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Rusifikacijos klausimas Luzernos konferencijoje
(Mūsų specialaus korespondento pranešimas)

Spalio 10-11 d. Luzerne, Šveicarijoje, 
įvyko konferencija, paskirta rusifikacijos 
Ir kolonializmo problemoms Sovietų Są
jungoje. Konferenciją sušaukė Luzerne 
veikianti organizacija „Europaeische Kon 
ferenz fuer Menschenrechte und Selbst- 
bestimmung“.

Konferencijos programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Spalio 10 d. dviejuose refe
ratuose išnagrinėti sovietų nacionalinės 
politikos, tariamo federalizmo ir maskvi- 
nio kolonialinio režimo pagrindai. Popie
tinių posėdžių metu atskirų nerusiškų tau 
tų atstovai padarė pranešimus apie rusi
fikacijos bei kolonializmo 'politikos taiky
mą gyvenimo tikrovėje.

Pirmą paskaitą apie sovietinę naciona
linę politiką laikė prof. dr. T. Oberlaender 
iš Bonnos (Vokietija). Jis nušvietė dar 
Lenino laikais pradėtą maskvinę imperia
listinę politiką nerusiškų tautų atžvilgiu. 
Viena po kitos rusų carų imperijos tautos 
buvo smurtu įjungtos į Sovietų Sąjungą. 
Laisvas tautų apsisprendimas ir pasirašy
tosios sutartys be atodairos sulaužyti. 
Kuo tolyn, tuo Maskvos apetitas -augo. 
Antrojo pasaulinio karo ir pirmaisiais po
kario metais sovietinė imperija dar la
biau išsiplėtė. Kremlius panaudojo pik
tam vakarų valstybių politikų gerą valią 
ir nenusimanymą. Prelegentas atkreipė 
ypatingą dėmesį į gilią prarają tarp sovie
tinės nacionalinės politikos teorijos ir tik 
rovės. Maskva vis labiau krypsta į grynai 
rusiškąjį nacionalizmą bei šovinizmą.

Antrą paskaitą laikė prof. dr. L. Re- 
vesz, Berno universiteto profesorius, arti
mas Šveicarijos Rytų Instituto bendradar
bis, paskelbęs 30 veikalų apie sovietus. Jis 
išnagrinėjo sovietinį tariamąjį federaliz
mą ir nušvietė kolonialinę santvarką, įves 
tą ypač nerusilškuose kraštuose. Pats bū
damas teisininkas, profesorius nurodė 'į 
propagandinio pobūdžio sovietinį federa
lizmą. Sovietų konstitucijose apstu skam
bių frazių apie atskirų respublikų suve
renumą, tautų lygybę ir t.t. Tuo pat metu 
sunkiomis bausmėmis baudžiami tie, ku
rie bando pasinaudoti konstitucijos taria
mai garantuotomis teisėmis bei laisvėmis. 
Sovietinis federalizmas tėra fasadas, už 
kurio slepiasi iki aukščiausio laipsnio cent 
ralizuota valstybė, kurią valdo totalitari
niais pagrindais veikianti komunistų par
tija.

Prof. Revesz pavyzdžiais parodė, kaip 
Sovietų Sąjungoje vykdomas kolonializ
mas. Pagal Maskvoje veikiančių planavi
mo įstaigų įsakymus tvarkomas visas eko
nominis gyvenimas, sudarant kolonialinę 
priklausomybę tarp Maskvos ir atskirų ta 
riamai suvereninių respublikų. Atskiros 
ekonominio gyvenimo šakos priklauso nuo 
Maskvos tiek gamybos, tiek produkcijos 
sunaudojimo atžvilgiu. Dažnai tyčia stei
giamos ištisos gigantinio dydžio pramonės 
įmonės nerusiškų tautų teritorijose, kad 
tokių būdu įkurdinus ten tūkstančius ru
sų ir kitų svetimtaučių. Tuo siekiama vie
tinių gyventojų tautinės sudėties praskie
dimo bei surusinimo. Sovietų Sąjunga su
kūrė typinį koloniallnį režimą.

Konferenciją atidarė Dr. F. X. Leu, bu
vęs Šveicarijos „Staenderat“ (atsieit se
natorius). Jis ir pirmininkavo priešpieti
niams posėdžiams. Popiet vykusiems dar
bams vadovavo šveicarų parlamento (Na- 
tionalrat) narė J. Meier, iš profesijos ad
vokatė. Popietiniuose posėdžiuose atskirų 
tautų grupių atstovai pranešinėjo apie so
vietinės nacionalinės politikos, tariamo fe 
deralizmo ir kolonialinio režimo praktiką.

IMuencheno universiteto profesorius Dr. 
J. įBojko-Bloohyn kalbėjo apie nerusiškų 
slavų (ukrainiečių bei gudų.) ir moldavų 
(ibesarabiečių) būklę. Iš Muensterio (Vo
kietijos) atvykęs J. Kadelis nušvietė trijų 
baltų tautų (latvių, lietuvių ir estų) ir ka
relų padėtį, šveicarė Beatrice Eichmann- 
Leutenegger atpasakojo Kaukazo tautų, 
ypač georglečių vargus. Šveicaras Hans 
Ryshener atkūrė Maskvos paglemžtų mu
sulmonų tautų būvį.

Iš visų pranešimų akivaizdžiai išryškėjo 
Maskvos sukurtojo kolonialinio tautų iš
naudojimo režimo praktika. Pagal vad. 
Taškento nutarimus rusiškumo brukimas 
pradedamas jau vaikų darželiuose. Rusiš
kumui turi tarnauti visos mokyklos iki 
tokio laipsnio, kad moksliniams laips
niams gauti veikalai turi būti skelbiami 
tik rusų kalba. Pagal komunistų partijos 
programą siekiama, kad visos tautos su
silietų į kažkokią vieną „sovietinę“ tautą, 
o ši kalbėtų tik viena kalba — rusų!

Visi pranešėjai savo referatuose taip 
pat atpasakojo nerusiškų tautų pasiprie
šinimą joms smurtu užkartajam sovieti
niam režimui. Jie nušvietė, kaip nerusiš- 
kos tautos gina kalbą, tikybą, būdą ir ki
tas tautines savybes prieš rusinimą.

Rezistenciją pailiustravo konferencijos 

metu suruošta pogrindžio spaudos paroda. 
Parodoje vyravo lietuvių pogrindžio spau 
dos pavyzdžiai. Tarp išstatytųjų leidinių 
lankytojai galėjo pamatyti „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį nume
rį, išleistą 1972 m. kovo 19 d., ir 51-jį nu
merį, paskelbtą lygiai po 10 metų. Parodo 
je buvo parodyti taip pat kiti lietuvių po
grindžio leidinių pavyzdžai („Aušra“, 
„Perspektyvos“, „Tautos Keliu“ ir kiti), 
be to, kai kurių leidinių vertimai į vakarų 
Europos kalbas. Klek galima buvo paste
bėti, lietuvių pogrindžio spaudos pavyz
džiai padarė konferencijos dalyviams gi
lų, neišdildomą įspūdį.

Spalio 11d. sušaukta spaudos konferen
cija, kurios metu paskaityta priimtoji re
zoliucija bei padalintas lapelis apie Luzer 
no organizacijos ligšiolinę veiklą. Spaudos 
konferencijai pirmininkavo Dr. E. Oehler, 
šveicarų parlamento narys. Joje taip pat 
dalyvavo organizacijos garbės pirminin
kas, senatorius Dr. F. Leu. Konferencijos 
priimtoji rezoliucija bus paskelbta lietu
vių kalba artimiausiu laiku.

Luzemo konferencijai suorganizuoti bu 
vo sudarytas tam tikras keturių asmenų 
komitetas, į kurį įėjo ir mūsų tautietis 
Dr. A. Gerutis. Jis taip pat dalyvavo kon
ferencijos prezidiume ir visą laiką kaip 
patarėjas sėdėjo greta pirmininkų.

Spalio 11 d. įvyko Luzerno organizaci
jos narių visuotinis susirinkimas. Pirmi
ninku vėl išrinktas parlamentaras Dr. Ed
gar Oehler iš St. Gaileno miesto. Jis yra 
ten leidžiamo dienraščio „Ostschweiz“ vy
riausias redaktorius.

Iš baltų į organizacijos valdybą išrinkti1 
Dr. A. Gerutis ir latvis Jūlijs Kadelis iš 
Muensterio (Vestfalija), kur jis vadovau
ja Laisvųjų Latvių Pasaulinės Sąjungos 
(su centru USA) informacijos Kurui. 
Kaip abiejų minėtų baltų antrininkas fi
gūruoja Ans Luik, dar jaunas estų teisi
ninkas, vienos Muencheno statybos firmos 
direktorius.

Luzemo organizacijos „Europaesche 
Konferenz fuer Menschenrechte und Selbs 
tbestimmung“ vokiečių sekcija surengė 
Bonnoje rugsėjo mėn. plačiai nuadėjusią 
konferenciją apie Sovietų Sąjungos psicho 
loginį karą, vedamą prieš vakarų pasaulį. 
Kaip prelegentai dalyvavo prancūzai, vo
kiečiai ir šveicarai. Iš Šveicarijos atvyko 
kaip prelegentas divizijos vadas Dr. Hans 
Rapoid.

Į Bonnoje buvusią konferencijos kaip 
Luzemo organizacijos vadovybės atstovai 
buvo nuvykę valdybos nariai Dr. A. Ge
rutis ir Dr. E. Peyer, abu nuolat gyvenan
tieji Berne, Šveicarijoje. Dr. Peyer yra 
liucerniškės organizacijos vicepirminin
kas, anksčiau tarnavęs šveicarų užsienių 
reikalų ministerijoje.

DERLIUS TELEVIZIJOJE
Jau kuris laikas kaip Sovietų televizija 

savo programoje „Vremya“ rodo apie pasi 
sekimus, laimėjimus, pergales, rekordus 
derliaus nuėmimo fronte. Išvardinami pa
sižymėję kolūkiai ir valstybiniai ūkiai. 
Rodomi pilnavarpių javų stačių kaip mū
ras, laukai. Besišypsą, patenkinti mechani 
zatoriai, traktoriai ir kombainais tratina, 
kerta — aruodai bus pilni.

■Tuo pat metu, su kepurėmis rankose, 
Sovietų Sąjungos pareigūnai prašo kapi
talistų parduoti kviečių, kukurūzų, sojos, 
sviesto, mėsos... Esą ir vėl, jau kelinti me 
tai iš eilės, neužderėjo: vienur buvo per 
šilta, kitur per šalta, sausros pavalgyje, 
potvyniai pietuose...

Pranešama, kad Sovietų Sąjunga ruo
šiasi importuoti 1982-1983 metais 44 mili
jonus tonų grūdų ir kito maisto. Jų Že
mės Ūkio Ministras, Mesyats, paskutinėje 
savo kalboje žemdirbiams, nors skaičių 
neminėjo, pabrėžė, kad pastarieji savo dar 
bo metodais ir technika turėtų prisitaikin 
ti pile visiems žinomų vietinių klimatinių 
sąlygų, kuriose gyvena nebe pirmas šimt
metis... ne vien oras kaltas, jei žemės ūkio 
produktų neužtenka...

Vakarų ekspertai apskaičiuoja, kad Šį
met Sov. Sąjungos grūdų derlius sieks 170 
— 180 milijonų tonų, vieton užpjanuotų- 
jų 237.

Neveltui ir vėl kartojamas anksčiau gir 
dėtas anekdotas, kad geriausias visasąjun
ginis „gaspadorius“ esąs Brežnevas, kuris 
sėja Sov. Sąjungoje, o derlių nuima Ame
rikoje.

SPROGO NUO KARO LIKUSI BOMBA
Tilto statybos darbininkai Hanau mies

te, Vak. Vokietijoje, netyčia susprogdino 
dalį 500 kg. bombos, kuri buvo likusi nuo 
1939-45 m. karo. Niekas nebuvo sužeistas.

VID. RYTAI
IZRAELIS TYRINĖJA PALESTINIEČIU 

ŽUDYNES
Spalio 19 d. Jeruzalėje prasidėjo teisinio 

tyrinėjimo komisijos posėdžiai kaltinin
kams išaiškinti dėl praeito mėnesio žudy
nių Beirute. Komisija yra įsikūrusi Hebra 
jų universiteto sodyboje esančiame name, 
kuris yra apsuptas ginkluotos sargybos.

Trumpas pranešimas pasakė, kad komi
sija apklausinės gynybos ministrą Sharo- 
ną ir gen. štabo viršininką gen. Rafaelį 
Eitaną. Komisiją sudaro du teisėjai ir vie
nas atsargos generolas.

Komisija buvo nuskraidinta į Beirutą, 
kur galėjo apžiūrėti buv. palestiniečių sto 
vykias Ir Izraelio kariuomenės pozicijas 
aplink tas stovyklas.

ŽYDAI EMIGRUOJA I IZRAELI
Daug Prancūzijos žydų, jausdami pavo

jų iš antisemitinių puolimų, paduoda pa
reiškimus emigruoti į Izraelį.

JAV SUTEIKS PAGALBĄ LIBANUI
JAV prez. Reaganas davė nurodymus 

savo Vid. Rytų patarėjams, jog Amerika 
reikalaus, kad ligi šių metų pabaigos visos 
svetimų valstybių karinės pajėgos iš Liba
no būtų atitrauktos.

Tokį pat reikalavimą iškėlė Libano pre
zidentas Gemayel, kalbėdamas JTO Gene
ralinėje Asamblėjoje.

JAV karinė misija, baigusi tyrinėti Li
bano saugumo padėtį, priėjo išvados, kad 
Libanui reikalinga pagalba karinėms Pa
jėgoms atstatyti.

TURKIJOS REVOLIUCIONIERIAI 
TEISME

Spalio 18 d. Ankaroje prasidėjo teis
mas, kurio kaltinamųjų suole sėdi Turki
jos kairiųjų ekstremistų organizacijos 
Dev-Yol 574 nariai. Jie yra kaltinami, 
.vykdę labai daug teroristinių aktų, įskai
tant 78 žudynes, siekiant nuversti esamą 
santvarką.

Kaltinamiesiems gresia sunkios baus
mės: 186 gali būti nuteisti mirties baus
me, kiti — iki 15 metų kalėjimo. Kai ku
rie kaltinamieji teisme pasakė, kad jų už
siėmimas yra „padaryti revoliuciją“.

