalykėliai tiek menki, kad tos nekalto 

pobūdžio paklaidos negali mažinti jo autoriteto ar
ba kelti abejonių dėl jo išsimokslinimo.

Jei jam tenka susidurti su asmenimis, apie ku
riuos jis žino, kad jie tikrai išėję aukštąjį mokslą, 
Ildefonsas Baltakojis darosi atsargus ir ima kiek 
laviruoti. Kalbėdamasis su teisininku arba humani
taru, jis paprastai teužsimena apie savo studijas Ve
terinarijos Institute, su veterinarais — duoda su
prasti lankęs teisių ar humanitarinį fakultetą, su 
medikais kalbėdamasis — jis inžinierius.

Ildefonsas Baltakojis — veiklus ir jautrus vi
suomenininkas. Jis labai vykusiai, sakyčiau, meist
riškai moka kritikuoti kiekvieną visuomeninio dar
bo apraišką, bendro ar vietinio pobūdžio, jeigu jis 
pats tam darbui nevadovavo arba bent jame neda
lyvavo. Jo aštri, teisinga ir sąmoninga kritika ne
aplenkia ir veikėjų. Ypač jų asmeninio gyvenimo. 
Negalėčiau, ranką and širdies padėjęs, tvirtinti, kad 
Ildefonsas Baltakojis kiekvieną didesnio ar mažes
nio rango visuomenės darbuotoją tiesiog apvagina. 
Ne. Jis tik pasitenkina, kiekvienam jų pritaikyda
mas šiuos posakius: pinigai, eidami per rankas, 
prie jų prilimpa, ir — niekas nieko už dyką nedaro.

Aptardamas kurį visuomeninio darbo atliktą 
žygį, Ildefonsas Baltakojis nebūtinai jį išpeikia. 
Dažniausiai jis tik duoda suprasti, kad, jeigu jis, Il
defonsas Baltakojis, būtų tam darbui vadovavęs, 
išdavos būtų kur kas geresnės.

Tačiau kuriam darbui vadovauti, o ypač tik 
dalyvauti jame, be titulo, jis nesiskubina, sakyda
mas iš anksto, kad nieko gero iš to negali išeiti, jei 
vadovauja Jonapetris, arba, jog rengiamas dalykas 
permenkos reikšmės tam, kad jis, Ildefonsas Balta
kojis, jam skirtų savo brangų laiką. Ir iš viso — 
jis esąs nusivylęs visuomeniniu darbu. Jis tiek dėl 

jo esąs nukentėjęs. Tiek laiko ir sveikatos jam sky
ręs ir Lietuvoj ir vėliau Vokietijoj. Stovyklose be 
jo neišsiversdavęs nė vienas komitetas, nė vienas 
bendrojo gyvenimo krustelėjimas.

Kaip ir kodėl nuo visuomeninio darbo jis nuken
tėjęs, Ildefonsas Baltakojis paprastai nesisako. Ta
čiau, žiūrint į jo veido išraišką, kai jis apie tai kal
ba, šiurpas ima kirbinti nugarą ir širdį sumaudžia.

Tikrai, koks nepavydėtinas tokio veiklaus vi
suomenininko likimas. Dirbo, plušo, naktimis, gal, 
nemiegojo, „Lencugėlį“ šoko — ir štai tau, vietoj 
pripažinimo, padėkos — dar nukentėjo žmogus. Ir. 
matyti, ne šiaip sau nukentėjo, bet žiauriai, jei to
kia šviesi, energija, dinamiška asmenybė visam lai
kui liko atgrasyta — nuo visuomeninio darbo.

Pikti liežuviai tvirtina, esą, Ildefonsas Balta
kojis nemokąs nė vienos svetimos kalbos. Be abejo 
— tai tik pikti gandai, daugiau nieko. Tik paklau
sykit, ką Ildefonsas Baltakojis pasakoja, kaip jis, 
būdamas aukštas pareigūnas, į ožio ragą varydavo 
vokiečių okupacinės valdžios aukštus pareigūnus, 
kaip gražiai savo iškalba apsukdavo užsispyrusius 
švabus Vokietijoje. O kad ir dabar — kaip jis gra
žiai apšviečia politiniais klausimais visus britus, 
pradedant fabriko šlavėju, baigiant to paties fab
riko Johnu Smith'u, kuris dirba prie paskutinės 
mašinos pietiniame halės gale. Be to, sekma
dieniais jis perkasi „Sunday Pictorial“ — vadinasi, 
žmogus angliškai moka. Todėl manau, kad tai ir
gi pletkos, jog Ildefonsas Baltakojis, kai jam pasi
taiko eiti į darbo ministerijos įstaigą, maitinimo 
įstaigą ar policiją, jis paprastai prikalbina eiti drau
ge neblogai angliškai sukoriantį pažįstamą. Kad 
linksmiau būtų.

\Bus daugiau)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 75

Žmogus užėjo į metalo dirbinių krautu
vę.

Vieną jam pasiūlė už 12 centų, 50 už 
24 centus ir 100 už 36 centus. Jis norėjo 
gauti 5.

Ką jis pirko ir kiek už 'tai mokėjo?

Atsakymas Nr. 74
Čekis buvo 31 lt. 63 et. Per 'klaidą gavo 

63 lt. 31 et. Namo parsinešė 63 lt. 25 ct„ 
nes 5 et. išleido laikraščiui.

Anglas kreipėsi į vieną Airijos viešbutį, 
klausdamas, ar ten priimami šunys.

Greit gavo viešbučio savininko tokį at
sakymą:

„Mielas Pone,
Jau daugiau kaip 30 metų aš laikau ši

tą viešbutį: per tą laiką aš nė karto netu
rėjau kviesti policiją, kad išmestų netvar
kingą šunį: nė vienas Šuo dar nėra išra
šęs man netikro čekio, nesudegino cigare
te lovos paklodžių ir nė karto nėra pavo
gęs viešbučio rankšluosčių. Jūsų šuo bus 
malonus svečias".

Keli vyrukai sustoję (kalbasi. Vienas jų, 
kuris buvo atsivedęs šunį, sako:

— Tai puikus medžioklinis šuo. Už kilo
metro užuodžia paukštį...

Tuo metu šunelis pradeda uostinėti vie 
no vyros kelnes.

— Keista, — sako šuns savininkas, — 
ar tik neturi įsikišęs kokio paukščio į ki
šenę?

— Žinoma, 'kad ne, — juokiasi vyrukas, 
— bet mano pavardė Kurapka, tai va ir 
aišku, (ko tas šunelis prikibo.
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M. van den Heuvel

Vieniša Lietuvos kataliku 
bažnyčios kova

(tęsinys)
Kunigų ir tikinčiųjų rezistencija

1968 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio vys
kupijos 63 kunigai nusiuntė visiems Lietu
vos vyskupams laišką kur daugiausia kal
bama apie kunigų ruošimų. Jie rašė, kad 
jei valdžia ir toliau priiminės taip mažai 
klerikų i seminariją, tai greit Lietuvos 
Bažnyčia liks beveik be kunigų. Pasirašiu
sieji taip pat manė, kad valdžios kišima
sis i seminarijos reikalus prieštarauja 
konstitucijos 124-j-am straipsniui, nusta
tančiam bažnyčios atskyrimą nuo .valsty
bės. Kunigų ruošimo tema nuolat keliama 
Kronikoje.

(Matomai valdžia ketino palaisniui už
gniaužti katalikų Bažnyčią vis mažiau įsi
leidžiama klerikų. 1940 m. krašte buvo 
435 seminaristų, 1946 m. 150, 1949 60, 1951 
m. 75 o 1964 m. vien tik 28. Per 1968— 
1972 mm. mirė 83 kunigai, o naujų atsira
do 27. Per 1965—1974 mm. bendras skai
čius dvasiškuos sumažėjo nuo 869 iki 722. 
Lietuvos Religiniams Reikalams Taryba 
kasmet, neabejotinai pagal Maskvos nuro
dymus, nustato kiek gali būti priimta klie
rikų. Kronika Nr. 9 rašo, kad seminarija 
kasmet turi tai tarybai siųsti kandidatų 
sąra’ą, o toji taryba priima galutinius 
nutarimus. 1980 m. rudenį buvo atmesta 
17 kandidatų. Tuo pačiu metu tos tarybos 
įsakymu iš .seminarijos buvo pašalintas 
TV-ojo kurso klerikas. Tai taip pat regu
liariai 'įvyksta ir abiejų kategorijų nuša
linamieji visuomet priklauso prie pačių 
geriausių. Spėjama, kad jei priėmimas bū
tų laisvas, kasmet stotų nuo 100 iki 150 
klerikų.

