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BROLIAMS IR SESERIMS
Brangūs tautiečiai, brangios tautietės,

Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveiki
nu Jus visus pavergtos tėvynės brolius 
ir seseris Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos ir Lietuvos Pasiuntinybės Washingto
ne vardu. Liūdna, kad šiemet Naujųjų 
Metų proga nebegirdėsite Lietuvos Diplo
matijos Šefo Ministro Stasio Lozoraičio 
sveikinimo, nes netikėtai jis mirė Kūčių 
rytą. Lietuvos Diplomatinė ir Konsularinė 
Tarnyba, visa lietuvių išeivija su gilia pa
garba j'į minime. Nuo pat Lietuvos oku
pacijos, 1940.VI.15 d., Ministras Lozorai
tis energingai rūpinosi Lietuvos nepri
klausomybės atgavimu ir tuo reikalu 
darė žygių, siekdamas, kad tarptautinėje 
plotmėje nebūtų pripažinta Lietuvos oku
pacija ir būtų išlaikytas užsienyje liku
sios Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vie
ningumas bei tęstinumas Ir kad Lietuvos 
atstovavimas liktų LDŠ ir LDT narių 
rankose. Po jo mirties LDT tęs tokioje 
pat dvasioje savo veiklą Lietuvos nepri
klausomybės Ir laisvės byloje siekdama, 
kad Lietuvos valstybės tarptautinis pri
pažinimas būtų išlaikytas kaip Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo įrodymas.

Sutikdami Naujuosius Metus su dėkin
gumu prisimename, kad 198'3 metais JAV 
Prezidentas keliais atvejais priminė at
skirai Lietuvos okupacijos nepripažinimą 
ir lietuvių tautos padėtį ir kelis kartus 
tai pareiškė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atžvilgiu. JAV Prezidento Reagano pareis 
kimas, kad JAV patvirtina pripažinimą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklauso
mybės buvo praneštas 1983 m. liepos 29 
d. J.T. Organizacijos nariams.

Lietuvos prievartinė inkorporacija į 
Sovietų Sąjungą ir lietuvių persekiojimai 
krašte nuolat buvo minimi JAV Kongre
se, spaudoje. Tai vyko netik Washingto
ne, bet ir tarptautiniuose forumuose: Ma
dride Europos Saugumo ir Kooperavimo 
konferencijoje, Strasbunge Europos Par
lamente, New Yorke J.T. Organizacijos 
forume, kur Visumos Susirinkimo 38-sios 
sesijos metu III-me Komitete Amerikos 
atstovas kalbėjo apie Baltijos valstybes ir 
laisvo apsisprendimo teisę, Ženevoje, J.T. 
Žmogaus Teisių Komisijoje, kur atstovas 
pabrėžė, kad „JAV nėra pamiršusios Bal-

Sirijos—Izraelio karas 1984 m.?
Arabų pasaulyje šiuo metu Sirija yra 

centrinė valstybė. Jos širdis — Damas
kas, o nuo jo vos keliasdešimt kilometrų 
budi Izraelio šarvuočiai.

Atėjo laikas suprasti, kad Sirija dabar 
tapo viena stipriausiai karui pasiruošusi 
arabų valstybė, ir tai negalima paneigti. 
1983 metų įvykiai Libane iškėlė Sirijos 
prezidento Hafez al-Assado vaidmenį ir 
jo kietą rusistatymą nepriimti amerikie
čių tarpininkauto Izraelio-Liibano susita
rimo atitraukti visas svetimas kariuome
nes iš Libano.

Kodėl Sirija priešinasi tam paktui? Nė
ra lenkva suprasti tų priežasčių, kurios 
verčia tame ginče įsivėlusius kraštus vie
naip ar kitaip elgtis.

— Vakariečiai nesupranta mūsų reika
lo, — aiškina vienas Damasko universite
to studentas. — Vakarų spauda nenušįvie- 
čia teisingai tos vadinamosios Sirijos „kie 
tosios linijos“ priežasčių, o jų yra nema
ža. Arabų-Izraelio klausimu Sirija turi 
savo tvirtą nusistatymą. Izraelis sutinka 
atitraukti visas karines pajėgas iš Liba
no, jeigu tai įvykdys ir Sirija. Tačiau Si
rijos kariuomenė Libane yra visiškai skir
tingoje padėtyje. 1975-76 m. pilietinio ka
ro metu Libanas prašėsi pagalbos, o vė
liau ir pati Arabų Lyga pripažino sirie- 
čių kariuomenę kaip taikos palaikymo pa
jėgą. Izraelio kariuomenės buvimas Liba
ne nėra pateisinamas, nes jos atsiradimas 
yra susijęs su 1982 m. vasaros karine in
vazija ir laikomas tarptautinės teisės su
laužymo veiksmu, — baigia studentas.

Izraelis kaltina Siriją, jog ji norinti 
prijungti Libaną prie savo teritoiljos, o 
siriečiai žydų politikoj ‘įžiūri „zionistinės 
valstybės išplėtimą“, kaltina Izraelį Go- 
lano aukštumų užėmimu, steigimu kolo
nistinių gyvenviečių okupuotame Vaka
riniame krante ir trukdymu įkurti pales
tiniečių valstybę.

Nežiūrint 19*82 m. karinių nesėkmių Li
bane, Sirija dabar yra viena grėsmingiau

Mūsų Tautai daug nusipelniusiam Diplomatui 
ir Diplomatinės Tarnybos Šefui,

STASIUI LOZORAIČIUI mirus, 
nuoširdžių, užuojautą reiškia Jo Žmonai, 

abiems sūnums ir artimiesiems
Petras ir Melita Varkalai
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Lietuvos atstovo [dr. iS.A. (Bačkio 'žodis 
į Lietuvą, įregistruotas (Amerikos [Balse

Naujųjų 1984 [Metų proga.

tijos valstybių padėties.“ JAV-se, Europo
je 1983 metais dažniau negu anksčiau bu
vo minimi Sovietų Sąjungos nusikaltimai 
Lietuvoje jos tarptautiniams pasižadėji
mams. Įvairių kraštų parlamentarai, or
ganizacijos, spauda, katalikų vyskupai 
smerkė persekiojimus Lietuvoje ir reiškė 
protestus dėl kunigų nuteisimo, reikalau
dami jų paleidimo į laisvę.

JAV Prezidentas Reaganas 1983.XII.9 
d., Teisių Rinkinio Dienos, Žmogaus Tei
sių Dienos ir Savaitės Proklamacijoje, 
minėdamas nusižengimus žmogaus tei
sėms pareiškė, kad .... Sovietų Sąjungoje,
pvz., prakilnieji vyrai ir moterys siekią, 
kad būtų puoselėjama pagarba žmogaus 
teisėms, dažnai yra apšaukiami protiniais 
ligoniais ir valdžios uždaromi į psichia
trines institucijas... Per visą Rytų Euro
pą ir Baltijos valstybes darbininkų teisės 
ir kitos pagrindinės žmogaus teisės, kaip 
žodžio, susirinkimų, religijos laisvė ir lais 
vo apsisprendimo teisė yna paneigtos.“ 
Pasirašydamas Proklamacija, Prezidentas 
Reaganas nurodė „...paaštrėjimą represi
jų prieš tautines ir religines grupes So
vietų Sąjungoje, įskaitant žydus, babtis- 
tus, Lietuvos katalikus. „Šia proga pa
minėtina, kad Vatikano radijas 1983 m., 
balandžio mėnesį, perdavė Popiežiaus Jo
no Pauliaus II-jo maldą, kuria jis prašė, 
kad „Lietuviu tauta turėtų galimybės iš
pažinti savo tikėjimą visiškoje laisvėje.“

Išeivijos lietuviai energingai 1983 m. 
veikė, kad tarptautinėje plotmėje būtų 
iškeliami Sovietų Sąjungos nusikaltimai 
Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
ir Helsinkio Baigiamojo Akto bei kitų 
Sovietų Sąjungos pasirašytų tarptautinių 
užsiangažavimų nuostatams. Laimėti di
desni atsiekimai šioje srityje stiprina lie
tuvių veikėjų ryžtą energingai veikti ir 
ateityje, norint padėti pavergtai lietuvių 
tautai, kad ne tik pagrindinės žmogaus tei 
sės ir laisvės būtų okupantų gerbiamos, 

sių Izraelio kaimynų. Per trumpą laiką 
ji vėl apsiginklavo ir perorganizavo savo 
karines pajėgas, o sovietiniai ginklai ir 
toliau tebeplaukia į Sirijos arsenalą. 230 
tūkstančių kariuomenės skaičius gali bū
ti greit dar padidintas rezervistais. Apie 
4,000 tankų, įskaitant pačius sovietų nau
juosius T-72, ir 600 MiG naikintuvų yra 
paruošti kovai. Daugiau kaip 5,000 rusų 
karinių patarėjų, instruktorių ir raketų 
baterijų aptarnautojų, naujo karo atveju, 
sudarytų didelę problemą Izraeliui. So
vietai jau aprūpino Siriją naujausiom toli 
mo nuotolio priešlėktuvinėm SAM-5 rake
tom, kurios jau gali pasiekti Izraelio lėk
tuvus jų pačių žemėje.

— Jei 1967 m. Okupuotos arabų teritori
jos bus grąžintos ir tinkamai atsižvelgta 
į palestiniečių teises, mes tarstelės su 
Izraeliu, — saiko siriečiai, — kitaip ne
bus taikos!

Sirija įsitikinus, kad vienintelis ginčui 
išspręsti kelias yra karas, ir jis neišven
giamas. Siriečiai tiki savo pergale.

— Mes kovosime prieš Izraelį gal dar 
šimtą kartų, kovosime metus, dvejus, ar 
ilgiau, — pareiškė Sirijos Krašto apsau
gos min. Mustafa Tlass. — Mūsų ir kitos 
generacijos kovos tol, kol arabai laimės!

Ar viena Sirija išdrįs stoti prieš Izrae
lį? Jos atsakymas: taip. Tačiau Sirija tiki
si pagalbos iš Libijos, Alžyro, Pietų Je
meno ir Irano. Vienas Sirijos laikraštis 
rašė: — Jungtinėm arabų karinėm jėgom 
Izraelio nugarkaulis bus sulaužytas ir jo 
akiplėšiškumas sutramdytas.

Žinoma, viena, ar su sąjungininkais, 
Sirija šiandien jau turbūt įstengtų pri
daryti didelių nuostolių Izraelio kariuo
menei, bet kariniai žinovai vis dar abejo
ja, jog ji su tuo visu sovietinių ginklų 
arsenalu sugebėtų duoti lemiamą smūgį 
savo (priešui. Izraelis laimėtų naują karą.

Kada tas „neišvengiamas“ karas prasi
dės? Siriečiai mano, kad tai įvyks 1984 
metais. p. t.

LIETUVOJE
bet ir Lietuvai nepriklausomybė ir laisvė 
grąžinta. Ta proga prisimintinas Prancū
zijos Užsienių Reikalų Ministro Claude 
Cheysson pareiškimas, paskelbtas TIME 
savaitraštyje, būtent; „...Su mūsų istori
niais ryšiais su Rytų Europa ir su mūsų 
jautrumu dėl neteisingo kontinento pa
dalinimo, mes europiečiai turime vilties, 
kad Sovietų Sąjunga pamažu ras būdą 
priimti laisvo apsisprendimo teise ir pa
gerbti pagrindines žmogaus teises jos 
kontroliuojamose srityse.“ Tokie pareiški 
mai sustiprina mus Lietuvos laisvės bylo
je.

Mūsų valia būti laisvais ir nepriklauso
mais ir mūsų veikla tuo tikslu susilaukia 
vis daugiau paramos Vakarų pasaulyje.

Brangūs broliai ir brangios seserys, 
Naujiesiems Metams prasidedant linkiu 
jums geriausios sėkmės asmeniškame gy
venime, spinduliuojančiu vieningu ryžtu 
rūpintis lietuvių tautos interesais, pagrįs
tais tėvynės laisvės idėja.

KAS YRA IDU ?
1983 m. birželio mėn. Londone įvyko 

pramoninių valstybių centro politinių 
partijų konferencija, per kurią buvo 
įsteigta dar viena tarptautinė politinė or
ganizacija, kuri spaudoje buvo pavadin
ta Demokratų Internacionalu. Jos tikras 
vardas yra International Democrat Union 
(IDU), t.y. Tarptautinė Demokratų Unija.

Organizacijos steigėjais buvo sekančių 
valstybių centro ir konservatorių partijų 
lyderiai: Australijos, Austrijos, Kanados, 
Kipro, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Graikijos, Japonijos, Naujo
sios Zelandijos, Norvegijos, Portugalijos. 
Ispanijos, Švedijos, D. Britanijos ir JAV. 
Iš stambesniųjų partijų, dalyvavusių 
steigiamajame suvažiavime, paminėtinos 
D. Britanijos Konservatorių partija, JAV 
Respublikonų partija, Australijos Libera
lų partiją, Vak. Vokietijos Krikščionių 
demokratų partija, Japonijos Liberalų de
mokratų partija, ir kt.

IDU pirmininku buvo išrinktas Austri
jos Liaudies partijos parlamento atstovas 
dr. Alois Mock, vice-pirmininkais 7 žino
mi politikai, tarp kurių Jacques Chirac 
(Prancūzija) ir Franz-Josef Strauss (Vak. 
Vokietija).