TURKIJA TURĖS NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Turkijos karinė vyriausybė paruošė nau 
ją konstitucijos projektą, pagal kurį bus 
sustiprintas valstybės aparatas ir prezi
dentui bus suteikta daugiau teisių.

Konstitucijai priimti lapkričio 7 d. bus 
referendumas.

PABĖGO IŠ RYTŲ VOKIETIJOS
Du jauni vokiečiai, perplaukę guminiu 

laiveliu 15 km. pločio įlanką, pabėgo iš 
Rytų Vokietijos į Liuibecką, Vak. Vokieti
jos miestą.

KINIJOJE GERAS DERLIUS
Pagal oficiali! Kinijos žinių agentūros 

pranešimą, šiais metais Kinija turės re
kordinį grūdų derlių — apie 336 milijonus 
tonų.
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EKSKURSIJA LIUKSEMBURGE
Kiekvieną rudenį Vasario 16 gimnazijos 

evangelikų kapelonas ir Jaunimo ratelio 
vadovas kun. Fr. Skėrys suruošia vienos 
dienos ekskursiją ir pats jai vadovauja. 
Nors oficialiai ji vadinama evangelikų, 
bet priimami ir kiti. Gi norinčiųjų kas
met atsiranda vis daugiau , nes kelionė 
būna pigi, įdomi ir patogi. Važiuoja ja vi
si gerai pažįstami, tad yra su kuo pasi
kalbėti ir įspūdžiais pasidalyti. Visą laiką 
vežioja autobusas. Jam apmokėti kun. Skė 
rys pasirūpina lėšų iš savo Bažnyčios, o 
keleiviams tenka tik apie pusę kelionės 
išlaidų susimokėti. Iš gimnazijos virtuvės 
paimamas sausas pietų davinys ir vaisių, 
taip kad ne reikia nuvykus į vietą arba pa
keliui belstis į tuo metu dažnai uždarytas 
valgyklų duris. Tą laiką galima naudin
giau panaudoti geresniam vietovių paži
nimui.

Šiemetinei iškylai numatyta spalio 10. 
Tai buvo 25-oji, taigi jubiliejinė, kun. 
Skėrio suruošta ekskursija. Pasirinktas 
Liuksemburgas. Iš Huettenfeldo autobusu 
jis pasiekiamas per .3-4 valandas (220km) 
.su pusės valandos sustojimu, šįkart va
žiavome per 60 asmenų. Kelionėje išbuvo
me 13 valandų. Oras pasitaikė rudeniškas 
— visą dieną saulę laikė uždengę debesys, 
retkarčiais ir lietučiu pašlakstydami. Ar
tėdami prie Liuksemburgo, dar „savo“ že
mėje, sustojome po šlaunelę viščiuko su
doroti. Tai buvo kartu ir kuklūs pietūs.

•Per sieną keleiviai nebuvo varginami 
jokių kontrolių. Liuksemburgo centrą pa
siekėme pol2 vai. Sutarėme susitikti prie 
autobuso 14 vai. apžiūrinėti miestą. Dau
gelis vyresniųjų keleivių sulindo į kavi

VAK. VOKIETIJA SUSTIPRINS 
GYNYBOS PAJĖGAS

Naujasis Vak. Vokietijos gynybos minis
tras Manfred Woerner, kalbėdamas Hagen 
mieste, pasakė, kad svarbiausias uždavi
nys bus sustiprinti Vakarų Santarvę ir eli 
minuoti nuomonių skirtumus su Vašingto
nu.

Jis pasakė, kad nors nebus galimybės 
patenkinti visus Amerikos reikalavimus, 
Vokietijos vyriausybė „padarys žingsnį 
Amerikos kryptimi“. Ministras taip pat pa 
brėžė Prancūzijos - Vokietijos ryšių svar
bą. Jis pasakė, kad NATO paprastų kari
nių pajėgų sustiprinimas sumažintų bran
duolinio karo pavojų.

Kalbėdamas karininkų susirinkime, mi
nistras pabrėžė, kad gimimų skaičiaus su
mažėjimas reikalauja, kad kareiviai liktų 
ilgiau tarnauti. Antraip, bus trūkumas ka
reivių.

RUSAI KALTINA LENKIJOS 
BAŽNYČIĄ

Spalio 0 d. Sovietų rašytojų laikraštis 
LITERATURNAJA GAZIETA atspausdino 
straipsnį, kuriuo aštriai puolama Lenkijos 
Katalikų Bažnyčią už „fašistinių banditų“ 
rėmimą Ir skatinimą kontrrevoliuc'ijos.

Bendrai paėmus, Kremliaus susirūpini
mas dėl neramumų Lenkijoje aiškiai atsis
pindi Sovietų spaudoje, bet šį kartą laik
raštis sako, kad Bažnyčia yra įsivėlusi į 
uždrautos profsąjungos „Solidarumas“ 
veiklą. Ta organizacija „ragino lenkus 
vykdyti sabotažą, streikuoti ir bandyti su
kelti ginkluotą sukilimą“.

Kremlius sako: „Kunigai bažnyčiose au 
koja karščiausias maldas už suimtuosius 
nusikaltėlius ir ragina parapijiečius išeiti 
iš bažnyčios ir būti politiniais chuliga
nais“. Kunigai taip pat kaltinami „antiso- 
cialistinėmis demonstracijomis, įskaitant 
ir vandalizmą“.

LENKAI PAGERBĖ ŽUVUSIĮ DRAUGĄ
Nužudyto darbininko Bohdano Wlosiko 

laidotuvėse spalio 20 d. Nowa Hutą mies
te dalyvavo 20.000 lenkų. Kapinėse daugu
mas dalyvavusių buvo prisikabinę „Soli
darumo“ ženklelius ir aiškiai rodė savo 
simpatijas uždraustai organizacijai.

Kunigas prašė dalyvaujančių prisilaiky
ti ramybės ir nepasiduoti provokacijoms. 
Kapinėse buvo pilna vėliavų ir transpa
rantų su užrašais „Solidarumas gyvuoja“ 
ir „Jis mirė už mus“. Ant kapo buvo pa
dėta dviejų metrų kalnas gėlių.

Bohdoną Wlosiką nužudė milicija.

DARBO PARTIJOS DELEGACIJA 
LENKIJOS AMBASADOJE

Lenkijos diplomatai Londone atsisakė 
priimti Britų Darbo partijos peticiją, ku
rią buvo pasirašę partijos lyderiai M. 
Foot, D. Healey ir kiti žinomi parlamento 
atstovai, kaip Wedgwood Benn ir Eile 
Heffer. /

Darbo partijos delegacija, su kairiojo 
sparno atstovu E. Heffer priešaky, kalbė
josi Lenkijos ambasadoje 40 minučių. Jie 
protestavo prieš Lenkijos prof, sąjunkų 
Solidarumo uždarymą Ir reikalavo paleis
ti disidentus. Darfbiečiai ypatingai protes
tavo prieš Leoh Walęsos kalinimą.

nes, kiti užsuko į čia pat esančią katedrą, 
kur, į galą pamaldų, dar suspėjo išgirsti 
puikų dviejų didelių vargonų grojimą. Vai
kai susispietė apie suvenyrų, saldumynų 
ir dešrelių kioskus.

14 vai. atvyko iš anksto kun. Skėrio už- 
sakytas kelionių biuro jaunas ir labai pa
slaugus gidas Sinner. Jis dvi valandas ly
dėjo mus, paaiškinimus duodamas vokie- 
čių ir anglų kalbomis. Skersai ir išilgai 
pervažiavome sostinę, sustodami prie įdo
mesnių objektų. Iš Sinner aiškinimų pa
tyrėme, kad oficialus Liuksemburgo vals
tybėlės pavadinimas — Didžioji Liuksen- 
burgo kunigaikštystė, šiuo metu valdoma 
didž. kunigaikščio Jean. Pro jo rūmus, 
saugomus dviejų šaunių sargybinių, ir 
pravažiavome. Sargybinių buvimas yra 
ženklas, kad suverenas rūmuose. Gyvena 
jis kitur. Kai jo rūmuose nėra, nestovi nei 
sargyba. Prie didž. kunigaikščio rūmų pri
siglaudusi Deputatų kamera anba parla
mentas. Liuksenbungo valdymosi forma 
— parlamentinė demokratinė monarchija. 
Sostinė turi mažiau nei 100.000 gyventojų, 
o visa valstybė — apie 380.000. Plotas — 
2586,4 kv. km. Taigi tie mūsų tautiečiai, 
kurie slegiami menkavertiškumo jausmo, 
kad yra mažos Lietuvos sūnūs, turėtų nu
vykti į Liuksenburgą. Ten jie pamatytų, 
kad ir daugiau kaip 10 kartų mažesnė už 
Lietuvą, bet laisva valstybė, gali neblo
giau gyvuoti ir tvarkytis už didžiąsias. Ji 
yra visų didžiųjų tarptautinių politinių, 
karinių, ūkinių ir kitokių organizacijų na
rys, tokių kaip UNO NATO, FAO, Europos 
Tarybos, UNESCO ir .kt. Su Belgija ir 

nukelta 1 4 pusi.

PASAULYJE
— Vakarų diplomatų žiniomis, sovietai 

smarkiai bombordavo netoli Kabulo šiau
rės vakarų rajono partizanų pozicijas, o 
spalio 5 d. jų kariuomenė, sustiprinta tan 
kais ir šarvuočiais, tame rajone vykdė ope 
racijas. Manoma, kad tai buvo atkeršiji
mas už praėjusio mėnesio pagrobimą 10 
sovietų ir 20 afganistaniečių karių Pagma 
no apylinkėje.

— Po 60 dienų išbuvimo Kanados am
basadoje Bukarešte ir vienos savaitės ba
do streiko, 32 m. rumunas mechanikas 
Muntean.u Ir jo žmona Elena pagaliau ga
vo vizas emigruoti į Kanadą.

— Sovietų Sąjunga pareiškė, kad nežiū
rint JAV sankcijų, ji vis tiek laiku už
baigs dujotiekio tiesimo darbus ir V. Eu
ropa dujas gaus 1984 metais.

— 28 metų Rytų Vokietijos geležinke
lietis, perėjęs minų lauką ir kitokais sie
nos užtvaras, perplaukė Eibės upę Ir lai
mingai pasiekė V. Vokietiją.

— Amerikiečių archeologas tvirtina, 
kad jis turi duomenų, jog romėnai 17 šimt 
mečių prieš Kolumbą atrado Ameriką.

— Argentinos generolas Daher, kuris 
vadovavo pėstininkų daliniams Falklamdo 
kare, už kritikavimą valdžios gali būti at
leistas iš kariuomenės. Jis laikomas namų 
arešte ir laukia tolimesnio sprendimo.

—Vakarų Kolumbijoj riaušių metu žu
vo keli žmonės. Riaušės prasidėjo, kai mi
nia norėjo nullnčiuoti vieną policininką, 
kuris nušovė 18 metų jaunuolį.

— Bangladeše prasidėjo choleros epide
mija: 200 žmonių mirė, apie 7.000 ligoni
nėse.

— Japonų laikraštis pranešė, kad Kini
ja šiais metais padovanojo Šiaurės Korė
jai 40 MiG-21 naikintuvų.

— Gajana pasiūlė Esseųuibo rajono te
ritorinį ginčą duoti išspręsti Pasauliniam 
teismui, arba Jungtinėms Tautoms. Vene- 
cuela jau seniai nori atgauti tas žemes.

— St. Kitts ir Nevis valstybėlės, kuri 
yra D. Britanijos globoje, parlamentas nu
tarė kitais metais prašytis politinės ne
priklausomybės. Opozicijos lyderis tai re
zoliucijai nepritarė.

— Pietų Afrika užsn. reik. min. pava
duotojas pareiškė, kad Jungtinių Tautų 
planas pravesti laisvus rinkimus Namibi
joj negalės būti vykdomas, kol Kubos ka
riuomenė nepasitrauks iš Angolos.

— Nepriklausoma nuo Vatikano Kini
jos Kat. Bažnyčia atidarė savo pirmąją 
seminariją Šanchajuje. Dabar ten yra 36 
klierikai. Atidarymo kalboj, 91 m. pri
mas vysk. Jiashu pažymėjo kad seniau 
buvusios seminarijos ir vienuolynai tarna 
vo kolonializmo interesams.

Norėdama išlikti, Kinijos Kat. Bažny
čia 1950 m. buvo priversta nutraukti ry
šius su Vatikanu, tačiau slapta pogrindinė 
Popiežiui Ištikima Bažnyčia vis dar ten 
tebeveikia.

— 50j000 žmonių padavė pareiškimus 
dalyvauti kitų metų Londono Maratono 
bėgime. Tik 18.000 gaus tą teisę.

— 1982 m. Nobelio Taikos premiją ga
vo 80 m. švedė A. MyrdaI ir Meksikos dip
lomatas Ą. G. Robles. Abu pasižymėjo 
branduolinio nusiginklavimo veikloj. Va
karuose daug kas tikėjosi, kad ta premija 
bus paskirta L. Valensai, tačiau matyt, 
norvegų komisija nenorėjo didinti politi
nio įtempimo Lenkijoj.

— Už rugpjūčio mėn. bandymą nuversti 
valdžią, daugiau kaip 170 Kenijos karo 
aviacijos karių nubausti nuo 1 iki 17 me
tų kalėjimo bausmės.

— Irako prez. S. Husseino pareiškimas, 
kad Sov. Sąjunga vėl pradėjo kraštui siųs 
ti ginklus, Vakaruose manoma, yra susie
tas su paleidimu iš kalėjimo 200 Irako ko
munistų partijos narių.

— Sovietų sąjungininkės Angola ir Mo
zambikas padavė pareiškimus įstoti į Lo
mės Konvenciją, kuri ekonominiai riša 
70 Afrikos, Karibų Ir Ramiojo vandenyno 
salų valstybių su Europos Bendruomene.

— Dideli kiekiai naftos ir ginklų im
portai privertė Pietų Afriką prašytis Tar 
tautinio Finansų Fondo 630 mil. svarų 
paskolos. Kraštui ekonomines problemas 
kelia kritusi aukso kaina ir 15 proc. in-, 
fliacija.

— Izraelis nori įvesti Pietų Libane 33 
mylių demilitarizuotą ruožą.

