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VLIKo VEIKLA
VLIKO PIRMININKAS IR 

„AMERIKOS BALSO“ DIREKTORIUS 
PASIKEIČIA NUOMONĖMIS

VILIKo pirmininkas Dr. K. Bobelis pa
sikeitė laiškais su Amerikos Balso direk
toriumi John R. Hughes, (jis rugpjūčio 
mėnesį buvo paskintas vyriausiuoju JAV 
Valstybės Departamento referentu —? 
„spokesmen“). Savo liepos 15 d. laiške 
Dr. Bobelis pareiškė, jog' klausytojai So
vietų okupuotoje Lietuvoje yra dėkingi 
Amerikos Balsui už jo perduodamą infor
maciją. Jis taip pat išreiSkė VLIKo pasi
tenkinimą Hughes planais iškalbiau, pab
rėžti JAV-ių požiūrį ir jo pasikalbta nuo
mone, kad Sovietų dominuojama Europos 
dalis sudaro „pirminę“ Amerikos Balso 
auditoriją. Primindamas, jog Amerikos 
Balsas tik sekmadieninėse programose te- 
praneša apie Amerikos lietuvių gyvenimą, 
Dr. Bobelis pasiūlė, kad A.B. lietuvių sky
riaus personalui būtų suteikta daugiau 
laisvės, įgalinant juos kasdien atrinkti ir 
transliuoti bent vieną pranešimą i!š Ame-, 
ri’kos lietuvių kultūrinės, visuomeninės, 
tautinės bei religinės veiklos. Tokie pra
nešimai galėtų būti transliuojami tuoj po 
bendros žinių apžvalgos. Dr. Bobelio nuo
mone, tokiu būdu programos lietuvių kal
ba pasidarytų patrauklesnės ir svaresnės.

Savo liepos 30 d. atsakyme, direktorius 
Hughes padėkojo VLIKo pirmininkui už 
jo linkėjimus ir „rimtą kritiką“. Jis suti- 
ko, kad transliacijos lietuvių kalba yra 
svarbios ir kad jais reikia padaryti veiks
mingesnėmis. Kalbėdamas apie konkrečius 
Dr. Babelio pasiūlymus, Hughes taip pat 
pareiškė sutinkąs, jog į Lietuvą transliuo 
jamose Amerikos Balso programose turi 
atsispindėti Amerikos lietuvių gyvenimas, 
kultūra ir atsiekiamai. „Mūsų požiūriu, pra 
nešimai apie Amerikos lietuvių veiklą ne
siriboja sekmadienio programomis; mes 
tuojau pranešame apie svarbius 'įvykius“, 
rhišė 'direktorius Hughes, kaip pavyzdžius 
paminėdamas Pavergtųjų Tautų Savaitę 
ir Paballlečių Laisvės Dienos paskelbimą. 
Jis užtikrino, kad Amerikos Balsas ir to
liau išsamiai informuos apie Amerikos 
lietuvių veiklą ir, kur tik įmanoma, tokią 
informaciją išplės. Hughes kvietė VLIKą 
talkinti komentarais ir sugestijomis.

Elta)

Iš VLIKO Veiklos: Dr. Domas Krivic
kas, VLIKO pirmininko pavaduotojas, lan
kėsi Chtoagoje, kur š.m. rugpjūčio 6 d. da
lyvavo VLIKO Tarybos politinės komisi
jos posėdyje, aptariant A. Rinktino paruoš 
tą rankraštį „Lietuvos Keliu“. Rugpjūčio 
7 d. dr. Krivickas VLIKO Tarybos posė
dyje padarė pranešimą apie VLIKO valdy 
bos darbus, plačiau nušviesdamas Euro
pos Parlamento politinės komisijos paruoš 
tą 'rezoliucijos projektą apie padėtį Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir apie oa- 
nuošiamuosius darbus šiai rezoliucijai pa
remti. (Elta)

KONGRESMANAI BREŽNEVUI — 
LAIKAS BAIGTI (PABALTIJO

hv. OKUPACIJĄ
Liepos 28 d., šešiasdešimtųjų Pabaltijo 

valstybių pripažinimo metinių proga, šim 
■tas JAV-ių Atstovų Rūmų ir Senato narių 
pasiuntė Brežnevui šio turinio laišką:

„Šiandien Jungtinės Amerikos Valstijos 
mini 60-jų laisvų Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vyriausybių nuolatinio pripažinimo 
sukaktą. Pastarųjų 41-erių metų bėgyje, 
visos JAV-dų vyriausybės ■ palaikė šį ryšį, 
nežiūrint Sovietų Sąjungos nelegalios Pa
baltijo valstybių okupacijos. Sovietų prie
vartinė okupacija neleidžia estams, lat
viams ir (lietuviams naudotis tarptautiniai 
garantuota laisvo apsisprendimo teise.

„Jungtinių Amerikos Valstybių pilie
čiai, savo Atstovų Rūmų ir Senato narių 
pastangomis, nuosekliai rėmė laisvą Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Kongrese po Kong
reso, abiejų -politinių partijų atstovai as
meniškais pareiškimais ir rezoliucijomis 
reikalavo, kad Pabaltijo valstybės būtų 
sugražintos į jų teisėtą vietą tarptautinė
je bendruomenėje. Mes Jungtinėse Ame
rikos Valstijose esame įsipareigoję siekti 
tarptaUtiriės bendruomenės, kuri remtųsi 
teisybės principu ir pagarba žmogaus oru
mui.

,,Mėš čia pasirašiusieji Atstovų Rūmų 
ir.'Sėnato atstovai, tvirtai remiame savo 
vyriausybę, kuri ir toliau pripažįsta lais
vas ir teisėtas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos vyriausybes. Amerikiečius Ir pabaltie- 
čius jungįa tvirti ir ilgalaikiai ryšiai. Šios 
60-ties mėtų sukakties proga, mes vėl 
kreipiamės į Sovietų Sąjungą, kad ji tuoj 
baigtų neteisėtą Pabaltijo valstybių oku
paciją, ir mes viltingai laukiame laisvės 
atstatymo Pabaltijo valstybėse“. (Elta)

VID. RYTAI
PALESTINIEČIŲ {ŽUDYNĖS BEIRUTE
Nepaprastas pasipiktinimas visuose Eu

ropos kraštuose Ir Amerikoje buvo pareikš 
tas dėl palestiniečių žudynių Vak. Beiru
to stovyklose, kur rugsėjo 16 d. įėjo Liba
no krikščionių milicija. Per 36 valandas 
kol milicija „tikrino“ palestiniečius, ten 
buvo išžudyta, kaip spėjama, iki 3000 vy
rų, moterų ir vaikų. Izraelio valdžia tvir
tina, kad jų kareiviai Vak. Beirute neži
nojo kas vyksta stovykloje. Tačiau žurna
listai sako, kad Izraelio kareiviai saugo
jo stovyklų perimetrą ir todėl turėjo gir
dėti ir matyti kas vyksta viduje.

Libano vyriausybė, pasipiktinusi žvėriš
komis žudynėmis, paprašė JTO Saugumo 
tarybą ir JAV prezidentą atsiųsti į Beiru
tą tarptautinę kariuomenę tvarkai atsta
tyti.

Rugsėjo 20 d. JAV prez. Reaganas nu
tarė pasiųsti į Beirutą 800 jūros pėstinin
kų. Prancūzija Ir Italija sutiko pasiųsti 
1300 savo karių, kurie vos prieš keliolika 
dienų buvo atšaukti iš Libano sostinės.

Prez. Reaganas pasakė JAV televizijoje, 
kad Amerikos, Prancūzijos ir Italijos ka
riai siunčiami ribotam laikui. Izraelio ka
riuomenė turi būti atitraukta.

NAUJAS LIBANO PREZIDENTAS
Naujuoju Libano prezidentu išrinktas 

Amin Gemayel, prieš 10 dienų nužudyto
jo jaun esnis brolis.

Prezidento priesaikos metu rugsėjo 23 
d. Beirute sprogo amunicijos sandėlys. 
Apie .30 žmonių buvo sužeista.

Izraelio kariuomenė pradėjo trauktis iš 
Vak. (Beiruto, bet dar liko Libano okupuo
toje zonoje.

DRAUGO SVEIKINIMAS
Palestiniečių partizanus evakuavus iš 

Beiruto, Sovietų prez. L. Brežnevas pa
siuntė Palestinos išsivadavimo organiza
cijos (PIO) vylkd. komiteto pirmininkui 
Jasirui Arafatui telegramą, kurioje buvo 
pasakyta:

„Brangus drauge Arafate! (draugais“ 
sovietuose vadinami tik komunistai — 
Red. pastaba).

„Visų tarybinių žmonių vardu kreipiuo
si Jus, Jūsų bendražygius Palestinos iš
sivadavimo organizacijoje, į visus Pales
tinos (kovotojus, norėdamas pareikšti pa
lankumą ir susižavėjimą ištverme, didvy
riškumu kovoje 'su Izraelio agresija Liba
ne.“

Apkaltinęs už visą Libano tragediją Iz
raelį ir JAV, kurios „aprūpino agresorius 
mirtinais ginklais“. L. Brežnevas telegra
mą užbaigė šiais žodžiais:

,,Sią išmėginimų valandą aš vėl patvir
tinu: Tarybų .Sąjunga rėmė ir remia Pa
lestinos arabus ir jų vienintelę teisėtą at
stovę — P1O. Mes tikime, kad teisus pales
tiniečių žygis galiausiai baigsis pergale. 
Tai laiduoja jų ryžtas dar glaudžiau su
telkti gretas kovoje už savo laisvę ir na
cionalinę nepriklausomybę. Jus remia vi
sos patriotinės arabų pasaulio jėgos, su 
jumis solidarūs visi dori žemės žmonės“.

BEGINO VYRIAUSYBĖ GAVO 
PASITIKĖJIMĄ

Neatsižvelgiant į Izraelio vyriausybės 
kritiką' užsienyje Ir krašto viduje dėl įvy
kių Vak. Beirute, koalicinė vyriausybė ga 
vo parlamento pasitikėjimą. Knesetas 48 
balsais prieš 42 balsus atmetė opozicijos 
pasiūlymą pravesti palestiniečių žudynių 
teisinį tyrimą. Taip pat buvo atmestas 
opozicijos kritiškas pasisakymas dėl Iz
raelio kariuomenės siuntimo 'į Vak. Bei
rutą.

AKCIJOS DIENA D. BRITANIJOJE
Šimtai tūkstančiai darbininkų dalyvavo 

visuose didžiuose Britanijos miestuose ei
tynėse ir demonstracijose, solidarizuojant 
su sveikatos įstaigų bei ligoninių persona
lo reikalavimu pakelti jiems atlyginimą. 
■Demonstracijoms pasibaigus, Profsąjungų 
Centro (TUC) gęn. sekretorius L. Murray 
pasakė, kad darbo žmonės vieningai pa
rodė savo solidarumą' ir Vyriausybė turės 
atkreipti į tai dėmesį. Tuo tarpu Sveika
tos ministras Lowler pareiškė, kad valdžia 
neturi daugiau pinigų, negu buvo pasiū
liusi ligoninių personalui.

M. THATCHER TOLIMUOSE RYTUOSE
Britanijos min. pirm. M. Thatcher, iš

vykusi dviejų savaičių kelionėn, aplankė 
Tokio, kur turėjo pasitarimų su Japoni
jos vyriausybe dėl prekybos santykių tarp 
abiejų valstybių išplėtimo.

Rugsėjo 22 d. M. Thatcher atvyko į Pe- 
ikingą, kur tarėsi dėl Hongkongo kolonijos, 
kurios teritorijos nuomos sutartis tarp 
Kinijos ir D. Britanijos baigiasi už 15 me 
tų, taip pat kalbėjosi kitais abu kraštų 
Irečiančials klausimais.

SIBIRO DUJOTIEKIO TEMOMIS
Kitas buvęs kalinys, geologas Georgij 

Davydov, irgi liudijo apie kalintos, dirbu
sius prie dujų linijos prie Chiln-Sirkow, ne 
toli Smolensko ir Komi Autonominėj Res
publikoj prie Uchtos miesto, Stroited sto
vykloj, kompresorių stoty Nr. 10.

Sacharovo komitetas turi pilnas deta
les kelių kalinių: Sanjono Gluzmano (dir
ba Tjumen apylinkėje), Zinovijo Krasivs- 
kio (Luigovoj lageryje), Jurijo Grimo (Us- 
tij/Jštoi zonoje). Tarp jų yra ir 25 metų 
amžiaus lietuvis Julius Sasnauskas, pilie
tinių teisių grupės narys, dirbąs tarp Lur- 
gut ir Tjumen vietovių. Dar du gerai ži
nomi kaliniai yra Vladimir Masmus ir 
Aleksande Ussatjut.

Laikraštis teigia, kad tokiomis sąlygo
mis tiekiamos dujos Vakarams turėtų bū
ti nepriimtinos, ir sako, kad jas būtų ga
lima importuoti už panašią kainą ir su 
mažesne rizika iš kitų šaltinių.

Prancūzų „France Soir“ rugpjūčio 21 
d. numeryje rašė apie vergus, kurie stato 
dujotiekį Sibire. Tų kalinių, vyrų ir mo
terų, vienintelis nusikaltimas buvo reika
lauti truputį daugiau laisvės. Laikraštis 
klausia ar tikrai mes būsime pasiruošę 
padėti vergų išnaudotojams?

'Pokalbyje su „Bild am Sonntag" kores
pondentu V. Vokietijos opozicijos partijos 
pareigūnas Dr. Friedrich Zimmermann pa 
brėžė, kad vokiečiai kaip tilk turėtų veng
ti bet kokio dalyvavimo projekte, suriš
tame su priverčiamais darbais. Minėda
mas, kad prancūzų valdžia įpareigojo sa
vo užsienių reikalų .ministeriją nuodug
niau ištirti vergų darbo klausimą, jis ste
bėjosi, kelkiu būdu 'Vokietijos kancleris 
galėjo jau liepos mėn. sakyti, kad tos ži
nios yra klaidingos.

.„E'ild am Sonntag“, tęsdamas savo se
riją apie sovietų dujotiekį, rugpjūčio 29 
d. numeryje cituoja daugiau .pasisakymų 
ta tema. Albina Lokorewa, prieš keletą 
dienų atvykusi į Vieną, (jos .vyras dar li
kęs darbo stovykloje), sako, kad 90% du
jotiekio darbininkų yra kaliniai arba pri
versti ten dirbti. Tik 10% yra gerai ap
mokami1 specialistai ir komjaunuoliai sa
vanoriai IŠ visos Rytų Europos.