Minėtų partijų lyderiai pasirašė organi
zacijos Principų Deklaraciją, kurioje tarp 
kitko pabrėžtas įsitikinimas, kad demo
kratinė santvarka užtikrins pasaulyje po
litinę laisvę ir geriausias sąlygas ekono
minei pažangai. Organizacija puoselės 
tarppartinį bendradarbiavimą, kuris tu
rėjo pradžią 1978 metais įsteigus Europos 
Demokratų Uniją (EDU) ir 1982 metais 
Pacifiko Demokratų Uniją (PDU). Nau
joji organizacija (IDU) apjungia dvi pir
mąsias „po bendru stogu“. Jos vyriausias 
organas yra Partijų lyderių konferencijai 
kurious šaukiama kas dveji metai. Be to 
yra sudarytas Vykdomasis komitetas, ku
ris posėdžiaus du kartu metuose, Ir pagal 
reikalą — specialūs komitetai.

Organizacijos sekretoriato būstinė yra 
Londone. Sekretoriatas leidžia anglų kal
ba informacinį biuletenį.

LIETUVIŲ TEISĖMS GINTI KOMITETO 
ĮSPĖJIMAS

OFFICE OF SPECIAL INVESTIGAT
ION (OSI) yra speciali JAV-ių valdžios 
įstaiga, veikianti UNITED STATES DEPT 
OF JUSTICE rėmuose. OSI veda išpllie- 
tinimo ir deportavimo bylas prieš išeivius 
lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius ir 
kitus. Šiom bylom vesti, OSI remiasi KGB 
parūpinta „dokumentacija“ ir „liudinin
kais“.

Paskutiniu laiku OSI darbuotojai yra 
skambinę arba prisistatę Chicagos lietu
viams į namus, teikdami klausimus ir 
prašydami informacijų, šiuo atveju tu
rite žinoti, kad būdami JAV-ių pilie
čiais ar gyventojais, kiekvienas turite šio 
krašto pilnas teises, būtent:

1. JEIGU UNITED STATES DEPT. 
OF JUSTICE, OFFICE OF SPECIAL IN
VESTIGATIONS darbuotojai kreiptųsi ‘į 
jus telefonu arba prisistatytų prie jūsų 
durų, turite pilną teisę su jais nekalbėti ir 
neatsakyti į jokius, kad ir paprasčiausius 
klausimus apie kitus, arba apie save.

2. JEIGU GAUTUMĖTE LAIŠKĄ Iš 
OSI, jūs turite pilną teisę į jį neatsakyti 
ir į jį nereaguoti.

ELENAI ŠOVIENEI mirus, 
Jos vyrui, Sūnums ir [jų šeimoms 

reiškiame gilią [užuojautą.

Petras ir Melita Varkalai

PLB KOMISIJOS
PLB Valdybos apimtyje sudarytos sep

tynios komisijos, kurių sąstatai buvo pa
tvirtinti PLB valdybos posėdyje š.m. spa
lio 1-2 d.d. Jos yra: Administracinių reika 
lų komisija, pirm. dr. Tomas Remelkis, na 
riai: Stasys Jokubauskas, Danutė Korzo- 
nienė (žinyno redaktorė), Mindaugas Pieš 
kys (kompiuterio programos vedėjas), 
Nijolė Balzarienė (adresyno ir vardyno 
redakt.); Finansų komisija, pirm. Stasys 
Jokubauskas, nariai: dr. Tomas Remeikis, 
Vytautas Budilonis (ižd.), Birutė Prapuo- 
lenienė ir Aldona Slonskienė (sekretorės), 
P. Jokubauskienė, I. Kerelienė, J. ir P. 
Masilioniai, B. Slonskis, A. Budrionienė; 
Kultūrinių reikalų komisija, pirm. Milda 
Lenkauskienė, nariai: dr. Tomas Remei
kis, dr. Danguolė Tamulionytė, Juozas Ar 
dys, Rasa Lukoiševičiūtė-Kurienė, Mindau
gas Pleškys, Viktorija Matranga; Spaudos 
informacijos komisija, pirm. Mykolas 
Drunga, Ilona Laučienė (pogrindžio leidi
nių administratorė), Bronius Nainys (Pa
saulio Lietuvio reikalams), Viktorija Ma
tranga, Juozas Šlajus (techninis talkinin
kas); švietimo ir tautinio auklėjimo ko
misija, pirm. Birutė Jasaitienė, nariai: 
Mykolas Drunga, Ramunė Račkauskienė 
(švietimo priemonių rezervuaro vedėja), 
dr. Jonas Račkauskas (švietimo turinio 
bei metodų ir studijų vedėjas), Jūratė Bu
drienė (Ateitininkų Federacijos atstovė), 
Rimantas Dlrvonis (ŠALFASS-gos atsto
vas), Rita Likanderytė (PlLJS atstovė); 
Teisinių reikalų komisija, pirm. Raimun
das Kudukis, nariai: advokatai Povilas 
Žumbakis, Egidijus Marcinkevičius, Vy
tas Matas, Stasys Lazdinis; Visuomeninių 
reikalų komisija, pirm. Algimantas Gečys, 
nariai: Juozas Danys (vicepirm.) dr. Bro
nius Nemickas. Gintė Damušytė. PLB val
dyba pritarė, kad komisijų sąstatai dar 
gali būti papildyti.

VASARIO 16-ji LONDONE
šiais metais Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventės minėjimas įvyks WESTMIN
STER CATHEDRAL CONFERENCE CEN 
TRE salėje, šeštadienį, vasario 18 d. 6.30 
vakare.

Meninėje dalyje dalyvaus Paryžiuje 
gyvenanti solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt, 
bus parodos ir bendras priėmimas sve
čiams ir lietuviškai visuomenei.

Atskiras priėmimas svečiams Lietuvių 
namuose nebus ruošiamas.

Rengia DELS ir DBLJS.

3. JEIGU GAUTUMĖTE FEDERAL 
SUBPOENA (kvietimą į oficialų pokal
bį), jūs turite pilną teisę pasikviesti ad
vokatą jus reprezentuoti.

4. JEIGU BŪTUMĖTE PAKVIESTI LIU 
DININKU OSI VEDAMOJ BYLOJ, turite 
pilną teisę atsisakyti bet kokiem atski
riem pasimatymam su OSI prieš oficialią 
apklausą (deposition).

5. JŪS TURITE TEISĘ NEDUOTI JO
KIU PALIUDIJIMŲ AR PASISAKYMŲ 
KOL NEDALYVAUJA ADVOKATAI IŠ 
ABIEJŲ PUSIŲ (OSI ir gynybos).

Šiuo metu, OSI pastangomis, yra apkal
tinti šie lietuviai: ANTANAS BERNOTAS 
(Hartford), LIUDAS KAIRYS (Chicaga), 
BRONIUS KAMINSKAS (Hartford), JUO 
ZAS KUNGYS (New Jersey). JURGIS 
JUODIS (St. Petersburg), ANTANAS LIP 
ŠYS. (Chicaga), KAZYS PALČIAUSKAS 
(St. Petersburg), MEČYS PAŠKEVIČIUS 
(St Petersburg), ANTANAS VIRKUTIS 
(Chicaga), HENRIKAS BENKUNSKAS 
(Chicaga), JUOZAS KAČILIAUSKAS 
(Chicaga).

ŽIINOMI OSI DARBUOTOJAI YRA: 
Eli Rosenbaum, Janet DaCosta, Allan A. 
Ryan, Jr., Neil Sher, Jovi Tenev, Clarice 
Feldman, Linda Wawzenski, Ronnie Edel
man, Joseph Lynch, Jeffrey Mausner, 
Bruce Einhorn, Roger Einerson.

Lietuvių Teisėms Ginti Komitetas

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. sausio 7 d., 
po sunkios ligos, Gwent ligoninėje mirė 

mylima Žmona, brangi Motina ir Močiutė, 
ELENA PETRONĖLĖ RATKEVIČIŪTĖ—ŠOVIENĖ 

Liūdi vyras Kazimieras Šova, 
vaikai ir anūkai:

Eimutis, Rūta, Anita ir Gintas, 
Rimantas, Dainora ir Andrius Šovos.

................................. ........ ——

ELENAI ŠOVIENEI 
po ilgos ir sunkios ligos mirus, 

Jos vyrą, Kazimierą, sūnų iRinrantą ir 
Eimutį ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia
B. B; Daunorai ir dukros

LIETUVOJE
Mirė V. Niunka

Gruodžio 26 d., eidamas 77 metus, mirė 
Lietuvos komunistų partijos centro komi
teto narys, Aukščiausios tarybos deputa
tas, žurnalistas ir redaktorius, universite
to dėstytojas Vladas Niunka.

V. Niunka gimė 1907 m. Baisogaloje, 
tarnautojų šeimoje. Baigė Šiaulių gimna
ziją ir teisę Kauno universitete. Apdova
notas dviem Lenino ir kitais ordinais ir 
medaliais.
R. žulpos pergalė

Turkijoj įvykusiose plaukimo varžybo
se vilnietis Robertas žulpa iškovojo per
galę, nuplaukęs 200 m krūtine per 2 min. 
14,74 sek.
Krepšinio čempionai

Kauno „Atleto“ komanda vėl laimėjo 
Lietuvos krepšinio čempionatą. Antroj 
vietoj liko Vilniaus „Statyba“ ir trečioj — 
Panevėžio „Lietikabelis“.
„Tiesos“ skundas

Vilniaus „Tiesa“ skundžiasi, kad Tary
bų šalims neduoda ramybės diversinė Va
karų propaganda. Esą, 20 radijo stočių su 
58 galingais siųstuvais ir retransliatoriais 
vykdo tą darbą. Laibiausiai puolamos 
„Laisvės“ Ir „Laisvosios Europos“ stotys.
Kraštotyros (paroda

Gruodžio mėn. Vilniuje buvo atidaryta 
respublikinė kraštotyros paroda.
Planai įvykdyti

Lietuvos Žemės ūkio darbuotojai 'įvyk
dė metinį įsipareigojimą valstybei. Iš viso 
į paruošų punktus ir perdirbimo įmones 
pristatyta 572,000 tonų gyvulių ir paukš
čių, 2,248,000 tonų pieno ir 570 mil. kiau
šinių.
Popieriaus eikvojimas

„Minties“ leidykla išleido lietuvių kal
ba Lenino raštų 27-ąjiį tomą.
Geriausias futbolo teisėjas

Sovietų Sąjungos futbolo federacijos 
prezidiumas paskelbė 1983 metų geriau
siųjų futbolo teisėjų sąrašą. Pirmuoju 
įrašytas vilnietis tarptautinės kategori
jos arbitras Romualdas Juška.
A. įPuipos filmas

Lietuvos kino studijos režisieriaus A. 
Puipos filmui „Moteris ir jos keturi vy
rai“, sovietų kinematografijos vertinimo 
komisija paskyrė pagrindinį apdovano
jimą.
Senelis šaltis

Pirmą kaita Tryškių tarybinio ūkio 
žemdirbių mažylius Senelis Šaltis (Die- 
duška Moroz) aplankė naujame vaikų 
darželyje. Jo įkurtuvės atšvęstos Naujųjų 
metų išvakarėse.
Dainuoja „Polifonija“

Šiaulių aukštesniosios muzikos moky
klos vokalinis senosios muzikos liaudies 
ansamblis „Polifonija“ yra pasiekęs aukš
tą profesinį ir meninį lygį. Chonmelste- 
rė — D. Vaičiulionienė.
„Žalgirio“ futbolininkai Vietname

Vilniaus „Žalgirio" futbolininkai lankė
si Vietname. Jie nugalėjo Kantcho miesto 
komandą — 2:0 ir Hošimino miesto jauni
mo rinktinę — 1:0.

IŠVYKA I LIETUVĄ
1984 m. liepos 28 d. rengiamos išvykos 

sąlygos pasikeitė. Kelionė tęsis 15 dienų, 
iš kurių 11 dienų bus Vilniuj. Išvyksta
ma iš Gatwick aerodromo. Kalina £480.

Užsirašoma pas Mrs. A. Kmita, 8 Ham
den Crescent, Bury Green, Cheshunt, 
Herts., EN7 5AY, ligi sausio 15 d. prisiun- 
čiant £100 įnašą.

ELENAI PETRONĖLEI ŠOVIENEI 
mirus,

Jos vyrui, sūnums ir jų šeimoms 
reiškiu gilią (užuojautą.

Kazys Makūnas

1
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POETĖ IR KOVOTOJA
ONAI iLUKAUSKATTEI-POŠKIENEI 

MIRUS
1983 m., gruodžio 4 d., Šiauliuose mirė 

drąsi kovotoja dėl žmogaus teisių Lietu
voje, (poetė Ona Lukauskaitė-Poškienė.

Gimusi 1906 m., sausio 29 d., Šiauliuose 
pagarsėjusio advokato Stasio Lukauskio 
ir dantų gydytojos Elenos Ziabickaitės- 
Lulkauskienės šeimoje, jauna Onutė-Hanė 
nuo pat vaikystės susipažino su politinės 
veiklos pavojais. Dar prieš jai gimstant, 
jos tėvai už tokią veiklą buvo caro val
džios ištremti dviems metams į Saratovą, 
iš kur jie grįžo į Šiaulius 1904 metais. 
Trio laiku jos vyresnioji sesuo Sofija Ja
nina, vėliau Jasaitienė, buvo vos trejų me 
tų mergaitė.