Lietuvos tikintieji metams bėgant siun
tė valdžiai dešimts peticijų skųsdamiesi 
dėl valstybės kišimosi į seminarijos reika
lus. Nuolatiniai reik alaviniai tose petici
jose taip pat duoti laisvę Lietuvos vysku
pams skiriant seminarijos dėstytojus ir 
kad KGB nuolatos neverstų klerikų dirb
ti saugumui. Pernykščiame laiške, kurį pa 
slrašė daugiau kaip 10.000 tikinčiųjų, nu
rodoma kad sovietų spauda ir radijas nuo
lat tvirtina esą valstybė nesikišanti į Baž
nyčios reikalus. Jei taip yna. klausia pasi
rašiusieji, kodėl tada vyriausybė nutaria 
kiek priimti klerikų bei kas 'gali būti pri
imtas o kas ne.

Per paskutinius metus Lietuvos tikin
tiems pavyko pasiekti klerikų skaičiaus 
padidinimo. 1978 ir 1979 mm. priiminėta 
po dvidešimts, o 1980 m. net 22 Vyriausy
bė .padarė tokių nuolaidų ne vien dėl pe
ticijų. Daug svarbiau buvo kad nuolatinis 
reikalo atskleidimas Kronikoje trukdė 
propagandistiniam Sovietų Sąjungos vaiz 
davimui kaip krašto kur viešpauja re
ligijos1 laisvė.

(Kitas daugybės tikinčiųjų nusiskundi
mas liečia seminarijos programos kryptį. 
Klerikai gauna mažai žinių iš visuotinės 
Bažnyčios istorijos bei Lietuvos Bažnyčios 
istorijos, bet daug medžiagos apie mark
sizmą - leninizmą. Seminarijos biblioteka 
yra maža ir ko ne visiškai trūksta Vakarų 
teologinės literatūros.

Per 1968—1974 mm. laikotarpį peticijas 
pasirašinėjo daugiasia kunigai. Svarbu 
kad jose jie taip kėlė kaltinimus savo pa
čių bažnytiniams vadovams. Taip antai, 
Vilkaviškio vyskupijos 59 kunigai prikai
šiojo savo vyskupams, kad tie nereagavo 
■j kunigų nusiskundimus dėl motis. Butkaus 
paskyrimo seminarijos rektorium. Kiti nu 
siskundimai toje peticijoje: vyskupai slap
tai pervedė tūkstančius rublių bažnytinių 
lėšų Sovietų Sąjungos Taikos fondui; vys
kupai būdami Romoje pažadėjo stengtis, 
kad būtų atstatytos dviejų ištremtųjų vys 
kupų Sladkevičiaus ir Steponavičiaus tei
sės, bet sugrįžę Lietuvon atsisakė pasira
šyti siunčiamą tuo tikslu valdžios orga
nams pra’ymą; kunigai atlikinėję savo 
darbą sutinkamai du bažnytine teise, ne
sulaukdavo iš savo vyskupo jokio užtari
mo; valdžios persekiojamus kunigus vys
kupai kritikavo esą tie „sudarę grėsmę 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vvienybei“.

59 kunigai apgailestavo, kad vyskupai 
neremią jų skaitlingų peticijų ir pareiškė, 
kad tie vyskupai „nėra geri bažnyčios va
dovai“.

Laukiame, rašė 59, kad „mūsų ganyto
jai būtų tikrais ganytojais bei tėvais tiek 
Bažnyčios žmonėms, tiek kunigams“. Mes, 
kunigai, norime būti ne maištininkai, bet 
Jūsų talkininkai, dirbant Bažnyčios labui. 
Tai buvo rimti nusiskundimai, iš kurių 
matyti, kad iškilo praraja tarp Bažnytinės 
hierarchijos ir dalies kunigijos.

197.1 m. gruodžio mėn. grupė tikinčiųjų 
pradėjo rinkti parašus po memorandumo 
partijos vadui Brežnevui. Memorandume 
buvo pareiškiama kad komunistinė val
džia „riboja religijos laisvę ir persekioja 
Bažnyčią“. Memorandumą rašantieji pra
šė valdžią „sutelkti mums konstitucijos 
garantuojamą sąžinės laisvę, kuri tačiau 
iki šiol praktikoje neegzistuoja. Mes nori
me ne gražių žodžių spaudoje ar per radi
ją, mes norime rimtų vvaldžios pastangų, 
kad mes, katalikai pastebėtume kad turi
me tokias pačias teises kaip kiti sovietų 
piliečiai“.

Parašus po tuo memorandumu rinkta 
po mišių prie bažnyčių. KGB bandė už- 
kirsti tam kelią ir įvairiose vietose suimi

nėta žmonių ir iš jų atiminėta parašų la
pai. Tačiau organizatoriams pasisekė su
rinkti 17.054 parašus. Bet jie nusiuntė me
morandumą ne tiesiai Brežnevui, o Suvie
nytų Nacijų generaliniam sekretoriui 
Kurtui Valdheimui su prašymu persiųsti 
tai Rusijos partijos vadui. Laiške Valdhei 
-mul iniciatoriai rašė: „Kreipiamės į Jus 
kadangi mūsų respublikos tikintieji ne
turi galimybės naudotis teisėmis, išvardin 
tomis Visuotinės Žmogaus Teisių deklarci 
jos 18-atme paragrafe“. Laiško autoriai to
liau minėjo, kad turint galvoje KGB laiky
seną jie nėra tikri jog jų memorandumas 
pasiektų Brežnevą jei jie tiesiog jam bū
tų nusiuntę ir todėl jie pasirinkę aplinki
nį kelią per Suvienytas Nacijas.

Kad ir gal būt Valdheimas niekad ne
perdavė to memorandumo sovietų valdžiai 
ir vengė bet kurių komentarų, tačiau toks 
spektakuliarinis žygis atnešė pageidauja
mą rezonansą Vakarų spaudoje. Po to 
Kremlius pasinaudojo vyskupais ir jų vi
karais, kad tie pasirūpintų atkirčiu. 1972 
m. balandžio 11 d. įvyko susitikimas, 'į 
kurį aukščiausius bažnyčios vadovus su
kvietė įgaliotinis religijų reikallams Lie
tuvoje Rugienis. Maskvai .atstovavo tūlas 
Orlovas. Per tą susitikimą parengtas vys
kupų laiškas, kurį privalėjo perskaityti iš 
sakyklos visi kunigai balandžio 30 d. La-iš 
ke buvo nukreipti priekaištai priėš „neat
sakingus asmenis“ kurie renką parašus 
visokiausioms akcijoms, o po to keičią pe 
ticijų tekstus“. Vyskupai perspėjo: „Nega
lime užmiršti, kad neatsakingi laiškai vei
kia santykius tarp Bažnyčios ir Valstybės 
ir kelia nesusipratimus. Panašios akcijos 
jokiu būdu negali būti naudingos Bažny
čiai.“

