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Europos parlamente
EUROPOS PARLAMENTO KOMITETO 

REZOLIUCIJA APIE PABALTIJĮ
Europos Parlamento Politinių Reikalų 

. Komitetas rugsėjo 23 d. priėmė rezoliuci
ją Pabaltijo valstybių klausimu ir perda
vė šios rezoliucijos galutinį svarstymą Eu- 

. ropos Parlamentui, kurio plenumo sesija 
turi įvykti vėliau šį rudenį. Apie tai VLI 
Ko Valdybą iš Europos telefonu informa
vo inž. Adolfas Venskus, VILIKo atstovas 
prie Europos Parlamento.

Rezoliucija aptaria padėtį Pabaltijo val
stybėse kaip būdingą kolonijiniams kraš
tams ir kviečia Jungtinių Tautų Dekolo
nizacijos komisiją svarstyti Pabaltijo ša
lių bylą; Sovietų Sąjunga vadinama „pa
skutine kolonijine valstybe“: Nurodoma, 
kad sovietinė valdžia yra primetusi rusų 
kalbą visoms trims Pabaltijo šalims, o So
vietų politika apibūdinama kaip metodiš
kas „lėtas genocidas“. Rezoliucija išreiš
kia susirūpinimą religinių bei politinių di
sidentų persekiojimu Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Apie šios rezoliucijos priėmi
mą paskelbė Agence France Press ir Ame 
rikos Balsas.

VLIKo atstovas inž. A. Venskus lankėsi 
Briuselyje ir Strasburge rugsėjo 16-17 d. 
ir turėjo pasimatymus su Europos Parla
mento pareigūnais, vice-pirmininku dr. 
Egon A. Klepsch, Politinio Komiteto pir
mininku M. Rumor, krikščionių demokra
tų frakcijos pirmininku Paolo Barbi, bri
tų atstovu M. Adam Fergusson ir dr. Otto 
von HabsbuTgu, kuriems jis pristatė VLI 
Ko poziciją Pabaltijo valstybių reikalu.

(Elta)

BALTŲ PASAULINĖS KONFERENCIJOS 
MEMORANDUMAS EUROPOS 

PARLAMENTUI
Baltų Pasaulinė Konferencija (Baltic 

World Conference) rugsėjo 25 d. išsamiu 
memorandumu kreipėsi į Europos Parla
mento narius, prašydamas jų paremti es
tą, latvių ir lietuvių kovą už jų šalių su
verenumo atstatymą. Memorandumą pasi
rašė Konferencijos pirmininkas, dr. K. 
Bobelis.

Memorandumas apžvelgia Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos istoriją nuo 1939 m. Hitle- 
lio-Stalino sąmokslo ir tvirtina, kad Pabal 
tijyje tebėra gyva laisvės dvasia. Maskvos 
tvirtinimas, jog Pabaltijo valstybės „sava
noriškai“ įsijungusias į Sovietų Sąjungą 
atmetamas, kaip „akiplėšiškas faktą iš
kraipymas“. Memorandume cituojami 
ankstyvesni Europos Tarybos dokumentai 
Pabaltijo klausimu: 1960 m. birželio 15 d. 
E.T. Patariamosios asemblėjos priimta re- 
zoliucijja, kurioje išreiškiama viltis, kad 
.Estija, Latvija ir Lietuva vėl sugebės da
lyvauti mūsų demokratinėse tarptautinėse 
institucijose kaip laisvos valstybės“, ir 
1963 m. rugsėjo 19 d. ponios von Lowzow 
pranešimas E.T. Patariamajai asamblėjai, 
■aprašantis Maskvos dominuojantį vaidme 
nį Pabaltijo šalyse. Minima 1981 m. sausio 
8 d. atstovų Scott-Hopkins, Lady Eiles, 
Moller, Tyrell, Rordo Bethell ir Kirk Eu
ropos Parlamentui pateikta rezoliucija, 
kurią šis perdavė savo Politinių reikalų 
komitetui, 1982 m. balandžio 28 d. priėmu 
šiam rezoliucijos projektą. Nurodoma ir 
į atstovo dr. Otto von Habsburgo praneši
mą Pabaltijo klausimu.

Baltų Konferencijos memorandume ap
rašomos Sovietų Okupacijos pasėkos ir iš
vardinami faktai, rodantys, kad sovietinis 
režimas yra „svetimos“ priespaudos“ pa
darinys ir „tegali išsilaikyti prievartos 
būdu“. Primenama, kad daugelis demokra
tinių valstybių ir šiandien de jure 'pripa
žįsta Pabaltijo valstybių diplomatinius ir 
konsulinius atstovus. Kadangi Pabaltijo 
valstybių problema daugeliu atžvilgių pa
naši į dabartinę padėtį Afganistane, me
morandumas siūlo imtis panašių priemo
nių paveikti Sovietus, kad jie užbaigtų Pa 
baltijo šalių karinę Okupaciją. Taip pat 
siūloma, kad Europos Parlamentas pada
rytų simbolinį simlbolinį mostą, panašų į 
JAV prezidento 1982 m. birželio 14. išleis
tą „Pabaltijo Laisvės Dienos Proklamaci
ją“. (Elta)

ARKIVYSKUPAS GLEMP ROMOJE
Lenkijos katalikų primas arkivyskupas 

J. Glemip atvyko į Romą ir pradėjo pasi
tarimus Vatikane. Jis tuoj ipat buvo pri
imtas popiežiaus ir pasakė, kad, nors at
vyko vienai savaitei, yra pasiruošęs grįžti 
į Lenkiją, jeigu padėtis to reikalautų.

Pogrindžio Solidarumas nuolat grąso 
streikais ir demonstracijomis, kas sudaro 
pavojų net gen. Jaruzelskio vadovybei. So 
lidarumas paskelbė 8 valandų streiką lap
kričio 10 dienai ir demonstracijas gruo
džio 13 d., kada bus karo stovio įvedimo 
metinės. Visuotinas streikas numatomas 
pavasarį.

L4IM1 SOCIALISTAI
ISPANIJOS SOCIALISTAI LAIMĖJO
Filipe Gonzolez vadovaujama socialistų 

partija spalio 28 d. laimėjo Parlamento 
rinkimus Ispanijoje. Socialistai turės apie 
200 atstovų 350 vietų parlamente.

DARBIEČIAI LAIMĖJO BRITANIJOJE
Papildomuose rinkimuose į Britanijos 

parlamentą Darbo partija laimėjo Birming 
hamo apylinkėje, kur anksčiau buvo kon
servatorių partijos atstovas, ir apgynė sa
vo vietą Peckhamo apylinkėje (Londone).

SOCIALISTŲ KONFERENCIJA
Lapkričio 1-2 d.d. Bonnoje, Vokietijos 

socialdemokratų partijos būstinėje kvie
čiama Rytų ir Vid. Europos socialistų eg- 
zilinių partijų konferencija. Darbotvarkė
je numatyta apsvarstyti padėtį Lenkijoje, 
Baltijos kraštuose ir Vidurinėje Europo
je.

Lietuvių socialdemokratų partija į kon
ferenciją siunčia keturis delegatus.

ATSISAKĖ KANDIDATUOTI
Buv. Vokietijos kancleris Helmut 

Schmidt pasakė socialdemokratų partijos 
parlamentarinės grupės posėdyje, kad svei 
katos sumetimais jis negalės kandidatuo
ti į kanclerio postą būsimuose parlamento 
rinkimuose, kurie yra numatyti 1983 m. 
kovo mėn.

Tačiau H Schmidt liks parlamento ats
tovu iš Hamburgo apylinkės, kaip ligšiol.

Pabėgo
20 LENKŲ PABĖGO Į ŠVEDIJĄ

Penkios lenkų šeimos ir du draugai, viso 
20 žmonių, pabėgo civiliniu lėktuvu iš Len 
kijos į Švediją. Spalio 19 d. senas Antono
vo lėktuvas, perskridęs Baltijos jūrą, nu
sileido Sturup aerodrome, netoli Malmo.

Visi atskridę paprašė Švedijoje politinio 
prieglobsčio.

KGB AGENTAS PABĖGO Į VAKARUS
D. Britanija suteikė politinį prieglobstį 

buv. KGB pareigūnui Vladimirui Andre- 
jevičiui Kuzičkinui, kuris dirbo Sovietų 
ambasadoje Teherane kaip vice-konsulas, 
bet tikrumoje vadovavo sovietų slaptų 
agentų tinklui Irane.

V. A. Kuzlčkinas, išėjęs mokslus Mask
vos universitete ir svetimų kalbų institu
te, buvo paskirtas KGB specialaus sky
riaus pareigūnu, kuris prižiūrėjo sovietų 
infiltruotų agentų darbą užsienyje. Šalia 
to sovietai turi užsienyje agentų, iš vieti
nių gyventojų tarpo.

Po Ajatolos Chomeni rezoliucijos, Sov. 
Sąjunga prisiuntė į Iraną labai daug savo 
agentų, daugumoje iš Azerbaidžano ir Ar
mėnijos respublikų, kurie mokėjo tarsi 
■kalbą, dirbti Sov. Sąjungos naudai. Jie 
bendradarbiauja su Irano komunistų Tu- 
deh partija ir yra infiltruoti į įstaigas.

V. A. Kuzičkinas atvyko į Teheraną 
1977 metais ir dirbo ten iki šių metų bir
želio mėn., kada paprašė politinio prieg
lobsčio Britanijoje. Nuo birželio mėn. iki 
dabar tas buvo laikoma paslaptyje.

PABĖGO IRANO DIPLOMATAS
Irano Change d'affaires Vakarų Afrikos 

■kraštuose Mohsen Eskandar pabėgo į Šve
diją ir paprašė politinio prieglobsčio. Jis 
pasakė Stockholme, kad šiuo metu Irane 
kiekvienas žmogus jaučia pavojų. Prie
spauda yra šimtą kartų didesnė negu bu
vo šacho laikais.

Irano kalėjimai yra pilni 14-15 metų 
amžiaus jaunuolių. Tūkstančiai politinių 
•kalinių.

ITALIJOS KOMUNISTAI VALO 
PARTIJĄ

Italijos komunistų partijos centro ko
mitetas pašalino iš partijos knygų leidėją 
Robertą Napoleone, kuris buvo prosovieti
nio nusistatymo ir kritikavo gen. sekreto
riaus Enrico Berlinguero politinę liniją.

Iš savo pusės, Enrico Berlingueras nuo
lat kritikavo rusus dėl jų žygių Afganis
tane ir elgesio Lenkijos atžvilgiu. Jis, yra 
vienas iš Euro komunizmo .pradininkų, 
kurie bando pritaikyti partijos mokslą 
prie Vakarų tradicijų. Jo vadovaujama 
Italijos komunistų partija rėmė krikščio
nių demokratų vadovaujamą vyriausybę.

Bet Italijos komunistų partijoje yra pro 
sovietinis sparnas, kuris leidžia žurnalą 
„Interstampa“, spausdinamą Roberto Na
poleone firmoje. Partijos centro komite
tas dėlto pasirinko suduoti tam sparnui 
skaudų smūgį, pašalindama iš partijos žur 
nalo leidėją.

Pašalinimas sutapo su Sovietų Sąjun
gos kom. partijos aukšto pareigūno vizi
tu Romoje, kur jis turėjo susitikti su En
rico Berlingueru.

Lenkija
LECH VVALĘSA NEBUS PALEISTAS
Danuta Walęsa, aplankiusi savo inter

nuotą vyrą, pasakė, kad Lech Walęsa po 
'10 mėnesių nelaisvės jaučiasi neblogai. Jis 
atsisakė valdžios pasiūlymo išleisti jį lais
vėn, jeigu jis paremtų valdžios steigiamas 
profesines sąjungas.

Danuta Walęsa ketina paduoti skundą 
valdžios įstaigoms, kad po vizito pas vyrą 
ji buvo nuvesta į milicijos nuovadą, kur 
turėjo nusirengti kratai. Jos mažametės 
dukreles Magda ir Anna taip pat buvo nu 
rengtos patikrinimui.

. ATSISTATYDINO LENKIJOS SEIMO 
ATSTOVAS

Protestuodamas prieš kontroversinlį įsta 
tymą, kuriuo buvo uždrausta Solidarumo 
profesinė sąjunga, Lenkijos Seimo atsto
vas Romualdas Bukovskis atsistatydino.

Dabar paaiškėjo, kad svarstant tą įstaty 
mą apie 100 Seimo atstovų nedalyvavo po
sėdyje. Katalikų savaitraštis „Tygodnik 
Powszechny" išvardijo visą eilę nepriklau 
somų atstovų, kurie balsavo prieš įstaty
mo projektą.

AVARIJA MASKVOS STADIONE
Anglų spaudos korespondentai Maskvo

je praneša, kad praeitą savaitę Maskvos 
Lenino stadione po futbolo rungtynių ki
lusios panikos, žuvo daugiau kaip 80 žmo
nių. Kitas pranešimas sako, kad žuvo per 
110 žmonių.

Oficialaus pranešimo nebuvo paskelbta, 
tik Maskvos vakarinis laikraštis pranešė, 
kad stadione „buvo aukų“. Futbolo rung
tynių tarp Sovietų ir Olandijos komandų 
stebėjo apie 15000 žiūrovų.

PRAŠO GELBĖTI A. ŠARANSKĮ
Paryžiaus organizacija „Solidarumas su 

Rusijos žydais“ kreipėsi į Prancūzijos pre
zidentą Mitterrandą, prašydama tarpinin
kauti Anatolijjaus Šaransko byloje.

Sovietų disidentas po bado streiko, ku
ris tęsėsi mėnesį laiko, šiuo metu, yra prie 
mirties. Jis yra kalinamas Čistopolio dar
bo stovykloje.