Prasidėjus pirmam pasauliniam karui, 
Lukauskų šeima persikėlė pirmiau į Tar
tu, Estijoje, o vėliau į Petrapilį ir Mask
vą, kur Onutė lanlkė gimnaziją. Pergyve
nę ten Spalio revoliuciją, Lukauskai 1918 
m. grįžo į Lietuvą ir vėl apsigyveno Šiau
liuose. Ona Lukauskaitė 1922 metais bai
gė Šiaulių gimnaziją ir vėliau studijavo 
gamtos mokslus Vienos ir Kauno universi 
tetuose. Baigusi studijas, mokytojavo Jo
niškio gimnazijoje ir Aukštadvario vidu
rinėje mokykloje. Laike 1935-1940 m. bu
vo valstybinių knygynų vedėja Radviliš
kyje ir Šiauliuose.

Antrojo pasaulinio karo metu tragiškai 
žuvo abu Onos Poškienės sūnūs: vyresnis 
sūnus Erdvi'lis buvo sužeistas fronte ir 
mirė 1944 m., rugpjūčio 6 d., Vokietijos 
ligoninėje, Goerlitze. Palaidotas ten pat 
karių kapuose. Jaunesnis jos sūnus Vy
tenis žuvo 1944 m., lapkričio 23 d., Šiau
liuose, sprogus granatai.

1944 m., liepos mėn. pabaigoje, Raudo
najai armijai artinantis prie Šiaulių, tuo 
laiku kai kiti traukėsi 'į vakarus, Ona 
Poškienė su jaunesniu sūnum Vyteniu li
ko tėvų ūkyje Lopetiškiuose, Padubysio 
valsčiuje. Atėjus bolševikams, ji buvo 
suimta ir kurį laiką (kalinama Lukiškių 
kalėjime, Vilniuje. Jos prisiminai iš to 
laikotarpio buvo išspausdinti „Europos 
Lietuvyje“ (1980.V.19). Po to ji buvo iš
tremta į Vorkutą, kur nežmoniškose Są
lygose išdirbo iki 1955 metų, kada jai bu
vo leista grįžti į Lietuvą. Vėl apsigyveno 
Šiauliuose. 1975 metais ji sužinojo apie 
Helsinkyje pasirašytą Baigiamąjį Aktą, 
kuris sukėlė vilčių, jog žmogaus teisės 
bus respektuojamos netik Vakaruose, bet 
ir Sov. Sąjungos pavergtuose Rytų Euro
pos kraštuose.

1976 m., lapkričio mėnesį, ji kartu su 
kitais (Viktoru Petkum, kun. K. Garucku, 
Tomu Venclova ir B. Finkelšteinu) įsteigė 
„Helsinkio susitarimams remti rietuvių 
grupę“, kuri ėmėsi skelbti Lietuvoje vyks 
tančius žmogaus teisių pažeidimus. Ta
čiau Sov. Sąjungos ‘įstaigos, nepanorėjo 
toleruoti tos grupės veiklą. 1977 m. rug
pjūčio 23 d. Vilniuje buvo suimtas tos 
grupės narys Viktoras Petkus, kuriam 
buvo iškelta byla. Sovietų aukščiausias 
teismas bylą svarstė 1978 m., liepos 10-13 
dienomis. Liudininkais, tarp kitų, buvo 
pakviesti visi Helsinkio lietuvių grupės 
nariai, išskyrus Tomą Venclovą, kuris 
buvo jau išvykęs į Vakarus.

Ona LukauskaitėųPolskienė, atėjusį Ii 
svetimų žmonių pripildytą teismo salę, 
garsiai paklausė kun. K. Garudką: „Ar 

tai vis liudininkai? Gal spaudos atstovai? 
Ak, ne! Tai matyt, privilegijuoti svečiai.“ 
Solidarizuodami su V. Petkumi, lietuvių 
grupės nariai atsisakė duoti betkokių pa
rodymų. Pakviesta duoti parodymą, Ona 
Lukauskaitė-Poškienė pasakė teismui: 
„Helsinkio susitarimams remti lietuviško
sios grupės narį Viktorą Petkų pažįstu 
kaip dorą, kultūringą ir gerą žmogų. Po 
jo suėmimo įteikiau prokuratūrai protes
tą dėl nenusikaltusio žmogaus suėmimo. 
Ir šiandien tebesu įsitikinusi jo nekaltu
mu, todėl prašau tamstą, teisėjau, atsta
tyti teisėtumą ir nutraukti bylą. Savo pa
reiškimą baigiau ir į tolimesnius klausi
mus neatsakinėsiu.“

Neatsižvelgiant į tokius palankius liu
dytojų parodymus, teismas paskelbė Vik
torą Petkų „itin pavojingu recidyvistu“ 
ir pasmerkė jį 3 metams kalėjimo, 7 me
tams griežto režimo lagerio ir dar 5 me
tams tremties.

Ona Lukauslkaitė-Poškienė, ryšium su 
veikla Helsinkio grupėje, buvo dažnai 
KGB pareigūnų tardoma ir bauginama, 
bet ji nuo savo darbo neatsisakė iki pat 
mirties.

Poetė Ona Lukauskaitė Lietuvos ne
priklausomybės laikais buvo išleidusi sa
vo kūrybos du rinkiniu: „Brangiausias 
pėdas“ (1933) ir „Eilėraščių kraitis“ 
(1939). Ji priklausė mūsų kairiųjų rašy
tojų grupei, susispietusiai apie Šiauliuose 
leidžiamą „Kultūros“ žurnalą. Tačiau 
bolševikams okupavus Lietuvą, ji nenuė
jo kvislinginiais keliais. Ji, kaip ir kitas 
kairusis poetas Kazys Jakubėnas, oku
pantui nenusilenkė, nepanorėjo jam tar
nauti ir liko ištikima laisvės idealui. To
dėl buvo suimta, kalinama ir ištremta į 
Sibirą. Grįžusi, ji vėl drąsiai stojo ginti 
žmogaus teisių, už ką vėd buvo tardoma 
ir terorizuojama.

Giliai pergyvendama savo vaikų tra
gišką mirtį, būdama Vorkutoje ji parašė 
savo motiniškus eilėraščius:

Vytenėliui:
„Sniegulis toks baltas, 
o sūnelis šaltas.
Eglutės aplinkui, 
tarsi per Kalėdas. 
Ties karstu palinkę 
angelai jam gieda. 
Žvakelės vaškinės 
Vartai atverti, 
Iki paskutinio, 
žodeliai tarti.
Užmerkęs klauso, 
ką jam groja dausos,

Erd Viliui:
Rausvas mano gniužulėlis prie širdies, 
svetimam krašte kas ranką tau išties, 
vakare kas tylią dainą paniiūnios, 
kas paguos tave, sūneli, be mamos? 
Be tavęs ir prie ugnies, sūneli, šalta. 
Ant galvos man sniegas krenta baltas. 
Baltos varnos mane naktį užkapos, 
Baltos pūgos šaltą patalą paklos.
Grįžk, sūneli, kol dar daga žiburys,
Kol už krosnies smuiką čirpina svirplys, 
Kol dar vidury tamsios nakties
Su Tavim, sūnau, man saulė užtekės...
Velionė Ona Luikauskaitė-Poškienė bu

vo viena iškiliųjų lietuvių moterų, kurios 
visą savo gyvenimą pašventė kovai dėl 
šviesesnės mūsų tautos ateities.

J. .Vilčinskas

PLB KOMISIJŲ PRELIMINARINIAI 
VEIKLOS PLANAI

Administracinių reikalų komisijos pir
mieji projektai yra paruošti kompiuteri
zuoti adresyns ir vardyną bei išleisti kny 
gos formos Pasaulio Lietuvių Žinyną. 
Artimoje ateityje bus kreipiamasi į LB 
kraštų valdybas bei kitas kraštuose vei
kiančias organizacijas suteikti 
šiems projektams reikalingas žinias.

Finansų komisija šiuo metu vykdo sa
vo pirmąjį projektą telkti lėšas PLB 
valdybos darbų finansavimui. Išsiųsta 
apie 7500 laiškų JAV ir Kanados lietu
viams, sveikinant su artėjančiomis šventė
mis ir prašant aukų. Komisija svarsto 
įvairius lėšų telkimo būdus ateičiai ir tiki 
si, kad LB Kraštų valdybos taip pat pa
rems PLB valdybos darbus aukomis.

Kultūrinių reikalų komisijos planuose 
pramatoma visas LB Kraštų valdybas ap
rūpinti lietuviškų leidinių katalogais, sSri
sti įvairių sričių paskaitininkus (ne vien 
iš Š. Amerikos), remti bei organizuoti 
kraštuose kultūrines savaites. Rūpinama
si įsigyti lietuviškos kultūrinės veiklos 
vaizdinės medžiagos (filmų, video) du
blikatus, kuriais galėtų pasinaudoti įvai
rių kraštų lietuvių kolonijos.

Spatidos-informacijos komisija pastoviai 
informuos per spaudą lietuvių visuomenę 
apie PLB valdybos darbus bei planus. Ko
misija taip pat rūpinsis Pasaulio Lietu
vio leidimu ir tęs Lietuvos pagrindžio spau 
dos leidimą ir platinimą.

LIETUVIŲ DIENOS
„Lietuvių Dienos“ žurnalo lapkričio 

mėnesio numeris jau išsiuntinėtas skaity
tojams, bendradarbiams ir platintojams.

Šiame „Lietuvių Dienos“ žurnalo nu
meryje randama:

Dr. Domas Krivickas; VLIK-o seimo 
pranešimas; „L:D.“ pikniko laimėtojai; 
Kalėdų sveikinimas; dr. kun. P. Celie- 
šiaus — Antano Maceinos deimantinė su
kaktis; Pauliaus Jurkaus — Karaliaus 
sapno dovana; Iliustruota Clevelando 
kronika; L.B. Švalkaus poezija; Jurgio 
Gliaudės — Vėjas iš rytų. Periodinių lei
dinių paminėjimas (A.R.). Kalėdiniai 
sveikinimai. Garbės prenumeratorių ir 
aukotojų sąrašas. VLIK-o seimo praneši
mas. Kanados lietuvių skelbimai.

Anglų kalbos dalyje randama:
Amerikos lietuviai kinematografijoje- 

M. Matulionio. „Pravda“ ir „Tiesa“ iš
kraipė tiesą Naujosios Anglijos žurnalis
tams jų vizito metu. Žmonėms neleidžia
ma stebėti Svarinsko teismo eigos. Ga
jausko laiškas iš koncentracijos stovyklos 
pasiekė vakarus. Kūčių prasmė. Laiškas 
pavergtos Lietuvos jaunimo. Bonna ragi
na įsteigti radijo programas pabaltiečių 
kalbomis. Vokietijos dienraščio komenta
rai apie Regano pastabas Pabaltijo reika
lu.

Viršelyje — prof. dr. Domas Krivickas. 
Pats žurnalas gausiai iliustruotas nuo
traukomis.

„Lietuvių Dienas“ leidžia A.F. Skirius, 
4364 Sunset Blv. Los Angeles, CA. 90029. 
Prenumerata — 20 dpi. amerikoniškais, 
25 dol. kanadiškais

Švietimo ir tautinio auklėjimo komisija 
savo darbų planuose yra pramaniusi 
įsteigti švietimo priemonių rezervuarą; 
išleisti dr. Jono ir Ramunės Račkauskų 
paruoštą „Eglė Žalčių Karalienė“ lietu
vių ir ispanų kalbomis; išleisti bent vie
ną lietuvių literatūros „klasikinį“ apsa
kymą atspaudintą pigiu būdu kelių są
siuvinių forma su žodynu ir pratimais; 
pasiųsti keletą asmenų į Pietų Ameriką 
ilgesniam laikui dirbti lituanistinio švieti
mo darbą; skelbti jaunimui tinkamos kny 
gos konkursą; paruošti tautinio auklėjimo 
programą.

Teisinių reikalų komisija yra užsimo
jusi sudaryti tarptautinį lietuvių advoka
tų sąrašą. Pei juos lietuviai bus ragina
mi sudaryti testamentus ir dalį savo pa
likimo skirti Lietuvių Bendruomenei. Tuo 
atveju, jei taip vadinamų karo nusikaltė
lių „medžioklė“ išsiplėstų už JAV ribų, 
komisija ieškotų būdų į tokią akciją rea
guoti.

Visuomeninių reikalų komisija planuo
ja ateinantį pavasarį surengti politinę kon 
ferenciją kartu su PLB, JAV ir Kanados 
LB bei PLIS, JAV ir Kanados LJS atsto
vais. Ateityje tikimasi surengti mokslinę 
konferenciją vokiečių okupacijos laikotar 
plui apžvelgti, prieš tai pasiuntus porą 
profesorių į Vokietijos archyvus, šios kon 
ferencijos pranešimai būtų išleisti atskira 
knyga. Planuojama ieškoti būdų iškelti 
Pabaltijo valstybių klausimą Jungtinėse 
Tautose, pasiremiant Europos Parlamen
to rezoliucija; telkti paramą, lietuviams 
sąžinės kaliniams ir jų šeimoms; aprūpin
ti Europos bei P. Amerikos bibliotekas lei 
dinials apie Lietuvą; steigti jaunimo po
litinio darbo internatūras Vakarų sosti
nėse.

SUTARTA
PLB PRANEŠIMAS (SPAUDAI NR. 4
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

metu, PLB valdybos pirmininkas inž. Vy
tautas Kamantas ir VLIKo valdybos pir
mininkas dr. Kazys Bobelis sutarė abiejų 
dėl Lietuvos laisvės dirbančių organizaci
jų veikloje siekti bendradarbiavimo ir 
koordinavimo.

