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VLIKo VEIKLA
VIJIKO SEIMO POSĖDIS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto metinis Seimas įvyks lapkričio 5-7 
d.d. Los Angeles mieste, Kalifornijoje.

Seimo darbotvarkėje numatyta VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio kalba, valdomųjų or
ganų pranešimai, Tautos Fondo praneši
mai ir diskusijos tarptautinės politikos, 
kiek ji liečia Lietuvos bylą, klausimais.

LONDONAS PAGERBĖ FALKLANDO 
DIDVYRIUS

Spalio 12 d. Londone buvo pegerbti ka
riai, dalyvavę Pietų Atlanto kare, išlais
vinant Falklando salas. Miesto centre bu
vo suruoštas kariuomenės paradas, kurį 
priėmė min. pirmininkė M. Thatcher. 
Miesto burn.’lstras suruošė kariams iškil
mingus pietus.

Parado išvakarėse buvo paskelbtas są-
ražas karių, apdovanotų už drąsą ir did
vyriškumą kovose dėl Falklando. Du ka
riai, abu žuvę, apdovanoti Britanijos aukš 
čiausiuoju žymeniu — Viktorijos kryžiu
mi. 700 gavo ordinus bei medalius. Visi da
lyvavę kare gavo specialų Falklando me
dalių.

Kovose dėl Falklando salų žuvo 255 bri
tų kariai ir 777 buvo sužeisti.

IŠKĖLĖ IŠ JŪROS DUGNO
Modernios technikos pagalba britams 

pavyko iškelti iš jūros dugno prieš 437 
metus nuskendusį karo laivą „Mary Rose“. 
Laivas buvo nuskendęs 1545 m. liepos 19 
d., viešpataujant karaliui Henrikui VIII, 
kai prancūzų laivynas puolė britų salas 
prie Portsmoutho uosto.

„Mary Rose“ buvo medinis būrinis karo 
laivas su 700 įgula. Ligšiol neišaiškinta 
laivo nuskendimo priežastis, bet žinoma, 
kad bemaž visa įgula žuvo. Narūnai — 
mėgėjai surado laivą prieš 11 metų ir nuo 
to laiko buvo ruošiamąsi jį iškelti. Pati iš
kėlimo operacija kainavo 4 milijonus sva
rų sterlingų.

Laivas buvo pakrautas 'į didelę baržą ir 
nuplukdytas į Portsmoutho uostą, iš ku
rio jis buvo išplaukęs atremti prancūzų 
puolimą.

Baltijos Kraštai
RUSAI SIEKIA IZOLIUOTI ESTUĄ
Londono dienraštis The TIMES (X.13) 

pranešė iš Helsinkio apie padėtį Estijoje.
Sovietų valdžia stengiasi vis daugiau ižo 

liuoti Estiją nuo išorinio pasaulio. Pasta
ruoju laiku valdžia bando sukliudyti Es
tijos šiaurėje priimti televizijos laidas iš 
Suomijos. Ligšiol Estijos gyventojai galė
jo matyti Suomijos televiziją ir ji buvo 
populiari.

Kaip praneša suomių laikraštis HEL- 
SINGIN SANOMAT, dabar iš viešose vie
tose esančių televizijos aparatų yra iši
mami konverteriai, kurde leido matyti Šuo 
mių siųstuvą. Tačiau privačiuose butuose 
aparatai dar gali priimti Suomijos laidas.

Kiek anksčiau Sov. Sąjunga sustabdė 
automatinį .telefono susisiekimą su Suomi
ja ir kitais Vakarų kraštais. Taip pat Es
tijoje neleidžiama įgauil Suomijoje leidžia
mų laikraščių.
Rusai visuomet turėjo sunkumų cenzuruo 
ti įvežimą spaudą, nes suomių ir estų kal
bos yra giminingos. Bet pastaruoju laiku 
sovietai ypatingą dėmesį atkreipė į Suo
mijos televiziją. Estijos komunistų laikraŠ 
tis neseniai atspausdino piktą straipsnį, 
kuriame „suomių kapitalistai kartu su 
JAV propagandistais“ kaltinami už naudo 
jimą ideologinio ginklo prieš socialistines 
'dejas. Sonetai sako, kad Vakarų televi
zijos programos siekia „nužmoginti Sovie
tų piliečius“.

ESTIJOS SKALŪNAI — JĖGAINĖMS
Sov. Sąjunga šiuo metu ruošiasi vėl pa

didinti skalūnų gavybą Estijoje. Ten yra 
statoma galinga elektros jėgainė, kuri bus 
varoma skalūnų energija. Jėgainę numa
toma pastatyt! iki 1985m. ir jos galingu
mas bus 2.5 milijonų KW.

Estijoje veikiančios dvi jėgainės, kurios 
naudoja skalūnus kurie turi galingumą 
1.6 milijoną kv. Jos sunaudoja 75 nuošim
čius tų skalūnų, kurie šiuo metu yra gau
nami "iš kasyklų Estijoje ir Leningrado 
apygardoje.

Skalūnų naudojimas kurui sudaro ap
linkos užteršimo problemą: iš jėgainių 
tenka pašalinti didelius kiekius šlako ir 
pelenų. Jų susidaro dideli kalnai.

Pastaruoju laiku Narvos jėgainė išrado 
būdą sumažinti 'šlako kiekį. Tai sukūrinis 
deginimo metodas, kuris sakoma visiškai 
sudegina skalūnus, nepalikdamas šlako. 
Tas deginimo metodas duodąs daugiau ga
ro ir elektros.

Estijos aplinkos apsaugos šalininkai ne
seniai protestavo prieš skalūnų gamybos . 
didinimą. 1

NER1MAS LENKIJOJE
LENKAI VĖL SUSTREIKAVO

Lenkijos karinei valdžiai paskelbus nau 
ją įstatytmą, kuriuo yra uždaroma Soli
darumo profesinė sąjunga ir uždraudžia
mi streikai, spalio 11 d. Gdansko laivų 
statybos darbininkai pradėjo protesto 
streiką.

Lenino laivų statyboje, kur prieš du me 
tu gimė Solidaruimas, darbininkai parei
kalavo, kad profesinė sąjunga vėl būtų 
legalizuota. Užsidarę aštuonioms valan
doms darbovietėje, jie dekoravo statyklos 
vartus gėlėmis, Ledh Walęsos portretu ir 
dideliu užrašu „Solidarumas gyvuoja“.

Bijodama streikų išsiplėtimo, valdžia 
nutraukė telefoninį ir telekso susisiekimą 
tarp Varšuvos ir Gdansko, Gdynės ir šče- 
cino. Gdansko darbininkai sakė, kad jų 
1980 m. streiko lyderis Bohdan Lis, kuris 
nuo karo stovio įvedimo dirbo pogrindyje, 
dabar yra laivų statykloje.

Atmosfera Gdansko laivų statykloje yra 
tokia pat, kaip buvo 1980 m., — sakė dar-
bininkai. Į statyklą bandė įeiti komunis
tų pareigūnai, bet darbininkai neįleido. 
Darbininkai reikalauja atgaivinti Solida
rumą, paleisti jų lyderį Lech Walęsą ir vi
sus kitus organizacijos narius, kurie buvo 
internuoti 198.1 m. gruodžio mėn.

Konvojai kariškų automobilių buvo ma
tomi tuoj pat pakeliui į Gdanską. Milici
ja išskirstė pašaliečius, kurie norėjo ste
bėti įvykius prie laivų statyklos.

GDANSKO STREIKAS
Spalio 11 d. Gdansko gatvėse vyko kovos 

tarp darbininkų ir milicijos. Streikas išsi
plėtė į Gdynlą, Košaliną ir Ščetiną. Laivų 
statyklos streike dalyvavo apie 4000 dar
bininkų, kurie reikalavo paleisti L. Walę- 
są ir kitus internuotus.

Po dviejų dienų riaušių Gdansko gat
vėse ir srteiko Lenino laivų statykloje, 
Lenkijos valdžia paskelbė, kad statykla 
yra militarizuota. Tas reiškia, kad visas 
statyklos personalas yra mobilizuotas ir 
turi būt! paklusnus kariškai disciplinai.

RIAUŠĖS LENKIJOJE
Lenkijos karinei valdžiai spalio 13 d. 

pavyko sustabdyti darbininkų streiką 
Gdansko laivų statykloje, bet neramumai 
išsiplėtė į kelis kitus miestus.

Keli tūkstančiai demonstrantų, protes
tuojančių yrieš Solidarumo uždarymą iš
ėjo į Krokuvos gatves. Milicija panaudo
ja ašarines dujas demonstrantams išskirs
tyti.

Varšuvos radijas pranešė, kad Gdansko 
laivų statykloje atėjo į darbą tik nežymus 
skaičius darbininkų, kurie atlieka būti
niausius darbus.

Wroclawe .apie 500 demonstrantų buvo 
susirinkę prie miesto transporto garažo. 
Jiems šūkaujant „Gestapo“ ir „benkar- 
tai“, apie 17 sunkvežimių milicijos atvy
ko demonstracijai išskirstyti. Milicija su
ėmė 17 jaunuolių.

Nowa Hutoje milicija taip pat naudojo 
ašarines dujas, vandens švirkštus ir pe
tardas darbininkams sklaidyti. Jie šūkavo:

„Solidarumas — mes laimėsime!1'

MILICIJA NUŽUDĖ DARBININKĄ
Lenkijos žinių agentūra PAP pranešė, 

kad spalio 13 d. per riaušes Nowa Hutą 
gatvėje milicija mirtinai sužeidė 20 me
tų amžiaus Bogdaną WIosiką. Jis mirė li
goninėje.

27 demonstrantai buvo sužeisti ir 135 
suimti.

KUN. M. KOLBĖ — ŠVENTASIS
Sekdadienį, spalio 10 d. šv. Petro aikš

tėje, dalyvaujant 200 tūkstančių piligri
mų, tarp jų 8000 lenkų, popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė lenkų kunigą Maksi- 
milianą Kolbę šventuoju. Bent 3000 len
kų atvyko į iškilmes iš Lenkijos, kiti su
važiavo iš laisvojo pasaulio.

Kun. Maksimilianas Kolbė, būdamas 47 
m. amžiaus, žuvo nacių koncentracijos 
stovykloje, Auschwitze. Jis buvo pranciš
konų kunigas ir pasirinko mirtį už kitą 
lenką kalinį, tuo būdu išgelbėdamas jo 
gyvybę. Išgelbėtas lenkas Franciszek Ga- 
jawniczek taip pat dalyvavo Romos iškil
mėse.

F. Gajownczek buvo nacių pasmerktas 
mirti. Varomas egzekucijai, jis prašė pa
galbos: „aš turiu žmoną ir vaikus“ —verk 
damas, jis sakė. Tuo laiku prisiartino kun. 
M. Kolbė ir pasakė vokiečiams: „Imkit 
mane. Jis turi šeimą. Aš esu vienišas. Aš 
esu katalikų kunigas“. Tokiu būdu ‘F. Ga- 
jownlczek buvo išgelbėtas, o kun. Kolbė 
— žuvo.

PASIKEITĖ PAREIGŪNAI
Išvykus iš Vašingtono Sovietų ambasa

dos pareigūnui Edmundui Juškiui, jo vie
ton atvyko Vaclovas Sakalauskas, kuris 
turi pirmojo sekretoriaus titulą.

TURKAS BUS TEISIAMAS ITALIJOJE
Šveicarijos aukščiausias teismas nutarė 

išsiųsti 'į Italiją turką Omerą Bagoį, kuris 
yra kaltinamas dalyvavimu sąmoksle priėš 
popiežiaus gyvybę 1981 m. gegužės mėn. 
Romoje.

BOMBA ITALŲ RADIOFONE
Bomba susprogdino privataus radiofono 

„Onda Rossa“ būstinę Romoje. Tai buvo 
kairiųjų radijo siųstuvas, kokių Italijoje 
yra daugiau. Tuose pat rūmuose nukentė
jo, kiti butai, bet sužeistų nebuvo.

DRAUDŽIAMA SIŲSTI KNYGAS
Sovietų valdžia pradėjo varžyti knygų 

eksportą.
Kaip praneša The TIMES koresponden

tas iš Maskvos, sovietų piliečiai, kurie no
ri išsiųsti į užsienį knygų, turi atlikti labai 
sudėtingą procedūrą kad gavus Kultūros 
ministerijos leidimą. Be to turi sumokėti 
100% muitą, nors knygos yra cenzūros 
praleistos ir laisvai gaunamos knygynuo
se.

Diplomatiniai sluoksniai Londone pat
virtino, kad Sov. Sąjunga įvedė naują tvar 
ką 'knygų išsiuntimui į užsienį. Manoma, 
kad tas potvarkis yra vienas iš veiksmų, 
kuriais Sov. Sąjunga siekia sumažinti sa
vo piliečių kontaktus su užsieniu.

POVANDENINS LAIVAS SUŽALOTAS
Žiniomis iš Švedijos karo laivyno Berge, 

nežinomas povandeninis laivas, kuris per 
dvi savaites buvo ieškomas prie Švedijos 
krantų Baltijos jūroje, spalio 11 d. spro
gus povandeninei minai buvo smarkiai su
žalotas.

