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Artėjant Stockholmo konferencijai, 
DHLS Valdyba Sausio 6 d. pasiuntė D. 
Britanijos Užsn. Reikalų Ministrui (Sir

Geoffrey 'Howe Šitokį pareiškimų:
Mielas Pone,
Europos saugumo ir tarpusavio pasitikė

jimo gerinimo klausimais šį mėnesį Stock 
holme įvyksiančios konferencijos proga, 
maloniai prašome Jus atkreipti dėmesį į 
sekančius faktus:

Lietuviai, gyvenantieji D. Britanijoje, 
yra labai susirūpinę vis nesibaigiančia sa
vo tėvynės okupacija, įvykdytą 1939 m. 
Hitlerio-Stalino suokalbiu.

1979 m. rugpjūčio 27 d., kai sukako 40 
metų nuo nacių-sovietų pakto pasirašy
mo, 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos pilie
čiai raštu kreipėsi į Sovietų Sąjungos, Va
karų ir Rytų Vokietijų vyriausybes ir 
Atlanto Chartiją pasirašiusias šalis, rei
kalaudami atitaisyti Hitlerio-Stalino prieš 
taikias Pabaltijo tautas įvykdyto suokai. 
Ibio pasėkas ir atstatyti jų suverenumą.

1983 m. sausio 13 a. nuodugniai išnagri
nėjęs tą reikalą, Europos Parlamentas 
priėmė rezoliuciją, kurioje pareikšta vil
tis, kad Užsienio Reikalų Ministrų konfe
rencija dės visas pastangas, jog šių valsty 
bių piliečių viltys ir siekiai būtų įgyven
dinti.

Europos Parlamento nuomone, tų vals
tybių piliečiu siekiai turi būti peržiūrimi 
ir svarstomi Helsinkio Užbaigiamojo Ak
to nutarimų vykdymo tikrinimo konferen
cijose, taipgi ir tų nutarimų, kurie bus 
priimti šį mėnesį Stockholme.

Mes manome, kad taika ir saugumas 
Europoje ir Pabaltijo kraštuose gali būti 
užtikrinti tik tada, kai sovietų karinės pa
jėgos pasitrauks iš okupuotųjų Pabaltijo 
valstybių, grąžinant nepriklausomybę ir 
neutralitetą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybėms.

Mes turime viltį, kad Jos Didenybės 
Vyriausybė sieks šio garbingo tikslo.

Su pagarba,
J. Alkis

DBLS Pirmininkas

STOCKHOLMO KONFERENCIJA IR 
PABALTIECIAI

Prieš Stockholmo konferencijos pra
džią, sovietų komentatoriai mažai teikė 
jai vilčių ką nors pasiekti.

Sausio 16 d. britų „The Times“ dienraš
čio Maskvos korespondentas R. Owen 
rašė:

— Tassas apkaltino Vašingtoną „už pa
sinaudojimą reakciniais estais, latviais 
ii' lietuviais emigrantais“ kelti neramu
mus Pabaltijy, skatinti ten nacionalizmą 
ir tuo „pakenkti konstruktyviam Stook- 
holmo konferencijos darbui“.

SĄŽINĖS KALINYS
D. Britanijos katalikų savaitraštis „The 

Universe“ praėjusią savaitę išspausdino 
platoką aprašymą apie kun. Alfonso Sva
rinsko, Viduklės klebono, nuteisimą. Už 
„priešsovietmę veiklą ir propagandą“ jis 
nubaustas 7 metais kalėjimo ir 3 metams 
ištrėmimo.

Laikraštis rašo, kad kunigas buvo visų 
mėgiamas ir 50,000 žmonių valdžios 'įstai
goms siuntė protesto laiškus, o devyni 
savanoriai pasisiūlė už jį atlikti bausmę.

Prieš suėmimą kun. Svarinskas pareiš
kė: „KGB labai nori manimi atsikratyti, 
bet ką jie gali padaryti? Uždaryti mane 
į kalėjimą? Ten irgi reikia kunigų. Pa
karti? Tada aš būsiu arčiau dangaus. 
Labiausiai mums reikia kankinių: ne
žūsta ideala', už kuriuos žmonės mirišta“.

Laikraštis toliau nurodo, jog kun. Sva
rinskas jau anksčiau yra buvęs du kartus 
kalėjime, tačiau vis tiek paliko drąsiu ti
kinčiųjų teisių gynėju.

Išrinkus pirmąjį popiežių iš Rytų Euro
pos, Kat. Bažnyčia Lietuvoje pergyveno 
didelį atgijimą, o tai iš sovietų pusės iš
šaukė priespaudos padidinimą. Neaiškio
mis aplinkybėmis mirė keli kunigai. Yra 
liudininkų, kurie matė, kaip kun. Bronius 
Laurinavičius buvo pastumtas po sunkve
žimiu tuoj po to, kai sovietų spaudoje 
prasidėjo prieš jį puolimai.

„The Universe“ prašo skaitytojus rašyti 
mandagius laiškus, prašant paleisti iš 
kalėjimo kun. Svarinską, šiuo adresu:

USSR, Moskva, iul. (Pushkinskaya 15a 
Gencralnomu (Prokuroru A. Rekunkovu.

„Europos Lietuvio“ skaitytojai taip 
pat galėtų prisidėti savo laiškais.

M. B.

ELENAI ŠOVIENEI-MOČIUTEI mirus 
K. šovai, sūnums ir (jų [šeimoms 

reiškiame 'gilią užuojautą ir1 
kartu (liūdime.

LSS Anglijos Skautų Vadija, 
Sesės ir Broliai

PLB PLANAI
POSĖDŽIAVO PLB VISUOMENINIŲ

Pri.m. gruodžio 10 d. New Yorke posė
džiavo naujai PLB valdybos patvirtinta 
PLB Visuomeninių reikalų komisija. Pir
mame posėdyje dalyvavo visi komisijos 
nariai: Alg. Gečys (pirm.) Juozas Danys 
(pirm, pavad.), vicepirmininkai dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Bronius Nemidkas ir 
Gintė Damušytė. Specialiu kvietimu posė 
dyje svečio teisėmis taip pat dalyvavo 
JAV LB Visuom. Rkl. Tarybos pirm. Jo
nas Urbonas ir JAV LB atstovė „Ameri
cans for due Process“ Daiva Kezienė.

Posėdžio metu nutarta stipriai remti 
Europos Parlamento priimtos rezoliuci
jos įnešimą į Jungt. Tautų dekolonizaci
jos komitetą. Šiuo reikalu bus artimai 
bendradarbiaujama su BATUNo organi
zacija ir į akciją bus įjungtos visos PLB 
priklausančios kraštų bendruomenės. 
Apgailestauta, kad kai kurie kiti mūsų 
laisvinimo veiksniai šiuo klausimu dar 
nėra davę BATUNo planams savo prita
rimo. Pritarta Baltų amerikiečių laisvės 
lygos (BAFL) spaudoje iškeltam siūly
mui Pabaltijo valstybėms išrūpinti oficia
laus stebėtojo statusą prie Jungt. Tautų. 
Posėdžio dalyvių pageidauta, kad minimu 
klausimu pirmiausia būtų suderintos lais 
vinimo veiksnių, BATUNo ir BAFL, nuo
monės.

Svarstyta reikalingumas Ir svarba už
tikrinti ilgalaikį Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos tęstinumą Kanadoje ir D. Bri
tanijoje. Jei LB pastangos šiuo klausimu 
bus sėkmingos JAV-se, bus stengiamasi, 
kad panašaus laimėjimo būtų susilaukta 
Kanadoje ir D. Britanijoje. PLB ir toliau 
rūpinsis Lietuvos garbės konsulo Australi 
jai paskyrimo reikalu. Šiuo klausimu ir 
toliau bus bendradarbiaujama su Lietu
vos Diplomatijos Šefu Ir Australijos LB 
Krašto valdyba.

Posėdyje specialus dėmesys buvo skir
tas pagalbos tiekimui Lietuvos pogrin
džiui, sąžinės kaliniams ir jų šeimoms. 
Konstatuota, kad mūsų laisvinimo veiks
niams šioje srityje mažai besidarbuojant, 
PLB šiam klausimui privalo skirti ypatin
gą dėmesį.

Nutarta atnaujinti prieš keletą metų 
ruoštas PLB, JAV LB, Kanados LB ir 
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos konfe
rencijas politiniais klausimais. Sekančiai 
politinių studijų konferencijai parinktas 
New Yorko miestas. Konferencija įvyks 
ateinantį pavasarį ir joje dėmesys bus 
skiriamas Europos Parlamento rezoliuci
jos pravedimui Jungt. Tautose ir tikėjimo 
persekiojimui Lietuvoje.

Posėdyje detaliai buvo išdiskutuotos 
PLB valdybos priimtos gairės PLB — VL 
TKO atstovų pasitai'imui. Konstatuota 
svarba siekti šių dviejų institucijų santy
kių greitam išlyginimui, š.m. gruodžio 17d 
Čikagoje įvykusiame PLB — VLIKO 
atstovų pasitarime PLB atstovavo Vi
suom. Rkl. Komisijos nariai dr. K. Am
brozaitis, inž. J. Danys ir inž. A. Gečys.

D. Kezienė ir J. Urbonas painformavo 
apie jų neseniai turėtus apsilankymus vai 
džios įstaigose Spec. Investigacijų Įstai-

JAŠKUNO IR GAJAUSKO (PADĖTIS

USSR News Brief (Briuselis, 1983 lap
kričio 15) žiniomis, Henrikas Jaškūnas 
perkeltas iš specialaus režimo į griežtą 
režimą toje pačioje stovykloje (VS-389/ 
36). Toks pats perkėlimas buvo pasiūly
tas ir Baliui Gajauskui, bet jis atsisakė 
įteikti prašymą. (ELTA)

ANDROPOVO LIGA

Vakarų spaudoje vis pasigirsta naujų 
spėliojimų apie Andropovo paslaptingą 
ligą. Vienas Vakarų Vokietijos žurnalas, 
remdamasis sovietiniais šaltiniais, tvir
tina, kad Andropovas sergąs virusine in
fekcija, kuri kilusi po jam padarytos inks 
tų persodinimo operacijos. Žurnalo žinio
mis, gydytojai Andropovui leidžia atsikel
ti iš lovos, bet jis, bent šiuo tarpu, nėra 
pajėgus dirbti. Andropovas jau beveik 
penkis mėnesius nesirodo niekur viešai, 
bet nesirodymo priežastys niekad nebuvo 
oficialiai paaiškintos. Tik kai kurie val
džios pareigūnai buvo pranešę, kad An
dropovas sergąs gripu. (LRTV)

D.B.L.S-gos Tarybos pirmininką 
p. (R. šovą ir D.B.L.S-gos C-ro V-bos 
narį p. E. šovą, jų brangiai motinai 

a.a. E. ŠOVIENEI (mirus, 
skausmo valandoje (gilią iižuojautą 

reiškia
D.B.L.S-gos Tarybos (Prezidiumas

REIKALŲ (KOMISIJA

gos (OSI) reikalu. Po ilgesnių diskusijų 
prieita nuomonės, kad iki šiol vykdytą 
akciją būtina stiprinti ir privalu imtis 
naujų priemonių OSI bendradarbiavimą 
su KGB nutraukti. Komisija pritarė su
rengimui mokslinės konferencijos vokie
čių okupacijos laikotarpiui Lietuvoje nuš 
viesti. šios konferencijos pranešimai bū
tų išleisti atskira knyga. Konferencijos 
sėkmingumą užtikrintų tuo klausimu 
mokslinės medžiagos surinkimas iš Vo
kietijos archyvų. PLB ieškos lėšų kelių 
mokslininkų pasiuntimui darbuotis Vo
kietijos archyvuose.

Posėdyje taip pat svarstyta aprūpini
mas leidiniais apie Lietuvą Europos, Aus 
tralijos ir P. Amerikos bibliotekų, stei
gimas jaunimo politinio darbo internatū
rų, klaidų atitaisymas Lietuvą liečian
čiuose informaciniuose leidiniuose, JAV 
LB paruoštų radijo programų anglų kal
ba panaudojimo galimybės Kanadoje, D. 
Britanijoje, N. Zelandijoje ir Australijoje, 
Lietuvos sienų klausimai ir t.t. Posėdis už 
truko 6 valandas.

PLB v-bos spaudos ir informacijos 
komisija

KARD. GLEMPAS LANKYS LIETUVĄ?

Spalio 17 d. britų ,,Guardian“ dienraš
tis rašė, kad Lenkijos kard. Glempas, ku
ris neseniai lankėsi Vatikane, prasitarė, 
kad jis priimtų Maskvos pakvietimą ap
lankyti ortodoksų patriarchą Pimeną.

Vatikane kalbama, kad kard. Glempas 
gal prašys Maskvos leidimo aplankyti ka-
talikišką Lietuvą.

