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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

KOVA SU GIRTAVIMU
RUSŲ BLAIVYBĖ — 

STALINO ATRAUGOS

Nuo šių metų vidurio naujojo generali- 
nio-mineralinio sekretoriaus valia Tarybų 
Sąjungoje smarkiai įsisiūbavo kova už 
blaivybę. Ir Lietuva nelieka nuošaly. Pats 
laikas ryžtingai kovoti su šimtmetine gir
tavimo rykšte. Jau seniai Lietuvos katali
kai ir pogrindžio spauda kėlė šio reikalo 
visuomeninę svarbą, tik, sakykime aiškiai, 
niekas kitas tik partija trukdė blaivybės 
sąjūdį Lietuvoje. Partija, kuri viską norė
tų viena apžioti, nepakenčia jokios inicia
tyvos, kuri ne iš jos išeina ir ne jos kon
troliuojama. Tikėkime, kad dabar, kai ji 
pagaliau apsisprendė kovoti su girtavimu, 
netrukdys to svarbaus blaivybės darbo 
dirbti visiems, ypač tiems, kurie turi ge
resnių idėjų ir gal veiksmingesnių prie
monių, negu partijos „geležinė kumštis“. 
Čia ir glūdi visa problema. Daugelis tary
binių tikslų geri, bet kokios priemonės? 
Netikusios priemonės ne tik nepadeda pa
siekti tikslo, bet tik daugina blogybių 
skaičių visuomenėje. Tą patį reikia pasa
kyti ir apie dabartinę tarybinę kampani
ją kovoje už blaivybę. Ne per vieną die
ną išplito ši nelaimė, ne per vieną dieną 
ji išnyks. Reikės daugybės pastangų ir 
ryžto išrauti šią blogybę su šaknimis. Vie
na aišku, kad įprastiniai komunistų me
todai „rauti su šaknimis“ perdaug gerai 
žinomi dėl savo nuožmumo ir neveiks
mingumo, kad juos reikėtų kartoti. Per
lenkimų, deja, netrūksta ir šioje kampa
nijoje. Iš toliau žiūrint, kai kas net gana 
juokingai atrodo.

Štai neperseniausiai savaitraštis „Novo
je Vremja“ paskelbė kažkokio d-ro Bog- 
danovičiaus straipsnį, kuriame rimtų rim
čiausiai aiškinama, kad rusai kažkada bu
vę gryniausi blaivininkai ir girtuokliau
ti išmoko tik veikiami nelemtos Vakarų 
įtakos. Pirmiausia, žinoma, to išmoko iš
tvirkę bajorai ir popai, iš jų blogą pavyz
dį pasiėmė liaudis. Tik 14-me amžiuje už
sienio pirkliai atgabeno alų 'į Rusiją. 15- 
me pradėjo įvežti vynus. Net ir rusišką 
„vandenėlį“ — vodką užsieniečiai rusus 
gaminti išmokė, tik tarybiniai istorikai 
dar galutinai nesusitarė, kas gi dėl to 
kalti —vokiečiai ar Genujos italų pirkliai. 
Tą vargšę gerutėlę rusų liaudį, tik midų 
ir pieną gėrusią, svaigalais ištvirkdė feo
dalai, klerikalai, užsienio imperialistai 
reakcionieriai. Taigi, draugai, sugrįžkime 
prie senųjų grynos nesugadintos Rusios iš
takų, o tada jau visi kiti, „vyresniojo bro
ko“ bizūnu ir pyragu užsikąsdami, staiga 
išsipagiriosime po šimtmetinio girtuoklia
vimo orgijos.

Toks galvojimas perdaug atsiduoda sta
linizmo atrūgomis, ir nereikėtų Michailui 
gaivinti to, ką jau Nikita nurašė.

Beje, jei kam rūpi istorinių šaltinių 
liudijimai apie girtavimą senosios Rusios 
laikais, gal ne pro šalį būtų prisiminus, 
ką dešimtame amžiuje yra pasakęs Kije
vo didysis kunigaikštis Vladimiras, kad 
gėrimas „rusams nuo neatmenamų amžių 
neša džiaugsmą“.

J.Vd.

MIRTIES BAUSMĖ

Baltgudijos „Zviezda“ pranešė, kad 
„du pavojingi nusikaltėliai“ Jegorov ir 
Komisarov už nužudymą Rogacevo vyk
domojo komiteto milicijos inspektoriaus 
Stepanovo nubausti mirties bausme.
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PRANUI SENKUI 
staiga mirus, 

jo žmonai ir sūnums 
reiškiame giliausią užuojautą.

Dainavietės

A.-Į-A.
PRANUI SENKUI 

mirus, jo žmoną, aktyvią tautinių 
šokių grupės „Lietuva“ globėją, 

ir jos šeimą šio liūdesio metu 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 
V. Jurienė ir Tautinių šokių Grupė 

„Lietuva“.
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DERYBOS ŽENEVOJE
KODĖL REAGANO DERYBOS TURI NEPASISEKTI

Lapkričio 8 d. britų korespondentas G. 
Gale „Daily Express“ dienraštyje paskel
bė savo nuomonę apie busimąsias Reaga- 
no ir Gorbačiovo derybas Ženevoje. Jis 
rašo:

— Mes turime bijoti viršūnių konfe
rencijų, ypač sėkmingai pasibaigiančių. 
Kai JAV-jos tariasi su Sovietų Sąjunga, 
Vakarų Europa, įskaitant ir mus, negali 
būti tikra, kad tai išeis jai į naudą.

Nepamirškime, kad Stalinas sudirbo 
Rooseveltą, o su juo ir čerčillį. To pasė
koje Rytų Europa liko tragiškoje padė
tyje.

Kalbėdamas su Gorbačiovu, Reaganas 
neturės šalia savęs nei Thatcher, nei Mi- 
tterrando, nei Kohlio. Ne Sov. Sąjunga ir 
JAV-jos, bet Vakarų Europa yra pavojuj 
ir rizikingoj padėty. Gal ta rizika ir nedi
delė, bet nereikia slėpti, kad jos nėra.

Mes neturime kitos išeities, kaip tik pa
sitikėti Reaganu. Tačiau, besiruošdamas 
šiam susitikimui, jis kalbėjo keistus da
lykus.

Praėjusią savaitę mano dėmesį atkrei
pė jo neaiškus pasiūlymas dalytis su Sov. 
Sąjunga žvaigždžių karo technologija. 
Štai jo žodžiai: „Jei mes galėsime pasiga
minti apsigynimo ginklus, ir mes žinome, 
kad tai įmanoma, mano idėja būtų kreip
tis į pasaulį, mūsų sąjungininkus ir Sov. 
Sąjungą ir sakyti, kad visi, turėdami tuos 
ginklus, galėsime eliminuoti mūsų bran
duolinius arsenalus“.

Koks būtų jo atsakymas į sovietų pa
siūlymą panaikinti visus branduolinius 
arsenalus be žvaigždžių karo programos? 
Jei strateginės apsigynimo iniciatyvos 
tikslas yra eliminuoti visus branduolinius 
ginklus, tai ar žvaigždžių karo programa 
iš viso reikalinga?

Nuo praėjusios savaitės prez. Reaganas 
padarė ir daugiau keistų aiškinimų. Iš
garsintam interviu su keturiais sovietų

žurnalistais, jis pareiškė, kad jo siūlomo
ji erdvinė apsaugos sistema (žvaigždžių 
karo, ar vad. strateginė apsaugos iniciaty
va) nebus naudojama, kol bus sunaikin
tos branduolinės raketos — mūsų puola
mosios raketos“.

Tai kam gi ta žvaigždžių karo sistema, 
jei branduoliniai ginklai bus eliminuoti?

Nemanau, kad yra galimybė, jog pre
zidentas buvo nesuprastas. Jis aiškiai pa
brėžė savo nusistatymą: „Mes nenaudosi
me (tos sistemos)... tol, kol galėsime tar
tis su tais, kurie turi branduolinius arse
nalus, ir jei matysime, kad negalime susi
tarti naudoti tą sistemą tik tuo atveju, 
jei bus eliminuoti branduoliniai ginklai“.

— Tai kam tada naudoti? — paklaus 
ne vienas.

Reaganas galbūt įsitikinęs, kad bran
duolinių ginklų arsenalai turi būti panai
kinti ir kad žvaigždžių karo sistema yra 
vienintelis kelias susitarti su sovietais.

Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai Vakarų 
Europai iškils pavojus, nes vėl bus gali
mas konvencinis karas.

Nei JAV-jos, nei Sovietų Sąjunga nesi
bijo tokio karo. Jos tik baiminasi bran
duolinio susirėmimo. Eliminavimas bran
duolinių arsenalų pasitarnautų jų intere
sams. Bet ne Vakarų Europai, kuri liktų 
lengvai pažeidžiama sovietų konvencinių 
pajėgų.

Iki šio laiko britų ir prancūzų branduo
liniai arsenalai buvo ir yra Vakarų Eu
ropos apsaugos garantija. Tačiau, jei 
JAV-jos savo žvaigždžių karo sistemą 
perduotų ir sovietams, tai mūsų ginklai 
būtų nebevartotini ir mūsų apsaugos sky
das liktų popierinis.

Mes turime pasitikėti Reaganu.
Tikėkime, kad jis rūpinsis ne tik JAV- 

jų, bet ir Vakarų Europos interesais.
Todėl tikėkime ir laukime, kad iš tų 

derybų nieko neišeis.

PAVOJINGAS PRIETAISAS
žinomas britų spaudos komentatorius 

Bernard Levin THE TIMES (X.17) dien
raštyje parašė savo įspūdžius iš Rumuni
jos, kur jis neseniai turėjo progos susipa
žinti su vienu keisčiausiu „Valstybės tary
bos įsaku“.

Jau daug metų jokiam privačiam Ru
munijos gyventojui neleidžiama turėti fo
tokopijavimo aparato. Priežastis — kad 
toks prietaisas gali būti panaudotas už
draustų minčių dauginimui ir skleidimui 
— • pakankamai aiški. Bet pastaruoju lai
ku Rumunijos diktatoriaus dėmesys buvo 
atkreiptas ir į kitą pavojingą prietaisą — 
rašomąją mašinėlę.

Rašomųjų mašinėlių Rumunijoje yra 
žymiai daugiau negu Xerox aparatų. Nie
kas ligšiol jų neregistravo, todėl tik sa
vininkas žinojo, kad tokią turi. Bet rašo
moji mašinėlė, turint pakankamai kan
trybės, gali prikalbėti tiek pat herezijų, 
kiek ir moderniškiausias Xeroxas. Štai 
kodėl Rumunijoje buvo paskelbtas nau
jas Valstybės tarybos įsakas. Jame tarp 
kitko pasakyta:

„Rašomųjų mašinėlių nuomavimas ar 
skolinimas uždraustas. Kiekvienas maši
nėlės savininkas privalo gauti jai laikyti 
milicijos leidimą, kuris išduodamas pada
vus prašymą. Visi privatūs asmenys, tu
rintieji rašomąją mašinėlę, privalo kelių 
dienų laikotarpyje paduoti prašymą jai 
laikyti“.

Su raštišku prašymu turi būti suteikta 
tokios informacijos: prašytojo pavardė ir 
vardas, tėvų vardai, gimimo vieta ir data, 
gyvenamosios vietos adresas, užsiėmimas, 
kur dirba, mašinėlės tipas ir numeris, ko
kiam tikslui naudojama.

Jeigu prašymą patenkins, leidimas bus 
išduotas 60 dienų laikotarpyje. Po to, mi
licijos nurodytu laiku mašinėlės savinin
kas turi ją pristatyti į milicijos įstaigą,

kuri paims šrifto pavyzdį. Toks pavyzdys 
turės būti suteikiamas kasmet, pirmųjų 
dviejų mėnesių laikotarpyje, ir po kiek
vieno mašinėlės remonto. Jeigu prašymas 
bus nepatenkintas, mašinėlė privalo būti 
parduota 10 dienų laiku tokiam asmeniui, 
kuris turi leidimą mašinėlei laikyti.

Kiekvienas, kas nori nusipirkti sau ra
šomąją mašinėlę, privalo prieš tai gauti 
milicijos leidimą. Kas gavo mašinėlę per 
palikimą, arba kaip dovaną, privalo tuoj 
pat paduoti prašymą leidimui gauti jai 
laikyti.

