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TAIKOS PREMIJA

GAJAUSKAS KREIPIASI

TAIKOS IR LAISVĖS KOMITETUI
HOUSTON, JAV
Pro spygliuotas konclagerio vielas atė
jo žinia, kari Taikos ir Laisvės komitetas
paskyrė man premiją. Tai didžiulis įver
tinimas ir aš esu dėkingas už tai.
Kova dėl laisvės išugdo užsigrūdinusius
kovotojus, o 'bolševikų imperijoje ši kova
yra daug sunkesnė, o priešas žiauresnis ir
klastingesnis, negu bet kurioje buvusioje
ar esamoje šalyje, čia stojęs į kovos kelią
dažnai aukoja savo gyvybę. Išlikę gyvi
yra mirę visuomenei. Bolševikai pasmer
kia juos nežinomybei. Mes tartum- palaido
ti visuomenei.
Mano gyvenimo kelias nuvingiavo per
komdagerius. Ten sutikau puikių žmonių,
atsidavusių laisvės idealams. Gaila, dau
gelis jų žuvo nesulaukę laisvės, o gy
vuosius apgaubė nežinomybės Šydas, jie
liko nežinomi plačiajai visuomenei. Nea
bejoju, mūsų tautos kovoje dėl laisvės bu
vo vertingesnių žmonių už mane. Dievas
davė man išgyventi sunkias kovos sąlygas,
koniclagerius ir dalbar, tartum atstovauti
visuomenėje Lietuvių laisvės kovotojams
ir tiems .nelaimingiesiems, kurie neišgyve
no iki šių dienų. Aš esu tik menka dalelė
tos didžiulės kovos... Todėl šis įvertinimas
yra visų gyvųjų ir visų žuvusiųjų įvertini
mas. Bolševikų imperija neša tautoms fi
zinę dvasinę priespaudą. Įbauginę tautas
teroru jie mano lengvai palauš jų pasiprie
šinimą ir laisvės siekimą. Priespauda yra
svetima žmogaus prigimčiai, žmonės sūky
la ir aukojasi dėl laisvės. Ši auka didelė.
Ir mes lietuviai, kaip viena bolševikų im
perijos pavergta tauta, mokame už laisvę
savo jaunyste, ateitimi, gyvybe. Mes įdė
jome ir dedame indėlį ’į tą garbingą lais
vės taikos ir demokratijos kovą. Viliamės,
ikad visos laisvę mylinčios tautos nugalės
tamsias bolševikų jėgas ir pasaulyje įsi
viešpataus laisvė, taika ir demokratija.
Balys Gajauskas.
Ypatingo režimo konclaig.
Kupino TSRS
(Pasiekė Vakaras 1983 rugsėjo mėn. —
Rea. pastaba)
L.I.C.
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NOBELIO TAIKOS PREMIJA
Šių metų Nobelio taikos premija buvo
paskirta uždraustos, nepriklausomos Len
kijos darbininkų sąjungos Solidarumas
vadui Lech Walęs.a, 40-ties metų Walęsa
buvo išrinktas iš' 79 kandidatų „už jo mil
žiniškas asmenines pastangas“ siekiant
užtikrinti darbininkų teises organizuotis.
Jo kadidatfira buvo pasiūlyta Vakarų
Vokietijos parlamento narių. Walesa pre
miją, kuri yra verta 190,000 dolerių, ati
duos katalikų bažnyčias organizuojamam,
fondui, kurio tikslas yra padėti Lenkijos
žemės ūkiui.
Bijodamas, kad jam gali būti neleista
grįžti, W.alęsa pats nežada važiuoti į Os
lo įvyksiantį premijų įteikimą. Savo vie
toje jis žada siųsti žmoną Danuta. Pado
vanodamas pinigus Katalikų bažnyčios
fondui jis užkirto kelią gen. Jaruzelski
valdžios mėginimams apkaltinti jį asme
nišku pasipelnymus.
Lenkijos vyriausybė bando nuvertinti'
Nobelio taikos premijos paskyrimo Wale
sa svarbą sakydami, .kad tai padaryta po
litiniais sumetimais laike įtemptos tarp
tautinės politinės padėties ir padeda „pro
pagandinei agresijai prieš Lenkiją ir ki
tas socialistines šalis“.

PUOLAMAS KUNIGAS
Prienų parapijos Ašmintos kaimo tikin
tieji gindami savo kunigą į laikraštį „Nau
jas ’gyvenimas“ pasiuntė .sekantį laišką:
1983 m. geužės 12 d. laikraščio „Naujas
gyvenimas * straipsnyje „Vikaras trinkte
lėjo durimis" redaktorius Matulaitis ap
šmeižė mūsų parapijos vikara -Antaną
Gražulį, kad jis mūsų .gyvenvietėje, lankyldlamias tikinčiuosius, .per patikėtinius
rinko po 10 raib. Viso surinko 700 raib.
Tokiu, kunigo A. Gražulio šmeižimu esa
me pasipiktinę, nes niekas iš mūsų kuni
gui pinigų nerinko.
Todėl rdkalaujame minėtą šmeižtą per
tą patį laikraštį atšaukti.
Pasirašė 45 Ašmintos gyvenvietės ti
kintieji.
Reaguodami į „Naujojo gyvenimo“
straipsnyje cituojamą A. Mykolaičio laiš
ką, atsako Mykolaičio žmona, seserys ir
21 kaimynas, kurie pasarašė po sekančiu
laišku redakcijai:
Prienai.
„Naujojo gyvenimo“ Nr. .55 straipsnyje
„Vikaras trinktelėjo durimis“ cituoj.amas
Albino Mykolaičio iš Klebiškio kaimo laiš
kas yr.a neteisingas. A. Mykolaitis raišo,
kad „vikaras nepasakė nė žodžio apie ve
lionį tik plūdo ateistus ir ragino neklausy
ti valdžios“. Tai yra netiesa. .Mes, žemiau
pasipaišiusieji, dalyvavome A. Mykolaičio
sūnaus laidotuvėse ir patvirtinaim, kad
Ikun. Antanas Gražulis taip nekalbėjo.
A. Mykolaitis t.p. teigia, kad vikarais A.
Gražulis privertė sūnaus laidotuvėse atsi
sakyti orkestro vien dėl to, kad įgrojo kitų
tautybių žmonės. Tai irgi netiesa.Orkestrasatsilsakė groti, kadangi buvo nešamas
kryžius.

NEPASISEKUSI MISIJA
Amerikiečių žvalgybos' žiniomis trys so
vietų kosmonautai, kurie buvo paruošti
skridimui į erdvę pakeisti orbitoje jau
97 dienas esančius du kosmonautus, išven
gė mirties tik. būdami automatiškai išmes
ti į orą su. savo kapsule nuo susprogusios
raketos, kuri turėjo juos paleisti į erdvę.
Po išmetimo į orą kosmonautai laimin
gai nusileido su parašiutu. Dabar klausi
mais yra kas atsitiks su erdvėje esančiais
dviem kosmonautais, nes .anksčiau Mask
voje buvo prandšta, kad apie žemę Skrie
jantis erdvėlaivis Sojuz erdvėje gali iš
būti tik 115 dienų.
(Raketa susprogo Tiuratam kosmodrome,
sovietinėje Azijols dalyje. Atstatymas erd
vėlaivių paleidimo platformos gali kai
nuoti tarp 250 ir 500 mil. dolerių.
SIBIRO DUJOS
Sovietų Sąjunga pranešė, kad Sibiro —
Europos dujų tiekimo vamzdžio tiesimas
buvo užbaigtas šešiais mėnesiais anks
čiau negu buvo planuota. Tiesimo darbai
kainavo 18,0.00 milijonų dolerių. Bet dar
.nėra užbaigtos statybos ir įrengimai 23 ilš
40 pakeliui esančių pompavimo stočių.
Bet laikinai naudojant pompavimo stotis
lygiagrečiai esančių kitų dujų vamzdžių,
sovietai tikisi tiekimą pradėti kitų metų
pradžioje.
Nauji vamzdžiai yra pajėgūs tiekti
318.000 mil. kubinių pėdų dujų lį metus,
ibert kolkas sovietai teturi užsakymus tik
1'77,000 mil. k. p. per mietus. Italija jau
dabar gauna dujas iš Alžyro per vamzdį
patiestą Viduržemio jūros dugne, o Ispa
nija planuoja gauti dujas ne tik iš Alžy
ro. bet ir iš Nigerijos bei Kamerono vamz
džiu einančiu pro Gibraltarą.

KAIP ELGTIS ?
KAIP ELGTIS SU SOVIETAIS

LIBANO PALIAUBOS
Su dideliais vargais „sulipdytos“ Liba
no paliaubos pradeda braškėti 'įvykstant
vis daugiau susišaudymų pietiniuose Bei
ruto priemiesčiuose. Prez Gmayel pastan
gos sušaukti konferenciją išsprendimui
kraštą slegiančių problemų, negaunant pri
tarimo iš Sirijos, neduoda rezultatų. Siri
ja, nors turi teisę dalyvauti konferenci
joje tik kaip stebėtoja, remiama Sovietų
Sąjungos, savo įtaką parodė užblokuoda
ma pasiūlymą panaudoti 600 Jungtinių
Tautų stebėtojų paliaubų palaikymui.
Pagrindinis Sirijos reikalavimas yna
panaikinimas. Libanio-Izraelio susitarimo
dėl atitraukimo svetimų karinių pajėgų.
Ji taip pat reikalauja atitraukimo tarp
tautinių taikos palaikymo kontingentų
Beirute.
Atsistatydinusio Izraelio min. pirm. Be
gin įpėdiniu paskirtas Yitzhak Shamir j au
baigia sudaryti naują vyriausybę, .kuri,
tikimasi, gaus parlamento pritarimą. Iš
skyrus ministerį pirmininką, kitų pasi
keitimų nenumatoma — vyriausybė bus
sudaryta iš dešiniųjų ir kraštutinių reli
ginių partijų koalicijos bloko Lilkud.
Paskutinieji prez. Reagan pasiūlymai,
apribojimui strateginių ginklų sovietų
buvo atmesti, Ikaaįpo „siekią užtikrinti
Amerikos karinę persvarą“. Vakariečių
karinių žinovų nuomone, Sovietų Sąjunga,
daro visas pastangas sustabdyti naujų ra
ketų išdėstymą vakarinėje Europoje, ir
rimtai pradės derėtis tik tada, kai matys
tvirtą NATO nusistatymą šiuo .atveju ne
nusileisti.
TITO KULTAS?
Šiuo metu Jugoslavijoje yra svarstomas
Įstatymo projektas, draudžiąs nešiojimą
miarškiniuikų, segtukų ir ženkliukų su bu
vusio prez. Tito atvaizdu ar pavarde, su
stabdymui komercinio jo atminties išnaudoj imo.

PASMERKTAS IRANAS
Londono Amnesty International! ir Pa
ryžiaus Tarptautinė žmogaus teisių fede
racija pasmerkė Iraną už nuleidimą krau
jo kaliniams, pasmerktiems mirties baus
me.
Tarptautinė žmogaus teisių federacija
paskelbė turinti dokumentą, kuriame duo
ti nurodymai apie kraujo nuleidimą. Ja
me aiškinama, kad tai neprieštarauja Ko
ranu!. Nuleistas kraujas turi būti naudoja
mas Irano-IralkO kare sužeistiems karei
viams ir Islamo gvardiečiams, kovojan
tiems prieš vidaus priešus. Dokumentas
rodo, kad nurodymai atėjo tiesiog iš Aya
tollah Khomeini.