Sustiprinta valdžios presija pasireiškė 
keturiuose procesuose, įvykusiuose tarp 
1970 m.rugsėjo ir 1972 m. sausio 
mėn. Juose už tikybbos dės
tymą vaikams buvo nubausti vieneriais 
metais kalėjimo ar darbo stovyklų trys 
kunigai ir viena 70 metų amžiaus moteris. 
Tie nuosprendžiai ir vyskupų laiškas vėl 
padarė opia diskusiją, kaip tikintieji turi 
laikytis valdžios atžvilgiu. Ar yra pras
mės protestuoti, priešintis? Ar tai nesu
keltų iš valdžios pusės naujų represijų? 
Savilaidinis „Tiesos kelias“ rašė kad dau
gelis nuolaidesnių kunigų manė, kad 
„prieš vėją nepapūsi“ „Tie kunigai nuro
dinėjo taip pat kad valdžia laikanti savo 
rankose vyskupus ir pų vikarus kad KGB 
turįs informantų kunigų tarpe. Tačiau vi
sa eilė kunigų aktyvistų nesutiko panašio
je situacijoje nusileisti. Savo pranešime 
apie religijos padėtį Sovietų Sąjungoje 
1977 m>. jie rašė: „Mums ne toks pavojin
gas kruvinas persekiojimas, kaip lėtas, 
tylus dusimas, smaugiant Bažnyčią savo
mis rankomis“.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Iš mūsų paminėtos grupės tarpo atsi

rado žmonių, Išleidusių 1972 m. kovo 19 
d. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
1-ąjį numerį. Leidėjai nutarė, kad petici
jos valdžiai vis dėl to nieko nepadeda., o 
anonyminis informacinis laikraštis skiria
mas kraštui ir užsieniui teikė didesnio 
pasisekimo galimybę. „Kronika“ manė, 
kad beprasmiška laukti nuolaidų iš be
dievių. Katalikai Lietuvoje turėsią tiek 
laisvės, kiek mokėsią jos iškovoti, rašė 
„Kronika“.

„Kronika“ savo komentaruose nuolat 
pabrėžia, kad 1. bažnyčia turi galėti pati 
rinktis savo dignitorius, jų tarpe ir vys
kupus; 2. religijos dėstymas ir kunigų ruo 
Šimas turi būti laisvas; 3. bažnyčia priva
lo turėti užtenkamai religinės literatūros 
o tikinčiųjų diskriminacija yra smerktina. 
Čia turima galvoje tokie reiškiniai kaip 
tikinčiųjų mokytojų o kartais ir kitų pro 
fesijų tikinčiųjų atleidimas iš darbo, žmo
nių, besituokiančių bažnyčiose Ir krikšti
jančių savo vaikus; diskriminacija ir pen
sijų neskyrimas kunigams, zakristijonams 
ir vargonininkams.

.Kronika“ laikė vienu savo svarbiausių 
tikslų gerai informuoti Vatikaną įsitikinu
si, kad Vatikanas nesiorijentuoja situaci
joje ir daro Kremliui nuolaidų, labai pa
vojingų Lietuvos bažnyčiai. 1977 metais 
„Kronikos“ leidėjai savo laiške kardinolui 
Bengsch kritikavo Vatikano .politiką to
kiais žodžiais:

„Mes tikime, kad Apaštalų Sostas savo 
diplomatine veikla nuoširdžiai noil padėti 
persekiojamai Bažnyčiai, tačiau dėl konk 
rečių aplinkybių nežinojimo kai kuriais 
atvejais gali pasitarnauti ateistų naudai. 
Todėl mes drįstame perspėti: netikėkite 
tarybinės valdžios pažadams, nes jie ne
bus 'įvykdyti“. Kiek aukščiau tame pat 
laiške rašoma: „Dėl tikėjimo persekiojimų 
dalis pastoracijos vykdoma katakombinė- 
se sąlygose, ir tarybinė valdžia, negalėda
ma kontroliuoti, pagrįstai jos bijo. Juo dau. 
giau varžoma oficialioji Bažnyčios veik
la, juo intensyvėja slapta vykdoma pasto
racija. Valdžios inspiruojami kunigai ka- 
takombinėse sąlygose vykdomą pastora
ciją stengiasi pavaizduoti žalinga, ardan
čią Bažnyčios vienybę ir normalius Baž
nyčios su valstybe santykius. Iš tikrųjų, 
jei šiuo metu, Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je neprisitaikytų prie katakombinlų sąly
gų, jai grėstų pravoslavų Bažnyčios liki
mas Rusijoje — ji baigiama uždusinti.“ 

Kai dėl katalkombinės bažnyčios veik
los — yra slaptųjų vienuolių ordinų — vy
rų ir moterų. Veikia ir pogrindinis kunigų

Ar ne liepto galas?
Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti iš 

dviejų pusių, kartais ir Iš daugiau. Objek 
tyvumas yra gražus žodis. Tačiau dažnai 
tai kas vienam objektyvu, kitam ne. To
dėl leiskite man čia pažvelgti į vieną pro
blemą iš savo pusės.

Mane stebina, kaip Kuba, Bulgarija, 
Lenkija, Rumunija, Vengrija ir kitos, taip 
vadinamos socialistinės šalys, nekalbant 
jau apie Sovietų Sąjungą, gauna milžiniš
kas paskolas iš kapitalistinių kraštų. Tai 
nekliudo rusams spausti, komunistini*, iš
naudoti, tiesiog prievartauti savo sateli
tus ir satelitukus ir prisijungtąsias respub 
lika-s.

Tačiau čia sakoma „business is busi
ness“. Reikia „turgavoti1 kad ir su pačiu 
velniu, kai fabrikams trūksta darbo, kai 
bedarbių mindos skaičiuojamos nebe tūks
tančiais, bet milijonais, kai giminių nėra 
kur dėti. Reiškia, reikia arba prekiauti, 
arba -visai uždaryti savo ,,'kromelį“.

Tačiau kaip prekiauti? Suprantama, 
prekyba tarp žmonių ir kraštų yra norma
li, kada už prekes mokama, arba prekė
mis pasikeičiama — tada yra visiems ir 
darbo, ir pelno, ir gerbūvis kyla. Betgi pa 
žvelkime kokia „prekyba“ vyksta dabar 
tarp kapitalistinių ir komunistinių vals
tybių. Kapitalistai duoda, o 'komunistai 
ima skolon ir dar daugiau, prašo, o kai rei
kia įmokėti, tada reikalaujama moratoriu
mo — pasigailėjimo, „griekų", t.y. skolų 
atleidimo. Neseniai reikėjo atidėti skolas 
Lenkijai, dabar to reikalauja Kuba.

Nestebėtina, kaip į neišbrendamas -sko
las suklimpo kelios naujos Afrikos valsty
bės ir valstybėlės. Ten daug -skolų buvo 
tiesiog nurašyta, bet niekas dėl to perdaug 
neverkė vienoj ir perdaug nedėkojo kitoj 
pusėj. Sako: jūs mus šimtmečiais išnau
dojote, kolonizavote, dabar nors Šiek tiek 
atsilyginkite! Čia yra logikos.

Tačiau kokia logika, kai Prancūzija, V. 
Vokietija, Anglija, Japonija priskol-ino pu
santro milijardo dolerių Kubai, kuri vis
ką perkasi iš Sovietų Sąjungos-, ir gink
lus ir maistą, ir kurios dešimtys tūkstan
čių karių kovoja už (įvedimą komunistinės 
santvarkos Angoloje, Mozambike, Abisi
nijoje, ir kuri finansuoja ir remia visus 
revoliucinius judėjimus Pietų Amerikoje?

Kokia logika skolinti komunistinei Len
kijai (jau ten sukišta 27 -milijardai dole
riui), kuri net nuošimčių už paskolas ne
sugeba sumokėti, kuri, be akmens anglių, 
neturi ko eksportuoti. Kur tie skolinti mi
lijardai dingo? Ne žemės ūkiui- pagerinti. 
Gal pramonei? Kokiai? Pvz., Paryžiuje 
paskutiniai stambieji anti-semistindai te
roristiniai atentatai įvykdyti, naudojant 
-lenkų gamybos automatinius ginklus. Tuo 
pat metu matome -televizijoje, kaip puikiai 
aprengta ir apginkluota Jeruzelskio mili
cija, žiauriai .tramdanti beginklių patrio
tų, darbininkų demonstracijas.

Visi žinome, kad nepriklausoma Lenkija 
prieš karą buvo pertekusi maisto -gami
niais. Ji buvo didžiausias Lietuvos konku
rentas bekono, kiaušinių, sviesto ir kitų 
žemės ūkio gaminių rinkose, kaip Anglijo
je Ir Prancūzijoje. Tuo metu nebuvo nei 
mažiausio klausimo apie suteikimą Len
kijai, ar Lietuvai, milijardinių paskolų 
pramonei steigti, moderninti, žemės ūkiui 
mechanizuoti, žmonių gerbūviui kelti.