— Olandijos min. pirm. A. van Agt at
sistatydino. Tose pareigose jis išbuvo 4 
metus. Būdamas 51 metų, jis pasisakė es- ® 
ąs perdaug pavargęs sudaryti naują koa
licinę vyriausybę, bet pasiūlė savo vieton 
4'3 m. krikšč. demokratą R. Luibberį. Jo 
nominaciją patvirtino 45 krikšč. demo
kratai parlamento nariai.

— V. Vokietijoj piktas automobilistas 
sušaudė automatinį radaro aparatą, kuris 
greitkely, netoli Limburgo, sekė važiuo
jančiųjų mašinų greitį. Tas aparatas per 
metus sučiupdavo apie 60,000 nusižengė
lių. Nuostolio padaryta 120.000 svarų.
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TAUTOS LOBIS
GAUSI LITUANISTINIŲ LEIDINIŲ

Iš New York'o pavažiavus automobiliu 
pora valandų, dailiame ir tipingame Nau
dosios Anglijos miestelyje, yra viena iš 
■svarbiausių lituanistinių bibliotekų Vaka
rų pasaulyje.

Šis rinkinys yra Kazio ir Gabrielės Var
nelių didelių pastangų nuopelnas. Jie gy
vena didžiulio parko apsuptame name, ku
rį — tiksliau apibūdinus — pavadintume 
„manot“ arba rūmais, šie didingi rūmai 
■su sodais ir daržais buvo pastatyti šio šimt 
mečio pradžioje. Visa tai, priklausė tur
tuolei amerikonei, kuri buvo ištekėjusi už 
gruzino princo, tapdama princese. Prieš 
keliolika metų ji, palikus šiuos rūmus, ap 
sigyveno nuolatiniam laikui Venecijoje, 
Gritti Palace viešbutyje. Juos nupirko K. 
ir G. Varneliai prieš ketvertą metų. Įdo
mus sutapimas — buvusios navo savinin
kės gruziniškame herbe figuoruoja Vytis.

Namas labai didelis, kai kurie kamba
riai ir salės įrengti šiaurės Italijos rene
sanso stiliumi, yra net baldų iš renesan
so laikų.

Dalis šių rūmų salių yra skirtos Varne
lio tapybos kūriniams. Menininko darbai 
atvaizduoja didelio masto geometrines for 
mas su jautriu ir originaliu spalvų deri
nimu. Šis modenus menas, lįjngtas į klasi
kinį foną, palieka žiūrovui nuostabų įspū
dį.

Kitos salės skirtos Varnelių kolekci
joms. Žemėlapių kambaryje visos sienos 
išpuoštos senais lietuviškais žemėlapiais 
ir senom graviūrom, atvaizduojančiom is
torinius asmenis. Žemėlapių rinkinys yra 
labai išsamus ir ypatingai geros kokybės.

Didžiausia salė yra skirta bibliotekai, 
kuri turi apie 7000 knygų. Dalis knygų 
yra šio šimtmečio lietuviški leidiniai, o ki 
ta, dalis yra įvairaus tematnio pobūdžio 
svetimomis kalbomis. Yra nemažas rinki
nys meno knygų.

Pati seniausia ir įdomiausia šios biblio
tekos dalis yra antikvarinės knygos apie 
Lietuvą. Šis rinkinys yra ypač lietuviams 
reikšmingas nes čia surinktos .bibliofilinės 
retenybės. Ypač paminėtina Dusbergo Kro 
nika (Petro Dusburgiečio rašyta 1326 m. 
(Harknoch'o leidinys 1435 m.), kuri yra 
labai svarbus dokumentas, aprašantis kry 
žluočius Prūsuose, jų puolimus į Lietuvą 
ir lietuvių žygius į Prūsus. Aprašyti Vyte
nio ir Gedimino karai, ano meto Lietuvos 
■pilių sargybos, žemaičių bei panemunės 
gyventojai. Guagnini Kronika išleista 
1578 m. Krokuvoje, kurioje yra Lietuvos I 
istorinis ir geografinis aprašymas. Pirmu- Į

KOLEKCIJA NAUJOJOJE ANGLIJOJE

tinto ir iš esmės vienintelio XVI-XVIII a. 
Lietuvos istoriko M. Stryjkowskio Kroni
ka (1582 m.), kurioje randame pirmąjį 
spausdintą lietuvišką tėkštą, išleistą apie 
15 metų prieš M. Daukša. Bibliotekoje 
taip pat yra Kojalavičiaus „Lietuvos Is
torija“ (1650 m. Dantzlge) ir jo mokinio 
Simonavičiaus „Artis Magnae Artilleriae 
Equitis Lithuani olirn artilerae Regni Po- 
loniae“ (lotynų, vokiečių ir anglų kalbos 
laidos) pirmoji laida 1650 m. šis artileri
jos vadovėlis pagarsėjo visoje Europoje 
ir buvo laikomas klasikiniu veikalu Iki 
XVIII a. Yra ir Mykolo Lietuvio (1615 
m. Baselyje) veikalas „Apie totorių, lie
tuvių ir maskviečių papročius“. Nelengva 
išvardinti šios kolekcijos visas retas ir 
reiklšlmingas knygas, nes jų laibai daug, 
bet galima dar paminėti Martin Kromer'io 
(1555 m.), Sigismond Herbertein'o (1556 
m.), Motiejaus Dogelio (1758 m.), Posevi- 
no (1586 m.) veikalus.

Varžytinių keliu Varneliai įsigijo Ruigio 
(Ruhig) rankraštį „Lietuvių kalbos grama 
tika“, kuri niekada nebuvo išleista. Jis Iš
gulėjo 200 metų vienoje privačioje biblio
tekoje Didžiojoje Britanijoje.

Menininkas K. Varnelis yra paruošęs 
anglų kalba apie Čiurlionį monografiją, 
kurią žada išleisti.

Mums reikia didžiuotis žmonėmis, kurie 
pašvenčia savo gyvenimą rinkdami ir iš
saugodami tautos istorinius lobius. Tokio 
rinkinio kaip K. ir G. Varnelių neturi nei 
viena biblioteka užsienyje. Kai kurie iš šių 
vertingų leidinių, randasi išblaškyti įvai
riose Amerikos, Kanados ir Vakarų Euro
pos bibliotekose, (žiūr. Kantautų „A Li
thuanian Bibliography“, University of Al
berta Press 1975 m,).

Stebėtina, kad po 40 m. imigracijos, lie
tuvių istorinės medžiagos išsaugojimas už 
sienyje priklauso, vis dėl to tik nuo priva
čių žmonių inciatyvos. ž. Kl.

BUVUSIŲ PRESIDENTŲ PAGERBIMAS
Rugpjūčio 1 d. LKVS „Ramovė“ sky

rius surengė savo nariams ir svečiams iš
vyką į International Friendship Gardens, 
kur yra pastatyta maži paminklai buvu
siems Lietuvos respublikos prezidentams.

Tradicinės Lietuvos prezidentų pagerbi
mo apeigos buvo pradėtos Lietuvos tauti
nės vėliavos pakėlimu ir pik. J. Švedo pra 
kalba. Po to buvo prie prezidentų pamink
lų gėlių puokščių padėjimas.

į - Fabijonas Neveravičius

Įteigtas susidomėjimas
Tą trečiadienį ponios Bražienės salione buvo 

kuone spūstį. Tai buvo paskutinysis jos priėmimas 
prieš vasaros atostogas, į kurį susirinko bemaž visi 
„trečiadienių“ lankytojai.

Ką tik baigęs ilgesnį pasikalbėjimą su meno is
toriku, kurio reiškiamos pažiūros sudomino jį ori
ginalumu ir jaunatvišku šviežumu, nors jų reiškė
jas nepriklausė jaunajai kartai, Balėnas su ištuštin
tu puodeliu rankoje yrėsi pro pilną svečių valgomą
jį prie sumuštiniais apkrauto stalo.

Prieš porą mėnesių gavęs raštu ponios Bražie- 
ėns pakvietimą lankytis jos „trečiadieniuose“, jis ne- 
išsyk juo pasinaudojo ir tik ar į trečią priėmimą pir
mą sykį atsilankė.

To buvo dvi priežastys. Visų pirma kaip tik 
tuo laikotarpiu jis buvo labiau įnikęs dirbti, antra 
— jis ilgai svarstė, ar pasinaudoti tuo kvietimu iš 
viso.

Iš pradžių jis pasijuto nemaloniai paliestas to, 
kad tik dabar, kai parašė knygą ir kai jo vardas nu
skambėdavo tūlo žmogaus lūpose, jis gavo tą kvie
timą, o ankščiau, nors buvo ponams Bražams žino
mas, tokio kvietimo nebuvo gavęs. Vadinasi, jis 
kviečiamas ne dėl savo asmens, bet dėl vardo ir šio
kio tokio pagarso, kurį sukėlė jo knyga. Be to, vaikš 
čioti į ponių rengiamas arbatėles jis laikė filisteriš- 
kurnu ir miesčioniškumu. Trečias motyvas neiti bu
vo ypatinga ponų Bražų visuomeninė padėtis, jų 
turtai, kurie traukė į save daugelį žmonių, ieškan
čių tame salone naudingų sau pažinčių galimos pas
pirties karjeroje ar materalinės naudos, o jei ne, tai 
bent malonumo_pasišildyti prie aukso ir ištaigingu
mo liepsnelės. Jų pavyzdžiu sekti Balėnas nenorėjo.

Bet giliau apsvarstęs reikalą, jis priėjo išvadą, 
kad visa tai yra kitaip, negu iš pradžių atrodė.

Kas dėl pakvietimo tik dabar, kai jis įgavo 
šiokį tokį vardą, jis nustatė, kad negali būti kalbos 
apie jo asmens atskyrimą nuo vardo, nes ne kas ki
tas, kaip tik jo paties asmuo tą vardą sukūrė. Ant
ra vertus, negi gali ponai Bražai kviesti visus, kurie 
to pageidautų arba bent kada apie tokį pakvietimą 
būtų galvoję. Jie kviečia tuos žmones, kuriuos dėl 
vienos ar kitos priežasties nori matyti savo namuo
se. O tai yra grynai jų vienų reikalas. Kas dėl lan
kymosi į arbatėles apskritai filisteriškumo ir mies
čioniškumo, tai ar nebūtų dar didesnis miesčioniš
kumas nepasinaudoti pakvietimu, baiminantis pa
sirodyti miesčionišku? Nesilankydamas ponų Bra
žų namuose, jis nepareikšiąs jokio originalumo. Ir

VIZITAS LIET. SODYBON
Šių metų rugpjūčio 9 d. išaulša graži sau 

lėta. „Prinz Hamlet" laivas skrodė nepa- 
sišlaušusia, o ramia Šiaurės jūra. Harw- 
ich'o uostą pasiekėme mes, dvi šeimos iš 
Hamburgo, ankstyvą popietę. Traukinys 
iki Londono skriejo greitai, mūsų supra
timu per greit, norint gerai apžvelgti, įsi
savinti gražų pietų Anglijos gamtovaizdį.

Sostinė mus pasitiko saulės šypsena, 
skaidria padange. Dar gražiau ir labai 
nuoširdžiai mus priėmė londcni'škiai Lie
tuvių namuose. Šių namų šeimininkas 
mielas, energingas „Kaziukas“, bemat pa
krovęs mūsų čemodanus į savo mašiną nu 
skraidino į Lietuvių Sodybą.

Lietuvių Sodyba mums iki tol buvo ne
aiški, mažai žinoma sąvoka. Galvojome, 
kaip ir pats pavadinimas sako, jog tai na
melis, jeigu ir ne šiaudais dengtas, tai jau 
nedidesnis už Lietuvos suvalkiečio ar klai 
pėdiškio stambesnio ūkininko trobą. O 
čia rūmai, o dar kokie! Aplink ne laukai, 
o parkas, už jo miškas. Vieta gan nuošali, 
labai jauki, sveika mums didmiesčio 
triukšmo, intensyvaus judėjimo, užnuody
to oro iškankintiems žmonėms.

Nenoriu giedoti himnų šiems rūmams, 
jų šeimininkams, bet tik apžvelgti tas še
šias dienas, kurias praleidome tikrai ty
lioj, nuostabiai gražioj aplinkoj ir ne tik 
gamtos 'bet ir nuoširdžių žmonių tarpe.

(Pirmiausia Lietuvių Sodybos šeiminin
kas Z. Juras su žmona; jie ne tik visą lai
ką mus globojo, bet davė ir gerų patari
mų kaip praleisti laisvalaikį čia ir į ką 
atkreipti dėmesį Londone.

Diena Sodyboje prasidėdavo skaniais, 
angliškais pusryčiais pagamintais geros vi 
rėjos ir patiektais simpatiškų, dailių lie
tuvaičių. Po to eidavom paplaukioti Sody
bos baseine, pavaikščiodavome gražiu so
dybai priklausančiu, kai kur lietuviškus 
pušynus ir beržynus primenančiu mišku.

Pietūs, dažniausiai lietuviški patiekalai, 
taip patikdavo, jog mūsų svoris per tą sa
vaitę tikriausiai priaugo keletą angliškų 
svarų. Po tokių skanių ir sočių pietų vėl 
traukdavom .ne tik 'į „mūsų“ mišką, bet ir 
po tolimesnę apylinkę, susipažinti su ang
lišku kaimu, pasistiprindavome gervuogė
mis ir riešutais, nes lazdynai čia auga vi
sose pakelėse. O grįžę, 19 valandą vėl sės- 
davome prie gausiai dengtų stalų, kur pa
tiekdavo labai sočią vakarienę: tai barš- 
čiukai, tai varškėčiai, tai kugelis (plokš
tainis) — tokių gardžių net Lietuvoj re
tai’ tekdavo ragauti. Dėkui šeimininkėm ir 
virėjai!

Mums buvo keista ir neįprasta matyti 
kaip anglai — meškeriotojai traukdavo 
žuvį iš sodybai priklausančio ežero su van

šiaip juk yra daugiau visuomenės narių ten nesilan
kančių, negu besilankančių, o juk jis, užsilipęs ant 
bačkos viduryje miesto, nešauks, girdi, esu gavęs 
kvietimą, bet juo nesinaudoju, nes nenoriu būti įtar 
tas siekiant karjeros ar lenkiant galvą prieš ponų 
Bražų turtus bei įtakingumą. Kvaila būtų taip pro
tauti — nusprendė jis ir atmetė šalin dvejojimus. 
Jis nustatė faktą sutiksiąs ten daug žmonių, kurie 
bus jam įdomūs, jei ne kuo kitu, tai bent kaip ste
bėjimo objektai.