ALBANUOS NEPRIKLAUSOMUMAS
Po ilgo tylėjimo, Albanijos vadas Enveir
Hoxha apkaltino Jugoslaviją bandymu pa
dalinti Albaniją. Hox'ha, kuriam neužilgo
sueis 75 metai, ta pačia proga pasmerkė
sovietų, amerikiečių ir kiniečių vedamas
užsienio reikalų politikos kryptis, o Indi
BEATOMINe ŠIAURĖS ZONA
jos min. pirm. I. Gandhi vadovaujamą
Suomijos prezidentas Mauno Koisto kai „niekur nepriklausančių valstybių“ judė
bėdiamias su amer. korsp. pritarė dkandin- jimą jis pavadino apgavyste.
vų pasiūlytam sudarymui „šiaurinės be■atominių ginklų zonos“.
PALIUOSUOTI KARININKAI
Bet be sovietų dalyvavimo tokios
Keletas vadovaujančių Rytų Sibiro avia
zonos sudaryme jis nesitiki
kokių cijos karininkų buvo atleisti iš pareigų
nors rezultatų. Sovietų Sąjunga laiko ato dėl sovietų nesugebėjimo surasti Pietų
minius ginklus Latvijoje ir taip pat jais Korėjas lėktuvą, kai jis pirmu kart įskri
ginkluoti Baltijos jūra plaukiojantieji so do į sovietų erdvę virš Kamčatkos pusia
vietų povandeniniai laivai.
salio.
IPrez. Koivisto galvoja, kad 1975 metų
(Helsinkio susitarimas ataelšlė laukiamų
HIMALAJŲ BANGINIS
rezultatų, bet atsisakė diskutuoti žmogaus
Himalajų kalnų papėdėje paleontologai
teisių saugojimo padėtį Sovietų Sąjungoje. surado suakmenėjusį didžiulį banginį, ku
Prez. Koi.visto šiuo laiku lankosi VaSing ris gyveno maždaug prieš 50 min. metų...
tone.
Kaip šis jūrų gyvūnas galėjo patelkti į
kalnus?
MALIARIJOS PAVOJUS
Mičigano universiteto prof. P. GengeriLotynų Amerikoje labiausiai paplitęs ir
čius teigia, kad šis radinys, patvirtina se
.pavojingas susirgimas yra maliarija. Vien
tik Brazilijoje 1982 metais šia liga sirgo ną hipotezę, jog banginiai kadaise buvo
229 tūkstančių žmonių, .pareiškė Brazili sausumos gyventojai. Pasak mokslininko,
jos sveikatos apsaugos ministras V. Arko- hipotezę patvirtina ir tai, kad Himalajų
verdis. Nors vyriausybė imasi priemonių, banginio vidinė ausis tokia pat, kaip sau
didina asignavimus sveikatos apsaugai, sumos gyvūnų.
Manoma, kad kadaise banginiai, gyvenę
.pabrėžė ministras, maliarija serga .vis dau
giau žmonių. Panamerikos sveikatos ap jūros pakrantėse, misdavo ir mėsa, ir žu
saugos organizacijos duomenimis, nuo vimi. Tačiau kai mėsos pradėjo stigti net
1970 metų susirgimų maliarija Lotynų ir smulkesniems gyvūnams, banginiai per
Amerikoje Skaičius išaugo daugiau kaip ėjo prie „jūrų dietos“, o paskui ir galutinai
du kartus ir sudarė praėjusiais metais be įsikūrė vandenyne.
veik 750 tūkstančių atvejų.
SEMINARAS KAUNE
■Dėka Kauno medicinos instituto prof.
RIMTAS ĮSPĖJIMAS
JAV kongreso senato ramų komisija J. Bredikio atsiekimų 'sukuriant širdies
pasiūlė pakeisti užrašą ant cigarečių pa elektro stimuliatorius ir atliekant jų inkelių. Ligi šiol buvo .parašyta: „Rūkymas pJantavimo operacijas, Kaune jau antra
pavojingas jūsų sveikatai“. Dabar rūko kart vyko seminaras širdies elektrinio
riai, prieš išsiimdami eilinę cigaretę, per stimuliavimo klausimais. Jame be Sovietų
skaitys: „Įspėjame — cigaretės sukelia vė Sąjungos tos rūšies specialistų, dalyvavo
žį, širdies ligas, tai kelias į narkomaniją“. ir Vak. Vokietijos ir Olandijos medikai.
Kauno instituto klinikose sudėtingoms
Jeigu kongresas pritars šiam pasiūlymui,
kompanijos privalės .per metus pakeisti širdies operacijoms sėkmingai naudoja
mas LASER.
užrašą ant cigarečių pakelių.

D. Britanijos min. pirm. M. Thatcher,
savo lankymosi metu JAV-bėse, Vašingto
ne pasakė kalbą, kurioje išsireiškė sekan
čiais žodžiais: „Su sovietais mes turime
elgtis žinant kolkie jie yra, bet ne kokiais
mes juos norėtume būti“.
Londono dienralštis „The Times' savo
spalio 1 d. vedamajame pilnai tam prita
ria. Bet mes taip pat, —■ tęsia, toliau laik
raštis, —■ turime elgtis ne taip kaip Sovietų
Sąjunga norėtų, kad mes elgtumės, .bet
taip, toki mes esame.
Min. pirm. Thatcher įspėjo vakariečius
negalvoti, kad sovietai galvoja panašiai,
kaip vakariečiai ir nepritaikyti jiems tų
pačių moralinių standartų, kas buvo daro
ma laike taip vadinamos detentės. Kiek
viena sovietų atžvilgiu griežtesnė įkalba,
jų, o taip pat ir kai kurių vakariečių ko
mentatorių, būdavo apšaukiama karo kurs
•tymu“, kai tuo tarpu sovietų vadų daromi
aštrūs ir karingi pareiškimai būdavo priimami su atlaida, sakant, kad jiems tai ga
lima, nes jie jaučiasi apsupti ir nesaugūs.
žodžiu., pritaikomi dvigubi standartai:
sovietams galima būti agresyviems, bet
vakariečiams nedera stipriai ginti savo
interesų, kad neužgauti sovietų.
.Sovietų Sąjunga yra karinė ir politinė
jėga, kuri visą laiką stengiasi išplėsti savo
įtaką visame pasaulyje bet tokiomis prie
monėmis. Jos naudojamos priemonės eina
daug toliau' nei savo laiku Chruščiovo iš
reikštas „taikus koegzistavimas“. Sovietų
Sąjunga nesidrovi panaudoti žodinę ir fi
zinę agresiją prieš savo sąjungininkus, kai
mynus ir visus kitus, kurie nėra pakan
kamai pajėgūs tam atsispirti. Savo tiks
lam atsiekti Sovietų Sąjungos vadai jau
nuo revoliucijos laikų naudoja subversinius metodus, kai mato, kad atvirai ir
viešai jie savo tikslų negalės atsiekti. Jie
savo tikslus tikisi atsiekti nerizikuodami
ikaru ir visą laiką šaukdamiesi taikos.
Per paskutiniuosius trisdešimt penkis
metus vakariečiai buvo saugūs 'sudaryda
mi karinęs 'sąjungą, bet jie dar vis nesu
geba atsispirti sovietų propagandai. Kovo
je dėl laisvų kraštų .įsitikinimų ir simpaitisimpatįjų jie beveik nieko nedarė.
Vakariečiai detantę suprato kaip su
stabdymą bet kurių veiksmų priešingų
geram sugyvenimui. Sovietų vadai nieko
panašaus negalvojo. Jie ir toliau vedė ide
ologinę kovą prieš „socializmo priešus“
naudodami kitokius metodus, kai tuo tar
pu vakariečiai nustojo kovoti ne tik poli
tinėje, bet ir moralinėje plotmėje. Detaintės laiku buvo priimta,, kad sovietai su vi
sais savo padaliniais vakariuose turi teisę
vesti kovą prieš vakariečių ideologiją, bet
buvo negalima panašiai elgtis vakarie
čiams. Buvo netgi nepriimtina bandyti įro
dinėti, kad laisva ir demolkratilška sistemą
žmonių gyvenime gali būti pozityvus veiks
nys.
Tame ir glūdi svarbumas -paskutiniu
laiku padarytų vakariečių kalbų, kuriose
jie be atsiprašinėjimų sako, kad sovietinė
sistema laisvai ir atvirai veikiančiai žmo
nių bendruomenei yra nepriimtina. Sovie
tinių vadų kalbos yra nepraleidžiamos į
jas neatsakant. Vakariečių .kalbose, kaip
D. Britanijos min. pir. M. Thatcher ir
JAV-bių atstovės prie Jungtinių Tautų
Jeanne Kilpatrirck ši anksčiau buvusi sto
ka balanso vra atitaisoma. Yra jaučiamas
savimi pasitikėjimas ir nusistatymas ide
ologiniame kare pasisakyti už laisvę, ne
praleidžiant sovietinės propoganidos tylo
mis.
Yra sakoma, kad geriausias būdas pasi
priešinti šantažui yra mandagi kalba ran
koje laikant storą lazdą. Bet ideologniai
užpuolimai negali būti atsakyti tyla. Gal
būt mes žinome, kad tironai negerbia tei
sybės ir jie remiasi, kaip pasakė Beris
Pasternak, „nežmonišku karaliavimu me
lo“, bet melas, jei jis pakankamai ilgai
kartojamas, pradeda įsišaknyti ir tada jį
labai sunku išrauti, — baigia „The Times“.
DIDŽIAUSI MIESTAI
New Yorkas. — Jungtinių Tautų Statis
tikos tarnyba daro išvadas, jog šio Išimtine
čio (ir tūkstantmečio) pabaigoje didžiau
siu pasaulyje miestu bus Meksikos Mies
tas, turės 31 milijoną gyventojų. Antroj
vietoj bus Sao Paulo su 25.8 mil. gyv.,
Šanchajaus — 23.7 mil., Tokijo — 23.7
mil., New Yoiikas (su trijų valstijų pa
kraščiais — priemiesčiais, kurie sudaro
metropoliją) — 22.4 mil., Pekinas — 20.9
mil., Rio de Janeiro — 19.0 mil., Bombė
jus—16.8 mil., Kalkuta—16.4 mil., Jakar
ta — 15.7 mil. Toliau seka iš eilės Londo
nas, Kairas, Manila. Buenos Aires, Seoulas, Maskva, Los Angeles, Dehli, Lima
Čikaga.

PASAULYJE

— Pėkingo laikraštis pranešė, kad nuo
spalio 1 d Kinijos 'įstaigų tarnautojams
įsakyta nusikirpti plaukus ir ateiti į dar
bą padoriai apsirengus. Vyrai privalo
nusikirpti trumpai įplaukus ir nusiskusti
ūsus. Moterų plaukai turi būti nukirpti
ilki pečių.
— Vyno parduotuvės savininkė Liverpoo
lyje, Anglijoje, nusipirko už 70 svarų ab
straktaus meno paveiksią ir savo „laimi
kiu“ pasigyrė kaimynei. Pasirodė, kad pa
veikslą „nutapė“ antis, sutepusi dažais
kojas remontuojame sandėlyje, ir patūpčiojusi -ant numesto popieriaus. Anties sa
vininkas įdėjo „paveikslą“ į rėmus ir par
davė.
— Heathrow aerodromo nešėjas. Londo
ne, pagalvojo, kad tapo milijonieriumi,
gavęs iš turtingo keleivio mėlyną bank
notą, lant kurio buvo išspausdintas skai
čius „1.000.000“. Pasirodė, kad tai buvo
milijonas Argentinos pezetų, kurių vertė
apie 5 svarai.
. — Lenkijos komunistinė spauda, tęsda
ma šmeižimo kampaniją prieš Solidarumo
lyderį Lech Walęsa, pradėjo skelbti, kad
jis yra mergininkas ir socializmo priešas.
Rugsėjo 27 d. L. Walęsa atšventė savo
40 metų sukaktį, nuėjęs į bažnyčią ir fut
bolo rungtynes, kur jį entuziastiškai suti
ko 40.000 minia, šaukdama Solidarumo šū
kius.
— JAV gynybos sekretorius Casper
Weinberger aplankė Pakistaną ir tarėsi
su prezidentu Zia dėl ginklų pardavimo ir
padėties .prie Afganistano sienos.
— Europos parlamentas priėmė rezoliu
ciją dėl numatomų Turkijos rinkimų lap.
kričio 6 d. Parlamentas 'perspėjo Turkijos
karinę valdžią, kad nepakeitus nusistaty
mo žmogaus teisių Mausimu. Turkija bus
nuo sausio mėnesio paišalinta iš Europos
tarybos.
— Švedija sėkmingai išbandė karo lėk
tuvą, kuriuo galės sunaikinti Amerikos
raketas, kurios skristų per Švedijos teri
toriją į Sov. Sąjungą.
— D. Britanija ištrėmė Sovietų preky
bos misijos pareigūną Vasilijų Vladiimircvičių Jonova, kuris yra kaltinamas šnipi
nėjimu,. Sovietų ambasada Londone „ka
tegoriškai“ paneigė, kad jis šnipinėjo.
— Po mėnesio pertraukos Beiruto aerod
romas rugsėjo '30 d. buvo .atidarytas ke
leivinių lėktuvų susisiekimui.
— Pirmą kartą Londono miesto istori
joje moteris yra išrinkta burmistru. Tai
lady Donaldson.
— Komunistinė Kinija ir JAV sutarė
pasikeisti karinių delegacijų vizitais atei
nančiais metais. Apie tai pranešė JAV
gynybos sekt. C. Weinberger, baigdamas
savo penkių dienių vizitą Kinijoje.
— PEN klubo konferencijoje Caracas
mieste, Venecueloje, buvo pareikšta, joig
sunkiausia padėtis rašytojams yra Sov.
Sąjungoje, kur Išiuo metu bent 103 rašy
toja yra .persekiojami bei kaltinami.
— Spalio 2 d. P/itų Darbo partijos ly
deriu buvo išrinktas 'kairiojo sparno so
cialistas Neil Kinnock, o jo padėjėju —
nuosaikusis socialistas Roy Hatterslev.
— Italų krovinių laivui Gabriella susi
dūrus su sovietų laivu Viduržemio jūroje,
kilo gaisras ir italų laivo kapitoną® bei
keli įgulos nariai žuvo.
— Kinijos okupacinė valdžia Tibete su
šaudė penkis to krašto veikėjus, įskaitant
žinomą istoriką Lobsanig Wangchug, ku
rie kovojo dėl Tibeto nepriklausomybės.
— Latvijos socialdemokratų partijos
konferencija, neseniai įvykusi Stockhoflme, išrinko naują egzilinės partijos vado
vybę. Centro komiteto pirmininku 'buvo
perrinktas dr. Bruno Kalnins. Jo atsimini
mų knyga latvių kalba neseniai išėjo iš
spaudos Londone. RuoSiairr.ias .antras to
mas.
— Čekoslovakijos socialdemokratų par
tijos konferencija. įvykusi Ciuriche, Švei
carijoje, sutraukė delegatus iš ičtešimties
valstybių. Išrinktas dešimties asmenų
centro komitetas, kurio pirmininku bus
William Bernard. gyv. D. Britanijoje.

— 1900 metais pasaulyje buvo tik 20
miestų, kur kartu su priemiesčiais gyveno
daugiau negu milijonas žmonių. Dabar
tokių miestų yra jau 225, o šimtmečio pa
baigoje jų bus 400.

Iki 2000 metų 60 pasaulio miestų turės
daugiau kaip 5 milijonus gyventojų.
— Aštuonics Afrikos valstybės nutarė
tiesti transžemyninį kelią, kuris drieksis
per Rytų Afriką iš šiaurės į pietus. Auto
magistralė vieningais transporto ryšiais
sujungs Eghrą, Sudaną, Džibutį, Etiopiją,
Tanzaniją, Zimbabvę ir Botsvaną. Statyoa planuojama baigti 1990 metais.

