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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
NUBAUSTI ŠEŠI DARBININKAI
Vieną gegužės rytą, prieš pamainos
pradžią, Kauno dirbtinio pluošto gamy
klos kieme, prie vartų, Vidaus reikalų
valdybos darbuotojai sulaikė automobilį,
priklausantį Kauno prekybos bazei. Au
tomobilyje gulėjo ritės 'įvairiausių spalvų
triacetatinių siūlų — kone dvi tonos, be
veik 30 tūkstančių rublių vertės. Kažkss
laiku pranešė milicijai. Automobilio vai
ruotojas J. Sakalauskas veltui teisinosi.
Jis pasiliko kalčiausias ir jam paskirta
didžiausia bausmė. Gal todėl, kad per
kratą pas jį rasta daugiausia turto. Ta
čiau už rankos pagautas ne jis vienas bu
vo. Siūlus grobė penki iš trylikos plataus
vartojimo gaminių eksperimentinio baro
pamainos darbuotojų: pjaustytojas. S.
Slučkonis, pameistriai A. Garmus ir P.
Marčinskas, pakuotojas V. Širvis ir ap:iratininkė L. Mickevičienė. Nedaug berei
kėjo, ir būtų kiekvienas užsitikrinęs oadorią rublių sumelę, kurios per met’isdvejus normaliai neuždirbsi. Tik šį kartą
jiems tos laimės kažkas pavydėjo. Gird',
per daug įžūliai vagia. Skambtelėjo laiku
kam reikia. O dabar juk vyksta labai uo
li kova su korupcija. Taip ir pakliuvo
penki kauniečiai, kuriuos už valstybės
gėrybių grobstymą pavyzdingai nubaudė
pagal dar galiojančius naujus įstatymus.
Prekybos bazės vairuotojas Sakalauskas
gavo 10 metų griežto režimo lagerio, pa
meistrys Garmus — 8, pameistrys Mar
činskas, pjaustytojas Slučkonis ir pa
kuotojas Širvis — po 7-rius sustiprinto
režimo ir aparatininkė Mickevičienė —
trejus metus laisvės atėmimo. Nusikalti
mas vienodas, bet, kaip matome, baus
mės nelygios ir tik vienas teismas žino,
kaip tą saliamonišką nuosprendį paaiškin
ti. Šiaip ar taip, bet Mickevičinei buvo
parodyta kiek ir žmoniškumo, nes ji juk
išlaiko ligotų motiną ir viena augina ne
pilnametę dukrelę. Todėl jai nuospren
džio vykdymas atidėtas dvejiems metams.
Visi šeši nuteistieji kauniečiai — eiliniai
darbo žmonės. Jei taip būtų atsitikę „su
puvusiuose Vakaruose“, kokiame kapita
listiniame krašte ar „buržuazinėje“ Lie
tuvoje, tai komunistų propaganda šauktų:
antai, žiūrėkite, kaip darbininkų klasę
engia išnaudotojai! Negi iš gero darbštūs
darbininkai vagia savo pačių gaminamas
gėrybes? Be to, jie tik pasiėmė jiems
priklausančią pridedamąją darbo vertę,
kurią kitaip neatlyginamai pasisavintų
darbdavys — kapitalistas, privati bendro
vė ar valstybė. Dabar komunistų organas
„Tiesa“ šešis Kauno darbininkus visoje
Lietuvoje išreklamavo kaip grobstytojus,
kuriems paskirtos pavyzdinės drakoniš
kos bausmės. Visi juk žino, kad realaus
socializmo geležinis dėsnis yra „nevogsi
— negyvensi“. Sistema visus verčia vogti,
bet kodėl pirmiausia ir daugiausia bau
džiami darbininkai? Ar nereikėtų pir
miausia nubausti šešis iš trylikos partijos
nomenklatūrinės pamainos darbuotojų?
J.Vd.