Tuo atveju jis neapsiriko. Iš pradžių jis laikėsi 
gana pasyviai ir veikiau kaip stebėtojas, bet ilgai
niui tarp kitų jis susidūrė su žmonėmis, kurie jį su
domino, kurių jis visuomet ilgėjosi ir kurie bent iš 
dalies jam pavadavo Vaišvilą.

Labiausiai jis susiartino su meno istoriku, nuo 
kurio kaip tik šiuo momentu buvo pasitraukęs.

Jam statant ant stalo tuščią puodelį ir taikan
tis paimti kurį pyragėlį, į jį kreipėsi greta stovinti 
ponia, vieno aukšto Užsienių Reikalų ministerijos 
pareigūno žmona:

— Sakykit, ponas Balėnai, kokia bus tamstos 
sekanti knyga?

Balėnas nepagalvojęs atrėžė:
— Manau, kaip visos: keturkampė.
Ponia sumišo, bet nusijuokė ir pasakė:
— Tamsta juokauji! Aš noriu tikrai žinoti...
Bet ją nutraukė priėjusi namų šeimininkė:
— Atleisk, miela Matilda, kad atimsiu nuo ta

vęs malonų kompanijoną. Būtinai jį turiu nuvesti 
kitur. Ponia Bražienė paėmė jį už parankės ir nusi
vedė į saloną, sakydama:

— Tamsta visuomet tik su vyrais ir su vyrais. 
Taip negalima...

Balėnas nusijuokė ir užginčijo:
— Priešingai. Kaip tik ponia mane atplėšėt 

nuo gražios moters.
— Ak, Matilda! Ji ne dėl tamstos. Tarp mūsų 

kalbant, ji per kvaila. Aš tamstą pristatysiu tikrai 
įdomiai moteriai, — kalbėjo ji, įvesdama Balėną į 
saloną.

— Ji dailininkė... grafikė. Tik prieš kelias die
nas grįžo iš užsienio. Vaišvilaitė... Tamsta ją pa
žįsti? — paklausė ji, pastebėjus Balėną kiek krūp
telėjus, jai ištarus pavardę.

— Ne. Pažįstu jos brolį, — atsakė Balėnas 
sausai.

— Štai, brangioji Julija, tai nauja žvaigždė 
mūsų literatūroje... Ponas Balėnas. Palieku jį tau 
globoti, — pasakė ponia Bražienė, atvedusi Balė
ną prie kanapėlės vidury saliono po palme. Ji link
terėjo galva ir pasitraukė, užšnekinusi ir nusivedu

si tolyn ponią, kuri prieš tai sėdėjo greta Julijos.
Balėnas akimirksniui sužiuro į Julijos veidą. 

Pradžioje jis užfiksavo tik jos tamsias, į jį žiūrin
čias akis ir juodus, net mėlyno atspalvio, retai Lie
tuvos žmonėse pasitaikančios juodumo, plaukus.

—Sėskit, — tarė ji, rodydama vietą šalia sa
vęs. — Taip, tamsta esi toks, kokį maždaug vaizda
vausi.

Balėnas nerado žodžių atsakymui. Jis klusniai 
atsisėdo, ir rimtai, bet mažiausio šypsnio žiūrėjo į 
kalbančiąją.

Julija nusijuokė. Jos juokas, kaip ir balso 
tembras, buvo žemų gaidų, švelnus, einąs iš krūti
nės gilumos.

—Nustebot? — tęsė ji šypsodama. — Aš 
tamstą jau gerokai pažįstu. Bus jau antri metai...

— Iš tikrųjų... Man tatai labai malonu, bet... 
— pagaliau išspaudė Balėnas žodžius, neturinčius 
nieko bendro su tikromis jo mintimis ir šiuo mo
mentu patiriamu jausmu.

Julija liovėsi šypsojusi. Tik pastebima skersi
ne raukšlele sutraukė jos tankius antakius.

—Ar tamsta negalėtum valandėlę užmiršti 
esąs salone per arbatėlę? — paklausė ji ir pažvelgė 
jam į akis plačiu, viską apimančiu žvilgsniu.

— Galiu, — nusijuokė Balėnas ir tuo pat aki
mirksniu pajuto, kad jį paliko bet koks susivaržy
mas.

— Tai labai gerai. Ir užmirškit. Man apie 
tamstą daug rašė ir pasakojo Vytautas, mano bro
lis. Jis liepė man tamstą surasti ir globoti.

— Vadinasi, jei ne šios dienos susitikimas, tai 
vistiek... — pradėjo jis, bet Julija jį nutraukė:

— Ši diena niekuo dėta. Jei nebūtume šian
dien susitikę, būčiau ryt poryt atėjusi pas tamstą. 
Tik todėl atvykau visu mėnesiu anksčiau, kad ras
čiau tamstą mieste, prieš išvykstant atostogauti. Na, 
bet man jau laikas eiti, — baigė ji pakildama.

— Ar tamsta lankai kavines? — paklausė ji, 
jau eidama per salioną.

— Lankau.
— Gerai. Tada, jei turėsi tamsta laiko, pasi

matysim ryt, septynioliktą valandą, kampinėj ka
vinėj.

— Būsiu.
Priėjusi duris, ji pasisuko ir ištiesė Balėnui 

ranką:
— Ligi ryt.
Balėnas pabučiavo jam ištiestą ranką ir paju

to, kad tas pabučiavimas suartino jį su Julija labiau, 
negu daugelio dienų bendravimas.

(Bus daugiau)

dens lelijomis tik tam, kad prieš einant 
namo pagautą laimikį vėl paleidus atgal 
į vandenį. Sako, kad tai sportas. Golfo 
aikšte ir miške esančiomis šaudyklomis 
■neteko naudoti. Na, o bemaž kiekvieną va 
karą praleisdavom jaukiam bariuke, kur 
šeimininkavo barman'as Pranas B..., jis 
mus — labai puikiai aptarnaudavo.

Savaitę praleistą Lietuvių Sodyboj nuo
lat minėsime ir, jeigu nebūtų taip toli nuo 
Hamburgo, tai būtume ten dažni svečiai. 
Sodyba — tipiški Anglijos rūmai, kaip 
mes kadaise, jauni būdami, juos įsivaizda
vome, bet jų įnamiai pasižymi lietuvišku 
vaišingumu. Jo personalas, ypač pats šei
mininkas ir žmona mumis taip rūpinosi, 
mus lepino, jog šioj vietoj norime jiems 
tarti nuoširdų lietuvišką ačiū. Taip pat 
esame dėkingi per visą buvimo laiką, kaip 
Lietuvių Sodyboje, taip ir Studijų Savai
tėj mus globojusiems, ypač mielam Me
čiui Bajorinul.

Keturių hamburgiečių vardu
M. Lipšys

Atsiusta paminėti
Dr. Juozas Vaišnora, MIC, JURGIO MA

TULEVIČIAUS KELIAS Į VILNIAUS 
SOSTĄ ir ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTl 
VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE, 
94 psl. knygutė. Išleido Tėvai Pranciško
nai, Brooklyn, N.Y., 1982 m. Kaina 4 dol.

LITUANUS, Nr. 3, 1982 m. Lietuvių žur
nalas anglų kalba išeinąs kartą per 3 mė
nesius. Prof. R. Schmalstiego straipsnis 
apie lietuvių tautinius vardus, ir kt. įdo
mūs straipsniai. 88 psl. Redaktorius A. 
Klimas, Rochesterio universitetas. Tiražas 
4200 egz. Metinė prenumerata — 10 dol. 
Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, 
IL 60629, USA.

Elta-Press, Nr. 7, 1982 m. liepos mėn. 
Eltos Informacijos italų kalba, šiame nu
meryje: LKB Kronikos Nr. 52 vertimas į 
italų kalbą. Be to pirmame puslapyje at
spausdinta dviejų naujų Lietuvos vysku
pų fotografijos ir trečiame puslapyje — 
vedamasis straipsnis. Red. V. Mincevičius, 
Roma.

Pasaulio lietuvis, Nr. 8-9, 1982 rugpjū
tis - rugsėjis PLB leidžiamas mėnesinis 
žurnalas. Red. Br. Nainys, Chicago, USA.

Vysk. Vincentas Brizgys, NEIŠSKI. 
RIAMI TRYS NEŽINOMIEJI žmogus, (pa
saulis ir Dievas, religinės mintys, sekant 
belgų teologiją kun. Robertą Guelluy. 264 
psl. knyga, kaina 5 dol.

Su Iwtuviait 
fai.saulgjt

DAIL. M. STANKŪNIENĖS 
DARBŲ PARODA

Spalio 1 d. „Galerijos“ patalpose, Čika
goje, buvo atidaryta dail. Magdelenos Stan 
kūnienės paveikslų paroda. ŠĮ kartą daili
ninkė pasirodė su savo grafikos ir tapybos 
darbais, su paveikslais, kurie rodo Lietu
vos sodžiaus moterų rūpesčius ir nesibai
giančius darbus. Tai aplinka, kurioje Mag 
dalcna praleido savo jaunystę.

MIRĖ VIENUOLĖ
Ivrėjo-je, netoli Torino, Šiaurės Italijo

je, buvo palaidota lietuvaitė vienuolė se
suo Konstancija Tranavičiūtė. Velionė bu
vo sulaukusi 76-erių metų amžiaus. Buvo 
kilusi Iš Pasvalio. Jaunystėje atvyko i 
Italiją ir 'įstojo į šventojo kunigo Jono 
Bosco įsteigtą Marijos Krikščionių Pagal 
bos seserų -vienuoliją. Vienuolijoje velionė 
sesuo Konstancija Tranavičiūtė yra ėjusi 
atskirų bendruomenių 'vadovės pareigas.

MIRĖ GYDYTOJA A. BALČIŪNIENĖ
Rugpjūčio 20 d. Los Angeles mieste, ■ 

Callf. po širdies operacijos mirė dantų gy
dytoja Aleksandra Balčiūnienė — rašyto
jo J. Švaisto - Balčiūno našlė.

(Prieš karą gyd. A. Balčiūnienė turėjo 
dantų gydytojos kabinetą Žaliakalnyje, 
Kaune. Velionė mirė turėdama 84 m. atn- 

’ šiauš.

LIETUVIS FILOSOFAS
Mažai kam tarp lietuvių yra žinomas 

Pennsylvanijos universiteto profesorius, 
vienas pagrindinių Amerikoje modernio
sios prancūzų filosofijos žinovų ir jos teks 
tų į anglų kalbą vertėjas, prof. dr. Alfon
sas Lingis.

Alfonsas Lingis yra antros kartos Ame
rikos lietuvis, gimęs savo tėvų ūkyje Čika 
gos. apylinkėje. Jo tėvai — pirmojo pašau . 
lino karo laikotarpio ateiviai. Alfonsas už
augo ūkyje, išėjo aukštuosius mokslus Lo- 
yolos universitete, Čikagoje, ir Louvalne 
universitete, Belgijoje, kur studijavo filo
sofiją, literatūrą, antropologiją ir psicho
logiją. Baigęs mokslus Belgijoje, sugrįžo 
Amerikon, kur dabar jau 15 metų, profe
soriauja Pennsylvanijos valstijos universi
tete.

Jis kasmet daug keliauja ir rašo. Jo raš 
tus filosofinėmis temomis spausdina JAV 
moksliniai žurnalai. Deja, jis tik silpnai 
kalba lietuviškai.

J. JURKONIS VIEŠĖJO AMERIKOJE
Miunchene, Vokietijoje, gyvenąs londo- 

nietls Jonas Jurkonis su dukra ir anuku 
viešėjo Čikagoje, kur buvo apsistojęs pas 
savo gimines ir aplankė „Draugo“ redak
ciją. Ten jis painformavo apie Vokietijos 
lietuvių gyvenimą.

A. JUODVALKIO PAGERBIMAS
Rugsėjo 12 d. Čikagos Liet. Tautiniuose 

Namuose buvo suruoštas žum. Antano 
Juodvalkio 70 metų amžiaus ir 50 metų 
visuomeninio darbo sukakties atžymėji- 
mas.

AR LIETUVIŲ HELSINKIO 
KOMITETAS LIKVIDUOTAS?

Čikagos DRAUGAS paneigė Paryžiaus 
KULTŪROS žurnalo žinią, kad lietuvių 
Helsinkio komiteto narė Ona Lukauskaitė 
-Poškienė yra mirusi ir komitetas yra 
„praktiškai likviduotas“.

DRAUGAS sako, kad O. Poškienės gi
minės Amerikoje rugpjūčio 18 d. yra gavę 
jos ranka rašytą Ilgą laišką, datuotą lie
pos 29 d. Ji pranešė, kad serganti, bet te
begyvenanti savo bute Šiauliuose. Be to 
yra žinoma, kad komiteto narys E. Finkelš 
teinąs tebėra Lietuvoje, o Vakaruose gy
vena Tomas Venclova. Tad komitetas nė
ra likviduotas.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 80

Laikrodis išmuša antrą valandą per 2 
sekundes.
Per kiek laiko jis išmuša trečią valandą?

Atsakymas Nr. 79
Iš viso dalyvavo 1975 sportininkai. Pir

mą kartą surikiavo 44X44, antrą — 45X 
45. .......

Apiplyšęs tipelis tamsioj gatvėj susistato 
do praeivi:

— Mielas pone, duok man pinigų vaka
rienei. Esu bedarbis, alkanas ir nieko ne
turiu, tik va šitą peilį...

Du hipiai ateina i restoraną.
— Atsiprašau, be kaklaraiščių negaliu 

jūsų įleisti, — sako durininkas.
Po pusvalandžio jie vėl sugrįžta, ir vie

nas jau su kaklaraiščiu.
Durininkas dabar sustabdo antrąjį.
— Nesikabi-nk — aiškina tas su kakra- 

raiščiu. — Tai mano žmona, o jai juk kak
laraiščio nereikia.

Valgyti morkas — sveika akim. Ar ma
tėt kada triuSį su akiniais?