Tiktai atidavę pusę Europos Sovietų 
Sąjungai, įskaitant ir Varšuvą ir Vilnių, 
Vakarų kapitalistiniai kraštai pradėjo fi
nansuoti per komunizmą nusigyvenusius 
pačius Sovietinius „globėjus“ ir jų nuglo- 
įbotuosius.

Tuo pačiu matome, kad ir pats Vakarų 
pasaulis, paskendęs ekonominiuose sunku
muose, nesugeba kartais net savo įmonių 
su tūkstančiais darbininkų nuo bankroto 
gelbėti...

Klaiku darosi, apie tai pagalvojus. Gal 
gi iš tiesų artinamas! prie liepto galo... 
ir dar užmerktomis akimis...

Neekonomistas

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėmė
Alkoholis ir kepenys

Alkoholio kenksmingumas kepenims bu 
vo žinomas jau gana senai. Nežiūrint to, 
milijonai žmonių .mirė ir dar mirs nuo al
koholio sužalotų kepenų.

Medikai tebesiginčyja kokiu būdu al
koholis žaloja, kepenis. Anksčiau vyravo 
pažiūra, kad girtavimas sutrikdo mitybą 
ir medžiagos apykaitą (metabolizmą) ir 
dėl to pakrinka kepenys, .bet šiuo metu 
vis labiau įsitikinama, kad alkoholis tie
sioginiai naikina — nuodyja kepenų celes. 
Bet ne tiek .svarbu kenksmo mechanism as 
kiek padariniai: kasmet pasauly miršta 
apie pusė milijono žmonių nuo alkoholio 
sužalotų kepenų.

Alkoholinė kepenų liga paprastai pasi
reiškia trimis stadijomis.

Liga prasideda kepenų suriebėjimu: jos 
pageltonuoja, pasidaro minkštos ir padi
dėja iki šešių kilogramų, šioj stadijoj gir
tuoklis .paprastai nejaučia nemalonumų 
ir jei jis liaujasi girtavęs — suriebėjusios 
kepenys atsigauna.

Jei girtavimas tęsiasi — trečdalio gir
tuoklių kepenys pereina į antrą ligos sta
diją — uždegimą (hepatitą). Šioj stadijoj 
ligonis jaučiasi prastai: kepenys būna jaut 
rios palietimui, gali pakilti temperatūra 
gautis įgelta (pageltonuoja oda ir akių 
obuoliukai). Jei hepatitas stiprus, tai jau 
šioj stadijoj gali būti staigi mirtis, ypač 
jei „susigundomą“'stipriau „nugerti1... Lio 
vus-is girtauti, kepenys, paprastai nebeblo- 
gėja, .bet ir pilnai nebeatsigauna o pasilie
ka liguistam stovy.

Tęsiant girtavimą — trečdalis hepatiti- 
kų pasiekia trečią — kepenų randėjimo 
(cirozės) stadiją. Dabar ligonis gali jausti 
silpnumą, nuovargį, .nenorą valgyti, kulkš 
nių patinimą, pastebima ir skysčio telki
masis pilvo ertmėj. Vyrams gali pradėti 
augti krūtys nykti sėklidės (kiaušiai) ir 
dingti plaukai tam tikrose kūno vietose 
— sumoteriškėjimas... Moterims pasireiš
kia menstruacijų (mėnesiniu) sutrikimas. 
Kepenų funkcijos suirimas sutrikdo dauge 
Ko organų (įskaitant smegenis) veiklą ir 
tuo pablogina padėtį. Kepenų cirozės pa
sekmėj gali nukentėti kraujo apytaka virš 
fcinimo aparato srity: išsiplečia stemplės 
kraujagyslės (venos), kurioms sprogus 
gaunasi mirtinas kraujavimas.

Baigdamas šią trumpą alkoholio „nusi
kalstamos veiklos“ apžvalgą, noriu paryš
kinti dvi keistenybes.

Tik apie 12 % alkoholikų miršta nuo ke 
penų cirozės. Kodėl tik toks mažas nuo
šimtis baudžiamas už „nuodėmę“ — dar 
neaišku.

Alkoholis neigiamai diskriminuoja „dai 
liąją lytį“: jei praėjus penkiems metams 
nuo kepenų cirozės diagnozės apie 75% 
vyrų dar bus gyvi, tai moterų išliks tik 
apie 30 %...

Tokios ir panašios keistenybės gal pa
aiškės kai bus nuodugniau ištintos žmonių 
cheminės ypatybės.

Skaitytojų laiškai
AR REIKALINGI ĮGALIOJIMAI 

KORESPONDENCIJOMS RAŠYTI?
Ponios St. Baltus- „perspėjimas“ „E.L.“ 

nr. 33 priverčia mane atsakyti per laikraš
tį. Darniai sugyvenančių lietuvių Belgijo
je Istorija tuom ir baigsis.

Gaila, kad .perspėdama" St. Baltus tų 
„kai kiurių gandų“, dėl kurių ji nemiega, 
nesumini. Todėl į juos ir nesigilinsiu.

„E.L.“ rašau žinutes jau eilė metų. Ap
rašau tai, kas, mano nuomone, ir platesnei 
visuomenei žinotina. Iki šiol dar niekas ne 
paslydo ant nevietoj padėto kablelio ar 
mažiau vykusiai parinkto žodžio. Pasira
šydavau inicialais B.S., nes mažyčiai pra
nešimai, manaiuį nėra didelis nuopelnas, 
dėl kurio reikėtų laurų, ištisai pavardę 
išrašius. Be to, laikraščio redakcijai pil
nai pasirašydavau.

Kas liečia taip vadinama „įgaliojimą“ 
rašinėti, tai nenoriu ką nors „perspėti" o 
tik „E.L.“ skaitytojų dėmesiui patikslinti 
jog jau virš 20 metų (Belgijos lietuviai nėra 
turėję viešų rinkimų, kurie atnaujintų St. 
Baltus vadovavimą saujelei lietuvių Bel
gijoje. Neturime jokios valdybos nei ka
sos patikrinimo komisijos. Mūsų susirin
kimuose nesu girdėjusi jokio pranešimo 
apie tos bendruomenės veiklą, jokios ata
skaitos.

Narto mokesčio, tiesa, nemokame, ta
čiau tautos šventėse, kiekvienas, pagal iš
gales duodame savo įnašą. Taip susidaro 
pajamos. 'Kartą per metus sušaukia ke
letą tautiečių, kurie dar nori prisiminti, 
jog lietuviais esame mes -gimę, į tautos 
šventę. Tai gera ir gražu. Tik jau nepūs- 
kime didelį spalvotą burbulą ir nerašyki
me apie „įgaliojimus“. Oficialios 'bendruo
menės, kuri veiktų pagal statutą, mes 
Belgijoje jau -senai neturime.

Ta pati B.S. — B. Spies-Gailiūtė 

paruošimas. Tačiau net ir valdžios pripa
žintieji dvasiškiai atlieka dalį savo funk
cijų „neoficialiai“, pa v., ruošdami vaikus 
Sutvirtinimui ir pirmajai Komunijai, lan 
kydami pacientus ligoninėse ir aprūpin
dami sakramentais tikinčiuosius namuose.

(Bus daugiau)

ŠOKA, BET (NETRUKDO
Niekas nesiginčys, kad šiuolaikiniai šo

kiai daug triukšmingesni negu -anksčiau 
mėgti. Dabar daugiau trepsima, o tai la
bai nemalonu žemiau gyvenantiems kai
mynams.

Suomių firmos „Kerena“ inžinieriai pa
siūlė tokias parketo grindis, -ant kurių ga- 
galima šokti į valias, ir kaimynai nereikš 
jokių pretenzijų. Tai daugiasluoksnė dan
ga, kuri- slopina garsą maždaug iki 30 deri 
belų. Paslaptis ta kad tarp betono pagrin
do ir parketo yra pamušalas du lapai -tan
kaus kartono tarp kurių dar įdėtas 3 mm 
storio presuotas veltinis. Pastarasis daro
mas iš -tekstilinių atliekų — senų medvil
ninių ir sintetinių audinių. Kartono lakš
tai ir anksto gerai ištepami bitumo emul
sija, kad prigultų prie 'betono pagrindo ir 
parketo dangos.