PALESTINIEČIAI LIKS LIBANE
Izraelio ministrų kabinetas nutarė pa

keista ankstyvesnį nusistatymą ir leisti ple 
tų Libane atstatyti palestiniečių stovyk
las. Apie 30 000 palestiniečių pabėgėlių 
pietų Libane gyvena namų griuvėsiuose 
ir landynėse. JTO pagalbai teikti agentūra 
užsakė 13 700 palapinių iš Pakistano, bet 
pabėgėliams reikia pastovesnių patalpų 
prieš prasidedant žiemai.

BIALYSTOKO DELEGACIJA 
. LIETUVOJE

Rugsėjo mėn. pabaigoje Lietuvoje lan
kėsi Lenkijos Bialystoko vaivadijos parei
gūnų delegacija, kurią priėmė Lietuvos 
kom. partijos pirmasis sekretorius P. Griš 
kevičius ir min. pirm, pavaduotojas K. 
Kairys.

Svečiai be to aplankė Kauną, Elektrė
nus, Rumšiškių buities muziejų. Būdami 
Vilniuje jie pasakė, kad „Sov. Sąjungos 
ir Lenkijos liaudies respublikos draugys
tė yra neišardoma“.

KAS BUS PO BREŽNEVO?
Praeitą savaitę „Pravdoje“ paskelbta So 

vietų polilibiūro narių sąraše trūko And
rejaus Kirilenkos pavardės. Ligšiol jis bu
vo skaitomas Kremliaus herarchijoje ant
ras po L. Brežnevo ir galimas jo įpėdinis.

Tas paslaptingas pavardės dingimas su
kėlė Vakaruose spėliojimus, kad Kirilen
kos vietoje dabar Brežnevo įpėdiniu bus 
laikomas Konstantinas černenko (71 m. 
.amžiaus) artba, veikiau, buvęs KGB vir
šininkas Jurij Andropov, kuris yra trim 
metais jaunesnis.

Londonas, 1982 m. spalio 15 <1.

Vytauto Didžiojo Muziejus
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Aį-A Juozui Juozapavičiui mirus, 
jo žmoną Mariją, dukrą 

Reginą Balsienę ir jos šeimą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

J. P. Matulevičiai

LIEPOJA — KARO UOSTAS
Iš ok. Latvijos gauta žinia, kad sovietų 

militaristai yra nutarę jau artimoje atei
tyje paplatinti Liepojos karo uostą. Todėl 
jau per porą ateinančių metų nutarta per 
kelti žvejų kolchozą „Bolševiks“ į Venšpi
lio apylinkę. Dabar šis žvejų kolchozas 
yra Liepojos šiaurinėje dalyje ir yra lai- 
komas vienu svarbiausių žvejų kolchozų 
okupuotoje Latvijje. Tokios apimties įmo
nės penkėimas yra surištas su milžiniško
mis išlaidomis, kas rodo didelę Liepojos 
karo uosto svarbą. Praeityje Liepoja dėl 
.to karo uosto buvo dažnai skebiamas už
daru miestu. Tai galimas dalykas, kad jis 
ir vėl bus paskelbtas uždaru miestu.

Latvių tautos reikalų saugotojai oku
puotoje Latvijoje dėl tokio plano yra 
susirūpinę, nes daugeliui tai reikš nustoti 
savo miesto ir gyvenimo vietos, arba telks 
pakeisti savo užsiėmimą. Yra galimas da
lykas, kad ir vėl Liepoją užplūs gaujos 
rusų kolonistų ir Liepojos latvių gyven
tojų dalis ten virs mažuma. Latvių patrio
tai nurodo, kad karo uosto padidinimas 
prieštarauja Sov. Sąjungos apgaulingam 
šūkiui: „Baltijos jūra — taikos jūra“.

Pagal turimas žinias, rusų Baltijos karo 
laivynas turi dabar 545 karo laivus. To
dėl dėl uosto didinimo reikėtų iššaukti 
aplinkinių valstybių protestus. Pagal 1981 
m. duomenis Liepojoje yra 109,000 gyven
tojų, nepriskaičius karišką tarnybą atlie
kančių karių, kurių skaičius siekia kelias 
dešimt tūkstančių. Po pastarojo gyvento
jų surašinėjimo žinios apie Liepojos gy- 
pat nebeskelbiamos. Taip pat neskelbia
mos žinios ir apie kitų okupuotos Latvijos 
miesų gyventojų tautybę.

... T. (Draugas)
ANTISEMITINIS TERORIZMAS 

ROMOJE
Spalio 9 d. šeši teroristai Romoje prie 

sinagogos apšaudė maldininkus, nužudy
dami dviejų metų vaiką ir sužeisdami 34 
žmones, žydų bendruomenė Romoje yra 
pasipiktinusi, kad italų policija neapsau
go nuo tokių antisemitinių teroristinių 
aktų. ]

Popiežius, kalbėdamas šv. Petro bazili
koje, pasmerkė, tą antisemitinės neapy
kantos kriminalinį epizodą.

BOLIVIJA GRĄŽINO ITALŲ 
TERORISTĄ

Spalio 12 d. iš Bolivijos į Romą buvo 
atskraidintas sužeistas italų ekstremistas 
Pierluigi Pagilai, kuris buvo ieškomas ry
šium su bombos sprogimu Bologne gele
žinkelio stotyje 1980 m. rugpjūčio mėn., 
kada žuvo 85 žmonės

P. Pagliai buvo sunkiai sužeistas, Boli
vijos policijai jį suimant netoli Brazilijos 
sienos.

ABBA EBAN — LIETUVIS?
Stepas Varanfka, pasiskaitęs anglų kal

ba išėjusią knygą EBAN rašo „Tėviškės 
Žiburiuose“, kad žinomas Izraelio politi
nis veikėjas ir buvęs užs. reik, ministras 
Abba Eban yra Joniškio žydelio vaikaitis. 
Jo biografijoje yra aprašyta šeimos kilmė

— Kovos tarp sovietų remiamos Afga
nistano kariuomenės ir antikomunistinių 
partizanų baigia nualinti krašto žemės 
ūkį. Daug kur trūksta maisto.

Afganistano centrinio korpo vadas gen. 
Abdul Wodud staiga mirė. Spėjama, kad 
jis pats nusižudė.

— Graikijos karo laivas sulaikė kontra
bandinį laivą, kuris vežė dvi tonas heroino.

— Naujasis V. Vokietijos Krašto ap
saugos min. Woenner sukėlė triukšmą pa
cifistų tarpe, pareikšdamas, kad kariuo
menės naujokų priesaika bus duodama 
viešai.

— Ekspertai tvirtina, kad Švedijoje 99 
proc. visų porų kurį laiką gyvena kartu, 
o tik paskui vedasi. Tokios poros vadina
mos „sarnlbo“.

PASAULYJE
— Sualio 7 d. Vatikanas pranešė, kad ■ 

speciali komisija, sudaryta iš trijų eksper
tų, italo, šveicaro ir amerikiečio, ištyrė 
daug triukšmo sukėlusį Vatikano ir Mi
lano bankų skandalą ir rado, kad Vatika
no IOR banko vedėjas arkivysk. P. Mar
cinkus nėra padaręs jokių prasižengimų.

— Sovietai tarėsi su Prancūzija sudary
ti 5 metų grūdų pristatymo sutartį. Šiais 
matais sovietai importuos iš Prancūzijos 
apie 3 mil. tonų grūdų.

— Aleksandras Solženicynas kelias sa
vaites lankėsiJapoijoje. Tai jo pirmoji ’š- 
vyka nuo to laiko, kai apsigyveno JAV-se.

— Šiaurės rytų Brazilijoj jau kuris lai
kas tęsiasi didžiausia sausra. Tokios dar 
nėra buvę per paskutiniuosius 100 metų.

— Spalio 4 d. Vatikane prasidėjo svar
bus vyskupų suvažiavimas. Dalyvavo 11 
kardinolų ir 64 vyskupai iš įvairių Euro
pos kraštų.

— Kinijos propagandos viršininkas 
Wang Renzhog atleistas iš pareigų, nes su
jo žinia kariuomenės laikrašty buvo at
spausdintas straipsnis, kritikuojąs naujas 
valdžios reformas. Laikraštis turėjo vie
šai atsiprašyti.

— šiaurės Afrikos „sirocco“ vėjas 
smarkiai palietė Italijos pusiasalį. Daug 
kur sukėlė potvynius. Venecijos miesto 
aikštės ir bažnyčios buvo apsemtos.

— V. Bendruomenės Europinė Komisi
ja dar nenutarė, ką daryti su sviesto per
teklium. Planuojama parduoti pigia kai
na sovietams, bet D. Britanija ir V. Vo
kietija priešinasi tam sumanymui.

— Buvęs egzilėje kairiųjų lyderis H. S. 
Suazo išrinktas Bolivijos prezidentu. Iš 
146 balsų Kongrese, jis gavo 113. Prieš 
dvejus įmetus užėmusi valdžią, dabartinė 
karinė vyriausybė nutarė pasitraukti.

— Iranas atmetė J.T. Saugumo Tary
bos reikalavimą baigti karą su Iraku. Ira
no kariuomenė yra įžengusi į Iraką ir no
ri pašalinti prezidentą S. Husseiną.

—Naujoji V. Vokietijos centro-dešiniųjų 
vyriausybė, atrodo, nesutars su profsą
jungomis, kurios jau dabar pareiškė pro
testą dėl Darbo ministro pasiūlymo 6 
mėnesiams sustabdyti visus algų pakėli
mus.

— Kinija žada palikti kapitalistinę sis
temą Hong Konge, kai ta kolonija grįš ių 
valdžion 1997 metais. Britų gubernato
rius bus pakeistas vietiniu kiniečiu, o ki
ti aukšti pareigūnai galės pasilikti savo 
postuose.

— Britų Caledonian oro susisiekimo li
nija siūlo kelionę aplink pasaulį už 999 
svarus.

— 13 metų mergaitei, kuri išgelbėjo 
žmogų iš 3.7 m. ilgio krokodilo nasrų bri
tų Karalienė Australijoje įteikė du me
dalius.

— Londone kai kuriose vietose numa
tyta vėl grįžti prie tramvajų susisiekimo. 
Planuotojai sako, kad maždaug už 5 me
tų pasirodys naujieji tramvajai;

— Australija dabar turi daugiau kaip 
pusę milijono bedarbių — didžiausias 
skaičius po Antrojo pasaulinio karo.

— Grupė jokiems blokams nepriklau
sančių kraštų atsisakė Jungtinėse Tauto
se paremti pasiūlymą leisti Falklando sa
lų gyventojams patiems nuspręsti pri
klausomumo klausimą. Ta grupė nori, kad 
tos salos būtų atiduotos Argentinai.

— Venecuelos Vidaus reikalų ministe- 
ris pranešė kad 320 km. nuo sostinės Ca- 
raco kariuomenė apsupo partizanų dalinį 
ir nukovė 2 . Kitiems pasisekė pasitraukti.

— Prancūzija planuoja sumažinti 10 
proc. savo kariuomenę, bet už tai nori su
stiprinti branduolinį apsiginklavimą ir 
padidinti žandarmeriją.

— Spalio 5 d. britų Karalienė atvyko į 
Darwiną ir pradėjo vieno mėnesio Aust
ralijos ir Pietų Ramiojo vandenyno salų 
vizitą.

— Naujasi V. Vokietijos kancleris krikš. 
demokratas Dr. Kohl lankėsi pas prez. 
Mitterrandą ir pabrėžė abiejų kraštų drau
gystės svarbą. Dr. Kohl yra didelis V. Eu
ropos kraštų visiško apsijungimo šali
ninkas.

— D. Britanijos žemės ūkio darbininkai 
reikalauja 50 svarų algos pakėlimo. Da
bar minimumas yra 70 sv. savaitei.

— JAV Krašto apsaugos sek. Weinber- 
geris patvirtino, kad sovietai bandė pa
vogti amerikiečių slaptą aparatą, būtiną 
žvalgybiniams satelitams.

— Amerikiečių Texaso universiteto 
mokslininkai paskelbė, jog jie išrado nau
ją būdą iš vandens gaminti vandenilio ku
rą. Tą kurą, jeigu bus gaminamas dide
liais kiekiais, už pigią kainą, mažiau kaip 
dolerį už galoną, bus galima naudoti au
tomobiliams.

— Mozambiko tautinio pasipriešinimo 
partizanai MRR smarkiai išplėtė savo 
veiklą ir pakeitė taktiką. Dabar jau nebe- 
žudo valdžios pareigūnų ir mokytojų, bet, 
paėmę į nelaisvę, duoda pamokas apie 
marksizmo žalą kraštui ir po to paleidžia.
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NAUJOS KNYGOS
VIEŠPATIE, JEI TAVO VALIA

UŽBAIGTI (ŠIĄ (MANO ŽEMIŠKĄJĄ 
KELIONĘ MELDŽIU TAVE, ISDILDYK 
JOS PĖDSAKUS IR GLOBOK MANO

ŠEIMĄ
Tokiu (vadu pradedama naujoji Kazimie 

ro Vilkonio dviejų novelių knygelė, nese
niai išleista paties autoriaus.