SOLIDARUMAS IR SMOTAS
Spalio 19 d. Britų dienraštis „The 

Times“ atspausdino Brian Crozier straips
nį „Kaip rusai tildo savo Solidarumą“, ku
riame nušviečiama Sovietų Sąjungoj kovo
jančiųjų profsąjungininkų veikla. Jis rašo:

— Nelemta ironija yra susijusi su fak
tu, kad „pirmoji pasaulio darbininkų vals 
tybė“, kaip ji mėgsta vadintis, negali tole
ruoti nepriklausomų profsąjungų ir strei
kų. Ironiškas ir to fakto logika.

O tai priklauso nuo jūsų pačių prielai
dų. Jeigu darbininkai, valstybės ir jos 
įmonių savininkai, nutaria nedirbti, tai 
reiškia jie streikuoja patys prieš save. Dėl 
to valstybė įsteigia tik vieną toleruojamą 
profsąjungos organizaciją, kontroliuojamą 
tik vienos toleruojamos partijos.

Iš to seka logiškos-išvados, jog Solidaru
mas, lenkų nepriklausoma profsąjunga, 
jau iš pat pradžios buvo pasmerkta žūti, 
liko tik klausimas, kaip ilgai sovietiniai 
valdovai ir jų lenkiškieji vasalai ieškos 
būdų, nenustojus lengvom sąlygom teikia
mos Vakarų technologijos, užgniaušti ne
priklausomų darbininkų jėgą. Galų gale 
pasirinktas karinio stovio paskelbimas, at 
spausdintas Maskvoje ir vykdomas lenkų 
„patrioto“ generolo Jaruselskio.

Tas reikalo „išsprendimas“ dabar vei
kia, bet tik iš -dalies, kaip matome iš 
Gdansko policijos susidūrimų su streikuo
jančiais darbininkais ir JAV muitinės 
„General Electric“ kompanijos Sibiro du
jotiekiui skirtųjų įrengimų išvežimo su
stabdymu.

Atsisakę pagundos pulti Lenkiją (kur 
jie vis tiek laiko okupacinę pajėgą), kaip 
tai padarė Afganistane, Čekoslovakijoj ir 
Vengrijoj, sovietai Jaruzelskiui turi duo
ti daugiau laiko išsikapstyti iš dabartinės 
padėties. Sovietų režimui, kaip ir visados, 
daug lengviau nutildyti nepasitenkinimą, 
įskaitant ir darbininkų pasipriešinimą, sa 
vo namuose. Ir čia taikiniu yra Sovietų 
Sąjungos Solidarumo versija, kuri vadina
si Smot (Tarpprofesinė darbininkų sąjun
ga), ir KGB aiškiai nusistačiusi neleisti 
jai išplėsti.

■Pogrindžio žinios iš Rusijos ne taip 
greit ateina, ar tai per savilaidinę spau
dą, disidentus, ištremtuosius ar pabėgė
lius.

Dabar jau žinoma, kad 1982 m. birželis 
buvo represijų mėnuo. Tuo laiku vienuo
lika drąsių sovietų intelektualu kreipėsi į 
Sov. Sąjungą ir JAV baigti ginklavimosi 
varžybas, ir jie buvo suimti už netinkamą 
abiejų šalių palyginimą. O birželio 17 d. 
KGB suėmė Šmoto lyderius. Vienus įka

lino, kitus ištrėmė.
Viena ištremtųjų, Albina Jakoreva, Smo 

to steigėjų grupės narė, neseniai Vienoje 
suteikė daugiau žinių. Suimtųjų tarpe bu 
vo Valery Senerov, kuris platino profsą
jungos biuletenį. Vladimir Geršuni ir Ili- 
ja Geltser išpradžių uždaryti arešto ka
merose, o paskui perkelti į Butyrkos ka
lėjimą.

Tą pačią dieną KGB darė kratas N. Uk- 
hanovo, A. Ivanterio, J. Sikhanovičio, V. 
■Mandelštamo, Ninos Dokuiajevos ir A. 
Gerpaičio butuose. Fotografinės priemo
nės ir biuletenio, kopijojs buvo konfis
kuotos.

'Sekančiomis dienomis įvykdyta daugiau 
kratų Kijeve ir Maskvoje. Maskvoje Boris 
Kanevskis suimtas ir, po trejų dienų tar
dymo, išsiųstas į Butyrkos kalėjimą.

Kijeve iškrėsti penki butai. Vienas mo
ters protfsąjungininkės J. Kramskojos, ku 
ri, kaip vėliau pranešta, rugpjūčio 1 d. 
žuvo automobilio nelaimėje. Kitų Šmoto 
lyderių, Fiodoro Finkelio ir Aleksandro 1 
Korablevo, butuose taip pat darytos kra
tos.

Ar tai bus jau Šmoto pabaiga? Turbūt 
ne. Albinos Jakorevos parodymu, ta prof
sąjunga turi mažiausiai '300 aktyvių narių 
ir 1.500 rėmėjų, kurie veikia 21 Sovietų 
Sąjungos miestuose. Tai nedaug, palygi
nus su mūsų Transporto profsąjungomis 
■bloko balsais, ar Solidarumo narių masi
niu skaičiumi. Tačiau ir Solidarumas sa
vo veiklą pradėjo tik septynių darbininkų 
susirinkimu Gdanske.

Valerijaus Senerovo atveju reikia dar 
pabrėžti, kad 1980 m. jis atkreipė valdžios 
dėmesį, kai kartu su B. Kanevskiu parašė 
apybraižą „Intelektualų genocidas“, kur 
pasmerkė žydų, norinčių patekti į aukštes 
niojo mokslo institutus, diskriminaciją. 
Pasmerkimas 65 metų komunistinės dikta
tūros, buvo jo suėmimo pagrindinė prie
žastis. Jo biuletenis taip pat tapo pasmerk 
tas aukštose vietose jau vien tik dėl to, 
kad ten reguliariai buvo iškeliama korup
cija.

Iš tikrųjų sovietų valdžiai sunku įrody
ti, jog mažytė Šmoto organizacija sudaro 
rimtą pavojų valstybei. O kadangi valsty
bės teisėtumas įsišaknijęs tokiose prielai
dose, kaip pažymėta šio rašinio pradžioj, 
tai vienintelė darbininkų organizacija, ku 
ri gali būti toleruojama, yra didžiulė Vi
sasąjunginė Profsąjungų Centro Taryba, 
tas represijos organas, kuriam kartą vado 
vavo buvęs KGB šefas Aleksandras Šele- 
pinas.

MIRĖ J. AUDĖNAS
Spalio 10 d. New Yorke mirė .Juozas 

Audėnas, ekonomistas ir žymus politinis 
veikėjas.

Gimęs prieš 84 metus, Juozas Audėnas 
Neprikl. Lietuvoje dirbo Kauno miesto sa
vivaldybėje, eidamas finansų skyr. vedėjo 
pareigas. Lietuvai kritišku metu buvo že
mės ūkio ministru, vėliau buvo VLIKo 
steigėju ir ilgalaikiu jo veikėju. Priklau
sė Valstiečių liaudininkų sąjungai.

SOVIETŲ PROTESTAS
Viktor Popov, Sovietų ambasadorius 

Londone spalio 26 d. pareiškė protestą 
britų užs. reikalų ministerijoe, kad Brita
nijos min. pirmininkė M. Thatcher, lydi- 
dima Vokietijos kanclerio dr. H. Kohl, 
ruošiasi lankytis Vak. Berlyne.

A. SILŽENICYNO NOVELĖ PER 
RADIJĄ

Aleksandro Solženicyno novelė „Viena 
diena Ivano Denisavičiaus gyvenime“, ku
rioje vaizduojamas tremtinių gyvenimas 
Sibiro stovykloje, bus transliuojama BBC 
radijuje rusų kalba į Sov. Sąjungą. Tuo 
būdu bus atžymėta novelės 20 metų su
kaktis.

1962 m. ji buvo paskelbta žurnale „No- 
vyi Mir“, bet po to buvo Sov. Sąjungoje 
uždrausta.

BREŽNEVAS PERSPĖJO VAKARUS
Spalio 27 d. prez. L. Brežnevas pasakė 

SovietiĮ aukštiems karininkams ir vyriau 
sybės nariams kalbą, kurioje perspėjo Va
karus, kad Sov. Sąjunga laikys savo kari
nę galią ir jos karinėms pajėgoms niekad 
nepritrūks moderniškų ginklų.

EUROPOS — ARGENTINOS PREKYBOS 
SANTYKIAI

Spalio 25 d. Europos Bendrosios Rinkos 
užsienių reikalų ministrai nutarė pasiūly
ti Argentinai normalizuoti ekonominius 
santykius tarp 10 Europos kraštų ir Argen 
tinos. Tuo būdu būtų baigtos Falklando 
karo metu. įvestos sankcijos.

PASAULYJE
— Britų valstybinė oro linija British 

Airways praėjusiais metais davė rekordi
nį 545 mil. svarų nuostolį. Dalbar vyriau
sybė patvirtino milijardo svarų rekonst
rukcijos planą. Tame plane numatyta nu
rašyti esamąsias skolas, kas yra būtina, 
jei bus nutarta parduoti liniją privačioms 
kompanijoms.

— Portugalijoj teisiamas ispanų kuni
gas, 33 m. Krohn, kuris bandė gegužės 
mėn. 13 d. nužudyti Popiežių, pripažintas 
psichiniai nesveiku ir kol kas 'bus laiko- 
mas kalėjime gydytojų priežiūroje.

— Pasaulinio Banko prezidentas R. Mc
Namara įspėjo Pietų Afriką, kad JAV ne
rems Pretorijos rasinės segregacijos konf
likto atveju. Jis taip pat patarė Vakarams 
apsirūpinti atsargoms tų pagrindinių mi
neralų, kuriuos parduoda P. Afrika.

— Nusikaltimai Anglijoje ir Valijoje 
per praėjusius metus padidėjo 10 proc. Iš 
viso užregistruota daugiau kaip 3 mil. at
vejų. Rekordinį skaičių pasiekė įsilauži
mai į namus — 723.000.

— Britų valdžia numato šią žiemą 14 
mil. neturtingiems pensininkams ir bedar
biams duoti 11 ar 17 penų vertės talonus 
savaitėje. Už juos jie gaus papigintą svies 
tą, kurio Europos Bendruomenėje susida
rė atsargų kalnas.

— Britų Darbo ministerijos duomeni
mis, rugsėjo mėn. krašte be darbo buvo 
1.500 gydytojų.

— Jungtinių Tautų Generalinė Asamb
lėja nubalsavo 121-3 balsais prašyti IMF 
(Tarpt. Finansų Fondą) neduoti P. Afri
kai 1.07 milijardo dolerių paskolos.

— Prancūzijos Finansų ministeris siūlo 
įsteigti Europinį teismą teroristams ir tarp 
tautiniams nusikaltėliams teisti.

i— Amerikiečių Pentagonas pranešė, kad 
sovietai išbandė 4 savo SS-NX-20 raketas. 
Jos buvo paleistos iš naujojo branduolinio 
povandeninio „Taifūno“ laivo Baltojoj jū
roj. Dvi tų raketų pataikė į taikinį 2.500 
mylių atstume.

— Daugiau kaip 100 kaimiečių mirė ba
du Indijos Biharo provincijoj, kur sausra 
vis dar nesibaigia.

— Lapkričio 2 d. Jungtinių Tautų Asam 
blėjoje prasidės debatai Argentinos ir D. 
Britanijos konflikto reikalu.

— Peru baigė 2 mėn. ypatingos padėties 
stovį. Per tą laiką daugiau kaip 34.000 
žmonių buvo suimta ir terorizmo veiksmai 
sumažėjo 85 procentais.

— Afganistano prezidentas Karmalis pa 
reiškė, kad maisto problema krašte vis 
sunkėja, o, be to, trūksta užsienio valiutos, 
nes visa prekyba vyksta tik su Sovietų 
Sąjunga.

— Tanzanijos prez. Nyerere, kalbėda
mas kraštą valdančios Revoliucinės parti
jas konferencijoje, pripažino, jog dabarti
nė socialistinė ekonomikos sistema šlubuo
ja ir kraštas mažiausiai 3 metus burės iš
būti nepritekliuose.

— Spalio 20 d. palaidotas buvęs Prancū
zijos min. pirm. P. Mendes-France. Tose 
pareigose jis išbuvo tik 7 mėnesius ir pasi 
žymėjo tuo, kad užbaigė Indokinijos karą, 
kuriame prancūzai turėjo didelių nuosto
lių. Vien tik garsiajame Dien Bien Phu 
apsupime žuvo 15.000 karių.

— Kuba paleido disidentą poetą A. Val- 
dares, kuris buvo kalinamas nuo 1960 me 
tų
—Spalio 20 d. Iranas paskelbė, kad lapgri 
čio mėn. bus pravesti rinkimai išrinkti 
asamblėjai, kuri turės teisę surasti ajato
los Khomeini įpėdinį.

— Argentinos karo aviacijos žurnalas 
rašo, kad Fallklandų salų kare žuvo 55 la
kūnai ir prarasti 34 lėktuvai — 12 proc. 
visos oro pajėgos.

— Dabar D. Britanijoje yra 210.000 my
lių kelių. 1931 m. buvo 2 mil. automašinų 
ir sunkvežimių (1 myliai kelio 13 mašinų). 
Dabar yra daugiau kaip 19 mil. (20 jardų 
■kelio 1 mašina).

— Britų geležinkeliai siūlys Britanijos 
pensininkams, kurie sumoka 10 sv. meti
nį mokestį ir tuo gauna per pusę papigin
tas geležinkeliu keliones, per visą lapkri
čio mėnesį už 3 svarus galės važiuoti, bet 
kurią dieną, išskyrus penktadienius, kur 
tik jie norės. Kartu galės pasiimti ne dau 
giau 4 anūkų, už kuriuos turės mokėsi po 
1 svarą. Kai šių metų pradžioj panašus pa 
siūlymas buvo paskelbtas, geležinkeliai 
pardavė 330 tūkstančių bilietų ir 40.000 
pensininkų įsigijo tą specialų papigintų 
kelionių pažymėjimą.