KAS 'GERIAU?
Anglų specialistei teigia, kad siloso mais 

tingumą galima padidinti ne tik baltymų 
priedais, bet ir chemiškai. į priedus tiks
linga dėti medžiagų, kuriose yra daug ang 
liavandenių ir šlapumo (-urėjos). Nuo si
loso, į kurį pridėta skruzdėlių rūgšties ir 
natrio akrilato, gerokai padidėja priesvo
ris, tačiau vis dėlto vertingiausias silosas 
būna paveiktas fermentiniais preparatais.

KARALMŲ MUZIEJUS
Kelis šimtus metų Lietuvoje -gyvenusi 

karaimų etninė grupė vis dar rodo gyvy
bės žymių. Jonė Balčiūnienė „Kultūros 
baruose“ (Nr. 7, 1982 m.) rašo, kad Tra
kuose tebeveikia karaimų muziejus.

Tą muziejų artimiausiu metu numato
ma perkelti į šalia stovinčią kinesę (ka
raimų maldos namus), kuries dabar nie
kas nenaudoja. Trakų muziejaus darbuo
tojai tarp kitų darbų renka medžiagą apie 
karaimus, kurių matomai nedaug teliko.

TVARKO RAŠYTOJŲ KAPUS
Kauno „Drobės“ fabriko knygų bičiu

liai ėmėsi tvarkyti Petrašiūnų kapinėse 
palaidotų rašytojų kapus.

Petrašiūnuose yra palaidoti rašytojai K. 
Binkis, S. Kymantaitė - Čiurlionienė, M. 
Lastauskienė, V. Žilionis, A. Lastas, kal
bininkai J. Jablonskis, K. Būga ir kt.

Knygos bičiuliai ne tik tvarkys kapus, 
bet ir ruoš teminius vakarus, skirtus čia 
palaidotiems rašytojams.

PALAIDOJO A. DVARIONIENĘ
Rugpjūčio 27 d. Palangos kapinėse bu

vo palaidota Aldona Smilgaltė - Dvario- 
nienė, ilgametė Vilniaus konservatorijos 
pedagogė. Ji surado vietą šalia savo vyro, 
kompozitoriaus Balio Dvarionio, kuris ten 
Ilsisi jau dešimtį metų.

Gimusi 1907 m. vasario 27 d. Petrapi
lyje, Aldona Smi-lgaitė 1934 m. baigė Kau 
no konservatoriją. Kaip pianistė koncer
tavo Lietuvoje ir užsienyje. Po karo liku
si su vyru Lietuvoje, dėstė Vilniaus vals
tybinėje konservatorijoje.

Muzikai Dvarionai užaugino du vaiku, 
nuėjusius tėvų keliais: jų sūnus Jurgis 
Dvarionis yra Vilniaus konservatorijos 
docentas, o duktė Aldona — pasižymėju
sį -pianistė.

SIŪLO PAGERBTI SKULPTORIŲ
Rašytojas R. Sadauskas rašo „Literatū

ros ir meno „savaitraštyje, kad jis paste
bėjo Toronto meno galerijoje Žako Lipši- 
co mažą skulptūrą, prie kurios yra užra
šas, jog tas pasaulyje pasižymėjęs skulp
torius buvo gimęs Druskininkuose, Lietu
voje. Todėl jis primena anksčiau prof. 
Vyt. Landsbergio iškeltą mintį: prie na
mo -Druskininkuose, kur -gimė pasaulio 
garso skulptorius Žakas Lipšicas, pritvir
tinti memorialinę lentą.

Laiškai redakcijoms
O ŠUTINTUVŲ NĖRA

A. Kasperavičius rašo „Valstiečių -laik- 
čiui:

— Turiu kaime dvi tetas kolūkietes. At
važiavo jos praėjusią žiemą aplankyti ir 
ėmė prašyti: „Gyveni mieste, šalia par
duotuvių, būk geras, nupirk po šutintuvą 
skalbiniams virinti, nes kaime jų negau
name“.

Tikėdamasis lengvos sėkmės, pažadėjau 
ir... bėdą užsitraukiau: nuo žiemos vidu
rio iki šiol varstau Šiaulių miesto ūkinių 
prekių parduotuves — po porą kartų per 
savaitę — ir nieko iki šiol nepešiau. Da
bar nepatogu ir akyse pasirodyti savo gi
minaitėms. Sakys-, nerūpi jam mūsų pra
šymas.

Kalbėjausi su prekybininkais. Sako, šu
tintuvų gauname -nepaprastai retai ir ma
žai. O cinkuotų kibirų, visokių skardinių 
-rėčkų, vonelių parduotuvėse būna, saky
čiau, daugiau negu reikia. O taip reikalin
go šutintuvo nėra. Jeigu nesunku padary
ti kibirų, tai negi taip sudėtinga pagamin
ti pakankamai šutintuvų? Gaminys nesu
dėtingas, o taip reikalingas.

IR DARŽOVIŲ NĖRA
„Tiesos“ skaitytojai rašo:
— Norėdamas įsitikinti, kaip prekiauja- 

va vaisiais ir daržovėmis, rugpjūčio 11 
dieną aplankiau daugelį Kauno miesto diar 
žovių parduotuvių. Jose nebuvo nei švie
žių agurkų, nei pomidorų. Kodėl: ar nepri 
augina, a-r nėra kam atvežti į parduotu
ves?

P. Binkis
Kaunas

— Utenoje yra tik viena daržovių par
duotuvė, bet ir šioje daugiausia būna tik 
vynas ir sula. Kartais ir šioje parduotuvė
je arba maisto parduotuvių skyriuje pasi
rodo daržovių, bet dažniausiai tada, kai 
skiname ir kasame iš savo daržo. O anks
čiau?!

Tokiais atvejais uteniškiai važiuoja į 
Daugpilį pirkti svogūnų, kopūstų. Ten tur 
būt ir prekybininkai, iir daržovių prista
tytojai geriau tvarkosi.

D. Paukštys
Utena

SAULĖS TELEFONAI
šampanės departamente (Prancūzija) 

bandoma nauji automatiniai telefonai. Ant 
telefono būdelės stogo pastatoma saulės 
baterija, kur įkrauna grindyse įtaisytą 
akumuliatorių. Jeigu ši naujovė prigis, 
Prancūzijos ryšininkai ketina įrengti to
kius automatinius telefonus ir prie didžių
jų magistralių.
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Vaitkevičius, A. Siurblys, V. Silnickas, St. 
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Londonas
ANTIKOMUNISTINĖ DEMONSTRACIJA

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. Trafalgar 
aikštėje (Londone įvyks ABN demonstraci- 
i kurią kviečiami Visi Rytų Europos išei
viai. Prieš demonstraciją, 11 vai. ryto ten 
bus atlaikytos pamaldos.

Demonstraciją organizuoja Antiibolševi- 
kų blokas ABN ir kviečia visų tautų atsto
vus dalyvauti su tautinėmis vėliavomis.

KRYŽIAUS ŽYGIS UŽ PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ LAISVĘ

Spalio 3 d. Walsin-h-ame, Norfolk apylin
kėje, ruošiamas pavergtųjų tautų Kry
žiaus žygis. Jame kviečiami ir lietuviai 
dalyvauti.

Išvykstama iš Londono 9.30 vai. ryte, 
grįžtama tą pačią dieną vakare. Kelionė 
(kainuoja 4 svarai. Prašoma registruotis 'iŠ 
anksto.

Daromos įvairių tautų ekskursijos ir 
iš kitų vietovių. Teirautis vietoje. Londo
ne kreiptis Lietuvių bažnyčios adresu: 21 
The Oval, London, E2 9DT.
Tel. 01-739 8735.

Boltonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Ateinantis skyriaus susirin-kimlas ‘įvyks 
penktadienį, spalio mėn. 1 d. 8 vai. vak. 
Boltono ukrainiečių klube.

Visi Boltono lietuviai yra prašomi šia
me susirinkime dalyvauti.