Sugedusias mašinėles, kurių negalima 
pataisyti, savininkas privalo nusiųsti į 
panašių daiktų surinkimo punktą, prieš 
tai išėmus jos šriftą, numerį ir raktą, ku
rie turi būti atiduoti milicijai.

Jeigu rašomosios mašinėlės savininkas 
persikelia gyventi kiton vieton, jis priva
lo 5 dienų laikotarpyje pranešti milicijai 
savo naują adresą.

Nors apie Rumunijos diktatorių Ceau
sescu Britanijoje buvo pasklidusi palan
kesnė nuomonė, palyginus su kitais va
deivomis Sovietų imperijoje, disidentų 
persekiojimas Rumunijoje yra žymiai 
žiauresnis negu kituose Rytų Europos 
kraštuose, išskyrus pačią Sovietų Sąjun
gą. Bernardas Levinas sako, kad rašomų
jų mašinėlių kontrolė Sov. Sąjungoje yra 
žymiai griežtesnė, negu Rumunijoje.

Tas britų žurnalisto straipsnis lietuviui 
skaitytojui primena caristinių laikų poeto 
Antano Vienažindžio žodžius, kurie, beje, 
tinka ir Raudonųjų carų laikams:

Anei rašto, anei d ruko
Anys mums neduoda.
Sako, tegul būna mus Lietuva
Ir tamsi ir juoda...

D.B.

TEGYVUOJA LATVIJA !

LIETUVOJE

Mielam
PETKUI VACLOVUI GUGUI 

mirus, jo žmonai Kristinai, vaikams 
ir jų šeimoms reiškiame gilią 

užuojautą.
Žukų šeima

Mielai choristei
F. Senkuvienei, 

mirus jos brangiam vyrui 
a.a. P. SENKUI, 

reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Londono Liet. Choras

1918. XI. 18 — 1985. XI. 18.

SVEIKINAME 
BROLIUS LATVIUS

NEPRIKLA USOM YBĖS S VENTĖS 
PROGA.
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SOVIETINĖ „TIESA“
Anglijoje leidžiamas „Counterpoint“ 

paskutiniame numeryje rašo apie sovieti
nę tiesą ir moralę.

Pavyzdžiu duoda sovietų generalinio 
štabo viršininko maršalo Achromejevo 
straipsnį, išspausdintą „Krasnaja Zviez- 
oa“ laikraštyje, kuriame jis tvirtina: „Is
torinė tiesa, kad Sovietų Sąjunga buvo 
vienui viena kovoje prieš fašistinę Vokie
tiją daugiau kaip trejus metus“.

Visi gi žino, kad Vakarų sąjungininkai 
paskelbė karą nacių Vokietijai 1939 me
tais, kai Sov. Sąjunga buvo tos fašistinės 
Vokietijos sąjungininkė ir pasidalijo su 
ja Lenkiją ir Pabaltijį, teikė paramą Vo
kietijai, kovojusiai su Prancūzija ir An
glija. Sov. Sąjunga nepakėlė nė piršto, 
kai Hitleris okupavo Čekoslovakiją, Aus
triją, Prancūziją, kai vokiečių Luftwaffe 
bombardavo Anglijos miestus, o anglai 
jau 1940 metais beveik kasnakt daužė 
Berlyną.

Pats Leninas aiškino savo 1920 m. spa
lio 2 d. kalboje, pasakytoj Trečiame kom- 
somolo kongrese: „Mes sakome, kad mū
sų moralė yra visiškai paklusni klasių 
kovos ir proletariato interesams... Komu
nistinė moralė yra pagrįsta kova už su
tvirtinimą ir pastatymą komunizmo“.

1920 m. lapkričio 3 d. kitoje kalboje Le
ninas pasakė: „Pastatyti mūsų tiesą prieš 
buržuazinę „tiesą“ ir iškovoti jos pripaži
nimą yra viena iš pagrindinių mūsų už
duočių“.

žodžiu, nereikia maišyti „tiesos“ su 
tiesa ir mulkinti savus ir vakariečius.

PASITRAUKĖ MILIJONAS
Pagal Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 

suteiktas informacijas, šiai organizacijai 
tarpininkaujant 1953-83 metų laikotarpy
je iš komunistų valdomų Centro bei Rytų 
Europos kraštų į Vak. Vokietiją pasitrau
kė milijonas žmonių. Tai daugumoje vo
kiečių kilmės asmenys, susijungę su Vaka
rų Vokietijoje gyvenančiais savo artimai
siais. Daugiausia emigrantų į Vak. Vokie
tiją atvyko iš Lenkijos — beveik septyni 
šimtai tūkstančių, ir iš Rumunijos — arti 
šimto penkiasdešimt tūkstančių. Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius dabar ieško 
apie dviejų šimtų tūkstančių vokiečių ka- į 
rių, kurie dingo be žinios Antrojo pašau- ‘ 
linio karo metu. Karo metu dingusių dau
gelio civilių gyventojų likimas taip pat vis 
dar nėra žinomas. Raudonasis Kryžius te
bevykdo jų paieškas.

Mūsų valdybos narei 
mielai F. Senkuvienei, 
sūnums ir giminėms, 

staiga mirus jos vyrui ir tėvui
PRANUI SENKUI, 

reiškiame giliausią užuojautą.

Londono šv. Kazimiero Klubas

............

Blaivus gyvenimo būdas
„Tiesoje" Deputato tribūnoj S. Jaglins- 

kis rašo:
„Rugsėjo pabaigoje per eilinę Vilniaus 

rajono Maišiagalos apylinkės gyventojų 
sueigą nutarėme sugriežtinti kovą su vel
tėdžiais ir drausmės bei tvarkos pažeidė
jais, kurti tvirtus blaivios gyvensenos pa
grindus. Apsitarėme, kaip toliau ugdysi
me žmonių bendrąją kultūrą, formuosime 
turiningą dvasinį pasaulį, stiprinsime jų 
dorovę“.
Medicinos darbuotojų pasitarimas

Vilniuje įvyko respublikos medicinos 
darbuotojų aktyvo pasitarimas.

Pranešimą apie medicinos darbuotojų 
uždavinius kovojant, su alkoholizmu ir 
girtavimu padarė Lietuvos sveikatos ap
saugos ministras J. Platūkis. Vieningai 
buvo pritarta Vilniaus miesto klinikinės 
ligoninės kolektyvo kreipimuisi, kuriame 
visi medicinos darbuotojai kviečiami būti 
pirmose kovos už blaivybę gretose.
Krepšinio gerbėjai Rygoje

Dešimtys autobusų ir lengvųjų mašinų 
atgabeno į Rygą krepšinio gerbėjus iš 
Kauno, Palangos, Rokiškio, Kelmės, Jona
vos ir Biržų. Rungtynių salėje gerą pus
valandį skambėjo smagi lietuviška muzi
ka.

Kauno Žalgiris nugalėjo Leningrado 
Spartaką 91:73. A. Sabonis pelnė 24 taš
kus.
Vaikų krepšinio šventė

Vilniuje buvo surengtas vaikų krep
šinio turnyras, kuriame dalyvavo 84 mer
gaičių ir berniukų komandos iš Vilniaus 
vidurinių mokyklų penktųjų klasių. Čem
pionais tapo 27-sios vidurinės mergaičių 
ir 50-sios vidurinės mokyklos berniukų 
komandos.
Videoteka

Spalio 1 d. Vilniuje atidaryta kino filmų 
nuomojimo kontoros videoteka. Jos fondą 
šiuo metu sudaro 500 videokasečių.
Be telefono ryšio

„Tiesoje“ D. Mockienė, F. Sventickis ir 
kiti skundžiasi: -

„Telefono ryšys šiais laikais būtinas. 
Tačiau mūsų mieste — Pagėgiuose šis ry
šys blogai veikia. Būna taip, kad per parą 
tik 5 valandas gali skambinti. Arba 2 
dienas telefonai veikia, o 3 dienas — ne“. 
Pirtis neveikia

„Tiesoje" A. šadzevičius ir kiti rašo:
„Pirtis Dotnuvoje pastatyta neseniai, 

tačiau naudos iš jos maža. Būdavo, iš ry
to ją kūrena, tačiau dažnai vėliau nuėjęs 
randi ant durų raštelį, kad pirtis nedirba. 
O nuo pavasario visai nebeveikia. Ir ne
žinome, kada veiks“.
Nauja poliklinika

Jurbarke pastatyta nauja poliklinika, 
kurioje gydytojai gali per pamainą ap
tarnauti 400 pacientų.
Naujas prekybos centras

Mažeikių Ventos mikrorajone atidaryta 
nauja universali maisto prekių parduotu
vė su valgykla.
Ar aparatas kaltas?

„Tiesoje“ V. Būda skundėsi:
„Propaguojama darbo užmokestį mo

kėti ne grynais, o pervesti į taupomąsias 
kasas. Tokia atsiskaitymo forma patogi ir 
naudinga ne tik žmogui, bet ir valstybei. 
Aš seniai esu pasirinkęs tokį algos gavi
mo būdą. Taip daro dauguma mūsų Vil
niaus inžinerinio statybos instituto dar
buotojų.

„Tačiau būna apmaudu, kai geram su
manymui kelią pastoja dirbtinės kliūtys. 
Štai rugsėjo 2 dieną iš darbovietės 'į Vil
niaus centrinę taupomąją kasą pervesto 
atlyginimo negalėjau atsiimti ir po savai
tės, rugsėjo 9 dieną. Man aiškino, kad 
aparatai sugedę. Kada juos sutaisys, tą 
dieną taip ir nesužinojau“...
Staklės — į Prancūziją

Prancūzų firmos užsakymą įvykdė Vil
niaus „Komunaro“ staklių gamykla. I 
Prancūzijos Havro uostą išsiųsta automa
tinių frezavimo staklių partija. 
Nepakanka energijos

Kaunui šilumą tiekia dvi termofikaci
nės ir keturios pramoninės elektrinės. 
Augant naujiems mikrorajonams, pasta
rosiomis žiemomis jos jau nepajėgė paten
kinti šilumos poreikių, šiemet termofika
cinėje elektrinėje pradėjo veikti dar vie
nas katilas.
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DAIKTAI KASDIENINIAI
DAIKTAI KASDIENINIAI, pomirtinis 

rašytojo ir poeto Aloyzo Barono (1917. 
XII — 1980.IX.7) eilėraščių leidinys, ku
rį išleido Nijoiė Baronienė savo vyro a.a. 
Aloyzo penkerių metų mirties sukakčiai 
paminėti. Rinkinyje 54 eilėraščiai. Spau
dė „Draugo" spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, II. 60629. Tiražas — 500. Kaina 
— 5 dol.

Trumpoje įžangoje Nijolė Baronienė ra
šo:

ALOYZAS BARONAS, pasitraukdamas 
iš mūsų tarpo 1980 m. rudenį, rankraš
čiuose paliko 4 veikalus: romaną „Mirti 
visada suspėsi", kurį išleido Į Laisvę fon
das lietuviškai kultūrai ugdyti 1981, „Tris
dešimt istorijų suaugusiems“, kurias išlei
do Lietuviškos knygos klubas 1981, hu
moristinį romaną „Antras pasaulis“, kuris 
ligos metu ėjo DRAUGO atkarpoje, ir ei
lėraščių rinkinį „Daiktai kasdieniniai“, 
kurį išleidžiu dabar, autoriaus mirties 
penkmečiui atžymėti. Taigi iš jo rankraš
čių lieka neišleistas atskira knyga tik ro
manas „Antras pasaulis“. Aš tikiu, kad 
laikui bėgant atsiras leidėjas, kuris ir šią 
knygą išleis.

Be to, dirbdamas DRAUGO redaktoriu
mi 25 metus, jis paskelbė apie 3000 
straipsnių, recenzijų, aprašymų, vedamų
jų įvairiausiomis temomis, kurios yra 
šiandien ir dar ilgai ateityje bus aktua
lios, tačiau visa tai surinkti, atrinkti, su
redaguoti ir išleisti jau nebėra mano ri
botų galimybių apimtyje.

Nuoširdžiai dėkoju dail. Onai Baužie- 
nei už knygos iliustravimą ir rašyt. Ana
tolijui Kairiui už techninę pagalbą rinki
nį leidžiant.