— Kokliušo epidemija D. Britanijoje pa 
mažu baigiasi. Iš viso šiais metais užre
gistruota 51. 229 susirgimai.

— Ganos keturių uždraustųjų partijų 
lyderiai bus teisiami specialaus tribunolo, 
kuris jau nuteisė 7 metams kalėjimo vieną 
žymų krašto politiką.

— Rumunija paskelbs įstatymą, kuriuo 
darbininkai galės pirkti valstybinių įmo
nių akcijas.
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LKDS Tarybos suvažiavimas
Penktasis Lietuvių Krikščionių De

mokratų Sąjungos Tarybos suvažiavimas 
įvyko Clevelando ,JAV lietuvių namuose 
rugsėjo mėn. 18-19 d.d.

Apie sąjungos padėtį pranešimą pada
rė Centro Komiteto pirm. VI. Šoliūnas. 
Tėvynės Sargo redaktorius P. Maldeikis 
kalbėjo apie laimėjimus ir sunkumus su
rištus su žurnalo leidimu. Jau kuris laikas 
kai išleidžiami trys numeriai metuose. 
Stengiamasi išvengti publicistikos ir apsi
riboti akademiniais straipsniais, kreipiant 
dėmesį į lietuviškas problemas ir antroj 
vietoj paliekant universalines problemas. 
Redaktorius matąs ir tuos trūkumus, ku
riuos turi T.S. Rašančių žmonių skaičius 
pastebimai mažėja. Juo labiau, kad Tėvy
nės Sargas nori išlikti politinės minties 
žurnalu ir nededa eilėraščių, trumpų no
velių, o taip pat ir publicistikos, kuri pri
klausanti laikraščiams. Maža ir kroniki
nių žinių, nes žurnalo paruošimas užtrun
ka keletą mėnesių ir daugelis žinių nusto
ja aktualumo.

Tėvynės Sargas išeivijos vertinamas pa 
lankiai, kas matosi iš gausaus aukotojų 
skaičiaus. Beveik pusė skaitytojų prisiun
čia daugiau negu prenumeratos mokestis. 
Tai daro eilė skaitytojų priklausančių ki
toms politinėms grupėms. Redaktorius jau 
čiąs atsakomytbę ne tik prieš LKDS bet ir 
prieš Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. Redaktorius gaunąs pagyrimų, 
bet pagyrimai, nors malonus dalykas, ne
prisideda prie pažangos. Kviečia pasisaky
ti kritiškai, pateikti pageidavimus, remti 
akademniais straipsniais, kad tokiu būdu 
TS galėtų išlikti aukštesnio lygio žurnalu.

Tėvynės Sargo administratorius patiekė 
išsamią apyskaitą. Žurnalas išsilaiko iš 
skaitytojų.

LKDS biuletenio leidimo problemas api 
budino Pr Povilaitis, Biuletenis esąs tarsi 
laiškas bendraminčiams ir draugams. To
dėl nevengama ir stipresnių pasisakymų, 
kad tik jie neapsilenkia su tiesa. Išeina 
neperijodiniai, 8-9 kartus per metus. Iš 
biuletenio aišku ką krikščionys demokra
tai galvoja apie didžiąsias mūsų politines 
institucijas VLIKą ir ALTą, kelia darbo 
pasidalinimo ir LB JAV skilimo proble
mas ir ieško būdų pašalinti nesantaikoms.

Dr. K. Sidlauskas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm, padarė išsamų pranešimą 
apie .Kaltinimus Lietuvių Tautai“. Pre
legentas paminėjo, kad jau ne pirmi me
tai kai ALTa ir VLIKas rašo memorandu 
mus, protestus, lanko teisingumo ministe
riją, kongresmenus ir prezidento patarė
jus, bet iki šiol nedaug laimėta. Paskutiniu 
laiku egzekutyvinei įstaigai įsakyta nesi
kišti į politines bylas. Specialių investiga- 
cijų įstaiga (OSI) yra įsteigta JAV kong
reso ir Sis atsakingas už jos veiklą. Atida
rymas senų dokumentų, surašytų prieš 40 
m. nėra labai suprantamas, bet gali būti 
pavojingas eilei lietuvių ir kitų ateivių. 
Jei suras, kad įvažiuojant į JAV, buvo kas 
nors nutylėta sudarant dokumentus — 
žmogus gali nukentėti už netikrą ar nepil
ną informaciją. Nėra pilnai aišku, kas su
daro nacių koloboranto sąvoką. Jei žmo
gus dirbo kokį administracinį darbą oku
pacijos metais ar parašė straipsnį į laik
raštį, pasisakydamas kritiškai kai apie 
kuriuos žydų veiksmus — gali būti ap
kaltintas koloboracija.

Labai stebina teismų naudojimasis ru

Fabijonas Neveravičius

Jteigtas susidomėjimas
Įėjęs į kavinę, Balėnas žvilgterėjo į viršum du

rų kabantį laikrodį. Ligi sutartos valandos stigo 
septynių minučių.

' Jis nesitikėjo rasti Juliją jau belaukiančią, ta
čiau kai įėjo į salę ir apsidairė staliuko, pamatė ją, 
sėdinčią prie lango.

Priėjęs ir pasisveikinęs, jis norėjo pasiaiškinti, 
esą, dar nėra priėjusi sutarta valanda, bet Julija pa
ti pradėjo:

— Ne, ne, tamsta nepasivėlinai. Aš atėjau vi
su pusvalandžiu anksčiau, nes norėjau atsigerti ka
vos. Ir, žiūrėkit, kiek spėjau suvalgyti pyragaičių, 
— pridūrė ji, juokdamasi ir pirštu rodydama krū
velę popierėlių, iš kurių buvo išimti pyragaičiai.

Tik atsisėdęs prie stalelio, Balėnas patyrė, 
kad jo draugė kreipia į save visų, vyrų ir moterų, 
kavinėje esančių dėmesį. Ji buvo apsirengusi pa
prastai, tačiau su ta neabejotina elegancija, kuri 
yra būdinga žmonėms, apdovanotiems labai geru 
skoniu, ir kurios paprastumas, gal būt, ir net tam 
tikras kuklumas nepriekaištingai derinasi su pačiu 
asmeniu ir kreipia palankesnį dėmesį, negu akį ve
riantis puošnumas.

Dabar kaip reikiant į ją pasižiūrėjęs, Balėnas 
nustatė, kad mažiausia jos apdaro smulkmena, kiek
vienas negausių papuošalėlių, neatsiejamai buvo rei
kalingi tai darniai visumai sudaryti. Nei jos apda
re, nei šukuosenoje, nei laisvoje, tačiau ne be tam 
tikro orumo, laikysenoje negalima buvo aptikti 
mažiausio nedarnumo.

— Manau, nesėdėsime čia, kai lauke toks pui
kus oras, — prašneko ji vėl. — Kavinė nenuteikia 
nuoširdžiai pasikalbėti. Jeigu norit, gerkit greitai 
kavą, ir einam iš čia.

sų atvežtais, dažnai sufalsifikuotais doku
mentais. Apie tai buvo daug rašyta Teisin
gumo dept., OSI, prezidento patarėjams 
ir pačiam prezidentui.

Inž. A. Rudis iškėlė, kad būtų neteisinga 
pasisakyti prieš visą teisingumo sistemą, 
nes kiekvienas JAV pilietis turi teisę į ap 
sigynimą. Tai nesąs mėgėjų, bet kompeten 
tingų advokatų reikalas. Inž. A. Rudis iš
kėlė įdomų klausimą. Amerikos lietuviai 
visą laiką turėjo Lietuvių Advokatų Sąjun 
gą. Kas su ja atsitiko? Paaiškėjo, kad to
kia organizacija dar egzistuoja. Čikagoj 
jai priklauso dar keli desėtkai advokatų 
ir šios organizacijos sekretorius yra adv. 
Povilas Žumbakis. šitokia sąjunga turėtų 
imtis iniciatyvos. Kai kurių jaunų žmonių 
iniciatyva šia linkme yra gražus ir senti
mentalus dalykas, bet profesinių teisinin
kų įsijungimas galėtų duoti geresnių re
zultatų.

Dr. Šidlauskas šiais klausimais padarė 
pora pranešimų Clevelando lietuvių visuo 
menei. Sekmadienį, po dr. K. Šidlausko 
pranešimo kalbėjo D. Razgaltienė, kuri, 
kartu su p. Kežiene pradėjo organizuoti 
lietuvių grupę .Americans for due Pro
cess“. Pirmosios posėdžių dienos vakare, 
Clevelando bendraminčiai surengė vaka
rienę — susitikimą su vietos veikėjais, 
lietuvių namuose.

Inž. A. Rudis, posėdžių ir vakarienės 
metu kėlė padrąsinančias mintis. Krikš
čioniškoji Demokratija yra visą pasaulį 
apimantis politinis judėjimas. Lietuviai 
krikščionys demokratai, būdami dalimi 
šios milžiniškos šeimos, gali labai daug 
pasidarbuoti pavergtos Lietuvos naudai. 
Reikia turėti aiškius tikslus ir atkakliai 
jų siekti. Lietuvių tarpe esą daug veikėjų, 
nesuprantančių nei tarptautinės nei lietu 
vių politikos reikalų ir problemų. Tokių 
buvo ir bus visada. Neretai tokie mėgėjai 
dalykus tik pagadina.

Prof. dr. Erimgis diskusijose Ir banketo 
metu pabrėžė, kad Lietuva yra Europoj ir 
Europėjinės politinės partijos didele dali
mi nulems jos likimą. Dirbant reikia veng 
ti neapgalvotų pasisakymų, kuriuos vėliau 
išnaudoja komunistinė spauda, tuo kom
promituodama pačią išeiviją. Patarė veng
ti „veiksnių“ vardo, nes šis terminas oku- 
puotoj Lietuvoj yra nesuprantamas ir tu
ri neigiamą prasmę.

A. Kasiulaitis pasisakė, kad jau dabar 
laikas ruoštis tinkamai paminėti šimto me 
tų sukaktį nuo M. Krupavičiau gimimo ir 
penkioliką nuo jo mirties (1885-1970). 
Tam labai tiktų išleisti M. Krupavičiaus 
straipsnių rinkinį, 'įsteigti stipendiją litu
anistika besidomlnčiams ar kokiu kitu bū
du prisiminti šį didį lietuvį, krišč. demok
ratą.

Suvažiavimai ir diskusijos yra labai tei 
giamas reiškinys. Ne tik pasidalini minti
mis su kitais, bet įgyji naujų jėgų ir en
tuziazmo tolimensiam darbui. Tarybos su- 1 
važiavimą pagyvino ir jo dimensijos: lie
tuviai išeiviai, Amerikoj gimęs, augęs ir 
išsimokslinęs lietuvis, niekad Lietuvos ne 
matęs, bet lietuviškas problemas geriau 
pažįstąs, negu kai kurie Lietuvoj augę, 
profesorius — mokslininkas, išgyvenęs 
Lietuvos okupaciją ir beveik 40 m. komu
nistinio režimo, jaunuolė studentė dar ne
turinti dvidešimt metų amžiaus, kovų už
grūdintas beveik aštuoniasdešimt metų . 
darbuotojas, dalyvavęs Nepriklausomos I

Lietuvos atkūiime. Nežiūrint tų skirtumų, 
visų mintys suėjo į darnią mozaiką — 
kaip labiau padėti pavergtai Lietuvai at
gauti laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų 
veikla nėra savanaudiška ir nėra mums 
patiems. Krikščionių Demokratų Sąjungos 
gerovė yra antraeilis dalykas. Pirmaeilis 
— kaip reikšmingiau padėti pavergtam 
kraštui. Todėl Ir dirbame per Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir kitas mūsų instituci
jas. Stiprindami Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungą, stipriname Vliką, stip
rindami VLIKą — suaktyvinam kovą už 
Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą.

PIRM. VLADO ŠOLIŪNO KALBA
Atidarydamas Suvažiavimą CK pirmi

ninkas pasakė, kad organizacija turi veik
lų Centro Komitetą ir keletą veiklių sky
rių. Nariams kilnojantis Iš vienos vietos i 
kitą, reiktų paieškoti būdų praplėsti sky
rių tinklą ir sustiprinti skyrių veiklą tose 
vietovėse, kur ji yra prigęsusi. Paskutinis 
LKDS suvažiavimas įpareigojo Centro Ko 
mltetą sudaryti atitinkamą organizacinį 
persitvarkymą ir įstoti į Amerikos Lietu
vių Tarybą. Tai turėtų būti išspręsta arti- 
miasiu laiku.

LKDS atstovavimas Vyriausiajame Lie
tuvos Komitete yra stiprus ir VLIKo dar 
bams pritarimas yra neabejotinas. LKDS 
nariai aktyviai dalyvauja VLIKo valdybos 
ir tarybos darbuose. Vliko valdybai suma
niai vadovauja mūsų sąjungos narys dr. 
K. Bobelis, perrinktas antrai kadencijai su 
didele dauguma VLIKą sudarančių grupių 
pritarimu. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Tarybos Komisijose LKDS 
atstovai pasireiškia kaip aktyvūs komisi
jų nariai ar jų vadovai.

LKDS glaudžiai bendradarbiauja su dau 
guma VLIKą sudarančių grupių, nesklan
dumų pasitaiko 'tik su tomis grupėmis, ku
rios, nors būdamos VLIKo nariais, prie 
jo veiklos neprisideda.

Tarptautinė veikla yra labai svarbi mū 
sų veiklos sritis, ypatingai šiai metais, ka
da Europos Parlamento darbuose yra 
įtrauktas Lietuvos, Latvijos ir Estijos klau 
simas. Europoje šį klausimą studijuoja ir 
juo rūpinasi LKDS CK VP ir Europos Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Tarybos pir 
mininkas Adolfas Venskus.

Centro Komitetas eina pareigas trečius 
ir paskutinius savo kadencijos metus. 
Ateinančių metų gegužės mėnesio pabaigo 
je teks rinkti naują Lietuvių Krikščionių 
Sąjungos Centro Komitetą.