— Specialistų nuomone, penktadaliui
mūsų planetos sausumos gręsia sausros.
— Ekspertų paskaičiavimu, 1981 metais Jau dabar pasaulyje kasmet kaitros išde
pasaulyje užregistruota 300 tūkstančių iš ginti plotai padidėjo 200 tūkstančių kvadradimų — 100 tūkstančių daugiau, negu -ątinių kilometrų o tai maždaug atitinka
VF R teritoriją.
1980 metais.
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Šeimos problemos
Augsburge Įvykusioje 30-je Europos lie
tuviškų studijų savaitėje Xavier univer
siteto (JAV) prof. Vytautas J. Bieliaus
kas skaitė paskaitą, kurią čia spausdina
me, Red.

ĮŽANGA

Prancūzų rašytojas Volteris stipriai kri
tikavęs savo laikų bendruomenines ir so
cialines institucijas priėjo išvados, kad
viena iš šių institucijų yra virš kritikos,
būtent šeima. Jis tvirtino, kad vedybos ir
šeima esą patys geriausi žmonijos egzis
tencijos pagrindai , be kurių nebūtų gali
ma įgyventi.
Vakarų ir, tur būt, viso civilizuoto pa
saulio tradicijoj vedybos, kurios reiškė
šeimos kūrimo pradžią, buvo pagrįstos ne
pakeičiamu pasižadėjimu gyventi kartu,
vienas kitą mylint, gerbiant, ginant ligi
.jmlrtis atskirs1'. Tampus avė meilė ir išti
kimybė buvo laikoma stiprybės šaltiniu,
su kurio pagalba vedusieji turėjo sugebė
ti išspręsti visas savo problemas ir nuga
lėti visas gyvenimo kliūtis. Šioje tradici
joje, šeima turėjo patrij'archalinę struk
tūrą, kurioje tėvas buvo šeimos galva ir
jis buvo atsakingas luž 'šeimos gerbūvio
palaikymą. Del to jis privalo sudaryti są
lygas, kuriose žmona galėtų rūpintis vai
kų auginimu ir namų židinio puoselėji
mu. Šioje patrijarchalinėje struktūroje
motina — žmona paprastai kito darbo be
namų ruošos neturėdavo; kiekvienas šei
mos narys čia turėjo gana aiškią rolę,
mūri buvo suderinta su kitų rolėmis, taip
kad šeima fimkcioon'avo kaip socialinis or
ganizmas.
Tuo būdu šeima buvo stiprus, nedalo
mas socialinis vienetas priimtas ir remia
mas ir valstybės, ir bažnyčios, ir visos vi
suomenės.
Tokia šeimos struktūra buvo bene visoje
Vakarų Eurųnoje prieš antrą pasaulio (karą. Lietuvoje, kuri buvo žemės ūkio kraš„
tas virš minėta šeimos struktūra buvo ga
na tipiška. Šeimos vieneto nedalomumas
ten dar buvo ypatingai pabrėžtas katali
kų bažnyčios įtakoje, taip kad vedybos
ten buvo visam gyvenimui ir ištuokos bu
vo taip retos, kad kiekvienas tos rūšies
jvykis tapdavo didžiausia staigmena, ap
rašoma „Dešimt Centų“ laikraščio pirma
me puslapyje.
Nuo pradžios antrojo pasaulinio karo
jau prabėgo 40 metų ir padėtis pasikeitė.
Antrasis pasaulinis karas pradėjo didžiau
sią istorijoje tautų migraciją, palietė ir
didelę dalį lietuvių tautos. Dar karo me
tu Vakarų tautos, ypatingai JAV pradėjo
industrinę revoliuciją, kiuri palengvino
darbo sąlygas ir pakėlė gyvenimo lygi.
Tai atsiliepė 'į socialinį ir į šeimos gyveni
mą.
20 metų vėliau, kai sovietai aitbnuko į
Lietuvą „industrinę revoliuciją“, perkel
dami ten savo gana silpną pramonę, jie
atnešė ir savo ideologiją ir politinę sister
mą, aukštyn iKojom apversdami buvuslį gy
venimą. Senosios' tradicijos tavo pakeis
tos visur ir mes visi tai pergyvenome ir
pergyvename. Praėję virš 40 metų leido
užaugti ibeveik dviem kartom žmonių
naujose sąlygose ir jau užtenka davinių,
kuriuos analizuojant galima palyginti lie
tuvių gyvenimo vystymąsi emigracijoj ir

dabartinėje Lietuvoje, šitai analizei buvo abortai nevaržomi. Atrodo kad pagarba
pasirinkta pagrindinio tautos gyvybės vie jaunai gyvybei dar nėra visai išrauta iš
neto, būtent šeimos 'gyvenimo įvertinimas lietuvių širdžių.
(aprašymas ir palyginimas).
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3. šeimos gjvenimas .

I šeima dabartinėje Lietuvoje
1. Bendra situacija krašte

Lietuva puvo Sovietų S-gos užimta 1940
m., bet po metų juos išstūmė vokiečiai ir
sovietai (grįžo pilnam įsitvirtinimui 1944
m. Maždaug 40 m. Lietuvoje sovie
tų režimas yra tęsiamas be pertraukos.
Gyventojų skaičius krašte yra padidėjęs,
bet veik trečdalis jų yra kitataučiai —
daugumoje rusai. Vaikai nuo vaikų dar
želio yra mokomi rusų kalbos. Tikrumoje
visa Lietuva dabar yra dvikalbė, ne savo
noru, 'bet prievarta.
Lietuvoje plečiama industrija, visas že
mės ūkis sukolektyvintas (vienkiemiai
sunaikinti), pramonė ir prekyba yra val
džios ir partijos rankose. Visi žmonės pri
valo dirbti, kol pasiekia pensijos amžių:
vynai ir moterys dirba. Ištekėjusios mo
terys taip pat vises turi darbus.
Vaikais rūpinasi vaikų lopšeliai ar dar
želiai, o, jei galima, jų seneliai. Religijos
■. aikus mokyti gali tik tėvai ar seneliai,
bet tėvai, abu dirbdami, tam laiko neturi,
o jei senelių nėra tai vaikai auga be re
ligijos. Jau yra nereta sutikti suaugusį
vyrą ar moterį, kurie nėra krikštyti ir
apie religiją nieko nežino. Ateizmas tuo
tarpu yra privalomas mokymosi dalykas
nuo pradžios mokyklos ir jų yra tęsia
mas net universitete.
Mokyklos veikia ir jų tinklas yra išplės
tas. Į universitetą priima tik tuos, kurie
išlaiko konkursinius egzaminus, t.y. visi
gabieji gali gauti aukštąjį įmoksią.
Bendrai imant, butų nuomos žemos, bet
jų laibai trūksta. Visa tauta rodo gana
prislėgtą nuotaika Net ten duodami ofi
cialūs daviniai yra gana baiminantys.
Taip, pavyzdžiui, pagal Pasaulio Sveika
tos Organizacijos (WHO) statistikas 12%
visų pasaulio žmonių serga viena ar kita
forma neurozės, bet Lietuvoje tik 8% vi
sos tautos neserga neuroze (reiškia 92%
ja ir kita panašia liga serga) (plg. Grizickas ir kt., 1982).
2. Vedybų ir ištuokų statistikos

1980 m. įvairiuose miestuose šimtui įre
gistruotų santuokų teko ištuokų sekan
čiais skaičiais. Vilniuje 32,4, Panevėžyje—
44.0, Kaune — 39, Šiauliuose — 36.4, Klai
pėdoje — 47.4 Kapsuke — 54.2 Visame
krašte tada (1980 m.) buvo 10 kartų dau
giau negu 1950 m. Tautiniu atžvilgiu miš
rių vedybų 1980 m. tavo: Vilniuje —
34.5%, Kaune — 10.8%. Kaune ir Vilniu
je apie 20% visų vedybų vyksta tarp dar
bininkų ir tarnautojų, t.y. jaunavedžiai
turi skirtingą akademinį išsilavinimą, dau
gumoje vyrai yra žemesnio išsilavinimo.
Dauig santuokų išyra pirmaisiais gyveni
mo metais.
Tuokiamasi daugumoj asmenišku pasi
rinkimu motyvuotu meile, simpatija, pri
sirišimu ar pan. jausmais. (70%). Statisti
kos rodo, kad miestuose dažnai vyksta
labai trumpos draugystės prieš susituo
kiant. Vilniuje ir Kaune 17.3% susituoku
šiųjų ligi vedvbų draugavo 1-3 mėn. (vi
sos statistikos paimtos iš P. Kalniaus,
Nuo draugystės lig santuokos, M.G. 1983,
4, 26—27).
Pagal G Navaitį (1983) apie 50% nau
jai susituokusių gyvena siu kurio nors
vieno tėvais. Apie 16% Vilniaus mieste
išsituokiančiųjų ištuokos priežastimi duo
da barnius su tėvais ir uošviais. Pasitai
ko vis dažniau priešvedybinių nėštumų,
kurie konsuimuojami trumpai gyvuojan
čiomis vedybomis. Tai yra gana įdomus
faktas vykstąs krašte, kur kontraceptyviniai metodai yra visiems prieinami ir

Virtš minėtos statistikos rodo didžiulę
Krizę šeimos gyvenime dabartinėje Lie
tuvoje, įdomu, kad panašios statistinės
proporcijos yra ir kitose Sovietų S-gos
respublikose. Sovietų S-ga šiuo aliarmuo
jančiu reiškiniu yra gana susirūpinusi ir
įvairūs rašytojai dažnai pabrėžia, kad so
cialistinėje — komunistinėje sistemoje šei
ma turinti idealiausias sąlygas darnumui,
tai kai ir geriems santykiams palaikyti
(plg Solovjovas, 1982).
Realybė kalba kitaip. Tai nuvilia ne tik
ideologus, bet sukelia ir visą eilę sociali
nių problemų.
Minėjau, kad ten trūksta butų. Teisi
niai išsiskyrusiems dažnai tenka kartu
gyventi tame pačiame bute. Net ir tada,
kai juodu jau turi (kitus partnerius. Yra
atsitikimų, kur vyras, išsiskyręs su žmo
na. parsiveda namo meilužę ir su ja (kar
tu gyvena tame pačiame 2į- kambarių bu
te, kaip ir jo buv. žmona. Dažnai į tokias
situacijas ir vaikai yra įjungiami.
Kad šitokiose sąlygose neįvyksta dauig
žmogžudysčių tenka dėkoti sistemai, ku
ri niekam neleidžia 'turėti ginklų. Bet tra
gedijų ir be ginklų pasitaiko. 1982 m.
man būnant Vilniuje buvo aprašytas įvy
kis, (kur vienas paauglys sūnus, kuris gy
veno tame pačiame bute, kur jo tėvas ir
meilužė 'gyveno, atsinešė skardinę benzi
no ir kai tuodu miegojo pro apačią jų
kambario durų benzinu suliejo visas grin
die ir po to butą uždegė. Jo tėvas ir mote
ris žuvo gaisre. Jaunuolis apklausinėjamas
aiškino, kad jis negalėjo pakelti savo tė
vo elgesio.
Kiti žmonės pergyvendami šeimos' gy
venimo stresus viską internalizuoj a ir tuo
būdu juose išsivysto įvairios psichosoma
tinės ligos, kurių gydymas valstybei daug
kainuoja (Plg. Navaitis, 1983).
Gama didelė dalis vedusiųjų nesuigyvenimui prasidėjus pradeda gerti. Alkoholis
yra Sovietų S-gos visų problemų 'spren
dėjas — jis ir šeimos santykiuose pasi
reiškia ir paprastai juos siulikviduoja.
Be įvairių asmeniškų nesusipratimų, ku
rie atsiliepia į tarpasmeninius santykius,
yra vienas gana svarbus sistemos įvestas
konfliktais, kuris prisideda prie 'šeimos kri
zės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės
lietuves šeima neturi jokių patriarcha
linių charakteristikų, kuo Navaitis net di
džiuojasi: „Kelių kartų gausią patriarchinę šeimą, kurios gyvenimą daugiausia tvar
kė (šeimos gaiva — vyras, keičia nulklearinė, lygių partnerių šeima“. (198'3).
Deja, šis gražus teigimas neatitinka tie
sos, nes dabartinė šeima ten. yra ne lygiapairtnerė, bet raatriarchalinė. Dabartinė
šeimos galva ten' yra motina ir ji ir vyrą
ir vaikus tvarko, šis pasikeitimas nuo tė
ve' lį motiną prasidėjo sovietų okupacijos
pradžioje ir dabar yra jau pilnai įsigyve
nęs.
Pasibaigus karui Sovietų valdžia įtvirtin
damą save priespaudą visame krašte, ne
galėjo visiškai atsilikti nuo kai kurių
žmogaus teisių pripažinimo. Kurį laiką
ten buvo bėdos su partizanais, kurie dau
gumoje buvo vyrai, ir dėl to vyrai tavo
labai sekami, griežtai laikomi ’ir baudžia
mi. Toks režimas moterims nebuvo taiko
mas. Dėl to jos pradėdavo kelti protestus
dėl neteisingumo, tarnautojų nesąžiningu
mo ir t.t. Valstybės organai, nenorėdami
su moterimis kovoti pradėjo po truputį
joms daryti nuolaidų, sakydami, kad jie
moters teises gerbia. Pamažu tokių kon
frontacijų atsirado daugiau ir daugiau ir
moterys išsikovojo sau tam tikrų lengva
tų.
(Bus daugiau)