N.B.
Čikaga, 1985.X.U

ALOYZO BARONO KNYGOS
žvaigždės ir vėjai, novelės, 1951.
Debesys plaukia pažemiu, novelių roma
nas, 1951.
Užgęsęs sniegas, romanas, 1953. 
Antrasis krantas, novelės, 1954. 
Sodas už horizonto, romanas, 1958. 
Mėnesiena, romanas, 1957.
Valandos ir amžiai, religiniai pasakoji
mai, 1958.
Vieniši medžiai, romanas, 1960.
Lieptai ir bedugnės, premijuotas roma
nas, 1961.
Saulės grįžimas, novelės, 1964.
Trečioji moteris, premijuotas romanas, 
1966.
Pavasario lietus, novelės, 1968. 
Išdžiūvusi lanka, novelės, 1970. 
Vėjas lekia lyguma, atžymėtas romanas, 
1973.
Šilko tinklai, pasakojimai, 1974. 
Laivai ir uostai, romanas, 1979. 
Mirti visada suspėsi, romanas, 1981. 
Trisdešimt istorijų suaugusiems, novelės, 
1981.
Knygos vaikams
Kačiukai, eilėraščiai, 1947.
Diena prie ežero, pasakėlės, 1969. 
Mėlyni karveliai, apysakaitės, 1958.

Humoristiniai eilėraščiai
(Dr. S. Aliūno slapyvardžiu)
Valerijono lašai, 1954.
Trejos devynerios, 1961.
Alijošiaus lapai, 1975.
Istorija, biografijos
Šviesa ir kelias, prel. I. Albavičiaus gy
venimo ir veiklos bruožai, 1954.
Auksinis jubiliejus, šv. Antano parapija, 
1911-1961.
Vertimai
Anglų kalbon išverstos trys knygos, lat
vių — taip pat trys.

Aloyzas Baronas

SOVIETIJOJ
Sukūrė Hamletą Šekspyras, 
Kurs būti ar nebūti mąstė, 
Ir, nors labai gudrus jis vyras, 
Nieko nepajėgė išspręsti.

Bet Sovietijoje kūrėjui 
Reikia mažiau galvot truputį, 
Nes ten čekistai apžiūrėję 
Nutars tau būti ar nebūti.

PARADAS
Karių paradą seka gatvėj minios, 
Praeina jie darniai veidais gyvais, 
O daug jų nuskandino jūros 

sidabrinės,
Daug jų užklojo smėliu ir purvais.

Ir aš žinau, per visą žemę mano, 
Žygiuos karių kolonos amžinai, 
h sudarkytuose veiduose partizanų 
Žydės besikartojančių Pilėnų pelenai.

NAUJA LITUANISTINĖ PROGRAMA 
TASMANIJOS UNIVERSITETE

Tasmanijos univesitete tarnaujantis lie
tuvis po ilgų pastangų gavo leidimą 'įsteig
ti lituanistinę programą magistro ir dak
taro laipsnio siekiantiems studentams is
torijos, sociologijos, politinių mokslų ir 
teisės skyriuose. Tikimasi, kad 1985-1986 
metų bėgyje atsiras 4-6 kandidatai, turin
tys bakalauro laipsnį su pasižymėjimu 
(„honors“). Ši programa lietuviams nie
ko nekainavo, o universitetas žada kas
met konkurso būdu skirti po kelias 6,500 
austr. dolerių stipendijas. Adresas: Lith
uanian Graduate Studies, University of 
Tasmania, Hobart, Australia.

(Elta)

ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS KUNIGŲ 
SĄJUNGA

Žemaičių vyskupijos kunigų sąjunga, 
įsikūrusi prieš 30 metų, daugiausia reiš
kiasi šalpos darbais. Neseniai išrinkta 
Telšių vyskupijai priklausiusių kunigų 
nauja valdyba: kun. dr. J. Grabys — pir
mininkas, kun. prof. A. Rubšys — vice- 
pirm., kun. dr. A. Olšauskas — vicepirm., 
kun. dr. Z. Smilga — sekr., prel. A. Jonu
šas (Romoje) — iždininkas.

PREL. A. BARTKUS
NAUJAS ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KOLEGIJOS REKTORIUS

Spalio 17 d. iš Romos pranešta, kad kun. 
Algimantas Bartkus pakeliamas į prela
tus ir nuo š.m. spalio 20 d. skiriamas Šv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegijos Romoj nau
juoju rektorium.

Paskyrimą patvirtino iš Vatikano Pon- 
tifikalinė Seminarijų bei Universitetų 
Kongregacija, kuriai pirmininkauja Jo 
Eminencija amerikietis Kardinolas Ba
um.

Spalio 20 d. šv. Kazimiero Lietuvių Ko
legija Romoje atšventė 40 metų sukaktį. 
Visą tą laiką jos rektorium buvo prel. La
das Tulaba, labai daug prisidėjęs prie ko
legijos įsteigimo ir prie jos išlikimo tiek 
metų.

Algimantas Bartkus gimė Lietuvoje, 
Kražiuose, 1940 m. lapkričio 10 d. Jo tėve
lis, mokytojas Edmundas Borkevičius, 
miręs. Jo motina, Juzė Pilėnaitė-Borkevi- 
čienė, gyvena su prelato sesute, Nijolė 
Baltrulionienė, Jamaica, N.Y. Antroji se
sutė gyvena Washington, D.C. priemies
tyje.

Bortkevičiai paliko Lietuvą 1943 m., gy
veno Vokietijoje. 1948 emigravo į Brazili
ją, kur Algimantas baigė pradžios moky
klą.

Bortkevičių šeima 1958 m. emigravo 'į 
JAV, kur tuo metu gyveno Algimanto se
neliai. Jaunuolis, pasilikęs Brazilijoj, bai
gė gimnaziją ir pajutęs pašaukimą į ku
nigus, 1958 spalio mėn. išvyko į šv. Ka
zimiero Lietuvių Kolegiją Romoj.

Pontifikaliniame Gregoriano Universi
tete užsitarnavo magistro laipsnį iš filoso
fijos ir bakalaureatą iš teologijos. 1965 
liepos 11 įšventintas kunigu. Tais pačiais 
metais grįžo į Ameriką, kur buvo paskir
tas į Šv. Juozapo lietuvių parapiją, Maha- 
noy City, Pennsylvania, vikaru, ir į Car
dinal Brennan gimnaziją mokytoju. 1978 
tapo JAV piliečiu.

Kelis mėnesius vikaravo Shenandoah 
ir Minersville lietuvių parapijose. 1972 
paskirtas į Šv. Bernardo parapiją bei Šv. 
Mykolo lietuvių parapiją Easton, Pennsyl
vania, vikaru. Tuo pačiu metu dėstė No
tre Dame gimnazijoje, aptarnavo portu
galus, buvo kalėjimo kapelionas ir vado
vavo katalikiškai radijo valandai anglų 
kalba.

1972 rugsėjo mėn. kun. Bartkus buvo 
paskirtas į Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ją, St. Clair, Pennsylvania, klebonu. Visų 
mėgiamas, kun. Bartkus ne tik pravedė 
reikalingus parapijos kapinių bei klebo
nijos remontus, bet taip pat atgaivino pa
rapijiečių dvasiriį bei lietuvišką gyveni
mą. Suorganizavo veiklią Lietuvos Vyčių 
kuopą, buvo jos dvasios vadas ir įkvėpi
mo šaltinis.

Kun. Bartkaus skatinami, Vyčiai perė
mė metinio Pennsylvanijos lietuvių pik
niko organizavimą ir žymiai atgaivino ir 
naujai išpopuliarino tą ilgametę tradici
ją.

Vos pradėjęs bažnyčios remontą, kun. 
Bartkus buvo 1978 paskirtas Apreiškimo 

lietuvių parapijos Brackville, Pennsylva
nia, klebonu. Ten taip pat žmonės greitai 
patyrė jo ganytojišką ranką bei adminis
tracinius sugebėjimus. Jam teko atremon
tuoti Frackville kleboniją, salę, mokyklą. 
Susidomėjęs Pennsylvanijos lietuvių is
torija, kun. Bartkus suorganizavo lietu
vių muziejaus įsteigimą Frackville. Taip 
pat vadovavo lietuviškai radijo valandėlei 
bei Mišių transliacijai lietuviškai.

Kun. Bartkus išmoko skraidyti ir 1977 
įsigijo piloto leidimą.

1983 spalio mėn. kun. Bartkus buvo pa
kviestas į Šv. Kazimiero Kolegiją prorek
torium.

1985, eidamas prorektoriaus pareigas, 
kun. Bartkus 'įsigijo licenciatą iš Bažny
čios teisių ir kandidatuoja į doktorato 
laipsnį. Jis laisvai kalba lietuviškai, ang
liškai, portugališkai, itališkai.

(LIC)

APLANKĖ P. AMERIKOS LIETUVIUS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, siek

dama užmegzti glaudesnius ryšius su Pie
tų Amerikos lietuviais, pasiuntė du jau
nuolius aplankyti Urugvajuje, Argentino
je ir Brazilijoje gyvenančius lietuvius. 
Erikas Vasiliauskas tris mėnesius pralei
do su Argentinos ir Urugvajaus lietuviais. 
Arvydas Žygas buvo Brazilijos lietuvių 
svečias. Arvydas padarė dokumentinį fil
mą apie dabartinį Brazilijos lietuvių gy
venimą.

MIRĖ KUN. P. JANčAUSKAS
Lapkričio 1 d. mirė Garliavos altaris

tas kunigas Povilas Jančauskas. Velionis 
buvo sulaukęs 81-nerių metų amžiaus. 
Kunigu įšventintas 1929 metais. Tai jau 
23 šiemet Lietuvoje ir 4-tas Vilkaviškio 
vyskupijoje miręs kunigas. Vilkaviškio 
vyskupijoje yra 94 bažnyčios. Iš jų jau 
apie 20 neturi sav» kunigo ir turi būti 
aptarnaujamos iš kitur atvykstančių ku
nigų. Tokių iš kitur aptarnaujamų bažny
čių Lietuvoje jau yra daugiau kaip 150.

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
Vysk. Paulius Baltakis iš Romos prane

šė, kad šv. Kazimiero kolegijos naujasis 
rektorius kun. Algimantas Bartkus yra 
pakeltas prelatu. Buvęs rektorius prel. 
Ladas Tulaba pakeltas Šv. Petro bazilikos 
kanauninku. Prelatu pakeltas taip pat 
Melbourne lietuvių klebonas Australijoj 
kun. Pranas Vaseris.

Apdovanoti šv. Silvestro ordinais Jokū
bas Stukas, Antanas Saulaitis, Sr., ir dr. 
Adolfas Darnusis. Pro Pontifice et Eccle- 
sia ordinu apdovanotos Jadvyga Damu- 
šienė ir Loreta Stukienė.

DR. A. AVIŽONIENĖ
Dr. Angelė Avižonienė išrinkta nauja 

Liet. Kat. Mokslo Akademijos Centro val
dybos pirmininke. Gyvena Villa Lituania, 
Romoje.

Mūsų kaliniai

J. BIELIAUSKIENE
„NĖRA BEPRASMĖS AUKOS...“

Prieš trejus metus, spalio 29, Garliavo
je buvo suimta Jadvyga Bieliauskienė.

Saugumiečiai, neva ieškodami spekulia
cinių prekių, krėtė jos butą. Spekuliaci
nių prekių nerado, bet labai apsidžiaugė 
suradę tris rašomąsias mašinėles ir pluoš
telį viešai negaunamų lietuviškų moksli
nių ir grožinės literatūros knygų, tarp jų 
Šapokos „Lietuvos istoriją“, istoriko An
tano Kučinsko monografiją apie Kęstutį, 
filosofo Antano Maceinos „Jobo dramą“, 
poeto Bernardo Brazdžionio „Per pasaulį 
keliauja žmogus“; surado kelias relikvi
jas su užrašais apie kalinių kančias gula
go nelaisvėje, pačios Bieliauskienės lage
ryje nešiotą kalinio numerį. Buvo tardo
mi Garliavos pirmosios vidurinės moky
klos mokiniai. Be kitų dalykų, jie buvo 
klausinėjami, ar Bieliauskienė nemokiusi 
jų piešti lietuviško Vyčio. Net surasti 
kartoniniai angeliuko sparnai buvo 
įtraukti kaip įkaltis į baudžiamąją bylą.

1983 gegužės 16-17 Vilniuje Jadvyga 
Bieliauskienė buvo teisiama už parašų 
rinkimą, bendradarbiavimą „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoje“, už vaikų 
būrelių ir nacionalistinio turinio vaidini
mų organizavimą, žodžiu, už kultūrinę 
veiklą, kuri nepatiko režimui. Aukščiau
siasis teismas Bieliauskienę nuteisė ket- 
veriems metams griežto režimo lageryje 
ir trejiems tremties.