SVEIKINIMAI
Tarybos suvažiavimą telefonu sveikino 

VLIKo pirmininkas dr. Kazys Bobelis. 
Laiškais suvažiavimą sveikino prof. Juo
zas Eeretas, prel. L. Tulaba, inž. A. Venc
kus ir kt.

NUTARIMAI
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun 

gos Taryba, Susirinkusi į penktąjį savo 
suvažiavimą Clevelande 1982 m. rugsėjo 
mėn. 18-19 d.d., priėmė tokius1 nutarimus:

1. Svarstydami pavergtų brolių ir sesių 
vargus, Taryba su pagarba, meile ir už
jautimu sveikina vienminčius Ir visus ge
ros valios lietuvius, lietuves okupuotoje 
Lietuvoje, kurie dėl savo įsitikinimų, tikė
jimo bei ištikimybės tautai ir gimtajam 
kraštui dabar kenčia svetimųjų priespau
dą. LKDS Taryba tvirtai tiki, kad prispau 
stųjų ir pažemintųjų kančios turės baig
tis pergale prieš blogį. Dirbame ir mel

Balėnas atsisakė kavos. Julija mostu pasikvie
tė padavėją ir užsimokėjo. Būde, kuriuo ji mokėjo 
sąskaitą, ėmė iš rankinuko pinigus ir dėjosi grąžą 
atgal, galima buvo jausti jos pasitikėjimą savimi, 
kiekvieno savo veiksmo tikslumu ir būtinumu. Nė 
vieno judesio ji nebuvo padariusi be reikalo, netiks
liai, ne reikiamu laiku.

Balėnas stebėjo tas smulkmenas, ir vėl nusta
tė, kad jos taip pat charakterizuoja josios asmenį, 
kaip rengimasis ir laikymosi būdas.

— Galime eiti, — tarė ji pakildama.
Balėnas ir dar pastebėjo vieną smulkmeną. 

Rengdamasi eiti, Julija neištraukė veidrodėlio, pud
rinės, ir nepatikrino savo veido, kaip tai būtų pa
dariusi bet kuri, savo eleganciją sauganti moteris. 
Atrodė, ji esanti taip įsitikinusi, kad jos veide ir 
povyzoje visuomet viskas yra tvarkoje, jog jai nė
ra reikalinga viešai pudruotis ar lūpų pieštuku tai
syti linijas.

Balėnas tiek buvo įsigilinęs į savo stebėjimus, 
jog visą laiką tylėjo ir tik nesąmoningai leidosi ve
damas.

— Važiuosime į šilą, — pasakė ji, pasukda
ma autobusų sustojimo vietos linkui.

Visą beveik kelią juodu tylėjo. Spūstis auto
buse buvo juodu išskyrusi. Tik privažiuojant šilą, 
kai greta Julijos radosi laisva vieta ir Balėnas atsi
sėdo, Julija atsiliepė, žiūrėdama pro langą į upę:

— Reiktų įsitaisyti baidarę. Bet tai vėliau...
Kai juodu ėjo smėlėtu taku tarp žemų eglai

čių šilo gilumon, Julija plačiu mostu parodė aukš
tas pušis, giliai įkvėpė įkaitusį, gyvsakiais kvepian
tį orą ir pradėjo:

— Vytautas daug man pasakojo ir dar dau
giau rašė apie tamstą. Iš jo pasakojimų ir laiškų 
pažįstu tamsta daugiau, negu galėtum vaizduotis.

džiamės, kad ta diena greičiau išauštų.
2. Taryba pasisako prieš nekaltų lietu

vių JAV piliečių apkaltinimus tariamais 
nusikaltimais prieš žmoniškumą vokiečių 
okupacijos metais per antrąjį pasaulinį 
karą, naudojant falsifikuotus dokumen
tus, gautus iš Sovietų Sąjungos, bei iš ten 
atvykstančius „liudininkus“.

Taryba nesutinka su specialaus tyrinė
jimo biuro (Office of Special Investiga
tions) metodais ir praktika inkriminuo
jant nekaltus piliečius. Taryba kviečia 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tą ir Amerikos Lietuvių Tarybą sustiprin
ti žygius prieš tos įstaigos veiksmus, pa
žeidžiančius lietuvių, JAV piliečių teises 
ir tautinę garbę.

3. Taryba kviečia visus lietuvius jungtis 
į tautos ir krašto gelbėjimo darbą, laikan
tis darbų pasiskirstymo principų pagal sa 
vo sugebėjimus Ir išgales, šalpos, lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo ba
ruose.

4. Bendradarbiavimas su okupantu ar 
jo statytiniais yra Lietuvos interesus žei
džiantis faktas, žeminantis lietuvio garbę 
ir nusikaltimas tautinei drausmei bei oku
pacijos tiesioginis ar netiesioginis teisini
mas. Tie, kurie tai daro ar bent kokiu bū
du tai remia, tyliai pritaria, nusikalsta pa
vergtos Lietuvos interesams.

5. Taryba sveikina, pritaria ir žada sa
vo paramą jaunų lietuvių grupei (Komite
tui) padėti apsigynimo bylose lietuviams, 
JAV piliečiams, apšauktiems tariamais 
nacių karo nusikaltėliais.

6. Taryba ragina Centro Komitetą ieš
koti būdų patraukti į LKDS eiles ir krikš 
čioniškosios demokratijos veiklą kuo gau
sesnius lietuvių būrius. Centro Komitetas 
raginamas iš naujo svarstyti Studijų Klu
bų atgaivinimo klausimus.

7. Taryba dėkoja inžinieriui Antanui Ru 
džiiui ir prof. Dr. K. Eringiui už dalyvavi
mą suvažiavime ir jų vertingą įnašą su
važiavimo darbuose.

(Iš LKDS biuletenio)

AKTORĖS JUBILIEJUS
Australijoje gyvenanti dramos aktorė 

K. Dauguvietytė - šmukštienė šiemet šven 
čia savo amžiaus 70 mėtų ir sceninės vek- 
los 50 met-j sukaktį.

Sukakties proga, Sydinėjaus lietuvių te
atras „Atžala“ spalio 31 d. Lietuvių klu
be stato T. Williams dramą „Staiga praė
jusi vasara“.

K. Dauguvietytė yra baigusi Kauno dra
mos teatro studiją ir 1932 m. debiutavo 
pjesėje „Pirmas skambutis“ ir nuo to lai
ko dirbo Kauno valstybiniame teatre. 1940 
m. dirbo Vilniaus dramos teatre. Pasitrau
kusi Vokietijon, 1944 m. Neumuensteryje 
pastatė K. Binkio „Atžalyną“ ir dirbo liet, 
teatre Augsburge.

Nuo 1940 m. gyvendama Australijoje, 
vaidino filme ir nuolat dirba Sydnėjaus 
lietuvių teatre „Atžala“.

MIRĖ INŽ. P. BALTĖNAS
Rugsėjo 30 d. Santose, Brazilijoje, mirė 

inž. Petras Batėnas, geležinkelių inžinie
rius.

Gimęs priėš 77 metus Kaune, P. Baltė- 
nas baigė technikos mokslus Kaune ir dir
bo Lietuvos geležnkeliuose. Po karo atvy
kęs į Braziliją, dirbo Jono Rimšos indust- 
rijojjej, Imbituboje, St. Catarina.

Jis man sakė, kad tamsta — individualybė. Bet taip
gi įspėjo, kad tamstos individualybė giliai nuslėpta 
ir ne kiekvienam prieinama. Be to, tamstos indivi
dualybė lengvai pažeidžiama ir reikalinga globos. 
Ir dar Vytautas man sakė, kad su tamsta reikia 
elgtis labai atsargiai, kaip su šiltadaržio gėle. O štai 
tau mano atsargumas — ėmiau ir viską tuojau iš
plepėjau, — nusijuokė ji ir nutilo.

Jinai pakreipė galvą į jį jai būdingu draugišku 
judesiu, kuris, nereikšdamas intymumo, vis dėlto, 
reiškė artumą.

Balėnas pasakė rimtai:
— Labai gerbiu Vytautą ir vertinu jo nuomo

nę. Bet manau jį kiek apsirikus. Aš nesu toks dva
sios invalidas, kokį nupiešėt.

— Nesusikalbam. Tamsta visai nesi dvasios in
validas. To nepasakiau ir neturėjau galvoje, — už
ginčijo ji, kiek suraukusi antakius. — Tęsiu toliau 
Tamsta esi įtakų žmogus. Lengvai pasiduodi įta
koms. Ir geroms, ir blogoms. Aišku, blogų įtakų 
veikimas į tamstą yra ribotas, bet, kad tamstos in
dividualybė tarptų ir atneštų vaisių, turi veikti ge
rosios įtakos. Gal kaip tik todėl, kad tamstą ilgai 
veikė neutralios įtakos, tamstos talentas pasireiškė 
taip vėlai, — kalbėjo Julija, žiūrėdama priešais 
save.

— Ar visa tai jums sakė Vytautas? — pa
klausė Balėnas.

— Ne. Ne visa. Dalis to, ką esu pasakiusi, iš
plaukia iš patirto pirmojo įspūdžio ir iš mano in
tuicijos. Vytautas turi daug vilčių dėl tamstos as
mens. Jis bijo, kad tamsta nenukryptum nuo pasi
rinktojo dabar kelio silpnybės valandą. Todėl jis 
man liepė tamstą surasti ir globoti. Ar priimi mano 
globą? — ji ir vėl pakreipė į jį galvą tuo pačiu ar
timu,šiltu judesiu.

(Bus daugiau)

Su lietuviai* 
įįusuuljįįe
VILNIAUS PILIES LEGENDA 

CIGAGOS SCENOJE
Čikagos meno ansamblis „Dainava“ Či

kagoje ruošia pastatymui Vilniaus Pilies 
Legendą, trijų veiksmų veikalą, kuriame 
dalyvaus solistai, choras ir orkestras.

DAIL. N. PALUBINSKIENĖS 
ILIUSTRACIJOS

Simo Sužiedėlio parašytai knygai „Sv. 
Kazimieras, 1458-1484, 500 metų sukaktį 
minint“ iliustracijas kuria jaunosios kar
tos dailininkė — grafikė Nijolė Palubins- 
kienė.

Ši kūrybinga menininkė jau anksčiau 
yra iliustravusi eilę Amerikoje išleistų lie
tuvių autorių knygų. Ji yra baigusi žino
mą Clevelando meno institutą ir nuo to 
laiko yra turėjusi gan daug savo kūrybos 
parodų.

VIENUOLYNO DEIMANTINĖ 
SUKAKTIS

Šv. Kazimiero seserų vienuolynas Či
kagoje rugsėjo 26 d. atšventė kongrega
cijos 75 metų sukaktį. Ta pat proga kai 
kurios seserys atšventė 50 metų, o kitos — 
25 metų vienuoliško gyvenimo jubiliejus. 
Mišias atnašavo vysk. V. Brizgys.

Vienuolės prižiūri didelę biblioteką ir 
muziejų, kuris yra jų namuose.

LIETUVIS ORGANIZUOJA OPERĄ .
Čikagoje gyvenąs kompozitorius Darius 

Lapinskas organizuoja kamerinės operos 
bendrovę, kuros repertuaran bus įtrauk
tos naujai apipavidalintos senosios kilasiki 
nės ir šiuolaikinės operos. Numatyta ir pa 
ties D. Lapinsko operos „Amadar“ prem
jera.

MIRĖ J. JUOZAPAVIČIUS
Spalio 10 d. New Yorke mirė savanoris 

— kūrėjas Juozas Juozapavičius.

Bronius Vieraitis 
VĖLINĖS

Švelni, bemiegė, rudens malencholija;
Ant dangaus, ant takų, ant lapų... 
Nerandu Tavęs, atėjęs iš toli. 
Tik Tavo varganą kapą...

Spindi per ūkanas žvakių liepsnelės, 
Lyg deganti viltis, jos plazda...
Žiba žvakelė, širdimi uždegta. 
Kiekvienoj skausmo ašaroj...

Tie žmogaus draugai — svyra medžiai...
Pinasi kryžių šešėliai ilgi.
— Ar ilgai savo kryžių benešim?..
Ar ateis, su žvakelėm kiti?..

Tik neišlvginkite to kapo!
Tegul niekas ant to veido netrempia...
Jį medžiai apkaišys gintaro lapais. 
Kad šaltas dumblas neįeitų...

Vaikšto moterys, tamsios kaip siluetai... 
Lyg prie šaltinio liūdnos bedulnės, 
širdį po juodu apsiaustu slėpdamos; 
Sakytum laukia sesutės nakties...

— Sakytum laukia saulės užgestant!
— Mėnulio tylaus... Vienumą...
Kūkčiotų... Per visą naktį verktų. 
Apglėbus kapą mylimą...

žino, kad Tu neatsiliepsi...
Atėjo širdį priglaust, prie tavo širdies. 
Melstis, kad ašaros likusios. 
Žvakelėmis žibėtų iš tavo akies...

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 81

Motina dukrelei davė 50 centų ir liepė 
nupirkti apelsinų. Ta nupirko apelsinų, 6 
pyragaičius ir parnešė 7 centus grąžos.

Tada motina pasiuntė sūnų, kad jis nu
pirktų daugiau apelsinų, ir davė jam tiek 
pat pinigų. Tas nuėjo ir nupirko apelsinų, 
7 saldainius ir grąžino 7 centus motinai.

Po kiek kainavo vienas apelsinas, pyra
gaitis ir saldainis, jeigu saldainis bran
gesnis už pyragaitį, bet pigesnis už apel
siną?

Atsakymas Nr. 80
4 sekundes: du tarpai po 2 sekundes.

Sirijos prezidentas telefonuoja Sirijos 
kariuomenės vadui Libane:

— Kodėl jūs nepuolate žydų tankų Bei
rute?

— Pone prezidente, mes panaudosime 
rusų generolo Kutuzovo taktiką — lau
kiam, kol prisnigs.