Niekad nesivesk dėl pinigų: juos visad 
gali pigiau pasiskolinti.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Laukiu. Ilgai laukiu... ir vis nesulau
kiu kas būtų atkreipęs dėmesį į V. Rakaus 
kaitės rašinį „Svajonė apie laisvą pasau
lį", tilpusiį „Europos Lietuvyje“ š.m. rug
sėjo mėn. 24 d.; o atkreipęs dėmesį, butų Tuo tarpu palikime juos ramybėje. Grįž

Iš LKB Kronikos Nr 54
PO PANŲ KALNO SUNAIKINIMO

parašęs bent trumpą laiškutį į to pačio 
laikraščio skiltį „skaitytojų laiškai“. O 
tiek daug labai įdomių minčių šiame V. 
Rakauskaitės rašinyje!

'Gaila, kad ji pašykštėjo paryškinti šias 
mintis plačiau. Kad ir nebuvęs šjm. bir
želio mėn. 12 d. Vašingtone vykusioje kon 
ferencljoje „Pasaulis be komunizmo“, la
bai nedrąsiai imsiuosi šio uždavinio, žino
ma, aš vystysiu jas ne taip, kaip jos buvo 
vystomos konferencijoje (nes aš joje ne
buvau), bet taip, kaip aš šias mintis su
prantu, kaip aš jas (įsisąmoninau po dažnų 
ir neretai ilgokų svarstymų su savim. Ir

kime prie ano rusų galvojimo, kad tokia 
„tvarka negali išsilaikyti ilgiau mėnesio, 
nes ji priešinga kasdieniam žmogiškumui.

Deja, štai jau praėjo virš 60 metų ir ši 
„nežmoniška“ tvarka visgi laikosi... Tie
sa, tie rusai, kurie norėjo likti „žmoniš
ki“, neatsilaikė — milijonai mirė badu.

Ir šiandien yra dar daug tų „žmoniškų“ 
kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse... 
dar mažesnė mažuma iš tų „žmoniškųjų“ 
■tarpo vis dar kažkaip sugeba slankioti 
tarp šių dviejų, institucijų laisvi. Mes juos 
vadiname mandriu mažai kam supranta
mu žodžiu „disidentai“.

šis mano laiškas tad bus daugiau sau, 
man pačiam, negu pašaliniam, kad ir mie
lam, skaitytojui.

Taigi, 'šis laiškas yra mano pasikalbėji
mas su savim.

Kad V. R-tės atpasakotas konferencijos 
paskaitų mintis geriau supratus, aš pradė-

Deja jų yra labai mažai. Jiems nepapras 
tai sunku gyventi ir išsilaikyti „laisvėje“, 
nes jie nors ir aiškiai nusistatę prieš val
džią, bet irgi nenori gyventi, kad ir šalia 
valdžios sukurtoje „sistemoje,,; „sistema“ 
Jiems yra amorali ir per tai žmogų nie
kinanti.

siu nuo pagrindinės tiesos, kalbant aipie 
Sovietų Sąjungą, kuri Vašingtone vykusio 
je konferencijoje gal ir nebuvo paminėta.

Būtent. Revoliucijai įvykus amžiais bu
vusi „Rosija“ iškart dingo. Leninas jai da
vė kitokį vardą — „C.C.C.P.“ (Sovietinių 
Socialistinių Respublikų Sąjunga“. Gal 
tuo metu Leninas visai nuoširdžiai taip 
ir galvojo, kad didelė Rusija, apimanti 
daug tautų, tik ir galėjo būti valdoma so- 
cialistiškai — demokratinių respublikų są
jungos pagrindu. (Nors inž. S. Kairio- 
Kamlnsko atsiminimuose randame tokiai 
mano prielaidai priešingas mintis, kuomet 
jis prisimena Leniną).

Ir štai šitokiame pasikalbėjime su savi
mi „aš prieinu prie labai svarbaus klau
simo mus visiems, laukiantiems išsilaisvi
nimo, Sovietų Sąjungos vidaus santvarkai 
griūvant.

Kada? — mano pirmas ir labai aiškus 
klausimas.

Ar istorinių (įvykių padedama Sovietų 
Sąjungos santvarka linksta į spartų su- 
griuvimą ar į lėtą sustiprėjimą? — mano 
antras klausimas kad ir aiškus, 'bet spau
doje kažkodėl beveik nesvarstomas... 
(šiuo klausimu plačiau užsiminsiu sekan
čiame laiške).

Tačiau beveik revoliucijos vyksmui 
esant dar užuomazgoje, Leninas mirė. Po 
jo sekė garsusis Stalinas. Jam viešpatau
jant tos pačios Rusijos pavadinimo raidės 
kad ir paliko, bet jų reikšmė pranyko. Ir 
socialistinė ir demokratinė ir respubliką ir 
pagaliau sąjunga — visi šie žodžiai nete
ko turinio; tapo tušti, bereikšmiai. Socia
listinių Respublikų Sąjunga išvirto į Vals
tybinio kapitalizmo diktatūrą, kurioje vis
kas priklauso valstybei, kurioje visi eks
ploatuojami, išskyrus tik tuos, kurie eks
ploatuoja; kurioje betkokios ribos eksplo- 
tacijai nenustatomos.

Dabar prisimenu. Prieš daug metų kar
tą užsienio žurnalistas paklausė Molotovą: 
„Ar tai nebuvo kriminalas, kada valdžia 
sušaudė tris tūkstančius valdžios įsaky
mui nepaklususių ūkininkų?“

Ne, atsakė Molotovas „kriminalas gali 
būti tik tada, kada nušaunami keli, bet 
kada sušaudomi tūkstančiai, tuomet ku
riama istorija“.

•••
Ir štai dabar manau, darosi supranta

mesnė irgi prof. Dr. A. Štromo mintis, ku
rią jis plačiai išdėstė konferencijoje. Bū
tent — sovietinis žmogus negyvena val
džios sukurtoje sistemoje (t.y. valstybinio 
kapitalizmo diktatūroje), jis stengiasi ją 
apeiti, valdžią apgauti.

O kaip gi jam kitaip įgyventi? Pasiduoti 
žiauriai valstybinio kapitalizmo eksploa
tacijai Ir... mirti?!

Iš to seka, kad sovietinis žmogus išdirbo 
savo „sistemą“, kurioje jis gyvena ir išgy
veno jau virš 60 metų.

Šios „sistemos“ reikalu Amerikoje pasi
rodė stambi 316 psfl. knyga. „U.S.S.R, The 
Corrupt Society“. Jos autorius K. Simis 
dabar gyvena Virginijoje, išbuvęs 17 me
tų Sovietų Sąjungoje gynėju teismuose ir 
teisės profesoriumi.

Kalbamos „sistemos“ svarbiausios prie
monės yra dvi — kyšiai ir vogimai iš val
džios. Tai yra ten „sistemos įstatymai. Pa
ti sistema veikia garantuotai gerai, nes 
joje dalyvauja visi — gyvieji, irgi... miru
sieji

Krematoriumo darbininkai, prieš kūną 
sudeginant, išima j,į iš karsto, nurengia... 
lavona įmetamas į krosnį, kars
tas grąžinamas graboriui, viskas parduo
dama juodoje rinkoje. Grynas pelnas 
kruopščiai apskaičiuojamas ir padalina
mas — du trečdaliu krematoriumo darbi
ninkams, o vienas laidotuvių organizato
riams.

Arba. Statybos prižiūrėtojas, kad padi
dinus savo darbininkų sąrašą ir už jų 
„darbus“ gavus iš valdžios pinigus, įrašo

Pradėsiu nuo pirmojo klausimo — ka
da? Kas bemėgintų į šį klausimą atsakyti, 
manau, neišvengiamai turi suklysti. Juk 
suklydo irgi tie, kurie 1918-19 metais ilgi
no 'Sovietų Sąjungos gyvenimą iki dviejų 
savaičių arba mėnesio; suklydo prieš de
šimts metų irgi žinomas Sovietų istorikas 
Amalrik, kuris mėgino Sovietų Sąjungos 
gyvenimą sutrumpinti iki 1982 metų. At
seit pilni trys mėnesiai beliko iki Lietu
vos Išsilaisvinimo!..

Man rodos, kad klausimą — kada? rei
kėtų formuluoti, kiek įdomiau ir kūrybiš
kiau. Būtent — kas laiko šią blogybėmis 
pritvinkusią pūliuojančią sistemą taip 
ilgai?

Prie normalių sąlygų, taip atrodo, ši 
■blogybėmis pritvinkusi „sistema“ turėjo 
jau seniai sprogti. Bet ji nesprogo, nes ją 
laiko saugumo KGB gerai suorkestruota 
ir diriguojama baimė. Sąjungoje baimė 
yra absoliuti ir visuotinė; tiek visuotinė, 
kad gyvenąs baimėje Ir sukraipytoje tik
rovėje, žmogus net nemato savų puvenų 
— alkoholizmo, kasdieninės depresijos ar 
priespaudos. Šitokioje baimės sistemoje 
mažos ir didelės tautos gyvena jau dešimt 
mečius. Ir vienas dalykas yra tikras — nė 
Federčuk, nė Andropov šių dešimtmečių 
skaičiaus nemažins. Jų uždavinys yra ki
toks — juos prailginti.

V. Rakauskaitė todėl labai gerai padarė, 
kad nors ir labai suglaustame konferenci
jos aprašyme rado vietos paminėti Penta
gono patarėją F. Kresner, kuris kaip tik 
kalbėjo apie baimę, naujai atsiradusį veiks 
nį tarptautinėje politikoje (šia prame apie 
baimę esu rašęs kiek anksčiau, todėl ne
kartosiu).

Žinoma, baimei galima priešintis. Tą da
ro disidentai ir laisvės kovėtoj ai.Bet, kad 
priešinimasis pasiektų tikslo, reikalingas 
platus kruopščiai apgalvotas .planas su 
laisvojo pasaulio parama. Tokie niekuo
met nebuvo. Vien „Amerikos Balsas“ to ne 
padarys. Nenuostabu todėl, kad minėtoje 
konferencijoje atstovas F. Adelaides „Am. 
Balsą smarkokai pakritikavo. Be šitokio 
plano, esu linkęs manyti, disidentų veik
lai gali būti tik mėgėjiškais mazavaisiais 
bandymais. Šia proga aš sveikinu prof. Dr. 
A. Štromą, gavusį vykusios konferencijos 
Laisvės premiją. Ji duodama tik dešimčiai 
asmenų pasaulyje, kuriuos konferencija 
pripažįsta daugiausia pasidarbavusiais 
prieš komunizmą. Ir 'štai šių 1982 metais 
išrinktųjų dešimties tarpe pasaulyje yra 
irgi Lietuvos pilietis prof. Dr. A. Štromas. 
Su džiaugsmu spaudžiu jam ranką.

Iki pasimatymo Čia arba Karaliaučiuje.

1982 m. birželio 8 d. Telšiuose buvo su
kviesti vyskupijos dekanai pokalbiui su 
RRT įgaliotiniu P. ANILIONIU. Nedaly
vavo tik Mažeikių dekanas kun. Jonas 
GEDVILĄ. D ekanai atsisakė kalbėti Tel
šių raj. vykdomajame komitete, kadangi, 
Telšių raj. valdžia išniekino Panų kalną. 
Pokalbis 'įvyko Telšių vyskupijos Kurijo
je. įgaliotinis, kaip įprasta, kalbėjo apie 
religinių susivienijimų nuostatus. Apie 
Panų kalną jis taip atsiliepė: „Religinis 
ekstremizmas iššaukė ateistinį ekstremiz
mą“. Po pokalbio dekanai įteikė įgalioti
niui pareiškimą:

„Nuo neatmenamų laikų, pagal Bažny
čios patvarkymą, kunigai su tikinčiaisiais 
kasmet lapkričio 1 d. ir 2d. meldžiasi 
kapuose už minusius. 1981 m. lapkričio 1 
d. beveik visose Telšių vyskupijos parapi
jose buvo uždrausta tikintiesiems bendrai 
melstis kapuose už mirusius. Kai kur 
(pvz., Telšiuose) tą dieną buvo uždrausta 
net kryžius pašventinti kapuose. Kituose 
rajonuose (pvz., Mažeikiuose), žodiniai 
nebuvo uždrausta, tačiau kapuose taip gar 
šiai buvo paleista garsinė aparatūra, kad 
jokiu būdu negalima buvo bendruomeniš
kai tikintiesiems pagerbti savo minusius 
ir už juos pasimelsti. Mes, tikintieji, pasi
jutome grubiai įskaudinti. Visi žmonės pa 
sipiktinę reiškė protestą, kad jie negali 
pagerbti savo mirusius taip, kaip reikalau 
ja tikėjimas ir Bažnyčia.

1982 m. balandžio 2-3 d. naktį Telšių 
raj. Gadunavo apyl. Pasruojės kaime bu
vo žiauriai nusiaubtas mūsų tautos istori
nis — religinis paminklas Alkskalnis — 
Panų kalnas ir išniekinti kapai: nuversta 
ten nuo seno stovėjusi koplyčia; sienų rąs 
tai, lubos, stogas kažkur išvežti; nugriau
tos dvi mažos koplytėlės ‘ir taip pat kužkur 
išvežtos; buvęs koplyčioje altorius taip 
pat sudaužytas, Marijos statula sudaužy
ta ir įmesta 'į ten pat esantį tvenkinį, šven 
ti paveikslai sunaikinti, kryžiai sulaužyti, 
sudaužyti: mediniai — nupjauti, Kristaus 
kančios su kryžių liekanomis išmėtytos ir 
sumintos į žemę, šis kapų, 'šventovės ir 
kryžių išniekinimas yra grubiausias tikin 
čios visuomenės'įžeidimas. (...) šio isto
rinio — religinio paminklo sunaikinimas 
ir kapų išniekinimas — tai ne eilinis pa
prastų chuliganų siautėjimas, bet organi
zuotas, sutelktomis jėgomis su transporto 
technika atliktas darbas. Turime pagrin
do teikti, kad tai yra blogos valios ateistų 
suorganizuotas nusikaltimas, padarytas 
ne be kai kurių valdžios pareigūnų prita
rimo.

Šia proga turime priminti, kad tai dau
gybės kryžių ir religinių — liaudies meno 
'paminklų mūsų tautoje sunaikinimo isto
rijos tęsinys.