Derby
MIRĖ O. -PRANAUSKIENĖ

Rugsėjo 7 d. Burton-on-Trent miesto 
kapinėse palaidota -a.a. Ona Pranausklenė, 
84 m. amžiaus. Velionė buvo ilgametė Der 
by skyr. narė ir našlė savanorio Kūrėjo 
Juozo Pranausko, palaidoto toje pačioje 
vietoje prieš dešimt metų.

■Mielos skyr. narės palaidoti susirinko 
daug Derby -bei -apylinkės lietuvių ir pa
dėjo vainiką Derby Skyr. vardu. Laidotu
vių -apeigas -atliko kun. S. Matulis, MIC.

Tebūnie Jai lengva svetimoji žemelė.
VI. Junokas

Kelteringas
SĖKMINGI LIETUVIAI

Po karo visi atvažiavome kaip sakoma 
„pliki“, nes visas žemiškas gėrybes reikė
jo palikti Lietuvoje. Kaip visuomet būna, 
Vieni iš mūsų įsikūrė geriau kiti blogiau.

Mūsų tarpe turime ir lafbai gerai įsikū
rusių Ir pasiturinčių lietuvių, apie kuriuos 
mažai ar visai nieko nežinome. Keterin- 
giškis Jonas Liobė tai panoro pataisyti, 
■atsiųsdamas pluoštą žinių apie Ketterin- 
ge gyvenantį Praną Požerskį, kuris atva
žiavęs griebėsi biznio ir iki šiai dienai juo 
verčiasi. Netoli Ketteringo turi medžio ap 
dirbimo įmonę ir „kol kas einasi neblo
gai“, kaip jis pats išsireiškė, šeimos gyve
nimui keitė namus bent penkis kantus — 
aišku vis geresnio ieškodamas.

(Prieš kurį laiką P. -Pažersk is buvo nus
kridęs į Floridą (JAV), kur nupirko „ne
mažą ir gražų namą“, bet nepasalkė, kiek 
mokėjo. Kol kas jis nemano -ten gyventi, 
bet tik žiemos metu nuvykti ten- su žmo
na pasikaitinti saulėje. Kitu laiku namas 
yra išnuomuotas už 1000 svarų į mėnesį.

Tačiau biznis yra tik viena P. Pažerskio

NEPAPRASTAS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

■Nepaprastas DEL Jaunimo Sąjungos na 
rių suvažiavimas (įvyks Lietuvių Namuose, 
Londone, š.m. spalio 23 d., 14.30 vai. Su
važiavimo tikslas išrinkti D. Britanijos at
stovus į V-jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą (y PLJK), Amerikoje. Rinki
muose balsuoti gali kiekvienas D. Britani
joje gyvenąs lietuvių kilmės jaunuoiis/ė. 
Kas negalės asmeniškai atvykti, gali rastis 
kai įgalioti dalyvį balsuoti jojo vardu. 
Kandidatai į atstovus turi asmeniškai da
lyvauti suvažiavime.

EXTRAORDINARY YOUTH MEETING
An Extraordinary General Meeting of 

the LYOGB (-DBL.IS) will take place at 
Lithuanian House, London, on 23 October, 
at 2,30 ipm. The purpose of the EGM will 
be the election of delegates to the 5th Li
thuanian World Youth Congress, to take 
place in North America next year. Every 
young person of Lithuanian descent living 
in G't. Britain may vote. Those who cannot 
attend in person may give written autho
risation to a participant to vote in their 
name. All those wishing to be delegates 
must attend in person.

-gyvenimo pusė. Jis yra didelis sklandymo 
mėgėjas ir yra daug medalių laimėjęs ta
me sporte. Jo didžiam pasitenkinimui ir 
jo sūnus pamėgo tą sportą Ir dažnai vie
nas su kitu varžosi.

Be -abejo, P. Požerskį reikia laikyti sėk
mingai įsikūrusiu lietuviu. Kaip jis Jonui 
Liobei išsireiškė, -atvažiavęs į Angliją bu 
vo tokioje padėtyje, (kad kartais buvo pri
verstas skolintis pas pažįstamus -svarą ar 
kitą, o dabar jis jau galėtų kitiems pasko 
tinti „ne svarą, o gal vieną ar kitą šimtelį, 
ar daugiau.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ POBŪVIS

iManchesterio Lietuvių Soc. Klubas sa
vo patalpose rugsėjo 18 d., šeštadienį, 6 
v.v. rengia

metinį narių pobūvį
Įėjimas 3.00 sv., pensininkams 2.00 sv., 

svečiams 4.00sv.
Užsirašoma pas sekretorių iki rugsėjo 

12 dienos.
Klubo valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Ateinantis -Draugijos susirinkimas įvyks 

rugsėjo mėn. 25 d. 3 vai. p.p. Mančesterio 
lietuvių klube.

Programoje bus pranešimai (apie pašto 
ženklų parodą Studijų Savaitės metu ir 
apie ateities planus.

Visi lietuviai1 ’ filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

PAŠA UL YJE
— Kinijoje išleistas naujas potvarkis, 

kuriuo skatinami jauni žmonės nesiskubin 
ti vestis. Kas laikysis to -potvarkio, gaus
22 dienas -atostogų, o tai reiškia, kad nesl- 
ves anksčiau 25 m. amžiaus (moterims—
23 m.). Manoma, kad t-ai sumažins krašto 
gyventojų prieauglį. -Iki šiol jaunave
džiams buvo duodama 15 dienų atostogų.

— Sovietai -paleido Sergi-ejų Batovriną, 
kurį išlaikė daugiau (kaip mėnesį psichiat
rinėj ligoninėj. Jie yra vienas vadovau
jančiųjų neoficialios taikos grupės narių. 
Ta grupė ieško kelių sutaikinti sovietus 
su amerikiečiais.

— Saudi Arabijos policija neleido triu-kg 
mingiem.s Irano piligrimams žygiuoti per 
Medinos miestą ir konfiskavo nešamus 
Khomenio portretus.

— Olandų policija suėmė gatvėje vieną 
britą ir du olandus. Jie turėjo 2.8 mil. sva
rų vertės narkotikų.

LB Europos atstovų suvažiavimas
Lietuvių Bendruomenės Europos kraštų 

atstovų suvažiavimas įvyko 1982 m. rugp
jūčio 19 d., Strawberry Hill, netoli Londo
no, 29-osios Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitės metu. Dalyvavo atstovai iš septy
nių Europos- kraštų: Belgijos, Britanijos, 
Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos 
bei Vokietijos, ir PLB Valdybos pirminin
kas V. Kaman-tas. Svečių tarpe buvo p-p. 
V. Baliekai ir S. Lozoraitis, jr. Taip pat 
dalyvavo jaunimo s-gų atstovai iš D. Bri
tanijos, Italijos ir Vokietijos. Iš JAV-bių 
atvyko V-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso (V PLJK) komiteto pirmininkė 
V. Abariūtė.

Suvažiavimą atidarė Z. Juras, D-BL Są
jungos pirmininkas ir suvažiavimo „šei
mininkas“. Suvažiavimą pasveikino Lietu 
vos atstovas V. Bali-ckas- ir p. S. Lozoraitis, 
jr. Pirmieji du pranešimai, V. Tomkaus 
(PrLG) ir dr. A. K-u-šlio (ŠveioLB) buvo 
patiekti raštu.

J. Lukošius (-VLB) -trumpai apibrėžė 
Vokietijos lietuvių institucijas bei- jų 
veiklą. Svarbiausia institucija tebėra Va
sario 16 d. gimnazija-, kuri veikia j-au virš 
30 metų. Neseniai įsteigtas Lietuvių Kul
tūros Institutas (LK1), apie kurį atskirą 
pranešimą padarė dr. K. Čeginskas. Di
džiausias pereitų metų renginys buvo Jo
ninės, per kurias -suvažiavo apie 600 žmo
nių. Po paskutinių rinkimų, VLB valdybą 
perėmė jaunesnės kartos žmonės.