J. Rasa jam nerūpėjo; tik viena jis žinojo: tuos vamzdžius
buvo panaudojęs labai geram tikslui — samagonui
vayti. Taigi taip ir buvo: kai lietus lijo, gyvuliai il
sėjosi, o visas kaimas miegojo, jis varė samagoną.
(Apysakos Fragmentas)
Lietus visą naktį tai daugiau tai mažiau žliau
gė. Bėgdami nuo stogo stambūs lašai, dažnai išvirsVisą savaitę lietus kliaukė kaip iš gausybės darni į nepetiraukiamą čiurkšlę, vagojo pasieniais
rago. Nos ir vėjas pūtė neblogiausiai, Mikonių ma išbarstytą smulkų žvyrą, o vėjas įsismaginęs taip
lūnai dyki stovėjo. Pasisuks, būdavo, po pusdienį drąsiai paklibindavo didžiąsias priemenės duris, jog
ir vėl sustoja. Nedaug kas norėjo tokiu oru nosį iš sėdintysis prie katilo ne kartą šoko nuo kėdutės ir
trobos kišti ir į malūną važiuoti, nors spūsties ten bėgo prie durų pasiklausyti, ar tikrai ten kas nelau
jokios nebuvo ir malūnininkai rankas į kišenes su kia. Mat, pasitaikydavo jam prisnūsti, o miegant,
sikišę vaikštinėjo, atvažiuojančių su grūdais laukė. kaip žinia, visoki garsai įgauna savotišką skambesį.
Tik tas, kuris visiškai buvo pritrūkęs duonos, ar Patvylodavo prie durų valandėlę, o jau įsitikinęs,
putros, ar kuriam pašariniai miltai buvo visiškai iš kad lauke nieko nėra, tik vėjas tamsoje siunta,
sibaigę, vežimą gūniomis apsidangstę ir pats iš mai grįždavo atgal prie savo darbo.
šo šiokią tokią apsaugą galvai pasidaręs, surizikuo
O ten, židinyje, degė melsva ugnelė, eglinės
davo leistis į kelionę.
malkos garsiai spragėjo ir šaudė kibirkštis, kurios
Pleškys tik džiaugėsi kad lyja, šį kartą lietus skrido į mūrinę sieną ir ten pranykdavo; bet ir tas
jam taip pasitarnavo, kad jis net rankas trynė iš pa spragsėjimas ir tos kibirkštys pamažu įsijungė į
sitenkinimo. Tris naktis iš eilės dirbo išsijuosęs, mat, audringos nakties triukšmą ir taip derinosi, jog pa
buvo užimtas ne kasdienišku darbu ir, jei kas būtų vargusiam, snaudulio kamuojamam ugniakuriui
paklausęs, ką dirba, iš karto nebūtų suradęs žodžių skambėjo monotoniškai, migdančiai.
tą savo darbą apibūdinti. Jo darbo įrankiai irgi bu
vo ne kasdieniški: didžiulis katilas, tas pats, kuria
Tarp to snaudulio ir budėjimo jam užeidavo ir
me virindavo vandenį alui; tik šį kartą tas katilas labai blaivios mintys: jeigu jis dabar nepadarys pi
buvo pilnas murzinos, labai aštriu kvapu persunk nigo, taip reikalingo būtiniausiems reikalams atlik
tos, buizos. Labai svarbią įrankių dalį sudarė ir ke ti ir pirkiniams nusipirkti, jis nebus Pleškys; jis ne
li ilgi vamzdžiai, sujungti ir vietomis sulenkti. Tuos bus tas atkaklus penkiolikos dešimtinių savininkas,
vamzdžius jis buvo susirankiojęs dar pirmomis ka kuris per darbą ir nuosavą prakaitą prasimušė iš
ro dienomis iš ganyklos už klojimo ir daržinių, po nieko.
Naktis atrodė ilga, bet ir ji pasibaigė. Išaušo
to, kai kareiviai, pernakvoję kelias naktis, iš ten
buvo išsikėlę. Ką kareiviai su tais vamzdžiais darė, tokia pat pilka, lietuje paskendusi diena. Užgesino

KERMOŠIUS

Apie Lietuvos (bažnyčias jau susilaukė
me keturių gerai paruoštų ir dokumentuo
tų tomų. Ketvirtajame jų rašoma-, kad
80% jame esančių fotografijų buvo pada
ryta speciali u šiam veikalui. Br. Kviklys,
kaip jau daug kartų minėta, atliko ir dar
dirba nepaprastos vertės darbą, kurio
įvykdymo Lietuvoje, prie dabartinių są
lygų, nėra ko tikėtis.
Be bažnyčių; Lietuvoje yra ir kitos skir
ties pastangų, kurie verti sukataloguoti, ap
rašyti ir sudėti į vieną ar daugiau tomų.
Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad Marijaus
Blyno „Lietuvos senovės paminklai“ ir

Visi daugtaškiai, didžiosios raidės ir
šauktukai panaudoti autoriaus.
Nėra jokio illiustracijų sąrašo ar vardy
no, o šaltinių sąnašas teduoda tik veikalo
tižvardinimą, išleidimo metus ir vietą.
Daugeliu atvejų nėra nei autoriaus, nei
leidyklos.

Lietuvos senovės paminklai, Marijus Bly
nas, išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus
Fondas 1982 m. Išleidimo vieta nepažymė
ta. Kaina 10 dol. Gaunama pas autorių:
4385 West 145th St., Cleveland, OH, 44136,
U.SA.

Kauno pilis dabar

gali būti tokia knyga. Deja, ši knyga ne
atitinka minimaliausių vidutiniškos kny
gos reikalavimų, jau nekalbant apie kny
gą pretenduojančią į veikalą, apimantį is
torinius paskutiniųjų 700 metų Lietuvos
pastatus.

Illiustracijų knygoje gausu, 'bet jos nesistemingai išdėstytos, nenumeruotos, blo
gai atspaustos dauguma be paaiškinimų
iš kur jos paimtos, -ar (kas jų autoriai. Ap
rašydamas pastatus autorius šokinėja nuo
vieno prie kito, grįžta vėl atgal su naujais
papildymais, nukeliauja į lankąs bandy
damas rasti ryšį tarp tvirtai nustatytų
faktų ir legendinės fantazijos.

Nors beveik gale knygos yra duodami
„Pagrindiniai šaltiniai“ (po jų seka dar
(šeši puslapiai illiustracijų ir -skyrelis apie
sovietų sunaikintus paminkiusi), bet dau
gelyje -vietų autorius remiasi nepažymė
to autoriaus straipsniais spausdintais „L.
L.“ (Laisvojoje Lietuvoje?).
Svarstydamas Vilniaus įkūrimo klausi
mą 79.-82 p.p. randame tokius tvirtinimus:
„Lietuvos Sostinės Pradininkas tavo
karalius Mindaugas!,.Vilnius buvo Ka
raliaus Mindaugo statomoji Lietuvos
Sostinė! „Tą patvirtina mūrinė statyba,
kuri, kaip matome, gana plačiu mastu
jau ėjo XIII amžiaus viduryje Vilniuje!
Ir ’žemutinės pilies keturkampis bokštas,
ir pirminė Domininkonų bažnyčia, ir
...(kvadratinė katedra — bažnyčia tai
paliudija, patvirtina! VILNIUS BUVO
KARALIAUS MINDAUGO NAUJOJI SOS
TINĖ — NAUJOJI VORUTA!

ugnį, užstatė lentą ant kamino durų angos — tai
buvo ženklas, jog niekas neturėjo ten nosies kišti
ir kokių virimo darbų imtis. Kaminas buvo jo užval
dytas. Nors ir buvo dukterims pasakęs, kad ten ne
landytų, bet toji lenta ant durų angos turėjo dar kar
tą priminti, jog jo griežtas prisakymas tebegalioja.
Kitą vakarą, kai tik sutemo, darbas kamine ėjo
toliau.
Susikūrė ugnį, kaitino buizą, o ta kaito pama
žėle, neskubėdama. Per dieną, nors ir trumpą bet
šaltą, buiza buvo taip atvėsusi, jog senukui net pyk
tis pašoko, kad taip lėtai viskas vyksta. Tik kai
skystimėlis, tyras kaip krikštolas, pradėjo varvėti į
pastatytą vamzdžio gale puodynę, žmogus atkuto,
galvoje pašviesėjo ir net miegas nustojo glušinęs.
Puodynė prisipildė, pastatė kitą, ir vėl skystis
varvėjo pamažu, nes taip reikėjo, čia jau toks lėtas
darbas ir nieko nepaskubinsi. Paryčiais supilstė
skystį į bonkas, sudėjo į pintinę ir nunešęs į darži
nę paslėpė šiauduose. Tada grįžęs į kaminą ant adverijos įbrėžė brūkšnelius — atseit, pasižymėjo, kiek
bonkų jau turėjo išvaręs.
Jis norėjo kamino adverijoje įamžinti savo dar
bo vaisius.
Tame darbe Pleškys nebuvo naujokas. Pirmą
kartą kai varė, nebuvo net tikras ar išeis kas, ar nę.
Išėjo gerai. Prisileido dvi bonkas savo reikalams
skystimo, stipraus nelyginant spirito. Antrą kartą
išvarė kiek daugiau. Dvi bonkos atliko ir galėjo
parduoti kaimynams. Tie buvo labai patenkinti ir
užprašė daugiau. Kad tik turės — jie bus pirmieji
nupirkti.
(Bus daugiau)

NIDOS KNYGŲ
KLUBAS
1984 METAI IR TOLIAU...
NIDOS KNYGŲ KLUBO ATEITIES
DARBAI

Lietuviškoje spaudoje pasirodė spėlio
jimai, kad Nidos Knygų Klubas užsidaro.
Tai yra netiesa. Po Br. Railos knygos „Rai
bos agavos“ N.K.K. jau išsiuntinėjo na
riams ir platintojams Avos Saudargienės
kelionės po Rytų Europą aprašymą „Vė
jas iš lytų“.
Ateityje Nidos (Knygų Klubas yra nu
matęs eilę leidinių. Kai kurių jų išleidi
mas priklauso ne vien nuo (klubo vadovy
bės ir tarnautojų pastangų. .Klubas nie
kuomet nebuvo pelną duodanti organiza
cija ir todėl jis yra reikalingas nuolatinės
finansinės paramos mecenatų - leidėjų.
Ypatingai jie yna reikalingi ateinančių me
tų laikotarpyje.
1984 mnetai yra N.K.K. jubiliejiniai me
tai: sukanka 30 metų nuo klubo įkūrimo
ir 20 metų nuo pirmojo literatūros met
raščio „Pradalgė“ pasirodymo. Šias abi
progas klubas yra pasiryžęs atžymėti
(dviem 'knygom, kurių viena apsiribotų
vien tik N.K K. 30-ties metų veikla, o ant
roji, kaip ir „Pradalgė“, būtų jubiliejinis
literatūros metraštis. Jam išleisti yra rei
kalinga finansinė panama. Tuo reikalu
kreiptasi į „turtingesnes“ lietuviškas in
stitucijas ir organizacijas. Lietuvių Namų
B-vė Londone finansuoja Nidos K.K. 30
m. veikios išleidimą.
Be (šių knygų, spaustuvė jau vra įpusė
jusi su rinkimu J. Jankaus pasakojimų
(knygos „Klajojančios liepsnos“ ir F. Neveravičiaus literatūriniu palikimu — po jo
mirties rastais apysakų, romano fragmen
to, pjesės ir George Orwell ,1984 METAI“
romano vertimo rankraščiais. Taip pat
spaudai ruošiamas J. Gliaudės romanas
„Baltos vėliavos“, o vėlesniame spaudos
plane N.K.K. numato dar vieną A. Sau
dargienės kelionės aprašymų knygą. Be
šių leidinių, Nidos spaustuvėje bus spaus
dinamas prof. St. Kairio raistų tomas, šios
knygos leidėjai yra Pranas ir Marija Švei
kauskai, o ją redaguoja rašytojas K. Barė,
nas. Sekančiai knygai, Vytauto Rimkaus
„Lietuvių Sukilimas Vilniuje 1941 m.“ —
ieškomas leidėjas - mecenatas. Su J. Vil
činsku tariamasi spausdinti jo redaguoja
mą ir jau baigiamą paruošti „Lietuvių
Darbo sąjūdžio istoriją“.
Nidos spaustuvėje yra spausdinamas sa
vaitraštis „Europos Lietuvis“ ir dvimėnesinis laikrašt's lietuvių jaunimui anglų kai
boję „Lynes '. Visas šių darbų svoris kren
ta ant dviejų Nidos spaustuvės nuolati
nių tarnautojų. Ekspedicija ir atsiskaity
mu rūpinasi A. Žukauskas. Jam talkinin
kauja savanorių „Penktadienio Įdubas“.
Keliems, (kad ir pasišvenitusiems asme
nims čia nusakyta darbo našta yra persun
ki, todėl yna daromi žygiai darbus paienvinti ir pagreitinti įsigyant totalesnes, mo
derniškesnes — elektronines spaustuvines
mašinas. Tikimasi, kad šiuose darbuose
Nidos knygų klubui ir „Nidos“ spaustuvei
padės skaitytojai ir lietuviška visuomenė
išeivijoje.
VI. Dangis
JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA
NAUJAI LAIKRAŠTI UŽSISAKYTI.
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EUROPOS LIETUVIS