Tarybinė Konstitucija suteikia laisvę 
Katalikų Bažnyčiai, kaip tokiai, su jos es
miniais įstatymais — kanonais, moralės 
dėsniais, dogmomis ir savitu kultu. Todėl 
į ją negalima žiūrėti kaip į kokią sektan
tų religiją, kur visiškai kita vidinė sant
varka, visai kiti kulto ir tvarkymosi įsta
tymai. Kai kuriose sektose renkami dva
sininkai, kai kur visai nėra dvasininkų. 
Todėl religinėse bendruomenėse ten vado
vauja pasauliečiai. Katalikų Bažnyčioje 
yra hierarchinė santvarka. Čia vadovau
ja žmonės su šventimais: vyskupai Ir ku
nigai. Tačiau jie turi laikytis kanonų, dog 
mų, moralinių ir esminių kulto principų. 
Katalikų Bažnyčioje visi pasauliečių ko
mitetai teturi tik padedamąją ir pataria
mąją galią. Jeigu jie imtųsi Katalikų Baž
nyčioje vadovavimo funkcijos arba truk
dytų vyskupams ir kunigams vadovavimo 
darbe, tai jie kaip tikintieji iškrenta iš Ka 
talikų Bažnyčios narių skaičiaus (kan. 
2345). Todėl akcija su bažnytiniais komi
tetais priėš Bažnyčios hierarchiją yra ne 
kas kita, kaip užsimojimas sunaikinti Ka
talikų Bažnyčią. Žinoma, Katalikų Bažny
čia negali su tuo susitaikinti ir ji yra pri
versta visomis jėgomis priešintis, ši kova 
yra prievarta Katalikų Bažnyčiai primes
ta. Ji nieko gero neduoda ir valstybei, tik 
kelia nerimą tikinčiųjų masėse ir pakerta 
pasitikėjimą valdžia.

šių visų faktų akivaizdoje mes, čia su
sirinkę Telšių vyskupijos ir Klaipėdos pre 
latūros dekanai, kaip tikinčiųjų ir kunigų 
atstovai ir pilnateisiai savo šalies pilie
čiai, reikalaujame:

Valdžia privalo Imtis visų priemonių, 
jog tie siaubingi nusikaltimai prieš žmo
niškumą ir švenčiausius tikinčiųjų jaus
mus — įsitikinimus (kapų, šventovių ir 
kryžių išniekinimai) nebepasikartotų ir ti
kintieji piliečiai būtų apsaugoti nuo tero
ro veiksmų ir kad ateityje jie nebūtų to
kiu grubiausiu būdu niekinami ir įžeidinė 
j aini .

Kulto įstatymai neturi būti leidžiami ir 
aiškinami prieš Bažnyčios pagrindinius 'įs
tatymus - kanonus ir konstituciją.

Aukščiau minėtiems ir panašiems veiks 
mams ir faktams toliau besitęsiant, bus 
labai apsunkintas arba neįmanomas nor
malus dialogas tarp Bažnyčios ir valdžios.

Pasirašė dekanai: kun. Bernardas TA- 
LAIŠIS, kun. Stanislovas ILINČIUS, kun. 
Bronius BURNEIKIS, kan. Kazimieras 
GAiŠčIŪNAS, kun. Petras PALŠIS, kun. 
Feliksas VALAITIS, kan. Juozapas GRUB 
LIAUSKAS, kun. dr. Petras PUZARAS, 
kun. Tadas POŠKA: vicedekanai: kun. 
Petras STUKAS, kun. Alfonsas LUKOŠE
VIČIUS.

ĮVYKDĖ PLANĄ
Maskva oficialiai pranešė, kad Lietuvos 

žemės ūkio darbuotojai įvykdė grūdų par
davimo valstybei 1982 m. planą.

„Respublikos kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai pristatė į paruošų punktus Ir per
dirbimo įmones 375 tūkstančius tonų grū
dų". Grūdai valstybei parduodami toliau.

MILICIJOS PAGELBININKAI
TIESA, praneša, kad Lietuvoje dabar 

veikia 3781 liaudies draugovė, jungianti 
daugiau kaip 150 tūkstančių narių, šie 
milicijos talkininkai prižiūri, kad „mies
tuose ir gyvenvietėse būtų pavyzdinga vie 
šoji tvarka".

Šiais metais draugininkams yra uždėtos 
naujas pareigos: jie turi padėti komunistų 
partijai įgyvendinti „aprūpinimo maisto 
produktais programą". Jie turi prižiūrėti, 
kad nebūtų vagiama ir kovoti su kitomis 
negerovėmis, ypač žemės ūkyje.

Bet ir draugovininkai ne angelai. Per 
keturis mėnesius už draugovių nuostatų 
pažeidimus buvo nubausti 162 draugovi
ninkai, ir jų 115 pašalintų iš draugovių.

DRAUGOVININKŲ VEIKLA
G. Kretančius „Valstiečių laikraštyje" 

rašo: »
— Gyvena Venckūnai prie pat kolūkio 

fermų.
Sutiko Jonas Venckūnas kolūkio parti

nės organizacijos sekretorių Vincą Dei
mantavičių ir sako:

— Ateikit rytoj vakare pas mus. pa
matysit, kas darosi... Ajai ajai...

— Kas gi jau ten taip darosi?
— Velka šėrikai, melžėjas kombinuo

tuosius pašarus kaip tik gali.
— Gerai, ateisiu.
Grįžęs sekretorius papasakojo kolūkio 

pirmininkui pokalbį su Venckūnu.
— Jeigu toks reikalas, neatidėliokit. Pa

siimk su savimi draugovininkus, liaudies 
kontrolierius Ir patikrinkit šiandien, — pa 
sakė kolūkio pirmininkas.

Kaip tarė, taip padarė.
Teisybę sakė Venckūnas. Daug tą vaka

rą grobstytųjų buvo sulaikyta. Su tenbele 
įkliuvo Ir Venckūno žmona. Grįžusi į na
mus priekaištavo vyrui:

—Nepakels dabar manęs 'į vyr. melžėjas.
— Kas galėjo žinoti, kad jie ne rytoj, o 

šiandien ateis, — bandė teisintis „sąžinin
gasis“ Jonas Venckūnas.
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„mirusiųjų sielas“.
Štai va, „sistemos“ pavyzdžiai.

Stasys Kuzminskas

Iš gyvenimo Rusijoje pirmais revoliuci
jos pradžios metais labai gerai prisimenu, 
kaip vyresnieji rusai sakydavo: „Ką? ši
tokia valdžia, šitoks režimas negali Išsilai
kyti ilgiau dvejų savaičių... na. ilgiausiai 
mėnesio. Juk viskas, ką valdžia daro yra 
priešinga kasdieninio žmoniškumo pagrin
dams“.

Žinoma, 1918-19 metais dar šios dabar
tinės rafinuotos „sistemos“ nebuvo. Bet 
jos pradai ir tų pradų kūrėjai jau buvo. 
Anais laikais jie vadinosi „miešočniki“ ir 
„ bezprizorniki“. Jie irgi gyveno šalia val
džios. Jų bu vo ne tūkstančiai'bet milijonai.

PAMINĖS ANT. BARANAUSKO 
SUKAKTI

Seinų krašto lietuviai ruošiasi paminėti 
vyskupo Antano Baranausko mirties 80 
sukaktį, kuri sueina lapkričio mėnesio 26 
dieną. Ta proga Seinų lietuviai yra pap
rašę leidimo sekmadienį, lapkričio 28-ąją, 
surengti lietuviškas pamaldas Seinų ka
tedroje, kurioje vyskupas Baranauskas 
yra palaidotas. Antanas Baranauskas pen
kerius metus iki mirties 1902-ais metais 
buvo Seinų vyskupu. Jis buvo pirmas iš 
Seinų vyskupų prabilęs katedroje lietu
viškai.

Kiti rašo
AR REIKALINGOS POLITINĖS 

PARTIJOS?
Kaip ankstyvesnės, taip ir pokarinės iš

eivijos didžiajai daliai susispietus Ameri
koje, ten įsikūrė ir svarbiosios mūsų orga
nizacijos. Ilgainiui tų organizacijų vado
vybė turėjo pereiti į jaunosios kartos, jau 
Amerikoje išauklėtos, rankas.

Ta jaunoji karta, deja, yra nutolusi nuo 
lietuviškų tradicijų, mažai pažįstanti Lie
tuvos istoriją ir gerokai suamerikonėjusi. 
Tas nekliudė jai įsijungti į daugelį Ame
rikoje esančių liet, organizacijų, išskyrus 
tas, kurios turėjo šaknis pačioje Lietuvo
je. Tai politinės organizacijos, kaip VLIK 
as ir jį sudarančios politinės partijos.

Todėl Amerikos lietuvių spaudoje daž
nai skaitome kritiškas pastabas dėl tų no 
litinių organizacijų ir retai randame tei
singą paaiškinimą. Bet štai VLIKo Seimo 
‘išvakarėse Čikagos DRAUGAS bando tą 
klausimą išaiškinti. Rugsėjo 10 d. veda
majame laikraštis sako:

— Reikia atsiminti, kad Lietuvos par
tijų grupės išeivijoje — tai žmonės iš tų 
sąjūdžių, kurie atkūrė nepriklausomą Lie
tuvą. Mes su didele pagarba sutinkame ir 
minime savanorius kūrėjus, kurie ginklu 
kovojo dėl Lietuvos laisvės. Panašiai turi 
būti pagerbti ir tie politinių grupių žmo
nės, kurie organizavo, kūrė nepriklauso
mą Lietuvą. Lietuvos partijų žmonės ne
priklausomybės metu dirbo ne dėl pinigų 
ir ne dėl garbės, o savo laiką ir jėgas, kai 
kurie net savo laisvę aukojo dėl nepriklau 
somos Lietuvos. Jie buvo savanoriai kū
rėjai politiniame, valstybiniame -gyveni
me, kuris buvo reikalingas, atliko svarbų 
organizacinį uždavinį šalia laisvės kovų 
frontuose. Dėl to šiems politiniams sąjū
džiams atstovaujantieji padaliniai išeivi
joje nusipelno dėmesio ir pagarbos.

Vyresnės kartos politinių sąjūdžių atsto 
vai turi tam tikrą patyrimą, kuris gali bū
ti naudingas ir dabartinėse pastangose, 
siekiant Lietuvai laisvės. Jie tada daug 
sunkesnėse sąlygose, Lietuvai esant be
veik nežinomi, ryžosi ne vien viduje, bet 
ir tarptautinėje viešumoje skelbti Lietu
vos laisvės šūkį.

Ne visuose kraštuose yra tokia politinio 
gyvenimo sąranga, kaip Amerikoje. Euro
pos valstybėse politinis gyvenimas vyksta 
daugiausia pagal tokį sukirpimą, koks bu

vo ir Lietuvoje. Dabar yra Europos par
lamentas, kuriame yra daugelis tokių par
tijų, kokių atstovai yra atblokšti į mūsų 
išeivijos tarpą, šių lietuviškų partijų žmo 
nės gali rasti daug lengvesnę kalbą su sa
vo partijų žmonėmis Europos parlamente 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ar dau 
gely kitų kraštų. Buvusių mūsų politinių 
partijų likučiai dar gali atlikti naudingą 
darbą per savo atitinkamų ideologijų 
žmones Europos ar kitų kraštų parlamen
tuose.

Turime daug atsitikimų, kad krikščio
nys demokratai, socialdemokratai ir kiti 
dalyvavo savo partijų tarptautiniuose su
važiavimuose, ten kėlė Lietuvos reikalus, 
pravedė reikiamas rezoliucijas. Įvairūs 
pasaulio kraštai, kur politinis gyvenimas 
reiškiasi panašų ideologijų partijomis, ko 
kios buvo ir Lietuvoje, turi dabar savo 
spaudą. Į ją kaip tik lengviau pravesti lie
tuviškus reikalus atitinkamos mūsų par
tijos atstovams. Panašiu partiniu pasiskirs 
tymu paremtoms valstybėms lengviau yra 
suprasti kai kurių mūsų Institucijų tęsti
numą, kai jos sudarytas ir jų veikimas tę
siamas pagal nepriklausomybėje turėtas 
politinio gyvenimo formas.

Reikia vengti bet kokių kraštutinumų. 
Jeigu mūsų išeivijoje subrendusi karta 
randa kitokius veikimo būdus, jiems la
biau prieinamus ir patrauklius, ir daro 
Lietuvai naudingą darbą, tuo galima pasi
džiaugti. Taip pat ta jaunesnė karta turi 
džiaugtis, matydama iš buvusių Lietuvo
je partijų sudarytų institucijų veikimo 
naudingų bruožų. Reikia dirbti ir nekliu
dyti kitų darbo.

Turim atsiminti, kad ir mūsų partijos 
yra nešėjos kurių nors idealų. Krikščio
nys demokratai akcentuoja krikščionišką 
pasaulėžiūrą, socialines reformas. Tauti
ninkai išryškina tautos meilę. Socialdemok 
ratai pabrėžia socialinės lygybės ir gero
vės visuotinį siekimą. Valstiečiai liaudi
ninkai atstovauja demokratiškos valstijos 
gerovei. Frontininkai gyvena laisvės kovų 
ryžtu. Kiekvienas mūsų iš Lietuvos atsi
vežtas politinis sąjūdis turi kokį nors svar 
bų pasisavintą bruožą. Jie mums brangūs, 
kaip atlikę ypatingą misiją Lietuvos lais
vės atkūrime po I pasaulinio karo ir da
bar, kiek jėgos ir aplinkybės leidžia, be- 
vykdą savo valstybės laisvės siekius.

Reikia priminti neseniai iš Lietuvos at
vykusio dr. K. Ėringo žodžius, paskelbtus 
„Lietuvių dienų“ šių metų kovo numery:

LIETUVOS FILATELISTAMS
Sov. Sąjungos ryšių ministerija išleido 

naują laiškams voką — su sovietiniais her 
bais ir naujųjų LTSR Aukščiausios Tary
bos rūmų paveikslu. „Lietuviška“ tema 
šiais metais be to buvo išleistas kita vo
kas. Jis buvo skirtas Z. Angariečlo 100 
metų gimimo sukakčiai. Taip pat meniniai 
vokai buvo atpausdinti su rašytojo A. Vie
nuolio ir kompozitoriaus A. Kačanausko 
portretais.