TESTAMENTAI
Prel. J. Balkūno P. A. pranešimas 

TESTAMENTŲ REIKALU:
Paskutiniais laikais girdime, kaip oku

puotos Lietuvos pasamdyti advokatei su- 
doroja aukštas sumas ir nuskriaudžiamos 
giminės Lietuvoje ir net Amerikoje. Pas
kutinėmis žiniomis rusai gauna apie 6 
milijonus dolerių kasmet iš mūsų. Kodėl? 
Tik dėl blogai surašytų testamentų! Kas 
darytina? Turime pasimokyti, kaip sura
šyti testamentą naudingą giminėms ar ki
tiems.

Pirma taisyklė — Nebūk be parašyto 
testamento. Nepaisant kokio amžiaus esi, 
ar vedęs ar ne, ar turtas didelis ar mažas, 
visada turėk teisingai surašytą testamentą. 
Be testamento mirusio viengungio (turtas 
patenka vyriausybei. Giminės iešką velio- 
nies turto per advokatus Išleidžia daug 
pinigo.

Antra taisyklė — Surašyk testamentą 
pas advokatą. Jei vedęs, tai atskirus tes
tamentus rašo vyras ir žmona. Vienas kitą 
teskiria vykdytojais, 2 ar 3 liudininkai pa 
sirašo notaro akivaizdoje, kad matė testa
torių pasirašant po testamentu ir liudija, 
kad testatorius pasirašydamas testamentą 
buvo teisėto amžiaus, sveiko proto, geros 
atminties ir pasirašė laisva valia. Svarbu, 
kad testamento vykdytojas — trustee — 
ar administratorius būtų rimtas, patikimas 
ir sugebąs tas gareigas atlikti. 
Komplikacijos (bus išvengiamos, kai vyras 
savo žmoną, o žmona savo vyrą skiria 
administratorium — testamento vykdyto
ju. Tokie testamentai visuomet sudaromi 
visai atskirai vienas nuo kito iir jie vadi
nasi: „Reciprocal Last Will and Testa
ment“ tarp vyro ir žmonos.

Trečia taisyklė — Darydami „Recipro
cal Last Will and Testament“, turime pa
galvoti apie netikėtumus: galimybė gali 
būti, kad vienas arba abudu kartu žūva, 
ar abu sunkiai suserga, susižeidžia ir ne
gali vykdyti administratoriaus pareigų dėl 
kokių kitokių priežasčių. Tad klausulė tes
tamente naudinga turėti numatant Power 
of Attorney arba testamento vykdytojo 
antrininką.

Ketvirta taisyklė — Mums lietuviams 
turintiems giminių okupuotoje Lietuvoje, 
kuriems užrašome dalį ar visą palikimą, 
arba teisiniu paveldėjimu palikimas jiems 
priklausytų, turime žinoti, kad okupantai 
deda visas pastangas mūsų dolerius už
grobti. Amerikoje jiems dirba visas advo
katų tinklas. Sekama spauda su mirusiųjų 
pranešimais, giminių laiškai cenzūruojami 
ir net siunčiami Amerikon giminės pali
kimus išieškoti. Ir taip palikimo pinigai 
patenka į okupanto iždą, o giminėms iš
mokama tik vargani likučiai.

Penkta taisyklė — Testamente svarbu 
įrašyti, kad Lietuvoje gyvenantiems gimi
nėms nebūtų išmokama pinigais, bet me
džiaga, siuntiniais ar kitais daiktais, tik

Associated Press žinių agentūra, kurios 
informacijomis plačiai pasinaudoja pa
saulinė spauda, paskelbė ilgą pranešimą 
apie Lietuves Diplomatijos šefo ministro 
Stasio Lozoraičio mirtį Romoje gruodžio 
24 dieną. Pateikdama ministro Lozoraičio 
biografinius duomenis, agentūra prime
na, kad velionis atstovavo nepriklausomai 
Lietuvai Berlyne, Vatikane, Romoje, ket
verius metus buvo nepriklausomos Lietu
vos užsienio reikalų ministru, ypač rūpin
damasis Pabaltijo kraštų tarpusavio ben
dradarbiavimo stiprinimu. Lozoraitis buvo 
vienas iš Pabaltijo valstybių santarvės 
steigėjų. Agentūra toliau rašo, kad sovie
tam okupavus Lietuvą, paskutinė nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė paskyrė 
Lozoraitį užsienyje veikiančios Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefų ir kad sias pa
reigas jis ėjo ligi savo mirties, drauge su 
kitais diplomatinės tarnybos nariais at
stovaudamas tarptautinėje plotmėje Lietu 
vos valstybės suverenumui. Ministras Lo
zoraitis buvo palaidotas Romoje gruodžio 
28 dieną. Velionio šeimą pasiekė gausūs 
užuojautos pareiškimai, jų tarpe Bažny
čios Viešųjų Reikalų Tarybos sekreto
riaus arkivyskupo Silvestr'ini ir Italijos 
užsienio reikalų ministro Andreotti, kitų 
valstybininkų ir diplomatų.

LIETUVIŲ (KALBA MILANO 
KATALIKŲ UNIVERSITETE

Milano Katalikų Universitete lietuvių 
kalbą ir kultūrą dėsto Tėv. Tąsius Eremi
nas, I.C. Lietuvių kalbos istoriją — Guldo 
Michelini.

MARIJIA (RUDIENĖ — 
CARE DIREKTORĖ

Marija Rudienė, Balto centro valdybos 
.pirmininkė, New Yorke įvykusiame 

. CARE direktorių suvažiavime, perrinkta 
I direktore naujam terminui.

ne doleriais. Tą teisę testatorius paveda 
testamento vykdytojui. Jei tai nebūtų įmia 
nomia, <ar nepatogu padaryti, sakysim per 
du metus, tai palikimą pervesti kokiai kul
tūrinei ar politinei organizacijai, pavyz
džiui Tautos Fondui — Lithuanian Natio
nal Foundation, Ine.

šešta taisyklė — Tautos Fondas turi pa
tarėjus palikimų reikalams. Jei kyla pas 
Jus kokie klausimai dėl testamento sura
šymo ar paruošimo, tai Tautos Fondas 
mielai Jums patarnaus. Tautos Fondas tu
ri testamentų pavyzdžius ir nemokamai iš
aiškins įvarius kitus klausimus. Rašykite 
Tautos Fondo Centrui. Antrašas: 345 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, arba 
P.O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Savo valstijoje kontaktuokite Tautos Fon
do Įgaliotinius. Jie padės. ,

Tautos Fondo advokatai — arba išlaidas 
Jums grąžins Tautos Fondo centras — pa
tarnaus testamentų paruošime. Dažnas už
rašo testamento vykdytoju — executor — 
Tautos Fondą. Tautos Fondas jau 39 me
tai tarnauja lietuviui ir Lietuvai. Augin
kime Fonde geležinį kapitalą Lietuvai lais
vinti. Tai Tautos Fondo Lietuvos Laisvės 
Iždas — Lithuanian Liberty Chest.

ELTA Nr. 9

Redakcijos prierašas
Niekas šiandieną nenustemba, jei vie

ną gražią popietę labai jau malonus vyriš 
kis, labai maloniai šysodamasis ateina 
pas jus į namus ir praneša jums džiugią 
naujieną, kad, sakysim, JAV ar Anglijoje 
ar kitoje Vakarų valstybėje pasimirė jū
sų giminaitis. Žmogelis nenustemba, kad 
šis viską žino apie jo giminaitį, nors nei 
laiškų nerašė, nei siuntinių negavo..., 
bet vyresnysis brolis viską žino, o mūsų 
brangioji KGB saugo mus budriai... 
Kaįp paaiškėja vėliau, ne dėl to „susirū
pino“ šis, taip įtartinai malonus vyriškis, 
miręs giminaitis paliko Vakarų banke 
gana apskritą sumelę valiutos! hard cur
rency), o jos taip reikia Sovietams, juk 
niekas už rublius neparduoda Amerikoje 
aukštos technologijos įrengimų, skaičiavi
mo mašinų, grūdų, kas Reaganui rublis- 
popieriaus gabalas ir tiek. O kaip gamin
ti ginklus, raketas, bombas be ameriko
niškų įrengimų? Pasiūlymas toks: pasi
imkite palikimą sovietiškais rubliais ir 
tokiu būdu padėsite didžiajai tėvynei, juk 
tarybinis patriotizmas aukščiau visko... 
Nesvarbu ir tai, kad ką JAV nusiperki už 
dolerį, Vilniuje arba visai negausi arba 
sumokėsi 100 rublių, o keitimo kursas 
$1 — 98 kapeikos. Bet... jei palikimas ati
duodamas materialinių vertybių forma, 
tada kitas reikalas — Kremliaus iždui 
jokios naudos. Valdžia labai dėl to pyks
ta. Matyt todėl atsikeršydami ir muitą pa
kėlė visu šimtu procentų. Bet muitą žmo
nės sumoka tik rubliais!

METUVOJE
Mirė A. Miškinis

1983 m. gruodžio 16 d. Lietuvoje mirė 
poetas Antanas Miškinis.

Gimęs 1905 m. sausio 29 d. Utenos 
apskrityje, Antanas Miškinis 1926 metais 
baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją ir 1931 
m. VDU humanitarinių mokslų fakultetą. 
Po to mokytojavo gimnazijose. Po karo 
likęs Lietuvoje, 1948 m. buvo bolševikų 
suimtas ir ištremtas į Sibirą. Grįžęs lį 
Lietuvą 1956 m. rugpjūčio mėn. ir atlikęs 
„atgailą“, toliau dirbo kūrybinį darbą.
„Bangos“ sukaktis

Kauno radijo gamyklos kino studija 
„Banga“ per 25 gyvavimo metus sukūrė 
daugiau kaip 60 įvairių kino filmų. „Ban
gos“ dokumentiniai, vaidybiniai ir multi
plikaciniai kino filmai ne kartą aukštai 
įvertinti. Pelnė apdovanojimus tarptau
tiniuose festivaliuose Suomijoje, Čekoslo
vakijoje ir Šveicarijoje.
Pirmasis prizas S. (žvirgždui

Ispanijoje surengtoje 5 7-j e tarptautinė
je fotoparodoje dalyvavo 312 autorių iš 
17 pasaulio šalių. Jie eksponavo 766 dar
bus. Pirmuoju prizu už peizažą „Rudens 
kelias“ apdovanotas vilnietis Stasys 
žvirgždas.
Geriausia sportininkė

1983 m. geriausia sportininke Lietuvo
je išrinkta lengvaatletė, pasaulio rekor
dininkė Ana Ambrazienė. Praėjusias me
tais ji pagerino 400 m barjeriniam bėgi
me pasaulio rekordą .(54,02 sek.).
Bendrabutis pedagoginio instituto studen
tams

Šalia Valstybinio pedagoginio instituto 
Vilniuje pastatytas naujas devynių aukš
tų bendrabutis studentams. Tame ben
drabutyje įsikurs 449 busimieji mokyto
jai. Jaunoms studentų šeimoms paskirti 
dviviečiai kambariai.
Meninės gimnastikos čempionė

Pasaulio taurės laimėtoja ir absoliuti 
VIII Sov. Sąjungos spartakiados meninės 
gimnastikos čempionė 1983 m. buvo vil
nietė D. Kutlkaitė.
Priešakyje — didelis darbas

Lietuvos Kom. partijos CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius LKP CK 
XII plenume sausio 2 d. pareiškė: „Dėl 
agresyvių imperalistinių sluoksnių kaltės 
labai paaštrėjus tarptautinei padėčiai, be
sąlygiškas valstybinio plano įvykdymas 
tampa ne tik kiekvieno tarybinio žmo
gaus, kiekvieno darbo kolektyvo, kiek
vienos partinės ir visuomeninės organiza
cijos pareiga, bet ir patriotine prieder
me“.
I,aivai Kaspijos žvejams

Klaipėdos „Baltijos“ laivu statykloje 
Kaspijos žvejų užsakymu pastatytas ir 
perduotas raujas žvejybinis laivas. Lai
vas aprūpintas šaldytuvais. Tai jau tre
čias tokio tipo laivas, pastatytas Kaspijos 
žvejams Lietuvoje.
Drausminės (nuobaudos

Už dešrų, kurių kaina 2,3 rublio,parda
vinėjimą po 2,9, Kauno miesto 245-je par
duotuvėje nužeminta vyr. pardavėja I. 
Laukaitienė: trims mėnesiams perkelta į 
jaunesniosios pardavėjos pareigas. Draus
minėmis nuobaudomis nubaustos ir kitos 
parduotuvės darbuotojos, pažeidusios pre
kybos taisykles.
P. Griškevičius Kuboj

Sausio 4 d., atidengti paminklą Leninui, 
kartu su sovietų delegacija iš Maskvos į 
Havaną išskrido ir LKP sekretorius P. 
Griškevičius.
Vėtra Baltijos pajūryje

Sausio 1-2 d.d. siautusi vėtra apgadino 
Klaipėdos uostą ir pridarė daug nuosto
lių. Prieplaukoje sustojo kranai, nedirbo 
dokininkai.
Ignalinos atominė elektrinė

Gruodžio '31 d. paleistas pirmasis Igna
linos atominės elektrinės blokas, kurio 
galingumas — pusantro milijono kilovatų.