MIŠRIOS VEDYBOS
DIDĖJA MIŠRIŲ SANTUOKŲ

„28 metų (kazachė, 164 om ūgio, (plona
ir liekna malonios išvaizdos, linksma, drau
giška, gera 'šeimininkė, su aukštuoju iš
silavinimu. Nori, kad jai paraižytų protin
gas, geras, turintis (humoro jausmą vyras.
Tautybė neturi reikšmės“.
Tais pranešimas paimtas iš Latvijos laik
raščio „Rigas bais“ skyrelio „Pažinčių
tarnyba“. Ir nors jiame ryškus grynai as
meninis autorės supratimas apie žmogiš
kąsias vertybes, jis patraukė ne vien kan
didatus susipažinti su plona ir liekna ka
zache. Mokshninkuls, kurie sprendžia (šei
mos problemas, laibai domina, kaip plačiai
paplito (šalyje, (kurioje gyvena daugiau
kaip šimtas tautybių, tas įsitikinimas: tau
tybė neturi reikšmės.
1959 metais Sovietų Sąjungoje (buvo
maždaug ’> milijonai mišrių šeimų 1970
metais — maždaug 8, o 1979 metais — jau
beveik 10 milijonų. Per tą laiką bendras
šeimų skaičius šalyje padidėjo miaždiaug
18 procentų, o etniškai mišrių santuokų
— daugiau; kaip triskart! Trys ketvirta
daliai 'šeimų, kuriose susijungė įvairių tau
tybių -atstovai, gyvena mieste, ketvirtadalis —kaimuose.
Pirmąją vietą iš respublikų pagal mišrių
santuokų skaičių užima Kazachstanas —
20,6 procento šeimų. Tai lengvai paaiški.
narna. Plėšinių įsavinime, kurie čia prasi
dėjo šeštąjį dešimtmetį, dalyvavo visų Sov
vietų Sąjungos1 tautų pasiuntiniai. Per
pusantro dešimtmečio Kazachstano gyven
tojų skaičius migracijos dėka padidėjo
'beveik 1,5 milijono — ir daugiausia jaunų
žmonių sąskaita.
Kitose respublikose iš bendro šeimų
Skaičiaus mišrios santuokos sudaro:
Latvijoje — 20,2, Uzbekistane — 19,3,
Ukrainoje — 19, Baltarusijoje — 16,5, Mot
davijoje — 15,5, Kirgizijoje — 15. Tadži
kistane — 13.1, Turkmėnijoje — 12,1, Es
tijoje — 11,1, Rusijos Federacijoje — 10,7,
Gruzijoje — 10, Lietuvoje — 9,6. Azerbai
džane — 6,7, Armėnijoje — 3.6 procento.
Tie rodikliai susidaro iš įvairių veiks
nių. Nuo grynai individualių, atspindin
čių nacionalinius 'bruožus, iki objektyvių
— tokių, kaip gyventojų migracija. Pavyz
džiui, Latvijoje migracijos intensyvumas
daugiau kaip dvigubai didesnis negu Ar
mėnijoje. Todėl vietinių (gyventojų Latvi
joje yra 53 procentai, o Armėnijoje beveik
90, kas, suprantama, turi įtakos galimybei

SKAIČIUS

susituokti su kitos tautybės žmogumi.
Tai, kad Uzbekija, (Kirgizija,Tadžikija,
Turkmėnija yra tarp respublikų, turinčių
gana 'aukštą mišrų santuokų lygį, rodo
dideles permainas tų tautų sąmonėje. Vy
resniosios kartos žmonės dar prisimena
tuos laikus, kai tikybos reikalavimai, pap
ročiai ir tradicijos kategoriškai draudė
tuoktis su kitos tautybės atstovais, o drau
dimo laužytojai būdavo griežtai baudžia
mi, net mirtimi.
Antra vertus, pažiūros į asmeninio gy
venimo normas kinta vis dėlto lėčiau negu
elgesio visuomenėje normos. Antai tyri
mais nustatyta, kad nuo 70 iki 90 procen
tų uzbekų (įvairių socialinių ir profesinių
grupių) pareiškia, kad dalykiniam benravimui tautybė jiems neturi reikšmės.
Jie nelaiko esminiu veiksniu savo gamybi
nio kolektyvo nacionalinės sudėties. Tuo
taupu tik 20 procentų uzbekų miestuose at
sakė, kad nesiprieišins, jeigu 'artimiausi gi
minaičiai — seserys, broliai, vaikai — su
situoks su kitų tautybių žmonėmis. Be to,
daugelis pridūrė, kad naujieji giminės tu
ri laikytis uzbekų nacionalinių papročių.
Tačiau vaizdas keičiasi, kai atsako skir
tingo amžiaus vyrai ir moterys. Anketos
duomennimis, uzbekų studentai — dau
giau kaip 80 procentų — pripažįsta miš
rias santuokas ir tik 16 laiko jas nepaigeioaujamomis.
Tokią jaunimo nuotaiką patvirtina sta
tistika, gauta naujuose Sovietų Sąjungos
miestuose. Juose tc.-.|~'"iacionalinių santuo
kų rodiklis yra kur kas aukštesnis už 'vi
dutinį Sąjungoje Pavyzdžiui, Brežnevo
mieste trečdalis visų šeimų — daugiana
cionalinės. Ir reikia pasakyti, kad tuose
miestuose dabar tuokiasi jau nebe atvykstantieji (kaip tai (būna 'Statybos pradžio
je), o jų sūnūs ir dukterys, kurie tuose
miestuose gimė, augo, dirba ir mokosi.
Naujuose miestuose didėja dalis ir jau
nųjų vietinių gyventojų, sudarančių san
tuoką su1 kitų tautybių atstovais. Pavyz
džiui, azerbaidžaniečiai
Azerbaidžano
mieste Sumgaite sudarė mišrias antuokais:
1975 m. — 96, 1976 m. —98, 1978 m. —
111, 1979 m. — 119.
Kai kuriais duomenimis, tarpnacionali
nės santuokos būna patvaresnės. Gal tam
turi įtakos išankstinis pasiruošimas, kad
šeimoje bus skirtingų (įpročių ir pažiūrų.
„V. N“.

Konclagerio sąlygos
RALIO GAJAUSKO LAIŠKAS
PASIEKĘS VAKARUS RUGS. MĖN.

Nerusišikai rašytus laiškus gauname per
pusanitro-du mėnesius. Gauname nuo ar
timųjų giminių. Niuo 'kitų žmonių, prak
tiškai negauname. Kaip atrodo, uždrausta.
Nuo žmonos, motinos, vaikų galima gau
ti, 'bet labai dažnai konfiskuoja. Taip pat
mūsų laiškus dažnai konfiskuoja. Pasvei
kinimai religinių švenčių proga draudžia
mi. Visus atvirukus konfiskuoja. Paaiški
na, kad ideologiniai žalingi ar politiniai
žalingi, ar suokalbis ir tuo pagrindu kon
fiskuoja. Jeigu pradedi aiškinti kodėl ne
atiduoda a.r rašai prokurorui tai atsako,
kad laiškas sunaikintas ir konfiskuotas
teisingai. Jie sako, kad turi teisę sunai
kinti korespondenciją. Tokiu atveju jie
visada teisūs. Prokuratūra visada pateisi
na bet kokius administracijos veiksmus su
kaliniais. Kartą prokuroras pareiškė
mums, kad jie tiki administracija. Dabar
mūsų susirašinėjimas priklauso nuo ad
ministracijos malonės — noriu 'duodu
laišką, noriu neduodu. Bet koks konflikto
nagrinėjimas negalimas, nes prokuratūra
iŠ anksto pateisina administraciją. Iš už
sienio laiškų visiškai negauname.
E visų atima bylos medžiagą. Ati
ma galimybę užprotestuoti (bylą, nes žmo
gus neturi medžiagos, (kuria remdamasis
gelėtų kovoti dėl savo
teisių. Ka
dangi mūsų
bylos tai falsifikacija
neįrodytų saugumo sufabrikuotų veiksmų
rinkinys, tai jie nenori, kad bylų medžia
ga išeitų į užsienį. Todėl jie (kruopščiai ją
surenka. Į visus skundus dėl teismo nuo
sprendžio visos įstaigos atsako formaliai:
Byla visapusiškai išnagrinėta ir teismo
nuosprendis teisingas. Visos bausmės stan
kartinės — 10 ir 5. Į bet kokiu (klausimu
parašytus skundus prokuratūra ar kita
įstaiga atsako standartiniai: Faktai ne
pasitvirtino. Dažnai paveda skundą išnag
rinėti tam, kuri aim skundiesi. Režimą sten
giasi išlaikyti kaip saugume. Ypač sten
giasi mus izoliuoti nuo visuomenės ir vie
nus nuo kitų. Dabar gyvename kamerose
po 2-5 žmones. Su kitų kamerų žmonėmis
nesusitinkame. Dirbame atskirose kame
rose tik tie, kurie gyvena vienoje kamero
je. J darbą išleidžia po 'vieną kamerą, kad
nesusitiktume. Pasivaikščioti išleidžia tik
atskirai, kad nesusitiktume. Pasivaikščio
jimo kameros taip padarytos, kad negalė
tume permesti laiškelių, o kad pesilkalbėtume, viršuje ant tiltelio vaikščioja pri
žiūrėtojas. Jeigu kalbamės, tai išveda iš
pasivaikščiojimo kameros. Gyvenamose
ir darbo kamerose įrengti tualetai. Gyve
namose kamerose pernai pastatė pertva
rėles maždaug 1,5 m. aukščio. Šiek tiek
patogiau. Nuo visos kameros neatitveria.
Ventiliacijos nėra. Kamerose dvokia. Dar
bo (kamerose nėra net tos formalios pertva
relės. Savo gamtinius reikalus atlieka vi

siems matant. Vienam žmogui skinta ka
meros ploto du metrai, 'įskaitant užstaty
tą plotą — dviaukščiai narai, stalas. Dar
bo kameros tamsios: dieną reikia elektros
šviesos. Tai labai blogai rudenį ir žiemą.
Tada ištisą parą gyvename prie elektros
šviesos. Naktį taip pat įjungia elektros
(šviesą. Daugumos žmonių nusilpę ir nesvei
kos akys. Darbas lengvas, tik didelės iš
dirbio normos. Todėl mažai kas įvykdo.
Kai (kuriuos baudžia už normos neįvykdy
mą. Numatytos darbo (kodekso lengvatos
invalidams ir nustipusiems netaikomos.
Turi dirbti iki mirties. Maistas prastas.
Kruopos, mėsa (gabaliukas (kremzlių, kau
lų) dažnai dvokia. Daržovių 'beveik nėra,
šviežių daržovių visai negauname. Parduo
tuvėse galima nusipirkti už keturis rub
lius per mėnesį margarino, aliejaus, sal
dainių po 1 rb. kg. Kai kada būna žuvies
konservų, retai lydiytų sūrelių ir sausai
nių. Kameroje leidžia laikyti penkias kny
gas ar žurnalus. Jeigu turi daugiau, rei
kia padėti į sandėliuką. Nors jie sako, kad
galima pasikeisti, bet praktiškai labai re
tai gali pasikeisti, nes raktas pas budintį
karininką, o jis nenori leisti keisti knygų.
Negalima laikyti ką nors daugiau para
šyto. Atima. Jie aiškina taip: turi teisę
rašyti, bet neturi teisės laikyti. Todėl pa
rašei sakinį ir prižiūrėtojas turi teisę
atimti. Neseniai iš mūsų paėmė knygas,
žurnalus, sąsiuvinius. Paliko tik penkias
knygas ar žurnalus. Todėl ką nors mokytis
labai sunku. Be to. paima užrašus.
Laibas blogas vanduo. Kartais į virtuvę
atveža geriamo vandens, bet dažnai jo ne
būna, tai verda ir geriame balos vandenį.
Jis labai nešvarus, daug nuosėdų, dvokia.
Jaunas gydytojas dviems lageriams.
Ateina, bet ne kasdien. Gydymas lygus
pirmąjįai pagalbai. Vaistų trūksta. Laibai
retai atvažiuoja dantų gydytojas ir kiti
gydytojai. Ligoninė 35-tame -lageryje.
Žmonės ten gydęs! saiko, kad geriau čia
karceryje, negu ten ligoninėje. Ligoni
nės kameros kaip karcerio: tamsios, žie
mą šaltos. Gvdymas formalus. Nėra kur
išsimaudyti. Tualete pastatyta vonia. Žie
mą labai šalta. Geriau nesimaudyti, nes
gali peršalti. Ligoninės pasivaikščiojimo
kameros tokios kaip mūsų mažosios, t.y.
„statinės“. Ypatingo režimo kalinius li
goninėje stipriai izoliuoja, nemaišo su
griežtojo režimo kaliniais, neleidžia susi
tikti, pasikalbėti. Mūsų sąlygos yna skir
tingos nuo kitų lagerių sąlygų. Už krimi
nalinių kalinių ypatingojo režimo sąlygas
daug sunkesnės. Mums netaikomos sąly
gos, numatytos kalinio kodekse. Jas netai
ko, apeina ir neužsimena apie jas. Dauge
liu atvejų mes atiduoti vietinės administ
racijos malonei. Bado streikus laiko lage
rio režimo laužymu ir (baudžia.
1982 m. Permės srityje, Kučino ypatinIgasis politkalinių konolageris.
L.I.C.