RELIGINĖS APEIGOS DAR GYVOS
Kaip praneša VALSTIEČIŲ LAIKRAŠ

TIS (X.12), net Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos prezidiumas susirūpino, kad 
respublikoje nevykdomos „santuokos ir 
'šeimos kodeksas“.
Vedybų, krikšto ir laidotuvių apeigos vyks 
ta ne pagal partijos nurodytas „naujas tra 
dicijas“, t.y. vis dar laikomasi religinių 
papročių. Todėl aukščiausias organas nuta 
rė duoti nurodymus rajonų Ir miestų liau
dies deputatų taryboms „toliau atkakliai 
rūpintis civilinės metrikacijos skyrių velk 
los tobulinimu, stiprinti jų darbo kontro
lę, spręsti materalinio techninio aprūpini
mo problemas. Šioje veikloje pasitelkus 
kultūros, švietimo įstaigas, liaudies tradi
cijų tarybas, kitas visuomenes ir savavelk 
smiškas organizacijas reikia siekti civili
nių santuokos, gimimo ir laidojimo apei
gų emocinės įtaigos bei ideologinio povei
kio didinimo, kad kiekviena šeimos šventė 
ar kitas renginys padėtų stiprinti piliečių 
atsakomybę valstybei ir visuomenei, kel
tų šeimos santykių kultūrą".

Tas reiškia, kad Lietuvos gyventojai vis 
dar nenori naudotis valdžios siūlomomis 
ateistinėmis apeigomis. O komunistų par
tija ir vietos okupacinė valdžia nepakan
kamai „atkakliai“ jas įgyvendina.

PROF. P. ŠTVICKIO SUKAKTIS...
Lietuvos spaudoje buvo trumpai pami

nėta prof. Pranciškaus Šivickio 100 metų 
gimimo sukaktis. Įžymus mokslininkas ir 
pedagogas nuėjo sunkų gyvenimo kelią. 
1905 m. emigravo į Ameriką ir į nepri- 
klausimą Lietuvą grįžo jau pripažintu 
mokslininku. Dirbo Kauno universitete, 
organizavo anatomijos ir embriologijos 
katedrą.

Būtų klaidinga siekti lietuvių organizaci
jų sumažinimo, jas paneigiant. Priešingai, 
gal būt, kaip niekad istorijoje, mums rei
kia išklausyti vyriausios kartos balsą, nes 
tik ji yra Lietuvos suvereniteto gėrio gy
vas liudininkas. Juk to tikro gėrio, o ne 
mūsų baltų mūrų, ne šviesios pristigusi 
kryžkelėse alksta Lietuva. Taigi dokumen 
taliai menančių nepriklausomą Lietuvą 
balsas ypač svarbus".
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 M.
X. 23 DELIS Nepaprastas Suvažiavimas, 

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

XL6-7. LKD Suvažiavimas, Huettenfeid, 
Vokietija.

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

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

BRITANIJOS VASAROS LAIKO GALAS
Naktlį iš spalio 23 į 24 dieną Britanijos 

laikrodžiai bus pasukti vieną valandą at
gal.

Nuo tos dienos Britanijos laikrodžiai 
eis pagal Grinvičio vidutinį laiką (GMT), 
kuris skiriasi nuo Europos kontinento kraš 
tų viena valanda.

E. L. ADMINISTRACIJOS PRAŠYMAS.
Europos Lietuvio administracija gan daž 

nai gauna pinigines perlaidas, kuriose nė
ra siuntėjo pavardės.

Spalio 18 d. tokia perlaida buvo gauta 
iš Vokietijos (Saarbruecken). Iš ten bu
vo išsiųsta .£57.88, Lithuanian House Ltd. 
vardu, nepažymint nei kas pinigus siun
čia, nei už ką.

Administracija prašo siuntėją atsiliepti.

Londonas
LANKYSIME KAPINES

Lapkričio 7 d., sekmadienį, bendrai bus 
lankomos šv. Patriko, Leytonštone, kapi
nės 3 vai.

Artimiausia požeminė stotis — Central 
line Leyton.

PRIEŠADVENTINIS KAUKIŲ BALIUS
Sporto ir Socialinis Klubas rengia prieš 

adventinį Kaukių Balių 1982 metų lapkri
čio mėn. 13 diena (šeštadienį) 7.30 vai. 
vakaro, klubo patalpose, 345A Victoria 
Park Road, London E. 9.

Įėjimas 1.50 sv. Kaukių vakaro bufetas 
veltui. Klubo vadovybė kviečia visus sa
vo narius ir svečius dalyvauti su kaukė
mis.

MAIRONIO METŲ UŽBAIGIMAS
Gruodžio mėn. 5 dieną (sekmadienį) 5 

vai. po pietų, L.S. ir S. Klube valdyba 
rengia MAIRONIO METŲ UŽBAIGIMO 
MINĖJIMĄ, klubo salėje 345A Victoria 
Park Road, London, E.9.

Programoje M. Barėnienės paskaita, 
Londono choras dainuos maironines dai
nas, be to dar tikimasi, kad Londono lie
tuviškasis jaunimas irgi prisidės prie pro
gramos.

Minėjimo dieną klube veiks dail. M. 
Barėnienės dailės darbų paroda.

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.

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

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.

Derby
PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkoju ligos metu ma
ne lankiusiems: kun. dr. S. Matuliui, MIC, 
už Sakramentus ir maldas, Dr. S. Kuz
minskui, Dr. J. Mockui su ponia p. č. šir- 
vldui su ponia, tvarkiusiems ir rūpinu
siems visais mano reikalais, p. P. Popi- 
kai su ponia tvarkiusiems mano parodą, 
p. VI. Žemaičiui su ponia, p. J. šližiui su 
ponia, mano žmonelei Gertrūdai Bugailiš- 
kienei-, dukrai Sigutei ir žentui Richardui 
O'Brien, p. J. Zokui su ponia.

Dėkui taip pat, mano buvusiems virši
ninkams: Derby City Engineer e.p. Mr. R. 
Beswick ir Principai Traffic Engineer 
Mr. R. Bosworth, mane lankiusiems ligos 
metu.

Taip pat visiems už gėles ir dovanas.
. Petras Bugailiškis

Halifaxas
PRISIMINTAS V. BRAZAITIS

Spalio 17 dieną Halifax'o ir apylinkės 
lietuviai prisiminė prieš metus mirusį 
Aį-A V. Brazaitį. Šv. Mišias paaukojo kan. 
Kamaitis. Po pamaldų p. G. Brazaitienės 
namuose — pietūs. Vaišes parengė p. Bra- 
zaitienė ir p. Groblienė. Kalbas pasakė D. 
Banaitis ir kan. Kamaitis. A. G.

Manchesteris
MIRĖ KAZIMIERAS STEPONAVIČIUS

Rugsėjo 24 d. širdies smūgio ištiktas 
staiga mirė K. Steponavičius, sulaukęs 66 
mėtų.

Mirė nuvykęs į Derby filmuoti Bugai- 
lilškio parodos, būnant Ramonių name. 
Pradėjo silpti dar neatsisėdus į kėdę ir, 
V. Bernatavičiaus palaikomas, tuoj pat 
mirė. Ligoninėje jo neatgaivino.

Kazimieras gimė 1916 m. rugpjūčio 10 
d. Butrimiškių kaime, Alytaus valsčiuje 
ir apskrityje, ūkininko šeimoje ir turėjo 
4 brolius ir šešeilį, — jis buvo pats jau
niausias. Išmoko staliaus amato ir juo 
vertėsi iki pašaukė atlikti karinės tarny
bos, kurią atliko D.L.K. Vytenio pulke. 
Baigė mokamą kuopą ir įgijo jaunesniojo 
puskarininkio laipsnį ir liko liktiniu iki 
karo pradžios. Užėjus vokiečiams buvo 
savisaugos batalione reprezentacinėje kuo 
poje ir ėjo sandėlininko pareigas.

1944 m. rugpjūčio pradžioje išvyko į 
Vokietiją ir kasė apkasus. Po to gyveno 
Hafkrugo pabėgėių lageryje, vėliau per
sikėlė į Neuschtadą.

1947 m. rugpjūčio mėnesį atvyko į Ang 
liją, Market Hanborą, pereinamąją stovyk
lą. Atsikėlė į Eccles M/c ir čia gyveno iki 
mirties. Pradžioje dirbo tekstilėje, o vėliau 
— inžinerijoje, iš kurios išėjo į pensiją 
metais anksčiau.

Gyvendamas Eccles, prikausė DBLS-gai 
ir lietuvių klubui, kurio buvo patikėtiniu. 
Buvo ilgametis S-gos skyriaus sekretorius, 
daug metų išbuvo klubo valdybos ir revi
zijos k-sijos nariu. Laisvu nuo darbo ir 
pareigų laiku drožinėjo vytis, lėkštes, kry 
iželius, koplytėles ir padirbo lietuviškos so 
dybos modelį, ruošė parodas. Jo drožiniai 
buvo daug kartų išstatyti parodose ir ge
rai vertinami. Galiausiai įsijungė !į L.F.R. 
vienetą, ypač vidio, ir filmavo lietuviškus 
kultūrinius parengimus. Rūpinosi lietuviš
kais reikalais, rėmė spaudą ir įvairius lie- 
tuviškus parengimus, neapleido ir bažny
čios. I

j Nebuvo vedęs. Lietuvoje paliko 4 bro- 
i liūs ir seserį, su kuria susirašinėjo. Buvo 
i ramaus būdo, draugiškas ir kariškai drau-

smingas.
Laidotuvės įvyko spalio 2 d. St. Chad's 

k. bažnyčioje kan. V. Kamaitis atlaikė ge
dulingas pamaldas ir tarė žodį, apibūdini- 
nantį Kazimiero gyvenimą, darbus ir ne
tikėtą mirtį. Palaidotas Mostono kapinėse 
naujame lietuvių skyriuje prie Aušros 
Vartų paminklo, jis užėmė 14-tą vietą. 
Laidotuvėse dalyvavo 11'3 žmonių, kurie 
sunešė daug vainikų ir gėlių. Jų tarpe bu
vo Ir anglų. Kai kurie buvo atvykę iš 
Derbio, Bradfordo ir iš kitur. Iš to matosi, 
kad Kazimieras buvo populiarus ir visų 
gerbiamas.

Ilsėkis, Kazimierai, amžinoje ramybėje.
Po laidotuvių M. LekŠienė dalyvavu

siems laidotuvėse lietuvių klube paruošė 
šaunią arbatėlę — šiltus ir šaltus pietus, 
kuriuose dalyvavo didžioji dalis dalyvių.

Tokio masto laidotuvių Mančesteryje 
nėra buvę.

Jo liūdinčius užjaučiame visi ir kartu 
liūdime.

Ta pačia proga M. LekŠienė nuoširdžiai 
dėkoja kan. V. Kamaičiui už pomirtinių 
apeigų atlikimą Ir padėjimą sutvarkyti ve
lionio pomirtinius reikalus. V. Bernatavi
čiui, kurio rankose Kazimieras užmerkė 
akis, už visokią paslaugą, K. Subačienei ir 
A. Podvoiskienei už šeimininkavimą, klu
bui už patalpas ir viešiems už išreikštas 
užuojautas, pasakytas kalbas ir atsilan
kiusiems į laidotuves. A. P-kis

RAMOVĖNŲ BALIUS
■Spalio 9 d. L.K.V. S-gos „RAMOVĖS" 

Mančesterio skyrius lietuvių klubo patal
pose surengė metinį ramovėnų pobūvį — 
balių, kuriame dalyvavo virš 40 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas. Pobūvio — ba
liaus šeimininkė buvo K. Subačienė. Sta
lų palaiminimo maldą sukalbėjjo A. Jaki
mavičius.

Tuo pačiu metu ramovėnai V. Bernata
vičius ir A. Vigelskas šventė savo 65 m. 
sukaktis. Juos pasveikino ramovėnų pirm.
K. Murauskas ir įteikė jiems ramovėnų 
pasirašytas sveikinimo korteles ir dova
nas. Jiems buvo iškeptas specialus tortas, 
kurį perplovė jie patys. Visi jiems sugie
dojo Ilgiausių metų. Pasitaikė, kad savo 
gimtadienį kartu šventė ir M. Biliūnienė, 
kuriai taip pat sugiedota Ilgiausių metų. 
Jie padėkojo už sveikinimus ir linkėjimus 
ir atsilygino stipresniu gėrimu.

Ta pačia proga ramovėnus sveikino ir 
gražios kloties veikloje linkėjo organiza
cijų pirmininkai ir kiti.

Pobūvis praėjo visų pakilioje ir drau
giškoje nuotaikoje. A. P-kis

PADĖKA
L. F.R. vienetas nuoširdžiai dėkoja DBLS 

vaidybai už 50 svarų paramą vieneto rei
kalams.

Nottinghamas
MIRUSIŲ ATMINČIAI

Spalio 31 d. po 11.15 valandos pamaldų 
Lietuvių Aušros Vartų Marijos Židinyje 
lietuviams skirtu autobusu vykstame į 
lietuviškas kapines maldoj prisiminti Lie 
tuvos kankinius — mirusius. Autobusas, 
kurį parūpins J. šukaitis, prie židinio bus 
jau 12 vai. ir visus nuveš bei parveš veltui.

Ta pačia mirusių minėjimo mintimi Ži
dinyje per astuonias dienas nuo Vėlinių 
kasdien 18 vai. vyksta gedulingi mišparai; 
o sekmadienį, lapkričio 7 d., po 11.15 vai. 
Mišių. Vėlinėse trejos gedulingos mišios 
nuo 18 vai.

Vokietija
LIETUVOS KARIUOMENĖ ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS HAMBURGE
Hamburge lietuviai ir jų svečiai kariuo

menės jšventę paminėjo spalio 16 dieną.
17 vai. St Anger'o bažnyčioje Hamburge 

kun. dek. V. Šarka atlaikęs šv. mišias už 
mirusius Lietuvos karius. Jis pasakė ir 
šventei pritaikytą ilgą pamokslą. Per pa-1 
maldas buvo giedamos lietuviškos gies
mės, kurioms vadovavo pats dekanas. Jis 
savo nepaprastai gražiu balsu yra žinomas 
netik Vokietijos lietuviams, bet plačiai ir 
vokiečių tarpe. Per pamaldas vargonais 
grojo prof. Dr. — fizikas Vytenis Vasyliū- 
nas.

Tuoj po pamaldų toje pačioje bažnyčio
je buvo prof. Dr. Vytenio Vasyliūno ver- 
gonų koncertas. Nenorėdamas užimti pla
čiai programai daug vietos, pažymėsiu tik 
kūrinių kompozitorius. Buvo atlikti: Joc- 
hann Sebestian Bach, Felix Mendelssohn 
Bartholdi, Jeronimo Kačinsko, Oliver 
Messiaen ir Joseph Reinberger kūriniai.