PLB ir VLIKo valdybų sudarytų ko
misijų nariai, 1983 m. gruodžio 17 d., Či
kagoje, turėjo pirmą pasitarimą šių veiks 
nių santykiams išlyginti ir Lietuvos lais
vinimo darbams suderinti. PLB atstova
vo PLB Visuomeninių reikalų komisijos 
nariai: Inž. Algimantas Gečys (pirm.), dr. 
Kazys Ambrozaitis ir inž. Juozas Danys. 
VLIKo atstovai buvo: inž. Liūtas Grinius 
(pirm.), Teodoras Blinstrubas ir Vladas 
Šoliūnas. Pasitarimas vyko tautos laisvei 
atgauti didelio rūpesčio dvasioje. Pasita
rimo metu buvo priimtos gairės (šių dvie
jų institucijų tolimesniam bendradarbia
vimui, tarimuisi Lietuvos laisvinimo rei
kalais ir su tai surištos veiklos derinimui. 
Komisijų susitarimai perduoti PLB ir 
VLIKo valdyboms tvirtinti. Valdyboms 
patvirtinus, visuomenė bus painformuota 
apie konkrečius susitarimus. Ateityje ko
misijų nariai susitiks nespėtų išrišti klau 
simų aptarimui.
PLB vaidybos spaudos ir informacijos 

komisija
1983.XII.27

lietuviais 
ims su u lyįe

ŠV. KAZIMIERO ANTOLOGIJA
Rašytojas Vytautas Volertas, Šv. Kazi

miero sukakties komiteto pirmininkas, 
buvo atvykęs į Čikagą, lankėsi „Draugo“ 
spaustuvėje ir tarėsi Šv. Kazimiero anto
logijos išleidimo reikalu.

KUN. J. DAMBRAUSKUI 70 M.
Kunigui Juozui Dambrauskui, MIC, 

vicepostuliatoriui arkiv. Jurgio Matulai
čio palaiminimo bylai vesti, suėjo 70 me
tų. Dabar jis gyvena Milwaukee, JAV, 
marijonų namuose.

NUMATOMAS POPIEŽIAUS 
APSILANKYMAS

Montrealio Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioj numotomas popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymas, kai jis 
šiais metais lankysis Kanadoje.

Klebonas kun. S. Šileika tariasi dėl iš
kilmių su vietos vyskupu.

LIETUVIŲ ATSTOVAI PEN 
SUVAŽIAVIME

Tomas Venclova ir Stasys Goštautas 
atstovavo išeivijos lietuvius rašytojus 
tarptautiniame rašytojų PEN suvažiavime 
Carace, Venecueloje.

V. KAMANTAS (UKRAINIEČIŲ 
KONGRESE

PLB valdybos pirm. Vytautas Kaman
tas buvo pakviestas ir dalyvavo Toronte 
įvykusiame IV Pasaulio ukrainiečių kon
grese.

V. NATKEVIČIUS — .LITUANISTIKOS 
INSTITUTO NARYS

Lituanistikos institutas savo iniciatyva 
neseniai išrinko Vincą Natkevičių tikruo
ju nariu. Institutas, kurio būstinė Čikago
je, yra mokslinė organizacija lituanisti
niams tyrinėjimams. Šiuo metu institutui 
pirmininkauja prof. Dr. R. Šilbajoris.

V. Natkevičius pastaraisiais metais pa
rašė nemaža straipsnių-studijų lietuvių 
literatūros temomis. Jau vienuolika metų 
jis dėsto lituanistiką Frankfurto universi
tete.

LITUANISTIKOS KATEDRA
Lapkričio 4 d. Illinois universiteto Čika 

goję patalpose vykusiose iškilmėse uni
versitetui buvo įteiktas 200,000. dolerių 
čekis, tuo išpildant pirmąjį Lituanistikos 
Katedros steigimo sutarties reikalavimą. 
Lėšų telkimas vykdomas toliau, nes pagal 
sutartį, per sekančius keturis metus kas 
metai turi būti ‘įmokėta po 100,000 dole
rių. Įsteigus Lituanistikos Katedrą) ji bus 
viso pasaulio lietuvių mokslinė institucL 
ja, tad tikimasi, kad jos įgyvendinimą 
rems visų kraštų lietuviai. Katedros stei
gimu rūpinasi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fundacija, kurios direktoriais 
šiuo metu yra V. Kamantas (pirm.), Povi
las Kilius, Kazys Laukaitis, dr. Antanas 
Razma ir Mečys ši'lkaitis. Lėšų telkimo 
komitetui vadovauja JAV LB Švietimo 
Tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas. PLB 
Fondacija yra tiesioginiai atsakinga PLB 
valdybai.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 — 1 9 23

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)

Vieta, kurioje stovi Vilnius, senovėj buvo apaugusi 
milžiniSkomis giriomis. X—XII šmtm. veik visa Lietuvos 
žemė žaliavo liepomis ąžuolais, ošė šimtametėmis pušimis 
ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy liūliavo dl- 
dioziuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės. Dar XIV 
šimtai., sulig Stryjkovskio kronika, Neries ir Vilnios kran
tais augo nepereinami tankumynai. Į žiemos vakarus nuo 
Vilnios iki Nemuno tęsėsi Rūdninkų miškai, o rytuos niūk
sojo išsiplėtusios šimtus varstų didžiulės Viršupio ir La- 
varišlkių girios, susiliedamos su rusų žemėj su Polocko ir 
Minsko giriomis. Taurai, briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdros ūr daugybės kitokios laukinės žvėrijos gausiai buvo 
apgyvendinusios tuos tankumynus. Paupiais ir paežerė
mis veisdavosi įvairiausių paukščių, o liepynai knibždėte 
(knibždėjo bitelių spiečiais; reta būdavo drevė neprinešta 
medaus. ,

Tokioje gausingoje gamtos turtais vietoje gulėjo klo
nis, įkuriame vėliau lemta buvo įsikurti Lietuvos valstybės 
sostinei. Iš trijų pusių apsuptas kalnais, ir dviejų upių 
išvagotas tėkmėmis tasai klonis lig šiol stebina akį savo 
retu vaizdingumu. Upių vandens apstumų papildydavo 
dar keletas trykštančių iš žemės šaltinių, — Vingra dar 
lig šiol užsilikusi ir župronių Vingra, buvusi toj vietoj, 
kuri dabar vadinama Paplavomis (Poplawy).

Neries ir Vilnios upėse buvo daugybė žuvies, kuri pot
vynių metu ateidavo Nemunu iš Baltijos jūros. Toje tai 
vietoj, apie Neries ir Vilnios santaką, senų senovėje lietu
viai ir įsikūrė savo sodybą, kurią, kaip manoma, ir pra
minė Vilnios vardu — Vilniumi.

Tikroji Vilniaus istorija prasideda 1322 m., kai Ge
diminas padarė jį savo sostine. Bet yra daug davinių 
manyti, kad miesto pradžia siekia daug giliau į senovę, 
kaip XIV šmtm. Taip Islandų keliauninkas Snorro Stur- 
lesonn, XII šimtai- lankęs tas vietas, mini savo kelionės 
aprašyme „Velnį“ ir „Trik’us“. Istorikai nori matyti tuo
se varduose Vilnių ir Trakus; rusų metraščiai taip pat 
sako Vilnių buvus jau XII šmtm. Spartus miesto augi
mas prie Gedimino, jo bujojimas, daugybė lyg vienu me
tu išaugusių trobesių, jo pirmenybė prieš senąją Lietuvos 
sostinę, — Trakus, — visa tai rodo, kad ir vietos Neries 
Vilnios santakoj senovėj būta žinomos ir kad čia būta 
miesto daug anksčiau, negu jis tapo paskelbtas valstybės 
sostine.

XII amžiui baigiantis Lietuvai prasideda naujas isto
rijos laikotarpis.

Tuo metu į Baltijos pietų ir žiemos vakarų pakran- 
čius atsibasto vokiečiai kryžiuočiai ir ima brautis į stab
meldžių lietuvių įgyvenamas vietas. Nauji ateiviai, kata
likybės platinimo idėja prisidengę, atiminėja žemes, tur
tus, juos spaudžia tolyn į rytus ir prievarta verčia krikš
tytis. Lietuviai prie savo senų papročių, savo tikybos — 
Amžinosios Ugnies garbinimo — prisirišę, katalikybės pri
imti nenori. Atkaklius stabmeldžius lietuvius kryžiuočiai 
ima vergijon, terioja jų sodybas, o nenuolankius ar dar
bui netinkamus žudo.

Teisingai vienas istorikas pažymi: „Užuot brangiai 
kainuojančio, tolimo žygio į Palestiną, riteriams atsirado 
nauja veikimo sritis, kuri religijos žvilgsniu taip pat bu
vo šventa, bet daug artimesnė ir nepavojinga, užuot sun
kių kelionių karštaisiais Sirijos tyrais, užuot rimtos ir pa
vojingos kovos su karingomis gausiomis turkų ir mongolų 
gaujoms, — riteriai malonėjo lankyti naują daug arti
mesnę šalį, kuri daugelio jų tėvynei buvo kaimynė; jiems 
teko keliauti apaugusiais ūksmingomis giriomis Nemuno 
įkrautais; užuot sunkių kautynių, jie ugnimi paleisdavo 
lietuvių sodybas ir -kardais naikindavo veik beginklius, pa
drikusius ir geležimis apsišarvavusiems riteriams nepavo
jingus lietuvių būrius; to visa nepaisant, jie vakarų Euro
poje didžiavosi esą bažnyčios naudai skirtų karo žygių 

vykdytojai didvyriai. Tos pigios ir garsios garbės įsigyti, 
parodyt savo riterių drąsos, aiškiam pavojui savęs nesta
tant, riterių -minios atplūsd-avo kiekvieną pavasarį vokie
čių kryžiuočiams į pagalbą ir žingsnis po žingsnio plėšda
vo užimtąją šalį. Kryžiuočiai su savo svečiais kiekvieni 
metai vis tolyn į lietuvių žemės gilumą slinko, naikinda
mi vis naujas sritis ir prievarta krikštydami gyventojus. 
Pasipriešinusius ar nuo katalikybės atskilusius imdavo 
vergijon, o nuolankiuosius apdėdavo sunkia duokle, atim
davo didžiąją žemių dalį, atiduodavo ją vokiečių kolonis
tams ir visu geležinės ordino administracijos sunkumu 
juos slėgdavo. Lietuviai, jų tautai charakteringa kieta par 
tvaria energija, stengėsi išlaikyti savo nepriklausomybę; 
bet neorganizuoti, be tarpusavio tampraus ryšio, jie nega
lėjo rimtai vokiečiams atsispirti; vienas po kilto, viena so
dyba po kitos atkakliai kovoja už savo laisvę ir nelygioje 
kovoje krinta“.

Vokiečiai- kryžiuočiai, susido-minę pasakomis apie lie
tuvių šventovėse paslėptas gėrybes, braudamiesi į stab
meldžių kraštą, ne tiek apie katalikybę galvojo, kiek rū
pinosi lietuvių turtus pasigrobti.

Krito Prūsuose Romuvos šventovė. Senąją ugniavie
tę išdraskius, lietuviai susikuria Amžinąją Ugnį prie Du
bysos, paskui prie Nevėžio- Bet ir ten kryžiuočiai atsibasto. 
Lietuviams vis sunkiau darosi kovoti su daug geriau gink
luotais priešininkais.

Pirmoje tryliktojo šmtm. pusėje aukščiausias stab
meldžių tikybos galva Krivių Krivaitis pripažįsta krikščio
nybės viršų. Tai buvo sunkesnis lietuviams smūgis, kaip 
visos kryžiuočių pergalės. Ištikimi savo bočių papročiams 
lietuviai traukiasi iš Prūsų dtr Kuržemės į rytus — į Kau
no, Vilniaus ir Gardino sritis, čia jie randa milžiniškus 
neįžengiamų miškų plotus, randa veik niekieno negyvena
mas vietas. J-le pirmieji pradėjo tas kirvio neliestas girias 
skinti, taisyti sau naujus ugniakurus ir stiprintis naujo
se sodybose. Savo vyriausiai šventovei jie rado vietą — 
Neries ir Vilnios santakos slėny. Dabartinėje Katedros 
aikštėje XIII šmtm. pusėje buvus įkurta vyriausioji 
šventykla.

(Bus daugiau)
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PETRAS KAUKAS

PRISIMINIMAI IR PASISAKYMAI
LIETUVIŲ ĮDIENOS ČIKAGOJE

1983 METAIS
Čikagoje turime pažįstamų, bet nenorė

jome varginti, prašyti nakvynės. Be to, 
įkaitėme, čikagiečiai lietuviai nenoromis 
įsileidžia svečius, net iš Australijos atvy
kusius sportininkus. Ar jau taip suameri- 
konėjo, prarado lietuvišką svetingumą? 
Lietuvoje sakydavo: svečias yra Dievo 
dovana.

Iš anksto užsisakėme organizatorių 
garsintame viešbutyje Bismarcke kamba
rį. Atvykę nustebome, kad tai pirmaeilis 
viešbutis, didelis, modernus, pačiam mles 
to centre.
Sveiki, atvykę į Lietuvių Dienas!

Nustebome, virš pagrindinių Bismarc- 
ko hotelio durų didelis paaukštinimas ir 
tenai lietuviškai užrašyta: SVEIKI, AT
VYKĘ Į LIETUVIŲ DIENAS! Ir taip pat 
anglų kalba. Raidės didelės, kasdien ma
to tūkstančiai einančių, važiuojančių.