Tai jau antroji jos bausmė. Stalino lai
kais už lietuviškų atsišaukimų platinimą 
ji buvo nuteista 25-riems metams, iš ku
rių aštuonerius iškalėjo gulage ir buvo 
amnestuota.

Ši palaužtos sveikatos, bet tvirtos dva
sios moteris pradeda ketvirtuosius naujos 
neteisingos bausmės metus Rusijos nelais
vėje tiktai todėl, kad nori gyventi pagal 
savo įsitikinimus, pagal savo jėgas tar
nauti Lietuvai ir jos Bažnyčiai.

Pagerbdami Jadvygos Bieliauskienės 
auką, prisiminkime jos teisme pasakytus 
žodžius:

„Nėra beprasmės aukos. Jūs trokštate 
tapti šauksmu Tėvynės lūpose ir prašėte 
manęs, kad jums padėčiau. Labai menki 
mano sugebėjimai, jokios patirties. Ka
dangi daugiau nebuvo kam, kiek išėjo — 
stengiausi. Būkite laimingi, kad esate per
sekiojami už Tiesą... Savanoriška nekal
tųjų kančia sugėdins neteisingus teisėjus, 
ir pavargs jie teisti Meilę, einančią už ki
tus aukotis. Kitų drąsuolių lūpom pratęs 
Tėvynė jūsų šauksmą“.

(LKB Kronika, 60). J.Vd.

„Antikomunistinis klerikalizmas“
Spalio 24 d. Vilniaus radijas pranešė 

apie Vilniuje sušauktą pasitarimą, skirtą 
iškelti „tarptautinio klerikalizmo antiko
munistinę veiklą.“

Įžymūs Lietuvos filosofai, religijos ty
rinėtojai ir sociologai padarė tuo klausi
mu pranešimus. Diskusijose apsvarstyta, 
kaip „demaskuoti Vakarų ideologinę sub- 
versiją, išaiškinti jos tikruosius tikslus, 
siekiant paveikti visuomenę“.

■ggM'n.r-ariraKnjTBTim»r ,am

PROF. DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGAS
TOLIMESNI MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS 

IR JO POLITIKOS CHARAKTERISTIKA 
4.

Romos kurija siekė ir po pirmojo 
Lietuvos vyskupo Kristijono mirties 
išlaikyti tą titulą. Livonijos ordino 
iniciatyva nauju vyskupu Lietuvai bu
vo įšventintas taip pat kryžiuočių or
dino kunigas Jonas, kuris, būdamas to 
Ii nuo sau skirtos diecezijos, tačiau 
vis vartojo titulą episcopus Lettovien- 
sis. 1271-1291 m. įvairiose Vokietijos 
imperijos vietose jis yra .pašventinęs 
daug bažnyčių ir atlikęs kitokių vys
kupiškų aktų. Rodos, kad į Lietuvą 
iki XIV amž. galo jokis vyskupas ko
jos nebeįkėlė, ir nė vienas daugiau iki 
1387 m. nebebuvo įšventintas, nes nuo 
los minties atsisakė ir Livonijos ordi
nas, laikęs Lietuvą savo misijų žeme.

Po Durbės kautynių prasidėjusi su
kilimo audra rytiniame Pabaltijyje 
greitai privedė Lietuvos karalių prie 
sunkios krizės, kuri jį pražudė. Nuo 
1260 m. Prūsuose ir Lietuvoje pago
niškoji reakcija pradėjo imti viršų. Su
kilimas prūsams pradžioje sekėsi. Pa
gal Dusburgą, jiems talkos siuntę ir 
lietuviai, ir iki Mindaugo nužudymo 
yra minimi (1262-63 m.) du jų žygiai 
į Prūsus. Vienam jų vadovavo „Lietu
vos karaliaus sūnus Treniota“ (Tūno
ta). Kitame žygyje, talkininkaudami 
prūsams, lietuviai drauge su sūduviais 

vokiečius puolė Semboje. Vienoje Di
džiosios Lenkijos kronikoje Mindau
gas tada ir buvo pavadintas „prūsų, 
lietuvių ir kitų netikinčių tautų“ kara
liumi. Bet žemaičių kovų su Livonijos 
ordinu laikotarpyje, iš kurio tiek daug 
smulkių epizodų pateikia Eiliuotinė 
Livonijos kronika, jau buvo išaugęs 
Žemaičių kunigaikščio Treniotos vaid
muo. Greičiausiai prieš norą, jam tu
rėjo nusilenkti ir Mindaugas. Jau nuo 
seniau susitelkusi Treniotos neapykan
ta Mindaugui užaštrėjo dar labiau, 
kai nenusisekė į Livoniją (Cesį) jų ben 
dras žygis, kurio metu Treniota buvo 
užtikrinęs Mindaugui dar lybių ir lat
galių sukilimą. Kai Mindaugas apgai
lestavo tą savo persimetimą ir smar
kiai priekaištavo Treniotai, šis jau bu
vo tiek sustiprėjęs, jog ryžosi pašalinti 
Mindaugą ir pats paimti valdžią.

Neminėdama vardo, Eiliuotinė Li
vonijos kronika apie Mindaugo nu- 
žudytoją sako, jog jis buvęs tiek pat 
turtingas, kaip ir Mindaugas, ir tiek 
pat turėjęs palydos.Savo tikslui T renio 
ta rado sąjungininką Nalšėnų kuni
gaikštį Daumantą, Mindaugo švogerį, 
norėjusį atkeršyti asmenišką skriaudą. 
Mortai mirus. Mindaugas buvo pra
šęs Daumantienę atvykti apraudoti 
savo sesers.Bevaikę Daumantienę Min 

daugas užlaikė savo sūnums auginti.
Sąmokslininkai surado patogią pro

gą Mindaugą užpulti. O toji pasirink
toji proga reiškė, kad Mindaugas būtų 
likęs be stiprios karinės jėgos. Norė
damas sutrukdyti dviejų savo priešų 
vedybas, būtent, Briansko kunigaikš
čio Romano dukters su Volinijos Va- 
silko sūnumi, 1263 m. Mindaugas iš
siuntė didelę kariuomenę į Brianską. 
Apsimetęs ligoniu, Daumantas iš to 
žygio (jis baigėsi lietuviams nelaimin
gai) grįžo atgal. Tuo tarpu namuose 
likęs, Treniota jau buvo pasirengęs 
smurto žygiui. Susimokėlių staiga už
pultas, Mindaugas buvo nužudytas 
drauge su dviem sūnumis — Rukliu 
ir Rupeikiu, kurių vienas turėjo užim
ti Mindaugo vietą ir gauti karūną.

Matomai ilgai buvo išlikusi tradici
ja, kad Mindaugas buvęs nužudytas 
arti Lietuvos-Latvijos sienos Aglonoje 
(į šiaurės rytus nuo Daugpilio). Ten 
dar XVI amž. turėjusi būti marmuri
nė lenta su Mindaugo antkapiu. Bet 
nuo XIX amž. Mindaugo kapas buvo 
„surastas“ Naugarduke.

Lietuvos valstybės istorija būtų pa
sukusi visai kitu keliu, jeigu nebūtų 
buvęs nužudytas karūnuotas valdovas. 
Eidami Mindaugo pėdomis ir viešai 
palaikydami krikščionybę, jo įpėdi
niai būtų galėję Lietuvai išsaugoti ka
rališką karūną visam laikui. Tokiu at
veju būtų buvę liautasi prieš lietuvius 
skelbti kryžiaus karus. Santykiai su or 
dinų, o vėliau ir kaimynine karalyste 
Lenkija, būtų kitaip susidėstę. šalia 
šios, Lietuva būtų stovėjusi kaip lygus, 
o politiškai kaip žymiai stipresnis part- 
neris.Nėra duomenų įžvelgti, kiek būtų 
laimėjęs Lietuvos valstybingumas. Bet 

yra tikra, jog krikščioniškosios Vaka
rų kultūros vaisiai būtų Lietuvą žy
miai anksčiau pasiekę. Tad ir tautinė 
lietuvių kultūra būtų buvusi labiau iš
saugota.

Mindaugas lietuvių tautoje yra atli
kęs svarbių uždavinių. Nuo XIII amž. 
pradžios iš bendros pirmatako val
džios atsipalaidavusias ir savarankiš
komis tapusias smulkias Lietuvos, 
ypač Aukštaitijos, kunigaikštijas jis 
apjungė vienoje valdžioje. Savo valsty
bės plotą jis ne tik apsaugojo nuo kai
mynų užuomačių (Livonijos ordinas, 
Volinijos kunigaikščiai), bet dar įgijo 
rytuose naujų žemių. Nors politinės ap 
linkybės buvo gana nepalankios (visų 
kaimynų sąjunga prieš Mindaugą), jis 
pramatė tolimesnių įvykių eigą ir su
rado išeitį iš keblios padėties.

Laimėjęs Livonijos kryžiuočių pa
lankumą, Mindaugas pajėgė iš tos jo 
valstybei pavojingos bičiulystės iš
traukti jai naudos. Savo vakarykščio 
priešo apkrikštytas ir įgijęs karališką 
karūną. Mindaugas pirmasis Lietuvai 
nurodė kelią į Vakarų Europos kultū
rą ir į lotyniškąją krikščionybę. Tai 
paliko gairė ateičiai. Keli Mindaugo 
įpėdiniai XIV amž. vedė derybas dėl 
krikšto priėmimo, ir nė vienas neturė
jo galvoje rytų krikščionybės. Kad bū
tų galima apsisaugoti nuo pastovios 
ordino agresijos, Lietuvai tebuvo vie
nas kelias — priimti tokią pat lotyniš
ką krikščionybę, kuri buvo ordino že
mėse.

Daugelis Europos tautų valdovų 
(pvz., frankų Pipinas, vengrų Stepo
nas, Volinijos Danielius) vainikavosi 
karaliais jau būdami krikščionys ir 
valdydami jau seniau krikštytas tautas. 

Mindaugo atvejis buvo tuo įdomus, 
kad, jam karūnuojantis, tautos didžio
ji dauguma dar tebeskendėjo pagony
bėje. Panaši padėtis dar buvo ir 135 
melus vėliau, kai krikštijosi didysis 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila. Lietuva 
vėl oficialiai atnaujino savo lotynišką 
krikštą. Abiem atvejais pagonių tau
tos istorijoje po krikšto sekė karališka 
karūna. Tik 1386 metais tokį karališ
ką vainiką valdovas jau užsidėjo ne 
pačioje Lietuvoje, o kaimyninėje vals
tybėje.

Kadangi politinių aplinkybių ver
čiamas Mindaugas ieškojo taikos su 
savo priešu, turėjo jam atlyginti že
mėmis Žemaičiuose. Nors politiškai 
rodė savarankiškumo, „Žemaičiai“ ta
da buvo dar geografinė sąvoka, ir jų 
gyventojai tarmiškai nesiskyrė nuo ki
tų lietuvių, žemių dovanojimų kaina 
perkamoji taika iš kryžiuočių vedė 
Mindaugą į naujus konfliktus su Lie
tuvoje sustiprėjusiais jo priešais ir į 
jo paties žlugimą. Bet nelaimingą ga
lą priėję Mindaugo kontaktai su Li
vonijos ordinu XIV amž. lietuvių ku
nigaikščiams buvo įspėjantis ir į atsar
gumą skatinantis pavyzdys, nes 1257- 
1261 m. Mindaugo vardu surašytus 
Lietuvos žemių dovanojimų dokumen
tus ordinas vėliau panaudojo savo 
pretenzijoms į Lietuvą paremti.

Nors pats Mindaugas žuvo, kaip 
auka savo asmeniškų priešų, tačiau 
nežlugo jo valstybė. Ji turėjo dar iš
gyventi stiprių sukrėtimų ir vidaus ko
vose sustipo. Tačiau ji ne tik atgavo 
savo reikšmę ir galybę, bet, Gedimi
no atnaujinta, dar labiau sutvirtėjo.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Gyventi pasidarė kažkaip nejauku. Mė
nulis per šimtmečius buvo apdainuojamas 
garsių poetų eilėraščiais. Jis buvo neat
skiriamas įsimylėjusių palydovas ir liu
dininkas. Ir lietuviai turi melodingą, 
skambią dainą „Graži buvo mėnesiena...“ 
Kas jos nežino, kas jąja nesižavi?!