Tolimesniam minėjimui šventės daly
viai susirinko į bažnyčios salę. Hamburgo 
apylnkės LB pirmininkas M. šiušelis ati
darė minėjimą ir pateikė šventei pritaiky
tą paskaitą. Taip pat kalbėjo ir kun. dek. 
V. Šarka.

Buvo pasisvečiuota, padainuota, o kas 
norėjo ir pasišoko prie patefono muzikos. 
Šventėje dalyvavo iir šiuo tarpu Hambur
ge viešiantys lietuviai iš mūsų Tėvynės 
Lietuvos.

Spalio 10 d., tuoj po lietuviškų pamal
dų, buvo pakrikštytas šiu'šelių — Manfre
do (bendruomenės -pirmininko) ir Dalios 
pirmagimis sūnus Dariaus vardu.

Po krikštynų naujagimio tėvai ir krikš

to tėvai suruošė svečiams, kurių buvo apie 
50, parapijos salėje vaišes.

Lietuviškos krikštynos Hamburge retas 
įvykis, todėl jos susilaukia didelio dėme
sio. I. Sragauskis

PAGERBTAS J. PYRAGAS
Rugsėjo mėn. Liubeke buvo suruoštas 

Jurgio Pyrago pagerbimas. „Aušros Var
tų“ biuletenis apie tai rašo:

Kun. Vaclovas Šarka, kalbėdamas iškil
mėse, pabrėžė vieningo darbo reikalą, kur 
norima atsiekti tam tikri laimėjimai lie
tuviškoje kultūrinėje veikloje. Nėra rei
kalo dėl mažų nesklandumų labai sielo
tis ir jaudintis, kai prieš mus yra dar di
deli uždaviniai: išlaikyti svetur lietuviš
ką kultūrą ir religinę tautinę sąmonę. 
Paskiau tas pats kalbėtojas iškėlė Liube
ko lietuvio garbingo Jubiliato Jurgio Py
rago nuopelnus vietos lietuviams, parapi
jai ir bendruomenei.

Jurgis Pyragas gimė Prienuose pavyz
dingų tėvų šeimoje. Gabus ir veržlus jau
nuolis pagal anas gyvenimo sąlygas pa
siekė nemaža. Jis uoliai sąžiningai atliko 
savo pareigas kariuomenėje ir civilinia
me gyvenime. Karo metu turėjo apleisti 
prievarta savo gimtąjį kraštą ir vykti 
darbams į Vokietiją. Turėjo dirbti sun
kiomis sąlygomis tuometinėje pramonėje, 
kuri buvo pajungta karo reikmenų gamy
bai. Tenai dirbo iki rusų atėjimui. Spėjo 
pabėgti į Vakarus ir apsigyventi Liubecke. 
Čia gyveno išvietintųjų stovyklose.

Karo laikų sunikus gyvenimas išsėmė jo 
fizines ir dvasines jėgas ir jis turėjo gy
dytis ilgus metus plaučių ligų sanatorijo
se, kur tuo metu buvo nemaža lietuvių ir 
kitų pabatiečių gydytojų. Jie mūsų pabė
gėliams su anglų karine valdžia padėjo 
pasveikti ir pamažu sugrįžti į normalias 
gyvenimo vėžes. Taip Jubiliatas Jurgis 
Pyragas sugrįžo pas Liubecko lietuvius ir 
čia įsijungė pilnai lietuvišką kultūrinį bei 
savišalpos gyvenimą. Buvo ilgametis Liu
becko Lietuvių Apylinkės Komiteto na
rys reiškėsi gyvai šalpoje kaip sąžiningas 
ir teisingas BALF'o įgaliotinis, kuris dau
geliui Lietuvos piliečių padėjo Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo, pinigais, vais
tais, maistu, rūbais apsiginti nuo bado, li
gų bei kitų nelaimių. Jis visada buvo ener
gingas giedras ir paslaugus saviesiems.

Jis yra viengungis. Turi labai gražų 
švarų ir sveiką kambarį, kuriame jaučia
si smagiai. Pinigų netaupo. Jis mielai šel
pia beturčius, palaiko lietuvišką spaudą 
ir kultūrą tremtyje. Renka archyvinę me
džiagą ir ją siunčia į lietuvišką muziejų, 
kurį įrengė Prel. Pranas Jūras r Balzekas. 
Remia Lietuvių Fondą, Lietuvių Gimna
ziją ir Bendruomenę. Jis visada pagerbia 
ne vien gyvus tautiečius, bet nepamiršta 
ir mirusiųjų. Jis visada dalyvauja tautie
čių ir lietuvių draugų laidotuvėse. 
Dalyvauja pamaldose ir atneša gėlių ant 
kapo. Mielai lanko Liubecko lietuvių bend
rą paminklą minusiems — žuvusiems — 
išvežtiems Liubecko Miesto Kapinėse. Vi
sada lanko lietuviškas pamaldas, susirin
kimus bei kultūrinius parengimus. Jis čia 
atlieka didelį korespondento darbą, infor
muodamas letuvius apie Liubecko lietu
vių gyvenimą. Jo rašiniai ir laiškai yra 
išsamūs, atatinkamai nušviesti ir įdomūs 
skaitytojui. Jubiliatas rūpinasi pagal išga
les ir Liubecko lietuvių katalikų parapi
jos reikalais su moterimis bei kitais tau
tiečiais. Palaiko gerus ryšius su vietos vo
kiečiais, latviais, estais, lenkais ir kitais 
užsieniečiais. Visada turi gerų sumany
mų kuriais, pasinaudoja lietuviai ir kiti. 
Jis mėgsta geras knygas, gražią muziką, 
įdomius laiškus, ypatingus pašto ženklus, 
kuriais pradžiugina lietuvius filiatelistus 
Vakarų Kraštuose, Lietuvoje ir kitur. Jo 
laišką gauti visada malonu, nes jis turi
ningas, o vokas su naujausiu ypatingu 
pašto ženklu bei antspaudu. Jurgis Pyra
gas sulaukė 70 metų amžiaus, bet jis at
rodo žymiai jaunesnis.

Jis yra svetingas, lietuviškos dvasios, 
plačių mostų vyras, šviesus tautietis, są
moningas katalikas, tolerantiškas kitiems. 
Tai geras malonus vyras, kuris sugeba 
'būti daugeliui naudingas. Už tai jam pri
klauso gili pagarba ir didelė padėka. 
ILGIAUSIŲ LAIMINGIAUSIŲ METŲ JU
BILIATUI IR VISIEMS LIUBECKO T.TF- 
TUVIAMlS, KURIE TARP SVETIMŲJŲ 
PALAIKO VIENYBĘ!

Prancūzija
NARIŲ POBŪVIS

Po gražių vasaros atostogų apie 40 Pa
ryžiaus lietuvių vėl suėjome savo būsti
nėm Išklausę šv. Mišias, atnašautas kun. 
Petrošiaus, žengėme į valgyklą paragauti 
skanių pietų, paruoštų p.p. P. Klimų. Lie 
tuvilškas ačiū jiems.

Turėjome 'progos pasveikinti p. Eleną 
Šileikienę, jos 80-dešimt metų proga, ku
riuos ji nešioja kaip jauna mergaitė.

Buvo perduoti sveikinimai visiems nuo 
29-tos Europos Lietuvių Studijų Savaitės 
dalyvių Londone, neužmirštant ir p. Ka- 
manto, p. Lozoraičio jn. p.p. Stepaičių, p.p. 
Balickų linkėjimų Prancūzijos lietuviams.

Ant sienos užsikabinome didelį Lietu
vos žemėlapį, padovanotą kun. Sauliaus ir 
jautėmės arčiau mūsų tėvynės, kiekvienas 
pirštu rodydamas savo miestelį ar kaimelį.

Kitas mūsų mėnesinis susirinkimas bus 
lapkričio 7 dieną, sekmadienį, ir laukia
me dar daugiau dalyvių, ieškodami malo
nios ponios pietums paruošti. J.T.

EKSKURSIJA LIUKSEMBURGE 
(Atkelta iš 1 psL)

Olandija yra sudariusi ūkinę sąjungą 
BENELUX. Neturi aukštųjų mokyklų. 
Abiturientai gali pradėti studijas Liuk
semburge, bet po metų turi jas tęsti už
sieny. Ir mūsų vadovas Sinner yra baigęs 
universitetą Vclkietijoje.

Bet grįžkime prie sostinės, išsistačiu- 
sios ant aukštų kalvų Senąją miesto dalį 
supa aukšti mūrai, siekia vietomis iki 50 
m. ir dar aukščiau. Tai prie daugelį šimt
mečių statyta gynybos siena. Joje matyti 
dideli plyšiai: langai ir šaudymo angos. 
Visuose mūruose buvo kareivinės, kur gy
veno miesto gynėjai. Jos ir dabar dar ne
blogai išsilaikiusios ir jų koriddriais gai
limą apeiti visą miestą. Planuojama pa
naudoti tas angas kaip slėptuves nuo oro 
puolimų. Per praėjusį, karą miestas ne
buvo sugriautas.

Sustojome pasižvalgyti labai įspūdingo
je vietoje — ant 70 m aukščio mūro. Apa
čioje tdka srauni, bet gerokai užteršta. 
Alcete. Kitoje jos pusėje labai sena, bet 
dar naudojama parapijos bažnyčia (95% 
Liuksemburgo gyventojų katalikai), o to
kio pat senumo vienuolyne įrengtas kalėji 
mas, galįs „priglausti“ apie 600 įnamių. 
Dabar jame yra apie 200 trumpalaikes 
bausmes atliekančių kalinių. Sunkių nu
sikaltimų retai pasitaiko — maždaug vie
nas per trejus metus.

Iš čia jau matyti kai kurie modernūs, 
daugiaaukščiai, iš geležies, betono ir stik
lo pastatyti, blizgantys Europos miesto na
mai. Važiuojame ir jų apžiūrėti. Juk ne 
viena DM ir mūsų mokesčių čia investuo
ta. Europos pastatų ansambly įsikūrusios 
Bendrosios Europos Rinkos įstaigos bei 
institucijos su šimtais ir tūkstančiais tar
nautojų: administracijos rūmai, planavi
mo ir skaičiavimo rūmai, aprūpinti ne
veikiančiais anglų kompiuteriais, Europos 
teismas, jau ilgiau kaip dvejus metus tuš
ti stovintys Europos parlamento rūmai ir 
kt. Europos įstaigų pareigūnai ir tarnau
tojai gauna apie pusantro karto didesnes 
algas, negu tokių pat kvalifikacijų vietos 
tarnautojai ir nemoka jokių mokesčių.

■Grįžę į senąjį miestą, apžiūrime dviem 
tarpsniais statytą katedrą. Pastatyta labai 
seniai, 1936 padidinta. Užtat įvairių sti
lių, bet darnus mišinys. Dominuoja goti
ka ir renesansas. Labai gražus ryškių 
spalvų vitražai, brangūs paveikslai ir go
belenai. Dvieji didžiuliai vargonai. Jais 
galima groti atskirai ir kartu. Negalime 
praeiti nesustoję ir pro paminklus, per 
pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus žu- 
yusiems liuksemburgiečiams pagerbti. Vie
nas jų pačiame sostinės centre prieš ka
tedrą, apdėtas didžiuliais gėlių vainikais. 
Per praeitą karą vokiečiai norėjo sunai
kinti. Darbininkai paslėpė dvi natūralaus 
dydžio nuogų vyrų skulptūras, kurios da
bar vėl puošia paminklą. Dingo pagrindi
nė paminklo skulptūra, stovėjusi ant aukš 
to pedestalo, vad. auksinė moteris. Nese
niai ji kažkur rasta ir gal netrukus bus 
vėl pastatyta į savo vietą. Kitas pamink
las žuvusiems už tėvynės laisvę kiek nuo
šaliau, bet irgi prie pagrindinės gatvės. 
Prie jo dega amžina ugnis.

Liuksemburgiečių šnekamoji kalba yra 
Moselio frankų dialektas. Oficialios kal
bos — vokiečių ir prancūzų. Piniginis vie
netas — Liuksemburgo frankas lygus maž
daug 0,05 DM. Visur galima mokėti DM, 
US dol. ir kita valiuta.

Europos gyventojams geriausiai pažįsta
mas Liuksemburgo aerodromas, iš kur per 
Islandiją skrenda pigiausi lėktuvai į už
jūrius. Daugelis Vasario 16 gimnazijos 
mokinių iš Kanados ir JAV-bių atskren
da į Vokietiją per Liuksemburgą. Iš aero
dromo į Mannheimą važiuoja pigūs au
tobusai.

Kainos Liuksemburge kiek žemesnės ne
gu; Vokietijoje. Amerikietiškos cigaretės 
perpus pigesnės.

Kelionė atgal buvo be nuotykių. Per sie
ną teko slinkti labai pamažu autovežimių 
ilgoje eilėje ir tai užtruko apie valandą. 
Muitininkų ir pasų kontrolierių neteko 
nei matyti. Grįžome kiek kitu keliu. Nuo 
sienos autobusas pasuko Moselio pakran
tėmis Triero linkui. Už Triero šoferis pra
žiopsojo įsukimą į autostradą ir dėl to 
kelionė pailgėjo keliasdešimčia kilometrų. 
Bet dėl to niekas nesirūpino. Lengvai mu
zikai grojant, visi ramiai šnekučiavosi ar
ba snaudė. Mergaitės bandė dainuoti.

Tekyla visi buvo patenkinti. Net ir jos 
vadovas kun. Fr. Skėrys, nors grįžo namo 
visiškai užkimęs. Rytojaus dieną gydyto
jas nustatė aštrų balso stygų uždegimą ir 
paguldė į lovą. Tokia buvo jam jubilieji
nės kelionės dovana.

Iškylautojas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Leeds — spalio 24 d., 12.30 vai.. Holy Ro

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

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

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

Liet. Židinyje.
Birminghame — D'BLK Bendrija Maldos 

'Žygį 'už Lietuvą atlieka spalio 23 d.
Nottinghamas — lapkričio 1 d.. Visuos 

Šventuos ir lapkričio 2 d.. Vėlinėse, 18 
vai., Lietuvių Židinyje.

Nottinghame — lapkričio 7 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.
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