Kita staigmena: visi Bismardko hotelio 
tarnautojai prisisegę delno didumo gra
žiai pagamintas geltona-žalia-raudona me 
daliomis su anglų k. įrašu: Lithuanian 
World Days. Tuos gražius papuošalus ne
šiojo visi jų tarnautojai: durininkai, kasi
ninkai, padavėjos ir kiti. Valio, mūsų or
ganizatoriams!

Naudojantis specialiais papiginamais 
(vėl dėka mūsų organizatorių), už kam
barius mokėjome maždaug pusę kainos. 
Kambariai pirmaeiliai.

Tik šventėms baigiantis mūsų aukšte 
kažin kas, prisirijęs norkoitikų, neleistinai 
garsiai šūkavo, netgi lietuviškai. Kokia 
gėda! Iš kur tie nusikaltėliai buvo atsi
danginę?
Dainų šventė

Vienoje Čikagos didžiausių salių vyko 
Dainų Šventė. Beveik visos vietos užpildy 
tos, sako, apie 10.000. Algiui Modestui 
šauniai diriguojant, pranešėjai puikiai 
pranešant,pradėjo eiti lietuvių dainininkų 
grupės. Daugiausia jaunimas, visi tauti
niais rūbais. Priekyje neša savo vietovės 
užrašus, kurie vėliau paimami, išdėstomi 
ant pakilimų ąplinik didžiulę salę.

Orkestras pila ir pila lietuviškus mar
šus, o mūsų jaunimas eina ir eina, tarsi 
nebus galo. Iš didžiųjų miestų Čikagos, 
New York, Los Angeles Detroit ir t.t., 
paskui iš mažų vietovių, iš Floridos, iš 
Anglijos, Toronto, Montrealio, kitų Kana
dos vietų, iš Australijos, Brazilijos ir ki
tur.

Didžiulės salės galas skirtas choristams. 
Jie lipo, lipo, stojo pagal balsus, viską už
pildė, pritrūko vietos, vėlesniems teko 
pašaliais prisiglausti. Juos lyg tvarkė 
pora žydelių (lengva atskirti: su blynais 
ant pakaušių).

Einant ir einant daugybei lietuviškų 
choru, girdžiu, aplink sėdintieji ryja sei
les, net ašarėles braukia. Nugarmėjo kū
nu toks pasididžiavimo jausmas, kad vis
gi dar daug yyra pasaulyje išlikusių or
ganizuotų l.etuvių. Choristų buvę apie 
1.500.

Iš gausių dainų įspūdingiausiai skam
bėjo jaunimo giesmė! Ją dainuojant, dau
gelis ašaras braukė. Dainų šventėse rei
kia gyvai skambančių, patriotinių dainų, 
ne kokių nors suraizgytų painiais žo
džiais, santūriomis gaidomis.

Visi lietuviai myli kanklių muziką, bet 
čia jų orkestrėlis buvo per mažas, silp
nai skambėjo. Tokioje vietoje gal kan
klės tik pritartų dainoms?

Puikiai atrodė tautiniai šokiai su orkes 
tru. Įspūdinga, žavu.
Ponchielli opera .„Lietuviai“

Viename didžiausių Čikagos operoms 
skirtoje patalpoje, The Auditorium Thea
tre, 70 E. Congress Parkway, liepos 1 d. 
vakare, tūkstančiai lietuvių stebėjo italo 
Amilcare Ponchielll sukurtą . operą „I 
Lituani“ (Lietuviai). Dekoracijos, kostiu
mai puikiausi, paskolinti iš Scalos operos, 
Italijoje. Orkestras geras, choras geras. 
Bendras įspūdis geras, buvo malonu ste
bėti.

Sakoma, toji opera įkainavusi apie 
100.000 dolerių. Kažin ar verta tiek pini
gų išleisti vienam vakarui. Juo laibiau, 
kad, kaip organizatoriai sakė, amerikie
čių unijos neleidę operos filmuoti. Ar 
bus įstengta pastatyti vien filmui, operos 
įrekordavimui į plokšteles?

Lietuviams reikėtų gerokai panagrinėti, 
parašyti knygą, kodėl italas Amilcare 
Ponchielli (1834-1886) parašė operą lietu
viška tema. Tos operos naujoji versija 
„Aldona“, 1884 m., pagal Adomo Micke
vičiaus „Konradą Valenrodą“. Libretas 
parašytas gerokai nuklystant nuo Istori
nės tiesos. Būtinai reikia išleisti tos ope
ros gaidas, libreto vertimą lietuviškai, 
padaryti operos nuotraukų ir t.t.
Gegužinė Western Avenue

Per kelius kvartalus, didelio judėjimo 
Western Avenue vieną popietę vyko lie
tuviška gegužinė. Tarpgatvyje dideli pie
vučių plotai. Tenai mirguliavo lietuvių 
tautiniai dirbiniai, maistas, gėrimai, grojo 
orkestras ir t.t. Gaila, tik vienoje vietoje 
pardavinėjo liet, knygas, ir tai tik vieti
nes. Niekas neplatino nei lietuviškos 
spaudos, nei įvairių liet, knygų. Dalyva
vo daug amerikiečių kompanijų, pardavi
nėjo savo alų ir t.t. Buvo atvykęs ir Čika 
gos burmistras negras Washingtonas. Lie
tuviška gegužinė išgarsinta plakatėliais, 
bet praleista amerikiečių televizijoj, spau 
doj. Gaila!

Lietuvių Marųuet Parko (bažnyčia
Pagrindiniame Čikagos lietuvių rajone, 

Marųuet Parke, pastatyta graži, meniška 
bažnyčia, deja, viduje jau pradeda trupė
ti, lietus apgadinęs gražius ornamentus. 
Iš lauko meiliški ir istoriniais motyvais 
dideli paveikslai-anozaikos ingi trupa, 
daug mažų gabalėlių ištrupėję. Savo žmo
nių (dvasininkų) administruojama, baž
nyčia po truputį, bet aiškiai griūva.

Dalyvavau pamaldose. Keista, toli gra
žu ne pilna bažnyčia. Ypač maža jaunimo. 
Kažin koks kunigas sakė pamokslą. Nėra 
oro vėsinimo. Buvo karšta diena. Viduje 
visi prakaituoti. Klebonas užstatęs dide
lius oro malūnsparnius. Jie kiek maišo 
orą, bet taip ūžia, nei vieno sakinio ne
galėjau suprasti pagarbaus pamokslinin
ko. Gal dėl to maža ateinančių.
Jaunimo Centre

Pagrindinės žinios, lyg visa centrinė 
Lietuvių Dienoms Čikagoje, buvo Jauni
mo Centro patalpose, 5620 S. Claremont 
Ave., pietinėje didmiesčio dalyje. Pulkus 
mūras, lietuviškais puošmenimis, 'kry
žiais. Čia lyg Nežinomam Lietuvos Ka
riui aukuras, kurio nuotraukas nuolatos 
matome soaudoje. Nuostabiai lietuviška, 
patraukli koplytėlė. Mažutė, jauki lyg 
močiutės pasakaitė. Draugiškai nuteikia 
net aukų rinkimas: pintinėlė eina iš ran
kų į rankas, iš eilės į eilę, tiktai gale 
paima tvarkdarys.

Įspūdingą mūrą statant nenumatyta, 
kad į tas apylinkes negrai atsilkraustys 
taip greitai! Dabar Lietuvių Centras čika 
goję apsuptas negrų. Žinome, su tos rū
šies žmonėmis labai sunku užmegzti bi- 
čiuliškumą — kita rasė, kitoks galvoji
mas, jie nieko bendro nenori turėti su lie 
tuviais. Kokia tos vietovės ateitis?

Lietuvių Centre esanti didžiulė lietu
vių biblioteka, Žilevičiaus muzikinis ar- 
chyvas-muziejus — jų neteko matyti. Vy
ko pasaulio lietuvių dailininkų paroda — 
maždaug trijuose kambariuose, kurie ne
aušinami, karšta, tvanku. Gaila, viena 
lietuvaitė iš Urugvajaus visai atsižadėjusi 
savo pavardės: Cybulski de Valverde. Ar
gi būtina atsikratyti lietuviškos pavardės? 
Tai kas belieka, jei kūriniai nieko bendro 
su lietuviškumu neturi? Iš Australijos 
gražią lietuvišką pavardę turįs Baukus 
prailgino dar ir svetimąja: 'Banks. Aha, 
iš Urugvajaus turime Leoncia Cybulski 
de del Area. Ir dar: Alda Deleryte de 
Estol. Iš Suomijos: Regina Houtari. Iš 
Australijos: Leeka Kraucevičiūtė-Gruz- 
deff, Samuelis Rožinas iš Izraelio. Kodėl 
stengtis sugrūsti visus, kurie tik nori iš
statyti paveikslus Čikagoje? Iš visų dai
lininkų lietuviška kūryba maloniai nu
teikė Eleonora Marčiulionienė sava kera
mika, Ramojus Mozeliauskas lietuviška 
skulptūra, Magdalena Stankūnienė lietu
viška tapyba, Veronika švabienė linoleu
mo raižiniais, Antanas Tamošaitis tapy
ba, Jadvyga Paukštienė tapyba, Aleksan
dras Marčiulionis skulptūra, Vytautas Ka 
siulis tapyba, Alfonsas Dargis tapyba.

Kažin kur netoliese turėtų būti M.K. 
Čiurlionio vardo muziejaus meno rinki
niai, skirti būsimai Nepriklausomai Lie
tuvai. Kur jie? Jei Lietuvių Dienomis ne
parodomi, tai kada iš toliau atvykusieji 
gali pamatyti? Laikomi rūsyje? Ar nesu- 
grauš pelės, drėgmė, vabalai? Kodėl ne
turima tinkamo jiems pastato-muziejaus? 
Argi amerikiečiai nepaklotų kelių milijo
nų, prie teisingų organizacijų priėjus?

Užkandinėje galima įsipilti kavos, atsi- 
laužti pyrago. Nėra kasininkės — aukosi 
pintinėlę.

Lietuvių Centre aiškintojos lietuvės 
labai malonios, paslaugios ir nuoširdžiai 
bando geriausiai patarti, pagelbėti. Ačiū 
joms!

Jei čia grynai lietuviškas pastatas, tai 
kodėl ant patogumams durų prikaltos 
anglų kalba iškabos? Juk lietuviai supras 
tų žodžius „Vyrams“, „Moterims“.

Aplink vaikštinėjantis lietuvių jauni
mas beveik ištisai kalbėjosi angliškai. Ko
kia gėda, jei ateitų svetimtaučiai žurnalis 
tai aprašyti svarbiausią laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinę ir jų pagrindinį pastatą!

(Pabaiga sek. nr.)

SANTUOKŲ ĄŽUOLAS
Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje, 

nedideliame Eutin'o miestelyje, yra nepa
prasta santuokų agentūra. Jos patalpos 
ir vienintelis darbuotojas senas ąžuolas. 
Įdomi agentūros atsiradimo istorija. 1880 
metais vienas dažnai keliaujantis preky
bininkas ąžuolo drevėje mylimajai palik
davo laiškus. Jie greitai susituokė, o san
tuokos ceremonija 'įvyko irgi prie šio me
džio. Prekybininko pavyzdžiu pasekė ir ki
ti jauni žmonės, ąžuolas tapo daugybės 
santuokų liudininkas. Dabar, kaip prane
ša Prancūzijos spauda, čia dažnai būna 
didelės eilės norinčiųjų susipažinti su san 
tuokų skelbimais, kuriuos ištikimai saugo 
šis nesenstantis įsimylėjėlių draugas.

AUTOMATINIS PERJUNGIKLIS
Viena Brazilijos firma sukūrė auto

mobilio šviesų perjungiklį, kuris ilgąsias 
šviesas perjungia įtrumpąsias Ir atvirkš
čiai.

Šimtą gramų sveriantis prietaisas įmon 
tuojamas vairuotojo kabinoje. Kai iki 
priešais atvažiuojančio automobilio lieka 
200 metrų, prietaisas tuoj pats (greičiau 
už žmogų) perjungia automobilio šviesas.

NESIDOMI ANDROPOVU
Britų žurnalistas Ross Benson, kuris 

neseniai buvo Maskvoje, „Daily Express“ 
dienraštyje atprašė savo įspūdžius ir paly
gino dabartinį sovietų sostinės gyvenimą 
su prieš dešimt metų buvusiuoju, kai jis 
ten tada lankėsi. Iš aprašymo matyt, jog 
jis turėjo progos susitikti ir pasikalbėti 
su įvairių profesijų žmonėmis, darbinin
kais ir disidentais.

Jis rašo:
— Sovietų Rusijoj niekas nežino, ar 

Andropovas gyvas, ar miręs, ir niekas 
tuo nesidomi. „Jokio skirtumo nebus, ne
svarbu, kas valdys: Andropovas, ar kas 
kitas“, nurijęs gurkšnį vodkos, pareiškė 
vienas fabriko darbininkas.

Visi, kuriuos aš sutikau, nutildo savo 
televizorius, kai skaitomi „Pravdos“ pra
nešimai, kuriuose giriami Vakarų Euro
pos „taikos demonstrantai“ ir smerkiama 
Amerika su Izraeliu.