Šalia jėgainės statoma nauja gyvenvie
tė Sniečkaus vardu, kurioje jau dabar 
yra 25,000 gyventojų. Tai bus naujausia 
rusų kolonija Lietuvoj.
Iš vienkiemių į (gyvenvietes

Daugiau kaip 4500 kolūkiečių šeimų 
1983 m. persikėlė iš vienkiemių į gyven
vietes.

ELENAI PETRONĖLEI ŠOVIENEI 
mirus,

Jos vyrui, sūnums ir jų šeimoms 
reiškia gilią užuojautą.

DBLS ir LNB Valdyba
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PABALTIEČIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
PIETŲ AUSTRALIJOJE: JOS TIKSLAI 

IR ATSIEKLMAI

(Paskutiniu metu pasigirsta spaudoje 
įvairių nuomonių ir pasisakymų dėl „Pa
baltijo kraštu“, „Pabaltiečių“ ir „Baltų“ 
vardų naudojimo tikslumo. Pozityvi kri
tika ir analizė yra reikalingos, tiesiog ne- 
pamainoimos minčių vystymosi ir susi- 
kristalizavimo procese. Betgi, kaip Shake- 
speareas prieš 500 m. teigė: „Ar svarbu 
vardas? Kuo rožę bevadintum, jos kvapas 
lygiai bus malonus“. Taip ir mes — estai, 
latviai ir lietuviai — kuo mus bevadin
tum, esame Baltijos krantų vaikai. Ben
dras tikslas — savojo krašto laisvė ir ne
priklausomybė, negreito sugrįžimo tėvy
nėn perspektyva, paskatino pabaltietes 
Adelaidėje 1969 m. kovo 24 d. susiburti 
į organizaciją. Tą dieną Pabaltiečių mote
rų draugija Vakarų pasaulyje priėmė dar 
vieną kovotoją į savo gretas.

Turėdamos omenyje ilgesnės tremties 
sąlygas, pabaltietes pramatė, kad žodžiais 
ir skambiais ūbaisiais ramstyti veiklą yra 
nerimta. Susirinkusios trijų tautybių 
moterys, o jų buvo bene penkiolika, nu
statė busimosios draugijos ateities gaires, 
moterims būdingu idealizmo ir realizmo 
santykiu, pagrįstu meile, pasiaukojimu ir 
darbu. Motinišką meilę savo šeimai jos 
perkėlė į meilę gimtinei ir jos išsisklai
džiusioms vaikams. Buvo nustatyta, kad 
valdyba bus renkama vienerių metų ka
dencijai, o pirmininkaus e.stė, latvė ir lie
tuvė eilės tvarka pamečiui. Iš lietuvių 
Pabaltiečių moterų draugijai vadovavo: 
Elena Dainienė, Bronė Mockūrfienė, dr. 
Stasė Pacevičienė, dvi kadencijas, ir Ode
ta Stimburienė.

Kovoje už Pabaltijo kraštų laisvę ir ne
priklausomybę, jos stengiasi apjungti 
estes, latves ir lietuves, stiprinti jų soli
darumą ir padėti joms išlaikyti ir puose
lėti savo krašto kultūrą bei tautinius pa
pročius. Skatindamos įvairiausias būdais 
tautiniu papročių išlaikymą, jos, pav., 
rengia kasmetinį kalėdinį pobūvį. Kiek
viena tauta iš eilės puošia tautiškais mo
tyvais eglutę ir per suneštinę vakarienę 
svečiai ir narės mokosi ir gieda vienos 
kitų kalėdine’ giesmes.

Pabaltiečių moterų draugija nepasiten
kina veikla savųjų tarpe. Teikdamos pa
galbą paliepusiems vaikams, jos priside
da kasmet prie lėšų telkimo vajaus vaikų 
ligoninei, paaukodamos savo rankų dar
bo tautiniais motyvais kūrinius. Pabaltie
čių kioskas, šitoje kas metais įvykstan
čioje mugėje, jau yra pagarsėjęs ir publi
kos mėgiamas. Tad nenuostabu, kad joms 
pavyksta sutelkti nemažai lėšų ir tuo pa
čiu pagarsinti Pabaltijo kraštus ir jų li
kimą australų visuomenėje. Jos ruošia

15 M. SUKAKTIES PROGA
taip pat mene ir tautodailės parodas, ku
rias aplanko Adelaidės gyventojai. Kar
tais joms pavyksta surengti tokias paro
das Švietimo ministerijos vestibiulyje ir 
tuo pačiu sudominti ten besilankančius 
krašto mokytojus. Šitos parodos pasižy
mi sukauptų eksponatų gausumu ir įdo
mumu. Neretai jos yra filmuojamos ir ro
domos televizijoje. Jos dalyvauja taip pat 
televizijos programose, kuriose yra rodo
mi gintarų ir tautodailės išdirbiniai, kalė
diniai šiaudinukai, margučiai ir velyki
niai stalai, papuošti beržų šakomis, ra
guoliais ir kitais būdingais patiekalais.

Jų užsimojimuose svarbią vietą užima 
ryšiai su australų moterų organizacijo
mis, kaip, pav., National Council of Wo
men of South Australia. Tai joms duoda 
progos supažindinti australes su mūsų 
kraštais, siekiant jų pritarimo kovoje dėl 
žmogaus teisių ir pavergtų tautų išlais
vinimo. Taip pat įgyvendina savo tikslus 
skaitydamos paskaitas tautiniais ir politi
niais klausimais. Kai yra reikalas, jos ra
šo peticijas, atspausdina ir išplatina bro
šiūras mums svarbiais klausimais.

Glaudžiai bendradarbiaudamos su Bal
tų Taryba, padeda suruošti birželio mėn. 
trėmimų į Sibirą minėjimus. Siunčia siun 
finelius politiniams kaliniams ir aktyviai 
remia „Baltic News“ leidimą, šitas HEL 
LiP (Help the Estonian, Latvian and Lith
uanian Peoples) organizacijos leidinys 
anglų kalboje yra nemokamai siunčia
mas parlamentarams, dvasiškijai ir pa
geidaujančiai visuomenei. (Tiražas 2.500). 
Jos taip pat aktyviai remia Pabaltiečių 
jaunimo organizaciją.

Aišku, Pabaltiečių moterų draugija, 
kurioje susibūrė įvairių interesų ir pro
fesijų moterys, gerai žino, kad šiuo metu 
nėra realistiška laukti politikų stipresnių 
pasisakymų ar žygių, reikalaujančių lais
vės ir nepriklausomybės Pabaltijo kraš
tams. Didžiosios Vakarų valstybės atsi
žvelgs į mūsų reikalavimus, kai politinės 
sąlygos tai padiktuos. Betgi, jos nenulei
džia rankų ir kantriai purena dirvą, lauk
damos momento, kai klausimas pasidarys 
aktualus. O tuo tarpu pasitenkina mažes
niais laimėjimais, kaip, pav., National 
Council of Womenof S.A. metinėje darbų 
apyskaitoje tilpęs paragrafas liečiąs Pa
baltijo kraštus.

„Learning of the continuing plight of 
people resident in the Baltic States the 
following resolution was forwarded to 
National Council of Women of Australia:

„We urge the National Council of Wo
men of Australia, through its parent body, 
the International Council of Women, to 
make known to the Soviet Union, through 
United Nations' channels open to it, the 
concerned thinking of Australian Women 
and the desire that the Baltic States 

should once again be allowed to have 
their own independence and the con
tinued deportation of its citizens be stop
ped forthwith".
Annual Report 1983 of National Council 

of Women of South Australia.

Tai labai ryškus pavyzdys, kaip mūsų 
moterys, įėjusios j Australijos moterų or
ganizacijų valdybas, gali iškelti ir sudo
minti kitus mums rūpimais klausimais. 
Energingos Baltų Tarybos pirmininkės 
(198'3 m.) ir Pabaltiečių moterų draugijos 
narės dr. S. Pacevičienės dėka, kuri atsto
vauja šią organizaciją N.C.W.S.A. valdy
boje, yra rengiamas straipsnis apie Pa
baltietes ir jų įnašą Pietų Australijos gy
venime nuo imigracijos pradžios iki šių 
dienų, šis straipsnis tilps Pietų Australi
jos 150 metų jubiliejaus proga išleidžia-

TAUTOS
Neseniai Čikagoje gimusio „Tautos gy

vybės“ politinio, literatūrinio, tautinio są
moningumo žurnalo Nr. 1 (spalis-lapkri- 
tis-gruodis) praėjusią savaitę pasiekė ir 
Angliją, žurnalą redaguoja ir leidžia Biru 
tė Kemežaitė. Tuo tarpu numatyta leisti 
keturis numerius per metus.

Supažindindama skaitytojus su naujojo 
žurnalo siekiais, ji rašo:

„Šio žurnalo pagrindinis tikslas yra 
Lietuvos nepriklausomybės (valstybinio 
savarankiškumo) siekimas, nes Lietuvos 
suverenitetas yra tautos gyvybės (išliki
mo) pagrindas. Tokiam siekimui pažadin
ti yra pajėgus tiktai tautinis sąmoningu
mas, įžiebiantis tėvynės meilę, kurios jė
ga išugdo tautinį atsparumą. Juo stipres
nė žmoguje tėvynės meilė, juo tautiškai 
jis bus atsparesnis-nepalaužiamas. Tai la
bai svarbus tautos gyvybės kriterijus.

Net lietuvių tautinė kultūra tegali iš
likti savita (originali) bei pasauliniai 
reikšminga tiktai savarankiškos valstybės 
ribose. Amerikoje ji yra tiktai Amerikos 
kultūros dalimi.

Okupacija yra užėmimas svetimos teri
torijos su karinių pajėgų pagalba. Krašto 
su tauta pagrobimas. Tai imperialistinis 
veiksmas, o ne komunistinis. Todėl kova 
už nepriklausomybę yra kova prieš im
perializmą. Tokiu būdu šis žurnalas yra 
antiimperialistiniis. Kova prieš komuniz
mą, yra kova tiktai prieš imperialistų 
režimą (santvarką), tai satelitinių, ne 
okupuotų valstybių kovos tikslas. Lietu
va nepriklauso tiktai komunistų pavergtų 
tautų grupei. Ji priklauso okupuotų kraš
tų grupei ir todėl jos priešas yra rusiška
sis imperializmas. Komunistinį režimą 
mums sovietai primetė tiktai per okupa- 

moje knygoje. O tai jau yra nemenkas 
atsiekimas, kuris duos progos paaiškinti, 
kodėl mes čia atsiradome, ir taip pat pa
minėti mūsų įnašą šio krašto kultūroj, 
mene, moksle ir profesijose.

Taip pat pasiekta, kad N.C.W.S.A. pa
skleidė po visą Australiją per savo lei
džiamą organą (Newsletter — Nov.1983) 
žinias apie estų, latvių ir lietuvių politi
nius kalinius ir paraginimą paremti juos 
ir jų šeimas maldomis, laiškais, siunti
niais ir žygiais, kurie padėtų kaliniams 
atgauti laisvę.

Sena lietuviška patarlė sakė: „Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo“. Tad ir Pietų 
Australijos Pabaltiečių moterų draugijos 
įnašas tebūna tas lašas, kuris susijungęs 
su kitais, kaip jūros banga nuplaus Pa
baltijo krantus nuo sovietinės priespaudos 
ir kaip tyras lietus padės atgaivinti lais
vę ir nepriklausomybę mūsų gimtinėse!

Isolda I. Poželaitė-Davis 
Pietų Australija

GYVYBĖ
ciją per imperialistinę agresiją. Pavergi
mas (vergija) reiškia tiktai žmogaus iš
naudojimą. Sovietų Rusija, okupuodama 
Lietuvą, pažeidė (užgniaužė) jos suvere
nitetą, kuris yra visiškas valstybės ne
priklausomumas nuo kitų valstybių jos 
vidaus reikalų ir užsienio santykių tvar
kyme. Rusija panaikino Lietuvos vardą, 
tautinę vėliavą ir mūsų herbą. Tai žy
miai daugiau negu individo išnaudojimas 
(žmogaus teisių pažeidimas). Todėl rei
kia stebėtis kai kurių politinių ir kitokių 
veiksnių negalvosimu, politinės padėties 
nesupratimu, ir Helsinkyje, Madride bei 
kitur, reikalavimu okupuotiems tiktai 
pilietinių teisių, o ne Rusiją pasitraukti 
iš okupuotų kraštų. „Žmogaus teisių“ gy
nėjai nepagalvoja, kad komunistai-im- 
perialistai yra taip pat žmonės su tokio
mis pat žmogaus teisėmis ir jomis pasi
remdami persekioja kitus. Tokiu būdu, 
žmogaus teisių gynimas reiškia ir komu- 
nistų-imperialistų teisių gynimą. Ar tai 
ne kuriozas? Juk visose valstybėse žmo
gaus (piliečio) teisės yra valstybinių tei
sių apribotos. Labai abejoju, ar JAV pre
zidentas su savo piliečiais elgtųsi taip, 
kaip jam kitos valstybės padiktuotų. Tad 
ir Sovietų Rusija turi tą pačią teisę kitų 
valstybių reikalavimų neklausyti. Be to, 
kieno valdžia, to ir režimas. Tačiau Rusi
ja ir kitos valstybės žino, kad niekas ne
turi teisės kitų valstybių aneksuoti. To
dėl, siekdami Lietuvos nepriklausomybės, 
lietuviai turėtų remtis rimtu, politišku 
pažeisto (užgniaužto) suvereniteto argu
mentu, o ne kokio ten pasaulinio indivi
do — žmogaus teisėmis...