Pats autorius negalėdamas įsivaizduoti 
kelionės ga'.e šioje ilgoje tremties kelionė
je jaučia norą pasidalinti įspūdžiai to ne
žinomo grubaus kelio. Vieno žmogaus tra
gedija novelėje, autorius skaitytojui pasa
koja skaudžią vieno žmogaus kančią. Pra
sidėjo ji tuo metu, kai Lietuvos miškuose 
slapstėsi daugelis vyrų ir moterų nuo per
sekiojimų ir galimų trėmimų. Jų tarpe 
Andrius Seduvis, pradžios mokyklos moky 
tojas. Vedęs, Šeimoje du sūnūs. Vieną die
ną Andrių užpuola nepažįstamas vyras. 
Grumtynėse Andrius netenka savo pini
ginės ir dokumentų, ten pat užpuolikas 
žūsta nuo savo paties granatos. Sprogi
mui sujudinus mišką ir jau pasigirdus šu
nų lojimui, Andrius metėsi bėgti. Bėgti, 
kiek galima toliau nuo tos vietos. Kyla 
klausimas, juk jis nekaltas, bet kas gi pa
tikės, kad jis buvo užpultas. Vaikai mo
kykloje kentės paniekinimą, jei jis atsidur 
tų teisme ir būtų apkaltintas žmogžudys
te? Todėl Andrius bėgo tolyn ir tolyn. Ne
žinojo, kurią kryptimi jis bėgo, nežinojo, 
kiek dienų ir naktų jau praėjo. Išsisėmęs 
jis parkrito ir užmigo.

Pravažiuojančio vežimo bildesys paža
dino Andrių, ir senyvas žmogus ilgai žiū
rėjo nepratardamas žodžio. Andrius pra
kalba pirmas, padrąsindamas: ...Prašau 
manęs nebijoti. Aš esu lietuvis ir ieškau 
darbo... 13 psl. Ūkininkas buvo nuoširdus 
žmogus. Jis suteikia Andriui pastogę. To
liau Andrius sužino, kaip jis buvo nubė
gęs. sužino, kad tą dieną buvo palaidotas 
kaimo mokytojas Andrius Seduvis, rastas 
nužudytas miške nežinomo žmogžudžio. 
Atpažintas tik iŠ rastų dokumentų. Likusi 
šeima: žmona Jūratė, sūnūs Rytis ir Val
das. Andrius sutinka dirbti pas ūkininką 
ir pavarde pasisako esąs Kitas, turėdamas 
gavoj, kad jis yra kitas Andrius Seduvis. 
Būdamas ateivis, jis sukeia 'įtarimą ir 
nepasitikėjimą vietinių gyventojų tarpe. 
Jam duodama trys dienos pristatyti įro
dymus iš kur kilęs, kiuriam kariuomenės 
daliny yra tarnavęs:

Pavargęs ir išbalęs savo kambaryje jis 
puolė ant kelių ir meldėsi į Šventą Dvasią 
duoti jam išminties. Netrukus Andrius iš
keliauja vienui vienas šiuo keliu, tik su 
savo sielvartų ir su tamsiąja naktimi. Ant 
rius ėjo per miškus, per laukus. Kur jis 
ėjo, pats nežinojo, nes po teisybei ir netu

F. Neveravičius

PRAKTIKA
(Pabaiga)

Buvo jau gerokai po vidurnakčio, kai jį pri
žadino nirtingas šuns lojimas ir šūkavimai kieme, 
kitoje trobos pusėje.

Greitai suvokęs, kad tai užpuolimas, jis šoko, 
užsivilko paltą, kuriuo buvo užsiklojęs viršum ant
klodės ir puolė prie lango. Tačiau tik spėjo ji ati
daryti, kai kyštelėjo autimatinio pistoleto vamzdis 
ir šovė balsas:

Kuda? (Kur)
Dulksnys pasijuto, tarsi būtų jį kas karštu van

deniu apliejęs. Visiškai nesamprotaudamas jis puo
lė į trobą ir stvėrė į ranką pirmą pasitaikiusį daiktą. 
Tai buvo kirvis, stovėjęs atremtas į suoliuką su ki
biru vandeniui.

— Meskit tai, ponuli, meskit tuoj... — įsak
miai įspėjo jį eigulio motina, žiebianti šviesą.

Tik jam spėjus paklausyti patarimo, į trobą 
įgriuvo septyni vyrai. Du jų buvo apsivilkę karių 
uniformas su raudonomis žvaigždėmis ant kepurių, 
kiti civiliai, visi gerai apsiginklavę.

— Na, šeimininke, viską ant stalo! Valgyt iš- 
alkom kaip šunys, patvarkė vienas karių. — O čia 
kas per paukštelis? — pridūrė jis, pamatęs Dulks- 
nį. — Kas jūs per vienas?

— Su reikalais atvykau...Miško medžiagos 
gabenimo reikalais... Aš... — pradėjo aiškintis 
Dulksnys.

— Nusivilk paltą! — sukomandavo karys.
— Kaip tai? — nustebo Dulksnys.
— Nusivilk, kad sakau! — suriko anas, atkiš

damas į jį pistoletą.
— Švarką!
— Megstinį!
Batus! Oho! Geri batai, dvigubais padais! 

Tikras juohtchromas!
Kelnes!
Kojines!
— Draugas Matviejevas ir draugas Mojscjen- 

ko!
— Aš!
— Aš!
— Į girią su juo! Ten —- patys žinot...
Kol Dulksnys spėjo suvokti, kas įvyko, jis buvo 

išstumtas iš trobos ir atsidūrė basom kojom ant 
skaudaus gruodo. Dangus tebebuvo juodas, tik Gri

rėjo kur eiti. Vieną dieną priėjo didelę 
aikštę pilną žmonių. Ten buvo pristatytas 
prie darbo. Savo gyvenime išvarginta iš
vaizda jis daugiau panešėjo į rytinių tau
tų žmogų, negu 'į lietuvi, todėl niekas juo 
čia perdaug nesidomėjo. Jis tik sužinojo, 
kad jo tėviškė nėra perdaug toli. Sielvar
to vedamas pasiryžo eiti namų link ir pa
tyrinėti, kas dedasi namuose. Gimto kaimo 
kapinaitės, ten jo tėvai ir giminės palai
doti ir Andrius nutaria juos atlankyti. 
Staiga pakėlęs akis pamato baltą kryžių 
su užrašus, jo paties, ir pajunta savyje, 
esąs jau miręs! Miręs ir palaidotas. And
rius kalbėjo į tylią naktį, tarsi savo mo
tiną, kuri tik viena jo nesmerkia. Mylėda
mas savo žmoną ir vaikus, nusprendžia 
nedrumsti jų ramybę, Seduvis paliko kai
mo laukus. Netrukus prasidėjo karas, And 
rius buvo vokiečių sulaikytas ir tapo karo 
belaisviu. Vėliau dideliu transportu tapo 
išvežtas iį Vokietiją darbams. Tuo tarpu Se 
duvienė labai pergyveno vyro mirtį, bet 
apsiprato su mintimi, kad Andrius yra 
miręs, nedavė jai ramybės tik tos naujos 
kojinės.

Andrius Kitas sulaukė karo pabaigos, 
rankose jis turėjo kastuvą ir vokišką dar
bo pažymėjimą. Nedarbas ir neviltis slėgė 
visą kraštą. Netrukus, kaipo pabėgėlis, at
sidūrė stovykloje, kurią šelpė UNRRA. 
Gyvenimas ir čia buvo vargingas. Neno
rėdamas emigruoti, jis nutaria pasilikti 
Vokietijoj ir ieškoti darbo. Laimingo su
tapimo dėka randa butą vokiečių šeimoje 
ir gauna darbą. Kartą restorane jam teko 
išklausyti dviejų lietuvių pasikalbėjimą, 
kas lietė tą įvykį prieš penkius metus tam 
miške Ir sprogusią granatą. Tuo pačiu jis 
sužino, kad žmona ir sūnūs yra likę ten 
Lietuvoje. Laikui bėgant pats gyvenimas 
pamažu gerėjo ir Andrius susigyveno su 
savo likimu. Kantą, jau būdamas pensinių 
kas, nuvažiavo i Austriją, kur turėjo įvyk 
ti tarptautinės sporto rungtynės. Progra
moje jis pastebi bėgikų sąraše Rytis Se
duvis. Jaunuolis atbėgo pirmas ir laimi 
bėgimo rungtynes, čia Andrius nesulaiky
damas pats savęs išneria iš žiūrovų ir ap
kabina tą jaunuolį be perstojimo kažką 
kalbėdamas.

Novelės pabaigoje sužinome apie Sedu- 
vienės mirtį. Iš keleto atsitiktinų įvykių, 
ji žinojo, kad jos vyras Andrius yra gyvas. 
Andrius Seduvis, nepennėša to susitikimo 
su savo sūnumi. Tampa dar daugiau vie
nišas, pagaliau miršta ir nusineša i kapus 
visą gyvenimo tragediją ir paslaptis.

Antroji Vilkonio novelės PEKELIUI Į 
NEŽINIĄ yra daugiau panaši į pergyve
nimus asmenų, kurių buvo tūkstančiai ir 
tūkstančiai praėjusio karo metu. Traukė
si vyrai, moterys, šeimos, bėgo nuo mir
ties, bėgo kitų tikslų vedarrii, vieni sutiko

go Ratų rodyklės, nulinkę žemyn, rodė netolimą 
aušrą.

— Judėk! — spyrė ji vamzdžiu į juosmenį 
vienas varančiųjų.

Dulksnys žengė kelis žingsnius sparčiau, sukan
dęs dantis iš skausmo. Tačiau bematant sušalusios 
kojos nebejautė gruodo skaudumo ir eiti pasidarė 
lengviau.

Tik dabar jis atsipeikėjo iš staigumo ir, lygia 
dalimi nuo šalčio, lygia nuo patirto įspūdžio dre
bėdamas, ėmė pamažu samprotauti.

Jo kelionės tikslas jam buvo aiškus. — Jis ėjo 
vien po baltais, kad palei kurią nors pušį būtų nu
dėtas, kaip šuo. Jį nudės tie, kurių pasauline misija 
jis šventai tikėjo ligi paskutinio momento. — Ne, 
taip būti negali, tai. nesusipratimas. Reikia išsiaiš
kinti.

— Draugas, klausykit, — pradėjo jis, vos be- 
išspausdamas žodžius pro šalčio ir baimės surakin
tas lūpas.

— Tylėk, fašistų „svoloč“... —sudraudė vie
nas.

— Aš ne fašistas, aš tikras proletaras...
— Proletaras! Daug mes matėme tokių prole

tarų! nusijuokė antras.
— Tikrai, draugai, aš proletaras, kandidatas į 

komunistų partiją. Liudijimas yra švarko slaptoje 
kišenėje, — vosneverkdamas kalbėjo Dulksnys, iš
keldamas savo svarbiausią argumentą.

— O mums spjaut į tavo liudijimą! Irgi, mat, 
atsirado „parteicas“!

— Tai kaip čia dabar? Kur gi teisybė? Aš vi
są savo amžių dirbau liaudžiai, kalėjimuose sėdė
jau, o dabar turiu žūti už nieką. Už ką?

— Proletaras, o apsirengęs, kaip buržujus. Iš 
kur tai? Proletarai taip nedėvi.

— Pas mus visi taip dėvi.

— Pas mus, pas mus! Tas ir yra: pas jus taip, 
o pas mus visai kitaip. Visi jūs fašistai! Ir jūsų dar
bininkai fašistai, ir jūsų komunistai buržujai. Vi
siems jums vienas kelias. Miško reikalais atvykai. 
Vadinasi, pas okupantus tarnauji, jiems dirbi? — 
kalbėjo vienas, ir sunku buvo suprasti, ar jis tyčio
jasi, ar tikrai kalba piktai.

— Turiu dirbti. Visi turi dirbti. Kitaip išveš į 
Vokietiją darbams, — aiškinosi Dulksnys.

— Meluoji. Kas tikrai yra proletaras ir ko
munistas — tas ne fašistams tarnauja, o su mumis 
miške... Supranti? Kas tavo tėvas buvo? — pa
klausė jis.

— Batsiuvis.
— Meluoji tu vis... Proletaras... — pasakė 

dar anas ir pridūrė: — Na, gana! Stovėk čia ir ne
judėk. Jei tik apsidairysi ar pasijudinsi — gausi šū
vį į pakaušį.

Dulksnys tik dabar pamatė, kad stovi miške, 
tarp aukštų pušų.

Visas pasikalbėjimas su palydovais ir pasku
tinieji vieno jų žodžiai taip įsmigo jam į galvą, kad 
jis nekreipė dėmesio, nei kur, nei kaip eina, ir ne
galėjo nustatyti, ar jie tebestovi čia pat užpakaly 
jo, ar yra kiek pasitraukę, ar iš viso pasišalino.

Jis vylėsi, kad betarpis pavojus būti nušau
tam nutolo, tačiau neišmanė, kaip išsigelbėti iš pa
vojaus sušalti negyvai. Dabar jis pajuto šaltį, kuris 
visomis odos poromis skverbėsi į kūną ir stingino 
sąnarius. Jis ėmė trypčioti vietoje, bijodamas betgi 
pajudėti, tarsi užhipnotizuotas, bijodamas pakreip
ti galvą į šoną ar apsidairyti.