„Prieš karą jis puldavo Hitlerį, bet ne 
su tokiu pykčiu ir neapykanta“, pasakė 
buvęs Maskvos radijo tarnautojas.

Apie gyvenimą Vakaruose, žmonės turi 
susidarę savo nuomonę. Jie žino, kad 
mes geriau gyvenam ir turim daugiau lais 
vės. Kai kas iš jų stebisi ir klausia, ko
dėl Vakaruose daug neturtingų žmonių 
gyvena gatvėse. Rusai, ypač paprasti dar

bininkai, neturi jokios pagiežos Vaka
rams.

Viena vaikų darželio mokytoja tvirtino, 
jog mažai kas tiki „Pravdos“ žiniom. 
„Mes turime savo kelių sužinoti, kas vyks 
ta laisvajame pasaulyje. Tikros žinios at
eina per BBC ir Amerikos Balso radijus. 
Anksčiau, ar vėliau, jos pasiekia ir mus“.

Ta mokytoja buvo gerai apsirengusi, 
kailiniu paltu, savo butely turėjo viet
namiečių rankų darbo kilimėlius ir gra
žias lovatieses. Sakėsi turinti Ir vasarna
mį už miesto ribų. „Rusijoj viskas gali
ma“, gudriai ji mirktelėjo akim.

Ir tikrai per tuos dešimt metų daug 
kas pagerėjo. Gatvėse daug daugiau auto
mobilių, daugiausia „Fiat“ modelio, 
krautuvėse daugiau modernių prekių, 
kaip televizorių, įvairių muzikos perda
vimo aparatų. Nemačiau eilių prie mais
to krautuvių, žmonės geriau apsirengę.

Tačiau paskutinis penkmečio planas 
nieko bendra neturi su tuo pagerėjimu. 
„Naujas automobilis kainuoja 6-9 tūks
tančius rublių, o tai maždaug mano trejų 
metų alga“, saike vienas filmų laboratori
jos technikas, „todėl, jei kas nusiperka

TECHNOLOGIJOS VOGIMAS
Neseniai Vakarų Vokietijos saugumo 

viršininkas H. Hellenibroichas per spau
dos agentūras įspėjo, jog Rytų Europos 
komunistų slaptosios žvalgybos vis ne
nustoja .šnipinėti visose V. Vokietijos pra
monės ir krašto gynybos srityse. Viršinin
kas pabrėžė, kad prieš tai vedama sėk
minga kova. Neseniai buvo susektas so
vietų prekybos misijos narys, KGB agen
tas Bataševas, kuris bandė įsigyti vienos 
Kelno elektros įmonės slaptus planus.

Komunistinių žvalgybų tikslas yra gau
ti kuo daugiau žinių apie Vakarų techno
loginius ir gynybinius ateities planavi
mus. Nelegalus technologijos įsigyjimas, 
šnipinėjimu ir pagalba įvairių nesąžinin
gų kompanijų, talkininkaujant oficialioms 
ir pusiauoficialioms įvairioms Rytų Euro
pos kraštų atstovybėms ir prekybos misi
joms, sutaupo daug lėšų, kurias reikėtų 
išleisti tyrimams ir bandymams.

Vakarų Vokietija komunistams yna la
ibai patogi,, nes 'į ją kasmet atvyksta apie 
15-18 tūkstančių žmonių iš rytų. Iš jų 
apie 65 procentai yra darbingi. Taigi Ry
tų Berlyno saugumui nesunku kartu su 
jais pasiųsti ir savo agentus.

Iš rytų atvykusioms, kurie nori gauti 
darbą, susijusį su saugumo rizika, dabar

S/taityteju laiAftai
E.L. STUDIJŲ SAVAITĖ — VARGŠĖ 

MERGAITĖ
Tu jau turi 30 metų. Truputį senesnė 

už Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. 
Tačiau vis tebesi graži, užauginta mūsų 
garsiausių profesorių, daktarų, kunigų, 
menininkų ir kitų šviesuolių. Tu esi mū
sų švyturys Europoje.

Rengėjai vis stengiasi tave gražinti ir 
turtinti, bet gaila, kad nevisi lietuviai tai 
supranta.

Pavadinau tave vargše, nes man skau
du, kai tiek nepagrįstų kaltinimų tau ten
ka išgirsti.

Tau mergele, 31-jų metų proga, linkiu 
dar didesnio pasisekimo, o busimiesiems 
dalyviams sveikatos ir geros kloties!

Iki greito pasimatymo,
Jonas Tomkus iš (Paryžiaus

LIETUVIŲ DIENOS IR KITI 
PARENGIMAI

Lietuvių dienų ruošimai, ar kitokie pa
rengimai, vienija mūsų žmones ir kelia 
Lietuvos vardą šiame krašte. Turime su
prasti, jog dirbame ne savo asmeniškai 
garbei. Tam darbui 'įsipareigoję DBLS sky 
riai privalo tvarkytis taip, kad pajėgtų 
savo lėšomis užsimojimus įvykdyti. Kiek

naują mašiną, visi nori žinoti,, iš kur gavo 
pinigus“.

Kai paklausiau, kaip žmonės verčiasi ir 
kaip įsigyja tiek pinigų, gavau trumpą 
atsakymą: „Visi vagia iš darboviečių!“

Vakaruose mes įsivaizduojame, jog So
vietų Sąjunga yra šnipų kraštas, o nese
niai girdėtas Maskvoje anekdotas aiškina 
šitaip: „Kariuomenė turi žalias unifor
mas, karo laivynas — juodas, milicija 
nešioja pilkas, o visi tie, kurie neturi uni
formų, yra KGB šnipai“.

Vagystės taip jau įsigyvenusios, kad vi
si žmonės, daugiau ar mažiau, yra įsivė
lę į įvairiausias vaizbas, todėl šioj srity, 
nors ir labai norėtų valdžia, nėra lengva 
turėti šnipų. Tą juodąją rinka, galima 
prilyginti komunistinio stiliaus kapitaliz
mui.

„Kodėl jie neleidžia mums keliauti?“ 
klausė vieną moteris. „Aš norėčiau nu
vykti 'į Lenkiją ar Čekoslovakiją, o leidi
mo neduoda, nesako kodėl. Trumpai at
sako: niet!“

Kalbėjau ir su grupe disidentų, kurie 
pyko ir baiminosi Anglijos Greenham 
Common „taikos demonstrantų“ veikla. 
„Ką jie norėtų turėti, ar amerikiečių ra
ketas, ar rusų kareivius? Tai yra jų pa
sirinkimas. Ar jie supranta skirtumą tarp 
Rusijos ir Vakarų?“

„Anglijoje jūs žinote, kur yra išdėsty
tos raketos. Rusijoj, jeigu jūs žinote, kur 
randasi SS-20 bazės ir apie tai kam nors 
pasakysite, tuoj apkaltins šnipinėjimu“.

Pasikalbėjimuose apie Afganistaną, vi
si klausia: „Ko mes ten būname? Val
džia mums nieko nesako, televizij'a apie 
tai nieko nemini, bet visiką žinome iš tų, 
kurių sūrūs iš ten sugrįžo. Visi keikia“.

Oficialiai, žinoma, Sovietų Sąjunga 
yra gera vieta įgyventi. Daribininikai aprū
pinti. Vakarai gi „supuvę ir trokšta ka
ro“. Leninas yra dievas, o atvykėliais iš 
kitų kraštų negalima pasitikėti.

Taigi viskas, atrodo, gera, bet patys 
rusai žino geriau.

UGNIAI ATSPARI MEDŽIAGA
Anglijos firmą „Bleveks limited“ su

kūrė lanksčią, ugniai atsparią medžiagą. 
Ją gamina iš įtempto aliuminio folijos 
tinkliuko nudažyto nedegamais klijais.

Pakilus temperatūrai daugiau negu 120 
laipsniu, dažai išsipučia ir užpildo folijos 
tinkliuko retmes. Tokia medžiaga 95 pro- 
centrais sumažina šilumos praleidimą.

jau daromi labai atsargūs asmens pa
tikrinimai. Iki šiol dar neužmiršta Gijo- 
mo šnipinėjimo byla, kuri privertė kanc
lerį Brandtą atsistatydinti.

Rytų Vokietijos saugumas savo agentų 
verbavimo metodų beveik nepakeitė. Su
mažėjus darbams, tas verbavimas dar pa
lengvėjo. Vienas iš paprasčiausių užver
bavimo būdų yra maždaug toks: pirmiau
sia siunčiamas „užkalbinimo laiškas“, po- 
to seka telefonu ar laišku darbo pasiūly
mas.

Kita proga pasigauti aukų komunis
tams atsiranda, kai vakariečiai patys pri
vačiai atvyksta į rytų kraštus. Maža kas 
vykstančfųjų į Rytų Europą težino, kaip 
gudriai veikia KGB. Jau iš pat pradžių 
jie patikrina visus paduotuosius prašy
mus gauti leidimui ir pasirenka tokius, 
kurie, jų manymu, gali būti naudingiau
si.

Taip pat reikia saugotis visokių „kul
tūrinių komitetų“, kurtuose visad sėdi 
saugumiečiai.

Tie, kuriuos komunistai bando užver
buoti, grįžę namo turi apie tai pranešti 
savo krašto saugumo organams.

A.V., Vokietija

viename skyriuje dabar yra bedarbių ir 
pensininkų, kuriuos reikėtų įtraukti į 
lėšų telkimo darbą. Yra įvairių būdų už
sidirbti pinigų: loterijos, bazaral, futbolo 
bilietėliai, turgeliai ir kt.

DBLS Centro valdyba yra visų skyrių 
globėja, patarėja ir pagelbininkė, bet ji 
negali apmokėti kiekvieno skyriaus iš
laidų. lei kartais Centro valdyba Ir pa
dėdavo finansiškai, tai nereikia per daug 
jos išnaudoti.

Svarbiausia, dirbkime vieningai ir pa
likim nuošaly nesantaikas, nes jos nėra 
pavyzdys mūsų jaunajai kartai.

N. Narbutienė

REDAKCIJOS PRAŠYMAS

Šio laikraščio redakcija prašo mielus 
skaitytojus suprasti ir nerašyti tokių laiš
kų, kuriuose keliami įvairūs tarpusavio 
nesutarimai, parapijiniai nesusipratimai 
ir 'įvairūs kitokie asmeniški ginčai.

Mes negalime skelbti tokių laiškų, ypač 
kai juose minimos žmonių pavardės. Visi 
žinome, kad vieši bereikalingi pasikarš
čiavimai spaudoje nieko gero neatsie
kia.

Taikingų Naujųjų Metų linkime vi
siems.

SAVAITGALIO PABIROS
AUSTRALIJOS PIRMIEJI

NAUJAKURIAI
Spėjama, jog patys pirmieji europiečiai, 

kurie atvyko į Australiją, buvo du olan
dų laivo maištininkai, kurie 1629 m. ma
žu laiveliu atplaukė į Vakarinės Austra
lijos pakrantę. Anglų jūrininkai daug vė
liau pasiekė tą kontinentą — 1788 m., 
sausio 26 a.

1628 m. olandų prekybinis laivas „Ba
tavia“ ir dar keli kiti laivai, vadovauja
mi Franco Pelsaerto, išplaukė į Indiją. 
„Batavia“ vežė 12 dėžių pinigų, daug si
dabro dirbinių ir kitokių brangių prekių.

1629 m., birželio 4 d., didelė audra iš
blaškė tą laivų vilkstinę, o „Batavia“ ne
toli V. Australijos pakrančių užplaukė 
ant koralų rifo, kur laivas, negailestin
gų bangų daužomas, per savaitę pavirto 
į šipulius. Apie 300 jūrininkų ir keleivių, 
daugiausia Įvairių nuotykių ieškotojų, 
kurie plaukė j Indiją ieškoti laimės, išsi
gelbėjo mažais laiveliais ir išsikėlė arti
mose dvejose negyvenamose salose. Jiems 
pavyko išgelbėti nemažą dalį turto ir 
daug maisto atsargų. Trūko tik vandens. 
Francas Pelsaertas nutarė vykti pagalbos. 
Pasiėmęs laivo kapitoną, keletą karininkų 
ir jūrininkų, mažu laiveliu Išplaukė Indo
nezijos kryptim. Su jais kartu plaukė dvi 
moterys ir vienas kūdikis. Pavojinga 
2.000 mylių kelionė užtruko apie mėnesį 
laiko: liepos 5 d. jie atvyko į Džakartą. 
Vietos gubernatorius paskolino Pelsaer- 
tui didelę „Sardam“ jachtą gelbėti pasi
likusius keleivius.

Tačiau laake tų kelių mėnesių štai kas 
atsitiko. Vienas pasilikusiųjų jūrininkų, 
Jeronimas Kornelijus, nutarė perimti va
dovavimą, pasiskelbė generolu ir su kitais 
savo sėbrais planavo pasigrobti visą tur
tą. Kitoj saloj esančios grupės vadovas, 
Vebas Havesas, atrado geriamo vandens 
ir apie tai pranešė Kornelijui. Tą pačią 
dieną Kornelijus savo saloje pravedė ne
patikimųjų žudynes: iš viso nužudė 125 
žmones. Keli pabėgusieji įspėjo Hayesą, 
kuris tuoj pasiruošė gintis Ir atmušė maiš 
tininkų puolimą. Tada Kornelijus prade,, 
jo taikos derybas. Buvo susitarta pasi
dalyti laiveliais ir turtu, o taip pat ir ne
trukdyti vieni kitiems išvykti iš salų. 
Kornelijus nesilaikė susitarimo ir vėl 
bandė klasta atsikratyti Hayesu, bet tas 
nebuvo kvailas: kai Kornelijus su keliais 
piratais atvyko baigti derybas, Hayeso 
vyrai staiga juos apsupo ir suėmė. Kor
nelijaus šalininkai vėl pradėjo kovą, ku
rios metu sugrįžo Pelsaertas. Hayesas 
tuoj įspėjo jį, ir kai maištininkai bandė 
užimti „Sardam“ jachtą, tapo suimti. Su
rakintus nusikaltėlius visaip kankino, o 
Kornelijui nukirto abiejų rankų plašta
kas ir paskui pakorė jlį Sealo saloje.