(Sovietai pakvietė grupę delegatų iš V. 
Vokietijos užsienių reikalų ministerijos, 
kad „jie patys galėtų pamatyti darbą prie 
dujotiekio linijos“ — iš helikopterio. De
ja helikopteris negalėsiąs nusileisti ir ne
būsią tiesioginio kontakto su darbininkais.

Tuo tarpų ir daugiau balsų pasisako 
prieš tą dujų schemą. Amerikos žinomas 
žurnalistas Wiliam Satire vadina dujotie
kio projektą „didžiausiu vergijos darbu 
nuo pyramidžių pastatymo“.

JAV REIKALAUJA IŠTIRTI KAS 
STATO DUJOTIEKĮ

JAV Valstybės departamentas, atsižvelg 
damas į pasaulio opinijos pareiškimus, rug 
sėjo 22 d. pareikalavo, kad būtų įsteigta 
tarptautinė komisija, kuil ištirtų ar Sov. 
Sąjunga naudoja tūkstančius politinių ka
linių Sibiro dujotiekio statyboje.

JAV gynybos sekretorius Weinbergeris 
pasakė Vašinktone, jog gaunama vis dau
giau 'įrodymui, kad Maskva naudoja „ver
gų darbą“ dujotiekio statyboje.

JAMALIO PROJEKTO RIZIKA — KIEK 
DUJŲ MUMS REIKIA 'IŠ RUSIJOS?

— KLAUSIA VOKIEČIAI
Tuo klausimu straipsnyje Vokietijos 

„Die Welt" laikraštyje, Wolfgang Schoehl 
nagrinėja ekonominius ir politinius aspek
tus didžiojo dujotiekio projekto ir pabrė
žia, kad užsienio valiuta už dujas galės 
stipriai paremti sovietų ginklavimosi pra
monę. Ji taip pat gerokai prisidės (prie 
įvairių teroristų organizacijų finansavimo 
Vakaruose. Yra verta atsiminti, kad du
jos taip pat padės Sovietų Sąjungai atsi
gauti nuo vis augančių naftos trūkumų. 
Nors dujotiekio linija į Vakarus yra tik 
5500 km. ilgumo, rusai yra užsakę 20,000 
km, vamzdžių. Tokiu būdu vidinis dujų 
tinklas Rusijoje bus daug daugiau pra
plėstas.

Autorius toliau ‘teigia, kad 21,5 milliar- 
dų kubinių metrų dujų, kurias V. Vokieti
ja yra (įsipareigojusi pirkti iš Sov. Sąjun
gos, sudaro tilk apie 3% bendro pradinės 
energijos suvartojimo Vokietijoje. Jo nuo
mone, tas kiekis galėtų būti lengvai pa
dengtas iš naujų žemės dujų šaltinių prie 
Norvegijos krantų (Trems lauko). Kame- 
rono ir Nigerijos.

Kitam straipsnyje tame pat laikraštyje 
Rudolif Storbinger apžvalga priverčiamų
jų darbų kalinių dalyvavimą prie dujotie
kio statybos. Pasiremdamas liudininkų pa
rodymais, autorius išvardina visą eilę la
gerių (su 7001—2500 kalinių kiekviename), 
iš kurių imama „darbo jėga“ linijos sta
tymui. Jie įgyvena lengvai perkeliamuose 
barakuose ir daugiausiai dirba prie komp
resorių stočių statybos. Tos stotys yra iš
dėstytos kas 100—200 km. dujotiekio lini
jos.

■Kaip buvusi kalinė, rašytoją Julija Voz- 
nesenskaja pasakoja, ten -taip pat yra 
daug moterų lagerių. Moterys dirba papil
domus darbus. Ji pati dirbo lageryje su 
2000 moterų, kurios siuvo darbo rūbus 
darbininkams. 'Moterys turėjo, dirbti po 
12 vai. į dieną ir jų darbo', normos buvo 
5—8 kartus aukštesnės negu „laisvuose“ 
fabrikuose. Maistas, žinoma, buvo labai 
blogas ir kolonijų skaičius maždaug buvo 
pakankamas dviejų metų vaikui,.. Siuva
mos mašinos dažnai net nebūdavo išjun
giamos. pamainos keisdavosi joms nesu
stojus.

Autorius taip pat mini .pilietinių teisių 
gynėją Julių Sasnauską, kalinamą Sov. 
Sąjungos darbo stovyklose.

VERGAI SIBIRO DUJOTIEKIO 
STATYBOJE

Vak. Vokietijos laikraštis „Bild am 
Sonntag" rugpjūčio 22 d. rašė apie dano 
Ovind F. Andresen, kuris vadovauja Sa
charovo vardo komitetui žmonių teisėms 
ginti protestą prieš kalinių prievartos dar
bus, vedant dujotiėklį iš Sibiro į Vakarų 
Europą. V. Vokietijos kancleris komitetui 
parašė, kad žinios apie priverčiamąjį dar
bą „nepasitvirtino“.

„Bild am Sonntag" aprašė ir nufotogra
favo savo redaktoriaus pasikalbėjimą su 
įbuiv. profesorium Mechanet Kulnagambe- 
tow iš Kazachstano, kuris dirbo prie du
jotiekio Sibire ir prie Uralo iki J.977 m. 
Surguito apylinkėje reikėjo dirbti ir žie
mą prie — 46 'laipsnį šalčio. Jam pavyko 
išsivežti į Vakarus savo „darbo knygutę“ 
su valdiškais antspaudais. Jos nuotrauka 
buvo įdėta laikraštyje.

ŠVEDIJOS RINKIMUS LAIMĖJO 
SOCIAL DEMOKRATAI

Rugsėjo 19 d. parlamento rinkimuose 
Švedijoje socialdemokratų partija laimėjo 
166 vietas, kitos nesocialistinės partijos 
gavo 162 vietas ir komunistai — 20.

Švedijos parlamente yra 349 vietos. Tuo 
būdu socialdemokratų partijos 'lyderis 
Olof Palme galės po 6 metų pertraukos 
vėl sudaryti vyriausybę, kurią .rems maža 
komunistų partija.

Švedijos socialdemokratai siūlo įsteigti 
dirbančiųjų fondą, sudarytą .iš 15% mo
kesčio nuo firmų pelno. Tas fondas bus 
naudojamas bendrovių akcijoms supirkti. 
Tuo būdu darbininkų kontrolen pereis per 
eilę metų visos-didžiosios pramonės įmo
nės.

AR BRITANIJA (TURI PASITRAUKTI 
IŠ EEB? ą

Barbara Castle, Britų Darbo partijos va 
dozė Europos Parlamento, straipsnyje pa 
rašytame „New 'Statesman'1, pareiškė nuo
monę, kad Britų Darbo partija turi atsi
sakyti' savo neigiamo įsipareigojimo — 
pasitraukti iš Europos Ekonominės Bend
ruomenės. Ligšiol ji buvo pasitraukimo 
šalininkė, kaip ir dauguma kairiojo spar
no darbiečių.

AUSTRALIJOS (PARLAMENTO 
PRANEŠIMAS APIE ŽMOGAUS TEISIŲ 

PAŽEIDIMUS SOV. SĄJUNGOJE
1979-ais metais Caniberroje išleistas Aus 

trailjos Parlamento komisijos pranešimas, 
pavadintas „Human Rights in the Soviet 
Union“. Pranešime nagrinėjami tautiniai, 
religiniai bei kultūriniai 'klausimai. Komi
sijos darbui padėjusių asmenų bei orga
nizacijų sąraše paminėta lietuvių bend
ruomenė.

Pranešimo išvadoje, rašoma, kad Sovie
tų Sąjungoje religinė laisvė apribota, o 
tikintys diskriminuojami. Nerusų tauti
niai sąjūdžiai apibūdinami kaip „nevie
nodai intensyvūs“ — Kaukazo respublikos 
ir daugelis lietuvių, latvių bei estų siektų 
visiško atsiskyrimo .nuo Sovietų Sąjungos, 
kitos respublikos gal reikalautų tik lygy
bės su rusais. Sovietinių kalėjimų sąlygos 
yra „griežtos,, (brutalios pažeminančios“.

Pranešimas rekomenduoja, kad Austra
lijos vyriausybė kiekviena tinkama proga 
(a) pilnai paremtų Helsinkio Baigminia
me Akto paskelbtus principus; (b) prisi
jungtų prie demokratijų, kai jos protes
tuoja prieš Helsinkio Grupių narių Sovie
tų Sąjungoje represavimą; (c) darytų na- 
stangas, kad iš sovietinių kalėjimų ir kons 
lagerių būtų paleisti asmenys. .įkalinti 
vien už tai, kad jie dalyvavo Helsinkio 
grupių veikloje. (Elta)

PASAULYJE
— Rugsėjo 15 d. Popiežius priėmė pa

lestiniečių lyderį Arafatą. Po audienci
jos Vatikanas pranešė, kad Popiežius pri
taria Palestinos valstybei, bet nori, kad 
Izraelio saugumas būtų užtikrintas ir baig 
tusi terorizmas.

— Šveicarija negrąžins į Lenkija ketu
rių lenkų, kurie buvo užėmę Lenkijos am
basadą Berne. Jie bus teisiami šveisarijoj.

— Amerikoj išėjo naujas dienraštis 
„USA Today". Pirmoji laida pasirodė Va
šingtone ir Baltimorėje, ir buvo pardavi
nėjama po 25 centus. Ateityje laikraštis 
nori tapti pirmuoju Amerikoje viso krašto 
dienraščiu.

— Rugsėjo 15 d., vaišindamas Kremliu
je Pietų Jemeno prezidentą, Brežnevas pa 
skelbė nepriklausomai Palestinos valsty
bei įkurti savo 6 punktų planą, kuriuo, be 
Vakarinio kranto ir Gazos plotų, palesti
niečiams turi priklausyti rytinė Jeruza
lės dalis. Prez. Reagano planą Brežnevas 
pavadino „iš pagrindų suktu“.

— Kenijoj nuo 12 iki 25 metų kalėjimo 
bausmėm nubausti 17 karo aviacijos su
kilėlių, kurie bandė nuversti valdžią. Rug
sėjo 16 d. prasidėjo teismas kitiems sep
tyniems kariškiams.

— Abisinijos marksistinė vyriausybė 
amnestavo daugiau kaip 700 buvusių mi- 
nisterių ir aukštųjų pareigūnų imperato
riaus H. Selassie administracijoj.

— Afrikoje kasmet apie milijoną vaikų 
miršta nuo maliarijos.

— Saudo Arabijos genčių šefai sumaži
no vedybinius mokesčius, nes dažnai jau
ni vyrai neįstengdavo susimokėti ir bū
davo priversti likti viengungiais, arba ieš
koti žmonų svetur. Laikraštis ,A1-Nadwaa‘ 
paskelbė, kad dabar jaunosios tėvas už 
nekaltą dukterį galės reikalauti ne dau
giau kaip 30.000 iljalų (5.100 svarų) už
mokesčio.

— Po pralaimėjimo Falklando salų ka
ro, Argentinoje vis dar nesibaigia vyres
niųjų karininkų nesantaika ir kaltininkų 
ieškojimas. Neseniai vėl paleista į atsargą 
karo laivyno karininkų.

— Paskutiniu metu Prancūzijos valiu
ta pergyvena krizę, bet prez. Mitterran- 
das pareiškė, jog frankas nebus nuvertin
tas. Jo apsaugai paruošta milžiniška 4 mi
lijardų dolerių tarptautinių bankų pasko
la.

— Londono 120 metų senumo, 657 vietų 
„Vaudeville“ teatras parduodamas už 
650.000 svarų.

— Paskutinio gyventojų surašymo duo
menimis, Kinijoj yra 1 milijardas ir 75 
milijonai gyventojų.

— Praėjusią savaitę Maskva vėl leido 
tarptautinius telefono pasikalbėjimus su 
Vakarais.

— Vienas žymiųjų JAV televizijos as
menybių W. Paley, kuris 55 metus kontro
liavo Kolumbijos radijo transliacijų siste
mą, paskelbė savo pensijon išėjimo datą. 
Būdamas 81 metų, savo pareigas perduos 
kitam 1983 m. balandžio 20 d. Jis pradėjo 
savo karjerą 1927 metais mažoj radijo 
transliacijų bendrovėje.

— Farnborough, D. Britanijoje, aviaci
jos parodoj paskutinį sekmadienį atsilan
kė 340.000 žiūrovų. Sekanti paroda bus 
1984 metais.

— 1967—1977 metų laikotarpyje, sovie
tų duomenimis, Sov. Sąjungoje skyrybos 
padidėjo 40 proc.

— Per pirmąjį šių metų pusmetį V. Vo
kietijos pramonė neparodė jokio augimo.

— Europos parlamentas atšventė 30 me
tų sukaktį.

— Lenkijos užsienio reikalų min. Ol'šovs 
kis lankydamas Maskvoje pareiškė; kad 
„jo krašto sąjunga su Sov. Rusija yra ne
palaužiama“.

— Lapkričio 2 d. pradės veikti D. Bri
tanijos televizijos 4 stotis (Channe 4).

— Europos Bendruomenės parlamentas 
nubalsavo sustabdyti branduolinių atlie
kų skandinimą jūrose.

— Filipinų prez. Marcos užtikrino prez. 
Reaganą, kad JAV Ir toliau galės naudo
tis strateginėm (karo laivyno bazėm Fili
pinuose. Amerika pasižadėjo ir toliau teik 
ti ekonominę paramą.

— Bath senelių '.prieglaudoj 'Mrs. A. 
Brewster atšventė savo 111 gimtadienį. Ji 
yra seniausia moteris D. Britanijoje.

— Vagys įsibrovė į Elvis Presley mu
ziejų Memfyje, JAV, ir pagrobė daugiau 
kaip už vieną milijoną dolerių vertės bran
genybių. . 4

—Egipto policija tardo apie 60 asmenų, 
įtariamų sąmokslo ruošimu nuversti da
bartinę valdžią.

— Dauguma amerikiečių mano, kad 
prez. Reaganas neturėtų vėl kandidatuoti 
į prezidentus 1984 m. rinkimuose.

— JAV Pan-Am. oro susisiekimo linija 
atleis 5.000 darbininkų. Dabar ji samdo 
apie 30.000. Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Ši linija turėjo 183 mil. dol. nuostolio.
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NAUJOS KNYGOS
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

„Vilkaviškio vyskupija“ yra nauja Bro
niaus Kviklio redaguota knyga, kuri šiais 
metais išėjo LIETUVOS BAŽNYČIŲ seri
joje, kaip II tomas. Anksčiau išėjęs pir
mas tomas buvo apie Telšių vyskupiją

Naujoji knyga rūpestingai paruošta, 
meniškai apipavidalinta ir puikiai atspaus 
dinta. Joje aprašytos 136 katalikų bažny
čios Vilkaviškio vyskupijoje, ir dar 21 
bažnyčia dabartinėje Lenlkijos teritorijoje, 
Lomžos vyskupijoje, šalia istorinių duo
menų apie kiekvieną bažnyčią dr parapiją, 
iš įvairių šaltinių, knygoje aprašomi baž
nyčių ir koplyčių architektūriniai ypatu
mai, kurtuos paruošė dr. Jurgis Gimbutas.