Nors jam atrodė neįtikima, kad jį čia atvedu
sieji žmonės galėtų ilgai budėti prie jo, tačiau kaip 
tik dėl to kiekvienu momentu laukė šūvio iš užpa
kalio. Ilgoms minutėms slenkant jis tarpais net no
rėjo to išganingo šūvio, kuris jį išgelbėtų iš kančių.

Dabar jis jautė tik savo kūną ir kančias, širdy
je ir galvoje buvo tuščia, tarsi išpiltame puode. Bet 
su slenkančiu laiku ir didėjančia fizine kančia au
go noras ir viltis išlikti gyvam.

Tas noras ir toji viltis leido jam sulaukti auš
ros. Kai medžių kamienai nusidažė pilka prieauš- 
rio migla, jis pamažėli ėmė dairytis ir pagaliau pa
sijudino iš vietos.

Prieš jį atsistojo naujas klausimas. Kur eiti? 
Kur ieškoti prieglobsties. Į eiguliją jis bijojo eiti, 
manydamas, gal dar tebėra užpuolikai. Kitos gy
venamos vietos buvo toli, ir kelias į jas buvo neži
nomas.

Vienintelis palengvėjimas buvo galimumas ju
dėti, trintis sustingusį, sušiurpusį kūną. Visaip šil- 
dydamasis Dulksnys pamažu ėjo pamiškėm eiguli- 
jos link.

Pačioj pamiškėj pamatė moterį, renkančią ža
bus. Toji atšoko nuo jo. kaip nuo šmėklos, bet nu
raminta paaiškino, kad eigulijoj tikrai nieko nėra, 
nes svečiai niekad neužtrunka ligi aušros.

Kai jau apklotas, prigirdytas karšto gėralo gu
lėjo eigulio lovoje, jam užėjo nuoširdi mintis, ku
rią jis pasakė ką tik grįžusiam namo šeimininkui:

— Kai man sakė, kad pas juos visi žmonės ka
lėjimuose, o tik bepročiai laisvėje — netikėjau. Da
bar esu linkęs tikėti.

Su lietuviais 
įįasaulyįe

KUN. A. SABALIAUSKO JUBILIEJUS
Rugpjūčio 15 d. auksinę kunigystęs su

kaktį paminėjo kun. Antanas Sabaliaus
kas, SDB, kuris šiuo metu darbuojasi Ce
dar Lake saleziečių židinyje, JAV. Kon- 
celebracinės padėkos mišios buvo atlai
kytos šv. Marijos bažnyčioje, Marquette 
Parke, Čikagoje.

Oficialią pagerbimo dalį perkėlė į Tau
tinius Lietuvių Namus, kur jubiliatas 
gavo daug sveikinimų iš viso pasaulio. 
Kunigu jis buvo įšventintas 1932 m. Itali
joje. Nuo to laiko dirbo misijonieriumi 
Indijoje, o parapijinę veiklą tęsė Italijo
je, Šveicarijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Venecueloje. Sukaktuvininkas be to yra 
spaudos žmogus, parašęs atsiminimus ir 
išvertęs į lietuvių kalbą literatūros kuri, 
nių.

ALTos (SUVAŽIAVIMAS
Metinis ALTos suvažiavimas įvyks 

spalio 30-31 dd. Čikagoje, Tautiniuose Lie 
tuvių Namuose. Suvažiavimo pokyliu, ku
ris įvyks spalio 30 d., rūpinasi dr. L. 
Kriaučeliūnas.

Č. JANUSO DARBŲ PARODA
Lapkričio 6 d. NewYorko Liet, kultū

ros židinyje bus atidaryta dail. Česlovo 
Januso darbu paroda, dkirta dvigubai jo 
sukakčiai: amžiaus — deimantinei ir kū
rybinės veiklos — auksinei.

PERSIKĖLĖ KALIFORNIJON ...
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI praneša, kad 

Simas Kudirka ir Vladas Šakalys, ligšiol 
gyvenę New Yorke, persikėlė saulėton Ka 
lifornijon. Jie įsikūrė Santa Monikoje, 
ten gavę gerus darbus.

Prieš kelis mėnesius buvo pranešta, kad 
Vladas Šakalys apsiėmė redaguoti liet, 
veteranų žurnalą KARYS, kuris yra lei
džiamas Brooklyne.

žiaurią mintį, kiti pasirinko ta. nežinią.
Kazimieras Vilkonis sveikintinas, kaipo 

turintis labai ląkią vaizduotę, rašytojas. 
Vieno žmogaus Tragedija, tai savotiško 
stiliaus tikrai meniškas kūrinys, ten Pa
vaizduoti įvykiai ir pergyvenimai visi sa
vo vietoje. Būtų puiki medžiaga filmui.

Baigiant, reikėtų pastebėti, porą trūku
mų: nėra kainos ir adreso, kur ši knygelė 
galėtų būti gaunama. Manau, Europos Lie
tuvis galės nurodyti norintiems, kur ga
lima ‘šią knygelę .įsigyti.

Klemensas įSavonis

Jaunimas kalba
PASIKALBĖJIMAS SU VIOLETA ABAR1CTE, V PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESO PIRMININKE
Rodos dar ne taip senai ruošėmės IV- 

tam PLJ Kongresui, o štai jau už 10 mė
nesių keliausime į V-tąjį. V PLJK ruošos 
darbai, kad ir ne per daugiausia rekla
muojami, yksta pilnu tempu. Vasaros me
tu keletas jaunimo sąjungos atstovų ap
lankė jaunimą Australijoje, Pietų Ameri
koje ir Europoje. Rugpūčio mėnesį į Vo
kietiją atvyko pati V PLJK pirmininkė 
Violeta Abariūtė. šia proga teko man su 
ja pasikalbėti.
Koks yra Tavo kelionės tikslas?

Aš atvykau į Europą V PLJK reikalais. 
Kai kongreso komitetas pradėjo ruošti 
kongreso programą pamatėme kad yra rei 
kalingas asmeniškas ryšys su kraštais. 
Norime ne tik pateikti informacijos bet ir 
išgauti idėjų. V kongreso akademinės pro
gramos komisija, kuriai vadovauja Gabi
ja Petrauskienė yra sudarius tam tikrą 
planą. Šio plano pradžia buvo pateikta 
„Kongreso Vadove“, kuris buvo išsiųstas 
kraštų jaunimo sąjungos valdyboms ir 
kaikuriems jaunimo vienetams kur ne
veikia LJS. šis vadovas yra tam tikra pa
siruošimo knyga. Bus prisiųstos dar trys 
dalys. Bet prieš tęsiant planą, komisijai 
buvo svarbu sužinoti ar šis planas priim
tinas kraštams, ar jis yra aktualus, šalia 
to norėjome išgauti nuomonių ir idėjų 
bei sužinoti kokios yra jaunimo veiklos 
problemos ir, jeigu būtų naudinga, jas iš
kelti kongreso metu. Apart pasiinformavi- 
mo, atvykau pateikti naujausias žinias 
apie patį kongresą, kada jis vyks, kur... 
Atvežiau paplatinti kongreso marškinė
lius, kuriuose užrašyta „Keliaujame j V 
Kongresą“ ir tuo pačiu atlikti kai kuriuos 
PILJS valdybos reikalus.
Ar apsimokėjo iatvykti į Vokietiją?

Taip. Atvykti į Vokietiją apsimokėjo. 
Nors Vokietijos LJS ir Bendruomenės na
riai rūpestingai atsako j laiškus ir prašy
mus visvien jaučiau, kad asmeniškas ry
šys buvo reikalingas. Daug daugiau gali
ma išgauti iš pasikalbėjimo su vienu ir 
su daugeliu negu iš laiško ar trumpu tele
foniniu pasikalbėjimu. Tuo pačiu norėjau 
pasikalbėti su IV PLJK pirmininku An
drium Šmitų. Nors V kongresas bus kita
me kontinente, problemos ir rūpesčiai yra 
panašūs ir norėjau sužinoti tam tikrus 
patarimus bei patyrimus.
Kur dar apsilankysi Europoje?

Po Vokietijos, ar tiksliau pasakius Fran 
kfurto apylinkės, planuoju sustoti trum
pam Belgijoje. Po to važiuosiu į Europos 
Studijų Savaitę Londone ir taip pat daly
vausiu jaunimo savaitgalyje (Lithuanian 
Experience II) Lietuvių Sodyboje. Jeigu 

bus laiko važiuosiu į Škotiją o po to i 
Paryžių ir vėl sugrįšiu į Frankfurtą iš 
kur iškrendu. Būsiu Europoje tiktai dvi 
savaites, tai reikės greitai visur apvažinė- 
ti.
Ko tikiesi iš Europos lietuvių jaunimo?

Tikiuosi gauti idėjų ir atgarsių iš jau
nimo su kuriuo teks kalbėtis, ypač iš to 
kuris yra skaitęs ar žino apie Kongreso 
Vadovą ir programos planus. Tikiuosi, 
kad sulauksime dalyvių ir atstovų V t 
kongrese.
Kokie yra įspūdžiai iš susitikimo su Vo
kietijos lietuvių jaunimu?

Vckietijos jaunimo tarpe yra susirūpi
nimas su Lietuvos padėtimi ir dabartimi. 
Kadangi Lietuva yra tik už 800 mylių, jau 
nimas jaučia savo tėvų žemės artumą. 
Taip pat Vokietijos lietuvių jaunimas pri
ima į savo tarpą neseniai atvažiavusius iš 
Lietuvos. Mūsų išlikimui tas yra ypatin
gai svarbu.
Koks yra įspūdis iš Vasario 16 gimnazijos

Kadangi esu atvykus vasaros atosto
gų metu, visi mokiniai yra išvažiavę ir 
neturėjau progos susitikti su jais. Man 
aprodė visą gimnaziją. Pamačiau visus 
pastatus, klases, salę ir parką. Savo vaiz
duotėje vis laikiau romantinį gimnazijos 
vaizdą — panašiai tikrovėje buvo, bet 
viena dalis išsikyrė, tai pilis. Pilis yra 
gražus pastatas bet reikia ją atremontuo
ti. Sužinojau, kad vyksta derybos su val
džia dėl remonto arba naujo pastato ber
niukams. Linkiu, kad pasisektų vienas ar
ba kitas projektas. Kai sužinojau kiek 
anais laikais buvo mokinių ir kiek šiuo 
metu yra, tai susirūpinau ir nustebau. 
Yra reikalinga reklama. Suprantu, kad 
tai kainuoja pinigų, bet turi būti paskleis 
ta žinia ir siūlyčiau, kad būtų pritaikyta 
paskiriems kraštams. Aš pasiūliau suruoš 
ti kilnojamą gimnazijos parodėlę, kurtą 
būtų galima sustatyti kongreso stovyklos 
ir studijų dienų metu.
Kaip aplamai sekasi kongreso ruošos dar. 
bai, .kokie rūpesčiai, kas jau atlikta?

Aplamai ruošos darbai eina vis į priekį, 
kartais lėčiau negu norėtume bet vis dėl
to juda. Rūpesčių yra daug nes jau beliko 
mažiau kai metai suruošti kongresą. Svar
biausias uždavinys šiuo metu yra pritrauk 
ti jaunimą netik kad dalyvautų kongrese 
kitais metais, bet kad dabar prisidėtų prie 
ruošos darbų. Dirbant įsigyjama netik 
visuomeninės veiklos patirties, bet sutin
kama lietuvių kilmės jaunimo, su kuriuo 
galima pasidalinti nuomonėmis bei jaus
mais. Ir idealistiškai žiūrint, atliekama 
tam tikri darbeliai Tėvynės Lietuvos la-
bui. O anie atliktus darbus — tai juos 
paminėjau per mūsų grupinį pasikalbėji
mą Vasario 16 gimnazijoje. Didžiausias 
rūpestis buvo užsakyti sales ir nustatyti 
kongreso datas. Dabar rūpinamės progra
ma. Tikiuosi, kad sulauksime Europos 
jaunimo V-tame kongrese. Mums yra rei
kalingos jūsų mintys ir idėjos. Iki pasi
matymo šiaurės Amerikoje!

M. Šmitienė

LILIJA ŠUKYTĖ DAINUOJA 
KANADOJE

Pasižymėjusi operos solistė Lilija Šu
kytė, atvykusi iš Vokietijos, rugsėjo 14 d. 
sėkmingai koncertavo Toronto universite
to muzikos fakulteto salėje, kur jos klau
sėsi kanadiečiai ir lietuviai. Kanados mu
zikos kritikai koncertą įvertino labai ge
rai.

Rugsėjo 22-24 dd. solistė dainavo Roy 
Thompson salėje su orkestru ir choru.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS Nr. 79

Bendros sportininkų mankštos vadovas 
bandė surikiuoti visus dalyvius i vieną 
kvadratą, ibet tai jam nepavyko, nes at. 
liko 39 žmonės. Tada jis bandė antrą 
kartą, iš šonų pridėdamas po žmogų. Ta
čiau ir vėl nepasisekė, nes tada trūko 50 
žmonių.
Kiek sportininkų dalyvavo toj mankštoj?

Atsakymas Nr. 78
Septynios dvidešimt ketvirtosios vyno 

ir septyniolika dvidešimt ketvirtųjų van
dens.