Čekoslovakijos valdžia kreipėsi į Krem
lių, prašydama leidimo steigti Laivyno 
ministeriją.

— Kam jums ta ministerija, jeigu netu
rite jūros? — stebis'i Brežnevas.

—s Tai kodėl jūs turite Kultūros minis
teriją? — nenusileidžia čekoslovakal.

— Ar girdėjai, kad mūsų degtukų fab
riko direktorius gavo Lenino ordiną?

— Už ką?
— Kapitalistų šnipas su mūsų degtukais 

norėjo uždegti dinamito gamyklą, bet ne
galėjo...
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MŪSŲ KALINIAI
1982 m. gegužės 29 d. Vytautas VAIČIŪ

NAS, kalinamas čeliabinsko srityje, Baka- 
lo mieste, turėjo pasimatymą su broliu ir 
žmona, o rugpjūčio 11d. pasimatymo me
tu per stiklo pertvarą galėjo 1.5 vai. kal
bėtis su žmona.

Vytauto VAIČIŪNO sveikata smarkiai 
pablogėjusi. Neseniai gulėjo ligoninėje, iš 
kurios buvo išrašytas dar pilnai inepasvel- 
kęs, mat lageryje siautė epidemija ir li- 
gininėje nebuvo pakankamai vietų. Jį be
ria votys, kojoje didelė žaizda, smarkus vi 
so kūno niežėjimas, o ilgiau pavaikščio
jus, tinsta kojos. Pastaruoju metu Vytau
tas VAIČIŪNAS sveria 73 kg. (laisvėje 
svėrė 115 kg.).

Atlikęs trečdalį bausmės, Vytautas VAI 
ČIŪNAS prašėsi išleidžiamas į laisvas sta
tybas (ši lengvata yra taikoma beveik vi
siems bendro rėžimo lagerio kriminalis
tams). Kalėjimo administracija nesutiko 
išleisti, tvirtindama, jog perdaug silpna 
■sveikata.

—Tuomet duokite papildomo maisto, 
— kreipėsi V. VAIČIŪNAS.

— Nepriklauso! — susilaukė atsakymo.
Kriminaliniuose lageriuose, praėjus pu

sei bausmės laiko, peržiūrimos kalinių by
los, ir, jei kalinys nėra prasižengęs, lage
rio teismo yra perteisiamas ir išleidžia
mas į laisvę. V. VAIČIŪNO bvla nebuvo 
peržiūrėta.

Vytautui VAIČIŪNUI rašomi laiškai jo 
beveik nepasiekia — iš 12-kos žmonos laiš 
kų gavo tik 2. Lagero administracija tvir
tina, jog ji atiduodanti visus jam skirtus 
laiškus.

VAIČIŪNIENEI parašus skundą TSRS 
generalinam prokurorui, kad jos vyras ne
gauna jam užsakytos lietuviškos spaudas, 
faktus tirti buvo perduota Satko miesto 
prokuratūrai. Po skundo Satko miesto pro 
kuratūra uždraudė V. VAIČIŪNUI atiduo
ti net „Komjaunimo tiesą“, vienintelį laik
raštį, kurį retkarčiais dar gaudavo.

Lagerio administracija teigia, kad jie 
lietuviškos spaudos aplamai negauna. Reiš 
kia, tiek laiškai, tiek periodnė lietuviška 
spauda V. VAIČIŪNO nepasiekia kažkie
no spec. įsakymu.

Kartą į mėnesį lagerio parduotuvėje už 
7 tb. galima nusipirkti maisto (žinoma, 
je kalinys administracijai nėra prasižen
gęs), tačiau parduotuvėje be prasčiausios 
rūšies karamelių, duonos ir seno margari
no, nuo kurio kaliniai dažnai suserga, nie
ko nėra.

Vis rečiau ir rečau iš Sibiro lagerių Ne
muno kraštą pasiekia lietuvių kalinių žo
dis — apie pusė jų parašytų laiškų dings
ta be žinios, nors siunčiami registruoti su 
registruotais įteikimo pranešimais. Tačiau 
dar sunkesnė Rusijos toliais yra iš Lietu
vos siunčiamų laiškų kelionė: daugiau kaip 
pusė dingsta, kai kurie iš Viliiiaus iki Per 
mės srities kalinių kamerų keliauja pus
metį, o dar kitų laiškų įteikimo praneši
mus vilniečiai gauna, bet kaliniai laiškų 
nebemato.

Antanas TERLECKAS savo 1982 m. rug. 
pjūčio 15 d. laiške rašo:

„...Lagerio gyvenimas daug sunkesnis 
negu buvo prieš 20 ar virš 30 metų“.

Viktoras PETKUS savo 1982 m. laiškuo
se rašo:

.Ak, ...kokie naivūs mudu buvome, 
kai tikėjome, jog po Helsinkio susitarimų 
Europoje papūs nauji vėjai!..

Vasario 7 parašiau Jums laišką, bet už
vakar sugrąžino voką su įteikimo prane
šimu. Laiškas konfiskuotas dėl tariamai 
ideologiniai žalingo turinio.“ 1982 m. kovo 
21 d.

.Kažkodėl tarp mudviejų visiškai nu
trūko susirašinėjimas: nuo Tavęs tegavau 
vieną vienintelį sausio 15, šiemetinį laišką. 
(Iš dešimties laiškų V. PETKŲ pasiekė 
tik vienas, — red.). Tau šeštinėse. Sekmi
nėse, Devintinėse ir liepas pirmąją atida
viau pasiuntimui oro paštu registruotus su 
registruotais įteikimo pranešimais laiš
kus, bet nesulaukiau net įteikimo prane
šimų. Todėl terašysiu tik keletą žodžių.

Sugrįžau iš ligonnės. Siūlai po operaci
jos dar tebėra neišimti. (Išoperavo nosyje 
auglį, — red.). Todėl nežinau, kaip 
dys susiuvimas. Kairioji galvos pusė 
maudžia.“ 1982 liepos 12 d.

atro- 
tebe-

prie atviro langelio ii- galvą 
apversto tuščio kibiro, blogu-

nio barjero
padėjus ant
mas praėjo. Šį kartą apsiėjau be lašo van
dens. Matyt tą dieną buvau gerokai pa
vargęs.“ 1982 m. liepos 9 d.

Vytautas VAIČIŪNAS savo laiškuose 
rašo:

„...Jau antri metai nešioju kalinio pan
čius, bet laisvos dvasios skrydžio niekas 
negali surakini, todėl džiaukimės Viešpa
tyje ir gyvenkime susitikimo viltimi, ku
ri mums, tikintiesiems, šviečia, ir net mir 
ties šešėliai negali jos užtemdyti. Man Die 
vas leido eiti aukos keliu, todėl už Jūsų 
paramą, bendradarbavimą, aukas ir mal
das nuoširdžiai dėkoju.

Perduokite mano nuoširdžiausius linkė- 
kėjimus visiems mylimiems Lietuvoje. Sa
kykite, kad mano medžiaginės dalies beli
ko tik pusė (jo buvusio svorio, — red.), 
bet dvasia laisviau pakyla į dangaus žyd
rynę. Esu pasiruošęs viską iškęsti, viską 
pernešti, bei išsaugoti Kristų. Dėkoju 
Jums už paramą, aš gyvenu Viešpaties at
neštoje ramybėje.“ 1982 m. liepos mėn.

Iš Juliaus SASNAUSKO laiškų:
.Atostogos jau baigiasi. Jeigu ne ma

ma, jos būtų buvusios labai nelinksmos... 
(Pagal sovietnius įstatymus nutremtieji, 
kurie nepažeidė nutrėmimo režimo, turi 
teisę po metų nutrėmime sugrįžti kelioli
kai parų atostogų į Tėvynę. Juliui SAS
NAUSKUI be jokio motyvo neleido išva
žiuoti iš nutrėmimo Parabelyje ne tik į 
Tėvynę, net neleido išvykti į Tomsko r. 
ligoninę sudėtingai kojos kelio operacijai“ 
— red.). Kada aplink tirštėja vakaro su
temos, reikia gyventi aušros viltimi... O 
Apvaizda tikrai leis bent dalį tų vilčių re
alizuoti.

...Nuo pirmadienio žadu gulti ligoninėn. 
(Parabelyje, — red.). Turbūt gerai kitą
syk atsidurti ligoninėje, idant pamatytum, 
koks trapus tas mūsų buvimas Ir kiek 
daug aplink didesnių nei tavo nelaimių... 
Tebus visur Dievo valia! Mintis apie jus 
visus, jūsų šventa Malda mane palaiko Ir 
palaikys.

...Dėkoju Dievui už visas žmogiškas šir
dis, kurios spinduliuoja Meilės Dvasią į 
mūsų tarpą. Tebus visiems atlyginta iš 
Gerojo Ganytojo 
mėn.

Pasaulinio masto nuodėme
Girtavimas ir smurtas

Ryšį tarp girtavimo ir smurto (vanda
lizmo, plėšikavimo, muštynių, žudymo,, 
prievartavimo) mano parapijoj net kai
miečiai žinojo. Ar tai iš savo ar kitų pa
tyrimo jie sakydavo: „Ką blaivus galvoja 
— tą girtas padaro“. Ir anglų spaudoje ne 
seniai užtikau vaizdingą posakį: „Alkoho
lis žmoguje išlukštena žvėrį“.

Sakoma, kad JAV-ėse mažiausiai pusė 
visų žmogžudysčių įvykdoma girtam sto
vy. Taip pat pastebėta, kad daugiausia 
žmogžudybių būna savaitgaliais, ypač šeš 
tadienių vakarais — kada daugiausiai gir
taujama.

Statistika rodo, kad žemo luomo įkau
šėliai smurtauja žymiai dažniau negu aukš 
tesnio. O ramų bei taikų pasigėrėlį (nepai
sant jo luomo bei klasės!) apvagia net ir 
blaivūs vagišiai...

Girtaujantieji netenka savitvardos Ir 
ima smurtauti kai alkoholio koncentraci
ja kraujuje būna apie 150 mg%. Tokiame 
stovyje ir eismo nelaimių rizika padidėja 
25 kartus!

Peštynės paprastai vyksta kur yra di
desni žmonių telkiniai, k.a. smuklėse, res
toranuose, futbolo rungtynėse, demonstra
cijose. Blogiausia kai būriuojasi jau įkau
šę peštukai. įkaušę būna žymiai jautresni 
pastaboms priekaištams ar pajuokai: muš
tynės prasideda dėl menkiausio iššūkio! 
Girti vyrai ima mušti žmonas ir vaikus 
jau vien dėl to, kad namiškių elgesy paste 
bi nepasitenkinimą dėl jų elgesio. Girtos 
moterys smurtauja žymiai rečiau už vy
rus...

Ar girtavimą laikysim nuodėme, liga ar 
nusikaltimu — jis turėjo ir turi užtarėjų. 
Atsimenu vieną kitą „smetoniškos“ Lietu
vos spaudoj užtiktą teismo eigos aprašy
mą, kur kaltinamieji smurtavimu teisinda 
vosi esą nusikaltimo metu jie buvę... gir
ti. Na, ir kai kurie teisėjai sušvelnindavo 
bausmę! Esu skaitęs tik vieną žinutę apie 
griežtesnį teismo sprendimą: teisėjas mu
šeiką nubaudė už peštynes ir dar padidino 
bausmę už girtavimą!

rankų.“ 1982 m. liepos

JANULIS: 
nors ir nenorime, nusi-

išlaidas... Juk tai aiškus skatinimas tęsti 
orgijas ir vandalizmą!

Apmąsčius tokius ir panašius įvykius, 
reikia alkoholiui pripažinti vieną gerą ypa 
tyfbę, būtent objektyvumą — bešališkumą. 
Alkoholis yra teisingas „svieto lyginto
jas“: visų luomų bei klasių atstovų smege
nis jis vienodai praskiedžia!..

LIETUVOJE

Kiti rašo

MIRĖ STASYS VAINIŪNAS
Spalio 18 d. Lietuvoje staiga mirė kom

pozitorius, pianistas, prof. Stasys Vainiū
nas.

Gimęs 1909 mė balandžio 2 d. Rygoje, 
S. Vainiūnas baigė Rygos konservatorijos 
fortepijono ir kompozicijos klases. Dėstė 
muziką Rygos liet, gimnazijoje. 19'38 m. 
jis pradėjo dėstyti Klaipėdos, vėliau Šiau
lių muzikos mokykloje ir Kauno konser
vatorijoje.

Po karo S. Vainiūnas profesoriavo Vil
niaus valstybinėje konservatorijoje, sukū
rė nemaža simfoninės ir fortepijoninės 
muzikos.

ne-

Bet 
ant

Ire-

Rašo Anastazas
„...Dažnai mes, 

lenkiam tam bjauriam papročiui ir ne kar
tą į rankas, kuriose ką tik buvo rožančius, 

“imame stikliuką! Šį šventą Visų Šventųjų 
vakarą aš norėčiau, atsiklaupęs ant kelių, 
sušukti savo tautiečiams, savo tautai: Kur 
eini, mano tauta?! Sutikčiau mirti čia ne
laisvėje, kad tik mano brolių tautiečių ran 
koše nebūtų Stiklelio!“ 1982 m. lapkričio 
7 d.

„Ką aš galiu papasakoti apie savo pil
ką kasdienybę. Sunku gyventi toli nuo Tė 
vynės? O, taip! Nelengva apseiti be sakra
mentų, altoriaus, na, ir vargonų? Žinoma! 
Nejauku jaustis nuolat apsuptam — lyg 
erškėčių vainiku — penkiomis įvairios rū
šies tvoromis? Aišku!

Bet žmogus — ne gyvulys, jis žino, jog 
geriau supančiotos kojos, negu pažabota 
dvasia. Neveltui šv. Povilas sako, jog Mei
lė padaro žmogų laisvą. Dėl to. žvelgda
mas į praeitį, dabartį ir ateitį, aš galiu ne
meluodamas tarti:

— Džiaukis, siela, atgavėjus, pareigą 
atlikus!