Bet staiga Mėnulis tapo nužudytas. Vie
ną tamsią naktį ant Mėnulio užsirioglino 
žmogus ir suteršė jį. Suteršė jį ir savo 
pražūčiai. Dabar ten ruošia savo karinę 
bazę. Tuo net didžiuojasi. Trumpai pasa
kius, civilizuotas XX amžiaus žmogus 
kraustosi iš proto. Jis baigia jau teršti ir 
Žemę, ant kurios pats gyvena. Dievo duo
tą, neišpasakytai gražią gamtą jis naiki
na: nyksta žalios girios, auga mūrai, dan
goraižiai...

Vakarui atėjus, civilizuotas žmogus 
skuba 'į savo mūrą, keliais raktais užsira
kina. Įsijungia televizorių. Jame mato 
riaušes, gaisrus, žudymus, prievartavimus, 
vagystes... Ir štai dėl to jis užsibarikada
vo savo namuose.

O vakaras gamtoje neišpasakytai žavus, 
nesumigę paukščiai savas giesmes gieda, 
žiogai dar cirpsi, gėlių kvapas maloniai 
svaigina, medžiai snūduriuoja, o ten toli 
auksinis Mėnulis išdidžiai kyla aukštyn, 
šypsosi, ir viskas taip gražu... Ir tame 
grožyje, rodos, žmonės mylėtų vienas kitą. 
Bet užsisklendęs savame mūre žmogus vi
so to nemato...

XX-jo amžiaus žmogau, tu viską suter- 
šei, sunaikinai, užmušei — gyveni baimė
je, užsirakinęs kaip kalėjime.

• •
Šie trumpi apmąstymai, deja, susiję tik 

su viena dabar vykstančios XX-jo am
žiaus civilizuoto žmogaus dramos dalimi. 
Antroji dalis prasideda tada, kai vieni, 
dienos rūpesčių nuvarginti, atskuba namo 
ir užsisklendžia savo mūruose, o kiti tuo 
pačiu metu išeina iš savo namų, šiandien 
jie sudaro jau didelę visuomenės dalį: tai 
narkotikai, vagys, mušeikos ir žmogžu
džiai. Jų skaičius ir jėga vis auga, o ap
sauga nuo jų vis mažėja, dažnai net be
veiksmė. Turint omeny šį vyksmą ir žvel
giant į ateitį, argi bus labai perdėtai pa
sakyta: XX-jo amžiaus civilizuotoje žmo
nių bendruomenėje iškils pagaliau dvi kla
sės — „bailių“, sėdinčių užrakintuose mū
ruose, ir „drąsuolių“, viešpataujančių gat

ANTRASIS TRANSATLANTINIS SKRIDIMAS
Šiemet suėjo lygiai 50 metų nuo Ame

rikos lietuvių įvykdyto Antrojo skridimo 
į Lietuvą. Trumpai peržvelkime šio antro
je žygio istoriją.

Po tragiško Dariaus ir Girėno žuvimo 
1933 m. liepos 17 d. Soldine, gailesčio aš
aroms dar nenudžiūvus, Amerikos lietu
viai nenuleido rankų ir tuojau pradėjo 
planuoti Antrąjį Skridimą.

Antanas Vaivada, daug prisidėjęs prie 
Pirmojo Skridimo ruošos, savo atsimini
muose sakė: „...dalinai mano pasiūlyta 
mintis buvo ta, kad, ilgai nelaukiant, rei
kia galvoti apie Antrojo Skridimo organi
zavimą, reikia jų pradėtąjį darbą tęsti ir 
tuo pačiu išpildyti Dariaus ir Girėno Tes
tamentą. Kad kur amžinybėje jie bebūtų, 
žinotų, jog jų žygis ir gyvybės nenuėjo 
niekais. Kad žmonės juos turi priglaudę 
savo širdyse ir, pagarbos jiems pareiški
mui, jų keliais štai seka naujas lakūnas 
jų žygiui užbaigti...“

Tuo metu Amerikoje svečiavęsis Lietu
vos karo lakūnas Itn. P. Nakrošis buvo pa
siryžęs suorganizuoti kitą skridimą į Lie
tuvą, bet įsitikinęs, jog tai yra daugiau 
pačių Amerikos lietuvių garbės reikalas, 
grįžo 'į Lietuvą ir ten už poros metų žuvo 
lėktuvo avarijoje.

Chicagietis prekybininkas Vincas Karei
va pradžioje Am. liet, dienraščiui „Drau
gui, o šiam atsisakius, vėliau „Naujie
noms“ pristatė Lietuvoje gimusį Ameri
kos lietuvį Joe James—Juozą Janušauską, 
su kuriuo jam tekę kartu kovoti JAV ka
rinėse pajėgose Vakarų fronte Prancūzi
joje I-jo Pas. karo metu ir kuris, būda
mas patyrusiu oro linijų pilotu, siūlėsi 
įvykdyti Antrąjį Skridimą.

„Naujienų“ redaktorius dr. P. Grigaitis 
puikiai suprato, kad čia yra ne vieno lie
tuviško dienraščio, bet visų Amerikos lie
tuvių reikalas. Jam vadovaujant skubiai 
buvo įsteigta ir inkorporuota Amerikos 
Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są
junga; sutrumpintai ALTASS, į kurią įėjo 
'įvairių organizacijų ir politinių srovių 
atstovai bei pasižymėję visuomenės veikė
jai.

Lėšų kėlimo tikslu įvairiose lietuvių gy
venamose apylinkėse buvo renkamos au
kos, ruošiamos aviacijos dienos, šokių 
vakarai, netgi imtynės ir t.t. Su J. James-

vėse, trumpiau — į prievartaujamus ir 
prievartautojus. Angliškai „violent socie
ty", t.y. bendruomenė, kurioje prievarta
vimas, kriminalinė jėga yra gyvenimą 
t v arkantis veiksnys.

Prie tos pačios mūsų laikų civilizacijos 
priklauso ir kita, ne tiek gausi, bet žy
miai geriau organizuota ir galingesnė pa
saulio bendruomenės dalis — teroristai. 
Jų tikslai skirtingi.

Šias eilutes berašant, man prisiminė 
vienas atsitikimas Berlyne prieš paskuti
nį karą, kai Sov. Sąjungą valdė Stalinas, 
į Berlyną atvyko Molotovas. Jo atsilanky
mo proga, buvo surengta vietos ir užsienio 
žurnalistų konferencija. Vienas iš žurna
listų paklausė: „Revoliucija seniai jau 
pasibaigė, bet Sov. Sąjungoje vis dar te
bevyrauja žudikai — tūkstančiai žmonių 
sušaudoma, milijonai tebemiršta badu. 
Kodėl taip yra?“ Į tai Molotovas atsakė: 
„Kai nužudomi tik keli — yra žmogžudžio 
darbas; bet kai žudomi tūkstančiai — ku
riama istorija“.

Ar mūsų laikų teroristai irgi kuria is
toriją?

* *
Lygiai prieš metus „Laiške iš Notting- 

hamo“ buvo rašyta: „Atominio ginklo su
rakintiems beliko tik vienas savo tiks
lams siekti būdas — teroras“.

Nuo to laiko niekas nepasikeitė. Baimė 
atominiam karui liko ir liks. Arši kova 
dėl šiaurės Airijos nepriklausomybės tę
siasi. Palestiniečių ir kitų arabų tautų fa
natiškas geismas sunaikinti Izraelį nesi
baigia. Kova dėl įtakos naftos šaltinių 
valstybėse prie Persų įlankos smilksta 
jau daug metų. Dabar prie tų neramumų 
prisijungia ir Pietų Afrika.

Visi supranta, kad nė taika, nė atomi
nis karas šių nuolat verdančių klausimų 
neišspręs. Iš kitos pusės aišku, kad šie 
klausimai pagaliau negalės būti palikti be 
išsprendimo — juos išspręs kažkokia ne
žinoma jėga.

šiandien ta jėga jau žinoma — teroras. 
Tarptautinis teroras yra slapta, gerai or
ganizuota jėga, remiama milžiniškų lėšų. 
Spėjama, kad svarbiausi paramos tiekėjai

Janušausku buvo pasirašyta sutartis ir 
jam mokama mėnesinė alga bei atlygina
mos kitos su skridimo ruoša ir propagan
da susijusios išlaidos.

Tuo pačiu metu buvo renkamos lėšos ir 
Dariaus-Girėno paminklui pastatyti Mar
quette Parke, Chicagoje. Kadangi visus 
amerikiečius dar tebevargino 1929 m. pra
sidėjusi ūkinė krizė, tai Amerikos lietu
viams teko pakelti gana didelę finansinę 
naštą.

ALTASS iždui sustiprėjus, 1934 m. pra
džioje Burbank, Californijoje, buvo nu
pirktas ir į Chicagą atskraidintas panau
dotas septynvietis Lockheed „Vega“ tipo 
lėktuvas, tuo metu buvęs labai populiarus 
oro linijose ir naudojamas pasaulinio gar
so lakūnų tolimiems skridimams. Apie 35 
mylios nuo Chicagos esančiame Ford-Lan- 
sing aerodrome buvo suruoštos naujai 
įsigyto lėktuvo krikštynos, sutraukusios 
daugelio tūkstančių žmonių minią. Lėk
tuvui buvo duotas „LITUANICA II“ var
das. Gal skridimo priešininkų pa
veiktas, 1934 m. pavasarį J. James-Janu- 
šauskas ALTASS valdybai pateikė sunkiai 
įvykdomus reikalavimus ir nuo skridimo 
atsisakė. Į jo vietą buvo pakviestas jau iš 
anksčiau ALTASS valdybai žinomas JAV 
karo aviacijos ats. Itn. Feliksas Vaitkus.

F. Vaitkus gimė 1907.IV.20 Chicagoje, 
lietuvių apgyventoje Bridgeporto apylin
kėje. Jo abu tėvai buvo kilę iš Žemaiti
jos. Pats Vaitkus buvo gana patyręs la
kūnas, turėjo apie tūkstantį valandų ore 
ir komercinio lakūno bei aviacijos mech
aniko teises. Tarnaudamas JAV oro pajė
gose, priklausė 94-jai naikintojų eskad
rilei, į kurią buvo priimami tik patys ge
riausieji ir pasižymėję lakūnai. Išėjęs į 
atsargą, Vaitkus tarnavo Kohler miestelio 
aerodrome, Wisconsine, skraidymo moky
klos vedėju ir instruktorium. Jo uošvis 
inž. A. Brotz, taip pat licenzijuotas komer
cinis lakūnas ir av. mechanikas, buvo vie
nu iš žymiausių Wisconsino valstijos avia
cijos pirmūnų.

1934 m. vasaros pradžioje įvairiose Ame
rikos lietuvių apgyventose kolonijose bu
vo suruošta visa eilė lietuvių aviacijos die- 
nų-švenčių, kuriose paprastai su „Litua- 
nica II“ dalyvaudavo ir pats Vaitkus. At
likus numatytą av. dienų maršrutą, „Li

TURISTO AKIMIS
LIETUVIŲ EV. LIUTERONŲ BAŽNYČIOS VEIKLA V. VOKIETIJOJE

Turistai, iš užsienio atskridę lėktuvu, 
dažniausia išlipa „ Koeln — Bonn“ aero
drome. Daina „Koeln am Rhein" yra pa
sklidusi po visą pasaulį.

Džiugu matyti, kad turistų taipe pasi
rodo ir lietuviai, atvykę iš užsienio. Ka
tedra — „Koelner Dom“ prie Rheino yra 
plačiai žinoma pasaulyje.

Šioje katedroje popiežius maldoje pri
siminė ir pavergtus lietuvius. Šioje kate
droje, garbingai atstovaujant lietuvių 
tautą, apeigoms tarnavo šie lietuviai ku
nigai. vyskupas dr. Deksnys, kun. dr. 
Gulbinas, kun. Šarka ir kiti.

Turistai, palikę Koeln miestą, daugu
mas išplaukia laivu į V. Vokietijos sosti
nę — Bonn/Bad Godesbergą. Čia kalno 
viršūnėje stovi, miške paskendusi, Anna- 
bergo pilis. Pilies rūmai priklauso „Pa- 
baltiečių krikščionių studentų sąjungai". 
Daug kam žinoma ši pilis. Studentai bran
gina šį istorinį pastatą. Daugelis, baigę 
aukštus mokslus, šiandieną užima atsa
kingas pareigas V. Vokietijoje, čia garbin 
gai atstovauja lietuviams sekretorius Ri
čardas Baliulis.