Skaitytojų laiškai
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A TEIZMO KELIU

APIE LIETUVIŲ DIENĄ
WOLVERHAMTONE

NAUJAS TIKĖJIMAS
„Komunistų valdomoje Lietuvoje komu
-Ponia Gasperienė, Midland choro vado nistų partija siekė, kad jaunosios kartos

vė, „E. LIETUVY“ (Nr. 36) klausia ar
mums jau nusibodo jų -dainos? Mieli vado
vai ir dainininkai Jūsų chorai prie mūsiš
kių sąlygų — ŽAVINGI. Kas yra priklau
sęs chorui žino, kad tai yra daug energi
jos, vargo ir ištvermės reikalaujantis
biznis. Bet kągi galima padaryti su apsi
gimusius „filistinaas“, kurie nors ir di
desnę gyvenimo dalį praleido šiame gal
įkultūringiaiusiame Europos krašte, vistiek
tik apie „žagrę ir whiskey foonką“ tesup
ranta ir svajoja. -Muzika ir menas jiems
nesuprantami ir bereikšmiai dalykai. An-g
lai, jei jie nuo nesidomi, tai -neina ir žiū
rėti, bet mūsiškiai, kadangi jaučiasi visi
„vienuodi“, tai -ateina lį kultūrinius paren
gimus, trukdo kitiems ir pasirodo kas
esą...
Kada pertraukos metu dvi solistės išė
jo scenon užimti publikos — dar mus praožiuginti, staiga vidury salės kito „bruzdosnys“. Turbūt -todėl jos -greitai -paliko see
ną). Priėjau pasiteirauti kas per spūstis?
Ogi vidury salės suklupęs -ant kelių „pilie
tis“ priešais whiskey bonką kvietė vaikus
ir nevaikus ritinėti pinigėlius kad atsi
muštų į bonką (taip aš supratau tą „lo
šimą“). O jis tik graibstė pro šalį prarie
dančias monetas. Įdomu-, kokiam tikslui
auėjo tas pelnas?
Argi tai tinka tokioje puošnioje miesto
salėje užsiiminėti „vištininkų“ žaidimais?
Tokius dalykus -turėjo „stewaird(ai“ prižiū
rėti (kur jie visi buvo? O jų buvo net pen
kiolika.
Iš tikrųjų, kaip V. Gasperienė sako, jei
publika sėdi eilėmis priešais sceną susida
ro daug oresnė ir iškilmingesnė nuotaika.
Tekioj didelėj salėj būtų užtekę vietos ir
tautinių -šokių šokėjams ir publikai. Visi
balkonai ir pusė salės buvo tušti o žmo
nės sugrūsti pakraščiais kaip silkės prie
per arti sustumtų stalų. Kurie uigaomis bu
vo į sceną negalėjome nė kojų pasukti
pradėjo skaudėti persukti „sprandai“. Or
ganizatoriai turėjo apie tai pagalvoti, juk
tik prieš keletą metų turėjome panašų pa
rengimą toje pačioje salėje, visi -sėdėjome
patogiai ir viskas praėjo pagirtina tvarka.
Garbė jau mus palikusiam VI. Narbutui.
Tokios šventės jau ne pirmą kartą or
ganizuojamos ir turėtume būti įsigiję pa
tyrimo. Reikėtų žinoti, kad kuo daugiau
būtų pritrauktų prie tokios dienos orga
nizavimo, tuo geriau.
Gale noriu pareikšti pasigrožėjimą mū
sų ateities „žvaigždėmis“ jaunųjų artistų
Mildos Zinkutės ir Alekso Sadutes 'gražiu
repertuaru ir grakščiomis scenos manie
romis. Bravo jiems. Norime daugiau, maty
ti ir -girdėti dainininkų, ypač matyti jau
nesnių veidų. Norime matyti ne tik grakš
čius Londono šokėjus bei Škotijos, bet ir
Gloucesterio „pdpiriulkus“.
Iki sekančio karto.
G. Kaminskienė

DBLS W-tono Sk. Sekretorė
BIBLIOTEKOS UGNYJE

auklėjimas tik jai priklausytų. Ji stengėsi
nuo pat kūdikystės apipinti vaika partijos
apeigomis, komunistinėmis tradicijomis,
papročiais, ateistiniu mokymu ir -taip pa
veikti jauno žmogaus psichologiją, kad iš
augtų jaunoji karta nealbejojanti nei ko
munizmo, nei socialistinės santvarkos am
žinumu. Dėl šios priežasties ateizmo moky
mas mokyklose buvo privalomas.
Šiame straipsnyje pateikiama medžiaga
parodo tariamą sąžinės laisvę komunistų
partijos valdomose Lietuvos mokyklose.
Prievartinis ateizmo mokymas ir būtinu
mes lankyti komjaunimo susirinkimus
kėlė nemažos dalies mokinių nepasitenki
nimą. Pasitaikydavo, kad mokiniai, neno
rėdami mokytis ateizmo, vengė lankyti
ateizmo pamokas ir komjaunimo mitingus,
nors ir žinojo, jog gali būti už tai baudžia
mi. Apie tai byloja Viekšnių vidurinės mo
kyklos mokytojų tarybos protokolai. Vie
name iš jų pasakyta: „Mokytojų taryba
nutarė sumažinti elgesio pažymį iki „4“
Adomaičiui Antanui už netinkamą -užsL
laikymą komjaunimo susirinkime ir Fe
liksui Vėžaus'kui už nesilankymą komjau
nimo susirinkimuose“.

Sunku patikėti, bet šis straipsnis, tikriau
sakant jo pradžia, paimta ne iš LKB Kro
nikos, bet iš „Gimtojo krašto“ Nr. 15. Pa
daryti tik sekantieji pakeitimai: vietoje
čia stambiai atspaustų žodžių ten iš eilės
buvo šie: buržuazijos, katalikų bažnyčia,
kulto, religinėmis, religinių, tikėjimo, bur
žuazinės, tikybos, buržuazijos, tikybos,
bažnyčią, tikybos, tikybos, bažnyčią, baž
nyčioje, bažnyčią.

Barasi puodas, kad...
Skirtumas yra tas, kad „G.K.“ 'aprašy
tas Viekšnių gimnazijos posėdis įvyko
prieš 59 metus 1924 metais, o šiais metais
pats (Lietuvos švietimo reikalų min. Spur
ga „Švyturio“ Nr. 16 sako, kad iš elgesio
-gauti „5“ neužtenka vien tik „uoliai mo
kytis“. Reikia ir „-aktyviai dalyvauti kla
sės ir (mokyklos gyvenime, atlikti visuome
nei naudingą darbą“. Ar mokinio nenoras
aktyviai dalyvauti komjaunimo organiza
cijoje ir ateizmo būreliuose nėra priežas
tis jo pažymio už elgesį sumažinime?
A. Biržinis

ĮĮETĮiynjĘ
NAUJI DRAMOS PASTATYMAI

Vilniaus dramos teatras šių metų sezo
ną pradėjo pastatydami J. Osborne „Komedijantą“. Spalio 8 d. 'įvyko premjera
Tennesee Williams pjesės „Katė ant įkai
tusio skardinio stogo“. Prieš dvidešimt
metų Vilniaus dramos teatre buvo pasta
tyta to paties autoriaus „Orfėjus nusilei
džia į pragarą“.
Trūksta lietuviškų dramos veikalų. Ma
noma, kad Spragą šiek tiek užpildys B.
Bušmos ir R. Tumino dabar įrašoma pjesė
apie darbininkijos gyvenimą „-Pažvelk:
rytoj dienia ir šventė“ ir H. Vancevičiaus
-ruošiama inscenizacija V. Bubnio romano
,-Po vasaros dangum“.
DAINININKAI ŠVEDIJOJE

Švedijos Sovietų d-arugijos kvieti
niu,
Švedijoje (koncertavo Vilniaus
operos ir baleto teatro
artistai V.
Noreika,
I.
Milkevičiūtė,
pianistė
G. Landsbergienė ir baleto solistai V. Kudž
mia ir N. Filipavičienė.
GENDA NESUPERKAMI VAISIAI

Vaisiams ir daržovėms karšta šių metų
v-asar buvo nepalanki. Sausra pakenkė
vaismedžiams, o ir bulvių derliaus nėra
(labai koks. Prie to dar prisideda netvar'kinigai vykstąs nuėmimas ir supirkimas
esamo derliaus.
„Tiesa“ nigs. 22 d. rašo: ...Iš gyventojų
supirkta daugiau kaip 500 tonų obuolių
(Piliuonos supirkimo punkte), o mašinų
jiems išvežti iki šiol nėra........ Lietkoopsą
jungai priklausanti Kauno lautojminė tu
rinti 350 -automašinų, bet jos skirtos tik
prekėms į parduotuves vežti... Kai kurios
prdkės, ypač alkoholiniai gėrimai, galėtų
ir palaukti, -bet išimtis nepadaryta...
Rugsėjo 18 d. laidoje pats LKP CK pir
masis sekt. P. -Griškevičius skundžiasi:
.... rugpjūčio mėnesį baigiantis darbo 'die
nai Vilniaus parduotuvėse dažnai pritrūk
davo pieno. 'Pačiame daržovių sezono įkafš
tyje daugelyje kaimo parduotuvių ir val
gyklų buvo menkas šviežių daržovių ir pa
tiekalų iš jų pasirinkimas“.
BE PRETENZIJŲ...

PASLAPTINGOS EŽERO GELMĖS

Kelis kartus per dieną virš -aukštai kal
nuose tyvuliuojančio Toplico ežero (sun
kiai prieinamos štirijos Alpių rajonas) pa
sirodo Australijos armijos sraigtasparniai
ir žvalgybiniai lėktuvai. „Skutamuoju skri
dimu“ apskrieję du tris kartus virš van
dens paviršiaus, jie grįžta atgalios į savo
-aerouostus. šių skridimų tikslas — išvai
kyti iš ežero pakrančių įvairaus plauko
nuotykių ieškotojus, kuriuos čion masina
keli sensacingi pastarojo laikotarpio atradi
m ai.
Ne taip seniai ežero apylinkėse pradė
jo darbą mokslinė ekspedicija, vadovauja
ma biologo iš Vakarų Vokietijos- Frikės.
Povandeniniu laivu-mažyliu „Geo“ tyrinę
darni ežero vandenis maždaug 50 metrų
gylyje jos dalyviai -netikėtai aptiko visą
sandėlį aviacinių bombų ir raketų, kurios,
iš visko sprendžiant, atsidūrė čia dar rei
cho laikais, šiuo metu -specialistai kol kas
neįstengia paaiškinti šio krovinio -atsiradi
mo priežasčių.
Austrijos vidaus reikalų ministerija, ku
riai tuoj pat buvo pranešta apie grėsmingą
radinį, į Toplico rajoną nusiuntė minuo
to jus. Jų nuomone aviacinių bombų sprog
dileliai anaiptol neprarado savo ardomo
sios galios.
Tačiau ne šie Hanso Frikės -atradimai
tapo savavališkų ekspedicijų masalu. Va
karų Vokietijos mokslininkai ežero dugne
rado ir lėktuvo su dviejų vokiečių lakūnų
palaikais -nuolaužas. Netoliese po stonu
dumblo sluoksniu -buvo rastos dėžės, ku
riose hitlerininkai paprastai laikydavo
šaudmenis, o karo pabaigoje siuntė į sau
gias vietas slaptus dokumentus ir okupuo
tose šalyse prisiplėštas vertybes.
Kaip pranešė laikraštis „Kurir“. pasku
tiniaisiais karo metais į Toplico rajoną
buvo išsiųstas specialus Hitlerio lėktuvas.
Iki (šiol niekas nežino, kur jis -dingo. Visai
galimas daiktas, kad jo nuolaužas ir su
rado ekspedicija ežero dugno dumble.
Tai — jau ne pirmas atvejis, kai Toplicas -atkreipia į save -masinės informacijos
priemonių dėmesį. Savo metu čia (buvo
rasta -daugybė karo pabaigoje nacių pa
slėptų slaptųjų tarnybų dokumentų, di
džiulės ginklų atsargos, vokiečių konclagerių kalinių sąrašai. Be to, ežero dugne bu
vo rasti -milžiniški -kiekiai su-klastotų -pini
gų, Anglijos svarų, su kurių pagalba rei
cho vadovai mėgino pakirsti finansinę Di
džiosios Britanijos sistemą.
Jau ne karta -buvo pareikšta nuomonių,
kad po vandens sluoksniu paslėpta didžio
ji dalis hitlerininkų prisiplėštų lobių. Kaip
tiiK ši -aplinkybė ir vilioja daugybę nuoty
kių ieškotojų. Kai kuriems iš jų šie rizi
kingi žygiai baigiasi tragiškai.
Kelių metrų storio dumblo sluoksnis,
specialistų nuomone, patikimai apsaugo
nuo pašalinių akių daugybę iki šiol neįspė
tų „trečiojo reicho“ -paslapčių.