Ateina lenkas į Varšuvos banką:
— Aš turiu 1000 zlotų. Kur saugiausia 
pinigus investuoti?
— Žinoma, bankas — saugiausia vieta,— 
gauna greit atsakymą.
— O jeigu bankas subankrutuos? — dve
joja pilietis.
— Lenkijos Finansų ministerija grąžins 
pinigus!
— O jei ministerija neturės pinigų? — ne 
atleidžia lenkas.
— Lenkijos valdžia už tai atsakys.
— Menka garantija! Tos valdžios taip 
dažnai keičiasi...
— Jei valdžia kris, Sovietų Sąjunga 
atiduos pinigus, — nori baigti pasikalbė
jimą banko tarnautojas.
— O jei Sovietų Sąjunga bankrutuotų?
— Kvaily! Jei tau dėl to gaila 1000 zlotu 
paaukoti, tai mauk greičiau iš banko! — 
užtrenkia langelį tarnautojas.

■
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TALENTINGAS LIETUVIS IR JO PALIKIMAS
VINCO KRĖVĖS 100-TĄJĮ GIMTĄDIENĮ MININT

■ Vincas Krėvė-Mickevičius gimė 1882 m. 
spalio 19 d. Subartonių kaime, Merkinės 
vis., Alytaus apskrityje. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais pasirašinėjo dvilype pa
varde, o 1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos 
oficialiai pasirašinėjo V. Krėvė. M. Bir
žiškos teigimu, Krėvė nebuvo sla’pyvardis, 
bet lietuviškas atitikmuo Mickevičiaus pa 
vąrdt‘1. „Dainavos šalies senų žmonių pa
davimų", „Šarūno", „Skirgailos“, Raga
niaus“ (1939 m. Lietuvoje premijuotas) 
ir tremtyje išleistos „Dangaus ir žemės 
sūnus“ bei kitų kūrinių autorius Vincas 
Krėvė turiningo, bet komplikuoto gyveni
mo tarpsniuose buvo periodinių ir moksli-
niiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig
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nių leidinių redaktorius, populiarus uni
versiteto prcfesorius, entuziastiškas tau
tosakininkas, visuomenin'kas ir vyriausy
bės narys.

Vincas Krėvė, pas „daraktorių“ pasi
ruošęs, mokėsi Merkinės mokykloje. Pet
rapilyje išlaikęs ė-rių klasių egzaminus 
tįstojo iJVilniaus dvasinę seminarija. Jos 
nebaigė. 1904 m. privačiai pasiruošęs Ka
zanėje gavo brandos atestatą. Tais pačiais 
metais įstojo į Kijevo universiteto filoso- 
fijos-filclogljas fakultetų. Universitetui lai 
kinai užsidarius jis įstojo į Lvovo univer
sitetą, kurį baigė 1908 m. filosofijos dakta 
ro laipsniu. Kijevo universitete, prileis
tas prie baigminių egzaminų, įteikė savo 
tyrinėjimų darbą „Indoeuropiečių protė
vynė" (1908), įsigijo lyginamosios kalbo
tyros specialybę. Ruošėsi profesūrai ir 
mokytojavo Sviatošino komercinėje mo
kykloje. 1909 m. rudenį V. Krėvė išvyko 
į Bakų ir užėmė vietinės gimnazijos rusų 
kalbos ir literatūros mokytojo vietą. Už 
disertaciją „Budos ir Pratjekabudos var
dų kilmę“ 1913 m. Kijevo universitete jis 
gavo kalbotyros magistro laipsnį. Prisidė
jo prie Balkų liaudies universiteto įkūri
mo ir jame skaitė paskaitas apie budizmą 
ir rusų literatūrą. Dalyvavo visuomeninia 
me ir politiniame Balkų gyvenime, o susi
organizavus Lietuvos valstybei V. Krėvė 
1919 m. buvo paskirtas Lietuvos konsulu 
Azerbaidžanui.

1920 m. V. Krėvė grįžo į Lietuvą. Dirbo 
švietimo ministerijos knygų leidimo komi
sijoje ir redagavo „Švietimo Darbą“. 1922 
m. vasario 16 d., steigiant Lietuvos uni
versitetą V. Krėvė įsijungė į jo akademi
nį gyvenimą; pradžioje dėstė pasaulinę ir 
slavų literatūrą, nuo 1925—1937 buvo hu
manitarinių mokslų fakulteto dekanas, or
ganizavo ir redagavo universiteto leidi
nius: „Humanitarinių Mokslų Fakulteto 
Raštai“, rašė „Tautoje ir * Žodyje“ 
(1923—31), „Mūsų Tautosakoje“ (1930 — 
35) ir „Darbuose ir Dienose“ (1930—40). 
1938 m. už mokslinę veiklą Latvijos uni
versitetas V. Krėvei suteikė garbės dakta
ro laipsnį. 1940 m. V. Krėvė persikėlė į 
Vilniaus universitetą profesoriaus parei
goms. 1941 m. buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidentu. Vokie
čiams Lietuvą okupavus iš akademijos jis 
buvo atleistas, bet toliau profesoriavo Vil
niaus universitete. Okupacinei valdžiai už 
darius Lietuvos aukštąsias mokyklas 
i(1943), V. Krėvė buvo priverstas slapsty
tis. Raudonajai Armijai antru kartu oku
pavus Lietuvą, V. Krėvė pasitraukė į Aus
triją, Glasenbacho Dp stovyklą, kur mo
kytojavo lietuvių tremtinių gimnazijoje. 
1947 m. išvyko į JAV ir Pensilvanijos uni 
versitete profesoriaus asistento titulu dės
tė lenkų ir rusų kalbas bei literatūrą. Su
laukęs nustatytos profesoriams amžiaus ri 
bos V. Krėvė 1953 m. išėjo į pensiją. 
Rašytojas K. Jankauskas atsiminimuose 
apie prof. V. Krėvę pasakoja: „Mes sėdi
me susispaudę 'ilguose suoluose didelėje 
universiteto auditorijoje. Tuoj turi įeiti 
Vincas Krėvė... atsidaro auditorijos du
rys, ir profesoriui įėjus į vidų, studentai 
aprimsta. Profesoriaus rankos tuščios, 
bendrą literatūros kursą jis skaito iš at
minties, stulbindamas studentus ilgomis 
citatomis, o apibendrinančias išvadas pri
duria nuo savęs... Giliu literatūros pažini
mu, originalia pažiūra į .klasikų kūrinius, 
lįdomiu filosofavimu ir darnia dėstymo lo
gika jis priverčia studentus susikaupti...“ 
(Literatūra ir Menas, Šarūno autorius, 
1982.IX.18).

Vincas Krėvė tautosaka domėjosi būda
mas 15-16 m. 1910 m. jis jau buvo surin
kęs 1500 liaudies dainų. Daug patarlių, 
ir prietarų, pasakų, padavimų, vestuvių ir 
krikšto papročių aprašymus jis paskelbė 
universiteto leidiniuose. Atskirom knygom 
■išleido: „Dainavos krašto liaudies dai
nos“ (1924) Sparnuočiai liaudies pa
davimuose“ (1933), „Dzūkų poringės“ 
i(1934) ir „Patarlės ir priežodžiai“ 
(1934 - 37). Dėl V. Krėvės paskelb
tos tautosakos autitentiškumo kritiš
kai pasisakė dr. J. Balys 1936 m. „Vaire“. 
Savo nuomonės jis nėra pakeitęs Ir šian
dien. 1980 m. „Naujoji Viltis“ 13-me nu
meryje dr. J. Balys rašo: „...Daug dides
nis prasižengimas moksliniam rimtumui 
buvo šarūniSkų dainų ir sakmių (jo po
ringėmis vadinamų), ir burtų arba kerų 
paskelbimas tautosakos vardu: tai gryni 
prasimanymai, ar perkūrimai pagal savo 
fantaziją..."

Vincas Krėvė nebuvo svetimas ir visuo
meninėje veikloje. Šalia darbo universite
te V. Krėvė dalyvavo Lietuvių Meno Kū- 
rųjų draugijoje, Lietuvių Rašytojų draugi
joje (1938 m. išrinktas draugijos garbės 
nariu) ir daugelio literatūrinių žurnalų 
iniciatorius, bendradarbis ir redaktorius: 
„Skaitymų" (1920-23), „Gairių“ 1923-24), 
„Baro“ (1925), Pradų ir Žygių“ (1926-27), 
„Gausų“ (1930-31), „Skynimų“ (1933), 
„Literatūros“ ( 1936-37), „Prošvaisčių“ 
(1937-40) ir „Dienovidžio“ (1938-40). K. 
Jankauskas teigia, kad žurnalą „Skyni 
mai“ V. Krėvė savais pinigais išleidęs pra 
rado 8.000 litų, kai trečiasis „Skynimų“ 
numeris cenzūros buvo konfiskuotas.

V. Krėvė buvo aktyvus Lietuvos Šaulių 
Sąjungos centro valdybos narys, o 1922- 
23 m. jos pirmininku. Ilgametis'šaulių vei
kėjas A. Mantautas - Marcinkevičius 
straipsnyje „Šaulių Sąjunga Klaipėdos su
kilime“ rašo: „...Be Krėvės, jojo bendra
darbių ir be jo vadovautos Šaulių sąjun
gos Klaipėdos sukilimas nebūtų įvykęs...“ 
XX (Nepriklausomai Lietuvai, Čikaga, 
1965, p. 324) paskelbęs eilę patriotinių 
straipsnių „Trimite“, nesutapusių su tuo
metinės vyriausybės reikalavimais V. Krė 
vė 1924 m. iš Šaulių Sąjungos centro val
dybos pasitraukė. 1926 m. buvo vėl j on iš
rinktas, bet 1927 iš jos negrįžtamai pasi
traukė.

Politiniame gyvenime V. Krėvė buvo 
tautininkų sąjungos narys, o 1925 išrink
tas jos pirmininku. Po 1926 m. perversmo 
perėjo į vyriausybės opoziciją. Opozicines 
nuotaikas jis išreiškė misterijos „Likimo 
keliais“ II-je dalyje, novelėje „Migla“ ir 
apysakoje „Miglose“. Užsienio reikalų mi
nisterijai pageidaujant V. Krėvė dalyvavo 
draugijoje SSSR tautų kultūrai pažinti.

Po SSSR ultimatumo 1940.VI.17 d. su- 
daryton liaudies vyriausybėm V. Krėvė 
buvo pakviestas ministro pirm, pavaduoto 
ju ir užsienio reikalų ministru. Premjerui 
J. Paleckiui paėmus eiti prezidento parei
gas, V. Krėvei teko premjero pareigos. 
Drauge su E. Galvanausku, finansų minis
tru, V. Krėvė priešinosi liaudies vyriausy
bės kėslams prijungti Lietuvą prie Sovie
tų Sąjungos. V. Krėvė nuvykęs Maskvon 
išsiaiškinti šiuo reikalu su Molotovu, suži
nojo, kad Lietuvos inkorporavimas į SS 
SR buvęs anksčiau nutartas Maskvoje. Su 
grįžęs, V. Krėvė ministrų kabinete delsė 
liaudies seimo rinkimų įstatymo svarsty
mą. J. Paleckiui sukvietus ministrų kabi
neto posėdį ir priėmus liaudies seimo rin
kimų įstatymą, V. Krėvė iš liaudies vy
riausybės atsistatydino. Jo atsistatydini
mas nebuvo priimtas, bet jam buvo duo
tos dvi savaitės atostogų, vėliau, pratęstos, 
kol liaudies vyriausybė po Lietuvos in
korporavimo buvo pakeista komisarų tary 
ba. Apie pasikalbėjimą su Molotovu V. 
Krėvė lietuvių visuomenei papasakojo per 
radiją ir pranešimu „I Laisvę“ dienrašty-: 
je nr. 202, 1942 m. Plačiau šį įvykti V. 
Krėvė aprašė savo atsiminimuose „Pasi
kalbėjimas Maskvoje su Molotovu (Aidai, 
nr. 3, 1953). Šių svarbių įvykių pilna met
rika yra „Lietuvių Enciklopedijoje“.

„... Amerikoje be tiesioginio darbo uni
versitete V. Krėvė rašė grožinės literatū
ros kūrinius ir atsiminimus, skaitė paskai
tas Filadelfijoje suorganizuotuose litua- 
nistniuose kursuose (1950-51) ir parengė 
keletą pranešimų per Amerikos Balso ra
diją. Kaip pasmerkęs bolševikinį rėžimą 
Lietuvoje ir pasitraukęs užsienin, V. Krė
vė (drauge su M. Biržiška) buvo Lietuvos 
TISR Liaudies Komisarų tarybos Nutarimu 
nr. 31 tuoj paskelbtas pašalintu iš Lietu
vių Mokslų akademijos kaip „lietuvių tau 
tos išdavikas“. V. Krėvės vardas sovieti
nėje lietuvių spaudoje buvo atkakliai nu
tylimas, o dėl to susidariusi didelė spraga 
lietuvių literatūros istorijoje stengtasi už
kišti antraeiliais rašytojais. Betgi porai 
metų po V. Krėvės mirties praėjus, apie 
V. Krėvę vėl buvo pradėta rašyti sovieti
nėje spaudoje, netgi imta leisti jo veika
lus...“ (Lietuvių Enciklopedija).

1965 m. Vilniuje buvo išleista V. Krė
vės apsakymų knyga „Likimo žaismas“. 
Manoma kad šiai knygai panaudoti rank- 
raiščial, kuriuos V. Krėvė nesuskubo išsi
vežti į Vakarus.