Kun. Pr. Garšva, rašydamas apie šioje 
knygoje pavaizduotą kultūrinį ir religinį 
Lietuvos įturtą, sako, kad „Lietuvos baž
nyčių“ tomai turėtų būti kiekvieno lietu
vio bibliotekoje nuolat matomoje vietoje, 
kad jais galėtume gaivinti savo tautinį 
gyvenimą, semti stiprybės iš praeities. 
Bent savos vyskupijos, kurioje yra sava 
parapija, sava bažnyčia, savi religiniai pa 
statai ar paminklai, reiktų turėti kiekvie
nam, kurio atmintyje dar žėruoja tėviškės 
ar tėvų tėviškės bent iš pasakojimų prisi
minimai.

„Kai vartai tuos „Lietuvos bažnyčių“ 
tomus, tai pirmiausia pagalvoji apie jų 
autorių. Jis savo nepaprastu darbštumu, 
sugebėjimu organizuoti medžiagą ir žmo
nes — talkininkus atliko sunkiai įkaino
jamos vertės darbą savo tėvynei, kuri šiuo 
metu naikinama okupanto tautiškai, reli
giškai ir kultūriškai. O juk tose senose me
dinėse ar mūrinėse bažnyčiose, kurių da
lies šiandien jau nebėra, praeities tautie
čiai sukrovė savo meninius, kūrybinius 
architektūrinius sugebėjimus, kartais net 
pasitelkę svetimus Vakarų Europos meno 
galiūnas.

Bronius Kviklys, šių dviejų tomų auto
rius, nesustoja tik prie dviejų vyskupijų. 
Jis eina toliau — jau yra paruošęs Kau
no arkivyskupijos ir baigia Panevėžio vys 
kopijos istoriją ir parapijų vaizdus, jų 
įkūrimą ir kūrėjus prikeldamas ir su jais 
supažindindamas išeivijos lietuvius. Tie 
veikalai ir bus Lietuvos religinio bei kul
tūrinio turto aruodai. Iš jų semsis kultū
ros isterikai medžiagą ne tik savo tautai 
gaivinti, bet ir prisidėti prie žmonijos kul
tūros praturtinimo".

Br. Kviklys „Lietuvos bažnyčių“ I tome 
sako, kad „projektuojame išleisti 6 tomus, 
kiekvienai Lietuvos vyskupijai skirdami 
po tomą.Nesame tačiau tikri, ar sumany
mą ištesėsime. Gal medžiagos, lėšų ir ki
tų dalykų stoka, o taip pat mūsų amžius 
bei sveikata ir kitos aplinkybės mūsų su
manymą sutrukdys. Tačiau drįstame pra
dėti“. Ir toliau tame pačiame tome sako: 
„Vienas pagrindų šios knygos tikslų yra 
uždokumentuoti ir palikti ateities kar
toms galimai tikresnį ir neiškraipytą mū- 
mūsų bažnyčių ir kitų religinių pastatų 
vaizdą, kad ateities lietuvių kartos maty
tų, kiek daug meniškų, religinių ir archi

F. Neveravičius 

GABUMAI
Humoreska

(tęsinys)
Šiaip — Ildefonsas Baltakojis — asmenybė 

maloni ir vertinga. Niekas nemoka tiek pripasakoti, 
niekas taip draugijos užimti ir sudominti nesugeba 
Todėl jis mielai visų, bent jis pats taip mano, sutin
kamas. Ypač jis mėgstamas už tai, kad, kalbai užė
jus, pav., apie baltuosius dramblius, jis netrukus at
veda ją prie taško, kuriame jis, Ildefonsas Baltako
jis, vaidino pirmaujantį vaidmenį, gražiausiai pa
sielgė ir išmintingiausius sprendimus rado sunkiam, 
painiam klausimui išspręsti. O visi kiti — arba su
žinojo, ką daryti, arba elgėsi, kaip Viešpaties jė- 
zaus arkliai.

Malonūs skaitytojai man atleis šią ilgoką įžan
gą. Iš tikrųjų — be reikalo tiek prirašiau apie ver
tingus Ildefonso Baltakojo charakterio bruožus, nes 
jie visiems daugiau mažiau žinomi. Matyti, ar tik 
pats nebūčiau užsikrėtęs jo iškalbingumu.

Mano tikslas kitoks. Iš tikrųjų buvau pasišo
vęs papasakoti du savo susitikimu su Ildefonsu Bal- 
takoju, kurie, sudėti į krūvą, kategoriškai sugriau
na piktas paskalas, esą, jis nemokąs nė vienos sve
timos kalbos. Pamatysite patys, jog tai netiesa.

Buvo taip: kai anais, į šią salą atvykimo me
tais ėmė iš į darbus skirstomosios stovyklos į tuos 
darbus skirstyti, ne visi kalnus versti pasiryžę no
rėjo eiti, kaip avinai, kur nukišami. Dangaus 
Paukščių įgimtu instinktu ėmė skraidyti, kombinuo
ti. Vienas ne iš pirmųjų ėmė ir Ildefonsas Baltako
jis kombinuoti.

Nuvyko jis į artimiausią miestą patinkamo dar
bo ir buto jieškoti. Su darbu bepigu buvo — tuoj 
gavo — gražiame, moderniškame 1843 metais 
įsteigtame ir pastatytame fabrike. Blogiau su butu. 
Nepažįstamame mieste — nė kur įsikabinti, šoko 
čia, šoko čia, miesto valdybos informacijos biure 
gavo keliasdešimt adresų. Ėmė tų adresų kalvarijas 
eiti. I

Visur vienas atsakymas — sorry.
Eina Ildefonsas Baltakojis nusiminęs. Saulė 

jau ant laidos, o buto vis nėra.
Staiga...
Į stovyklos „bačkas“ Ildefonsas Baltakojis tą 

vakarą grįžo vėlai. Negalima sakyti, kad įgėręs, bet 
malonus alkoholio kvapelis iš jo sklido ir sukėlė 
ant kojų visus „bačkos“ gyventojus.

— Na, kaip? — paklausė kažkuris.
— Tai taip, vyručiai! Turiu ir darbą ir butą. 

Razumną žmogų iš tolo mato. Turint gerą galvą 
ant pečių — vargti daug netenka, — išdidžiai pa
reiškė Ildefonsas Baltakojis ir flegmatiškai ėmė 
trauktis batus.

— Papasakok, — nesiliovė.
Kiek pasibranginęs, Ildefonsas Baltakojis už

sirūkė visą cigaretę ir atsigulęs ėmė pasakoti.
— Manau sau, velnias ne gegutė, saulė leidžia

si, tuoj sutems, o buto neturiu. Fabrike, kai klausė, 
į viską atsakinėjau „yes“. Dabar — nei šis nei tas. 
Žiūriu paliai kojas šuo šlaistosi. Nei šioks nei toks. 
Juodas, visas plynas, snukis gauruotas.Sciuc! sakau 
jam. Tas nieko, tik galvą pakėlė ir uodegą vizgina. 
Nesupranta lietuviškai, gyvatė, pamaniau. O kaip 
angliškai šunį pavaryti — tą žodį pamiršau, nors 
vinį kalk į galvą, žinojau, o kai reikia — ėmiau ir 
pamiršaus. šuo neatstoja. Pakiutina, pakiutina ir 
sustoja, galvą atsuka, į mane žiūri. Pyktis paėmė, 
koja pati keliasi spirti. Tik prisiminiau, kad, sakė, 
čia už šuns paspyrimą į kalėjimą kiša. Irgi kultūra, 
mat. Du šimtu metų atsilikęs kraštas, šuns paspirti 
nevalia. Tai ką gali spardyti, jei šuns nevalia. Lais
vė, sako. Kokia čia laisvė. Dėčiau — tuoj alaus 
alaus paprašytų. O šuo vis prie pat kojų, lyg tyčia 
erzina. Tik vienu tarpu šust į darželį, užkopė laip
teliais prie durų, atsitūpė ir žiūri į mane. Velnias 
manau. Na, čia dabar kas? Ale tik dingt mintis į 
galvą: paskambinti, dėl buto paklausti. Nė pats ne
pajutau, kai mygtuką paspaudžiau. Atsidaro durys 
— stovi senis, švarkas languotas, kelnės pliušinės, 
akiniai, per pilvą aukso grandinėlė. Tikras škotas. 
„Vont je vont?“ klausia. Atseit, ko nori? Sakau — 
taip ir taip, šunelį paklydusį aptikau, tai atvedžiau. 
Būtų dar kur pasimetęs, vargšelis. Gaila gyvulėlio. 
Senis žiūri ir sako: „Vot našanalita?“ Nespėjau su

sigriebti atsakyti, tas vėl klausia — lietuviškai: „Ar 
nebūsi tik lietuvis?“ Taigi, taigi, sakau, kaip ma
tot. žiūri senis, žiūri, paskui sako: „Gali eiti in- 
said“. Nusivedė į tokį kambarėlį — fotely senuke 
sėdi „Tai mano gaspadinė, sako senis. Agnieška, 
žiūrėk, tas boisas lietuvis“. „Ne dyvai, sako senė, 
kas čia sakė daug jų privažiavę last mons — ir klau 
šia: Tai ko čia atbėgai?“ Nuo karo, nuo bolševikų 
bėgau, sakau. „Tai ko tu nuo to karo bėgai? Rei
kėjo į tą karą sėsti ir važiuoti, ne bėgti“, nustebo 
senė „E. Agnieška, nesupranti, — įsiterpė senis, — 
jis nuo vainos bėgo, ne nuo stritkario“. „Tai ko 
žmoniškai nesako — suprasti negali. Kapofti ar 
duoti?“ „Duok, duok, Agnieška, žinai, žmogus pa
vargęs, gal. Vyrukas sublogęs atrodo, tegu atsigau
na, — įsakė senis ir paklausė: „Ar ne nuo Šakių 
būsi?“ Nuo Šakių, sakau, o kaipgis.

— Kad gi tu ne nuo Šakių, o nuo Joniškio, nu
traukė Ildefonsą Baltakojį vienas klausytojų.

— O tau kas, kad ne nuo šakių? Svetima bėda 
skauda? — įsižeidė Ildefonsas Baltakojis, kiek pa
tylėjo ir traukė toliau: „Tai gal Andrių Kinkaitį ži
nai?“ klausia senis. Pažįstu, sakau, kur nepažinsi. 
Giminė šioks toks. Mano dėdienės sesers vyro švo- 
geris. „O kaip tavo pravardė?“ klausia vėl. Ildefon
sas Baltakojis, sakau. „Negirdėjo tokio. Gal kur 
toliau nuo šakių?“ Klausiu ir aš: — O ponas ar 
seniai Anglijoj gyvenat? Tik senė iš virtuvės galvą 
kišt: „Ponas, žiūrėkite, ponas! Ponai tik pas jus 
Lietuvoj dvaruose sėdi, o čia ponų nėra. Nori gra
žiai sakyti, sakyk — mister. O ant moteriškės, jei 
ženota — misis, o jei neženota — mis arba misiu- 
kė. Neučytas, matytis, apsiėjimo nežinai“. „Liau
kis, Agnieška, — sudraudė senis, — tik gi jis nau
jas žmogus šioj kantrėj. Svieto nematęs. Pagyvens 
— išmoks! Tai jau netrukus bus penkiasdešimt me
tų, kai čia gyvenam. Metus prieš būrų vainą čia 
atkeliavom. Ar žinai — tokia vaina buvo — su bū
rais, Afrikoj?“ Žinau, sakau, skaičiau. „Tai gal 
kiek mokytas esi? Rašyti ar moki?“ Moku, sakau 
ir einu prie reikalo. Gal Tamsta turi kokį kambarį 
išnuomoti, klausiu. Norėčiau čia apsigyventi. Ga
vau darbo, bet buto negaliu surasti.

If Bus daugiau)

tektūrinių vertybių Lietuvos žmonės am
žių bėgyje savo Viėšpaties garbei yra su
kūrę.

Surinkti medžiagą ir parašyti tekios 
apimties veikalą, ypač išeivijos sąlygomis, 
nėra lengvas darbas. Todėl yra dovanoti
na, jeigu knygoje pasitaikytų klaidų ar ne 
apsižiūrėjimų. Kiek tas liečia II-rą temą, 
tai D. Britanijos lietuv.ai pastebės, kad 53 
psl. yra praleista Londono lietuvių para
pijos rektoriaus kun. dr. Jono Sakevičiaus, 
įkilusio iš Vilkaviškio vyskupijos, pavar
dė. Kitas toje vyskupijoje gimęs kunigas 
dr. Pijus Bielskus (Balsuplų km., Ketur
valakių parapijoje), buvęs ilgametis Lie
tuvos Prezidento kanceliarijos vedėjas, 
taip pat nepaminėtas.

Pajavonio parapijos klebonas buvo kun. 
Matas Sakevioius, o ne Sakavičius. Prie 
Patašinės parapijos nuotraukos (247 psl.) 
parašyta: „Patašinės iparapiečiai su Vilka
viškio vyskupu J. Karosu“. Turėtų būti 
„su arkivysk. Pr. Karevičium“, buv. Kau
no vyskupu. Be to vyskupas Karosas bu
vo Antanas.

Kaimelio parapijos klebonas (159 psl.) 
šiuo metu yra kun. Juozas Barauskas (ne 
Barkauskas). Jis gerai tvarko parapiją ir 
sėkmingai kovoja prieš alkoholizmą.

Tos smulkios klaidelės, beabejo, nesuma 
žiną knygos vertės. Teisingai kun. Pr. 
Garšva sako, kad šie tomai yra Lietuvos 
ir lietuvių kūrybinis gyvenimas, tikėjimo 
išreiškimas. Jie kartu parodo ir Lietuvos 
■kultūros istoriją, kurios mes negalime už
miršti, kaip savo pačių gyvenamos dalies. 
Tuos tomus reikia turėti regimoje vietoje 
bent tiems, kurie yra gyvenę vienoje ar ki 
toje vyskupijoje ir kurie yra matę ar nori 
matyti tėvynę gyvą vaizdais, religinį gyve
nimą savo vyresniuose broliuose, kūrybą 
savo pašauktuose menininkuose, pajėgu
siuose išreikšti tautos dvasią religiniais ar 
chitektūros ar skulptūros kūriniais.

Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽNY
ČIOS, II TOMAS. VILKAVIŠKIO VYSKU 
PIJA. Išleido Amerikos Lietuvių bibliote
kos leidykla Chioagoje, 1982 m. Adresas: 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Ar
chitektūrinius tekstus paruošė dr. Jurgis 
Gimbutas, žemėlapius Albinas Karnius ir 
Rimantas A. Žemaitaitis. Dailininkas ir 
techninis redaktorius — Petras Aleksa. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė. Kaina 
23 dol., su persiuntimu — 25 dol. d.b.

Atsiųsta paminėti
Tėvynės Sargas Nr. 2, 1982 m. žurnalas, 

šiame numeryje 96 psl. Leidžia Popie
žiaus Leono XIII Literatūrinis Fondas. 
Redaktorius P. Maldeikis, Chicago, IL, 
USA.

Turinyje: A. J. Kasulaitis — Kelios 
mintys išeivijos visuomeninių santykių 
klausimu, dr. J. Balys — Lietuvos diplo
matijos pinklėse, A. Lymantas — Mažo
sios Lietuvos idėjos ir jos praeities atmi
nimai okupuotoje Lietuvoje, K. Tautkus
— Lenkija — Jaltos politikos auka, ir kiti 
įdomūs straipsniai. Atskiro numerio kaina
— 4 dol.

ANAPUS
Atsakymas Čikagos Lietuvių Tarybai
Š.m. kovo mėn. 26 d.. Anapus Atlanto 

skyrelyje, buvo išspausdintas mano straips 
nis „Lietuvos Nepriklausomybės šventė“, 
kaip ji buvo švenčiama Čikagoje.

Esu Lietuvių žurnalistų sąjungos narys. 
Laikraščiams rašau jau nuo gimnazisto 
amžiaus. Niekada nerašiau melo dr neesu 
linkęs iškraipyti žinias. Taip aprašiau ir 
Lietuvos Neplriiklausomybės šventę. Bet 
Chicagos Lietuvių taryba parašė labai pik 
tą ir mane pažeminantį straipsnį „Naujie
noms', „Europos Lietuviui1 ir „Vienybei1 
kur buvo pasakyta, kad tai buvęs labai 
tendencingas tiesos Iškraipymas“.

„Europos Lietuvyje“ tas Tarybos laiš
kas išspausdintas liepos 16 d. 28 Nr. Ja
me nėra .Naujienose“ išspausdinto saki
nio: „Minėto autoriaus priešiškas nusitei
kimas senesnio amžiaus žmonių atžvilgiu, 
tik parodo jo nesubrendimą ir labai men
ką asmenybės mentalitetą“.

Gyvendamas Lietuvoje, vaikystės me
tais, dažnai girdėdavau, kaip piemenys su
sipešę, vienas kitą išvadindavo bepročiu 
dr durniu. Bet tai buvo vaikai — pieme
nys o ne Chicagos Lietuvių tarybos vado
vai.

Aš niekada neturėjau noro senus pensi
ninkus paversti nusikaltėliais ar pažemin
ti, kaip kad rašo „Chicagos Lietuvių Ta
ryba“. Aš tik palyginau dviejose vietovė
se, Lietuvos nepriklausomybės minėjimus. 
Ir rašiau „Tai visų lietuvių, senų ir jaunų 
turi būti ta šventė, Vasario mėn. 16 d. šven 
čiama“. Ar tai, pensininkų koks nors įžei
dimas?

Tik, man rodos, „Chicagos Lietuvių Ta
ryba“ įžeidė jaunuosius lietuvius, rašyda
ma „juk tik pensininkų ir senesnio am
žiaus žmonių nuoširdaus pasiaukojimo dė
ka, mūsų kultūrinė ir politinė veikla te
beklesti ir tebebujoja“.

Jeigu jau „Chicagos Lietuvių Taryboje“ 
darbuojasi pensininkai, tai dar ne visa ten 
mūsų kultūrinė dr politinė veikla. Reikia 
tik gerai pasidairyti ir pamatysime, kad 
visą sunkią lietuviškos veiklos naštą, ant 
savo pečių neša, visokio amžiaus lietuviai, 
pradedant mokinukais, baigiant (seneliais. 
Visi lietuviai dirba pagal savo pajėgumą 
ir sąlygas. Nereikia aukštinti pensininkus 
ir tuo pačiu nevalia žeminti jaunesniuo
sius. Bet reikia prisilaikyti gamtos dėsnio, 
kaip, kad pareiškė vienas garbingas profe
sorius daktaras, pats būdamas bene 75 
metų amžiaus, vienoje savo viešoje paskai 
toje, kad seniems — pensininkams prik
lauso tik praeitis, o jauniems — dabartis 
ir ateitis. Reiškia, kad dabartį ir ateitį ku 
ria jauni, o senieji — pensininkai džiau
giasi praėjusia savo jaunyste ir praeities 
darbais.

Mano manymu „Chicagos Lietuvių Ta
ryba“ vieton pagyrimo, senesnio amžiaus 
lietuvius, labai juos įžeidė, ypač neturtin
guosius, imdami po 2 dol. už teisę įeiti į 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minė
jimą. čia dar iš neturtingųjų pensininkų

ATLANTO
pasijuokė, kad „Reikia suprasti tokio di
dingo dvasinio pakilimo reikšmę, koks yra 
išgyvenamas tokiam dideliam lietuvių 
skaičiui minint Nepriklausomybės šventę 
vienoje vietoje“. Dar gi pasigyrė, kad „bu
vo patiektas ypatingai puikus Nepriklau
somos šventės dvasiai pritaikytas muzikos, 
dainų ir poezijos montažas“.

Viskas buvo gerai, tik ne seniems — 
pensininkams gaunantiems 300—400 dol. 
mėnesinės pensijos. „Chicagos Lietuvių 
Taryba“ juos paliko už durų. Salėje galė
ję sutalpinti dar 400, bet pasigailėjo įsi
leisti neturtinguosius. Neturtingieji lietu
viai taipgi labai myli savo tėvynę Lietuvą, 
nemažiau kaip šventės rengėjai.

Norėčiau paklausti organizacijų narių 
ir vadovų, turinčius .atstovus „Chicagos 
Lietuvių Taryboje“, ar jie davė sutikimą 
tarybon nusiųstiems organizacijų atsto
vams, mane viešai laikraštyje „Naujieno
se“ vadinti nesubrendusiu bepročiu?

Pasiųstą „Naujienoms“ lydraštį pasira
šė pirm. Vincent Samaška ir sekr. Stasys 
Maukus. Įdomus supuolimas, Vincent Sa
maška atstovauja „Lietuvos Vyčius“ nes 
yra Chicagos apygardos Lietuvos Vyčių 
pirmininkas. Aš gi esu buvęs, Lietuvos Vy 
čių“ vienos kuopos steigėjas — atgaivin
tojas ir pirmininkas net 3 metus. Dirbau 
fabrike, bet iš savo poilsio daug valandų 
atidaviau Lietuvių Vyčių veiklai. Esu dar 
gi buvęs ALTos Skyriaus Valdyboje, sekre 
toriu. Po daugelio metų, tik dabar gavau 
iš jų užmokestį.

Stasys Mankus yra, Amerikos Lietuvių 
„Tautinės Sąjungos“ narys, ir jų atstovas. 
Chicagos Lietuvių Taryboje“. Aš jau 32 
metus esu tos Tautinės Sąjungos narys. 
Abu esame tame pačiame skyriuje. Po 
daugelio metų, taipgi gavau labai „gražius 
pasveikinimus“, tos pačios Sąjungos nario.

Andrius (Laukaitis

„GINTARAS“ FOLKLORO 
FESTIVALYJE

Liepos 2—9 dd. vykusiame tarptauti
niame folkloro festivalyje Kingstone, Ka
nadoje, tarp įvairių tautinių grupių daly
vavo ir Toronto „Gintaro“ ansamblis, at
stovavęs Ontario provincijai.

Festivalyje dalyvavo Porto Rikos, Švei
carijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Ganos, 
JAV ir keturios Kanados grupės, iš kurių 
„Gintaras“ buvo lietuvių ansamblis.

SPAUDOS KONFERENCIJA 
MELBOURNE

TĖVIŠKĖS AIDŲ redaktorius kun. Pr. 
Dauknys buvo pakviestas dalyvauti spau
dos konferencijoje, kurią surengė Austra
lijos premjeras M. Fraseris, kalbėjęs apie 
paramą etninėms grupėms, jų mokykloms, 
radijo ir televizijos programoms. Šią pro
ga kun. Pr. Dauknys priminė Australijos 
vyriausybei apie lietuviams reikalingą fi
nansinę paramą Lietuvių Dienoms, kurios 
vyksta įkas antri metai, ruošti.

Jonui Norkaičiui 90 metu
Nedaug beliko žmonių tos kartos, ku

ri kūrė ir statė nepriklausomą Lietuvą, 
Tik patys s't'jpriausi ąžuolai įstengė atlai
kyti naikinančią laiko jėgą.

J. N orka it is yra gimęs 1892 lapkričio 
25 Pervazninikuose, Kidulių vlsč., Sakių 
■apskr. Mokėsi vietos mokykloje su žy
miuoju savo kaimynu Vadovių Sidzikaus
ku. Su juo ir mišiose tarnavo. Lankė Ma
rijampolės gimnaziją, kuri anuomet buvo 
lietuvybės židinys, ir dalyvavo liet, jauni
mo gyvenime. Baigęs gimnaziją 1912, Pet
rapilio universitete studijavo matematiką 
ir fiziką. Per karą dirbo pašte, tuo būdu 
išvengdamas karinės tarnybos. Į Lietuvą 
grįžo 1919. Buvo Jurbarko, Virbalio ir pa
galiau Klaipėdos muitinės viršininku. Nuo 
1925 — prekybos ir pramonės departa
mento direktorius finansų ministerijoje. 
Nuo 1936 iki (bolševikų okupacijos 1940 — 
užsienio reikalų ministerijos ekonominio 
departamento direktorius. Daug kartų va
dovavo Lietuvos delegacijoms su 'įvairio
mis valstybėmis. 1931 rūpinosi Lietuvos 
cukraus akc. bendrovės steigimu ir visą 
laiką buvo jos direktorium'. Paveikiai dar
bavosi ‘ir kitose ekonominėse organizaci
jose. Dėl eitų pareigų jam teko spręsti 
ūkinius klausimus valstybiniu mastu, da
rant įtakos į ekonominį Lietuvos gyveni
mą.

Bolševikams okupavus Lietuvą, su šei
ma pasitraukė į Vokietiją. Prasidėjus so
vietų - vokiečių karui, 1941 grįžo ij Lietu
vą ir dirbo žemės ūky. 1944 priartėjus iron 
tui, išvyko į Vokietiją — į Bad Mergent- 
heimą, kur ir šiandien tebegyvena. Poka
rio metais čia jis tapo vienes plytinės dali
ninku, kur ir pats dirbo iki Išėjo j poilsį. 
Tuo darbu galėjo sau ir savo šeimai už
tikrinti egzistenciją ir sūnų Joną išleisti 'į 
mokslus.

Nevengė ir politinio 'bei labdaros darbo. 
V. Sidzikauskui išvykus į JAV-es, tapo 
VLIKo nariu, atstovaudamas Ūkininkų 
partijai', buvo renkamas Kontrolės komis!' 
jos pirmininku. VLIKe dirbo iki jo perkė
limo į JAV-ibes. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirm. dr. D. Jasaičiui išvykus iš 
Vokietijos, perėmė jo pareigas, kurias iki 
(šiol tebeeina, vis surasdamas Šaltinių fi
nansiškai paremti tautiečius ir lietuvišką 
veiklą. Vokietijos lietuvių bendruomenės 
veikloje dalyvauja nuo LB įsistelgiimo.

Jubiliato artimieji apibūdina jį kaip ga
bų žmogų, 'kuriam darbas ir gyvenimas 
sekėsi. Savo pažiūromis buvo ir pasiliko 
asmeniškos laisvės šalininkas.

Su livtunait 
įiasaulyįt

LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
SVARSTYBOS

Rugsėjo 19 d. Čikagos Jaunimo Centre 
įvyko visuomeninės ALTos komisijos 
svarstybos dabartinės liet, politikos klau
simams aptarti. Dalyvavo dr. L. Kriauče- 
liūnas, inž. J. Jurkūnas, dr. J. Girnius, dr. 
D. Krivickas, V. Meškauskas, St. Lozorai
tis, jun. ir kt.

SOLISTĖ iŠ. ŽIEMELYTĖ 
AUSTRALIJOJE

Torontietės solistės Slaves Žiemelytės 
koncertai Australijoje buvo plačiai apra
šyti liet, spaudoje. ALB krašto valdyba 
juos buvo surengusi Sydnėjuje, Adelaidė
je ir Melbourne.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 76

■Moteris atėjo į krautuvę ir prapirko pu
sę .atsineštųjų pinigų.

Kiek pinigų ji išleido, jeigu jai liko tiek 
centų, .'.įeik prieš tai turėjo litų, ir pusė 
tiek litų, kiek turėjo centų?

Atsakymas Nr. 75
Žmogus pirko metalinį namo 6 numerį. 

Už jiį mokėjo 12 centų. Numerių kainos 
buvo viengubų — 12 centų, dvigubų — 
24 et. ir trigubų — 36 et.

Ruskelis iš provincijos atvažiavo iį Mask 
vą. Eina į vieną krautuvę, eina į kitą, bet 
niekur negali nusipirkti siuvamosios ma
šinos.

— Važiuok iį Tūlos miestą. Ten yra siu
vamųjų mašinų fabrikas. Tikrai gausi, — 
aiškina vienos krautuvės vedėjas.

— AS gyvenu Tūloje. Visas krautuves 
ten išvaikščiojau, bet neradau, — atsako 
žmogelis.

— Eik į patį fabriką, — siūlo vedėjas.
— Į tą fabriką einu kiekvieną, rytą, nes 

■aš ten dirbu, — šypsosi pilietis.
— Jei ten dirbti, tai ko po visą Sąjungą 

važinėju? Kiekvieną dieną išsinešk iš fab
riko po vieną mašinos detalę ir, namuose 
sumontavęs, po kelių savaičių turėsi ma
šiną už dyką, — mirkteli akim vedėjas.

— Tai aš pirmiausia ir bandžiau, bet 
nieko neišėjo. Kai sudėjau visas dalis, — 
žiūriu kulkosvaidis!

Atvažiavęs iį Maskvą, entuziastingas 
amerikietis klausia gatvėje praeivį:

— Koks aukščiausias pastatas jūsų sos
tinėje, Iš kurio galėčiau pamatyti net ir 
Sibiro miškus?