Čia gyveno ir dirbo ilgametis generali
nis sekretorius sen. kun. J. Urdzė. Mirtis 
nutraukė jo darbą.

Po jo mirties, visus reikalus tvarko lie
tuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios rei
kalų vedėjas diak. kand. dr. Kėnigis. Dr.

yra Sov. Sąjunga ir Libija.
Iki šiol teroristų pasisekimai, palyginus 

su jų siekiais, nėra dideli. Nors, pavyz
džiui, Nikaragvoje tie tikslai pasiekti. Mė
ginti vertinti teroristų paskirus laimėji
mus ar nesėkmes, šiuo metu gal būtų dar 
anksti. Svarbu suprasti, kad tarptautinis 
terorizmas yra jėga, su kuria būtina skai
tytis, kuri ardo politinio pasaulio patva
rumą, sudaro didelį pavojų tarpvalstybi
nių santykių lygsvarai. Įtampa ir netikru
mas yra būtinos sąlygos tarptautiniam te
rorizmui sėkmingai veikti. Jis tai jau tu
ri.

Galutinė išvada: mūsų gyvenimas taip 
susitvarkė, kad bijome iš namų išeiti, nes 
vagys ir žmogžudžiai laukia prie durų; 
pasaulis, kurį 2000 metų kūrėme ir di- 
džiavomės, žada būti susprogdintas.

O visgi
iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.

Stasys Kuzminskas

tuanica II" buvo atskraidinta į Kohler ae
rodrome esančias dirbtuves pagrindiniam 
perstatymui ir paruošimui transatlanti
niam žygiui. Lėktuvo perstatymo darbą 
atliko pats F. Vaitkus kartu su uošviu inž. 
A. Brotz. Deja, su lėktuvo paruošimu bu
vo sugaišta daug laiko, ir transatlantinio 
skridimo reikalas 1934 metais jau buvo 
pavėluotas. Lietuvos Aero Klubui pata
riant, skridimas atidėtas sekantiems me
tams.

1935 m. vasaros pradžioje F. Vaitkus su 
„Lituanica II“ išvyko į New Yorką lauk
ti palankių oro sąlygų skridimui į Lietu
vą. Kaip anksčiau Darius su Girėnu, taip 
dabar ir Vaitkus apsistojo „Half Moon" 
hotelyje, Coney Island, N.Y., o „Ltuanica 
II“ buvo laikoma Bennett aerodromo an
gare. Kaip anksčiau Dariui su Girėnu, 
taip dabar ir F. Vaitkui, įvairius skridimo 
reikalus tvarkant, daug padėjo ALTASS 
sekretorius A. Vaivada, tada buvęs „Nau
jienų“ dienraščio vietinių žinių redakto
rius. Oro sąlygų pranašystės ir kitas mete 
orologines žinias teikdavo oro biuro vir
šininkas dr. Kimball.

Deja, 1935-ji metai pasižymėjo ypatin
gai blogomis oro sąlygomis. Prasidėjo il
ga geresnio oro laukimo ir skridimo ati
dėliojimų agonija. Nekantravo ne tik A. 
Vaivada su visa ALTASS valdyba, bet ir 
visi Amerikos lietuviai, o ypač skridimo 
rėmėjai. Artėjo jau ir ruduo, o tą vasa
rą Atlanto dar nebuvo perskridęs nė vie
nas lakūnas.

Pagaliau, gavęs iš oro biuro pranešimą 
apie palankesnes oro sąlygas, rugsėjo 21 
d. ankstyvą rytą F. Vaitkus pakilo Antra
jam Skridimui į Lietuvą, tikėdamasis iš
pildyti ne tik Dariaus ir Girėno Skridimo 
Testamentą, bet kartu pasiekti ir nuskris
to atstumo bei greičio rekordus.

Radijo siųstuvo ir „automatinio piloto“ 
Vaitkus neturėjo, bet „Lituanica H“ jau 
buvo aprūpinta keičiamo žingsnio prope
leriu. Be kitų, įrengimų ir prietaisų, lėk
tuvas turėjo ir tų laikų naujenybę — ra
dijo kompasą, kuris lakūnui labai daug 
padėjo navigacijoje.

Vos keletą valandų paskridęs, Vaitkus 
pateko į nepaprastai blogas oro sąlygas: 
nepalankios krypties vėjus, miglą, lietų, 
apledėjimą. Apie 14 valandų jam teko

Kėnigis visa širdimi atsidavęs tam dar
bui. Džiugu, kad liet, evang. liuteronų 
Bažnyčios bendradarbiai vieningai jį tam 
darbui išrinko.

Šiuo metu kun. M. Klumbys aptarnauja 
Bad Godesbergo, Annabergo suvažiavi
mus ir kitų miestų lietuvius.

Annaberge įvyksta šie parengimai:
1. Lietuvių evangelikų liuteronų jauni

mo ir šeimų suvažiavimai;
2. Poilsio dienos Annaberge;
3. Lietuvių evang. liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimai.
Norėtųsi apie kun. M. Klumbį plačiau 

pasisakyti. Galima tvirtinti, kad kunigas 
M. Klumbys yra vienas iš žymiųjų lietu
vių ev. liut. dvasiškių išeivijoje. Tai ilga
metis Bažnyčios tarnas. Jis sugeba vienu 
metu vokiečių ir lietuvių kalbomis pa
maldas atlaikyti. Jis skiria daug dėmesio 
Bažnyčios dvasiniam darbui atnaujinti. 
Jis yra vienintelis kunigas V. Vokietijoje, 
kuriam garbingai priklauso „senjoro“ ti
tulas.

Čia veikia ir: „Lietuvių evangelikų liu
teronų egzilinės Bažnyčios fondas — Ry
tojus“.

Fondo valdybas pirmininkas dr. med. 
Algimantas Gintautas. Remia į vargą pa
tekusius evangelikus.

Turistai, palikę V. Vokietijos sostinę 
Bonn/Bad Godesbergą, išvyksta į Lam- 
pertheimą (Huettenfeldas), kuriame savo 
patalpas turi:

1. Vokietijos lietuvių bendruomenė;
2. Vasario 16 Gimnazija.
Norintiems daugiau apie lietuvišką vei

klą sužinoti, patarčiau įsigyti: „Vokietijos 
lietuviai — asmenys, organizacijos, Įstai
gos“ 1986. Sudarė Vincas Bartusevičius. 
Kaina 5 DM.

Leidinys labai pigus ir jame yra daug 
žinių.

Lietuvių gimnazijoje turistai turi pro
gos susipažinti su liet. ev. liuteronų moky
toju F. Skėriu, kuris dėsto religiją. Jis 
aptarnauja daugiausia pietų Vokietijos 
lietuvius.

Toliau turistai keliauja į Heidelbergą, 
šis miestas palieka turistui didelį įspūdį. 
Is čia turistai vyksta į Muencheną, kuria
me yra visa eilė išeivijos įstaigų. Skren
dant namo, lieka prisiminimų vaizdas, 
kad lietuviai už tėvynės ribų garbingai 
atstovauja savo tautai.

Dr. Ričardas Tautvaišas

skristi aklai, t.y. tik pagal instrumentus. 
Skrisdamas per Atlantą ir naudodamasis 
radijo kompasu, Vaitkus „Lituanicą H“ 
nukreipė Athlone radijo stoties (Airijoje) 
kryptimi. Pagal susitarimą su Liet. Ae
ro Klubu, ši stotis kas valandą Vaitkui 
pranešinėjo oro sąlygas ir davė plokšte
lių muziką.

Nežmoniškai išvargęs ir išeikvojęs dau
giau negu numatytą benzino kiekį, o, be 
to, gavęs žinią apie nepalankias oro sąly
gas Europos kontinente, Vaitkus nuspren
dė tūpti Airijoje. Tupiant mažame gyvu
lių ganyklos lauke, „Lituanica II“ buvo 
gerokai apgadinta, bet Vaitkus išliko ne
sužeistas. Tai įvyko Airijoje, Mayo ap
skrityje, netoli Ballinrobe miestelio, apie 
10 vai. ryto, po 21 su puse skridimo va
landų.

žinoma, dėl tokio skridimo finalo Vait
kus buvo gerokai nusiminęs. Jis net ne
pagalvojo, kad jis buvo vienintelis tais 
metais Atlantą perskridęs lakūnas, ir tik 
šeštasis lakūnas pasaulio aviacijos isto
rijoje jį perskridęs solo, t.y. vienas.

Toliau sekė Vaitkaus kelionė Lietuvon 
ir ten triumfališkas jo sutikimas, bet tai 
būtų jau atskira tema, išeinanti iš šios 
trumpos apžvalgos rėmų. Už kelių dienų 
laivu atplaukė ir Vaitkaus žmona Marta. 
„Lituanica II“ buvo atvežta Lietuvon, iš 
Vaitkus nupirkta, atremontuota ir vėliau 
naudojama kosminiu spindulių tyrinėji
mui. Užėjus sovietinei okupacijai, toli
mesnis šio istorinio lėktuvo likimas nėra 
žinomas.

Grįžęs su žmona Amerikon, F. Vaitkus 
gilino inžinerijos studijas Wisconsino ir 
MIT universitetuose. Antrojo Pas. karo 
metu jis išbandydavo šimtus Boeing lėk
tuvų dirbtuvėse pastatytų „skraidančių 
tvirtovių“ ir „super-tvirtovių“. Kilus Ko
rėjos karui, jis ir vėl buvo pašauktas ka
rinėn tarnybon. Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais jis buvo paskirtas eiti ga
na atsakingas pareigas JAV oro pajėgose 
Europoje. Mirė ištiktas širdies smūgio 
1956.VII.25 Wiesbadene, Vak. Vokietijoje, 
būdamas tik 49 metų amžiaus ir turėda
mas pulkininko laipsnį. Palaidotas Kohler 
miestelio kapinėse, Wisconsine. Tame pa
čiame šeimos sklype yra palaidotas ir F. 
Vaitkaus uošvis in?. A. Brotz.

E. Jasiūnas
(F.D.B. „Lietuva“, 1985) 

(Truputį sutrumpinta. Red.)

KUNIGO UŽPUOLIMAS
Vakarus pasiekė žinia, kad rugpjūčio 

22 dieną Lietuvoj buvo bandyta nužudy
ti buvusį Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komiteto narį kun. Vaclovą Stakėną.

Patikimi šaltiniai praneša, kad rugpjū
čio 22 naktį pas Krokialaukio kleboną 
kun. Stakėną atvyko dvi moterys, kurios 
prašė greitai su jom taksi važiuoti pas li
gonę. Nors klebonas ką tik buvo aplankęs 
ligonę, jos įrodinėjo, kad ji turinti dar ką 
pasakyti. Klebono seseriai, jo šeimininkei 
protestuojant, jis visvien išvyko, nes, anot 
pačio klebono, „jo kaip kunigo parei
ga“.

Pakeliui taksi sustojo ir į jį įlipo du 
vyrai. Nors kunigas sakė, kad nepatogu 
priimti daugiau keleivių, nes veža Šven- 
čiausį, vyrai nekreipė dėmesio. Kiek pa
važiavus, taksi miške sustojo. Vyrai tada 
ištraukė kunigą iš automobilio, surišo ran
kas už nugaros ir kojas guminėm virvėm, 
burną užkimšo kojinėm ir jį tempė tolyn 
į balą.

Gerokai patempus, taksi vairuotojas 
pasakė „gana“, ir taip paliko kunigą ne
įtemptą į balą. Paskui visi skubiai nuva
žiavo.

Likęs kunigas vienas bandė gelbėtis, 
trynė surištas rankas ir kojas į medį. 
Kiek atsipalaidavęs, nušliaužė iki kelio. 
Šaukėsi pagalbos, bet mašinos važiavo ir 
nesustojo. Tačiau po kurio laiko važiavo 
vienos parapijietės sūnus motociklu su ja, 
ir jie, pastebėję kunigą, tuoj sustojo. Jie 
paėmė kunigą ir nuvežė į miliciją. Milici
ja nedėjo didelių pastangų surasti kalti
ninkų.

Miške bandė surasti Švenčiausį, bet ne
surado. Liudininkai matė nutrintą medį, 
į kurį kunigas trynė rankas, bandydamas 
jas atpalaiduoti.