„Tautos gyvybės“ redakcija žurnale ne
skirs daug vietos kovai prieš komunizmą,

Iš mano gyvenimo
Dr. Petro Radvilos ,atsiminimai

Tai neseniai pasirodžiusi, gražiai Sale- 
zHeįių instituto Romoje vokiečių kalba iš
leista brošiūra: turtinga savo lietuviškos 
buities gyvenimo prisiminimais, prade
dant šio šimtmečio pradžia dar caro lai
kais Lietuvoje, baigiant šių dienų emi
gracija. Sakoma, genys margas, svietas 
dar margesnis, ir kokių išgyvenimų šioje 
patrauklioje, gražia proza parašytoje ir 
gera vokiečių kalba atpasakotoje knygelė
je nėra. Sakinys po sakinio, vaizdelis po 
vaizdelio atpina ilgą, šakotą gyvenimą, 
pradedant piemenėlio buitimi, Vargo mo
kykla kaime, darbščiam, tiesiam, pasiry
žusiam ū'kininkaičiui siekant toliau moks
lo, kuris ji nuveda ir 'į kitas šalis, tiriant, 
ieškant, ir savo mokslo išdavas savajam 
kraštui suteikiant. Dviejų pasaulinių karų 
ir dviejų okupacijų metu perpinti asmeni
nio gyvenimo vingiai, savo giminę sujun
gus su Šveicarijos kalnų šalimi, ir savo 
ainiams perduodant šį, labai gyvai parašy 
tą ir kartu lietuviško gyvenimo odisėją 
atvaizduojantį, įnašą.

J. P.

nes komunizmas nėra mūsų priešas nu
meris pirmas. Mūsų baisiausias priešas 
yra rusiškasis ir lenkiškasis imperializ
mas. Pirmasis mūsų kraštą su tauta jau 
yra pagrobęs, o antrasis tyko palankios 
progos, šiandien aukščiausias mūsų kovos 
tikslas yra Lietuvos nepriklausomybės at 
garimas — ištrūkimas iš Rusijos Imperi
jos glėbio...

„Tautos gyvybė“ yra bepartyvinis žur
nalas. Tad visos mūsų pastangos per jį 
bus skirtos tėvynei Lietuvai. Lietuvius 
tautiškai sąmoninti, žiebti tėvynės meilę, 
kelti herojišką dvasią, yra dalis „Tautos 
gyvybės“ uždavinių. Tuo tarpu yra nu
matyta išleisti keturis numerius per me
tus.

„Tautos gyvybėje“ bus tvirtai pasisa
kyta prieš įvairių veiklos sričių antitau- 
lines-antinacionalines tendencijas; prieš 
peršamą pavojingą lietuvių-lenkų uniją, 
bendros kovos prieš bendrą priešą vardu; 
prieš tautai žalingą, demoralizuojančią 
pornografinę literatūrą; prieš lietuvių 
tautos išlikimui kenksmingas, kosmopoli
tines bei internacionalines sugestijas 
prieš mišrių šeimų sudarymą ir t.t.

Šis pirmasis žurnalo numeris yra kuk
lus, bet ateityje, kiek galimybės leis, jis 
bus visapusiškai tobulinamas ir ugdomas. 
Bus stengiamasi sudaryti nuolatinių 
bendradarbių grupę. Užsimojimus tobu
liau bei sėkmingiau įgyvendinti yra įma
noma tiktai palaipsniui...“

K. BINKIS IR P. TARULIS
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Stryjikovskis savo kronikose šitaip pasakoja apie tą 
įvykį. Lietuvos kunigaikštis Šventaragis su savo sūnumi 
Gerimantu medžiodamas užėjęs šią vietą ir buvęs sužavė
tas gamtos gražumu, čia jis apsistoja ir įkuria šventyklą. 
Kunigaikščiui Šventaragiui mirus, Gerimantas, tėvo valią 
vykdindamas, iškerta šimtametį ąžuolyną, padaro didelę 
aikštę, paaukoja dievams daugybę žvėrių ir Lietuvos di
dikų ir bajorų akivaizdoje, ant milžiniško laužo, sudegina 
savo tėvo kunigaikščio Šventaragio kūną. Sekant bočių 
papročiu kunigaikštis sudegintas puikiausiuose karo šar
vuose, ginkluotas, gražiausiuose parėduose. Kartu su ku
nigaikščiu sudegę jo mylimieji medžioklės šunes, vana
gas, sakalas, žirgas ir tarnas. Nuo to laiko tas slėnis, da
bartinė Katedros aikštė, ir buvo Šventaragio slėnu vadina
mas Ir pasiliko paprotys toje vietoje mirusųjų kunigaikš
čių kūnus deginti.

Gerimantas, tapęs Lietuvos kunigakščiu, 1265 metais 
čia pastatęs akmeninę Dievaičio Perkūno stovylą. Gan 
erdvus šventyklai skirtas plotas vėliau buvęs aptvertas 
aukšta akmenine siena. Dangčio šventykla neturėjusi. 
Susisiekti su miestu iš Vilnios upės pusės buvę palikti var
tai. Prieš tuos vartus buvusi įtaisyta vieta, kur buvę sude
damos visos apeigoms reikalingos įmonės ir šventosios 
brangenybės, šventyklos apačioje, giliame rūsy, buvę lai
komos garbinamos gyvatės, rupūžės ir kiti stabmeldžių 
kultui reikalingi gyviai. Didysis bokštas virš šventovės 
sienų siekęs 16 uolakčių aukščio. Bokštas ir prieš jį au
kuras buvę sukrauti iš akmenų. Į aukurą vedę 12 papėdžių 
laiptai. Papėdės turėję po vieną uolaktį aukščio ir tris 
uolaktis pločio. Patį aukurą supusi dar viena akmeninė 
tvora. Jo viršų puošę taurų ragai ir kiti panašūs pagraži
nimai. Dvylikos papėdžių laiptai turėję ypatingos reikš
mės: kiekviena ta papėdė buvusi skirta vienam zodiako 
ženklui. Aukščiausia papėdė vėžio, žemoji — ožio. Kiek
vienoje papėdėje buvusi pastatyta kurį nors zodiako ženk
lą vaizduojanti figūra. Lietuvių stabmeldžių vaidilos ir 
žyniai sekdavę planetų kelią ir atitinkamu metu perkelda- 

vę ugnį nuo vienos 12 papėdžių į kiltą. Tuo būdu būdavus 
žymima kiekvieno mėnesio pradžia, apie ką ir žmonėms 
būdavęiš aukštojo Krivių Krivaičio rūmų bokšto praneša
ma. Metus lietuviai pažymėdavę įmūrydami į sieną su 
tam tikru ženklu plytą.

Kronikininkai pažymi, kad minėtos plytos dar XV 
amžiuje pietinėje katedros varpinės pusėje matęsis-

Vaidilų ir vaidilučių nuolat saugojama, degusi auku
re negęstamoji šventoji Ugnis.

Netoli šventovės angos gyvenęs savo atskiruose rū
muose vyriausias dvasinio lietuvių gyvenimo vadovas Kri
vių Krivaitis.

Įsikūrus Šventaragio slėny šventyklai, čia gausiai ap
sigyvena lietuviai. Jie skina miškus, taisosi savo grinde
les, vėliau ima ir daugiau dievams ir deivėms skirtų šven
tyklų statyti.

Veik kiekviena Vilniaus žemės pėda primena lietuviui 
jo bočių praeities dvasią. Taip, dabartiniame Antakalnyje 
senovėje lietuviai turėję visą Panteoną, šv. Petro bažny
čios vietoje buvusi meilės deivės Mildos maldykla. Bokš
tuose, kur stovi dabar rusų cerkvė, — Piatnickaja vadina
ma, XIII šmtm. būta bitininkų, aludirbių Ir midaus mėgė
jų užtarėjo Ragučio maldyklos, šis dievaitis buvęs garbi
namas ypač pokylių, sueigų ir įvairių iškilmių metu.

Taip pat ir kitose Vilniaus dalyse senovėje stovėję 
maldyklos, šventmiškiai ir aukurai. Narbutas pažymi to
lėjų religijos reikalams pavestų vietų buvus ten, kur da
bar Lukiškiai, Bernardinų sodas ir k.

Ne tik paties Vilniaus miesto apylinkėse, bet gana to
li į pietus ir vakarus įgyventa lietuvių. Kryžiuočiams vis 
smarkiau spaudžiant lietuvius iš pajūrio, Vilniaus sritys 
vis tirščiau tampa apgyvenamos.

Turtingas, nejudintų girių apgultas klonis prie Ne
ries ir Vilnios susiliejimo pamaži darosi lietuvių gyveni
me vis svarbesnis židinys. 1322 metais Gediminas perke
lia sostinę iš Trakų į Vilnių. Statoma Aukštoji ir žemoji 
pilys. Šventaragio slėnis, kur lig tam laikui buvo tik dva
sinis, tikybinis stabmeldžių centras, dabar tampa viso ir 
politinio ir kultūrinio Lietuvos gyvenimo židinys. Kiek
vienam lietuviui iš pat mažens gerai pažįstama legenda 
apie Gedimino sapną — ant aukštojo Vilniaus kalno kau
kiąs geležinis vilkas, ši legenda aiškiai parodo žmonėse 
tebegyvuojantį karštą troškimą Vilnių matyt garsiu ir 
stipriu miestu.

Turėdamas plačiausių sumanymų, Lietuvos valdovas 
pirma visako rūpinas savo naujos sostinės, Vilniaus, iš
plėtimu, turtinimu ir kultūrinimu. Jis jautė, kad savo jė
gomis ūmu laiku ne labai daug ką nuveiks, todėl siunčia 

pakvietimus į Rygą, Liubeką, štet’ną, Rostoką, Stralzun- 
dą ir Greisfeldą tų šalių amatininkams, meisteriams ir 
dailininkams atvykti į Vilnių. Kad didesnį naudingų jam 
žmonių būrį patraukus, Gediminas pažada ir suteikia 
jiems plačių privilegijų, palieka jiems tikybos ir teismų 
laisvę, padeda iš pradžių prasigyventi. Tuo būdu užsimez
gė prekybos ir politiniai ryšiai. Neužilgo Gediminas, be 
minėtų atskirų miestų, kreipiasi savo laiškais i Popiežių,, 
MinorCtų, Domininkonų ordinus ir Gotlando salos gyven
tojus.

Gediminas, naudodamasis kardininkų ir kryžiuočių 
tarpusavio nesantaika, darė pastangų patraukti Rygos 
vyskupą savo pusėn, kad gautų sau sąjungininką kovai 
su kryžiuočiais.

Gediminas pasiųstuos Popiežiui laiškuos nurodo, kad 
jis nieko prieš katalikybę neturįs, bet lig šiolei kryžiuočiai 
ir kardininkai savo netikusiu elgesiu žeminą tą tikėjimą 
ir kelią j ko šaly ipasibjaurėijmą. Rygos vyskupo Gedimi
nas prašė atsiųsti į Lietuvą mokančių lietuvių kalbos pa
mokslininkų, kuriems jis užtikrino laisvę ir dargi pažadė
jo pagalbos statant bažnyčias ir t. t. Tuos laiškuos mini
mi pažadai, laiduoją krikščionims laisvę, nėra, kaip kai 
kurie istorikai norėtų manyti, apgaulingas politinis ma
nevras. Tuo metu matome Vilniuje rusų cerkvių, kur ru
sai laisvai galėdavo savo tikybos apeigas atlikti- Lietuviai 
jiems nekliudė, bet patys nesidėjo prie jų tikėjimo nei su 
jais nesusiliedavo, o liko savo probočių papročiu uolūs 
šventosios Ugnies garbintojai.

Popiežius gavęs Gedimino laišką, pasiuntė savo vie
tininką į Lietuvą. Popiežiaus pasiuntinys Vilniuje Gedi
minui pareiškė, kad jis atvykęs jo apkrikštyti, kadangi 
savo laiške didysis kunigaikštis neva davęs sutikimą. Ma
tyt apie tai Gediminas nerašė ir jei ir buvo apie norą 
krikštytis ten minėta, tai be kunigaikščio žinios.

— Apie norą krikštytis aš nerašiau, — kalbėj o pasiun
tiniams Gediminas — jeigu brolis Bertoldas tą parašė, tai 
tegu ir atsakomybė jam už tai krinta. Jei aš kada nors 
esu norėjęs krikštyis, tad tegu pats velnias mane krikš
tija. Aš iš tikro sakiau, kad gerbsiu Popiežių kaip savo tė
vą, bet aš tą pasakiau todėl, kad Popiežius vyresnis už ma
ne. Visus senesnius — ir Popiežių, ir Rygos arkivyskupą, 
ir kitus — aš kaipo tėvus gerbiu, sau lygaus amžiaus — 
aš kaip brolius myliu, tuos, kas už mane jaunesnis, aš pa
siruošęs kaip sūnus mylėti. Aš iš tikro sakiau, kad krikš
čionims leisiu saviškai melstis, rusinams pagal jų papro
čių, lenkams saviškai; mes patys melsimės Dievui irgi pa
gal mūsų papročius. Juk visi mes vieną Dievą gerbiame.