— KGB rūmai, atsako ruskelis.
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Svajonė apie laisvą pasauli
New Yorke 'leidžiamas rusų dienraštis 

„NOVOJE RUSSKOJE SLOVO“ rugpjūčio 
3-čios dienos numeryje atspausdino šitaip 
pavadintą G. Jurjevo straipsnį. Pateikia
me skaitytojams Šio straipsnio sutrumpin
tą vertimą.

Šjm. 'birželio 12-tą dieną Vašingtone tįvy 
ko konferencija „Pasaulis be komunizmo'“, 
kurią surengė Amerikos Laisvės apsaugos 
■taryba. Organizatorių tikslas buvo numa
tyti Strategines gaires pasauliui nuo ko
munizmo išlaisvinti. Konferencija buvo 
suskirstyta į keletą sesijų, kuriose pasisa
kydavo po du ar tris pranešėjus; sesijos 
užsibaigdavo klausimais bei pasisakymais 
iš vietų. Konferencijos salė buvo sausa
kimša.

Pirmoji! sesija buvo skirta Sov. Sąjun
gai. Profesorius Aleksandras Štromas sa
vo pranešime detaliai apsistojo ties cha
rakteringu totalitarinėms sistemoms feno 
menu, kai po paviršutiniška liaudies ir 
valdžios vienybe slepiasi tai, įjog dauguma 
■gyventojų šią sistemą atmeta. Tat žlugus 
totalitarizmui, paprastai šalyje lieka ne
daug sugriuvusios sistemos 'šalininkų. Ryš 
kūs pavyzdžiai — Portugalija, Italija ir 
netgi Ispanija. Šia prasme Sov. Sąjunga 
anaiptol nėra jokia išimtis. Jau ir dabar 
sovietinis žmogus visokiais būdais sten
giasi apgauti ar apeiti sistemą. Jei tik val
džia ims klibėti, gyventojų lojalumas jai 
susprogs tartum muilo 'burbulas. Štromo 
nuomone, Sov. Sąjungoje garima tikėtis 
politinės opozicijos augimo; sąlygų verčia
ma ji yra pogrindyje, tačiau prasiskver
bianti į įvairius šalies administracinės bed 
politinės sistemos sluoksnius. Dėl vis au
gančios ekonominės, ideologinės ir morali
nės krizės daugelis technokratų bei kali
nių specialistų, paskatinti patriotinio, vails 
tylbįrjio jausmo bei profesinės etikos su
metimais, stos į opozicijos 'kelią. Štromas 
įteikia didelę reikšmę Lenkijos įvykiams, 
kurie gali suvaidinti degtu-vo vaidmenį; 
pranešimo pabaigoje jis apsvarstė galimus 
Sov. Sąjungoje 'politinės kaitos modelius.

Kalbėjęs po to, Sergėjus Salda'tovas pa
pasakojo apie pogrindžio politinių organi
zacijų veiklią, kurioje jis 'Pats dalyvavo. 
Jo nuomone, judėjimo žmogaus teisėms 
ginti atoslūgis iššauks Sov. Sąjungoje po
litinės opozicijos .augimą. Lyg ir pailiust
ruodamas Štromo tezę apie galimą aktyvų 
armijos vaidmenį kaitos eigoje Sov. Są
jungoje, Soldatovas priminė .klausytojams 
aipie 19-69 metais KGB sutriuškintą Balti
jos laivyno karininkų organizaciją.

Paskutinis pirmoje sesijoje kalbėjo G. 
Bonafede. Jis apibendrino prieš jiį kalbė
jusiųjų pranešimus, paibrėždamas, kad 
Sov. Sąjungos problemoms būtina ieškoti 
politinio sprendimo. Sunku pervertinti 
laisvojo spausdinto žodžio reikšmę; reikia 
visaip stengtis, kad jis itarptų prieinamas 
sovietų piliečiams tiek Salles viduje, tiek 
ir besilankantiems užsienyje. Bonafede 
taip pat supažindino susirinkusius su ne
seniai atsiradusiomis Sov. Sąjungoje po
grindžio politinėmis organizacijomis kaip 
pvz., LiaudiesDemokratiinė Sąjunga (NDS
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Kiti rašo
DEGUTINĖ VEIKLA

Kanadoje leidžiamas savaitraštis TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAI liepos 22 d. atspaus
dino šiuo pavadinimu vedamąjį, kuriame 
sakoma:

„Lietuvos 'išeivijos veikla turi daug 
■trūkumų, bet 'dar daugiau pozityvių lai
mėjimų. Nepriklausomybės laikais Lietu
vos vyriausybės stengėsi remti išeivijos 
veiklą, ypač jos švietimą, bet dabar, kai 
kraštas yra okupuotas jau keturi dešimt
mečiai, apie paramą iš tėvynės negali bū
ti nė kalbos. Okupacinė valdžia stengiasi 
ne remti išeiviją, o ją silpninti, skaldyti, 
paraližuoti. Ir kai ji mato, kad išeivija, 
nežiūrint daugybės sunkumų, skina laimė
jimus vieną po kito kultūrinėje, pedagogi
nėje, politinėje bei visuomeninėje srityje, 
■nerimsta. Okupacinėje spaudoje dabarti
niai Lietuvos valdovai nuolat plaka išei
vius už būtus ir .nebūtus dalykus, radijo 
laidose vis prisimena nelabuosius veikė
jus, organizuoja leidinius, parašytus a la 
V. Alseikos, juodinančius išeivijos veiklą. 
Negana to, okupaciniai valdovai, laikyda
mi išeiviją pavojingu veiksniu, laiko ją 
izoliuotą nuo gimtojo krašto, varžo jo lan
kymą, apribodami jį tik penkiomis dieno
mis Vilniuje. O tuos išeivius, kuriuos 'įsi
leidžia, atidžiai seka, tarytum nusikaltė
lius, neleidžia laisvai aplankyti savo tėviš
kių, verčia mokėti dideles sumas už vieš
bučius, keliones ir t.t. Išeivių siuntinius 
apkrauna dideliais mokesčiais, jų testa
mentinius palikimus panaudoja daugiau 
valdžios reikalams nei giminių. Tai vis 
ženklai, rodantys, kad išeivija sovietinei 
valdžiai yra pavojinga.
O SU PAVOJINGU priešu reikia kovoti 

ir jį sunaikinti. Tačiau kaip? Išeivijos ka
lėjimuose neuždarysi, į Sibiro lagerius 
neištremisi. Reikia ilgos rankos, kuri pa
siektų išeiviją kitoje Atlanto pusėje. To
ji ranka yra sovietinė - propagandinė 
spauda, radijas, agentai1, vietniai komunis
tai bei jų laikraščiai. Pastaruoju metu 
sustiprėjo anoniminiai lapeliai - biulete
niai. Juose šmeižiami Visuomenės veikė
jai, spaudos žmonės, organizacijų vadovai, 

— narodno demokratičeskij sojuz) Inicia
tyvine grupe už liaudies demokratiją, Sov. 
Sąjungos Nacionaliniu — Demokratiniu 
Frontu ir t.t.

Antroje sesijoje kalbėjo buvęs ČIA di
rektorius Viljamas Kolba 'ir generolas Da
ntelis Graihamas. Kolbi teigė, jog būtina 
ištinti komunizmo esmę; -būtent tai, jo nuo 
rr.one, yra žvalgybinių organų pagrindi
nis uždavinys. Generolas Grahamas pa
brėžė, jog sėkmingai kovai su komunizmu 
Amerika turi būti nenugalima kariniu at
žvilgiu. Pasak jo, panaudoję savo techninį 
pranašumą, amerikiečiai galėtų efektyviai 
apsiginti nuo sovietiškų raketų specialiai 
tam tikslui sukurto kosminės erdvės sate
litų tinklo pagalba. Tokio pobūdžio siste
ma taip pat patenkintų ir tuos sluoksnius, 
kurie primygtinai siekia atominių ginklų 
gamybos panaikinimo.

Rašytojas Vasilijus Aksionovas su jumo 
nu atvaizdavo Kremliaus senelių baimę 
prieš kiekvieną laisvės vėjo pūstelėjimą 
iš Vakarų — nesvarbu, ar tai būtų vakari
nių radijo stočių programos, abstrakčioji 
tapyba, ar džiazas.

Buvęs Lenkijos pasiuntinys Tokijuje 
Zdziavas Ruroržas ir kubiečių žurnalistas 
EmiLijo Rivera kalbėjo specifines kovos 
su komunizmu jų šalyse problemas.

Fox‘as Baterfield'as buvęs „New York 
Times'o“ korespondentas Pelkine, nuvaini
kavo mitą anie maoistinio režimo laimėji
mus Kinijoje.

Baigiamojoje sesijoje kalbėjo du puikūs 
pranešėjai, — Filmas Nikolaides ir Fricas 
Kranelis. Nikolaides aršiai kritikavo 
„Amerikos Balsą“ — perdėta baimė žo
džiui „propaganda“ trukdo -Amerikos Bal
so darbuotojams vesti efektyvią idėjinę 
kovą prieš Sov. Sąjungą.

Paskutinis kalbėjo daugiametis Penta
gono civilinis patarėjas Fricas Kremeris. 
Jis teigė, jog nuoširdūs marksistinės ideo
logijos šalininkai komunistiniuose kraš
tuose jau seniai išmirė. Komunizmas lai
kosi -baimės pagrindu. Baimė, o ne tikėji
mas į „'šviesų rytojų“ veda pirmyn tūks
tantines taikos šalininkų bei nusiginklavi
mo minias. Pagrindinis Vakarų uždavi
nys ir yra nugalėti Šią baimę.

Konferencija pasibaigė banketu, kur bu 
vo įteiktos kovos už laisvę prizai. Juos ga
vo Sergėjus Soldatovas, Aleksandras Štro
mas, Arkadijus Ševčenko ir keli Amerikos 
visuomenės veikėjai. Kalbėdamas bankete, 
buvęs sovietų diplomatas Arkadijus šev- 
čenko pareiškė, jog iš dabartinių Krem
liaus vadovų nėra ko tikėtis jokių libera
lių reformų. Jei kas keisis Sov. Sąjungo
je, tai veikiau jau revoliuciniu būdu (ke
liu).

Apskritai konferencija buvo sėkminga: 
iškelta daug klausimų, vyko gyvos disku
sijos. Pranešėjus klausytojai priėmė en
tuziastingai, kartais net su ovacijomis. 
Reikia tikėtis, jog dalyviai suprato, kad 
be aukų neįmanoma nugalėti komunizmo. 
Ir pirmoje eilėje reikia būti pasiruošus 
materalinėms aukoms.

Spaudai paruošė V. Rakauskaitė 

ypač Bendruomenės vadai. Lapeliuose ra 
šorna, kad tokie veikėjai yra KGB agentai. 
Norint sudaryti įspūdį, kad 'tuos lapelius- 
biuletenius rašo bei daugina patriotai, nu
rodoma, jog jų autoriai esą „Geležinio vii 
ko“ ar kitokių patriotinių grupių žmonės. 
Bet tai tik labai jau aiškiai matoma prie
danga, pro kurią matyti sovietinio plauko 
žmonės arfba orientacijos netekę tautiečiai. 
Jų užduotis aiški niekinti išeiviją, ypač 
jos vadovus. Kai 'jie bus sukompromituoti, 
neteks pasitikėjimo visuomenėj e,ir tuo bū 
du agentai pasieks laimėjimą sovietinei 
imperijai. Tokia taktika, pasireiškusi kiek 
stipriau pastaruoju laiku, nėra nauja. 
Prieš keliolika metų ji buvo panaudota 
prieš anuomet buvusį VLIKo pirmininką 
dr. K. J. Valiūną. Dabar ji panaudojama 
prieš daugelį veikėjų, bandant skleisti nuo 
dijaučias tabletes, pridengtas klaidinan
čia etikete.

TAI DEGUTINĖ veikla, kurios tikslas 
tėra vienas — juodinti išeivijos veikėjus. 
Bet ji yra tiek žema ir primityvi, kad iš 
tikrųjų kompromituoja ne šmeižiamuo
sius, o pačius šmeižtų .autorius. Nors jie 
ir nepasirašo, visaip mėto pėdas, tačiau 
sovietinis raugas veržiasi aikštėn (...) Ga 
vėjai tokių lapelių aiškiai mato, kokios že 
mos moralės tie autoriai ir kokio negud
raus primityvumo. Kaikuriais atvejais at
rodo, kad tų lapelių - biuletenių autoriai 
yra atėję iš psihiatrinės ligoninės. Tautie
čiai, gavę tokius lapelius, kantais perduo
da juos gyvenamojo krašto saugumo poli
cijai. Tuo būdu ji žino kas dedasi lietuvių 
visuomenėje ir stebisi tokio žemo elemen
to buvimu joje (...) Minėti lapeliai negali 
suklaidinti Išprususios išeivijos žmonių, 
nes jie gerai pažįsta savo veikėjus, ir sklei 
ūžiamasis degutas labiau ištepa jo gamin
tojus nei kitus. Kiekvienas, gavęs veikėjus 
šmcldžiantį lapelį - biuletenį, mato, kad 
tai nešvarios rankos darbas, lygiai smerk
tinas kaip ir vagystė, žmogžudystė, apgau 
lė ir t.t. Degu.tinė veikla degutina pati sa
ve“.

Gripas dažniausiai prasideda tempera
tūra ir kaulų laužymu. (Iš paskaitos)

M. van den Heuvel

Vieniša Lietuvos kataliku 
bažnyčios kova

tęsinys
Įsilaužimai į bažnyčias

„Kronika“ taip pat reguliariai praneši
nėja apie bažnyčių padeginėjimus, bažny
tinių meno lobių vagystes ir vandalizmą 
bažnytiniuose pastatuose. Pasitaiko gaisrų 
bažnyčiose, kai tikintieji įtaria padegimus, 
bet kaltininkai niekad nesusekami. Taip 
1970 m. birželio 25 d. sudegė Baltakių baž 
nyčia, statyta 1509 m. Nei Lietuvos val
džios organai, nei Maskvos instancijos ne
reagavo į tikinčiųjų prašymus leisti sta
tyti naują bažnyčią. 1970 m. 'liepos 24 d. 
sudegė Gaurės bažnyčia. Ir čia tikintieji 
juto, kad policija nelabai domėjosi kalti
ninkais, ir čia tikintieji negavo atsakymo 
į prašymus dėl leidimo .atstatyti bažnyčią.