1979 m. Vilniuje Mokslų Akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros Instituto 
išleistoje „Lietuvių Literatūros Istorijo
je* apie V. Krėvės biografiją ir kūrybą ra
šo A. Zalatorius.

.Tėvynė Krėvei buvo ne abstrakti idė 
ja, o neatskiriama emocinio gyvenimo da
lis. Ne vienas lietuvių rašytojas nebuvo 
taip artimai susijęs su tėviškės gamta, et
nografija ir kultūra, kaip Krėvė. Iš pri
gimties imlus įspūdžiams, ypač grožiui, 
paslaptingumui, egzotikai, Krėvė turėjo, 
Ir objektyvias sąlygas puoselėti šiems orą 
dams... Iš vienos pusės patriarchalinė idi
lija su griežtais moralės kodeksais ir prie 
taringa baime, iš kitos — nežabotų aistrų 
ir neregėto kovingumo istorinė gadynė — 
toks tėvynės paveikslas įsirėžė į Krėvės 
sąmonę iš vaikystės, ir tas dvilypis pa
veikslas vėliau jam buvo atspirties taš
kas, ieškant siužetų, kuriuos jis išpildyda
vo išsilavinusio ir patyrusio žmogaus ap
mąstymais, primityvumui suteikdamas 
natūrfilosofijos idėjų, o monumentalius 
karžygius paversdamas prieštaringomis 
asmenybėmis...“ (365 p.).

Vinco Krėvės ankstyvoji kūryba yra 
sukaupta dešimtyje tomų (1921-30), o vė
lesnioji — šešiuose, išleistuose Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos, Amerikoje.

Jis rašyti pradėjo anksti. Būdamas pen
kiolikmetis V. Krėvė parašė Lermontovo 
dramos „Ispanai" sekimų. 1907 m. jo kū
ryba lenkiškai pasirodė studentų rinkinė
lyje „Frustra“. Pirmasis lietuviškųjų raš
tų buvo lyrinis autografinis eitiudas „Mig 
los“, parašytos 1904 m., o „Vaivorykštė
je" atspausdintas 1913 m. Stilizuotas liau 
dies padavimas „Gilšė“ 1909 m. „Viltyje“ 
buvo jo pirmasis lietuviškas spausdintas, 
kūrinys. Drauge su psichologiniu realisti
niu apsakymu „Bobulės vargai“, „Gilšė“, 
tais pačiais metais pasirodė atskira kny
ga. „Gilšė“ „Dainavos šalies senų žmonių 
padavimai“ legendų rinkinyje pasirodė 
šešiose laidose (1922, 1928, 1940, 1948, 
1957 ir 1970). „Gilšė“ buvo išversta į vo
kiečių (1938) ir anglų (1947) kalbas. ■

Kūrybingiausias V. Krėvės laikotarpis 
buvo jam gyvenant ir dirbant Baku. 1911 
m. parašė draminę epopėją „Šarūnas“, 
1912 — legendų rinkinį „Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai“, parašė rusų kai 
ba pirmąjį „Skirgailos“ variantą, sukūrė 
apysaką „žentas“ ir keletą orientalinių 
kūrinių.

Šį kūrybingą etapą pakartojo grįžęs į 
Lietuvą. Redaguodamas žurnalą „Skaity
mai“ V. Krėvė jame paskelbė daug nove
lių, kurios su anksčiau atspausdintomis 
sudarė 12-kos kūrinių, dviejų dalių rinki
nį „Šiaudinėj pastogėj“ (1921-22). Be šių 
žurnale pasirodė „žentas“, misterijos „Ne 
mirtingieji“, vėliau pavadintos „Likimo 
keliais“, pirmoji dalis. 1925 m. išėjo lietu
viškai perkurta tragedija „Skirgaila“, 
1929 m. „Likimo keliais“ antroji dalis, is
torinė drama „Mindaugo mirtis“ (1935), 
pluoštas naujų novelių, Spaudos Fondo 
premijuotos apysakos „Raganius“ (1939) 
ir 1944 m. „Miglose“. Publicistinio pobū
džio yra 4-rios V. Krėvės satyrinės apys
kaitos i'š Kauno valdininkijos gyvenimo: 
„Gėlės“ (1935), „Tortas“ (1938), „Drau
gai“ (1938) ir „Migla“ (1940).

Dviejų tomų dramą „Šarūnas“ atskiro
mis knygomis buvo išleistas 1911, 1923 ir 
1957 m. „Šarūnas“, sutrumpintas ir pritai
kytas scenai, režisieriaus A. Sutkaus buvo 
pastatytas Kauno Tautos teatre, o 1929 
m. Valstybės teatre, P. Vaičiūno naujai 
scenizuotą, „Šarūną“ pastatė režisierius 
A. Oleka-Žilinskas. Keturių veiksmų dra
mą „Skirgaila“ režisierius B. Dauguvietis 
pastatė Valstybės teatre 1924 m. Abiejų 
dramų pastatymai buvo žymus įvykis lie
tuvių teatro istorijoje. Trečioji V. Krėvės 
drama „Mindaugo mirtis“ — pirmosioms 
nebeprilygo. Visą Lietuvos istorijos etapą 
apimanti misterija „Likimo keliais“ buvo 
pastatyta 1929 m., o drama „Žentas“ 1931 
m. Kauno Valstybės teatre.

„Raganiaus“ apysaką trečiąją laidą ir 
rinkinį „šiaudinėj pastogėj“ 1948 m. Vo
kietijoje išleido Br. šulaitis.

Dar vieną kūrinių grupę sudaro orientą 
line proza „Rytų pasakos“, indų, persų, 
kaukaziečių ir kitų tautų legendų siuže
tais sukurti pasakojimai.

„Dangaus ir žemės sūnus“ biblinio turi
nio veikalą V. Krėvė, nuo 1907, rašė visą 
savo gyvenimą. Nuo 1922 m. šio veikalo 
fragmentai buvo spausdinami periodikoje: 
Skaitymuose, Bare, Lietuvoj ir iliustruo- 
toj Lietuvoj. Veikalo pirmoji dalis „Že
mės vingiais“ buvo išspausdinta tremtyje 
1949 m. Visas veikalas turėjo užimti tris 
dalis; užbaigė antrąją, bet trečiosios nebe- 
suskulbo; jos žiupsniai pasirodė periodi
koje.

Vincas Krėvė, kaip ir Konstantinas Čiur 
lionis iš Dzūkijos, buvo akademikas, vi
suomenininkas ir talentingas poetas - ra
šytojas. Paskutiniame laiške M. Biržiškai 
1954.VI.24 d. V. Krėvė rašė: „...manau, 
kad greitai vėl atgausiu jėgas nereikarin- 
gam darbui. Tikrai jaučiuosi, kad jau se
niai esu nebereikalingas, bet nerašyti ne
galiu — būtų labai nuobodu gyventi...“ |

Vinvas Krėvė mirė 1954. VILI d. Spring 
field, netoli Filadelfijos.

NAUJAS KREMLIAUS 
NUSISTATYMAS

„Stiprini puolamąją kovą“ prieš 
Katalikų bažnyčią

Ateistinės politikos ideologas Vladas 
Niunką „Komunisto“ žurnale (Nr. 8, 
1982) išdėstė katalikų bažnyčios požiūrio 
į komunizmą evoliuciją ir priėjo Išvados, 
kad Vatikanas „tebėra stambus tarptauti
nis antikomunizmo centras“, turįs galin
gų idėjinio — politinio poveikio priemonių 
plačiosioms 'tikinčiųjų masėms.

VI. Niunka sako: „Reikia pabrėžti, kad 
Vatikane iki šiol įvairių tautybių klerika
liniams nacionalistiniams emigrantams, 
labai priešiškai nusiteikusiems socializmo 
atžvilgiu, leidžiama naudoti Vatikano ra
diją ardomąja! antikomunistinei propagan 
dai. Pavyzdžiui, Vatikano radijo laidose 
lietuvių kalbą propaguojama antitarybi
nio turinio medžiaga, paskelbta reakcin
goje emigrantų spaudoje, skatinami nele
galūs ekstremistų veiksmai“.

Kiek palankiau įvertinęs popiežiaus Po
vilo VI užsienio politiką, VI. Niunka kiek 
kitaip žiūri 'į dabartinio popiežiaus laiky
seną komunistinių valstybių atžvilgiu. Jis 
sako:

„Povilo VI įpėdinis kardinolas K. Voi
tyla, tapęs popiežiumi Jonu-Povilu II, pa
reiškė, jog jis tęs savo pirmtaklo kursą. 
Pažangioji visuomenė teigiamai įvertino 
jo pasisakymus už taiką, prieš ginklavimo
si varžybas ir termobranduolinio karo 
grėsmę. Kaip pažymi užsienio politikos 
stebėtojai, Jonas-Povilas II mano, jog Va
karų ir Rytų valstybių taikus sambūvis 
sukuria palankiausias sąlygas stiprinti ka
talikų bažnyčios įtaką šių dienų pasaulyje.

Tačiau K. Voitylai atėjus į popiežiaus 
sostą, Vatikano Rytų politikoje ėmė labai 
reikštis ir kai kurios neigamos tendenci
jos. Jau pirmaisiais savo pontifikavimo 
metais, vizito į Lenkiją metu — Jonas- 
Povilas II ragino „atgaivinti krikščionybę 
visoje Europoje — nuo Atlanto iki Uralo“. 
Šiame raginime slypi tendencija plėsti ka
talikybės ideologinę ekspansiją tiek Vaka 
rų, tiek Rytų Europoje, t.y. socializmo ša
lyse. Jonas-Povilas II ragina kovoti už Eu 
ropos dvasios vienybę, pagrįstą kriščiony- 
be.

Savo kalbose Jonas - Povilas II tvirti
na, kad „Europos krikščioninimas“ yra 
svarbiausia ir lemiama sąlyga termobran
duolinei katastrofai išvengti. Žmonijai,— 
tvirtina, jis, — kuriai gresia atominis su
naikinimus, reikia Europos; Europa gali 
įnešti savo lemiamą indėlį, kad būtų išven 
gta dabartinės pasaulinės krizės, bet tam 
būtina, kad pati Europa atsinaujintų kriikš 
čionybės pagrindu, kurią būtina išgelbėti 
nuo gresiančios katastrofos, reikia Kris
taus ir Evangelijos“ („L'Osservatore Ro
mano“, 7.XI.1981 ir 13.XI.1981).

Jono-Povilo II teiginys apie Europos 
„kriščioninimą“ — „Nuo Atlanto iki Ura
lo“ — atsispindi Vatikano dabartinės vado 
vybės Rytų politikoje. Jo svarbiausias už
davinys — aktyvinti bažnyčios organiza
cijų veiklą socialistinėse šalyse.

Klerikalų Europos „krikščioninimo“ pla 
nuese ypatinga vieta tenka Lenkijos kata
likų bažnyčiai. Kai dėl santykių su Tary
bų Sąjunga, tai Vatikano dabartinė vado
vybė stengiasi plėsti Ir stiprinti kontak
tus su rusų pravoslavų bažnyčia, iš kitos 
pusės atkakliai siekia aktyvinti Tarybų 
Lietuvoje katalikų bažnyčią, jos ekstre
mistinius elementus.

Jonas-Povilas II palaiko glaudžius ry
šius su Ukrainos emigracijos klerikaliniais 
-nacionalistiniais sluoksniais, reikalaujan
čiai atkurti Tarybų Ukrainoje unijatų baž
nyčią.

Įvykiai Lenkijoje parodė, kad „Europos 
krikščioninimo“ šūkį stengiasi panaudoti 
imperializmo jėgos, siekiančios silpninti 
socialistinės santvarkos sistemą“.

Taigi, šioje popiežiaus Jono-Povilo II 
politikoje Rytų Europos katalikiškų tautų 
atžvilgiu, VI. Niunka įžiūri pavojų komu
nistinei santvarkai ir gal būt pačiai Sov. 
Sąjungai. Todėl jis ragina „į visas šias 
tendencijas“ būtinai atsižvelgti ir „ryž
tingai demaskuoti reakcingų klerikalinių 
sluoksnių pastangas... ir stiprinti puola
mąją kovą prieš klerikalinį ekstremizmą“.

Iš kitos pusės, jis siūlo skaldyti tikin
čiųjų vienybę, vedant dialogą „su temis 
katalikų jėgomis, kurios linksta bendra
darbiauti su komunistais...“

Toks yra naujas Kremliaus nusistaty
mas katalikų Bažnyčios atžvilgiu, kaip jį 
išdėstė ateizmo propaguotojas Lietuvoje.

NEMIGOS GYDYMAS
Neurozės — viena pagrindinių nemigos 

priežasčių. Nemiga dažniausiai gydoma 
migdemaisiais vaistais, tačiau jie ne vi
sada padeda. Be to, vaistai gali, deformuo
ti nakties miego struktūrą. Kazanės gydy
tojas I. Achitiamovas pasiūlė nemigą gy
dyti akupunktūra. Adatomis gydyta 50 li
gonių, kamuojamų neurotinio pobūdžio 
nemigos. Ligonių amžiaus vidurkis 41 me
tai, miegas buvo sutrikęs vidutiniškai 5 
metus, migdomieji jų bevelk neveikė. Li
goniai buvo suskirstyti į tris grupes ir 
vieni gydyti korpoline (veikiami kūno pa
viršiuje esantys taškai) akupunktūra, ant
ri — aurikuline (ausies kaušelio taškai), 
treti — kombinuota akupunktūra. Po gy
dymo kurso nemiga ir ilgi prabudimai nak 
tį dingo. Manoma, kad akupunktūra gali 
tapti veiksmingu nemigos gydymo meto
du, papildančiu farmakologinį.