(Bus daugiau)
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PRISIMINIMAI IR PASISAKYMAI
Lietuviškas (baras >— alinė

Nuo senų laikų lietuviuose žinomos 
smuklės, karčemos. Seniau jų daugumą 
Lietuvoje laikė žydai, o Klaipėdos krašte 
vokiečiai. Na, tai ir Čikagoje lietuviai per 
jas sėja lietuviškumą, ar ne?

Marquet Parke jos beveik visos ant 
gatvių kampų, kad nepaklystum. Įėjome 
j tokią kampinę alinę — taverną, kaip jie 
vadina. Apytamsų. Prašau merginą bon- 
kutę juodo alaus. Ji nesuprantanti lietu
viškai.

— Kodėl nekalbate lietuviškai, juk čia 
lietuviška taverna, ar ne?

Mergina (apie 25 metų) pakraipė galvą, 
nieko neatsakė. Pašaukė kitą merginą, ku 
ri suprato lietuviškai.

Ant sienų ir durų visokiausių amerikie
tiškų šūkių, plakatėlių, sportinių suveny
rų, net iš New York ir kitų tolybių. Anei 
jokio lietuviško plakato, užrašo, išskyrus 
mažą garsinimą apie Lietuvių Dienas, bet 
tokių pilna ir visai amerikietiškose vie
tose.

Keletas vyrų geria alų. Porą jų aiškiai 
lietuvišku akcentu grabaliojasi angliškai. 
Kiti, turbūt amerikiečiai, į šonus pasi
daužydami aiškina beisbolo ar bokso nuo
tykius.

— Kodėl neturime nieko lietuviško? Ko
dėl viskas čia taip baisiai amerikietiška? 
Juk jei čia lietuviškas baras, turėtų vy
rauti lietuviška nuotaika. Tuojau reikė
tų išmesti visas amerikiečių pigias šiukš
les. Kodėl neturite lietuviškų paveikslų ir 
šūkių?

— Aš nežinau. Aš čia tik dirbu, — at
sakė mergina.

Reiškia, lietuviškieji Čikagos barai yra 
pirmoje eilėje lietuviškumą naikinan
čios skylės.
Sugriuvę šaligatviai

Marquet Parko gatvėje, kur yra kelios 
garsios lietuvių valgyklos, keliose vietose 
taip sugriuvę šaligatviai, net baisu. Kiek 
ten išsisukta kojų? Kituose didmiesčiuose 
tokius spąstus mieste priverčia sutai
syti. Čikagoje, matyt, nei verčia, nei 
aplinkui gyvenantieji lietuviai dėl to var
ginas!. Svarbu, netoliese geras baras su 
degtine, raudonskruosčių merginų plaka
tėliais.
Gražios lietuvaitės

Lietuviškuose restoranuose patarnauja 
nepaprastai gražios, malonios lietuvaitės. 
Imk ir kelias iš eilės karūnuok gražuolė
mis. Viename restorane net lietuviškų pa
veikslų yra. ant sienos kasdien nuplėšia
mas kalendorėlis su Vytimi. Puiku.

Maistas tikrai skanus. Betgi brangus.
Sunku gauti lietuviškos spaudos

Iš kitur atvykus norisi nusipirkti lie
tuviškos spaudos. „Draugą“ ir „Naujie
nas“ galima gauti daugelyje vaistinių, 
maisto krautuvių, suvenyrų ir knygų 
parduotuvėse. Bet tokių nedaug. Gerokai 
pavaikščiojau, iki gavau savaitraščių, 
žurnalų (lietuviškų). Per mažai rūpina, 
masi savo spaudos platinimu.
Neskaito nė (jokio lietuviško leidinio

Lankiausi pas Lietuvoje universitetą 
baigusį. Dalbar jis neprenumeruoja nė 
jokio lietuviško leidinio, neperka jokios 
lietuviškos knygos! Aiškina, esą viens lai
kraštis per daug traukia į tokią pusę, ki

Lenino pagalbininkai
ŽMOGŽUDŽIŲ LANDYNĖJE

Mes jau esame apsipratę su teigimu, 
kad bolševizmą Rusijoje įkūrė kažkoks 
kaimukų-žydų mišinys, kurio pavardė yra 
Leninas. Tačiau pats vienas Leninas būtų 
nieko nepadaręs ir tą pačią dieną būtų bu 
vęs likviduotas. Jam reikėjo visos eilės 
pagalbininkų, tai kruvinai sistemai įkur
ti. Kas jie tokie? Dirstelkime į statistiką 
ir atsakymą bematant patys gausime.

Populiariai sakoma, kad bolševizmą Ru 
sijoje įkūrė latvių durtuvai, rusų tamsu
mas ir žydų gudrumas. Į vakarus pabėgęs 
rusas, slapyvardžiu Victor Sovorov, 1981 
m. išleido knygą: The Liberators inside 
the soviet army. Knygoje, tarp kitų įdo
mių dalykų, paduodama sekanti statisti
ka iš pačios pirmosios bolševizmo užuo
mazgos Rusijoje, štai ta „pirmųjų dienų“ 
statistika ir tų dienų „kūrėjai“.

PIRMOJE revoliucijos komisarų tary
boje -buvo: 3 rusai, 1 gruzinas, 1 armėnas 
ir net 17 žydų.

PIRMAME bolševikų partijos centro 
komitete buvo: 5 rusai, 6 latviai, 1 vokie
tis, 1 čekas, 1 ukrainietis, 2 gruzinai, 2 
armėnai ir net 41 žydas.

PIMOJE čekoje buvo: 1 lenkas, 1 vo
kietis, 1 armėnas, 2 rusai, net 8 latviai ir 
23 žydai.

PIRMŲJŲ aukštųjų pareigūnų tarpe 
(komisarai, politvadovai ir t.t.) 1918-1919 
metų laikotarpyje buvo: 17 rusų, 2 ukrai
niečiai, 11 armėmų, 10 gruzinų, 3 lenkai, 
15 vokiečių, 1 vengras, 1 čekas, 1 kara
imas, 3 suomiai, 35 latviai ir net 457 žy
dai.

Vokiečiai Rusijoje revoliucijai sukelti 
davė 45 milijonus vokiečių markių ir 
bllombuotame vagone parvežė iš Šveicari
jos į Petrapilį Leniną. Nuo Revoliucijos 
pradžios ligi 1956 m. viso nužudyta apie 
66 milijonai žmonių — liaudies priešų. 
Žydai tvirtina, kad Hitleris yra išžudęs 
apie 6 milijonus žydų. Šveicarų Raudo
nasis Kryžius paskelbė, kad Hitlerio lai

tas į kitą pusą ir t.t. Sakau, prenumeruok 
visus laikraščius, tai tada matysi kaip 
yra, išlyginsi „traukimus į šonus“.

Bet jis ne tik neprenumeruoja, bet net 
neskaito, jei kas atneša. Piktai nusista
tęs. Skaito užsienietiškas knygas ir pagal 
jas bara lietuvius.

Sutikau lietuvį, kurs prenumeruoja tik 
vieną savaitraštį! Nieko daugiau.

Tokių „beraščių“ yra daugybė. Lietuvių 
Bendruomenė ar kas kitas (skautai, atei
tininkai, šauliai) turėtų imtis greitos ir 
labai ryškios akcijos tokius „nemokšas“ 
aplankyti jų namuose. Eiti iš namo į na
mą, rinkti visų lietuviškų laikraščių pre
numeratas, neskirstant partijomis ar pa
žiūromis. Pardavinėti knygas iš bendro 
katalogo (gal geriausią turi „Draugas“). 
Leidyklos turėtų sudaryti savo leidinių 
katalogus. Per „nemokšų“ namus reikia 
eiti ir eiti pakartotinai. Kiekvienas lietu
vis turėtų prenumeruoti apie dešimt lie
tuviškų leidinių, jei nenorime iš kart ir 
negrįžtamai žūti kaip tautinė grupė. Tė
vai neduoda gerų pavyzdžių, jaunimas 
nusigręžia nuo lietuviškumo.
Niekas nesako „Labas“

Daug vaikščiojau Marquet Parko apy
linkėse. Sutikau daugybę žmonių, bet 
niekas man nesakė „Labas“. AB bent 
keliolika kartų sakiau „Labas“ visai ne
pažįstamiems. Taip, jie visi buvo lietu
viai, greit ir maloniai atsakė.

Gatvėje atsisveikina dvi šeimos. Aiš
kiai lietuviškos. Ant vienos mašinos už
klijuotas žodis LABAS. Bet jos savinin
kai pliurpia angliškai, šalia stovi jų jau
nimas, klausosi tėvų angliško žargono.

Kaip belaukti jaunimo puikiai lietuviš
kai kalbančio, jei tėvai net savo tarpe ar 
su draugais kalbasi angliškai. Koks bai
sus išsigimimas!
Tautiniais rūbais pasipuošusios lietuvai
tės kalbasi angliškai.

Keltuve tarp kelių asmenų dvi tauti
niais rūbais apsirengusios lietuvaitės, jau 
nos, gražios mergaitės. Bet tarpusavyje 
kalba angliškai, aplinkui net spiegia 
Ar tėvai nepasakė, kad tautinius kostiu
mus dėvint kalbama tik lietuviškai!

Tiesa, atsimenu, Dainų šventėje, prie
kyje stovėjo pora vaikų choristų, kurie 
nei burnos nepravėrė dainuojant. Ar 
choro vedėjai leidžia nebyliams dalyvau
ti Dainų šventėse?
Nebuvo garsinimų

Reikia pakaltinti organizatorius, kad 
tokio didelio įvykio — Lietuvių Dienų 
Čikagoje 1983 metais — nebuvo deramo 
garsinimo amerikiečių televizijoje ir 
spaudoje. Tai didžiulis pralaimėjimas. 
Dainų šventę filmavo kažin koks negras, 
gal kur ir rodys. Man pasakojo, kad prieš 
eilę metų Brazilijoje, Sao Paulo, vyko 
Pietų Amerikos Lietuvių Dienos, apie tai 
rašė apie 400 brazilų laikraščių, lietuviai 
rodyti visose televizijose.

Ar amerikiečiai taip neapkenčia lietu
vių, ar lietuviai taip nemoka prieiti prie 
amerikiečių’

Sporto žaidynių ir kitų nespėjau aplan
kyti.

Bendrai Lietuvių Dienos Čikagoje 1983 
metais praėjo gražiai, paliko atmintinų 
'įspūdžių.

kais nužudyta tiktai 300,000 žydų.
Gal pastebėjote, kad bolševizmo „įkū

rėjų“ eilėse nefigūruoja nei vienas lietu
vis, kai tuo tarpu latviai seka žydus sa
vo skaitlingumu. Tokiu būdu žmogžudžių 
landynėn — pirmu bolševizmo įsikūrimo 
laikotarpiu — neįsipainiojo nei vienas mū 
sų tautietis. Lietuviai sugebėjo išvengti 
bolševizmo „įkūrėjų“ titulo ir nacių ese
sininkų legiono „garbės“. Užtai mūsų tau
ta gali pilnai ir pagrįstai didžiuotis. Visa 
tai turime kiekviena proga pabrėžti ir 
nuolat priminti mūsų draugams, o tuo 
labiau mūsų priešams. Televizijų progra
mose, dažnai ligi nuobodulio ir su aiš
kiais perdėjimais, rodomos nacių praves
tos žydų žudynės (kurių, žinoma, niekas 
nepateisina), bet kažkaip labai santūriai 
rodomas bolševizmo teroras, o apie pirmų
jų „įkūrėjų“ pravestas skerdynes taip ir 
neteko matyti filmo, išskyrus „Dr. Živa- 
go“.

Br. Zumeris
(,.Tautos gyvybė“. Nr. 1)

DAUGIAU NEI PERNAI
„Valstiečių laikraštyje“ J. Masiulis ra

šo, kad Rokiškio rajono „Pušyno“ kolū
kio gyvulininkystės fermų karvių melžė
jos sėkmingai įvykdė 1983 metų socialis
tinio lenktyniavimo įsipareigojimus. Me
tinis pieno gamybos planas viršytas. Iš 
karvės primelžta 405 kg pieno daugiau ne
gu 1982 metais.

Pirmaujančių melžėjų pavardės gražiai 
surašytos garbės lentoje. Pirmąja įrašy
ta E. Kudriašova, kuri iš karvės primelžė 
po 3682 kilogramus pieno.

Tačiau, atrodo, kad kolūkio karvutės ne 
labai pritaria komunistinei santvarkai, 
nes pažiūrėję 'į nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio statistikas pamatysime, jog 

I anų laikų margutės duodavo daugiau 8 
I tūkstančių kg pieno.