Tačiau kad ir bažnyčių gaisrai lieka Iš
imtinėmis progomis, bažnyčių žalojimai 
lieka kasdienybė. Telšių vyskupijos 10 
kunigų 1980 m. lapkričio mėn. 30 d. para
šė generaliniam prokurorui skundą, kur 
■susumavo sunaikinimus ir išniekinimus 
savo vyskupijoje per paskutinius trejus 
metus. Jie sako, kad jų pateiktas sąrašas 
nėra pilnas, bet ten yra 1 koplyčios pade
gimas, 28 įsilaužimai į bažnyčias, keturi 
naikinimo aktai šventoriuose ir vienas re
liginio meno naikinimo atvejis. įsilaužiant 
į bažnyčias kantais reikalas eina tik apie 
vagystę. Tačiau dažnai nieko nevagiama, 
bet vykdomos 'šventvagystės: įsilaužoma 
prie Švenčiausio, hestijos išmetamos ant 
grindų ir sutrypiamos, naikinami šventų
jų paveikslai ir antkapiai. Tikintiesiems 
vis susidarydavo įspūdis, kad už vandalų 
■pečių stovėję komunistinė valdžia ar sau
gumas. Labai retai buvo susekami kalti
ninkai. Jei susekdavo, tai dažniausia at
skleisdavo juos patys tikintieji, ir nusi
kaltėlius bausdavo arba labai lengvai ar 
palikdavo be bausmės.

Religinio meno naikinimas taip pat su
daro Lietuvoje kovos objektą. Savo laiku 
krašto keliuose buvo apstu koplytstulpių, 
Dievo Motinos stovylų ir -kryžių. Tai labai 
erzino valdžią ir laikui bėgant visa eilė 
koplytstulpių ir paveikslų išnyko. Oficiali 
pažiūra yra telkia, kad panašūs paveiks
lai ir statulos 'turi būti uždrausti prie vie
šųjų kelių. Valdžios įsakymu šventųjų pa
veikslai Ir koplytstulpiai buvo šalinami iš 
privačių sodelių. Dešimt telšiškių kunigų 
rašė, kad Akmenės vietiniai valdžios or
ganai pašalino kryžių nuo vieno kunigo 
■kapo ir davė nurodymą pagaminti naują 
antkapį, kuris neturėtų nieko bendra su 
tikyba, čia reikalas lietė kapų kryžių, ku
ris dėl savo mininės vertės turėjo būti 
valstybės saugomas, tačiau -net kultūros 
ministerija čia buvo bejėgė.

Kai kuriais 'atvejais kova dėl kryžių, 
esamų už bažnyčių sienų, turi gilesnės 
reikšmės. Taip antai 1941 m. birželio 24 
d. Rainių miškuose komunistai nužudė 73 
lietuvius. Apylinkės žmonės mini tą datą 
melsdamiesi tam tikroje vietoje ir pade
dami ten gėlių. Jie taip pat vis pastato 
toje vietoje medinį kryžių, tačiau tą kry
žių už kelių valandų ar dienų dažniausia 
pašalindavo saugumas. 1981 m. rugpjiūčio 
11d. toje vietoje Stovėjo iš karto trys kry
žiai. KGB-istų būrys norėjo juos nupjau
ti, bet kas pasirodė. Kryžiai buvo iš pa
viršiaus mediniai, bet turėjo metalinį vi
durį- Be to kryžiai sėdėjo taip giliai, kad 
teko juos šalinti sprogmenimis.

Kitas reikalas, kuriam .Kronika“ regu
liariai skiria dėmesį — religinis jaunimo 
auklėjimas. Vaikus mokykloje jų mokyto
jas labai spaudžia, kad stotų į komjauni
mą. Daug tėvų to nenori, ir mokyklos va
dovybė juos peikia Išsikvietus. Vienoje 
Šiaulių technikos mokykloje mokiniai, ne 
norėję stoti į komjaunimą, turėjo pusva
landį stovėti rankas iškėlę, o mokytojas 
Milius šaukė: „Tik vagys, chuliganai ir 
fašistai nenori būti komjaunuoliais.“

Kiekviename „Kronikos“ numeryje pra
nešama apie eilę atvejų, kai mokytojai iš
juokia vaikus visos klasės akyvalzdoje už 
tai, Ikad tie vaikai tikintieji. Vidurinių mo 
kyklų mokiniams, kurie reguliariai lanko 
bažnyčią ir nestojo į komjaunimą, dažnai 
atimama galimybę įstoti lį aukštąją mokyk 
lą. Tas pats atsitinka, kaip taisyklė, jei no
rinčio tapti studentu jaunuolio tėvai yra 
aktyviai tikintieji. Mokytojai patys stovi 
po didele presija. Nepaisant visa to daug 
vaikų nesutinka stoti į komjaunimą ir tu
ri už tai nemalonumų mokykloje.

Rusifikacija
„Kronika“ greit pradėjo nesiriboti gry

nai bažnytiniais reikalais ir kreipti dė
mesį ir į .Lietuvos Istoriją ir dabartinę 
padėtį mūsų krašte“. Kiek vėliau „Kro
nika“ pradėjo savo informacijoje ir ko
mentaruose liesti pasipriešinimą valdžios 
varomajai rusifikacijos politikai. Toji po
litika reiškiasi tuo, kad rusų kalba įtrauk 
■ta 'į visų Sovietų Sąjungos mokyklų prog
ramą, o nuo 1979 m. tapo privaloma ir ša 
lies valkų darželiuose. (Be to Lietuvoje ir 
kitose sovietinėse respublikos per radiją 
ir televiziją duodama daug laidų rusų kal

ba, ir kas tik nori daryti pažangą savo 
karjeroje privalo gerai mokėti rusiškai, 
nes dauguma kiek aukštesnio lygio susi
rinkimų vyksta tąja kalba.

Kita rusifikacijos priemonė — slaviško 
gaivalo Pabaltijo respublikose stiprini

mas. Lygiagrečiai su nepaibaltiečių — par
tijos ir valdžios pareigūnų skaičiaus gau
sėjimu kyla skaičius Rytų slavų — darbi
ninkų (rusų, baltarusių ir ukrainiečių). 
Kremlius vykdo tą procesą forsuodamas 
tų respublikos industrializavimą. Čia es
tams ir latviams nepalarJkus yra jų žemas 
gyventojų skaičiaus prieauglis — jie ne
pajėgia patenkinti naujų darbo rankų pa
klausą. 1959 m. Estijoje buvo 22,3% Rytų 
slavų. 1970 m. jam 28,2%, o 1979 m. apie 
32%. Latvijoje — toks pat vaizdas: 1959 
m. kiek daugiau 30% visų gyventoj;; bu
vo Rytų slavai, 1970 m. virš 36%. o 1979 
m. net 40%. 1979 m. estai sudarė savo pa
čių (respublikoje 64,7% visų gyventojų, o 
latviai — vien tik 53,7%.

Lietuva šiuo atžvilgiu sudaro išimtį 
— ten Rytų slavai po karo pasekė mini
malios pažangos: 1959 m. 10,3% gyvento
ju, 1970 m. 10,9% o 1979 m. 11,5%. 1979 
m. lietuviai dar tesudarė 80% savos res
publikos gyventojų skaičiaus. To reiški
nio, stiprinančio ir Lietuvos katalikų Baž
nyčios pozicijas, priežastys — Lietuvos in 
diustrializavimas mažiau pavarytas, o gy
ventojų skaičius prieauglio tempai daug 
didesni. 1979 m. Lietuva turėjo 3.392.000 
gyventojų.

Jau pradžioje septyniasdešimtųjų metų 
Kremlius tikrai numanė, kad Bažnyčios 
persekiojimai ir rusifikacija gali sužadinti 
Lietuvišką nacionalizmą. 1972 m. gegužės 
14 d. devyniolikametis moksleivis Romas 
Kalanta, komunistinių tėvų sūnus, suside
gino Kaune protestuodamas prieš religinių 
ir tautinių tradicijų gniaužimą. Po to pra
siveržė stipriai nacionalinio pobūdžio ne
ramumai. Tais pačiais metais įvylko dar 
du susideginimai, 1976 m. — vienas, o po 
to spėjama — dar pora susideginimų.

(Bus daugiau)

Skaitytoju laiškai
RAŠO NE TIESĄ

Š.m. rugpjūčio 20 d. „Europos Lietuvis“ 
nr. '31 pusi. 3 „Skaitytojų laiškai“ skyriu
je talpino M. Bajorino straipsnelį: „Gerti 
ar negerti?“

M. Bajorinas apsilenkia su teisybe, rem
damasis Ikaž kokiais plepalais ar net gal 
sapnais, ir išreiškia viešą nepagarbą po
piežiui. Tokiu būdu, gal ir nesąmoningai, 
jį apžmeiždamas.

Iš laibai artimo popiežiaus asmens, ku
ris kartais net su .popiežium pusryčiauja, 
sužinota, kad jo pusryčiai yra paprasti ita
liški: kava su pienu, duona, sūris ir vai
siai, o ne taip, kaip M. Bajorinas rašo.

Skaitytojas

DAR (APIE MIRTĮ
Skaitant Dr. Valterio įdomius .Laisva

laikio mastymus' esu linkęs galvoti, jog 
skaitytojai juos turi perskaityti kelis kar
tus, kad pilnai suprastų Dr. Valterio min
tis. Atrodo, kad jose slypi savotiška provo 
kacija: siekiama pažadinti ir kitus imtis 
plunksnos ir konkrečiai prisidėti prie ke
liamų klausimų diskusijų.

Viename straipsnyje buvo pastatytas 
klausimas: „Ar tikintys yra įsitikinę ar 
įtikinti?“ Antrame, E.L. No. 32, Dr. Valte
ris panoro daugiau sužinoti apie mirtį ir 
kviečia tuo klausimu pasisakyti.

Tas kvietimas yra lyg skęstančio šau
kimas pagalbos. Britanijoj mažai tėra 
žmonių, kurie drįstų išeiti lį viėš’as disku
sijas su gerb. daktaru.

Apie mirtį, paėmęs gaidžio drąsą, norė
čiau paminėti porą nuotykių. Savo gyve
nime buvau 4 kartus praktiškai numiręs. 
Karo metu esant tarnyboj, arti manęs nu
krito „Landmine“ (lietuviškai — fugasas). 
Ir mane užvertė žemėmis. Aš nieko nežino
jau apie tai, tik po trijų dienų, kada pabu 
dau, sužinojau, kad daug triūso buvo įdė
ta mane atgaivinti. Pirmutinis gydytojas 
pasakė: „He gone“ (jis miręs).

Antras įvykis. Vieną kartą nuvažiavau 
į pajūrį ir, nusipirkęs, suvalgiau atviram 
ore gaminamo maisto. Parvažiavus namo, 
rytą pradėjo labai skaudėti 'viduriai. Pra
sidėjo „greitas bėgiojimas“ ir „ožio tupi
mas“. Po kelių valandų taip nusikamavau, 
kad neįveikiau į lovą įlipti, šiaip taip įvir
tau. Bet pataikiau kniupščias su burna tį 
minkštą pagalvę. Pajutau-, kad trūksta 
kvapo ir kaip nebandžiau galvą pasukti į 
šoną, neįveikiau. Pajutau, kad atėjo gyve
nimo galas. Ir pradėjo per mintis bėgti vi
sas pragyventas laikas su vaizdais, kaip 
ekrane. Apie tai būtų galima daug lapų Pri 
rašyti. Galų gale pasidarė laibai tamsu. 
Toji tamsa pavirto ilgu tamsiu tuneliu, 
kuriuo aš slenku pirmyn. Tunelis vis siau
rėjo ir atrodė, kad nebus man vietos to
liau slinkti. Tada pradėjo švisti ir prieša
ky buvo matyti labai ryškiai apšviesti lyg 
tai Romėnų Rūmai. Neteko patirti kas bu
vo tuose rūmuose, nes tuo tarpu parėjo 
draugas. Radęs mane kniupščią vienu pa
stūmimu atvertė mane ant nugaros. Sakė, 
kad atrodžiau kaip tikras „naba'šnykas“. 
Tik kitą dieną sugrįžau į gyvųjų tarpą, 
jau ligoninėj.

Numirti yra labai lengva ir jokios bai- 
bės nėra. Tas lietuviškas pasakymas yra 
visiškai teisingas:,. Gyvenk taip, kad ne
bijotum mirti“. O kur. kada ir kaip, ne
svarbu. Palikim tą Dievo valiai.

J. Babilius,
Australija

LIETUVOJE
NAUJAS VIEŠBUTIS KAUNE

Ties Mickevičiaus Ir Donelaičio gatvių 
sankryža, Kaune, pradėta turisitiinlo vieš
bučio statyba. Pastatas būsiąs 9 aukštų su 
330 vietų svečiams.

Projektai ruošiami viešbučiams l’anevė 
žyje, Birštone, Ignalinoje ir Trakuose.

SUSIRŪPINIMAS STELMUŽĖS ĄŽUOLU
iE. Danilevičius TIESOJE rašo, kad kai 

kurie turistai netinkamai elgiasi prie Stel
mužės ąžuolo, kuris saugotinas kaip gam
tos ir istorinis paminklas. Turistai sėdasi 
ant ąžuolo gumbų, fotografuojasi, kiti lu
pa po gabiliuką žievės kaip suvenyrą.

Po karo Stelmužės ąžuolas buvo kon
servuotas du kartu: 1955 Ir 1979 metais. 
Visas nesveikas jo vidus buvo išvalytas, 
dezinfekuotas, apdorotas chemikalais. At- 
sidarusios angos buvo užlopytos varine 
skarda. Trys didžiulės apatinės šakos pa
remtos mediniais ramsčiais.

Aplink ąžuolą, kiek atokiau nuo kamie
no, buvo įrengtas lentų takas, o iki to ta
ko padarytas medinis lieptelis, kad me
džiui liktų naudingas žalias plotas šak
nims egzistuoti.

Deja, ne vaši turistai tą noil suprasti ir 
'įvertinti. Dabar už medinio tako ribų, ap
link ąžuolo kamieną buvusi Išpurenta že
mė, lankytojų kojomis suplukta.

E. Danilevičius ragina Iškabinti prie 
ąžuolo taisykles, kaip dera elgtis prie se
niausio Lietuvos medžio — gamtos ir is
torijos paminklo.

Stelmužės ąžuolas yra žinomas plačiai 
už Lietuvos ribų. Prieš kurį laiką apie jį 
rašė anglų laikraštis.

KAI SVARSTYKLĖS UŽ 3 KILOMETRŲ
R. Vaitkus VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTY

JE rašo:
Iš Mažeikių rajono Mičiūrino kolūkio 

laukų į sandėlį vežė grūdus. Į sandėlį — 
vienas kelias, prie svarstyklių — kitas. 
Skirtumas — trys kilometrai.