Kun. Vaclovas Stakėnas yra 51 metų 
amžiaus, buvo stiprios sveikatos, tarnavęs 
kariuomenėj. Prieš paskiriant klebonu į 
Krokialaukį, jis buvo vikaru Garliavoj, 
kur sėkmingai dirbo su jaunimu. 1980 m. 
jie įstojo į TTG Katalikų Komitetą. Ku
nigų areštams bei valdžios grasinimams 
ir likusiųjų narių tardymams padidėjus, 
galimybės Komiteto veiklai pablogėjo, ir 
Katalikų Komitetas nuėjo pogrindin.

Anot liudininkų, klebonas, kiek po šio 
užpuolio atsigavęs, išvyko savaitei į Šilu
vą padėkoti Dievui už stebuklą, kad išli
ko gyvas.

(LIC)

PLAUČIAMS
Prieškariniais laikais paskraidyti 

lėktuvu buvo nepaprastas įvykis.
Vienoje aviacijos šventėje Škotijoje 

žiūrovams už dešimt šilingų buvo siū
loma turėti tą malonumą.

Senam škotui, kuris atsivedė ir savo 
bobelę, tokia kaina atrodė per brangi.

— Dešimt šilingų už abu! Daugiau 
nemokėsiu... — derėjosi škotas.

— Gerai, — sutiko pilotas, — bet 
tik su viena sąlyga; per visą skridimo 
laiką turėsit išbūti visiškai ramūs. Jei 
išgirsiu bent vieną žodelį ar šūktelėji
mą — mokėsit dvigubai!

Pagaliau susitarė, ir lėktuvas paki
lo.

Dabar, žinoma, lakūnui parūpo pi
nigai. Visaip bandė pakratyti kelei
vius, padarė kelias kilpas. Penkiolikos 
minučių skridimas baigėsi piloto pra
laimėjimu; sukandęs dantis, škotas 
neatvėrė burnos!

— Tu tikrai drąsus vyras! Kaip ga
lėjai taip ramiai išsilaikyti? — paė
męs dešimt šilingų, paklausė pilotas.

— Vienu momentu vos išsilaikiau... 
-— prisipažino škotas.

—■ Kuriuo momentu? — domėjosi 
pilotas.

— Kai iškrito mano žmonelė...

Žiemai atėjus, tupėdamas ant kar
vių tvarto stogo, žvirblis sušalo ir nu
krito žemyn tiesiai į dar šiltą karvės 
blyną. Sušilo ir atsigavo. Na ir pradė
jo čirškėti. Bematant atsirado katinas, 
ir liūdnai baigėsi žvirbliuko gyveni
mas.

Ir tos trumpos istorijėlės pamoky
mai šitokie; ne kiekvienas, kuris tave 
apdrebia mėšlu, yra tavo priešas; ne- 
visados tas, kuris tave ištraukia iš 
mėšlo, yra tavo draugas; nečirškėk, 
būdamas mėšle.

♦ ♦
Rinkimų metu į Aukščiausiąją ta

rybą, viename sovietų kolūkyje propa
gandistas dalijo balsavimo korteles.

Gavęs korteflę, vienas kolūkietis 
ėmė skaityti kandidatų sąrašą.

— Negaišk laiko! Mesk į urną! — 
supyko propagandistas.

— Noriu pasižiūrėti, už ką balsuo
ju... — bandė prieštarauti žemdirbys.

— Mesk, jei sakau! Ar nežinai, 
kad mūsų šalyje balsavimai yra slap
ti?!
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Kronika
KAS—KADA —KUR

DBLS Tarybos posėdis — gruodžio 14 
d. Jaunimo Židinyje, Nottinghame.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio 
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2. 
Rengia Pabaltijo tautų moterys.

Poezijos ir literatūros vakaras — lap
kričio 16 d., Wolverhamptone, Stafford 
Rd. Oxley. Rengia DBLK Bendrija ir Ši
luvos“ Mot. D-ja.

AUKOS SPAUDAI
V. Bundonis — 5 sv. 50p.
J. Čepas — 5 sv. 50p.
P. Vičas — 5 sv.
J. Žaliauskas — 4 sv.
B. Kijauskas — 4 sv.
P. Šumauskas — 1 sv.

PADĖKA

Lietuvių Namų Bendrovei už Tautinės 
Paramos Fondo parėmimą 527 svarais.

TPF valdyba

A. NAVICKAS SVEIKSTA

Buvusiam ilgamečiu! DBLS Ketteringo 
skyriaus pirmininkui A. Navickui Kette
ringo ligoninėje buvo padaryta operacija. 
Po kelių dienų grįžo namo ir sveiksta.

Skyriaus nariai ir pažįstami linki greito 
pasveikimo.

J. Liobė

Londonas
MIRĖ P. SENKUS

Lapkričio 6 d. Londone staiga mirė Pra
nas Senkus, 68 m. Palaidotas lapkričio 13 
d.

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
RENGIAMAS BAZARAS

Lapkričio 23 d. Latvių Namuose, 72 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2, 
'įvyks tradicinis, pabaltiečių moterų ren
giamas, kalėdinis bazaras.

Londono Liet. Moterų Sambūris „Dai
nava“ maloniai kviečia mielus tautiečius 
apsilankyti ir tuo paremti pabaltiečių mo
terų organizacijų darbą.

Bazaras veiks nuo 11 vai. iki 8 vai. va
karo.

Bus puiki proga apsirūpinti kalėdinėm 
dovanėlėm ir išbandyti laimę turtingoje 
loterijoje. Veiks kavinė.

Iki malonaus pasimatymo bazare.
Dainavietės

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio 2 d. Boltono lietuviai dar kar
tą susirinko pasidalyti įspūdžiais ir ap
tarti savo einamųjų reikalų.

Praėjusieji šokiai buvo pagrindinė šio 
susirinkimo tema. Skyriaus pirmininkas 
padėkojo visiems, ypatingai šeiminin
kėms, už jų pastangas dėl šokių pasiseki
mo, ir kasininkas H. Silius padarė pra
nešimą apie šokių sąskaitas. Jo praneši
mas nudžiugino susirinkimą ir buvo nu
tarta šokius rengti ir ateinančiais metais.

Skyriaus pirmininkas susirinkimui pri
minė, kad Kalėdos jau nebetoli ir greitai 
ateis Nauji Metai. Jo pasiūlymas vėl da
ryti kalėdinį lietuvių pobūvį buvo pri
imtas ir jo paraginimas sutikti Naujus 
Metus Manchesterio lietuvių klube buvo 
atidėtas ateinančio susirinkimo diskusi
joms.

Dar vienas gražus ir malonus Boltono 
lietuvių vakaras paliko praeityje. Kągi 
padarysi — telieka laukti ateinančio susi
rinkimo.

W olverhamptonas
POEZIJOS IR LITERATŪROS 

VAKARAS
Lapkričio mėn. 16 d., šeštadienį, 

vietinė „Šiluvos“ Marijos Moterų 
draugija kartu su Didž. Brit. Lietuvių 
Katalikų Bendrija rengia Poezijos ir Ii 
teratūros Vakarą ir lietuvių rašytojo 
vyskupo Antano Baranausko 150 me
tų gimimo paminėjimą. Bus paminėta 
ir „Šiluvos“ Moterų draugijos įkūri
mo Wolverhamptone 2-jų metų su
kaktis.

Minėjimas vyks Lenkų klubo patal
pose: Stafford Road, Oxley, Wolver
hampton, netoli Goodyear gumos fa
briko.

Vakarą pradėsime pamaldomis 5.30 
p.p., šalia esančioj lenkų bažnyčioj, 
po to minėjimas vyks salėje. Pažadėjo 
atvykti ir mūsų mieli Anglijos liet, 
poetai ir rašytojai p. L. Švalkus, kun. 
dr. S. Matulis, C.V. Obcarskas, o prie 
jų prisidės vietinės meno pajėgos. Vė
liau seks pasisvečiavimas ir arbatėlė. 
Visus maloniai kviečiame, ypač arti
mesnes kolonijas, nes tokių literatū
ros vakaronių Anglijoje labai retai 
turime.

Įėjimas —- laisva auka.
DBLK Bendrija ir „Šiluvos" Moterų 

D-jos Valdyba

Manchesteris
DĖMESIO!

L.K.V.S. „RAMOVĖ“, Manchesterio 
skyrius, lapkričio mėnesio 23 dieną, 6 vai. 
vakaro, Manchesterio Lietuvių Klube ren
gia 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Programoje: p. J. Adamonio paskaita, 
Nottinghamo „RŪTA“ pralinksmins visus.

Prašome kuo gausiau dalyvauti.
Rengėjai

Sodyba
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE

Šiais metais Sodyboje rengiamos 
tradicinės lietuviškos Kūčios, po jų, 
vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių 
mišios, o taip pat I-ji ir II-ji šv. Kalė
dų dienos.

Sodybos šeimininkai Povilas ir 
Louisa Podvoiskiai maloniai kviečia 
jus iš anksto užsisakyti vietą Kūčių ir 
Kalėdų dienoms.

Užsisakyti šiuo adresu:
P. Podvoiskis, Picketts Hill, nr. Bor

den, Hants. GU35 8TE. Tel. 04203 
2810.

Šių metų šventinis kainoraštis ši
toks:

Kūčios — 8.50 sv. (nakvynė ir pus
ryčiai — 12.50 sv.).

Pietūs ir vakarienė I-ją Kalėdų die
ną — 9 sv. (nakvynė ir pusryčiai — 
12.50 sv.).

Pietūs ir vakarienė II-ją Kalėdų 
dieną — 9 sv. (nakvynė ir pusryčiai 
— 12.50 sv.).

Trumpasis Kalėdų savaitgalis (Kū
čios, dvi naktys ir maistas) — 40 sv.

Ilgasis Kalėdų savaitgalis (Kūčios, 
trys naktys ir maistas) — 56 sv.

Prie visų kainų reikia pridėti 15 
proc. mokesčių (VAT).

Sodybos vedėjas

600 M. KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS

Domas Banaitis savo straipsnyje: „600 
m. jubiliejus nepriimtinas“ (Eur. Liet., 
Skaitytojų laiškai skyr., 1985 m. lapkr. 8 
d. nr. 43) neigiamai pasisakė dėl Lietu
vos krikšto 600 jubiliejaus minėjimo, tu
rėdamas mintyje Mindaugo krikštą 1251 
m.

Šia proga prisimintinas svarbus 'įvykis, 
kuris galbūt daugumai nėra žinomas ar 
pamirštas.

Laisvoje Lietuvoje 1938 m. buvo mini
ma Lietuvos krikšto 550 metų sukaktis. 
Kaune iškilmingame posėdyje, kuriame 
dalyvavo Lietuvos valstybės ir 
Bažnyčios atstovai, prezidentas A. Sme
tona pasakė ilgą ir turiningą kalbą.

Jei šis Lietuvos krikšto 1387 m. minėji
mas buvo tuomet priimtinas, tuo labiau, 
net ir reikalingas 1987 m., ypač dėl dabar
tinės padėties, Lietuvoje kovojant už 
krikščionišką tikėjimą. Praleisti šią pro
gą būtų nusikaltimas krikščioniškos tau
tos atžvilgiu.

šiam įvykiui pasiruošti Lietuvoje krikš
čionybės jubiliejaus komitetas paskyrė net 
trejus metus.

Žymus mūsų istorikas A. Šapoka aiš
kiai skiria Mindaugo krikštą su. savo dva
riškiais 1251 m. nuo Lietuvos krikšto 1387 
m. ir Žemaičių krikšto 1413 m.

Vysk. P.A. Baltakis, OFM, nepamiršo 
istorijos įvykių, kaip priešingai sako D. 
Banaitis. Savo aplinkraštyje vyskupas 
kreipia dėmesį į dabartinį 600 m. krikš
čionybės jubiliejų, jungiant drauge Min
daugo ir žemaičių krikštą.

Paprastai istoriniai įvykiai minimi 
pusšimčiais arba šimtiniais metais, o ne 
eiliniais, kaip siūloma minėti 735 m.

Girtini mančesteriečiai, kurie 1951 m. 
paminėjo Mindaugo krikštą, atseit krikš
čionybės užuomazgą, ir pastatė paminklą 
šiam įvykiui atžymėti. Kodėl tais metais

L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

Šeštadienį, lapkričio mėn. 23 d., 1.00 
vai. p.p., Nottinghame, Židinio patalpose, 
16 Hound Road, West Bridgford, įvyks 
L.S.S. Europos rajono vadijos posėdis.