Kam gyvenimas — gavėnia, tam mirtis
— Velykos!

šauk Hosanna! — kūno kančiai; Aleliu
ja! — mirčiai.

Išbučiuok nelaisvės pančius, jie — Ap- 
vazdbs kirčiai.

...Tapau antros grupės invalidu. Tegul 
niekas negalvoja už mane prašyti malo
nės! Privalau Išgerti taurę iki dugno.“ 

1982 kovo 28 d.

Britų teismai ir dabar glosto girtaujan
čius vandalus. Matom kaip švelniai bau
džiami vadinamieji futbolo rinktinių rėmė 
jai (football fans) už muštynes ir vanda
lizmą.

Spalių 14 dienos „Daily Mail“ aprašo 
teismą grupės Oxfordo universiteto stu
dentų, pasivadinusių „Assassins“. Straips 
nis išryškina britų aukštosios klasės — 
„grietinėlės“ elgesį. Minėtoji studentų gnu 
pė viename puikiame restorane užsisakė 
septynių patiekalų vakarienę, šių ponai
čių tarpe ypač „pasižymėjo“ studentas 
James Sainsbury ( jo tėvas yra parlamen
taras ir milijonierius — garsių maisto 
produktų krautuvių SAINSBURYS savi
ninkų šeimos narys). Ponaičiai, priėję 
prie ketvirto patiekalo, jau buvo nusigė
rę: vėmė ant kilimų, plėšė langų užuolai
das, maisto produktais tepė valgomo kam
bario sienas, daužė vyno bankas!.. Resto
rano vadovybė išsigando ponaičių „kultū
ringo“ elgesio ir iškvietė policiją, kuri „in
teligentus“ sutvarkė. Na, o teisėjas nu
baudė juos tik menkute pinigine bauda: 
sumokėti po 25 svarus ir padengti teismo

S&aitytoju latakai

Beveik kas savaitė britų katalikų „The 
UNIVERSE“ ką nors rašo apie Lietuvą. 
Reikėtų spėlioti, kodėl tas būna: gal dėl 
to, kad katalikiškas savaitraštis randa rei
kalo rašyti apie persekiojimus katalikiš
kame krašte, o gal į pagalbą ateina ir laik 
raščio redaktorė — lietuvaitė.

„Lietuvai yra reikalingi drąsūs vysku
pai“ — tokia antrašte „The Universe“ at
sispausdino žinutę iš Katalikų Bažnyčios
Kronikos, ką laikraštis gavo iš Lietuvos I NAUJAS ELTOS DIREKTORIUS 
Informacijos Biuro, Niujorke. Kaip žino-1 Sovietinė valdžia Lietuvoje paskyrė Al- 
me ten dirba mums Britanijos lietuviams I gimantą Mykolą Stankevičių telegramų 
gerai pažįstama Gintė Damušytė, kuri ku-1 agentūros „Elta“ direktoriumi, vieton ne
rį laiką dirbo Keston College prie Londo-1 seniai mirusio F. Pažūsio.
no.

„The Univers“, cituodamas Lietuvos Ka BUO, KAIP VELNIAS ^lAUS 
taiikų Bažnyčios Kroniką, rašo, kad Lie-1 D; Dargiene rašo VALSTIEČIŲ LAIK- 
. . .. ,, . IRAIŠTYJE apie su&itikumą su buvusiomistu vai yra reikalingi vyskupai, kune paly- . . .
dėtų tikinčiiuosiius į kalėjimus, darbo sto-|mo Lr\eiP'^; , . . .,, , . I >— 2A orėjau i jas — laimingas, iraudu-vyklas ir net i mirti“. I . J . Tt» .v ,| sias po smagaus šokio. Užaugo jos manoKronika toliau rašo apie dviejų vysku-nes visą laiką buvau mokyklos tė. 
pų paskyrimą, kas buvo padaryta su So- yų komiteto na,rė( gerai pažįata jas ir jų 
vietų vyriausybes sutikimu, šv. Tėvas pa-j t^vus
skyrė vyskupą Sladkevičių apaštališku ad Taig. įr parū|po paklausinėtii kaip joms 
ministratorlum Kaišiodorių vyskupijai ir i ekasi išvažiavus. Kai apspito ma
paminėjo kun. Antaną Vaičių, kaip vys-1 ,mergaitės, ant kaimynų Sigutės kaklo 
kuipą, paskirdamas jį Telšių vyskupijos I pamaį,įau ploną auksinę grandinėlę su pa- 
administratorium. Taip rašo „The Um-1 u kryželiu. Ir sakau jai: 
verse • I — Iš kur gavai tokį papuošalą?

„Kodėl Sovietų vyriausybė sutiko su tų j — Teta dovanojo, — sako. — O ką, 
dviejų vyskupų paskyrimu?“ Toliau „The I gražu?
Universe“ cituoja Kroniką. „Ar tas reiš-1 — Skonis — asmeniškas reikalas, 
kia, kaip kaikurios radijo stotys ir užsie-lįu, kiek prisimenu, komjaunuolė, o 
nio spauda komentavo, kad Sovietų vyriau I kaklo kryželis.
sybė sumažina persekiojimo spaudimą? I — Ir aš jai sakiau tą patį, įsiterpė 
Taip nėra“ — rašo Kronika. Ina. — Juk tai veidmainystė.

■Iš šešių vyskupijų, trys iš jų neturi vys Į Į pokalbį įsijungė visas būrelis. Vienos 
kupi'škų administratorių, ir yra didelis Į bandė įrodinėti, kad ne pagal išviršinius 
susirūpinimas dėl to tarp kunigų ir tikin-1 požymius, juo labiau papuošalus, spren- 
čiųjų Lietuvoje. Taip baigia savo straips-1 ūžiama apie žmogų. Kitos stojo už tai, kad 
nį „The Universe“, cituodamas Kroniką. I komjaunuolei netinka dėvėti religinius at- 

--------  I ributus.
I Pokalbį nutraukė užgrojęs orkestras, ta 

LENKIJOS LIETUVIŲ VEIKLA I čiau, mano nuomone, .apie tai reikia kalbė
liais metais Lenkijos lietuvių visuome-j ti ne tik su paaugliais. Dar pasitaiko, kad' 

nė kultūros draugij a atšventė savo sidab-1 if suaugę žmonės pasiduoda negerai įta- 
rinį jubiliejų. Ji bu v įsteigta 1957 m. ko-Į kai, prasilenkia su savo įsitikinimais, 
vo 30-31 d.d. Punske. I >-TaJ neprincipingų, netvirtų, pagaliau

Sukakčiai paminėti, gegužės 23 d. Puns- nedorų Žmonių elgesyS' IŠ jų vJsk° f11“? 
ke įvyko LVKD Centro Valdybos posėdis tLkeWs- Man atrodo, kad su tokiais turėtų 
ir koncertas. Išrinkta nauja Centro Vai- būti Sriezta-, kalt>a: mokykloje, komjaum- 
dyba: pirm. Romas Vitkauskas, pavad. Juo me- Limoje , - sako „principinga kamu- 
zas Bliudžius, sekr. Algirdas Nevulis. Pre| nlste' 
zidiumo nariams išrinkti J. S. Paransevi-| _______ _ _____
čius, J. A. Vaina, dr. Br. Makauskas ir P. I DIDELIS ŽMOGUS
Daipkevičius. I S. Giedrytė rašo VALSTIEČIŲ LAIK-

Nutarta prašyti valdžios leidimo leisti I RAŠTYJE: 
žurnalą „Aušra“ kas mėnesį I Grižo Gaižutienė iš didelio miesto. Ten

Seinų ratelio nariai aptvarkė Lietuvos I ji buvo Išvažiavus gydytis.
karių, žuvusių 1919 m. kapus Seinuose, iri Atėjo į fermą ir pasakoja bendradar- 
padėjo užrašą: „Čia ilsisi Lietuvos kariai, I bėms:
žuvę 1919 m.“ Prie kapų yra keturios se-Į — Tai, sakau, brolio sūnus Kazimieras 
nos betoninės plytos, bet užrašai neįskai-l didelis žmogus pasidarė. Susuko telefoną 
tomi. I i ligoninę ir sako: taip ir taip, gerbiamas

daktare, čia turiu tokią giminietę, atvyku
sią iš pačių mūsų liaudies gelmių, iš ma
no gimtojo kolūkio. Gal, sakau, padėtu
mei... Tada pasisodino mane į juodą „Vol 
gą“ ir nuvežė. Kai įėjom į palatą, iškėlė 
tokią moterėlę į koridorių, o mane pagul
dė į jos lovą.
-'Gerai, kai giminėje yra „didelis žmogus1.

DĖL TŲ POPIEŽIAUS PUSRYČIŲ

M. Bajorinas, reaguodamas į ..Skaityto
jo“ laišką (E.L. nr. 36) savo laiške (E.L. 
nr. 37), sakosi gavęs su kūju per galvą, 
kad rašęs netiesą apie popiežiaus pusry
čius. Žiūrint iš šalies, atrodo, kad B. Ba
jorinas negavo su kūju per galvą, o tik 
nuoširdų įspėjimą, kad, nežinant tiesos, 
nereikia spėlioti.

Taip M. Bajorinas ir šiame savo laiške 
(Popiežiaus pusryčiai), save teisindamas, 
klaidžioja lyg po miglą arba pats jau ge
rokai paėmęs pusryčiams alaus.

Nieko bendro neturi M. Bajorino viešna
gė kadaise Romoje su dabartinio popie
žiaus pusryčiais. Taip pat nieko bendro ne 
turi popiežiaus pasikvietimas lenkių vie- 
nuolių maistui gaminti, o ne alui daryti.

Ką televizijos komentatorius sakė anks
tybą rytą Crystal Palace, negali būti tai
koma kasdieniniam gyvenimui. Čia būtų 
gera, jei galėtume, paklausti tą komenta
torių, ar jis valgė pusryčius drauge su po
piežium. Jeigu taip, tai jis teisingas, bet 
gali būti ir komentatoriaus kaip ir M. Ba
jorūno, įsivaizdavimas apie tuos pusryčius.

M. Bajorinas ir be popiežiaus pusryčių 
yra labai geros nuomonės apie vyno ir 
alaus vartojimą. Jis daug kartų yra prisi
minęs, E.L. apraišydamas 1981 ir 1982 me
tų Europos Studijų savaites, kad vyno yra 
buvę per maža. Tad norėtųsi paklausti M. 
Bajoriną, kam rengiamos Studijų savaitės, 
ar tik vynui gerti ar pabendrauti ir kultū
ringai aptarti lietuviškus reikalus?

M. Bajorinas mini, kad dabartinis šv. 
Petro įpėdinis yra nepaprastai karizmatiš- 
kas. Atrodo, M. Bajorinas norėtų, kad šv. 
Petro įpėdinis įkurtų vyno ir alaus kariz- 
matišką sąjūdį. Tada M. Bajorinas galėtų

KODĖL MIRŠTA SKAUSME ?

Labai man buvo įdomu skaityti „Euro-I
■pos Lietuvyje“ apie mirtį skaitytojų laiš-I SUKČIAVIMAS CUKRAUS 
kuose. Mano galvoje yra atsiradęs klausi-1 FABRIKUOSE
mas, ir visą laiką niekur negaliu rasti at-j Kontrolieriai nustatė, kad priimant cuk- 
sakymo. Jieškojau knygų tuo reikalu, betjrinius runkelius Pavenčių, Kėdainių, Ma- 
neradau. Klausiau pamokslų, niekas tuo I riampolės ir Panevėžio cukraus fabrikuo- 
reikalu nekalbėjo, šventajam Rašte irgijse „pažeidžiami standarto reikalavimai“, 
apie tai nieko nėra parašyta. i Rimti trūkumai rasti priėmimo punktų la-

Mano kausimas yra toks: Kodėl, žmonės I baratorijų darbe.
ir gyvuliai prieš baigiant gyvenimą turi I Spalio >5 d. Kėdainių cukraus fabrike 
kentėti skausmą? Yra kalbama, kad žmo-Į (direktorius I. Tirinas), priimant iš Kė
glis užmega amžinu miegu be skausmo, I dainių rajono Okainių kolūkio cukrinius 

nedaug tokių žmonių buvo; ir ar tik-1 runkelius, pirminiuose dokumentuose bū
tie žmonės neturėjo mažiausio skaus-1 vo nepagrįstai nurodytas didelis žemėtu- 
mirdami? I mas — vietoj 7,5 pažymėta 21,7 procento,

LIETUVIS — IŠKILUS 
INDUSTRIALISTAS

Antanas Laukaitis MŪSŲ PASTOGĖJE 
rašo apie sėkmingą inž. Gasparą Kaz
lauską, kuris Sydnėjaus parodų pavilijo- 
niuose buvo išstatęs savo fabriko gami
nius — vamzdžių švelsavimo aparatus.

Inž. G. Kazlauskas yra Los Angeles 
mieste, JAV, esančios įmonės „ASTRO 
ARC Co“. savinnkas. Savo gaminius jis 
parduoda dvylikoje valstybių, tarp kurių 
pirmą vietą užima Japonija. Vienas apara
tas, pridėjus kompiuterius, kainuoja apie 
350.000 dod. Todėl nestebėtina, kad įmo
nės savininkas yra milijonierius.

Gasparas Kazlauskas yra elektronikos 
inžinierius. Pradėjęs technikos mokslus 
Lietuvoje, jis juos baigė Amerikoje. Pra
džioje dirbo amerikiečių firmoje, o vėliau 
atsiskyrė ir įsteigė savąją. Dabar jis yra 
savo bendrovės savininkas ii- prezidentas. 
Remia lietuvių veiklą ir menininkus.