— Visiškai patogu, — tvirtina sandėlio 
vedėja Z. Lukošienė. — Atveža grūdus 
jau atsvertus. Imk ir pilk aruodam

Tikrai patogu, tik kažin -ar ūkiui. Antai 
vairuotojas Z. Mongaudis atbildėjo su grū 
dais, kurių, pasak dokumentą, turėjo 'būti 
lygiai dvi tonos. Turėjo būti, bet nebuvo. 
Kai išnaujo pasvėrė, pasirodė, jog pakeliui 
lygiai pusė (1000 kilogramų) „nubyrėjo“.

Laiškai „Tiesos“ iredakcljai
AR TURĖSIME PARDUOTUVĘ

Gyvename Terešiškių kaime — nuo Vil
niaus apie 26 kilometrus. Kartą per savai
tę atvažiuoja autoparduotuvė, bet pre- 
kiaja ji daugiausia tik duona.

Mūsų kaimas vienas didžiausių Vilniaus 
rajone — apie 350 gyventojų. Vasarą pri
sideda dar maždaug tiek sodininkų. Yra 
daug senų žmonių, kuriems važinėti ap
sipirkti į Vilnių sunku. Kada turėsime sta 
cionarinę parduotuvę?

Grupė Terešiškių kaimo gyventojų 
Vilniaus rajonas

KAPEIKAS RYJA IR TYLI
Vilniaus geležinkelio stotyje stovi penki 

tarpmiestinių pasikalbėjimų automatai. 
Rugpjūčio 19 d. valandą jie visi neveikė. 
Norėjau pasikalbėti su Radviliškiu. Į kiek 
vieną automatą įmečiau po 15 kapeikų. 
Kapeikas automatai prarijo, bet su abo
nementu' nesujungė. Taip buvo ne man 
vienam.

Sostinės geležinkelio stotyje automatai, 
■kiek pastebėjau, veikia nekaip. Nurodytas 
numeris, kur kreiptis sugedus automatui, 
taip pat neatsiliepia. Manau, kad automa
tus reikėtų dažniau- tikrinti.

R, (Buivydas 
Šiauliai

GERA BŪTŲ (PRISĖSTI...
Mūsų mieste yra nemaža gražiai sutvar

kytų skvernų, parkų. Tik visa bėda, kad 
kai kuriuose -iš jų nerasi suolelio, kur ga
lėtum ramiai pasėdėti. O juk -parkas — 
tai ne tik pasivaikščiojimui vieta, bet Ir 
poilsiui.

Nėra suolų ir -prie tokio didelio (preky
bos centro, kaip „Girstupis“. O jau ką kal
bėti apie autobusų sustojimo aikšteles. Ne 
visi miesto gyventojai jauni, seniems žmo
nėms, motinoms su kūdikiais ant rauku 
suriku- stovėti.

O. Žilinskaitė 
Kaunas

DEGUSIOS DUJOS IŠ ATLIEKŲ
Iš mandarinų ir apelsinų atliekų, kurių 

gausybė susikaupia sulčių spaudimo įmo
nėse, japonų specialistai pasiūlė gaminti 
degiąsias dujas ir jomis šildyti citrusinių 
kultūrų plantacijas bei šiltnamius. Tokios 
dujois yra pigesnės už šiam tikslui naudo
jamą įprastinių .naftos rūšių kurą.

Mandarinių ir apelsinų atliekos gerai 
išdžiovinamos, kad drėgmės jose liktų tik 
iki 15%, paskui supresuojamos 6 cm skers 
mens ir 40 sm aukščio šešiabraunials. Ta
da dedamos į specialią krosnį. Joms de
gant susidariusios dujos naudojamos pagal 
paskirtį, o pelenais, tręšiamos citrusinių 
plantacijos.

3
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Printed and Published in Gt Britain 

by the Lithuanian House Ltd.
> Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidiia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos .kaina metams 16 sva- 

rib >usU metų 8 sv. (kitų kraštų prenu- 
mufnturlal moka pagal Britanijos svaro 
km)-

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
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.

Liet. Sodyba
PARENGIMAI

Sodyboje yra numatyti 4 skirtingo po
būdžio vakarai, kuriuose gros orkestras 
— band, ir atliks programą.

Rugsėjo 25 d. — vakarienė ir šokiai — 
lietuviškas maistas.

Spalio 9 d. vakarienė Ir šokiai — ispa
niškas maistas.

Spalio 23 d. vakarienė ir šokiai — ita
liškas maistas.

Lapkričio 5 d. vakarienė ir šokiai — tra
dicines angių „Bonfire Night Food“.

Bilietai visiems šiems parengimams yra 
po 2.50 sv., asmeniui įskaitant ir vakarie
nę.

(Pradžia 8 v.v. iki 1 vai. nakties. Tikima
si, kad ir lietuviai šiuose parengimuose 
skaitlingai dalyvaus.

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 M.
X.16. Boltono lietuvių šokiai, 20 vai. 

Boltono ukrainiečių klube, DB.
X. 23 DBLJS Nepaprastas Suvažiavimas, 

PLJK atstovų rinkimai, 14.30 vai. 
Lietuvių Nainiuose, londone, DB.

XI. 6-7. LKD Suvažiavimas, H-uettenfedd, 
Vokietija.

XI. 6-7 VLB Darbuotojų Suvažiavimas, 
Huėttenfeld, Vokietija.

X.4.-5. LKI Metinis Suvažiavimas, 
Huettenifeld, Vokietija.

j g į LITHUANIAN YOUTH R

NEPAPRASTAS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Nepaprastas DBL 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-jj Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą (,V PLJK), Amerikoje. Rinki
muose balsuoti gali kiekvienas D. Britani
joje gyvenąs lietuvių kilmės jaunuoiis/ė. 
Kas negalės asmeniškai atvykti, gali raštiš 
kai įgalioti dalyvį balsuoti jojo vardu. 
Kandidatai į atstovus turi asmeniškai da
lyvauti suvažiavime.

YOUTH ASSOCIATION EGM
An Extraordinary General Meeting of 

the LYAGB (DBLJS) will take place at 
Lithuanian House, London, on 23 October, 
at 2.30 pm. 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 Gt. 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.

1983 M. KALENDORIUS
1983 m. „Europos Lietuvio“ ir N.K.K. 

kasdien nuplėšiamas kalendorius jau ren
kamas mūsų spaustuvėje.

1983 m. kalendoriaus didžioji pasiskai
tymų dalis skirta įdomesniems senosios 
Lietuvos istorijos įvykiams ir, atgavus 
1918 metais laisvę, valstybės kūrimosi pra 
džiai ir visiems nepriklausomo gyvenimo 
pasiekimams prisiminti.

Kasdien skaitydami po lapelį, pasi
džiaugsime tais dabbais ir įvertinsime 
a.a. Min. Balučio žodžių reikšmę, kad „be 
laisvės — viskas sunku, su laisve — vis
kas lengva“.

Kas negauna įto kalendoriaus, arba no
rėtų užsisakyti daugiau egzempliorių, pra
šomi skubiai kreiptis į NIDOS administ
raciją“. 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, England.

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS
Fotografijai laikraštyje atspausdinti, 

klišės pagaminimas šiuo metu kainuoja 
10 svarų. Todėl visi kas atsiunčia atspaus
dinimui fotografiją, prašomi pridėti toms 
išlaidoms padengti 10 svarų.

Londonas
KRYŽIAUS ŽYGIS UŽ PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ LAISVĘ
Spalio 3 d. Walsinhame, Norfolk apylin

kėje, ruošiamas pavergtųjų tautų Kry
žiaus žygis. Jame kviečiami1 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 susirinkimias 'įvyks 
penktadienį, spalio mėn. 1 d. 8 vai. vak. 
Boltono ukrainiečių klube.

Visi Boltono lietuviai yra prašomi šia
me susirinkime dalyvauti.

Gloucesteris
PAGERBTAS FALKLAND© HEROJUS
Jonas šlepertas, vienas iš pirmųjų Glou 

cesterio 'gyventojų, gražiai įsikūręs. Jo 
žmona Margareta (anglė), labai simpatin
ga ir maloni moteris. Jų šeimoje auga 4 
sūnūs, iš kurių vienas, Mykolas, būdamas 
16 metų, savanoriu stojo į kariuomenę. 
Falklando karo metu buvo išsiųstas ten su 
savo daliniu. Po karo vėl grįžo į Angliją 
(Aldersshot).

Gloucesterio laikraščiai labai gražiai ap
rašė J. Šlepertų šeimą, įdėdami šeimos fo
tografijas, ypatingą dėmesį atkreipdami į 
jų sūnų Mykolą.

Šlepertų kaimynai, sužinoję, kad My
kolas kariavo Falklande, ir buvo vienin
telis savanoris — kareivis iš jų miesto, nu 
tarė suruošti jam — pagerbimo balių. 
Kaimynai jau buvo pradėję tiesti virves 
per gatvę, ir puoštis vėle vėlėm is ir gėlė
mis. Bet (tėvas) Jonas, garbingas žemai
tis, („nesulaužęs dar nė vieno Dievo ’įsa
kymo“,) juos griežtai sustabdė, — saky
damas, kad taip negalima, nes, girdi, ga
lima sudrumsti ramybę tų žmonių, kurie 
nemėgsta naktinio pasilinksminimo gatvė
je.
Pasak Jono, kad sustabdžius kaimynus, 
jam reikėjo greitai susirasti salę, kurią 
jis surado ir kurioje vyko visas Falklando 
herojaus Mykolo sutikimas ir jo brolio 
gimtadienio puota, su maistu, gėrimu, dai
na, muzika ir šokiais. Tuo pačiu taiku, net 
tėvams nežinant, pranešė iš scenos, kad 
mūsų herojus susižiedavo, pristatydamas 
publikai gražiai nuaugusią savo būsimą 
žmoną.

Vakaras praėjo puikiai. Dalyvių buvo 
160 žmonių, iš jų 12 lietuvių.

Baigiantis baliui ir Išleidžiant svečius 
iš jų veidų buvo matyti, labai didelis pasi
tenkinimas.

Pats Jonas Šlepertas apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti Bradforde „Dainų ir 
Šokių šventėje, nes sūnaus balius vyko tą 
pačią' dieną.

Dabartiniu metu Mykolas tarnauja A'l- 
dershote, kur jis ištarnavo 2 metus ir dar 
paliko 4 metai. Laisvu laiku Mykolas ap
lanko netoli esančią Liet. Sodybą, kartais 
su tėvai ir šeima.
Pasiteiravau, ar sūnūs skaito „LYNES“?

— Žinoma, atsakė. Jonas.
Supratau, kad tėvas 'labai norėtų savo 

sūnus įtraukti į lietuvišką jaunimo veik
lą. Klek aš pastebėjau, Gloucesteryje jau
nimo sąlygos yra gana sunkios. Taip pat 
pastebėjau ir nesutarimų. Bet ką padarysi 
— žmogaus „prigimtis". Esu įsitikinęs, kad 
Gloucesteris ir Stroudas tęs lietuvišką dar 
bą ‘ir palaikys tautinių šokių grupę „Bal
tija“, kuri laiks nuo laiko patenka į ang
lišką spaudą ir tuo pačiu garsina Lietu
vos vardą.

Tariu nuoširdų ačiū ponams šlepertams 
už pakvietimą, o J. Vilimui už nakvynę, sa 
vo ir dviejų londoniškių vardu. S.B.

Ketteringas
J. LIOBĖ >- (JUBILIATAS

Rugsėjo 22 d. mūsų nuolatinis skaityto
jas ir korespondentas Jonas Liobė atšven
tė savo 86-tą gimtadienį.

Ta proga vietos anglų laikraštis atspaus 
dino J. Liobės naujausią fotografiją. Prie
raše sakoma, kad „pensininkas Jonas turi 
jauną širdį“. Sveikiname!

Manchesteris
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 meto ir 
apie ateities planus.

Visi lietuviai' filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Vokietija
ATNAUJINTAS KRYŽIUS ROMUVOJE

SelingeStadte 1949 pastatytas lietuviškas 
kryžius 1972 buvo atgabentas į Huetten- 
feldą, atremontuotas ir pastatytas prieš 
Vasario 16 gimnazijos rūmus. 10 metų jis 
puošė mūsų mokyklą ir taip įaugo į Ro
muvos panoramą, kad be kryžiaus sunku 
būtų ją beatpažinti. Tačiau 10 metų lai
kotarpis atvėrė kryžiuje ankstyvesnes žaiz 
das: vėl suleiščjo liemuo, aptrupėjo arna- 
•mentai. Gelbėjant vertingą mūsų liaudies 
meno ir religijos paminklą nuo sunykimo, 
šjm. birželio mėn. užtaisyti plyšiai, pritvir 
tinti nauji ornamentai, visas kryžius im
pregnuotas nuo puvimo apsaugojančiais 
dažais. Už medžiagą ir darbą sumokėta 
1.765, — DM. Į INFORMACIJOSE anks
čiau paskelbtą atsišaukimą skaitytojai su
aukojo 800, — DM. Liko skola apie 1.000, 
— DM. Tenka vėl kreiptis į mielus ir dos
nius tautiečius ir prašyti aukų sumokėti. 
Aukas prašome siųsti: Konto-Kreuz Nr. 8 
9846 11, BLZ 509 914 00 Volksbank Kreis 
Bergstrasse. 6840 Lampertheim.

MIRUSIEJI
Juozas ČERNIUS, VLB Mainzo apylin

kės narys, mirė š.m. rugpjūčio 1. Palaido
tas rugpjūčio 5 Mainz-Mombach Wald- 
friedhof kapinėse. Laidojimo apeigas at
liko, prie kapo Vokietijos LB bei Vasario 
16 gimnazijos vardu atsisveikino ir gedu
lingas Išv. mišias aukojo tėv. Alf. Berna
tonis. Laidotuvėse dalyvavo iŠ JAV-bių at
vykęs sūnus Vytautas, duktė bei dukraitė 
■ir būrelis artimųjų.

Buvo gimęs 1896 vasario 26 Degučiuose, 
netoli1 Marijampolės. Per I pas. karą baigė 
mokytojų (kursus. 1918 stojo savanoriu į 
besikuriančios Lietuvos kariuomenę. Bai
gė Karo mokyklos I laidą leitinantu. Da
lyvavo kovose su bermontininkais ir len
kais. Širvintų - Giedraičių kautynėse bu
vo sužeistas ir palėkęs į lenkų nelaisvę. 
Savo atsiminimus išspausdino KARYJE.

Kaip karininkas tarnavo 7-me Žemaičių 
Buitegeidžio pėstininkų pulke. Baigė Aukš 
tuosius Vytauto Didž. karininkų kursus. 
Apdovanotas Vyčio kryžiaus ir Vytauto 
Didž. ordinais, Savanorio kūrėjo ir Nepri
klausomybės dešimtmečio medaliais.