Tik dviems maištininkams, Loosui ir 
Pelgromui, pavyko pabėgti. Jie dingo be 
žinios, bet vėliau pasklido gandai, jog 
jiems pasisekė mažu laiveliu pasiekti 
Australiją. Manoma, kad Vakarinės Aus
tralijos pakrančių vietovėse sutinkami 
šviesesnės odos čiabuviai (aboriginal) ga
li būti tų olandų palikuonys.

1963 m. vienas australų meškeriotojas 
užtiko „Batavia“ laivo likučius. Artimo
se salose rasta pinigų, laivo antspaudas, 
raktai, stiklinių indų, ginklų likučių ir 
vyro skeletas su kardo ašmenų įskelta 
kaukole.

Linksmas amerikietis turistas užeina į 
Maskvos restoraną. Pamatęs gražią pa
davėją, sako:

— Hai, gražuole, norėčiau gauti rusiško 
bifstrogeno ir porą meilių žodelių.

Labai rimta mergina atneša patiekalą 
ir deda ant stalo.

— Ačiū, ačiū! O kaip su žodeliais? — 
juokauja svečias.

— Nevalgyk! Mėsa pašvinkus.
• « *

Palikęs šią ašarų pakalnę, Brežnevas 
susitinka Napoleoną.

— O, kad sovietai vietoj Stalino būtų 
turėję tokį vadą, kaip tu, Napoleone, tai 
Hitleris tikrai nebūtų atžygiavęs iki Vol
gos! — spaudžia jam ranką Brežnevas.

— Dėkui už komplimentą, — atsako 
Bonapartas. — Gaila tik, kad aš neturė
jau tokio laikraščio, kaip „Pravda“ — 
niekas nežinotų apie Waterloo mūšį...

— Kas paliktų iš Leningrado, jei ameri
kiečiai numestų atominę bombą?

— Petrogradas!
• • •

Užklydusios mintys
Gerai gyveni ne daug uždirbdamas, bet 

daug išleisdamas.
Ir bejėgis valdyti nori.
Gabumai visad Įsikūnija: arba dorybėj 

arba šunybėj.
Plaktukas ir vinis taip pat bendradar

biauja.
Neliūdėk, jei vaikai nepadeda, o džiau

kis, kad jie neprašo.
Ir žmones veikia traukos dėsnis — di

dieji traukia mažuosius.
Leonas Bušma

AUKSINĖS MINTYS
Prašau atleisti mane iš atliekamų pa

reigų.
(Pareiškimas adlministracijai)

Ateik ant kiaulės kojų.
(Kaimynė — kaimynei)
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Kronika

— Praėjusią savaitę lenkų R. kat. pri- visų satelitų visad buvo artimiausia ir iš-

KAS—KADA—KUR
Kaukių balius-Karnavalas — vasario 

4 d., Boltone, Ukrainiečių salėje, 99, Cas
tle St.

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 18 d., Westminster Cathedral Conferen 
ce Centre.

Vasario 16 minėjimas Paryžiuje — va
sario 18 d.

Vasario 16 minėjimas Vokietijoje: vasa
rio 11 d. — Muenchene, vasario 12 d.
— Memmlngene, vasario 18 d. — Centri
nis minėjimas Huettenfelde, Buergehaus, 
vasario pabaigoj — Stuttgarte.

Sv. Kazimiero sukakties pamaldos Ro
moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje.

Sv. Kazimiero sukakties pamaldos (Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro
je.
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

DBLS Metinis suvažiavimas — kovo 31
— balandžio 1 d.d., Lietuvių Namuose, 
Londone.

Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietiji- 
ja.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Maldutis — 20 sv.
K. Vitkus, A. Kadžionis, Pr. Batakys ir 
K. Kairys - - po 5 sv.
D. Adams — 3 sv. 50 p.
J. Butkevičius — 3 sv.
D. Gintas — 2 sv. 50 p.

Nuoširdžiai dėkoja,
TFA D. Britanijoje

Bradfordas
JONO ŽALIO 80 M. (SUKAKTIS

Neseniai bradfordišiklai atšventė Jono 
Žalio 80 m. gimtadienį.

Jonas Žalys gimė 1903 m. spalio 22 d., 
Alytaus apsk., Simno vlsč., Prielantiškių 
kaime, gražioje ežerų apylinkėje. Pirmojo 
karo pradžioj, būdamas tik 11 m. amžiaus, 
rusų žandarų buvo priverstas varyti gy
vulius į Rusiją. Kelias nuo tėviškės iki 
tolimo Dvinsko buvo vargingas, nes nu- 
plyšus batams reikėjo eiti basam. Jono 
kelionė baigėsi, kai dalis gyvulių iškrito, 
o kitus pasiėmė rusų kariuomenė. Tik dė
ka Lietuviams Šelpti Komiteto Jonui pa
vyko sugrįžti į tėvynę.

Nepriklausomybės laikais, gyvendamas 
ūkyje pramoko statybininko amato, ku
riuo ir vertėsi iki Antrojo karo. Tada ir 
vėl jis su mobilizuotais arkliais ir veži
mais atsidūrė Rusijoje. Tačiau šj kartą 
Jonui nepavyko sugrįžti į mylimas Simno 
apylinkes. Buvo paimtas į statybos bata
lioną, o karui baigiantis pateko į Jugosla
viją, kur ir pasidavė amerikiečiams. Be
laisvio dienas praleido Austrijoj, o Iš ten 
1947 m. atvyko 'į Angliją. Pirmus dvejus 
metus dirbo plieno fabrike. Persikėlęs į 
Bradfordą pradėjo dirbti tekstilėje ir 
1951 m. išėjo j pensiją.

Visą laiką liko judrus, dirbo Bradfordo 
klubo remonto darbus, aktyviai dalyva
vo Bradfordo „Atžalyno“ parengimuose, 
niekad nepraleido skyriaus ar klubo susi
rinkimu, minėjimų ir kitų parengimų.

Nuėjęs tolimą ir sunkų gyvenimo kelią, 
jis nutarė tinkamai atšvęsti savo 80 metų 
gimtadienį. Ir tikrai iškilmingai! Atsilan
kė beveik visi Bradfordo lietuviai, drau
gai iš Londono, tolimos Škotijos ir pažįs
tami anglai. Puikias vaišes paruoSė p. 
Gird’iūnienė, o Laurėta šibugaitė iškepė 
jubiliejinį tortą. Sunku prisiminti, kiek 
buvo pasiūivta tostų! Klubo pirmininką 
Vvta Gurevičių už gražius linkėjimus p. 
Žalienė apdovanojo ką tik iš Lietuvos gau 
ta staltiese.

Jubiliatas gavo daug sveikinimu ir do
vanu. Reikia pažymėti Škotijos milijonie
rių dovanas: tai ponų Bliūdžiu „auksinis" 
laik-odis ir kitos šeimos padovanotas por
celianinis juodas aras, pripildytas geriau
sio viski.

Kita dieną vėl susirinko nemaža Jono 
draucu ir buvo pasidalinta atšvęsto gim
tadienio įspūdžiais ir dar kartą palinkė
ta jam ilgiausių metų.

J. Adomonis

Atitaisymas
Pr. „E.L.“ nr. buvo paskelbta, kad 

DBLS suvažiavime Wolverhamptono sky
rių atstovaus A. Petkevičius. Dabar mums 
pranešta, kad atstovu išrinktas V. Bun- 
donis.

Boltooas
KALĖDŲ POBŪVIS

Tradicinis boltoniškių kalėdinis pobū
vis įvyko gruodžio 26 dienos vakare, Bol- 
tono ukrainiečių salėje.

Prie skaniu maistu apkrautų ir šventiš
kai papuoštų stalų, susėdo daugiau kaip 
30 svečių. Kaip ir visada į pobūvį atsi
lankė didelis boltoniškių bičiulis kan. V. 
Kamantis, kuris trumpa maldele palaimi
no stalus, ir vaišės prasidėjo. Pirmąjį 
alkį numalšinus, jis pasakė trumpą, bet 
turininga kalbą, kurioje apibrėžė šven
čių dvasią, pagyrė boltonišikius už gražų 
priėmimą ir paragino juos dažniau atsi
lankyti į lietuviškas mišias Manchestery- 
je. Boltono skyriaus pirmininkas keliais 
žodžiais padėkojo kan. Kamaičiui už jo 
šventinę kalbą ir atsilankymą į Boltoną.

Vakaras praėjo labai gražioje ir links
moje nuotaikoje, daug stikliukų buvo iš
gerta ir daug dainų sudainuota. Pobūvio 
pabaigoje į vaišes atsilankė ukrainiečių 
klubo ir jų sąjungos skyriaus vaidybos. 
Lietuvių pirmininkas jiems padėkojo už 
bendradarbiavimą ir patalpas, o ukrai
niečių atstovas ne tiktai pagyrė lietuvius 
už gerą organizaciją, bet net visus savo 
lėšomis pavaišino. Už tai boltoniškiai 
jiems užtraukė „Ilgiausių metų“, į kurią 
ukrainiečiai atsakė savo atitinkama dai
na.

Boltono šeimininkės, O. Eidukienė, S. 
Keturakienė, M. Pauliukonienė ir M. Vai- 
nes, tikrai gali didžiuotis skanaus maisto 
paruošimu ir tikrai skoningu stalų pa
puošimų. Pasisekimai, kurie, pasirodo, yrą 
kiekviena proga pralenkiami. Didelis ačiū 
taip pat priklauso skyriaus kasininkių H. 
Siliui, kuris energingai išplatino pobūvio 
loterijos bilietus.

Ir taip dar vienas gražus Boltono lie
tuvių parengimas liko skyriaus istorijoje.

KAUKIŲ BALIUS

Š.m. vasario 4 d. 7.30 vai. vak., ukrai
niečių salėje (99 Castle St., Bolton), įvyks 
metinis, Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiamas, Kaukių Balius — Karnavalas. 
Šokiams gros geras ir populiarus orkes
tras, bus turtinga loterija ir didelis mais
to ir gėrimų pasirinkimas.

Visi lietuviai yra maloniai kviečiami 
šiame karnavale dalyvauti. Praėjusių 
metų tokie parengimai visada gražiai 
praėjo ir rengėjai yra pasiryžę ir šiais 
metais nė vieno neapvilti.

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks sausio 21 d. šeštadienį, 6 
vai. ukrainiečių klube, Molesworth St.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Manchcsleris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchester'io 
skyrius sausio 14 d. šeštadienį, 5 vai. šau
kia metinį, visuotiną narių susirinkimą, 
kuris įvyks lietuvių klube, 121, Middle
ton Road, Manchester, M8 6JY.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas pusei 
valandos, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Kviečiame narius atsilankyti tį susi
rinkimą.

Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Šių metų sausio mėn. 28 d., 19 valan
dą „NEWHAMPTON 1NN“ svetainėje, 
Riches St., Wolverhampton, DBLS Wol
verhamptono skyrius šaukia skyriaus na
rių ir prijaučiančių susirinkimą aptarti 
tolmesnei skyriaus veiklai.

Maloniai prašome visus skyriaus na
rius ir svečius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Preston — sausio 15 d., 12.30 vai.
Nottingham — sausio 15 d., 11.15, Židinyje 
Derby — sausio 15 ., 14 vai., Bridge Gate. 
Nottingham — sausio 22 d. 11,15, Židinyje 
Stoke-on-Trent — sausio 22 d., 14.30 vai., 

St, Wulstan'e
Leeds---- sausio 22 d., 1 vai.
Manchester - sausio 29 d., 12.30 vai.

Vokietija
ESKURSIJA Į SV. KAZIMIERO 

SUKAKTIES MINĖJIMĄ (ROMOJE
Kovo 1 d. ruošiama didelė ekskursija 

į šv. Kazimiero sukakties minėjimą Ro
moje. Kovo 4. šv. Petro bazilikoje aukos 
šv. Tėvas.

Kelionė traukiniu iš Heidelbergo kai
nuos 241 DM Visos išlaidos apie 600 DM. 
Suvažiuos arti tūkstančio lietuvių iš viso 
pasaulio.

„LABDARA" PRAŠO AUKŲ
Naujųjų mokslo metų pradžios proga, 

Lietuvių šalpos Draugija „Labdara“ iš
siuntinėjo aplinkrašti nariams ir rėmė
jams. Rašte aiškinamas reikalas remti 
mokslus einantį lietuviškąjį jaunimą. 
Kiek tokia parama teikia naudos, pavyz
džiu paimtas Punsko lietuvių licėjus (gim 
nazija), kurio daugelis absolventų, baigę 
aukštuosius mokslus, dirba savų žmonių 
labui. „Labdarai“ vadovauja Jonas Glem- 
ža (Conventrain 33, 7260 Claw-Hirsau). 
Sąskaita banke: Labdara e. V. Landesgi- 
rokasse Stuttgart Nr. 1185168 BLZ 60050 
101.