HĘTUVOJE
KARO MUZIEJAUS VARPAMS — 25 m.

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, Kauno karo 
muziejaus sodnelio lankytojai klausėsi 
varpų muzikos koncerto. Tai buvo 25 me
tų sukaktis nuo varpų muzikos atstatymo 
po karo.

Kaip sako LITERATŪROS IR MENO 
korespondentas, susirinkusieji plojimais ir 
gėlėmis sutiko Karo muziejaus varpinin
ką Viktorą Kuprevičių. Prie koncerto pri
sidėjo dainininkai T. Chmieliauskaitė, B. 
Sodaitytė, J. Malikonis, obojistas S. Krau 
jalis, smuikininkas A. Dirvanauskas ir 
Kauno valstybinis choras.

V. Kuprevičius pasakė, kad jis kartu su 
sūnumi Giedrium surengė daugiau kaip 
7000 varpų muzikos koncertų. Repertuare 
yra daugiau kaip penki šimtai kūrinių, 
tarp jų lietuvių kompozitorių specialiai 
varpams sukurti dalykai: „Varpai“, M. 
Urbaičio „Invokacija“, G. Kuprevičiaus 
Preliudas M.K. Čiurlionio atminimui ir kt.

Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus 
rūmai su varpine buvo pastatyti 1934 m. 
bet Laisvės Varpas sename muziejaus 
bokšte skambėjo jau nuo 1922 metų. Tai
gi, Kauno muziejaus varpų muzikai ..yra 
žymiai daugiau negu 25 metai. Pats mu
ziejus dabar vadinamas Valstybiniu isto
riniu muziejumi.

REABILITAVO ARKLIUS
Mechanizojant žemės ūkio darbus, Lie

tuvoje arkliai buvo pasmerkti išnykimui. 
Jeigu 1941 metais Lietuvoje buvo 546.000 
arklių, tai po 30 metų jų liko ilk 144.000, 
t.y. bemaž ketvirtadalis.

Dabar, kai susirūpinta gyventojų mais
to produktais aprūpinimu, kai tų maisto 
produktų Sov. Sąjungoje trūksta, žemės 
ūkio specialistai apsižiūrėjo, kad padėtį 
galėtų pagerinti arklys...

Žemės ūkio ekonomikos instituto moks
linis bendradarbis Oh. Markovas, kuris 
dažnai duoda gerų patarimų, „Valstiečių 
laikraštyje“ rašė, kad arklių trūkumas že 
mės ūkyje neigiamai atsiliepia krašto 
ūkiui. „Užtektų priminti derlaus nuosto
lius, ypač lietingais metais, kai slėnrųc/p 
vietose technika bejėgė, žinoma taip pat, 
kad pernelyg didelės transporto išlaidos 
ne viename ūkyje be reikalo didina pro
dukcijos savikainą. Būtų šiuose ūkiuose 
pakankamai gerų arklių ir arklinių pa
dargų, žemdirbiai mažiau nukentėtų nuo 
gamtos negandų, sutaupytų nemažai lėšų“. 
— sako Ch. Markovas.

Bet gyvulį reikia gerai prižiūrėta, o dau 
gelis dabartinių zootechnikų kolūkiuose 
nežino arklininkystės. Kasmet vis sun
kiau rasti žmonių, sugebančių gerai pa
kaustyti arklį, sutaisyti pakinktus ir t.t. 
Svarbu ir arklių reprodukcija. Reikia tu
rėti veislinių eržilų.

Ch. Markovas sako, kad pagalbiniam 
ūkiui aptarnauti reikia vieno arklio ket
vertui penketui kiemų. „Žinoma, atsižvel
giant į vietos sąlygas. Todėl arklininkys
tės plėtotę turėtų numatyti patys ūkiai 
pagal savo reikmes. Svambiausia — atnau 
jinti kaimenes. Stipresnis arklys — dau
giau naudos ūkiui“.

Taigi peršasi išvada: užguitas ir panie
kintas kolūkio arklys yra neabilituotas. 
Dabar jis bus 'įkinkytas ..šalies aprūpini
mo maisto produktais programai“ gelbėti.

Skaitytoju laiškai
TEGUL DIRBA MŪSŲ NAUDAI ...

Labai man suskaudėjo Širdis paskaičius 
B.S. laišką, rašytą iš Belgijos. Gyvendama 
demokratinėje valstybėje, noriu ir galiu 
tuo klausimu atsiliepti. ,

Daug metų lankiusi Belgijos lietuvių su
sirinkimus, galiu ne vien tik savo, bet ir 
kitų tautiečių vardu pasisakyti tuo klau
simu. Kiek aš žinau, ligi šios dienos nie
kas nesidomėjo mūsų LB pirmininkės 
darbu. Bene 1954 metais buvo išrinkta 
Belgijos LB valdyba: pirmininkė, sekre
torius, kasininkas ir pirm, padėjėjas. Po 
metų ar dviejų jie atsisakė tų pareigų ir 
dingo. Niekas nenorėjo užimti tų vietų. 
Šiandien dar mažiau yra žmonių, kurie 
paiimtų sau tuos rūpesčius. O ir lietuvių 
labai mažai liko Belgijoje.

Jeigu mūsų pirmininkė dar ir šiandien 
dinba tą darbą, tai turime būti jai dėkin
gi. Taip ir yra. Jaunesnieji mūsų nariai ją 
vadina „mamyte“, o suaugusieji — „mū
sų karaliene“.

Ar karalienę galima išmesti iš savo tau 
tos? Ar „motinėlę“ galima išmesti Iš šei
mos? — Jeigu būtų du ar trys kandidatai, 
kurie be atlyginimo sutiktų dirbti, kaip 
dirba dabartinė pirmininkė, galėtume juos 
išrinkti. Deja, mūsų šeimynėlė laibai ma
ža, ir mažėja.

Labai lengva yra kritikuoti tiems, ku
rie nieko neveikia. Jiems a!š norėčiau pa
sakyti: palikite mūsų „karalienę“ mums, 
nes mes esame ja patenkinti.

Tegul gyvuoja mūsų „karalienė“ ir te
dirba mūsų naudai ir žmonių gerovei.

Kaip B.S. galėjo daug metų pasirašinėti 
slapyvardžiu, taip ir aš leidžiu sau vieną 
kartą. Slaptukas
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PRISIMINKIME MIRUSIUS IR 
ŽUVUSIUS

Spalio mėnesio 31 d., sekmadienį, pa
minėsime bažnyčiose ir kapinėse savo mi
rusius ir žuvusius.

Gražu būtų, kad visi aplankytų savo 
giminių bei artimųjų kapus, juos sutvar
kytų papuoštų, uždegtų žvakutę ir minti
mis sujungtą su visais besimeldžiančiais.

Ta intencija galima užprašyti Šv. Mi
šias pas savo kunigą arga pas kitą. Visų 
Šventėje ir Vėlinių Dienoje galima atlikti 
Šv. Išpažintį ir paaukoti Šv. Komuniją už 
sielas skaistykloje.

Tomis dienomis galima laimėti visuo
tinus atlaidus aplankant bažnyčią ir pa- 
simeldžiant Šv. Tėvo intencija.

Kai meldžiamės vieni už kitus, tada da
lyvaujame šventųjų Bendravime! Kai 
meldžiamės už mirusius, tada mirusiųjų 
sielos pasilieka mums amžinai dėkingos. 
Jeigu tu melsies už mirusius, tada ir už 
tave kiti melsis.

AMŽINĄ ATILSĮ DUOK MIRUS'IEMS 
IR ŽUVUSIIEMS, VIEŠPATIE .

. Kun. Vaclovas šarka
Hamburgas

Londonas
KALĖDINIS BAZARAS

Lapkričio 27-28 dienomis, Latvių na
muose, Londone, įvyks tradicinis pabal- 
tiečių moterų ruošiamas kalėdinis baza- 
ras. Lietuvišką stendą tvarkys, kaip ir 
visuomet, dainavietės, kurios prašo mielų 
tautiečių talkos.

Lietuviškam kampeliui reikia tautinių 
dirbinių, juostų, pagalvėlių, gintaro, me
džio darbelių ir kt. Be to, loterijai, kuri 
duoda geriausią pelną, prašom paaukoti 
fantų. Čia tinka įvairios smulkmenos.

Tikime, kad dosniai mus paremsite, nes 
tai darydami padėsite ligoniams, sene
liams, jaunimui ir kitiems būtiniems lietu 
viškosios veiklos reikalams.

Daiktus, pinigines aukas prašome siųsti 
iki lapkričio 20 d. šiuo adresu: „Dainava“, 
2, Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

MIRĖ V. DEMENIENĖ
Spalio 12 d. Londono ligoninėje po ope

racijos mirė Vanda Demenienė. Velionė 
buvo 54 m. amžiaus. Paliko liūdintį savo 
vyrą Anicetą Demenį dukterį ir sūnų.

Laidotuvių mišios Londono lietuvių baž 
nyčioje bus trečiadienį, spalio 20 d., 10 
vai. Laidotuvės St. Patrick kapinėse, Ley- 
tone, 11,15 min.

Coventry
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems bičiuliams, 
kurie, mirus mano mylimam vyrui Ignui 
Tamašauskui, pareiškė man užuojautą ir 
padėjo ant kapo gražių gėlių.

Eva Tamašauskas

Belgija
MIRĖ SESUO ANGELĖ

Jos vardas buvo Petronėlė Zidzinskaitė, 
bet mes visi ją vadinome Sesuo Angelė. 
Gimusi Lietuvoje, Sabališkluose, 1900 m. 
gegužės 31 d., ji mirė Petit-Rechain mies
telyje 1982 m. rugsėjo 15-tą, po kelintos 
operacijos, nes eilę metų ją vedė ’į kapą 
beveidė vėžio liga.

Sesuo Angelė atvyko į Vakarus iš Kau
no 19'32 metais, kartu su kitomis lietuvai
tėmis, pasiryžusiomis eiti Dievo tarnybos

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.09 
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. 
moną. 

keliu toli nuo gimtosios žemės. Būrelis iš 
jų atvyko į Olandiją, o iš ten į Paryžių, 
kur padarė pažadus ir priėmė rūbą Skais
čių Širdžių Seserų kongregacijoje 1935 me 
tais. Po to ji buvo pasiųsta Belgijon,

Prieš aštuoniolika metų, kai pas Belgi
jos lietuvius lankėsi a.a. Vyskupas P. Bra 
zys, į jo priėmimo apeigas buvome sukvie
tę apie keturiasdešimt seselių lietuvaičių 
iš Belgijos ir Olandijos vienuolynų, šian
dien jų neliko nei dešimties. Pagal gali
mybes, šios vienuolės visada palaikė san
tykius su savo tautiečiais ir prisidėjo prie 
bendruomenės. Deja, laiko bėgimas nieko 
netaupo, ir daugelis lietuvių dingsta iš są
rašų.

Sekdama Sesers Angelės karstą, aš vis 
galvojau, kad ji buvo i'š pirmųjų, kurios 
Belgijoje pirmą kart į mane prabilo lie
tuvių kalba po astuonių metų vienumos. 
Tai todėl 'ši seselė man buvo brangi.

Tie, kurie ją pažinojo, tetinki su mani
mi jai Dievo ramybės. St. Baltus

Vokietija
LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Prieš kelias savaites Vasario 16 gimna
zija gražiai paminėjo tautos šventę. Jau 
išvakarėse, rugsėjo 7 d., pradėjome švęs
ti. Vakare 20 vai. susirinkome prie laužo, 
kur buvo pravesta, nuostabiai paruošta, 
skautų programa. Vėliau, pašisikaninę 
keptomis dešrelėmis, šokome, dainavome 
lietuviškas dainas. Tuo ir baigėsi mūsų iš
vakarių programa.

Rugsėjo 8 dieną buvo sekmadienio tvar
ka ir todėl mes kėlėmės tik pusę devynių. 
Devintą valandą pavalgę pusryčius, visi 
iškilmingai turėjome ekumenines pamal
das, kurias laikė katalikų kunigas J. Dėdi
nas ir evangelikų Fr. Skėrys. Pamaldų pa 
baigoje kunigas Dėdinas pabrėžė, kad 
kiekvenas lietuvių turi turėti nors po lie
tuvišką trispalvę ar Šv. Marijos paveikslą, 
kurie puikiai išdabintų mūsų kambarius.

Pamaldom pasibaigus, visi patraukėme 
į mūsų, dar nelabai seniai įrengtą, skai
tyklą, kur mokytojas A. Krivickas supa
žindino mokinius mokančius lietuvių kal
bos su kunigaikščiu Vytautu Didžiuoju. 
Jo nuopelnai yra labai dideli. Jis rado 
Lietuvą sudaryta iš daugybės svetimų ku
nigaikštijų, o paliko ją vieningą, vieno di
džio kunigaikščio valdomą. Be lietuvių 
kalbos Vytautas Didysis mokėjo dar vo
kiškai, lotyniškai ir suprato totoriškai. 
Jeigu galėtų mūsų kunigaikštis prisikelti, 
jis labai apsidžiaugtų vienintele laisvame 
pasaulyje egzistuojančia lietuvių gimnazi
ja.