P. Šimkienė iš Švedijos papasakojo apie 
to krašto lietuvių -gyvenimą. Te-n-ai lietu
viai išsimėtę -po visą kraštą, retai susitin
ka. Stockholme kasmet (ruošiamas Vasario 
16 d. miinėjiiimas, kuris pravedamas švedų 
kalba, kadangi beveik visos šeimos yra 
mišrios. Yra maža jaunimo -grupė, -kuri 
žada -dalyvauti V FtLJ -kongrese.

K. Ivinskis kalbėjo apie VLJS veiklą, 
apie pernai įvykusius tris jaunimo suvažia 
vimus, iš kurių vienas kartu s-u latviais ir 
estais. Sekančiame bus naujos valdybos 
ir V PLJK atstovų rinkimai.

S. Kubilius -papasakojo apie Italijos lie
tuvių jaunimą, kurių yra tik trys-, Romo
je. -Pagrindinė veiktos sritis yra Vatikano 
Radijos transliacijos Lietu-vos jaunimui.

Dr. K. -Čeginskas kalbėjo apie LKI-tą, 
kuris buvo įsteigtas Romuvoje 1980 kovo 
8 d. LKI siekia puoselėti- lietuvių kultūrą, 
bendradarbiauti su Vokietijos kultūrinin
kais, ir -rinkti archyvinę medžiagą. Jau- 
buvo viena konferencija, ir šių metų gale 
numatyta antroji. Archyvą apsiėmė tvar
kyti A. Šmitas, patalpas parūpino Vasa
rio 16 d. gimnazija.

Po dr. čeginskio, V. Puodžiūnas suglaus 
tai apibrėžė D. Britanijos jaunimo prob
lemas. Didžiausius sunkumus sudaro lie
tuvių kalbos nemokėjimas. -Dėl to, mažai 
fc-as iŠ jaunimo skaito „Europos Lietuvį“. 
Gerai, kad leidžiamas Jaunimo žiniaraš
tis ,,-LY-NES“, kuris informuoja angliškai 
skaitančius apie -Lietuvą ir lietuvius.
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Vokietija
VIEŠNIA |IŠ (ŠIAURĖS

Vak. Vokietijoje vieši, atvykusi iš Lietu
vos, buv. Valstybės teatro — dramos akto
rė Teofilė Vaičiūnienė, Petro Vaičiūno, 
poeto ir dramaturgo nalšlė.

Prieš kelias savaites E.L. perspausdino 
jos atsiminimus apie prof. Herbačia-uską 
Ir dai-1. Šklėrių.

LIETUVIŲ ^KULTŪROS DRAUGIJOS 
NARIŲ SUVAŽ1IAVIMAS

Šiemetinis LKD narių rudens suvažia
vimas kviečiamas lapkričio 6—7 d.d., Hu-et 
-tenfelde, Romuvoje, gimnazijos patalpose.

Tuo pat laiku vyks LB darbuotojų pa
sitarimas, į kurį atvyks didelė dalis ir 
LKD narių, ta-d, susitarus su KV, kvie
čiami visi LKD nariai.

LB darbuotojų suvažiavime, kuris, pra
sideda jau penktadienio vakare, dalyvau
jame visi bendrai, šeštadienio vakarą KV 
-perleidžia- mūsų iniciatyvai. Mūsų kultū
rinis indėlis šiam bendram suvažiavimui 
prasidės šeštadienį.

Programoje: 17.00 vai. Maironio valan
dėlė.

18.00 vai. Vakarienė. Po -to pertrauka 
iki 20.00 vai.

20.00 -vai. Koncertas. Jį išpildys šiau-rės 
Vokietijos menininkės, prof. Raminta 
Lam,psatytė-Koe’.-ler — fortepionas;
Lietuvių konservatorijos auklėtinės, 
seserys, Vilija (vokaliste) ir Henrie
ta (smuikas) Mazuraitytės.

Po koncerto — pobūvis su muzika bei 
daina.

Sekmadienis — pusryčiai — 9.00 vai., 
vėliavos pakėlimas — 9.20 vai., 
-po to — pasitarimai,
Pamaldos — 11.1-5 vai..
Pietūs — 12.30 vai. -po piet skirsto
mės, atsisveikinam.

Kviečiame visus LKD narius, jų gimi
nes bei draugus dalyvauti- mūsų suvažia
vime. Prasimaitinti galėsime visai nėbran 
-gia-i -gimnazijos valgykloje, deja, nakvyne 
turime pasirūpinti patys. Kad laiku rezer 
vavus artimesnius viešbučius, prašau ne
delsiant pranešti apie dalyvavimą.

A. Palavinskas,
Mitlosheimerstr. 7
6646 Losheim — 8

Iki malonaus pasimatymo!
Algirdas Palavinskas

J. Alkis padarė pranešimą -iš D. Bri-tani 
jos lietuvių gyvenimo.

IPLB valdybos pirmininkas V. Kaman- 
tas padarė Išsamų pranešimą iš P'LiB veik
los per pastaruosius metus. Valdybos ypa
tingas uždavinys, palaikyti ryšius su LB 
visuose kraštuose. -Dėl to valdybos nariai 
yra aplankę visus kontinentus. Taip pat 
Skiriama dau-g dėmesio '-švietimui — vi
siems kraštams buvo padovanoti vadovė
lių komplektai. Didžiausias dabartinis už
davinys, ta-i Lituanistikos Katedros Čika
gos universitete įsteigimas. Visos ELB-e- 
nlės prašomos remti Lituanistikos Katedrą 
lėšomis. Politinėje veikloje, PLB remia 
Lietuvių Informacijos Tarnybą ir BATU 
Ną. Palaikomi ryšiai su Amerikos lenkų 
organizacija. Perspausdinama Lietuvos 
pogrindžio spauda.

V. Abariūtė, V PLJK Komiteto Pirminin 
kė, kalbėjo apie 1983 m. parengimus: Pa
saulio Lietuvių Dienas ir V PLJK-esą. PL 
D vyks Čikagoje, 1983 m. 'birželio 24 — 
liepos 4 dd. Tuo metu- bus PLB Seimas, 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynės, JAV ir 
-Kanados Dainų šventė ir kiti parengimai. 
V PLJK -vyks nuo liepos 1 iki 24 d. Atida
rymas buls Čikagoje, stovykla netoli Cle
veland, Studijų Dienos, Peterborough On
tario, ir uždarymas Mo-ntrealyje. Tikima
si sulaukti viris 800 dalyvių Iš viso pasau
lio.

Po visų pranešimų vyko ilgos diskusi
jos, iŠ kurių iškilo sekančios rezoliucijos.

1. Suvažiavimas .pritaria Lituanistikos 
Katedros įsteigimui Illinois universitete, 
Čikagoje, JAV, ir prašo visų Europos lie
tuvių talkos ir paramos PLB valdybai sėk 
mi-n-gai šį projektą įgyvendinti.

2. Suvažiavimas kviečia Europos lietu
vius ateiti .į talką aukomis, ir -ruoštis vyk 
ti į pasaulinio masto lietuvių šventę, Pa
saulio Lietuvių Dienas, kurios vyks 1983 
m. birželio 24 — liepos 4 dienomis Čika
goje, JAV.

3. Suvažiavimas prašo Europos lietuvius 
daugiau remti „Europos Lietuvį“ sralps- 
niai-s, žiniomis ir prenumeratomis.

Suvažiavimas taip pat priėmė sekančia 
-rezoliuciją PLB Seimui, „Pasaulio Lietu
vio“ reikalu:

PLB Valdybos leidžiamas žurnalas „Pa
saulio Lietuvis" yra svarbi informacijos 
ir ryšių palaikymo priemonė tarp PLB 
Valdybos ir kraštų bendruomenių organi
zacijų. Tiksli informacija ir glaudus bend 
radarbiavlima-s tarp žurnalo redaktorių ir 
kraštų bendruomenių organizacijų valdy
bų sudaro būtinas sąlygas veiklos darnu
mui, PLB stipdėjiimui ir išvengimui -įvai
rių asmeninių -neigiamybių. PLB Seimas 
giliai vertina PLB Valdybos ir redaktorių 
pastangas, kviečia PLB Val-dylbą ir „Pa
saulio Lietuvio“ redaktorius kreipti į pa
minėtus reikalus tinkamą dėmesį ir ragina 
toliau tęsti šį labai reikalingą kultūrinį ir 
visuomeninį darbą. aVč

DAUG IŠEIVIŲ LANKĖSI LIETUVOJE
-Hamburgo liet, informacinis lapelis Nr. 