Olandija
AMSTERDAMO „DAINOS“ VAJUS
Amsterdamo vokalinis liaudies muzikos 

ansamblis „Daina“ telkia garbės rėmėjus.
Rėmėjo metinė auka — nuo 5 dolerių 

USA.
„Dainos“ sąskaita Amsterdamo Post 

Giro Nr. 5352209 (pažymint „Donation 
for „Daina“;.
Adresas:

Diek Siersema
Kruitberg 187
Amsterdam/Netherlands

KNYGA APIE PABALTIJĮ
Kalifornijos universiteto leidykla šią va 

sąrą išleido R. Misiūno ir R. Taageperos 
veikalą, .The Baltic States — Years of 
Dependence (Pabaltijo valstybės — pri
klausomybės metai). Knyga aprėpia Pa
baltijo šalių laikotarpį tarp 1940 ir 1980 
metų. Ypatingai pabrėžiamas lietuvių re
zistencijos pobūdis. Į ateitį autoriai žiūri 
su atsargiu optimizmu. Tekstą papildo iš
sami bibliografija, šešiolika lentelių su 
statistiniais duomenimis, administracijos 
bei valdžios vadovų vardynas ir gausios 
nuotraukos.

Knyga gaunama Londono Lietuvių na
muose. Kaina £10.00, prisiuntimas £1.00 

ĮSIGVKIME VERTINGUS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIUS, HERBUS

Besidomintiems Europos ir Lietuvos 
kultūra, nraeitimi, geografija, Istorija, 
kartografija patartina įsigyti vertingus 
tos srities Lietuvos žemėlapius, herbus, 
atspausdintus juoida-balta. Persiunčiama 
nelankstant:
Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 mastelio, 

sudarė Algirdas Gustaitis, papuoštas Lie
tuvos miestų herbais. 37x32.5 inčų 
(94x82 cm) su pakraščiais. $10.00 pasii
mant iš leidėjų. JAV, Kanadoje persiun
čiant $12.-, kitur $1'3.- Leidėjai Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių Is
torijos Draugija. Čikaga, 1982 m.

1595 m. G. Mercatoriaus (Lietuvos ) že
mėlapis, su aiškinimais. 30x21.5 inčų 
(74 1/4x55 cm). Pasiimant iš leidėjų 
$5.00. JAV, Kanadoje persiunčiant $6.00, 
kitur $7.00. Leidėjas Lietuvių Istorijos 
Draugija. Čikaga, 1982 m.

1749 'm. J. Nepreckio Lietuvos .žemė
lapis, su aiškinimais. 28.5x21 inčų (72 
.5x53.5 cm). Pasiimant iš leidėjo 
$6.00. Persiunčiant į JAV, Kanadą $7.00, 
kitur $8.00. Leidėjas Lietuvos Šaulių Są
junga Tremtyje. Čikaga, 1983 m.

14-ka Lietuvos miestų herbų, atskiruose 
lapuose 8.5x11 inčų (21.5X28 cm). 
Dail. T. Valius. Pasiimant ar persiunčiant 
JAV $3.00, tiek pat Kanadoje. Į kitus 
kraštus persiunčiant $4.00. Leidėjai Lietu
vos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugija. Čikaga, 1982 m.

Minėti Lietuvos žemėlapiai, herbai už
sakomi LŠST ižd. adresu: p. S. Bernata
vičius, 1513 South 48th Court, Cicero, 
Illinois 60650, U.S.A, Arba Lietuvių Is
torijos Draugijos reikalų vedėjos p. A. Ru 
gytės adresu 6547 S. Washtenaw Ave„ 
Chicago Illinois 60629. Taip pat pas stam
besnius lietuviškos spaudos platintojus.

PADĖKA
Reiškiu širdingą padėką kun. S. Matu

liui už nepamiršimą seno jaunuolio šven
čių proga.

Linkiu palaimos Naujuose Metuose,
Jonas Liobė

mas kard. Glempas turėjo 5 valandų pasi
tarimą su gen. Jaruzelskiu. Nuo praėju
sių metų, birželio mėn., jie nebuvo susiti
kę. Spauda paskelbė trumpą komunikatą, 
kuriame pareikštas abiejų pusių susirū
pinimas pasaulio ginklavimosi varžybom. 
Nieko neužsiminta apie krašto vidaus 
problemas ir politinių kalinių likimą.

— Į Vakarų Vokietijos komunistų par
tijos kongresą Nurem'berge atvyko sovie
tų Politbiuro narys, 60 m. G. Romanovas. 
Tai buvo jo pirmasis vizitas V. Europoje. 
Spėjama, kad Romanovas yra vienas iš 
trijų kandidatų Andropovo vieton. Kiti 
du: 57 m. V. Vorodnikovas ir 52 m. M. 
Gorbačevas.

—Naujoji Nigerijos valdžia, Vyriausio
ji karinė taryba, paskelbė griežtą krašto 
ekonomijai atstatyti programą.

— Saudo Arabija ir kaimyninės arabų 
valstybėlės neįsileido teniso žaidėjo V. 
Gerulaičio, nes jis dalyyvavo Pietų Afri
kos ir Izraelio turnyruose. Tačiau, kai 
neseniai atėjo proga žaisti Bahraine ir 
Abu Dhaby, Gerulaitis išsiėmė naują pa
są, kuriame nebuvo atžymėta P. Afrikos 
ir Izraelio vizų, ir laimėjo varžybas.

— Britų BL automobilių kompanija 
1983 m. pagamino rekordinį skaičių „Ja
guar“ modelio automobilių — 29,000. 
Eksportuota už 430 mil. svarų, šiais me-

1 tais užplanuota pagaminti 32,000.
— Sovietų Sąjunga įspėjo Pietų Afriką 

dėl jos karinių veiksmų Angoloje ir pa
žadėjo suteikti Angolai visapusišką para
mą kovoje prieš Unitos partizanus. Mask
va susirūpinusi tų antikomunistinių kovo
tojų laimėjimais ir galimu Luandos val
džios nuvertimu. 30,000 kubiečių kariuo
menės pajėga išlaiko tą valdžią.

— Tuniso min. pirm. M'zaii pareiškė, 
kad įvestasis krašte karo stovūs tęsis tol, 
kol nepaaiškės įvykusių neramumų prie
žastys. Riaušių metų vien tik sostinėj bu
vo sunaikinta 200 autobusų ir 6 traukiniai 
apiplėšti ir sudeginti.

— Praėjusiais metais britų muitinės 
konfiskavo rekordinį kiekį kokaino — 71.1 
kg. Jo vertė apie 12 mil. svarų.

— Bristolyje, D. Britanijoje, vandalai 
sunaikino retą jūros kiaukutų rinkinį, ku
rį surinko 18 amž. jūrų laivų kapitonai.

— V. Vokietijos bedarbė, baigiantis 
1983 m., siekė 2.35 milijonus — 9.5 proc. 
visos darbo jėgos.

— Italijos centrinis bankas svarsto 16
didžiausių krašto bankų pasiūlymą įvesti 
bendrą kredito kortelių sistemą.

— Prez. Reaganas praėjusią savaitę 
pareiškė, jog jis sutiktų pasimatyti su 
Sirijos prezidentu ai Assadu, jeigu tai pa
dėtų taikai Vld. Rytuose.

— Prancūzija nuo sausio 1 d. pradėjo 
gauti Sibiro gamtines dujas. Pasirašytas 
25 metų susitarimas, kuriuo prancūzai 
pirksis 6-8 milijardus kubinių metrų dujų 
kasmet.

— Vengrija, pirmoji iš visų Rytų Euro
pos šalių, nutarė krašte gyvenančiai vo
kiečių mažumai suteikti pilnas ' teises. 
210,001) vokiečių dabar gyvena Vengrijoje. 
Jų gyvenamose vietovėse gatvių, krautu
vių ir įstaigų pavadinimai bus rašomi ir 
vokiečių kalba.

1945 m. Sovietų Sąjungos Volgos vokie
čiai buvo iškraustyti, o Lenkija ir Čeko
slovakija taip pat daugumą jų išsivarė. 
Praėjusį mėnesį V. Vokietijos užsn. reik, 
ministeris pareiškė, kad dar 120,000, iš 
1.2 mil. vokiečių kilmės žmonių Lenkijoj, 
pareiškė norą grįžti į tėvynę. 1983 m. iš 
Lenkijos sugrįžo 19,200.

—Bulgarijoj pravesti partijos ir val
džios pareigūnų pakeitimai. Į aukštąsias 
vietas paskirta jaunesnių žmonių. Pats 
partijos veteranas, lyderis ir prezidentas, 
72 m. Živkovas, lieka tvirtai savo poste. 
Dabar iškeltas 47 m. Aleksandrovas, kuris 
priimtas į polltbiurą ir gauna min. pirm, 
pirmojo pavaduotojo vietą. Bulgarija iš

Pagaliau išspausdintas labai reikalingas, seniai lauktas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Sudarė Algirdas Gustaitis. Braižė Kęstutis Stropus. 
Žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbų nupiešė 

dail. T. Valius.

Žemėlapio kaina tik 10 amer. dol. pasiimant, persiunčiant 
brangiau, žemėlapis nelankstomas.

Išleido Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugija. Įsigyti iš leidėjų Chicago, Illinois, U.S.A.: 

2417 W. 43 Street, telf. 312 376-0551
arba

6547 S. Washtenaw Ave., telef. 312 776-3209.

Tuo Lietuvos žemėlapiu guoskime kambarius, įstaigas.

tikimiausia Maskvai.
— Lenkijoje laukia teismo septyni Soli

darumo lyderiai ‘ir keturi žymūs KOR 
grupės disidentai.

— Afganų laisvės kovotojai praėjusį 
mėnesį puolė Kandaharo kariuomenės ga 
rizoną. 31 afganų kareivis, įskaitant ir 
sovietų, žuvo. Sovietai įtaria afganų ka
rininkus, kurie padėjo partizanams.

— Šiais metais Australija tikisi krašto 
ekonomijos pagerėjimo. Manoma, kad da
bartinė 8.5 proc. infliacija nukris iki 6.

— Australijos policiją ieško savininko 
automobilio, kurio duryse rasta paslėjp- 
ta 54 tūkstančiai dolerių, žmogus, kuris 
tą automobilį nusipirko prieš dvejus me
tus, tik danar atrado tą lobį.

— Iranas išmokėjo 43 mil. dolerių kom
pensaciją amerikiečių Du Pont kompani
jai, kurios cheminių gaminių fabrikas Te
herane po 1979 m. revoliucijos buvo na
cionalizuotas.

— Austrijos katalikų žinių agentūra 
pranešė, kad vienoje Čekoslovakijos šven
tovėje milicija apklausinėjo jaunuolius 
katalikus ir įspėjo, jog lankymasis toje 
vietoje gali turėti pasekmių jų ateities 
karjerai.

— 37 m. žydė Nadia Fradkova, negau
dama leidimo išemigruoti, gruodžio 23 d., 
Leningrade, pradėjo bado streiką. Sekan
čią savaitę ją uždarė į bepročių ligoninę.

— Nuo praėjusio spalio mėn., Lenkijos 
komunistų partija pašalino 8,000 savo 
narių ir priėmė 5,000 naujų.

— Rytų Euroipos komunistiniuose kraš
tuose darbininkai raginami kas mėnesį .pa 
aukoti vienos dienos uždarbį rusų SS-20 
raketų išdėstymo prieš Vakarus išlaidoms 
padengti. R. Vokietijoj ir Čekoslovakijoj 
jie prašomi rašyti Maskvai padėkos peti
cijas ir dirbti šeštadieniais, skiriant tą 
uždarbį tautiniam gynybos fondui.

— Britų min. pirm. Thatcher pasiūlė 
panaikinti Falkland© salų draudžiamąją 
zoną, jei Argentina viešai paskelbs visų 
priešiškumų užbaigimą. į tai Argentinos 
prez. Alfonsinas atkreipė teigiamą dė
mesį.

— Iš lenkų kelevinio „Stefan Batory“ 
laivo pabėgo 44 lenkai turistai. 34 paliko 
laivą Hamburge, 6 Londone ir 4 Amster
dame.

— Rytų Vokietija skubina įsivesti ka
belio televiziją. Tuo būdu bus užkirstas
kelias V. Vokietijos programoms, kurias 
dabar mato apie 90 proc. gyventojų.

— Argentinos infliacija sumušė visus 
pasaulio valstybių infliacijų rekordus: 
1983 m. ji pasiekė 433 proc.

RADIJAS
LIETUVIŠKŲ RADIJO TRANSLIACIJŲ 

LAIKAS
Trumpomis bangomis D. Britanijos laiku.

Kasdien:
Laikas Vieta Bangos

3.00 vai. Miunchenas 19-25-31-al m.
3.15 Vašingtonas 19-25 m.
4.30 Vatikanas 25-31-41 m.
5.00 Miunchenas 19-25-31 m.
16.00 Miunchenas 16-19-25 m.
17.00 Vašingtonas 19-25 m.
18.00 Vatikanas 25-3 L-41 m.
20.00 Miunchenas 16-19-25 m.
šeštadieniais

12.45 vai. Vatikanas 25-31-41 m.

Kiekvieno mėnesio pirmą (Sekmadieni 
transliuojamos pamaldos lietuviškai per 
Radiją Iš Vatikano nuo 9,20 vai. iki 10.00 
valandos 'šiomis bangomis: 25-31-41 m.
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