SIBIRO VOKIEČIAI BUVO PASKELBĘ 
BADO STREIKĄ

Apkaltinę sovietų valdžią beatodairišku 
tikinčiųjų persekiojimu, ištiso kaimo gy
ventojai Sovietų Sąjungoje paskelbė ba
do streiką neribotam laikui, reikalauda
mi leidimo emigruoti į Vakarus, šis įvy
kis buvo Chuguevkos kaime Sibire, prie 
Japonų jūros krantų, netoli nuo Nakhod
ka uosto. Jo gyventojus sudaro pileš du 
šimtus metu ■— imperatorės Kotrynos lai
kais — Rusijoje 'įsikūrusių vadinamųjų 
Volgos vokiečių palikuonys. Antrojo pa
saulinio karo metu jie tapo stalininio tero 
ro aukomis: daug jų buvo fiziniai sunai
kinti, kiti tūkstančiai jėga ištremti į Sibi
rą, kur ir šiandien tebėra persekiojami dėl 
savo tikėjimo Ir kilmės. Nuolatiniai jų 
reikalavimai būti gražintiem į buvusias 
gyvenamąsias vieas lieka neišklausyti. 
Apie šimtą tūkstančių Volgos vokiečių 
yra paprašę leidimo emigruoti į Vakarus, 
bet ir ši teisė jiem yra paneigiama. Chu
guevkos kaimo gyventojai tad ryžosi kraš 
.tutinėmis priemonėmis sau išreikalauti 
šios teisės, drauge atkreipdami pasaulio 
dėmesį į jų persekiojimus.

Styūtytoju iai&kai
PO (LIETUVIŲ DIENŲ

Kai Žurnalistų Sąjungos subuvime, 
įvykusiame Čikagoje Lietuvių Dienų metu 
susitikau Didžiosios Britanijos lietuviškos 
spaudos atstovus ir susipažinau su Asta 
Kučinskaite, netikėtai pasižadėjau savo 
kukliu žodžiu prisidėti prie „Europos Lie
tuvio.“ Jei spauda yra mūsų tautinė gy
vybės pagrindinė arterija ir tarpusavio 
ryšių palaikymo grandis, tai ir jos dar
buotojai turėtų retkarčiais pasikeisti sa
vo straipsniais ir mintimis, kad ir nuo
taikos, skirtinguose kontinentuose dažnai 
gan skirtingos, išsilygintų ir supanašėtų. 
Gyvename pasisklaidę .po visus laisvojo 
pasaulio kraštus. Mūsų asmeniško ir pro
fesinio gyvenimo raidą apsprendžia gy
venamojo krašto sąlygos. Todėl mūsų 
panašumas, pagrįstas vien tautinės kilmės 
šaknimis, yra vienintelis ryšys tarp įvai
rių šalių lietuvių kilmės piliečių.

Ypatingomis progomis tas ryšys nepa
prastai sustiprėja, jei ir fizinės sąlygos 
leidžia pasimatyti iš arti ir persimesti gy
vu žodžiu, paspausti ranką, šypsena at
sakyti į šypseną. Tokią progą suteikia 
jau tradicija tapusios Lietuvių Dienos, ku 
rios iki šiol vyko Šiaurinės Amerikos kon
tinente. Ateinančiais metais Oevelande 
rengiama grandiozinė šokių šventė turbūt 
taip pat sutrauks nemažą skaičių svečių 
iš tolimų kraštų. Jei vilioja renginiai, 
dainos, opera, parodos, sporto žaidynės, 
tai npro būti drauge esmė glūdi žymiai 
giliau. Visi žino, kad bus didžiulė lietuvių 
minia, viena mintimi, bendra praeitimi 
ir bendrais siekiais nešina. Joje kiekvie
nas jausis kaip milžiniškos šeimos narys, 
reikalingas, mylimas, laukiamas. Pasą
monėje vykstame į tokius grandiozinius 
renginius ne tiek turinio, kiek esmės 
ieškodami, nors ne visada tai išsakome.

Savaime suprantama, kad Europos 
spaudos atstovai Čikagoje įvykusias Lie
tuvių Dienas aprašys ir jas komentuos. 
Todėl ir nesirengiu varginti skaitytojus 
reportažu, o tik noriu pasidalinti nuotai
komis.

JAV mes daugumoje gyvename kom
paktiškai, savo kolonijose sukūrę branduo 
llį, apie kurį sukasi mūsų kultūrinis ir 
socialinis gyvenimas. Turime daugumoje 
savo namus, parapijas, sales ar klubus, 
kuriuose vyksta mūsų koncertai, vakarai, 
posėdžiai, lituanistinės pamokos ir t.t. 
Čia esame pratę būti su savaisiais bet 
kada, kai yra ar reikalas, ar noras. Prie 
didžiųjų kolonijų gretinasi pavieniai as
menys ar mažos kolonijos, todėl lietuviš
kas bendravimas parapijine prasme yra 
dažnas ir pastovus. Tačiau turint progą 
sutikti lietuvį iš kito krašto, kyla noras 
pasirodyti kuo geriausiai, parodyti savo 
vaišingumą, priimti kuo svetingiau. Pri
puolamos pažintys, praleidus keletą va
landų su lietuviu iš Australijos, Pietų 
Amerikos ar Europos, užmezga ilgametės 
draugystės ryšius, kurie palaikomi laiš
kais ar net pakartotinais apsilankymais. 
O vėliau, skaitant spaudoje, galint su
derinti pavardę su asmens vaizdu, ir toli
miausiame žemės kampelyje gyvenantis 
lietuvis tampa artimas ir gyvas, konkre
tus ir pažįstamas.

Lietuvių Dienos bandė, kad ir ne visai 
sėkmingai, sujungti sportininkus, pra
džiuginti operos mylėtojus, supažindinti 
jaunimą, sukurti aplinką privačiam pa
bendravimui, šokiui ir diskusijoms. Pati 
to festivalio kulminacinė diena — dainų 
šventės popietė — labiau negu bet koks 
renginys sujungė mus visus, pro ašaras 
giedant drauge su orkestru Ir choru „Lie
tuva, brangi mano Tėvyne“... Tai buvo 
gilaus dvasinio ryšio momentas, kuris iš
liks atminty daugelį metų. Konkrečiai 
sunku apibūdinti tą didingą emociją, kuri 
susikoncentravo į tą nuostabią giesmę 
mus ir pakeldama, ir sujaudindama, ir 
dvasiniai atnaujindama.

O pažvelgus į šventės dalyvius — dai
nininkus nuo šešių iki septyniasdešimties 
metų amžiaus, visų kartų šventas ir ne
nutraukiamas ryšys buvo stipresnis už 
griaunančias gyvenimą audras.

Aurelija Balašaitienė

TIKINČIŲJŲ PERSEKIOJIMAI

Sovietinės valdžios represinė politika 
yra labiausiai nukreipta prieš įvairių reli 
ginių bendruomenių tikinčiuosius.. Tai 
nurodo Frankfurte, Federacinėje Vokieti
joje, veikiami žmogaus teisėms ginti drau 
gija, kuri tuo klausimu paskelbė specialų 
raportą. Pagal draugijos surinktus duo
menis, vien 1983 metais už savo religinius 
įsitikinimus arba religinę veikią buvo su
imta arti dviejų šimtų asmenų. Suimtų
jų tarpe daugiausia yra baptistų religi
nės bendruomenės narių ir stačiatikių. 
Draugija atkreipia dėmesį, kad Andropo
vui perėmus valdžią buvo sugriežtinti ir 
Lietuvos katalikų persekiojimai. Draugi
ja pažymi, kad jos turimų suimtųjų tikin
čiųjų sąrašai nėra pilni, nes ne visų areš
tuojamų asmenų pavardės yra skelbiamos. 
Politiniais sumetimais, draugijos žiniomis 
praėjusais metais Sovietų Sąjungoje bu
vo suimta apie tūkstantį asmenų.

— Vakaruose rodytas filmas „Diena po 
to“ (The Dav After), parodanti atominio 
karo pasėkas, Sovietų Sąjungoje nebus 
rodoma.

LAIŠKELIS ŠVEDIJOS IR KITŲ 
KRAŠTŲ LIETUVIAMS

„Europos Lietuvio“ nr. 35, 1983 m., pa
skelbtas J. Kr. laiškas, pasisakantis apie 
Švedijos lietuvius ir jų silpną dalyvavimą 
Lietuviškų Studijų Savaitėje Augsburge, 
Vokietijoj, pr. metų liepos 24-31 d.d.

Sutink .1, atstumai, kelionės brangumas 
daug ką atbaido, juo labiau, jei vietoje 
ar savo krašte yra progų lietuviškai pa
sireikšti. Būtų džiugu, jei Švedijos lietu
viai, kiekvienas tenai gyvenantis, prenu
meruotų bent 6 ar septynius lietuviškus 
laikraščius, žurnalus, juos nuolatos skai
tytų, kas mėnuo pirktų bent po vieną lie
tuvių kalba knygą. Ar taip daro Švedijos, 
Anglijos, Vokietijos lietuviai — tenka ge
rokai abejoti. Gyvenant svetimuose kraš
tuose lietuviškumą labai palaiko lietuviš
ka spauda. Jei lietuvių šeima gauna, skai 
to daugiau svetimos spaudos (tais atve
jais švedų, anglų vokiečių), tai tokie eina 
per niek savo tautai.

Mane stebina lietuvių skaičius Švedijo
je, J. Kr. rašo 80. Iš kur tokį skaičių iš
traukė? Ar tiek veiklesnių lietuvių? O 
kiek lietuvių buvo, sakysime, 1950 me
tais? Ar irgi tiktai 80? O gal 100 ar 200. 
Tai kur kiti? Išvažinėjo į kitus kraštus, 
išmirė? Argi sumažėjo iki skaičiaus, kad 
visa lietuviška Švedijos kolonija tilptų į 
vieną kambarį?

Jis rašo, Švedijos lietuvių jaunimas ne
nori dalyvauti lietuviškose savaitėse, nes 
nemoka lietuvių kalbos.

O kodėl jie nemoka? Ar tėvai moka 
lietuviškai? Tai kodėl neišmokė savo vai
kų? Ar lietuviai, vos pagyvenę svetimame 
krašte tampa išpuvusiais dugnais bliūdais, 
iš kurių visoks lietuviškumas išbėga. 
Kuo „lietuviški“ jų vaikai, jei lietuviškai 
nekalba, neskaito lietuviškos spaudos, ne
gali lietuvių kalba net kronikos žinutės 
parašyti? Ar jie stotų savanoriais 'į Lie
tuvos kariuomenę, jei tokia būtų sudaro
ma Lietu vai iš komunistinio naikinimo iš
vaduoti? Ar jie gina lietuvių tautos rei
kalus švedų spaudoje ir pasiruošę savo 
vaikus, nežiūrint kokios tautybės būtų 
kita pusė, išmokyti gerai lietuviškai, kad 
nebūtų gėda skųstis lietuvių kalbos ne
mokėjimu.

Kodėl lietuvių maišytos šeimos būtinai 
turi išvirsti švedais? Kodėl jų antros pu
sės Ir jų vaikai neišmokomi lietuvių kal
bos? švediškai išmoks, norėsite ar ne
norėsite, o gerai lietuviškai išmokyti rei
kia šiokių tokių pastangų.

Jei į užsienį (nebūtinai Švediją) atvy
kusieji lietuviai politiniai pabėgėliai nu
tausta per vieną generaciją, tai lietuvių 
tautai artinasi galas. Būtų šiaip taip pa
teisinama, jei penktos ar šeštos kartos 
Švedijos, Anglijos, JAV-ių ar Vokietijos 
lietuvis (lietuvė) silpnai kalbėtų savo bo
čių kalba, negalvotų ir neveiktų lietuviš
kai.

Ar lietuviai teverti kiauru dugnu bliū- 
do? Kodėl nenutausta kitos tautybės? Ko
dėl net beveik ta pačia kalba kalbantieji 
airiai veikia ir darbuojasi savo bočių 
kraštui šimtmečiais, o jų dešimtos kartos 
ainiai JAV-ese dainuoja airių dainas, au
koja didelius pinigus savo kraštui, o airių 
šventės progomis užtvindo New Yorko, 
Čikagos ir kitų didmiesčių gatves. Kodėl 
airiai, žydai nemažėja, o daugėja, o ko
dėl lietuviai, vos atsidūrę svetimame kraš
te, sudrimba ir pasileidžia, kaip pernokę 
pamidorai?

Skaudu ir keista, kad J. Kr. tokius be- 
pasileidžiančius, nuo savo tautos nubarš- 
kėjusius, asmenis išeina ginti. O kodėl 
visuomenė, organizacijos nereikalavo ir 
nereikalauja savo tanpe kalbėtis lietuviš
kai, skaityti, prenumeruoti lietuvišką 
spaudą?