Skautininkai maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume 
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pačią 
dieną skirstysimės į namus.

Rajono vadas

plačiau ši sukaktis nebuvo minėta, jei 
laikoma taip svarbiu įvykiu mūsų istori
joje?

J. Sakevičius

Manchesterio lietuvių 1951 metais Mos- 
tono kapinėse pastatytas paminklas, dedi
kuotas Lietuvos krikšto 700 metų jubilie
jui paminėti.

PAMALDOS
Wolverhamptone — lapkričio 16 d., 

Aušros vartų Marijos šventėj, 17.30 v., 
Švč. Trejybėj (lenkų bažnyčioj), Stafford 
Rd. Po to, klube Literatūrinė programa.

Nottinghame — lapkričio 17 d., 11.15 v., 
Aušros vartų Mariją minint židinyje.

Derbyje — lapkričio 17 d., 14 v., Bridge 
Gate.

Leigh — lapkričio 17 d., 4.30 vai.
Manchesteryje — lapkričio 24 d., 12.30 

vai.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SAVAITGALIS 
ŠKOTIJOJ

Spalio mėn. 26-27 d., skautiškųjų metų 
užbaigimo proga, Škotijos lietuvių skautų 
„Vytauto Didžiojo“ d-vė surengė skautiš
ką savaitgalį.

Buvo pakviesti rajono vadai, o d-vės 
skautai ir skautės asmeniškai pasikvietė 
seses ir brolius iš Anglijos.

Savaitgalis pradėtas parke su „barbe
cue“. Nežiūrint gana šaltoko oro, visų 
nuotaika buvo pakili. Vakare lietuvių 
salėje įvyko susipažinimo vakaras. Muzi
ką parūpino d-vės sk. M. Pautienius.

Sekmadienio programa pradedama šv. 
Mišiomis. Bažnyčioje gražus skaičius vie
tinių lietuvių. Uniformuoti skautai, neš
dami vėliavas, lydėjo kunigą, šv. Mi
šias aukojo kun. J. Andriušis, pasakyda
mas puikų skautams pritaikytą pamokslą, 
giedojo lietuvių choras, vargoninkaujant 
F. Dzidolikui.

Po šv. Mišių visi buvo pakviesti ben
driems pietums klubo salėje. Didžiulės 
salės stalai buvo užimti tėvelių, rėmėjų, 
svečių ir skautų. Pietų metų rajono vadas 
s. S.B. Vaitkevičius dėkojo už pakvietimą 
į Škotiją, už puikias vaišes. Trumpą žodį 
tarė kun. J. Andriušis ir DBLS skyriaus 
ir Lietuvių klubo pirmininkas J. Bliū- 
džius. Jis ragino skautus išaugti į vieną 
iš didžiausių lietuvių skautų draugovių 
Europos rajone, prižadėdamas duoti rei
kiamą paramą.

Toliau sekė iškilminga sueiga. Labai 
gražiai d-vės skautai, nešdami tautinę vė
liavą, su daina įėjo į salę, kur prie jų 
prisijungė skautai svečiai ir vadai, suda
rydami net 30-ties grupę. Suskamba mal
dos giesmė.

Rajono vadeivė v.s. J. Traškienė atida
ro iškilmingą sueigą, pakviesdama uždegti

tris tautinių spalvų žvakutes. Geltoną — 
uždegė kun. J. Andriušis, žalią —- sk. v. V. 
O'Brien, raudoną — P. Dzidolikas. Sekė 
įsakymai, įžodis, apdovanojimai. D-vės 
draugininkas sk. M. Julius pakeliamas į 
paskiitininkus, sesės gauna „Tautinių šo
kių specialybės“ ženklus. Rajono vadas 
draugovei įteikė pereinamąją dovaną 
geriausiems skautams — skautišką lelijėlę 
ant pastovėlio, o Nancy Julius apdovano
jo lietuvių skautų rėmėjo ženkleliu. Įtei
kiamos dovanos knygomis. K. Rugienie- 
nei, J. Bliūdžiui — klubo bibliotekai, Pr. 
Dzidolikui,

Rajono vadas tarė trumpą žodį, kvies
damas ir toliau nepailstamai dirbti ir ei
ti skautišku lietuvišku keliu. Priminė, kad 
1987 metais Amerikoj įvyks Tautinė sto
vykla, į kurių turėsime siųsti atstovus, 
kurie jau kalba šiek tiek lietuviškai. Be 
skautiškų dalykų, skatino mokytis lie
tuvių kalbos ir pradėti taupyti kelionės 
išlaidoms. Baigdamas dar sykį dėkojo už 
pakvietimą į Škotiją, lietuvišką vaišingu
mą visiems rengėjams, pagalbininkams. 
Sueiga baigiama Tautos himnu.

Po to imitacinis laužas. Dainos, šūkiai, 
pasirodymas. Laužą pravedė v.s. J. Traš
kienė su vyr. sk. skl. Alma Traškaite ir 
sk. v. V. O'Brien su Taukuotu Puodu. 

Į Laužas „gęsta“ — susiimam rankomis, ir 
laužo uždarymo malda „Ateina naktis“... 
Dar nesiskirstom — turim baigti škotiška 
tradicine daina — su lietuviškais žodžiais. 
Taip greit praslinko malonus savaitgalis 
ir jau pirmadienio rytą atsisveikinom.

Nenorėčiau palikti nepadėkojęs A.K. 
Rugieniams už globą, vaišingumą, supa
žindinimą su vietos apylinkėmis, globo
jant rajono vadą ir vadeivą, M. ii' N. Ju
lius už suorganizavimą viso savaitgalio, 
globojant visą grupę brolių, sesių, Pr. 
Dzidolikui, DBLS skyriaus ir klubo pir
mininkui J. Bliūdžiui ir visiems kitiems 
čia nepaminėtiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie sėkmingo skautų sa
vaitgalio.

Dėkoja jums visiems broliai, sesės: Ja
nina, Juozas, Stepas, Vincas, Alma, Helen, 
Dawn, Rachel, Algis, Jonas, James ir Step
hen.

S.B. Vaitkevičius

— Britų valdžia susirūpinusi galimybe 
susilaukti 2 milijonų pabėgėlių iš Pietų 
Afrikos. Vienas milijonas P. Afrikos gy
ventojų turi pilną teisę grįžti 'į Angliją, o 
kitas — gimimo ir kitais ryšiais su D. 
Britanija susietas gali prašyti imigruoti.

— Šiuo metu britai laiko sandėliuose 
apie 12 mil. tonų kviečių ir miežių, kurių 
niekas nenori pirkti. Parlamente jau ke
liami nepasitenkinimo balsai, kad susida
rė tokios didelės atsargos, siūloma dau
giau siųsti badaujantiems kraštams į Af
riką.

PASAULYJ*
— Afganų pabėgėliai Pakistane prane

šė apie sovietų kareivių sukilimą Dasht- 
e-Abuane. Prisirūkę haišišo, kaieiviai su
kilo, kai sužinojo apie vieno kareivio su
šaudymą. Kova vyko visą dieną. Sužeistie
ji helikopteriais buvo vežami tiesiai į 
Sov. Sąjunga. Skaitoma, kad žuvo 80 ka
reivių.

Daug sovietų karių yra iš Tadžikistano, 
centrinės Azijos respublikos, kurios kai
mynystėje yra šiaurės Afganistanas. Ta
džikai mėgsta rūkyti hašišą, kurį gauna 
is afganų partizanų.

— D. Britanijoje nuo kitų metų spalio 
'. d. bus įvestos naujos už trafiko nusikalti 
mus 24 sv. ir 12 sv. baudos. O nuo 1986 m. 
sausio mėn. bus padidintos nuo 10 iki 12 
svarų baudos už netinkamą mašinos pa
sistatymą.

— Rusų prekybos pareigūno žmona 
Svetlana Deukova Toronte užsimušė, iš
šokdama iš 27 aukšto. Nusižudymo prie
žastis neaiški.

— Lenkų lyderis gen. Jaruzelskis atsi
statydino iš min. pirmininko pareigų. Jo 
pavaduotojas Z. Messner sudarė naują 
valdžią.

Gen. Jaruzelskis lieka partijos pirmu 
sekretorium — pačios aukščiausios parei
gos krašte.

— Lapkričio 9 d. prez. Reaganas dešimt 
minučių per radiją kalbėjo į Sov. Sąjun
gos gyventojus.

— Dar praėjusį savaitgalį sovietų jūri- 
ninko-ukrainiecio Mnosiavo Meuvieuio 
pasilikimo JAv-jose reikalai nebuvo pa
aiškėję.

JAV Senato komitetas pasiuntė Medvie- 
diui šaukimą atvykti į Wasningioną ir pa
aiškinti, kodėl jis banaė du kartu bėgti.

Sovietų grūdų laivas turėjo išplaukti 
lapkričio 8 d. vakare.

Lapkričio 10 d. britų spaudos žiniomis, 
sovietų laivas išplaukė, Meaviediui nebu
vo leista vykti į Washingtoną.

— Naujasis Lenkijos min. pirmininkas 
Zbigniev Messner pareiškė, kad trejų pa
skutiniųjų metų vedamoji politika nebus 
keičiama.

— Vengrų pasienio sargybiniai apšau
dė du rumunus pabėgėlius. Vienam pasi
sekė pabėgti į Austriją, kitas buvo su
žeistas ir suimtas.

— Niudelyje, Indijoje, demonstravo ti
betiečiai, kai Kinijos ir Indijos delegaci
jos tarėsi dėl Himalajų sienų ginčo.

Indijoje yra 150 tūkstančių pabėgėlių 
iš Tibeto. Jų dvasinis vadovas Dalai La
ma taip pat gyvena Indijoje.

— Izraelis ruošiasi priimti tūkstančius 
Sov. Sąjungos žydų. Manoma, kad Gor
bačiovas po susitikimo su Reaganu leis 
žydams išvykti.

— Prieš septynerius metus, spalio 22 
dieną, popiežius Jonas Paulius II iškil
mingomis pamaldomis Šv. Petro aikštėje 
pradėjo eiti savo popiežiškas pareigas.

— Per paskutiniuosius trejus metus so
vietų KGB prarado apie 200 savo agentų 
užsienyje. Amerikiečių ČIA direktorius 
W. Casey pareiškė, kad amerikiečių žval
gyba turi techniškų priemonių ‘įsiskverbti 
l slaptąją KGB organizaciją.

— Jamaika pergyvena didelę ekonomi
kos krizę. Bedarbystė pakilo iki 30 pro
centų, infliacija vis didėja. Cukraus pra
monė dideliuose sunkumuose. Turizmas 
beliko svarbiausiu pajamų šaltiniu.

— JAV Kongresas nori labiau suvaržy
ti Sov. Sąjungos ir jos satelitų diplomatų 
laisvę Amerikoje. Kongreso planams ypač 
pritaria Pentagonas ir FBI.

— Islamo respublika paskelbė, kad Te
herano miesto taryba, vykdydama švaros 
ir sveikatos pagerinimo planą, sunaikino 
40.000 benamių šunų. Per klaidą buvo nu
šautas ir vienas piemuo.

— Tailando teismas nubaudė mirties 
bausme Australijos lakūną, pas kurį bu
vo rasta apie 5 svarai heroino. 52 metų 
australietis turi teisę apeliuoti.

Pagal Tailando įstatymus, mirties baus
mė taikoma visiems, turintiems savo ži
nioje bent 20 gramų heroino.

— Krašto apsaugos ministrai šešių 
valstybių, priklausančių Gulfo koopera
cijos tarybai (Saudo Arabija, Qataras, 
Jungtinis arabų emiratas, Bahreinas, 
Omanas ir Kuwaitis), sudarė bendros gy
nybos strateginį planą.

— Lenkijos valdžios laikraštis „Rzecz
pospolita" paskelbė, kad ir šiais metais 
nebus išpildyti visi ekonomikos planai. 
Skolų atmokėjimai Vakarams turės būti 
vėl atidėti. Skolos, kurios turėjo būti grą
žintos 1982 ir 1984 metais siekė 800 mili
jonų svarų.

— Po įvykusių rinkimų paaiškėjo, kad 
negausi Belgijos komunistų partija prara
do paskutiniuosius du savo deputatus 
krašto Parlamente. Tuo būdu pirmą kar
ta po 60 metų, t.y. nuo 1925 metų, komu
nistai Belgijos parlamente nebeturės savo 
atstovų.
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