Rašo Vytautas SKUODIS:
„...Mano gyvenimo rutina tokia

Nuo šeštadienio iki trečiadienio 
nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro išti
sai dirbant skalbykloje Ir pirtyje, laikas 
praeina labai greitai. Sekmadieniais tik
tai džiovinu lauke tai, ką išskalbiu šešta
dienio vakare ir naktį. Na, o likęs laikas 
— nuo trečiadienio popieties iki 'penkta
dienio vakaro — taip pat pralekia kaip 
Žaibas, beskatant gausiai susikaupusią 
periodiką. (....) Skalbimas reikalauja apy
tikriai 56 vai. per savaitę. O po tokio dar
bo trečiadieniais jautiesi kaip sudėvėtas 
kaliošas.

(Vytautas SKUODIS yra paskelbęs, jog, 
kiekvienų metų birželio 15 d. protestuo
damas prieš Lietuvos okupaciją, sausai ba 
daus. Šių metų birželio 15 d. vakare, apie 
21 vai., jį ištiko mikro infarktas, re.). Tik skaitė kun. Pr. Gaida, po to buvo turtinga Į būti lietuvių vyno Ir alaus karizmatiško 
pusvalandį pagulėjęs pirtyje ant cementi-1 meninė programa. * sąjūdžio pirmininku. Juodvarnis

pati, 
imtinai,

MAIRONIS TORONTE
Rugsėjo 26 d. Toronto Lietuvių Namuo

se, Kanadoje, buvo suruoštas Maironio 50 
metų mirties sukakties minėjimas, kuria
me dalyvavo apie 500 svečių. Paskaitą

bet 
r ai 
mo

Paimkim gyvulius: skerdyklos dabar sul o cukringumas nurodytas 1,9 procento ma- 
mažina gyvulių skausmą, bet vistiek bai-Įžesnls. Pavenčių cukraus kombinato (di- 
gia gyvenimą su skausmu. Paukščiai, va-1 rektorius J. Ignotas) Viduklės cukrinių 
nagai drasko vištas. Jos baigia gyvenimą I runkelių priėmimo punkte Raseinių rajo- 
skausme. šauliai nušauna vanagą ir tas I no Kryžkalnio tarybinio ūkio cukrinių run 
baigia gyvenimą skausme. Liūtas papjau-I kelių žemėtumas taip pat buvo padidintas 
na ožką, ta baigia gyvenimą skausme. Šau I 6,2 procento. Kapsuko cukraus fabriko 
liai nušauna liūtą ir tas nuslsnardo skaus-1 Vilkaviškio punktas š.m. spalio 6 d. Vilka 
me, ir t.t.

Žmonės prieš mirtį kenčia vienoki ar ki
tokį skausmą. Karo laukuose jauni vyrai 
miršta nuo žaizdų. Katastrofos, žmonių 
žudynės, įvairios ligos prieš mirtį neša 
skausmą, ir net Šventieji kiekvienas mirė 
skausme, ir pats Dievo sūnus mirė perneš- 
damas didžiausiį skausmą, prikaltas prie 
kryžiaus.

Taigi, kodėl prieš mirtį kiekvienas šutvė 
irimas turi kentėti skausmą? Ar atsiras 
kas gali duoti atsakymą į šį klausimą? 
Pasvarstykite kiekvieno gyvulio mirtį ir 
netikiu, kad rasite kurie baigė gyvenimą 
be jokio skausmo. Tas pats ir žmonių gy- 
gyvenime.

Jieškokime atsakymo.
Stasys Sargautas

viškio rajono J. Janonio kolūkio cukri
niams runkeliams fiktyviai padidino žemė 
tumą net 10,5 procento. Taip pat padidino 
žemėtumo rodiklius 11 procentų Panevėžio 
cukraus fabriko Pakruojo punktas Pak
ruojo rajono „Draugystės“ kolūkio cukri
niams runkeliams.

Priimamų iš ūkių cukrinių runkelių 
kokybės sumažinimo atveju išaiškinta ir 
daugiau.

PASIŽYMĖJĘS MUZIKOLOGAS
Vilnietis muzikologas Vytautas Povilas 

Jurkštas išrinktas Tarptautinės tradicinės 
muzikos tarybos (International Council of 
Traditional Music — ISTM) archeomuzi- 
kologinių studijų grupės nariu.

Tarybos centras yra Švedijoje.
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Huettenfeld, Vokietija.
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
Juozas Lukėnas — 20.00 sv.
Genė Brazaitienė — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
. TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Vieraitis — lO.OOsv.
E. Gliaubertas — 7.50 sv.
S. Ūsas — 3.50 sv.
J. Maslauskas ir D. Mikulėnas — po 

1.50 sv.
Ačiū.

VYKSTA Į VLIKO SEIMĄ
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro 

Valdybos pirmininkas Zigmas Juras vyks 
ta į Vliko Seimą, kuris įvyks lapkričio 5- 
7 dienomis Los Angeles, Kalifornijoje. Į 
Kaliforniją važiuoja ir D. Britanijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Vir
ginija Juraitė susipažinti iš arčiau su Ka
lifornijos lietuvių jaunimo veikla ir susi
tikti su Jungtinių Amerikos Valstybių lie
tuviais politiniais veikėjas.

BRITANIJOS ATSTOVAI I V PLJ 
KONGRESĄ

DBL Jaunimo Sąjungos nepaprastame 
suvažiavime, įvykusiame Lietuvių Namuo
se, Londone, 1982 m. spalio 23 d., i V-ąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą ats
tovais buvo išrinkti sekantieji:

Birutė Beach iš Nottinghamo, Asta Ku
činskaitė iš Nottinghamo (dabar gyvena 
Lietuvių Sodyboje), Virginija Juraitė iš 
Londono, Vidas Puodžiūnas iš Stoke on 
Trent (dabar gyvena Londone), ir Algis 
Silnickas iš Leeds (dabar gyvena Londo
ne). Kandidatu liko Algis Kuliu'kas iš 
Nottinghamo (dabar gyvena Doncaster). 
Tikimasi, kad A. Kuliukas galės dalyvau
ti V PLJK stebėtojo teisėmis.

Suvažiavime nutarta rezervuoti šeštąją 
Britanijai skirtą atstovo vietą Škotijai. 
Škotijos jaunimas išrinks savo atstovą-ę 
iki šių metų galo.

DBiLJS suvažiavime dalyvavo 24 jau
nuoliai iš įvairių Britanijos vietovių, pav. 
Škotijos, Manchester, Oxford, Nottingham, 
Leeds, Stoke-on-Trent, Coventry, Camb
ridge, Southampton, Londono, ir kitur. 
Taip pat buvo du dalyviai iš Amerikos.

SUŽEISTAS P. B. VARKALA
Spalio 21 d. ryte, DBLS Garbės nariui 

P. B. Varkalai, važiuojant iš savo namų 
į Basingstoke miestą, siaurame kaimo ke
lyje i jo automobilį įvažiavo sunki maši
na .su priekaba. Smūgis buvo stiprus, P. B. 
Varkalos automobilis sudužo nebepataiso
mai, ir tik saugos diržai išgelbėjo jo gy
vybę. Nuvežus ligoninėn, nustatyta rak
tikaulio ir krūtinės kaulo lūžimai. Ap
tvarstytas tvarsčiais, vakare buvo parvež
tas į namus.

Linkime greit pasveikti.

Loadonas
LANKYSIME KAPINES

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

Artimiausia požeminė stotis — Central 
line Leyton.

Boltonas
SĖKMINGI ŠOKIAI

Tradiciniai metiniai boltoniškių šokiai, 
kurie įvyko spalio mėn. 16 d. ir kuriuose 
dalyvavo Virš 150 svečių, jau liko praei
tyje.

Apylinkės lietuviai šiais metais tikrai 
gerai šį metinį Boltono lietuvių vakarą 
parėmė. Buvo labai malonu pamatyti di
delį tautiečių būrelį iš Manchester!© ir 
senus draugus iš Prestono ir Leigh. Iš to
limesnių svečių pirmą kartą Boltono pa
dangėje pamatėme Lietuvių Namų Bend
rovės direktorių VI. Dargį ir svečius iš 
Yorkshire ir tolimo Hampshire. Visiems 
labai ačiū už boltoniškių pastangų parė
mimą.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0ė 
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.

Vietiniai lietuviai yra taip pat labai dė
kingi savo šeimininkėms — O. Eidukie- 
nei, S. Keturakienei, J. Openshaw, M. 
Pauliukonienei, M. Vaines ir M. Vilson už 
skanaus ir įvairaus maisto paruošimą ir
F. Silienei ir jos šeimai už sėkmingą lote
rijos bilietų išplatinimą.

Tradicinis šokių vakaras praėjo links
moje lietuviškoje nuotaikoje — buvo ge>- 
rai pašokta, išgerta, pasijuokta ir bolto- 
niškiai dabar vėl tiki kad jų bičiuliai atsi
lankys pas juos ir ateinančių metų šo
kiuose.

Bradfordas
MAIRONIO — KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Minėjimas rengiamas lapkričio 20 d., 

šeštadienį.
J. Adamonio paskaita ir vietinių vyrų 

siksteto dainos bei deklamacijos.
Kviečiame gausiai dalyvauti.
Pradžia 6.30 vai. v.

Skyriaus ir klubo valdybos
\

Halifaxas
PADĖKA

Dėkoju kan. V. Kamaičiui už paaukotas 
šv. Mišias ir visiems dalyvusiems tose 
pamaldose. Ta pačia proga aukoju Tau
tos Fondui 5.00 sv ir „Europos Lietuviui“ 
5.00 sv.

Genė Brazaitienė

Keighley
MIRĖ G. KUIZAITIS

Spalio 26 d. namie rastas negyvas Gus
tavas Kuizaitis, gyvenęs Keighley mieste, 
W. Yorks.

Velionis buvo gimęs prieš 73 m. Šakių 
apskr., gyveno pats vienas. Turėjo brolį 
Vokietijoje.

Laidotuvės iš Morris Leach privačios 
koplyčios, Oaklands, Skipton Rd., Keihg- 
ley, trečiadienį lapkričio '3 d. 11 vai., pa
lydint į Mertono kapines.

Manchesteris
padėka

Liūdesio valandoje, mirus mano bran
giam gyvenimo draugui Aj-A Kazimierui 
Steponavičiui, reiškia gilią padėką kan. 
V. Kamaičiui už bažnytines apeigas ir 
moralinę pagelbą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, iš arti ir 
toli, atsilankiusiems į laidotuves ir paly- 
dėjusiems Kazimierą į amžiną poilsio 
vietą.

Ačiū už atneštas gėlių puokštes ir vai
nikus, klubo nariams nešusiems karstą, 
pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, visiems užprašiusiems šv. Mi
šias Anglijoje, Škotijoje ir užsienyje.

Dėkoju Manchesterio klubui už patal
pas, šeimininkėms už paruoštus pietus; p. 
Adomoniui, p. Bučiui, p.Jaloveckui ir p. 
Bernatavičiui už pasakytus žodžius, ir vi
siems vienokiu ar kitokiu būdu man pa
gelbėjus toje skaudžioje valandoje.

M. Lekšienė

Notlinghamas
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 aštuonias 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.

Škotija
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

Sekmadienį, lapkričio 14 dieną, DBLS 
Škotijos skyrius rengia Tautos šventės ir 
kartu Lietuvos Kariuomenės įkūrimo iš
kilmingą paminėjimą. Mossend katalikų 
bažnyčioje kun. J. Andriušis atnašaus 
šventės intencija šv. Mišias. Vėliau Lietu
vių Klubo patalpose iškilmingas paminė
jimas. Programoje vaišės. Centro atstovo 
kalba, tautinių šokių grupės pasirodymas 
ir šv. Cecilijos choras.

Lietuviška visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti. Skyriaus valdyba

Liet. Sodyba
VASAROS SEZONUI PASIBAIGUS

Nežiūrint to, kad vasaros sezonas jau 
pasibaigė, Sodybos veikla ir komercinė 
apyvarta nesumažėjo. Nuolatiniai įvairaus 
pobūdžio parengimai, kuriais naudojasi 
apylinkės gyventojai, išlaiko Sodybos apy
vartą tokią, kokia ji būna aukščiausio se
zono metu.

Be lietuvių pensininkų, gyvenančių So
dyboje, įvairūs svečiai trumpesniam arba 
ilgesniam laikui čia nuolat apsistoja. To
dėl Sodyba gali tobulėti ir progresuoti.

Sodyboje yra įrengtos dvi naujos vo
nios, perdekoruotas senasis baro kamba
rys, bus naujas grindų kilimas, naujos 
užuolaidos ir atlikti kiti įvairūs kambarių 
ir bendri pagerinimai. Staliaus darbus at
liko I. Dailidė.

Sodybos ūkio derlius jau nuimtas. Dė
ka energingos naujos gyventojos Monikos 
Rimdzevičienės, kuri prižiūri gėles ir dar
žus, savų svogūnų ir burokėlių valgyklai 
užteks visai žiemai. Visą rudenį virtuvę 
pamidorais aprūpino Sodybos gyventojas 
Liudvikas Galvanauskas.

Darbštusis Sodybos Juozukas, be dau
gelio darbų, kurtuos jis atlieka savo noru 
ir savo iniciatyva, šiemet pririnko tiek 
grybų, kad užteks iki sekančio grybų se
zono.

Prieš porą savaičių Sodyboje vėl talki
ninkavo Ivanauskas, Petkevičius, B. Butri
mas, P. Gudiškis -kurie išpiovė eilę sausų 
medžių ir paruošė juos baro kambarių ži
diniams.

Prisodinta virš 400 naujų gėlių sekan
čiam pavasariui; už tai padėka ir p-niai
G. Ivanauskienei kuri mielai, visada, pri
sideda prie Sodybos aplinkos pagražinimo.

Iki Naujųjų Metų visi savaitgaliai So
dyboje yra užimti. Laike savaitės taip pat 
yra numatyti parengimai. Vestuvėms ir 
kitokio pobūdžio privatiems pobūviams 
jau yra susitarta ir 1983 metams.