Ugnis — seniausias ir pikčiausias kny
gų priešas. Pavogta (knyga pakliūva į
naują vietą, dvasinis jos -turinys neišnyks
ta. Ugnis ją ištirpdo nebūtyje. Niekas dar
nesiėmė -gedulingo darbo — sukurti išsa
mią sudegusių 'knygų ir -bibliotekų istori
ją ir statistiką. Juodoje amžių bedugnėje
mes regime tik degančių bibliotekų žaras,
Kartais gaisro priežastis būdavo bibliote
kos tarnautojų ar skaitytojų lengvabūdiš
kumas, o kartais — kaimyninių pastatų
gaisrai, iš kur ugnis pasiekdavo žinių sau
gyklas. Bet dažniausiai bibliotekos nedeg
davo, jos būdavo deginamos.
Paprastai prisimename Aleksandrijos
bibliotekos istoriją. Ir tikriausiai ne todėl,
kad ji buvo sudeginta. Juk tokio likimo
susilaukė ir Tripolio, Konstantinopolio
bibliotekos, ir šimtai kitų žymių rinkinių.
Aleksandrijos atvejis išpopuliarėjo veikiau
šiai 'dėl anekdoto. Kali arabai užėmė Alek
sandriją, teigia anekdotas, karvedys Am
ras paklausė kalifo Omiaro, ką daryti su
biblioteka, su (knygomis.
— Jeigu knygose yra tai, kas seniai už
rašyta korane, jos niekam nereikalingos.
Jeigu kiti dalykai, jos pavojingos. Vadina
si, jas reikia sudeginti, — atsakė kalifas.
Ir jo įsakymu knygos -ir pergamento ritinė
liai buvo išdalinti keturiems tūkstančiams
Aleksandrijos pirčių, kurios 'šešis mėne
sius kūrenosi tomis knygomis.
Tie, 'kurie mėgsta -anekdotus, tvirtina,
kad taip ir buvo. Matyt, todėl, kad kalifo
atsakymas efektingas ir -pasakojant daro
įspūdį. Užtat tie, (kurie nemėgsta puolame..
nų, su pasipiktinimu atmeta šitą istoriją,
laikydami ją tuščia ir piktavališka išmo
ne. Kalifas Omaras niekuomet nesilankė
Aleksandrijoje, žymiojoje bibliotekoje kny
gų tuo metu jau nebuvo, keturių tūkstan
čių pirčių Aleksandrija niekuomet netu
rėjo, pergamentas netinka kurui ir t.t.
Ranikė ir Pluimboltas laiko šią istoriją
nepatikima. Pasak jų, Ptolomėjų įkurtos
Aleksandrijos bibliotekos 400 000 perga
mentų sudegė Bruchejone, kai miestą užė
mė Julijaus Cezario kariuomenė. 30 000
pergamentų buvo Serapio šventykloje, ir
jie išliko, bet daugiau kaip po trijų šimt
mečių 389 metais, juos sudegino jffleksandrijos vyskupas Teofilas. Arabai, matyt,
MIRĖ J. DOVYDAITIS
rado vien menkas liefcanėles, bet, kaip
Rugsėjo 20 d. mirė Jonas Dovydaitis, il
teigia Banke, jie -jų nelietė, kaip kad ne
lietė ir pagoniškų bei krikščioniškų šven gametis- Rašytojų sąjungos valdybos narys,
tyklų -turtų. Amras neapkentė plėšimo i vienas iš žymesnių sovietinės Lietuvos ra
šytojų.
tenkindavosi tradicine duokle.

Liepos mėnesį atostogav-au Alytuje, pas
tėvus. Karta padėjau remontuoti ir butą.
Po remonto nutarėme pakeisti trukusį
lango stiklą. „Buities“ leidinyje susirado
me langų stiklintojų Alytuje telefoną, pa
skambinome. Meistrai paaiškino, kad jiestiklą tik išpjauna, o parsigabenti ir įsidėti
turi pats klientas.
Kai nuėjome, paaiškėjo, jog išpjaus tik
tada, jei užmokėsime už visą stiklo lapą.
Sutikome. Bet teko užmokėti dar ir už
stiklo įdėjimą, nors jie to darbo mums ne
darė. Galiausiai tėvas turėjo pasirašyti
kitoje kvito pusėje, kad jokių pretenzijų
už atliktą darbą neturi...
IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS...

„Devynioliktojo ir dvidešimtojo amžių
audiniai ir drabužiai“ — taip pavadinta
liaudies meno paroda atidaryta Kauno Pa
veikslų galerijoje. Joje eksponuojami kai
mo audėjų ir mezgėjų rankdarbiai iš M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų.
Lankytojų dėmesiui pasiūlyta beveik du
(šimtai tautinių drabužių, staltiesių, lova
tiesių, rankšluosčių, siuvinėtų gūnių. At
stovaujami visi Lietuvos etnografiniai re
gionai. Parodoje galima pamatyti ir šių
dienų liaudies meistrų darbus.
ĮDOMŪS HIBRIDAI

J Lietuvą pirmieji stumbrai -buivo atvež
ti iš Pricksko Terasnyj rezervato ir apgy
vendinti Panevėžio rajono Naujamiesčio
stuimbryne. Vėliau kai kurie -buvo paleisti
'į Panevėžio bei Širvintų rajono miškus.
Šie miško galiūnai jau kelinti metai žie
mą ir -vasarą -pastebimi Ukmergės rajono
miškuose. Vasarą čia jie dažni ūkių -ga
nyklose, o žiemą šliejasi- prie fermų.
1980 m. gegužės mėnesį pasklido kalbos,
kad Leonpolio paukštininkystės tarybinio
ūkio Dainavos fermoje pirmaveršė atvedė
telyčią, labai panašią į stumbrą. Paaiškė
jo, kad 19/9 m. aptvare su telyčiomis ga
nėsi vienas stumbras. Važiuodami pro šalį
nėse vienais
stumbras.
Važiuodami
pro šalį
žmonės ne kartą matė
stumbrą gulintį žolėje, o -aplinka jį
rateliu, sustojusias veislines telyčaites,
tarytum sergstinčias svečią. Ūkio spe
cialistai tvirtino, kad toji -telyčia ne
buvo nei sėklinta, nei kergta su (buliumi,
tad atvestos -telyčaitės tėvas, matyt, tikrai
buvo stumbras. Hibridinė telyčaitė labai
gerai augo, parodose buvo pažymima pri
zais, bet fermoje jai reikėjo atskiros prie
žiūros. Todėl no metų hibridinė telyčaitė
„Stumbrytė“ buvo perduota Respubliki
niam Kauno zoologijos sodui. Ją ir dabar
galima ten pamatyti.
I-r štai 1982 m. gegužės 4 d. kaimyninio
kolūkio gyventojo Jurgio Sarapino žaloji
atvedė 'buliuką kaip tikrą stumbriuką.
Dviejų savaičių amžiaus jis svėrė per 70
kg. Paaiškėjo, kad pas minėtąją žaląją ir
gi svečiavosi stumbras. Hibridinį (buliuką
iš gyventojo nupirko kolūkis. Birželio pa
baigoje lankėmės kolūkio fermoje. Tą bu
liuką matėme atskirame garde. Jis tikras
stumbro atvaizdas: stambi galva, pažiau
nėje želia barzdai, uodega nuo pradžios iki
galo apaugusi plaukais. Palyginti su to
paties amžiaus buliukais, jis dvigubai
stambesnis.
M. ir G.
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
s\. 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, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę. .
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Juokai

ŽEMAIČIŲ BŪDAS

„Drauge“ Nr. 152 m. dr. iškelia visas ge
rąsias žemaičių ypatybes, išvardina jų
dorybes:.

Vynas sako žmonai:
— Štai pasiskaityk apie žuvis, Gertrū
da. Tu puikiausiai galėtumei pasimokyti
iš jų tylėti.
— Pirma tu išmok iš jų gerti tiktai vancierJį.

Pacientas.
— Daktare, nėra dienos, kad mudu su
žmona nesusipvlktume. Ką man daryti?
— Manau, dėl visko 'kaltas energijos
perteklius. Patarčiau jums, kasdien nueiti
(bent dešimt kilometrų. P.askamfbinlkite
man po poros savaičių ir pnanelškite, kaip
sekasi.
Po pusmėnesio vyras paskambino gydy
tojui ir džiaugsmingai suriko į ragelį:
— Ačiū, daktare, viskas tiesiog kuo pui
kiausia.
— O kam su žmonai, nesipykstate?
— Žinoma, ne, mat a!š jau už 150 kilo
metrų nuo namų.

SKYRIAUS VEIKLA

Spalio 1 d. įvyko Boltono lietuvių susi
rinkimas kuriame 'buvo smulkiai apsvars
tyti vėliausi einamieji reikalai — tradici
niai šokiai kurie įvyks spalio 15 d. Bol
tono ukrainiečių salėje (99 Castle St.).
'Skyriaus pirmininkas taip pat vietinius
lietuvius ragino reguliariai lankytis Į lie
tuvių mišias Manchester, Reikia tikėtis
kad boltoniškiai mišiose pasirodys dažniau.
Susirinkimas pasibaigė labai linksmoje
ir draugiškoje nuotaikoje. Vietiniai lie
tuviai tikisi kad apylinkės tautiečiai jų tra
id'iciniuB šokius dar vieną karią stipriai
parems.
Nepamirškite datos — spalio 15!

Kauno Ąžuolynas
Retas miestas gali puikuotis talkia uni
kalia gamtos dovana. Kauno Ąžuolynas
■dabar yra miesto centre. Kai kurie šimta
mečiai galiūnai, tiesa1, jau pliktelėję, beit
jaunesnej i jų palikuonys ošia nepaisyda
ma praūžusių (praeities negandu ir audrų.

Kauno Ąžuolynas (šimtmečius olšia (mies
to centre, pagrindinių (kelių Ikryžikeflėje.Jis
priklauso prie unikalių aborigeninių sa
vaiminės kilmės medynų, (kurių labai retai
įgalima užtikti (kituose Europos miestų ža
liuose plotuose.
Bet (šis unikalius gamtos kūrinys tik
per stebuklą i'šsiliko kitados paikaunėje,
Manchpsteris
o daJbar miesto centre. Žmonės ne kartą
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“ kėsinosi ji sunaikinti. Iš kitados buvusio
Ateinantis Draugijos susirinkimas įvyks didėlio ąžuolyno, dabar paliko tik dalis,
spalio 29 d. ’3 vai. p.p. Mancheste-rio lietu virtu'si poilsio iparku, saugomu valstybės.
vių klube.
Žaliakalnio ąžuolynas pradėtas naikinti
Susirinkime dalyvaus žymus anglų fi XIX amžiaus viduryje, įrengiant ,.Petrovlatelistas Dr. J. Pilcher, kuris parodys lie kų“ (dabar Vytauto) panką, su visu ar
tuviškus p. ženklus ir vokus liečiančius senalu žmogui (būtinų ir nebūtinų pramo
Dariaus ir Girėno ir F. Vaitkaus transat
gų.
lantinius skridimus.
Šalia parko XIX a. Įsikuria telegrafo,
Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami o vėliau radijo stotis su pagalbiniais pa
šiame svarbiame ir Įdomiame susirinki- statais. Prasideda privačios namų staty
me gausiai dalyvauti.
bos (Montvilos ir kitose gatvėse). Paga
liau Ąžuolyno dalį užima 'Kauno kūno
kultūros instituto rūmai, Sporto halė, sta
Stoke-on Trent
dionas.
PADĖKA
Vakarinėje Ąžuolyno dalyje kitados bu
■Stoke-oinrTren-t Lietuviška Skaitykla vo pravoslavų kapinaitės. Jos dabar jau
nuoširdžiai dėkoja V. Motuzai iš Rochdale, likviduojamos. Prie Vydūno alėjos Įsikū
S.B. Vaitkevičiui iš Peterborough, p-lei rė daržininkystės šiltnamiai, užėmę nema
M. Tulytei ir R. Baubliui už skaityklai žą Ąžuolyno plotą. Ąžuolyno vakarinėje
dalyje ir Adomo Mickevičiaus slėnyje
paaukotas knygas.
(Skaityklai yra reikalingos Išios (knygos: Įkurdinamas Kauno Zoologijos sodas. At
Jono K. Kairio „Nepriklausomos Lietuvos rodo, kad viso to jau pakanka, nes varg
pinigai“ ir Vytauto Alanto „Šventaragio“ šas Ąžuolynas apipešiotas iš visų pusių.
I-sis tomas. Turintieji šias knygas ir galin Bet kur tau! Buvo pradėti statyti preky
tieji jas skaityklai parduoti .ar padovanoti biniai sandėliai, bet, kai visuomenė paireiprašome rašyti: „Lietuviška Skaitykla“, 1 kialavo, buvo pabalinti.
85 Hillchurch Street, Hanley, Stoke-on- ( Viename slėnių, dabar vadinamu „DaiTrenit, STI 2HQ
Vedėjas I nų slėniu“ Įrengiama. dainų šventėms es-

Butų įdomu išgirsti ir daugiau nuomo
nių tuo klausimu.