Lietuvių Bendruomenei, skautams, dva 
siškijai reikia labai ir labai pasitempti, jei 
nenori dalyvauti paskutinio užsienio lie
tuvio laidotuvėse. Pavienės šeimos, ne
turėdamos visuotinės savo tautinės gru
pės (lietuvių) organizuotos paramos, ne
galės išsilaikyti, greitai ištirps svetimose 
aplinkose, ar jos būtų švediškos, vokiškos, 
angliškos, amerikietiškos ar kitokios. Už 
savo tautą reikia kovoti ne pavieniui, bet 
organizuotai. Alg. G.

SAVAITGALIO PABIROS
DAKTARO BOMBARDO 

EKSPERIMENTAS

Robinzonas Kruso buvo laimingas. Išsi. 
gelbėjęs iš skęstančio laivo, atsidūrė vie
noj tropikų saloj ir ten sumaniai gyveno, 
kol susilaukė pagalbos.

Tačiau tūkstančiai jūreivių neturėjo to
kios laimės. Skęstant laivams, ypač ka
ro metu, jei ir pavykdavo tiems vyrams 
kuriam laikui mažuose gelbėjimosi laive
liuose išsilaikyti jūros paviršiuje, daž
niausia jie mirdavo nuo troškulio ir bado.

Nelaimingųjų jūrininkų likimų susirū
pino prancūzų daktaras Alainas Bombar
das. Jo įsitikinimu, jūra per daug pasiima 
bereikalingų aukų, ir tai nutarė įrodyti. 
Jis pasirinko būdą, kurį amžių bėgyje 
daugelis mokslininkų naudojo: jie auko
jo savo kūną ir rizikavo gyvybe.

1955 m., spalio 19 d., iš Kanarų salų, 
15 pėdų guminiu laiveliu, Bombardas iš
plaukė į Vakarų Indijos salyną. Tai ke
lionei per Atlantą, jis nepasiėmė nei mais 
to, nei lašo vandens.

Bmbardas paneigė tą įsigalėjusią nuo
monę, jog nuo sūraus jūros vandens gė
rimo, žmogus gali išprotėti ir greit mirti. 
Jūrininkai, kurie mirė nuo troškulio, darė 
klaidą, negerdami jūros vandens. Kelio
nėje Bombardas kiekvieną dieną išgerda
vo pusę litro sūraus vandens ir dar pa
pildydavo tą skysčių kiekį žeberklu su
gautos žuvies išspaudom. Apsisaugoti nuo 
skorbuto ligos, vilkdamas vandens pavir
šium medžiagos gabalą, jis pasigaudavo 
mažyčių jūros organizmų, kurie duodavo 
kūnui vitaminų.

Audra suoraskė bures, apvertė laivelį, 
ir tai buvo baisiausias jo kelionėj išgy
venimas. Po dviejų savaičių, audroje per 
mirkusį Bombardo kūną išbėrė skausmin 
gi spuogai.

53-čią kelionės dieną susitiko prekybi
nį laivą. Laive Bombardas sužinojo, kad 
dar jam reikia plaukti 600 mylių. Ėmė 
galvoti apie kelionės nutraukimą, nes ilš 
tikrųjų eksperimentas jau buvo įvykdtas 
bet, pasistiprinęs maistu ir vandeniu, nu
tarė tęsti plaukimą savo mažuoju laive
liu.

Kūčių dieną jis atplaukė į Barbadosą, 
per 65 dienas atlikęs 2750 mylių kelionę. 
Buvo gyvas ir sveikas, tik 25 kilogramais 
lengvesnis.

Vyrukas sako dantų gydytojui:
— Daktare, man skauda va šitą dantį. 

Reikia traukti lauk, bet aš labai bijau.
— Nebijok, štai išgerk porą stikliukų 

degtinės. Pamatysi, kaip atsiras drąsa,
— pripila stikliuką gydytojas.

Vyrukas išlupa kelis stikliukus Snapso, 
paraudonuoja ir laukia.

— Na, matai, kaip gera... Drąsa grįžo, 
ar ne? — klausia daktaras ir ruošiasi 
traukti.

— O, taip, drąsa grįžo. Dabar tegul tik 
kas nors pabando paliesti mano dantį! 
-- atsistoja vyras.

Nešinas įrankių dėže, į vienus namus 
ateina vandentiekio specialistas.

— Aš tamstos nekviečiau, — sako šei
mininkė.

— Kaip tai... Ar čia ne ponas šepetys 
gyvena? — nenueina vyras.

—• Ne. šepetys jau seniai iš čia išsi
kraustė, — daro duris moteris.

— Tai va, kokie dabar žmonės! Skubiai 
kviečia specialistus,o patys nė nepalaukia,
— nepatenkintas išeina meistras.

Į cirko raštinę žmogus atsiveda šunį.
— Norėčiau gauti darbą jūsų cinke, — 

aiškina žmogelis, — mano gudrusis šune
lis moka visokiausių pokštu. Svarbiausia, 
jis puikiai pianinu atlieka Bacho ir Beet- 
hoveno kūrinius...

— Kas gi šiais laikais mėgsta klausytis 
klasikinės muzikos, — nutraukia jį cirko 
direktorius ir parodo duris.

•*«
J. Kuvyko pabiros

Jeigu kiekviena varna imtų į šiltuosius 
kraštus lekioti, nebūtų kam po savus 
šiukšlynus kapstytis.

Tyliai kiaulei gili šaknis, rėksnei — pil 
nas lovys.

Atžargarlcmis rankomis vaismedžius 
pasodinęs, ant alksnio kriaušių dairykis.

Viešai pasižadėjo kalnus nuversti ir nu
vertė... nuo savo pečių.

Tikras melioratorius iš balos visuomet 
sausas išeina.

PASMERKTA AFGANISTANO 
OKUPACIJA

Ryšium su sovietinės invazijos Afganis
tane ketverių metų sukaktimi, dešimt Eu
ropos Ekonominės Bendruomenės kraštų 
dar kartą paragino Sovietų Sąjungą ne
delsiant atitraukti savo kariuomenę iš 
Afganistano. Bendruomenės kraštai savo 
pareiškime griežtai pasmerkia Afganista
ne dabar pastoviai vykdomus pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimus, grubius iš
puolius prieš civilius gyventojus, pabrėžia, 
kad laisvasis pasaulis su pasigerėjimu 
žvelgia į afganų tautos pastangas atstaty
ti savo krašto nepriklausomybę. Pareiški
me taip pat primenama, kad nuo sovieti
nės invazijos pradžios, vienas penktada
lis Afganistano gyventoju pasitraukė į 
užsienį. Bendruomenės kraštai ragina su
šaukti tarptautinę konferenciją Afganis
tano klausimui išspręsti.
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K r
KAS—KADA—KUR

Kaukių balius-Karnavalas — vasario 
4 d., Boltoiie, 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.
— Memmingene, vasario 18 d. — Centri
nis minėjimas Huettenfelde, Buergehaus, 
vasario pabaigoj — Stuttgarte.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos Ro
moje — kovo 4 d., šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Šv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone — kovo 4 d,, sekmadienį, 
5.30 vai. pjp., Westminsterio Kat. Katedro 
je. Pakviesti arkivysk B. Heim ir vysk. 
D. Konstant. Giedos lietuvių choras.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro
je.

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

J. Strumskis ir K. Narbutas po 10 sv.
J. Kvleikauskas — 6 sv.
J. Talkačiauskienė, V. Žemaitis ir S. Pu- 
činskienė po 5 sv.
J. Pakalnis — 3 sv.
H. Brušauskas — 2 sv.

Nuoširdžiai dėkoja,
TFA D. Britanijoje

PALIKIMAI TAUTOS FONDUI

Jonas Struoginis, ilgesnį laiką gyvenęs 
Lietuvių Namuose Londone, savo testa
mente paliko Tautos Fondui 2000.00 svarų 
sterlingų.

Jonas Krūminis, gyv. Dunstable, netoli 
Londono, paliko Tautos Fondui 500.00 
svarų sterlingų.

Abiejų mirusiųjų tautiečių testamen
tus vykdė Zigmas Juras, kuris pinigus 
pervedė Tautos Fondo Atstovybei.

AUKOS SPAUDAI

8 sv. — M. Miliūnas.
Po 6 sv. — B. Gailiūnas ir P. Miliauskas. 
Po 5 sv. — J. Kivietlkauskas, P. Morkūnas 
ir B. Urbanavičius.
Po 4 sv. — A. Endirikaitis ir B. Kliorys.
Po 3 sv. — V. Gurevičius, J. Pakalnis ir 
M. Rimdzevičienė.
1 sv. 50 p. — J. Talkačiauskienė.
Po 1 sv. — A. Baltušis, J. Bielskis, S. Ga- 
brilialtis, J. Gudaitis, F Jasiulis, A. Lecha 
vičienė, V. Lugas, K. Kutka, C. Navickas, 
A. Petkevičius, P. Poviliūnas, B. Puodžiū
nienė, S. Surgautas, A. Važgauskas ir S. 
Žilinskas.

Dėkojame.

CHICAGOS ANGLIJOS (LIETUVIŲ 
KLUBO DOVANA

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas pa
rėmė „Europos Lietuvlį“ 90 dol. auka (25 
dol. paskyrė Klubas, 65 dol. surinko na
riai).

D. Britanijos jaunimo veiklai paremti 
Klubas atsiuntė 50 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame.

Boltonas
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.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
st. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

o n i k a
35-JI SKAUTŲ STOVYKLA

1984 metų skautų vasaros tradicinė 35- 
ji stovykla įvyks liepos 28 — rugpjūčio 
5 d.d. Lietuvių Sodyboje.

Londonas
MARIJA NOREIKIENĖ ANGLIJOJE
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos pir

mininkė Marija Noreikienė iš New Yorko 
atvyko į Angliją, čia ji pasimatys ir kal
bėsis organizaciniais reikalais su „Daina
vos“ atstovėm, Tautos ir Tautinės para
mos fondų įgaliotiniais.

JONAS MAŠANAUSKAS (IŠVYKO Į 
AUSTRALIJĄ

Keletą mėnesių pagyvenęs Anglijoje ir 
tuo metu redagavęs „Europos Lietuvį“, 
Jonas Mašanauskas sausio 13 d. išskrido 
į Australiją.

Sausio 11 d. atsisveikinimo vakarienėj 
dalyvavo LNB direktoriai, spaudos dar
buotojai ir Penktadienio klubo nariai.

Jonui padėkota už jo sėkmingą darbą, 
greitą įsijungimą į D. Britanijos lietu
viškąjį gyvenimą ir palinkėta nenutrauk
ti ir toliau tų draugiškų ryšių.

„Europos Lietuvis“ laukia laiškų ir nuo 
latinio bendradarbiavimo.

Rochdale
SUSIRINKIMAS

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

Kviečiame visais narius dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Šių metų sausio mėn. 28 d., 19 valan
dą „NEWHAMPTON INN“ 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

Stoke-on Trent
METINIS SKYRIAUS (NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
DBLS Stoke-on-Trent Skyriaus narių 

susirinkimas įvyks vasario 4 d., 6.30 vai. 
vak.

Darbotvarkėje: Valdybos pranešimas, 
naujos Valdybos ir atstovų į DBLS Suva
žiavimą rinkimai.

Susirinkimo metu bus paminėta Vasa
rio 16 šventė.

Raginame visus Skyriaus narius šiame 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
UŽ .LIETUVĄ

Maldos Žygį atlieka sausio 22 d. Di
džiosios Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos Centras ir padaliniai.

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.
Leicesteryje — sausio 29 d., 14 vai., Švč.

Širdyje.
Nottinghanic — vasario 5 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Kettcringe — vasario 5 d., 14 vai., šv. 

Eduarde.
Northaniptone — vasario 5d., 18 vai., šv.

Lauryne, Craven St.
Gloucesteryje — sausio 28 d., 12 vai., šv. 

Petre.
Stroudę — sausio 28 d, 17.30 vai., Beeches 

Green.
Nottingbame — sausio 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

MIRĖ PRANAS KAČINSKAS

Rugpjūčio 26 d. mirė Pranas Kačinskas, 
65 m., suvalkietis. Paliko anglę žmoną, 
dukterį ir posūnį. Palaidotas Ketteringo 
katalikų kapinėse.

J. Liobė

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 ap“le 600 DM. 
Suvažiuos arti tūkstančio lietuvių iš viso 
pasaulio.

LAIŠKAS ANDROPOVUI

Gruodžio 10 d., Žmogaus Teisių Dienos 
proga, kun. V. Šarka parašė Andropovui 
laišką, prašydamas nepersekioti tikinčiųjų 
ir kunigų, paleisti kalėjimuose, lageriuo
se ir psichiatrinėse ligoninėse laikomus 
lietuvius, nevaržyti žodžio ir spaudos lais 
vės, palengvinti siuntinių siuntimą ir leis
ti atvykusioms iš užsienio lietuviams lais
vai važinėti po Lietuvą.

MIRĖ JONAS ŠILINGAS

Gruodžio 30 d. Hamburge, Bergedorfo 
ligoninėje, po ilgos ligos mirė Jonas šilin
gas. Jis buvo gimęs 1915.III.29 d. Liepojo
je. Palaidotas sausio 6 d. miesto kapinė
se.