Tautiečiai yra kviečiami Kalėdų savait
galį praleisti Sodyboje. Lietuviams bus 
duodama pirmenybė rezervuojant kamba
rius. Savaitgalis prasidės penktadienio va
kare, Kūčiomis. Vienos dienos -pragyveni
mas kainuos 20.00 sv.

Šiuo metu nuolatinių Sodybos darbinin
kų yra tik 4. Kooperuojant ir kartu dir
bant, jų pakanka.

Vestuvėms ir kitiems didesnio pobūdžio 
parengimams parengimams mielai talki
ninkauja lietuvių tautinių šokių grupės 
„Lietuva“ šokėjai.

PARENGIMAI
Lapkričio 5 d. vakarienė ir šokiai — tra

dicines angių „Bonfire Night Food“.
Bilietai visiems šiems parengimams yra 

po 2.50 sv., asmeniui įskaitant ir vakarie
nę.

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

Vokietija
V.L.B. SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
įvyks š.m. lapkričio 5-7 d.d. Romuvoje 
šia darbotvarke: Lapkričio 5 d. 19.00 vai. 
bendruomeniškas pobūvis — vakaronė 
Kurpfalzo svetainėje Huettenfelde. Lapk
ričio 6 d. 9.30 suvažiavimo atidarymas ir 
dr. Kajetono J. čegins'kio paskaita apie 
Lietuvos pogrindį ir jo idėjų skleidimą 
Vakaruose. Diskusijos, 11.30 Vokietijos LB 
Valdybos pirmininko Vingaudo J. Dami
jonaičio pranešimas, 13.15 pietūs, 14.30 
Vokietijos LB organizacinių reikalų ap
tarimas, 16.00 kava, 17.00 Maironio valan
dėlė. Vadovauja kun. K. Senkus, 18.00 
vakarienė, 20.00 koncertas. Pianinu skam
bina ir solistes palydi pianistė prof. dr. 
Raminta Lampsatis-Kollars dainuoja Vili
ja Mazuraitytė smuikuoja Henrieta Ma- 
zur-aitytė. Po koncerto — linksmas pobū
vis su muzika ir daina. Veiks bufetas.

Lapkričio 7 d. 9.00 vai. pusryčiai, 9.20 
vėliavos pakėlimas, 10.00 suvažiavimo 
įvertinimas ir uždarymas . 11.15 pamaldos, 
12.30 pietūs.

Į suvažiavimą kviečiami: LB apylinkių 
pirmininkai ir dar po vieną vadovybės na
rį, LB Valdybos įgaliotiniai prie kraštų 
(landų) vyriausybių, LB Tarybos nariai, 
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos pirmi
ninkas ir Gimnazijos direktorius, litua
nistinių mokyklų mokytojai, Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos, Lietuvių kul
tūros instituto, Lietuvių kultūros draugi
jos, Vokietijos lietuvių moterų klubų fe
deracijos ir LABDAROS draugijos pir
mininkai. Dr. K. J. Čeginsko pasikartoje 
bei diskusijose ir koncerte bei pasilinks
minime kviečiami dalyvauti visi. Į suva
žiavimą kviestiems LB darbuotojams bus 
parūpinta nakvynė ir maistas Gimnazijos 
valgykloje. Dėl lėšų stokos kelionė, deja, 
negalės būti apmokėta. Apie dalyvavimą 
ar nedalyvavimą suvažiavime malonėkite 
pranešti iki spalio 27 d. Tai reikalinga 
žinoti ypač užsakymui nakvynių. Kas lai
ku nepraneš, tam nakvynė negalės būti 
užtikrinta. Taip pat iki spalio 27 d. malo
nėkite grąžinti užpildytas atsakytinių klau 
simų anketas. Jos reikalingos tikslesniam 
pirmininko V. J.Damijonaičio pranešimui 
paruošti.

Jei kas turėtų Vokietijos lietuvių rei
kalus liečiančių svarbių klausimų, tam 
bus duota proga pasisakyti svarstant Vo
kietijos LB organizacinius klausimus.

VOKIETIJOS LB VALDYBA

MIRUSIEJI
Spalio 13 d. Northeime, Vak. Vokietijo

je, mirė Vincas Morkertas, 57 m. amžiaus.
Spalio 14 d. Bremene mirė 72 metus 

Mėta Benertaitė — Viltrakienė, kilusi iš 
Vilkaviškio.

Spalio 18 d. Hamburge mirė 74 metų 
amžiaus Julija Mikutaitė — Kvasienė, ki
lusi iš Salantų.

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 ATILSI DUOK MIRUSIEMS 
IR ŽUVUSIEMS, VIEŠPATIE...

Kun. Vaclovas šarka
Hamburgas

PAŠAIL YJE
— Bolivijos kairiojo sparno vyriausybė 

pradėjo atleidinėti buvusius administraci 
jos aukštesniuosius pareigūnus ir kariš
kius, kurie pasižymėjo pritarimu buvusiai 
karinei valdžiai. Diplomatai užsienyje taip 
pat turi atsistatydinti.

— Kairieji partizanai EI Salvadore pra
nešė, kad jie perėmė krašto šiaurėj esan
čiųjų kelių kontrolę ir valdžios kariuome
nė nepajėgia atsiimti prarastųjų strategi
nių pozicijų, kurias prarado 9 dienų parti
zanų puolime.

— Sicilijos vyskupas paskelbė, kad visi 
‘išaiškinti Mafijos nariai ir jų pagelbinin- 
kai bus iš karto ekskomunikuojami. Vien 
tik Palermo mieste priskaitoma 129 Mafi
jos aukos.

— Povyniai pietryčių Ispanijoj pridarė 
daug nuostolių, žuvo apie 60 žmonių.

— Aukštas Lenkijos banko pareigūnas 
A. Treumann su šeima pasiprašė politinio 
prieglobsčio JAV. Jis prisipažino dirbęs 
ir saugumo tarnyboje.

— Buv. Auschwitzo koncentracijos la
gerio kalinys, 6 m. L. Kozminski, kuris 
apgaulės būdu išnaudojo kitus buvusius 
kalinius, JAV-se nubaustas 12 metų kalė
jimo.

— Naujoji Bolivijos vyriausybė grą
žins V. Vokietijon teisti buvusį Prancūzi
joje aukštą Gestapo pareigūną, kuris kal
tinamas vaikų žudymu ir prancūzų po
grindžio veikėjų kankinimu. V. Vokietija 
ir Prancūzija dar anksčiau bandė išgauti 
'Klausą Barbie, vadinamą Lyons skerdiš
ką, bet vis nepavykdavo.

Paskutinėm žiniom, K. Barbie pabėgo 
iš savo gyvenamosios vietos.

— Britų užsn. reik. min. Pym, kalbė
damas Damaske, įspėjo, kad norint taikos 
Vid. Rytuose, turi būti dabar okupuota
me Vakarų krante įkurta Palestinos vals
tybė.

■— Kinijos ir Sov. Sąjungos santykių 
pagerinimo pasitarimai Pekine vyksta ge 
roję nuotaikoje ir tęsis iki sekančio mė
nesio. Kinų „Liaudies dienrašty“ buvo pa 
girti kai kurie, Sov. Sąjungos parama įvy 
kdyti, pramonės projektai. Vakaruose jau 
kalbama apie sino-sovietų santykių ato
drėkį. ......

SOV. SĄJUNGA TURI NAUJĄ 
POVANDENINĮ LAIVĄ

Sov. Sąjunga bando naują mllžini'nšką 
povandeninį laivą, pastatytą Archangels
ke. Laivo svoris apie 30 000 tonų, ilgis — 
daugiau kaip 200 metrų.

Tą laivą pastebėjo Norvegijos karo lai
vynas, kai jis buvo bandomas prie Kolos 
pusiausallo. Povandeninis laivas, panašiai 
kaip JAV laivai, turės 16 branduolinių ra
ketų.

KOVOS AFGANISTANE
Iš Afganistano partizanų šaltinių prane

šama, kad šimtai sovietų tankų ir lėktu
vų su Afganistano kariuomenės pagelba 
puolė partizanų pozicijas Paghmano slė
nyje, prie Kabulo. Sovietai turėjo daug 
nuostolių. Kovos tęsiasi.

SOVIETŲ — KINIEČIŲ DERYBOS 
NUTRŪKO

Sovietų — kiniečių derybos Pekinge, 
nei vienai pusei nepadarius nuolaidų, ta
po nutrauktos. Sovietų delegacija grąžo į 
Maskvą.

IRAKO — IRANO KARAS
Karas tarp Irako ir Irano vis dar tęsia

si. Spalio 25 d. Irakas pranešė, kad centri- 
| niame fronte žuvo 231 Irano kareivis, ku
rie puolė Irako pozicijas.

P.E.T. DELEGACIJA VALST. 
DEPARTAMENTE

Amerikos Valstybės Departamento sek
retoriaus pavaduotojas Europos reikalams 
R. Mark Palmer, asistuojamas 'Lenkijos 
skyriaus vadovavo R. Herspring, 1982 m. 
spalio 13 d. priėmė Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegaciją. Jai vadovavo bu
vęs Lenkijos pogrindžio vyriausybės mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojas Stefan 
Korbanslki. Lietuvai atstovavo Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas prof. dr. 
Bronius Nemickas.

Delegacija prašė neatleisti vykdžius 
sankcijų ypač prieš Sovietų Sąjungą, iš
plečiant jas ir į grūdų tieką, visokiomis 
tarptautinėmis progomis kelti Sovietų Są
jungos nuoskriaudas pavergtiems Europos 
kraštams ir akstino remti laisvajame pa
saulyje atsidūrusių pavergtųjų tautų disi
dentų (laisvės kovotojų) veiklą. Į delega
cijos iškeltus klausimus atkreiptas prie
lankus dėmesys. Be to, delegacijos nariai 
apžvelgė savo atstovaujamų kraštų dabar
tinę sunkią būklę. Dr. Nemickas, kalbėda
mas apie Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių — Latvijos ir Estijos — priespaudą, 
be kitų dalykų, priminė Europos Parlamen 
to iniciatyvą kelti Pabaltijo valstybių iš
laisvinimą Jungtinėse Tautose ir prašė, 
klausimai čia atsidūrus, Jungtinių Ameri 
kos Valstybių paramos, kuri be jokio svy
ravimo buvo pažadėta.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimą suda
ro šios devynios Sovietų Sąjungos okupuo 
tos ir viešpataujamos valstybės: Albanija, 
Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Vengrija.

Apie Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
delegacijos vizitą Valstybės Departamente 
dr. Nemickas tuojau painformavo Lietu
vos Atstovą Vašingtone dr. Stasį A. Bačkį.

Lietuvos Laisvės Komitetas

VLIKO SEIMAS LOS ANGELES
Šam. lapkričio 5-7 d.d. Ambassador vieš

butyje, Los Angeles, 'įvyks VLIKo Seimas. 
Pradiniai pasikalbėjimai vyks lapkričio 
5 d. 7:30 v.v. viešbutyje. Pirmasis posėdis 
lapkričio 6 d. 9:30 v. ryto, kuriame žodį 
tars Seimui rengti komiteto pirmininkas 
inž. Antanas Mažeika ir Seimą atidarys 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis. Prane
šimus padarys: VLIKo Tarybos pirminin
kas, VLIKo Valdybos pirmininkas, VLIKo 
Kraštų įgaliotiniai Popietiniame posėdyje 
Tautos Fondo pranešimai: A. Vakselis, J. 
Giedraitis ir A. Firavičius. Po pranešimų 
diskusijos tarptautiniais politikos klausi
mais. Sekmadienį 10:30 v. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje, kurias 
atnašaus prel. J. Kučingis. 12 v. VLIKo 
Seimo uždarymas. (Elta)

SKELBIMAS
LIET. LAIVININKYSTĖS ARCHYVAS
Vienintelio Lietuvos jūrininkystės ir lai 

vininkystės — archyvo rinkėjas, buv. pre
kybos laivyno kapitonas R. Vilkas renka 
medžiagą archyvo papildymui. Viską, kas 
liečia Lietuvos jūrininkystę: raštu, nuo
traukomis ir atsiminimais, įskaitant ir vi
daus laivininkystę. Ypač trūksta Nemuno 
laivų ir — baidokų nuotraukų.

Padarius kopijas, visa medžiaga bus 
grąžinta.

Rašyti: R. Vilkas
800-82nd St. No. 1
Miami Beach, Fla., 33141, USA.
arba archyvo bendradarbiui Europoje:
E, Voroneckas
K. - Adenauer 4
6940 Weinheim, W. Germany.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — spalio 31 d.. 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 31 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Nottinghamas — lapkričio 1 d.. Visuos 

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

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

Stoke-on-Trente — lapkričio 7 d., 15 vai., 
Wolstanton, St. Wulstan's. Prieš tai 
14.15 vai. a.a. Petro Dūdėno paminklo 
šventinimas kapinėse ir už jį pamaldos 
bažnyčioje.

Nottinghame — lapkričio 14 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Ketteringe — lapkričio 14 d.. 14 vai., šv. 
Eduarde.

Nottinghame — lapkričio 21 d., 11.15 vai., 
minint Vilniaus Aušros Vartų Mariją ir 
Lietuviškų parapijų metus, Lietuvių 
Židinyje.

Derbyje — lapkričio 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Rhyl (North Wales) — lapkričio 27 d., 12 
vai., Our Lady of the Assumption (St. 
Mary's), Wellington Rd. išpažintys nuo 
11.30 vai.

Nottinghame — lapkričio 28 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Bradforde — lapkričio 7 d., 12.30 vai. Mi
šios už mūsų mirusiuosius. Po Mišių — 
lankymas kapų.

Huddersfielde — lapkričio 14 d., 12.30 
vai., šv. Juozapo baž., Somerset Rd.

Eccles — lapkričio 21 d., 12.15 vai. * 
Manchesteryje — lapkričio 28 d., 12.30 vai. 
Leigh — lapkričio 28 d., 5 vai., šv. Juoza

po baž., Church St.
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