14 praneša, kad šilais metais Lietuvoje lan 
kėši gan dau-g Vokietijos lietuvių.

Visi norėjo būti savo tėvų žemėje tru
putį ilgiau, bet negavo leidimo nuvykti į 
savo kaimą ar miestelį, kuriame -gimė ar 
au-go. Įvažiuojant sovietų muitininkai la
bai smulkiai tikrina ir neleidžia vienam 
žmogui paimti daugiau kaip du lagaminu. 
Kas turi daugiau, tas turi palikti muitinė
je, kad sugrįždamas galėtų atsiimti ir at
gal atgabenti.

Tai va kioka laisvė lietuviams, kurie 
gyvena Lietuvoje. Jiems nevalia susilauk
ti svečių su dovanomis, štai kokia žiauri 
padėtis užsienio lietuvių, kurie po 40, 30, 
20 ar 10 metų pirmą kart vyksta į gimtą
jį kraštą -lankyti -ar bent pasimatyti su 
savo giminaičiais.

Niekur nėra taip pasaulyje, kad turis
tas neturi teisės savo tėvų žemėn nuvežti 
dovanų ir aplankyti savo giminių gimto
je sodyboje ar miestelyje. Pagaliau negir 
dėtas dalykas, kad turistas neturi teisės 
išsivežti dovanų, suneštų giminių bei ar
timųjų. Tos dovanos yra labai kuklios ir 
vistiek muitininkai neleidžia jų išsivežti.

Biuletenis perspėja, kad važiuojant į 
Lietuvą per Lenkiją nakties metu-, pasitai
ko vagysčių. 'Miegantiems turistams iš
traukiami pinigai ir kiti vertingesni daly
kėliai. Į skundus niekas nekreipia dėme
sio. (Muitininkai nėra patenkinti, kai tu
ristas parašo akte, kad jam buvo pavogta 
didesnė suma pinigų. Patartina (keleiviams 
į Lietuvą -važiuoti grupėmis ir labiau bu
dėti, kad -nenukentėtų nuo vagišių.

PARENGIMAI
19-82 lapkričio G ir 7 VOKIETIJOS LB 

DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS Romuvo 
je. Paskaita — Lietuvos pogrindis ir jo 
idėjų skleidimas Vakaruose. Veikios ap
žvalga. Vakaronė, kurias programa rūpi
nasi Lietuvių kultūros draugija.

1982 gruodžio 4 ir 5 Romuvoje LIETU
VIŲ KULTŪROS INSTITUTO metinis su
važiavimas. Paskaitas skaitys: k-un. Br. 
Liubinas, -dr. K. J. Čeginskas 
dr. P. Rėklaitis, A. Hermanas 
ir kun. J. Dėdinas

Paskaitų klausytis kviečiami visi.

EUROPOS 23
LIETUVIŠKŲJŲ——

SrUDUU SAVAITĖ
KAI KURIOS PASKAITŲ MINTYS

Maironis yra dabar geriau įvertinamas, 
negu jo laikais. Jis turėjo ambiciją būti 
vyskupu, bet visuomet (buvo apeitas kitų. 
Atsilsalkė dalyvauti jo 60 metų -amžiaus 
minėjime, suruoštame 1922 m. Kaune, sa
kydamas, kad tai nėra joks jo nuopelnas 
sulaukti 60 metų.

(Iš V. Natkevičiaus -paskaitos „Maironio 
skausmas ir kančios“ -gyvenime ir patri
otinėje lyrikoje“.

Rusijoje visi -gyventojai yra disidentai 
ir ten nesutikau nė vieno marksisto. Lie
tuvoje dar yra marksistų, mes Sniečkus 
neleido jų išnaikinti.

-A. Štromas -per diskusijas).
Disidentai Rusijoje ir Lietuvoje netu

rėjo (pasisekimo, nes n-esuėjo į kontaktą 
su darbininkija, kaip -buvo pastaruoju lai
ku Lenkijoje. Apie vagystes iš valstybės 
visi didžiuojasi, atrodo, lyg pats Dievas 
tai lieptų daryti. Vagystėms nuslėpti, rei
kia kitus papirkti, nes, jei vienas eisi — 
pa-dvėsi.

Vilkas yra plačiai žinomas Lietuvoje, 
(A. Štromas per diskusijas).

„Lietuvos Bažnyčios Kronika“ oficialiai 
neegzistuoja Lietuvoje, bet vištiek žmonės 
ją -gauna per užsienį, radiją Ir k. Pradėta 
leisti 1972 m. kovo 19 d. Išeina 4-5 nume
riai per metus. Kronika kalba tilk patik
rintų faktų kalba.

(Iš dr. K. Čeginsko paskaitos „Kronikos 
dešimtmetis“.) —

Velnias (reiškia blogis, nuodėmė, tamsa, 
o kitoje pusėje gėris, šviesa. Toks dualiz
mas nesiderina su šv. Raštu, nes juk vis
kas kyla iš Dievo. Tikėti lį velnią reiškia- 
pasitikėti, o gi velnio reikia atsižadėti.
(Iš kum. Ruibi-ko paskaitos „Ar yra vel
nias“. Laisva interpretacija).

Pabaltijo valstybių okupacijos pasmer
kimą -įnešė į Europos Parlamentą Britų 
konservatorių partijos nariai ir greičiau
sia ta rezoliucija bus priimta.

Lietuviai yra raginami rašyti savo Eu
ropos parlamento nariams, kad jie-balsuo
tų -už tą rezoliuciją.

Lietu-vos diplomatinė tarnyba yra dide
lė rakštis Sovietams ir mes stengiamės 
ją kuo ilgiau išlaikyti.

(St. Lozoraitis paskaitoje „Politinė veik 
la krašte ir emigracijoje“).

Už netikslumus surašant šias mintis, at
siprašau paskaitininkų.

M. Bajorinas

Skautiškuoju keliu
-L.-S.-S. EUROPOS RAJONO 33-os

SKAUTŲ VASAROS STOVYKLOS
PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
Stovyklautojų mokestis £ 652.00
Aukos £ 560.21

Iš viso . £1212.21

Išlaidos
Maistas £ 883.04
Nupirkta -palapinė ir kitos išl. £ 149.00
Iš viso ’ £1032.04

Balansas
Pajamos .. . £1212.21
Išlaidos . £1032.04
Likutis . £ .180.17
Likutis pervestas į bendrą kasą. Svečiai 

buvo atleisti nuo stovyklinio mokesčio.
Pinigines apyskaitas tikrino s. Br. St. 

Vaitkevičius, Stovyklos Viršininkas Ir 
LSS Europos Rajono Vadas.

Lėšų ir sąskaitų tvarkytojai:
v.s.J. Maslaus&as 

s. A. Jakimavičius

Auka ^skautiškai veiklai
P. Mašalaitis iš Londono 5 sv.
Aukotojui nuoširdus ir skautiškas

AČIŪ.

Patikslinimas
„EJL.“ Nr. 28, skautiškuoju keliu, Man

česteris aprašyme; p. Rūta Popikienė, gyv. 
Derby. Turėjo būti Filatelistų Draugijos 
pirmininkė, o p. V. Bernatavičius — Kul
tūrinio Ratelio ir Filmų narys ir veikėjas. 
Už 'klaidą korespondencijos a-u-torius atsi
prašo.

VOKIETIJOS (SPAUDA APIE 
LIETUVĄ

Hamburgo liet, biuletenis patiekia savo . 
skaitytojams Ištraukas iš Vokiečių spau
dos, kur b-uvo rašoma apie liėtuvių gyve
nimą Vokietijoje ir apie įvykius Lietuvo
je bei laisvamame pasaulyje, liečiančius 
lietuvius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Rochdalėje — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
Manchestcris — rugsėjo 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 19 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — rugsėjo 19 d., 14 vai.. Bridge 

-Gate.
Wolverhamptone — rugsėjo 19 d., 17 vai., 

Šv. Petro - Paulyje, North St.
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