LIETUVIŠKOS-VOKIŠKOS PAMALDOS 
HAMBURGO IRADIJOFONE

Vasario 19 d., 10 vai., Hamburgo radi- 
jofonas trumpomis bangomis perduos iš 
Šv. Antano bažnyčios, šv. Kazimiero gar
bei skirtas, mišias su lietuviškomis ir vo
kiškomis giesmėmis. Koncelebracijai va
dovaus kun. V. Šarka kartu su klebonu 
H. Tourneau ir kun. F. Zerhusen. Pamoks 
lą apie šv. Kazimierą sakys kun. Tour
neau.

Po pamaldų bus bendri pietūs, kuriuos 
paruoš Hamburgo lietuvės moterys.

ADVENTO VAKARONĖ

Į Hamburgo lietuvių advento vakaronę 
susirinko daug žmonių. Atvyko net ir tie, 
kurie retai pasirodo. Pagiedojo daug gies
mių ir pasivaišino moterų paruoštais už
kandžiais. Solo grojo ir skambino Andrius 
Malinauskas, Pipiras, Baltulis ir kiti.

KALĖDŲ ŠVENTĖS

Kalėdų pamaldos buvo gausiai lanko
mos. Hamburgo lietuviai pagerbė Kris
taus gimimą giesmėmis ir susikaupimu.

Hamburgo viengungių Kūčiose daly
vavo 11 asmenų.

Lebenstedto lietuviai turėjo kalėdines 
pamaldas 2-ja Kalėdų dieną. Po pamaldų 
buvo kavutė-arfoatėlė susirinkusiems, o 
vėliau vaikams eglutė.

Kalėdų eglutė Hannoveryje taip pat 
praėjo įdomiai: su dainom ir deklamaci
jom.

Bremeno lietuviai suruošė prieškalėdinę 
advento vakaronę, kuri prasidėjo mišio- 
mis. Jis alaikė kun. V. Šarka, vargonais 
grojo Prot. Dr. V. Vasyliūnas. Po mišių 
jis davė Bacho kūrinių rečitalį. V. Vasy
liūnas kasmet vis duoda vieną vargonų 
koncertą Bremene.

Osnabruecko lietuviai kasmet susirenka 
per Naujus metus šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčioje pamaldoms ir parapijos 
salėje Kalėdų eglute1!, šiais metais pa
maldas laikė kun. P. Girčius. Kalėdų eg
lutės metu, Vasario 16 gimnazijos mokinė 
Laima Sruoginytė paskaitė eilėraščių ir 
savo rašinėlių, o kun. V. šarka pavaišino 
dalyvius vyneliu ir škotiškais sausainiais.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
LEBENSTEDTE

Vasario 4 d., šeštadienį, 17 vai., Marine- 
Heim Jūreivių salėje, Lebenstedto lietu
viai paminės Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę.

Italija
MIRUSIEJI

Pr. metų rugpjūčio mėn. Moncoje, mi
šių metų, staiga mirė Albinas Alminaus- 
kas, 60 m., vienuolės salezietės Eugenijos 
Alminauskaitės, gyv. Torino mieste, bro
lis.

Lapkričio 7 d., po trumpos ligos, Mon„ 
cos miesto ligoninėje mirė Adomas Kon- 
dratas. Jis buvo gimęs 1922.6.12 Aukšta
dvary, Trakų apslk. Adomas Kondratas 
buvo ilgametis „E. Lietuvio“ skaitytojas, 
turėjo didelę pašto ženklų kolekciją, mė
go tapyti, palaikė artimus ryšius su sale
ziečiais.

T. E.

Dar galima gauti 
1984 m. nuplėšiamą 
„Europos lietuvio“ 
£3.00, Amerikoje ir 
£4.00. Kitiems £4.50. 
lietuvį“.

Nidos K.K. išleistą 
kalendorių, 
skaitytojams kaina 
Kanadoje oro paštu 
Kreiptis į „Europos

— Sovietų Sąjunga ir Kinija pasirašė 
susitarimą dalintis meteorologine infor
macija.

— Britų Transporto Departamento duo
menimis, privalomas automobilių saugos 
diržų naudojimas per paskutiniuosius 8 
mėnesius atnešė gerų rezultatų: išgelbėjo 
nuo mirties 350 žmonių ir 4,500 nuo didės 
nio sužalojimo.

— Neužilgo Zimbabwes tribunolas per
žiūrės vyskupo Muzorewos bylą ir nu
spręs jo tolimesni likimą. Vysk. Muzore- 
wa, kuris buvo apkaltintas priešvalstybi
ne veikla nuo spalio mėn. laikomas kalė
jime.

-— Sovietų kalinamojo disidento A. šča- 
ranskio motina pranešė, kad jos sūnus ne 
išgyvens nė pusės metų, jeigu jam nebus 
suteikta medicininė pagalba.

— Pirmadienį Maroke prasidėjo islamo 
tautų konferencija. Maroko žinių agentū
ra MAP pranešė, jog ten bus svarstomas 
ir Egipto klausimas. 1979 m. Egiptas, pa
sirašęs su Izraeliu taikos sutartį, buvo 
pašalintas iš Arabų Lygos ir Islamo Kon
ferencijos Organizacijos (ICO). Gruodžio 
mėn. Egipto prezidento Mubarako pasi
matymas su palestiniečių lyderiu Arafatu, 
arabų pasaulyje sutiktas su pasitenkini
mu.

— Lenkijos vyriausybė dalinai atsižvel
gė į žmonių nepasitenkinimą maisto kai
nų kėlimu. Dabar nutarta daugiau pakelti 
kainas tik prabanginėm prekėm. Lapkri
čio mėn. paskelbtieji kainų pakėlimo nu
tarimui r.ebus vykdomi. Margarinui, varš
kei, žemesnės rūšies jautienai ir aliejui 
kainos iš viso nebus keliamos. Sviesto 
kaina pakelta 30 proc. taukų — 8 proc. 
ir kumpio — 42 proc. Sviestas, mėsa, cuk
rus, ryžiai ir kitokie grūdai lieka ir toliau 
normuoti.

Naujosios profsąjungos, kurios pakeitė 
Solidarumą, atmetė tuos kainų pertvarky
mus, kurie turi įsigalioti vasario mėnesį.

— Lenkų milicija suėmė žymų advoka
tą Madejų Bednarkiewičių, kuris sutiko 
vesti nužudyto berniuko G. Przemyko by
lą, kurioje kaltinami 6 žmonės, du iš jų 
yra milicininkai.

— Ispanijos vyriausybė pertvarkė kraš
to konservatyvią karinę hierarchiją. Pa
keista daug aukštų karininkų. Dabar ne 
generolų štabas, bet Krašto Apsaugos mi
nistras darys svarbiuosius krašto gynybos 
reikalų nutarimus.

— V. Vokietijos Žaliųjų partija, turinti 
Bundestage 27 narius, pergyvena krizę. 
Vienas seniausių tos partijos parlamen
tarų, atsargos generolas Bastianas, grasi
na paklikti partiją, jeigu nebus rimčiau 
dirbama ir nebus sustabdyta vienašališka 
propaganda prieš JAV.

— Reagano administracija pradėjo pa
sitarimus su Sov. Sąjunga dėl Baltųjų 
Rūmų ir Kremliaus „Karštosios linijos“ 
ryšių modernizavimo.

Vakaruose tai sukėlė naujo politinio 
atolaidžio viltis, tačiau JAV užsn. reik, 
min. Shultzas vienoj spaudos konferenci
joj pareiškė, kad jis šiuo metu nemato 
jokio Rytų-Vakarų santykių pagerėjimo 
ar atolaidžio pradžios.

— Kinijos min. pirmininkas Zhao Ziy- 
angas užbaigė savo vizitą JAV-se, pasira
šydamas du technologijai gauti susitari
mus, bet branduolinio bendradarbiavimo 
reikalai atidėti vėlesniam laikui.

— Šri Lankoj (Ceilone) bus teisiami 
75 asmenys, kaltinami neramumų sukėli
mu praėjusia vasarą. Tada žuvo daugiau 
kaip 400 žmonių.

2 milijonų tamiliečių mažuma nori at
siskirti nuo Šri Lankos (apie 15 mil. gy
ventojų). Mažos tamiliečių partizanų gru
pės vis dar užpuldinėja valdžios pareigū
nus ir policiją.

— Praėjusią savaitę D. Britaniją nusi
aubė didelės audros, žuvo 2'3 žmonės, ško 
tijoj ir šiaurinėj Airijoj tūkstančiai gyven 
tojų neturėjo elektros, dėl potvynių šim
tai žmonių paliko savo namus.

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.

— JAV paneigė gandus, kad jos nesi
laiko Jungtinių Tautų draudimo parduoti 
ginklus Pietų Afrikai.

— Honduras ir Nikaragva atšaukė savo 
ambasadorius, kai Honduras pasiūlė su
šaukti Amerikos valstybių organizacijos 
narius ištirti amerikiečių helikopterio nu
šovimą Nikaragvos teritorijoje.

— Sumatroj 21 moteris pranešė polici
jai apie vampyrines atakas vyro, kuris 
įlkandęs į kaklą čiulpė jų kraują.

— Naujųjų metų dieną Leningradą už
liejo vanduo. Tai 263 potvynis miesto is
torijoje. Potvynį sukėlė uraganinė vėtra.

— P. Afrikos karinė vadovybė pranešė, 
kad 6 savaites trukusi kampanija prieš 
Swapo partizanus Angoloje yra baigta, 
2,000 kariuomenės pajėgos iki sausio 15 d. 
turėjo iš ten pasitraukt. Iš viso žuvo apie 
500 partizanų ir 21 Pietų Afrikos karei
vis.

— Kipro salos turkų lyderis Denktas- 
has atvyko į islamo tautų konferenciją 
Maroke, norėdamas gauti pripažinimą ne
seniai pasiskelbusiai nepriklausomybę 
šiaurės Kipro valstybei.

— 27 Lotynų Amerikos kraštai pasirašė 
raštą, kuriuo prašoma Vakarų valstybes 
skubiai imtis priemonių palengvinti jų 
įsiskolinimą, kuris dabar jau pasiekė 310 
milijardų dolerių.

—■ Sovietų Tassas pranešė, kad už ky
šių ėmimą sušaudyti du užsienio preky
bos pareigūnai — U. Smeliakovas ir V. 
Pavlovas.

— 1983 m. britų Statybos draugijos pa
skolino rekordinę sumą pinigų, iš viso 
19,341 mil. svarų. Namams pirkti paskolas 
gavo 962,000 pirkėjų.

— Maskvoj įvairių gandų sukėlė vice- 
admirolo Georgijaus Kholostytkovo, 81 
m., ir jo žmoĄos nužudymas. Milicija pa
skelbė, kad tai buvo plėšikų darbas, ta
čiau kalbama, jog žudikai nepaėmė nei jo 
medalių, nei pinigų ar kitokių vertingų 
daiktų. Admirolas yra buvęs didelis Brež 
nevo bičiulis.

Keista, kad tuo pat laiku staiga mirė 
ir Jurijus Levitams, Antrojo pasaulinio 
karo metu buivęs radijo pranešėjas. Levi- 
tanas palaikė draugiškus ryšius su admi
rolu.

— Turkijos vyriausybė amnestavo dalį 
politiniu kalinių, tačiau apie tai laikraš
čiuose uždrausta rašyti. Iš viso Turkijoj 
buvo apie 33,000 politinių kalinių. Iš 173 
nuteistų mirti, 25 jau pakarti.

— Izraelio infliacija praėjusių metų pa
baigoje pasiekė 190 procentų.

— šveicarų pianistas J. Milleris sakosi 
sumušęs pasaulio skambinimo rekordą. 
Išsėdėjęs prie pianino 13 vai. 6 min. ir
15 sek., jis išpildė 1 milijono gaidų kon
certą.

— Afganistano kariuomenė pagaliau 
pralaužė Urguno miesto apsupimą ir pa
siuntė apsuptajam garizonui pagalbą. Tą 
miestą afganų laisvės kovotojai jau seniai 
laikė apsupę. Garizono aprūpinimas vyko 
oro keliu.

— Speciali karinė komisija apklausinės
16 aukštųjų Argentinos kariuomenės ka
rininkų, kurie kaltinami blogu planavimu 
ir pralaimėjimu Falkiando karo.

— Sovietų disidento A. ščaranskio žmo
na išskrido iš Londono 'į Stockhohną, tikė 
dama pasimatyti su sov. užsn. reik, minis 
tru Gromyku. Ji mano, kad po Stoclkhol- 
mo konferencijos, jos sunkiai sergantis 
vyras bus paleistas iš kalėjimo ir galės iš
vykti iš Sov. Sąjungos.

— San Francisco, JAV, policija susekė, 
kad sovietai klausosi telefoninių pasikal
bėjimų miesto apylinkėse, kur randasi 
šimtai kompanijų, kurios vykdo įvairius 
krašto gvnybai skirtus kontraktus. Sako, 
jog sovietų konsulatas tam reikalui nau
doja aukšto dažnumo mikrobangų ante
nas.

— Japonijos praėjusių metų prekybos 
balansas rodo 20.45 milijardų dolerių per
teklių.
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