1940 bolševikų buvo atleistas iš kariuo
menės. Slapstėsi. Karui baigiantis atvyko 
Vokietijon. Gyveno įvairiose DP stovyk
lose. Dirbo -anglų kariuomenės darbo da
liniuose. Išėjęs į poilsį, gyveno Mainzo 
apylinkėse. Buvo aktyvus LB narys ir dos
nus jos darbų (bei Gimnazijos rėmėjas.

Birutė Bronė FROSCH - GABRIŪNAI- 
TĖ, VLB Stu-ttgarto apylinkės narė, mirė 
š.m. rugpjūčio 1, palikdama našlį vyrą 
Eugen Frosch, muzikos profesorių Tros- 
singeno akademijoje, dvi dukras Chirstinę 
ir Beatę, du sūnus Clemensą bei Georgą 
ir brolį architektą Vytautą Gabriūną Vil
niuje.

Buvo gimusi 1925 laplkr. 3. Į Vokietiją 
atvyko su tėvu. Po karo Tuebingene studi
javo filologiją. Buvo emigravusi į JAV- 
bes, bet vėliau grįžo, čia ištekėjo ir sukū
rė gražią šeimą.

LIETUVIŠKOS FAMAIDOS
Manchesteris — rugsėjo 26 d., 12.30 vai. 
Nottinghame — rugsėjo 26 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
Leicesteryje — rugsėjo 26 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — spalio 3 d„ 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Ketteringe — spalio 3 d., 14 va'l., šv. Edu

arde.
Northamptonc — spalio 3 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Birminghame — spalio 9 d., 18 va'l., 19 

Park Rd., Moseley.
Nottinghame — spalio 10 d., 11,15 vai.. 

Liet, židinyje.
Leamingtone Spa — spalio 10 d.. 13.45 

vai., šv. Petre.
Coventry — spalio 10 d,.- 16 vai., šv. Elz

bietoje.
Nottinghame — spalio 17 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — spalio 17 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Bradforde — spalio 3 d., 12.30 vai.
Eccles — spalio 10 d., 12.15 vai.
Halifax — spalio 17 d., 1 vai., St. Colum

ba's baž., Highroad Well Lane.
Leeds — spalio 24 d., 12.30 vai.. Holy Ro

sary baž., Chapeltown Rd.
Manchesrteryje — spalio 31 d., 12.30 vai.

PAŠA VLYJE
— Penki jauni tanzaniečiai, kurie vasa- 

I rip mėn. buvo pagrobę Tanzanijos oro li
nijos lėktuvą s.u 87 keleiviais ir privertė 
nutūpti D. Britanijoje, britų teismo nu
bausti nuo 3 iki 8 metų kalėjimo. Jie visi 
priklausė Tanzanijos jaunimo demokrati
niam sąjūdžiui.

— Gvatemalos sostinės kapinėse sušau
dyti keturi pirmieji partizanai. Prez. Rios 
■Moutit nauju įsakymu, visi ginkluoti su
kilėliai karo lauko teismo bus baudžiami 
mirties bausme.

— Bolivijos karinė valdžia priversta per 
duoti valdžią parlamentui, kurį prieš 2 
metus paleido. Bolivijos skolos siekia be
veik 3 milijardus dolerių ir kraštas atsi
dūręs bankrote. Rugsėjo 18 d. profesinės 
sąjungos paskelbė generalinį streiką.

LIETUVIŲ PROTESTAS
DBLS Valdyba pareiškė protestą Britų 

ITV televizijos administracijai dėl filmo 
apie Lietuvą, kuris buvo rodomas Angli
joje rugsėjo 8 d. Tai buvo sovietų propa
gandinis filmas.

AUSTRIJA PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU 
SOV. SĄJUNGA

Austrija, ’kuri importuoja iš Sov. Są
jungos naftą ir gamtines dujas, rugsėjo 
22 d. pasirašė Maskvoje sutartį dėl elekt
ros energijos pasikeitimo tarp Austrijos ir 
Sov. Sąjungos.

LENKŲ JAUNIMO NUOMONĖ
Lenkijos komunistų partijos dienraštis 

TRIBŪNA LUDU pranešė, jog apklausinė
jimo rezultatai rodo, kad 56% jaunimo 
nepritaria karo stoviui, kuris buvo praei
tais metais įvestas Lenkijoje. Bet kaimo 
jaunimo tik 36% mano, kad buvo klaida 
įvesti karo stovį.

Lenkijos komunistinė vyriausybė dabar 
planuoja visiškai eliminuoti Solidarumą 
ir atstatyti profesines sąjungas iš naujo.

Lenkijos valdžia leido žymiausiam disi
dentui Jacekui Kuroniui, kuris yra laiko
mas kalėjime, dalyvauti savo tėvo laido
tuvėse. Jis galėjo pamatyti karstą ir po 
20 min. vėl grąžintas kalėjimam

FILMAS APIE [MILOSZO VAIKYSTĘ 
LIETUVOJE

•Pasikalbėjime su Draugijos Baltijos Stu 
dijoms Puoselėti (AABS) biuletenio re- 
diaktore, Nobelio laureatas, Česlovas Mi- 
losza-s painformavo, kad Lenkijoje paga
mintas filmas pagal jo romaną įsos slėnis. 
Šiame romane jis apraišo savo vaikystę 
Lietuvoje. Režisierius Tadeusz Konwicki, 
kuris yra kilęs Iš Vilniaus 'krašto, nuspren 
dė, kad filmą reikia sukurti 'Lenkijos ir 
Lietuvos pasienyje, idant išgavus ypatin
gą atmosferą, užfiksavus gamtą, architek
tūrą, ir t.it. Filmas buvo susuktas dar „So
lidarumo“ laikais. Po karinės padėties įve
dimo Konwicki užbaigė filmą studijoje. 
Kaip žinomas režimo kritikas, jis kurį lai
ką buvo internuotas. Miloszas mano, kad 
lenkų valdžia gali leisti filmą rodyti teat
ruose, nes jame nėra jokių politinių ele
mentų. ’(Elta)

„ELTOS“ INFORMACIJA PERKELIAMA 
Į („MICROFICHE'

ELTOS Informacijos Tarnyba pasirašė 
sutartį su „Human Rights Internet“ (Tarp 
tautinio Žmogaus Teisių Tinklo) organiza
cija. Pagal šią sutartį, „Inter Documenta
tion Company“ (T|arpitauitinė Dokumen
tacijos Bendrovė) Zueriche, Šveicarijoje, 
.gnicrofiche“ būdu perfotografuos ir pa
daugins ELTOS anglų kalba paskelbtus 
dokumentus ir informaciją. Žmogaus Tei
sių Organizacija tikisi kuo plačiau pask
leisti informaciją apie žmogaus teisių pa
žeidimus visame pasaulyje („Microfiche" 
metodas įgalina perkelti 96-ių puslapių 
tėkštą tį mažą gabaliuką plastikos).

VLTKAS ir ELTA glaudžiai' bendradar
biauja su „Human Rights Internet“ orga
nizacija, kurios periodiniame leidinyje re
guliariai spausdinami .ELTOS biuletenių 
turiniai. Organizacijos atstovai nuolat pa 
laiko ryšį su VLIKO įstaiga, pasitikrinda
mi apie įvykius Lietuvoje. Pavyzdžiui, pa
staruoju metu jie ypač domisi apie Pa- 
kucko teismą ir apie suomių Sovietams 
išduodamus pabėgėlius. (Elta)

JAŠKCNAS — „TARPTAUTINĖS 
AMNESTUOS“ LIEPOS įMĖN. KALINYS

„TarĮptautinės Amnestijos“ (Amnesty 
International) organizacija savo liepos mė 
nešto kaliniais paskelbė lietuvį Henriką 
Jaškūną, drauge su peruiviečių pastoriu
mi Aray Cuadros ir Gabono veikėju Jean- 
Marie Aubame. 55-rių metų amžiaus Jaš- 
kūnas buvo 1977-ais metais nuteistas 15 
metų kalėjimo ir ištrėmimo. Jis 'buvo anks 
čiau suimtas 1947-ais metais už dalyvavi
mą slaptos antisovietinės grupės veikloje 
ir atkalėjo 18-ą metų. „Tarptautinės Am
nestijos“ biuletenis (1982.VH.,Nr., 7) ra
gina visus rašyti „mandagius' laiškus šiuo 
adresu.: Mr. A. Rekunkov, The Procurator 
General of the USSR (ui. Pushkinskaya 
15a) (Moskva) USSR — ir prašyti, kad 
Jalškunas būtų paleistas. ’(Elta)

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS

EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ—
STUDIJŲ SAV?

NUOSTOLINGA SAVAITĖ
Paskutinė Europos Lietuviškųjų Studijų 

Savaitė buvo visais atžvilgiais, sėkminga, 
išskyrus fininsiniai. Rengėjai (DBLS) tu
rėjo pridėti 630 svarų, kad apmokėjus vi
sas sąskaitas.

To priežastis — per mažas dalyvių skai 
čius. Už tai reikia kaltinti Anglijos lietu
vius. Įvairioms progoms į Strawberry Hill 
atvažiuodavo daugiau, bet nuolatiniai ten 
buvo apsistoję tik aštuoni Anglijos lietu
viai, iš kurių iketuri priklausė rengimo ko
mitetui (apsimokėję), kapelionas ir tik 
trys kiti dalyviai.

Anglijoje tokiems reikalams paramos iš 
valdžios negalima gauti. Kai kas skundė
si, kad (kaina buvo peraukšta ir dėl to ma 
žai dalyvių atvyko. Bet keista, kad užsie
nio lietuviai, kuriems kelionė buvo bran
gi, mažiau skundėsi, negu Anglijos lietu
viai, kuriems kelionė daug mažiau kai
nuotų.

Nustatant Studijų Savaitės kainas ne
gana paimti tik tiek, kiek kainuoja vieno 
asmens pragyvenimas. Reikia numatyti ir 
pridėtinės išlaidas: paskaitininkai, kon
certai, telefonas, priėmimas, iškilmingos 
vakarienės ir kt. Žinoma, kuo daugiau da
lyvių, tuo mažiau pridėtinių išlaidų ten
ka kiekvienam dalyviui, kas sumažina 
bendrą savaitinę kainą. Bet kas gali at
spėti, kiek dalyvių bus, jeigu kaina bus 
tiek ir tiek mažesnė?

Kitų metų Studijų Savaitė Vokietijoje, 
atrodo, bus pigesnė. Pagal preliminarinį 
pranešimą — 50 vokiškų markių į dieną 
kas pagal šios savaitės kursą išeitų apie 
82 svarai lį savaitę, t.y. apie 50% pigiau 
negu Anglijoje.

Linkime sėkmės 30-tos Studijų Savaitės 
rengėjams.

M. Bajorinas

„PAS JUS LABAI PUIKI JUODA 
DUONA!“

Tuo titulu vokiečių dienraštis „Bild“ 
pradeda pasikalbėjimą su rusu, meninin
ku Josef Kiblickiu, kuriam, po 2 bado streį 
kų, pasisekė gauti leidimą išvažiuoti iš 
Maskvos pas žmoną į Duesseldorf'ą. 36 m. 
amžiaus Kiblickis vedė vokietę Renatą 
Maskvoje 1978 m. Rugpjūčio mėn. atvykęs 
į Vokietiją jis sako: — Jūsų juoda duona 
tokia puiki. Pas mus ji tik pilka. — Jūs 
turite tiek daug vaisių ir daržovių ir dėl 
jų nereikia eilėj stovėti. Daržai taip pat 
nesaugojami, ir niekas nieko nevagia.

— Ir viskas taip pigu: Maskvoj penki 
obuoliai ir devyni burokai man kainavo 
350 markių. —

Jo gražiausias prisiminimas Maskvos — 
vaizdas iš viršaus — iš išskrendančio lėk
tuvo.

KAIP IŠVENGTI (ŠIRDIES LIGŲ?
Norvegų gydytojai (įsitikinę, kad susir

gimų širdies vainikinių kraujagyslių ligo
mis sumažėja pakeitus dietą ir nustojus 
rūkyti. Dr. Hejenmanas Iš Oslo penkerius 
metus tyrė 1232 vyrus. Jie buvo sveiki, ta
čiau kraujuje turėjo daug cholesterino ir 
rūkė. Išaiškinus rūkymo žalą, bandomo
sios grupės 25% vyrų metė rūkyti (anks
čiau rūkė 80%.’!, kontrolinės — 17%. Be 
to, buvo patarta sumažinti maisto kalorin
gumą, vengti saldulmynų, alkoholio.

Pirmosios grupės’ 90% bandomųjų cho- 
lesterinio ir trigliceridų kraujyje sumažė
jo 25% palyginti su kontroline grupe, o 
miokardo infarkto ir staigių mirčių atve
jų buvo 47% mažiau negu kontrolinėje 
grupėje. Insultų skirtumas buvo dar ryš
kesnis.

Dr. Hejenmanas mano, kad vidutinio 
amžiaus žmonės, kuriems gresia pavojus 
susirgti širdies vainikinių kraujagyslių li
gomis, turi suprasti dietos naudingumą ir 
nerūkyti.

VAISTAI Iš GRYBŲ
Rausvai oranžinis baltais gumbeliais 

grybas, kuris pagal senąsias religijas ilgai 
laikytas šventu, gali padėti gydyti epilepsl 
ją, šizofreniją, malšinti 'pooperacinius 
skausmus, šiame labai nuodingame gry
be, vadinamame musine lakStabude, ap
tikta medžiogos, slopinančios nervinę velk 
lą — skausmo signalų perdavimą centri
nei nervų sistemai. Danijos karališkosios 
farmacijos mcikyklos bendradarbiui P. 
Krogsgarui - LarsenuS neseniai pagal gry
bo medžiagų struktūrą pavyko pagaminti 
sintetinius junginius, kurie nėra tokie niuo 
dingi. Vienas junginių, vadinamasis THIP, 
skausmą malšina kaip morfijus, tačiau ne 
turi pastarojo neigiamų savybių. Chirur
gai jau susidomėjo šiuo preparato, nes jis, 
malšindamas pooperacinius skausmus, ne
trukdo kvėpavimo ritmo. Kitas panašius 
junginys, vadinamas THPO, veiksmingai 
stabdo konvulsijas. P. Krogsgaras - Lar- 
senas tiria dar vieną panašų sitetinį jun
ginį, kuriuo numatoma gydyti šizofreniją. 
Šis preparatas imituoja g'Jiutamininę rūgš 
tį, — rašoma JAV žurnale „Science Di
gest".
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