Mūsų gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas apibūdino, mokiniams dar nemo
kantiems lietuvių kalbos, tautos šventės 
reikšmę ir paaiškino kokie dalykai prime 
na mūsų tauta pavyz. trispalvė, vytis, gin 
taras, kryžiai, tautiniai rūbai ir t.t.

10 klasės mokinė Inga Bitautaitė paskai
tė iš Mikalojaus Daukšos postilės „Prakal- 
Ibamaloningąjams skaitytojui“, kurioje bu 
vo klausiama „kur pasaulyje yra tokia 
prasta ir niekinga tauta, kuri neturėtų šių 
trijų, lyg įgimtų dalykų: tėvų žemės, pap
ročių ir kalbos?“ ‘šie Mikalojaus Daukšos 
žodžiai verčia visus susmąstyti, nejaugi 
lietuvių tauta yra tokia niekinga ir pras
ta? Atsakymas gali būti tiktai vienas: ne!

Mergaitės, vadovaujamos J. Vaičiulaity- 
tės, padainavo ilgesingų ir kariškų dainų. 
7-tos klasės mokinės padeklamavo St. 
Džiugo Tau, Brangi Tėvyne. Mūsų tautos 
minėjimą užbaigė kun. Dėdinas su, prieš 
keletą metų padarytu filmu, apie gimna
ziją, kuris visiems labai patiko, o ypač 
tiems kurie tais laikais čia dar mokėsi.

Lilija Briškaitytė,
12-tos klasės mokinė

MIUNCHENO APYLINKĖS ŽINIOS 
Lietuvių lėšomis pastaytas kryžius

Augsburge reikalingas skubios 
restoracijos

Visuomenės ir lietuviškų institucijų dė-' 
mesį atkreipė Augsburge gyvenantis dr. 
med. Arūnas Laukaitis, perėmęs iniciaty
vą lietuviškam kryžiui nuo visiško sunai
kinimo išgelbėti. Jo vedami atatinkami 
pokalbiai Augsburgo miesto vadovybėje 
buvo labai paskatinančiai įvertinti. Vokie
tijos LB valdyba suteikė dr. med. A. Lau
kaičiui visus reikiamus įgaliojimus Augs
burgo liet, kryžiaus atnaujinimo reikalu. 
Savaime aišku, restauracijos darbai kai-

nuos nemažą sumą pinigų. Apytikriu ap
skaičiavimu, restauracijos darbai kainuos 
tarp 10.000 ir 15.000 DM. Vedamos derybos 
su 'šios srities rangovais. Norima iki kitų 
metų vasaros darbus užbaigti, kad vyks
tant Europos lietuviškųjų studijų savaitei 
Augsburge, galima būtų šventiškai atida
ryti.

Dr. med. A. 'Laukaitis skubiai renka au 
kas šio kryžiaus restauracijos išlaidoms, 
padengti. Muencheno apylinkės valdyba 
pilnai pritaria šiai gražiai iniciatyvai ir 
praSo Muencheno apylinkės lietuvių gau
sių aukų Augsburgo lietuviškojo kryžiaus 
atstatymui.

Dr. med. A. Laukaitis yra Muencheno 
apylinkės pilnateisis narys. Jo pastangos 
turi būti paremtos.

KVIETIMAS SUMOKĖTI SOLIDARUMO 
MOKESTĮ

Dar šių metų pabaigoje Miuncheno apy
linkės valdyba numato sukviesti visuotinį 
susirinkimą su valdybos ataskaita ir jos 
perrinkimu. Yra daug narių, dar nesusi
mokėjusių solidarumo mokesčio už šiuos ir 
praėjusius metus.

'Sumokant solidarumo mokestį kasmet, 
kišenė beveik nepajaučia. Tuo tarpu at
silyginimas už 3.-4 metus iš karto, jau ne 
vienam sudaro sunkumų. Valdybai būtų 
didelis palengvinimas, jei solidarumo mo
kestis būtų sumokamas laiku, nelaukiant 
asmeniško priminimo.

Solidarumo mokestį, aukas valdybai, o 
taip pat aukas Vasario 16 gimnazijai rem
ti priima valdybos kasininkė p. Milda Lan- 
dienė. Nedirbantieji moka 12 DM. metams, 
dirbantieji — 24 DM.

RATUKAS PRADĘJO SUKTIS
RATUKAS pradėjo rudens sezoną rug

sėjo 16 d. Marijus ir Kristina Dresleriai 
pasakojo ir rodė 500 skaidrių iš įdomios 
3 savaičių kelionės po Aliaską.

Šokėjai pradėjo ruoštis lapkričio mėne
sį įvykstančiam tarptautiniam pasirody
mui „Rytų Europa dainuoja ir šolka“.

Iš RATUKO „nutrupėjo“ Danutė Baro
naitė, kuri,apsigydžius! po automobilio ka
tastrofos, rugpjūčio 27 d. grįžo pas gimi
nes į Bostoną. Mūnchene ji gyveno 13 
metų.

Ilgametė, uoli šokėja Sigita Mečionytė 
spalio 23 d. Vohburge išteka už autome- 
chaniko Maxo Freschel. Į vestuves pa
kviestas visas „Raukas“,

Sigitai linkime ilkišiolinio optimizmo ir 
džiaugsmo bei laimės dviese!

TRUMPOS ŽINIOS
—Iškilioji mūsų solistė LILIJA ŠUKY

TĖ, rugsėjo mėn. davusi kelis koncertus 
Kanadoje, 18.IX. turėjo rečitalį Chicaigoje, 
Lietuvių Fondo 20 metų veiklai paminėti. 
Be abejo, kritikos buvo labai geros. Solis
tas St. Baras, tarp kitko, sako: „Patikėki
te man, kaip dainininkui, Lietuva dar ne
turėjo tokios dainininkės. Lilijos Šukytės 
tobulas dainavimas pralenkia visas kraš
te dainuojančias solistes, kurios dabar ten 
yra jų žvaigždės“.

— Nuoširdžiai sveikiname, su ilgiau
sių metų linkėjimais, mūsų apylinkės 
Jubiliatus,

Juozą Kairtį 80 metų (20.X.) proga, 
Antaną Brakauską — 75 m. (16.VIII.), 
Petrą česūną — 75 m. (23.V1I.), 
Povilą Oželį — 60 m. (16.VII.), 
Vytautą Rusecką — 60 m. (15.IV.), 
Herbertą Kolbergą — 50 m. (18.VL).

— Giliai užjaučiame inž. dr. Herbertą 
Marki su visa gimine, 22.IX. mirus moti
nai Karolinai.

— Lena VALAITYTĖ „Tony Marschall 
Show“ televizijos programoje dainavo lie
tuviškai „Ten toli ošia žalia girelė“, tuo 
būdu dar kartą primindama milijonams 
žiūrovų Lietuvą.

— Dr. Kęstutis GIRNIUS spalio 29-30 d. 
d. skaitys paskaitas Califomijos universi
tete Los Angelėj ir Santa Barbaros un-te 
„Religija ir tautiškumas Rytų Europoj ir 
Sov. Sąjungoj“ konferencijoje. Jo paskai
tų tema: Katalikybė ir tautiškumas Lie
tuvoje.

— Malonu girdėti, kad miuncheniškei 
Astridai Krausaitei, įstojusiai šį rudenį 
į Vasario 16 gimnazijos pirmąją klasę, ge
rai sekasi ir patinka.

HAMBURGO NAUJIENOS
B. KORBULSKIS VOKIETIJOJE

Atvykęs t!š Lietuvos, Vak. 'Vokietijoje 
vieši lengvosios muzikos kompozitorius 
Benijaminas Korbulskis. Jis 'ketina ap
lankyti Hamburgą ir kitas Šiaurės Vokie
tijos vietas.

MIRĖ R. SPRAINYS
Rugpjūčio 28 d. Kasselyje mirė Romas 

-Ramutis Sprainys, kilęs iš Tauragės. Gi
męs 1937. IV. 2 d.

SVEIKINIMAS VYSKUPUI
Kun. Vadovas Šarka pasveikino J, E. 

Osnaforuecko Vyskupą Helmutą Hermaną 
Wittlenj jo sidabrinio vyskupystės jubilie
jaus proga visų lietuvių vardu.

Jubiliatas yra didelis lietuvių draugas 
ir drąsus kovotojas už svetimšalių teises 
Vak. Vokietijoje. Tai pirmas vokiečių vys
kupas, 'kuris spaudoje, televizijoje ir sa
vo ganytiškame laiške reikalauja svetim
šaliams lygių teisių su vietos gyventojais. 
Jis ypatingai reikalauja, kad svetimšalis 
darbininkas galėtų pasikviesti savo visą 
šeimą Vokietijon.

Vysk. Wittleris yra gynėjas ir didelis ge

EKUMENINĖS PAMALDOS 
„UŽ PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ 

RYTUOSE“
St. Clemens - Propsteikirche. Hannover 

1, Goethe-Strasse 33, penktadienį, spalio 
29 dieną, 18,30 valandą. Čia dalyvaus ir 
lietuvis kunigas. Kviečiama galimai dau
giau mūsų tautiečių pasimelsti kartu su 
kitataučiais už persekiojamus tikėjimo 
brolius ir seseris. Nepamirškime mūsų ken 
čiančių tautiečių Lietuvoje, Sibire ir ki
tur Sov. Sąjungoje.

SKELBIMAI
NAUJA PLOKŠTELĖ

Astra ir Andy Šalčiai įgrojo naują ste
reo LP plokštelę NAUJA DIENA, kurtą 
galima gauti Vokietijoje. Kaina 20 DM., 
įskaitant persiuntimą.

Plokštelės I-oje pusėje: Serenada; Oi, 
niekados; Neišeik tu iš žodžiams; Už kalnų 
toli, toli; Paskutints sekmadienis ir kt., II 
pusėje: Man tu graži; Iškeikime stikliuką; 
Ar skirsimės ir kt.

Plokštelių galima užsisakyti šiuo adresu:
A. ir K. Saltys
Kuemmelpad 10,
2903 Bad Zwischenahn, W. Germany.

§ DLK VYTENIO Šaulių kuopa f
§ Melbourne, Australia, skelbia: š
E kurkime tik lietuviškas šeimas. §
§ Piršlys VYTENIS padės Jums g
s surasti lietuvių kilmės pageidau- |
g jamą asmenį net ir kituose konti- g
S nentuose.
= Todėl kas ieško gyvenimo draugės =
g ar draugo rašykite VYTENIUI, g
= Pridėkite trumpą biografiją, sla- g
g pyvardę ir savo adresą, ir para- g
S šykite ko pageidaujate.
= Laiškus rašykite lietuviškai arba g
E kokia kalba Jūs rašote.
E Išlaidoms padengti pridėkite savo g
g pusės darbo dienos atlyginimo g
g metams laiko.— Ss =

VYTENIS Box 4861, 
Melbourne, 3001, 
Victoria, AUSTRALIJA
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DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms 
SIUNTINYS No. 1. — .1982.

1 pora geriausių „Levi“ denim jeans; 1 pora 
„Wrangler“ velveto jeans; 3 metrai geriausio šilki
nio aksomo suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei 
medžiagos su įrašu „Ali wool made in England“; 
1 komplektas vyriškų arba moteriškų žieminių apa
tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siūlų; 
vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
£200.00

Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių 
prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio 
minko kailio paltui 3 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamuša
las, graži apykaklė, sveria 5 sv. £110.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv.

£50.00 
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv. £44.00
Jeans, rumbuoto velveto £21.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis £22.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė £6.00
Teleskopic lietsargis £6.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai £22.00
Puiki suknelei medžiaga £20.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m. £33.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.

£40.00 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. £33.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga 3 m. £40.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. £50.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: % sv. 
arbatos— £2.00, y2 sv- neseafes — £3.00, 1 sv. pu
pelių kavos — £3.50, Isv. šokolado £3.50, 40 ciga
rečių — £2.50.

Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
dėti persiuntimui £26.00.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy
venančioms žmonoms pensijas, persiunliame paliki
mus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.

BALTIC STORES & CO. 
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England. Tel. 01 460 2592.

radaris netik krikščionių, bet ir kitų tiky
bų žimonių. Tai didžiai kilni asmenybė.

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 (.V PLJK), Amerikoje. Rinki
muose balsuoti gali kiefcvienas D. Britani
joje gyvenąs lietuvių kilmės jaunuobs/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.

LMTUVI8KOS PAMALDOS
Nottinghame — spalio 17 d.. 11.15 val., 

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

Gate.
Halifax — spalio 17 d., 1 vai., St. Colum

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

sary baž., Chapeltown Rd.
Manchesteryje — spalio 31 d., 12.30 val.
Nottinghame — spalio 24 d., 11.15 val., 

Liet. Židinyje.
Carbyje — spalio 24 d., 14 vai., šv. Patrike, 

Gainsborough Rd.
Notiinghame — spalio 31 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Birminghame — DBLK Bendrija Maldos 

Žygį už Lietuvą atlieka spalio 23 d.
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