SPAUDOJE

«

Yra ir lietuvių tautoj sukčių, išnaudo
tojų, išdavikų, net galvažudžių, bet ar
d-auig jų tarpe žemaičių? Kas kur nusikal
timais labiau .jprasikišęs“ lietuvis — žiū
rėk, vis ne žemaitis. Net ir nepriklausomoj
Lietuvoj turėjome garsių apgavikų, afe
ristų, bandžiusių panaudoti tautos pasiti
kėjimą asmeniško pasitikėjimo labui, bet
žemaičio tokio— nė vieno. Kita vertus,
jei dorybėmis švytinčių, tai tarp jų žemai
čiai — patys šviesiausi. Kuriame gi Lie
tuves krašte atkaklesni pagonys, mielaBirdinigesni krikščionys, lietuviškesni vysku
pai, ryžtingesnį laisvės (kovotojai? Yra že
maičiams visomis dorybėmis lygių, kur
nebus), bet — ir čia būkim visiškai (tikri
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Birmingham — spalio 8 d., šeštadienį, 18 — nėra tokių, kurie juos tomis dorybėmis
pralenktų.
vai., 19 Park Rd.. Moseley.
Prie tų visų žemaičių dorybių reikėtų
’Eccles — spalio 9 d., 12.15 val.
Nottingham — spalio 9 d., 11.15 vai., Ži pridėti dar vieną: kuklumą
dinyje.
KRUPAVIČIUS IR NIKARAGUA
Leicester — spalio 9 d., 14 vai., švč. šir
dyje.
A. Mauragis, svarstydamas nuosavybės
Nottingham—■ spalio 16 d., 11.15 vai., ži
neliečiamumo principus, „Drauge“ Nr. 153
dinyje.
samprotauja:
Derby — spalio 16 d., 14 vai., Bridge Gate.
Skaitydamas Mykolo Vaitkaus prisimi
Leeds — spalio 16 d., 1 vai, Holy Rosary
nimus, (aptikau Žemės reformą Lietuvoje.
bažn. Chapeltown Rd.
Gloucester — spalio 22 d., 12 vai., šv. Jis raišo, kaip buvo sunku Krupavičiui
įtikinti Bažnyčios vadovybę, kad taip elg
Petre.
Huddersfield — spalio 23 d., 1 vai. St. Jo-. damasis nenusikalsta Dievo 'įsakymams,
Jam teko būti viename pasitarime pas
seph's bažn. Somerset Rd.
Stroud — spalio 22 d., 17 vali., Beeces vyskupą, kur buvo svarstoma, ar žemės
reforma nėra priešinga katalikų mokslo
Green.
doktrinai ir ar kunigas Krupavičius nenu
Nottingham — spalio 23 d., 11.15 vai.. Ži
sikalsta šventiems žemės nuosavybės nuo
dinyje.
statams. Šie klausimai buvo painūs ir
Leamington Spa — spalio 23 d., 14 vai.,
daugeliui neaiškūs. Nors Krupavičius ga
šv. Petre.
vo Bažnyčios pritarimą, bet dvarininkai
Coventry—spalio 23 d., 16 vai., šv. Elzibieto
raiše škundus Vatikanui ir nenustojo jo
je.
Šmeižę.
Nottingham Aušros Vantų Marijos Židi
nyje Rožinio pamaldos per visą spalio
„Sandaroje“ Nr. 14 Vaclovas Prūsas tę
mėnesį vyksta 19 valdanidą.
sia:
Manchester — spalio 30 d., 12.30 vai.
Ir (Nikaraguos dabartinėj valdžioj, tur-

šio mėnesio 22 d. yra (kviečiamas DBLS
Tarybos 'Posėdis. Posėdis vyks Ukrainie
čių Socialiniame Klube, 27, Chaimwood
Street, Derby. Pradžia 1.30 vai. p. pietų.
Pagrindinė, posėdyje svarstoma, tema
bus lietuviško jaunimo reikalai. Šia tema
pranešamus darys DBLS Centro valdybos,
DBL Jaunimo sąjungos, Skautų, ir DBLS
atstovai.
Tarpe kitų darbotvarkėje numatytų rei
kalų tas svarstomos skyrių pirmininkų ir
jų įgaliotinių teisės DBLS Taryboje. At
skiri pakvietimai Į šį posėdį yra išsiunti
nėti Tarybos veikloje dalyvaujančių orga
nizacijų ir DBLS skyrių atstovams. Kaip
■visuomet Tarybos posėdžiai yra atviro po
būdžio, ir todėl lietuviškoji visuomenė KAI ATSILANKO NEPAGEIDAUJAMAS
taip pat yra nuoširdžiai kviečiama (šiame
SVEČIAS...
posėdyje dalyvauti.
Jei kartais atsilanko koks nepageidauja
Rimantas šova
nias svečias ir norite juo greičiau manda
DBLS Tarybos Pirmininkas giai nusikratyti, tai laikykitės tokios prog
ramos:
Londonas
Pasiūlykite stiklinę šiltos sodos, į kurią
įpilkite tik tris lašus degtinės dėl kvapo.
RUDENS „UBAGŲ“ VAKARAS
Pradėkite nesustodamas pasakoti, kaip
Sporto ir Socialinis klubas 1983 metų
spalio mėn. 8 dieną (šeštadienį) 8 vai. va ir kada pasitraukėte iš Lietuvos.
Smulkiai išdėstykite, kaip gyvenote Vo
karo klubo patalpose 345A Victoria Park
Rd., E9, rengia pirmą rudens subuvimą kietijos lageriuose, — kaip maiitinotės, rė„U baigų“ vakarą. Tai savotiškai meninio dėtės, po 'kiek markių gaudavote už pake
apsirengimo vakaras, varžybos kuris uba lį ameriikoniikų cigarečių ir kiek mokėda
gas tas ipats geriausias. „Ubagai“ bus pre vote švaibui už kiaulę.
Papasakokite, kokiam fabrike dirbote
mijuojami. Visi kviečiami šiame vakare
. dalyvauti, taip apsirengti, kad niekas ne- Amerikoje, ir pagrindiniai išaiškinkite, ką
ir kaip tas fabrikas gamino.
, atpažintų iki -premija 'bus įteikta.
Jeigu jūsų svečias dar vis kantriai (klau
Bus maisto bufetas veltui. Įėjimas tik
so, tai tegul jūsų žmona pradeda pasako
du svarai.
Visi kviečiami linksmai praleisti -vakarą. ti apie savo ir savo draugių buvusias ir
esamas ligas. Garantuojame, kad 'šis ne
laukiamas įsibrovėlis Į jūsų šeimą dabar
Boltonas
tikrai pakils iš kėdės.
(Dirva)
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trari'a, liaudies šokių ■aikštelė, o (šlaite —
suolai žiūrovams. Tik prieš metus nugriau
tas (šokių paviljonas. O dabar statoma
Kauno viešoji biblioteka.
Galbūt dėl to senieji ąžuolai pradėjo
plikti, gelsti. Patiko tvarkytojai sumanė
Ąžuolyne įrengti vandens baseiną. Deja,
nevykusiai paklojo vandens nutekėjimo
vamzdžius. Ten, kur turėjo tyvuliuoti ba
seinais, telkšojo (bala, kurioje varlės gy
veno. Kai ilgiau nelyja ir vandens visai
nebūna, sklinda iš tos balos nemalonus
kvapas.
Kitados Zoologijos sodo paukščių sek
toriuje prie Girstupio buvo tyro vandens
baseinas, kuriame plaukiojo gulbės, an
tys ir kiti sparnuočiai. Kai buvo pastaty
tas naujas gyvenamųjų namų kvartalas,
į Girstupį buvo nukreipta kanalizacija.
Girstupis tapo pilkų srutų upeliu. O Zoo
logijos sodo paukščių baseinas virto pil
ka, blogą kvapą skleidžiančia bala. Čia
jau neplaukioja gulbės, o tik antys. Gul
bės, pelikanai, gervės tik vaiklščioja ap
link baseiną ir tarytum sako: „Kada žmogus susipras pagerinti jų ir šiaip skurdų
gyvenimą?“
Jau prieš dešimtį metų buvo nutarta
saugoti Ąžuolyną, bet tik praėjusią vasa
ra nugriautais šokių pavilionas. Parodos
kalne (stovį žaidimu — pramogų (įrenginiai,
priklausantys kultūros skyriui, turėtų su
silaukti panašaus likimo. Sporto halėje
ar stadione vykstant renginiams, Į Kauną
suplaukia daug motorizuotų keleivių. Jie
kartaus pasistato automašinas Ąžuolyno
valiuosiuose plotuose, ypač prie Zoologi
jos sodo, Vydūno alėjos, Montvilos gatvės.
O Parodos kalno pakrašty Įsikūrė dar
viena kavinė. Visa tai nepadės išsaugoti
unikalaus gamtos kampelio — Ąžuolyno.
Daugiau dėmesio reikėtų skirti ir ■atski
riems seniems ąžuolams išsaugoti: paša
linti sausas 'sakas, rūpestingai konservuo
ti kamienus.
„K.T“.

čių vadinamoj jau komunistine, užsienio
reikalų ministeris katalikų kunigas Mi
guel Eroto, kaip kad Lietuvoj kun. 'kruIpavičius, irgi ‘buvęs žemės reformos šali
ninkas, tuo metu konservatyvių kunigų
vadintas bolševiku. Ši Nikaraguos vyriau
sybė jau pradėjo Skirstyti dvarus pirmoj
eilėj buvusio diktatoriaus Samozos. kurį
JAV, daug milijonų dolerių išleisdama,
stengėsi vėl jį turėti ten diktatoriumi,
nežiūrint, kad žmonės jo nekenčia ir ne
nori.
Užbaigia A. Mauragis:

Jei Lietuvos krikščionys demokratai
vardant teisingumo pravedė žemės -refor
mą anais laikais, nesijaudindami dėl že
mės nuosavybės teisės principų, tad šian
dien pirmieji turėtų pradėti skelbti, kad
(nėra šventos žemės nuosavybės, (kad že
mė kiekvienam lygiai priklauso ir kad
kiekvienas ja gali naudotis, kiek jam yra
reikalinga. Tai būtų krikščioniška, nes
taip gyveno pirmieji krikščionys. Tadai ir
Bažnyčios atsigręžimas taptų realia veikla
POPIEŽIAUS APSILANKYMAS

Tarptautinėje ir užsienio lietuvių spau
doje rugpjūčio mėnesio pradžioje buvo
pasklidę gandai, kad popiežius Jonas Pau
lius II, 500-se šv. Kazimiero mirties mieti
nėse, galįs apsilankyti .Lietuvoje. Nors
toks apsilankymas prie dabartinių sąlygų
— Lietuva laidoma iš- Maskvos ir sunku
patikėti, turint galvoje sovietų priešišku
mą religijoms bendrai ir katalikų bažnyčiai ypatingai — yra neįmanomas, bet
įdomu pasvarstyti kiek jis būtų Lietuvai
reikalingas, jei galėtų įvykti.
„Drauge“ rugpjūčio 12 d. R.K. Vidžiūnienė rašo:

Ta pačia tema „Dirvoje“ rugpjūčio 18 d.
sakoma:

O iš tiesų mes iš popiežiaus vizito lauktuime (ko kito. Būtent: padėti susigrąžinti
komunistų misalvintas bažnyčias (Vilniuj,
Klaipėdoj ir tat.); (kad Vilnius su kraštu
būtų pagaliau iš lenkų valdžios grąžintais
Lietuvos bažnytinei teritorijai; kad Seinų '
katedroj lietuviai atgautų žmoniškas teisės; kad galop titanai Lietuva gautų kardinolą...
DAR VIS BIJOM

Nors jau beveik 40 metų praėjo nuo
(karo ir neteko girdėti nė vieno lietuvio
turisto apkaltinto ar suimto nuvykus ir
į pačią Sovietų Sąjungą, bet ir užsienie
tiškus pasus turintieji lietuviai kai (kuriais
atvejais pasidaro laibai įtairingi. „Drauge“
ruigp. 20 d. Al Likanderienė .raišo apie ke
lionę po Švediją:
Vielšlbuty vakarienės metu paaiškėjo ir
Gretos triukas, sukėlęs lietuvių tarpe ne
mažai susirūpinimo. Važiuojant autobusu
Greta paprašė kiekvieno keleivio duoti
pasą, kad ji galėtų nusirašyti reikalingą
informaciją, jeigu kas nors paisą pamestų.
Lietuvių tarpe (kilo sujudimas duoti ar ■
neduot pasą. Sovietų siena nepertoliaušiai, jų šnipų visur pilna, antra vertus,
ne taip jau seniai (švedai išdavė pabalitiečius rusams, ir čia dabar nei iš (šio nei
iš to — duokit pasus. Spėliojimų Įvairiau
sių, prisiminėm (knygas, kaip veikia agen
tai ir sudarinėjami sąrašai.
Vienos bendros nuomonės neturėjom.
Vieni davė pasus ir nieko nesakė, kiti da
vėm ibum,bėdami ir savaip aiškindami,
(kiti paso iš rankų neišleido, suteikdami
žodžiu tilk būtiniausią informaciją: paso
numerį ir pavardę. Tačiau šį vakarą vieš
buty per vakarienę, Greta pasveikino vi
sų bendrakeleivių vardu vieną senyvą po
ną, (švenčiantį gimimo dieną ir Įteikė jam
dovanėlę.

Grįžtant prie popiežiaus vizito į Lietu
vą: ko tuo pasiektume? Sustiprintų žmo
nėse tikėjimą7 Kažin -ar ne daugiau pa
Chirurgas — vaiko, nurijusio 2 šilingų
darytų Seinų katedros pamaldų grąžini
mas, viešas kardinolo paskyrimas, viešas monetą, tėvui:
— Bijau, kad operacija be prasmės. Mat
ir garsus užstojimas už religiją baudžia
šios monetos seniai išimtos iš apyvartos.
mųjų kunigų.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms
SIUNTINYS Nr. 3 — 1983

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu
„Ali wool made in England”, 3 metrai geriausio
šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras geriausių vilno
nių Mohair siūlų; 2 metrai krimpeleino medžiagos
suknelei; pora geriausių „Wrangler” denim jeans;
1 pora „Levi” velveto jeans; Vyriški išeiginiai
marškiniai arba bliuskutė.
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu
£200.00.
į šį siuntinį galima pridėti 7 svarus įvairių
prekių; medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio
minko kailio 3 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):
Avikailiai, vyriški arba moteriški
tikros odos viršus, dirbtinio kailio
pamušalas, gražus kaimelius, sve
ria 5 sv................................................ £ 110.00.
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pa
mušalas, sveria 6 sv........................
250.00.
Dirbtinio minko kailis paltui De
Lux, sveria 5 sv..............................
50.00.
21.00.
Jeans, rumbuoto velveto ..............
22.00.
Vyriškas ar 'moteriškais megztinis
Vilnonė arba šilkinė skarelė
.......
6.00.
Telescopic lietsargis .....................
6.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai ...
22.00.
Puiki suknelei medžiaga ...............
20.00.
Šilkinio velveto medžiaga suknelei,
3 m.....................................................
33.00.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvi
gubo pločio, 3 m..............................
40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.......................................................
33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.......................................................
40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.......................................................
50.00.
Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
1 sv. arbatos — £4.00, 1 sv. neseafės — £6.00, 2 sv.
pupelių kavos — £7.00, 1 sv. šokolado — £3.50,
40 cigarečių — £2.50.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti
£27.00 persiuntimui.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos
plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy
venančioms žmonoms pensijas .persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB,
England. Tel. 01 460 2592.