KOMUNISTAI NEPAGEIDAUJA
POPIEŽIAUS
Vokietijos laikraštis DIE WELT (VU.
15) pranešė, kad sovietinės Lietuvos mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduotojas
česnavičius pasakė Lietuvos vyskupams,
jog popiežiaus vizitas Vilniuje yre nep igeidaujamas.
Lietuvos vyskupų konferencija dar
priėš du metus buvo pakvietusi popiežių
Joną Paulių II atvykti ‘į Lietuvos krikšto
600 metų sukakties iškilmes 1987 m. Po
piežius norėtų aplankyti 80 nuošimčių ka
talikišką respubliką.
česnavičius pareiškė, kad popiežiaus
pakvietimas nėra nei vyskupų nei komu
nistinės Lietuvos vyriausybės kompeten
cijoje. Tai esąs reikalas tarp Maskvos ir
Vatikano. Bet tarp jų nėra diplomatinių
santykių, — pasakęs komunistinis parei
gūnas pasikalbėjime su Lietuvos vysku
pais.
Toliau jis pasakė: „Kaip galima pak
viesti į Sov. Sąjungą žmogų, kuris pavidino komunizmą ir socialistinę santvarką
XX-ojo amžiaus gėda. Be to, jis priėmė
audiencijoje pagarsėjusią antikomunistę
žydę, Sacharovo žmoną“.
česnavičius taip pat paminėjo, kad pa
gal dabartinę tvarką kunigais neregist-
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ČERNOBYLIS IR KAS TOLIAU?
„Manau, jog geriau būtų sugrįžti į ur
vus negu statyti branduolines stotis, ku
rios grasina sunaikinti mūsų žemę“, tai
žodžiai, kuriuos pasakė Sibiro rašytojas
Valentinas Rasputinas, kalbėdamasis su
ispanų dienraščio El Pais korespondentu.
Pasikalbėjimas įvyko tuojau po aštun
tojo tarybinių rašytojų suvažiavimo, ku
riame, pasak Rasputino, buvo kalbama ir
apie gamtosaugą bei Černobylio nelaimę.
Netgi Tarybų Sąjungos Mokslų akademi
jos pirmininkui Anatolijui Aleksandrovui
kliuvo, kad jis supranta pažangą kaip
gamtos naikinimą.
Populiarus Sibiro rašytojas Valentinas
Rasputinas gyvena Irkutske, prie Baikalo
ežero, kurį gina nuo suteršimo. Jis 'įsiti-

PRIEVARTOS DARBAI ČERNOBYLYJE
Šveicarijos laikraštis NEUE ZUERCHER ZEITUNG (VII.10) pranešė apie
prievartos darbus Černobylyje.
Stochholme veikiantis Rytų Europos
Solidarumo komitetas, gavęs informacijų
iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, kaltina
Sov. Sąjungą įsteigus priverčiamuosius
darbus Černobylio rajono radioaktyviai
taršai pašalinti.
Komiteto iš įvairių šaltinių gautomis
žiniomis, sovietų įstaigos mobilizuoja ir
siunčia į Černobylį tūkstančius estų ir
latvių prievartos darbams. Atrodo, pana
ši verbavimo akcija buvo pravesta ir
Lietuvoje. Tarp išvežtų šiems darbams
yra sunkvežimių šoferiai, traktoristai, bet
taip pat studentai ir net pensininkai. Pir
moji mobilizacija pietų Estijoje buvo pra
vesta naktį į gegužės 7 dieną.
Tokiu būdu sovietų įstaigų sudarytų ir
į Černobylį išvežtų „savanoriškų brigadų“
nariai neturi teisės atsisakyti nuo tos
prievolės.

kinęs, kad rašytojas turi būti „liaudies
sąžinė" ir turėti glaudesnį ryšį su gamta
negu biurokratai. Ekologijos problemos,
jo nuomone, lems žmonijos ateitį.
Apie ekologiją dabar daug šnekama,
bet tikrovėje jai neskiriama tiek reikš
mės, kiek jai priklauso, pabrėžė Rasputi
nas. Jau pradedama suprasti, jog kai Ku
rios statybos ir kai kuri pramonė turėtų
paisyti ekologijos problemų. Tačiau šios
problemos, kaip ir gamtosauga, tebeužima paskutinę vietą. Ir tai matoma Baika
lo srityje.
Rašytojų suvažiavime Maskvoje buvo
daug kalbama apie Černobylį. Po šios ne
laimės jau nebegalima taip statyti atomi
nių jėgainių, kaip iki šiol. Visų šių pro
jektų moksliniai pagrindai labai menki.
Minėtas akademikas Aleksandrovas ir po
Černobylio norėtų tęsti senas statybas
prie Baikalo. Ir to Rasputinas negali su
prasti.
Ypač jį jaudina planai nukreipti Rusi
jos šiaurės upių vandenis į Centrinę Azi
ją. Daug kas tiems planams priešinasi.
Netgi nemažai mokslininkų dėl ekono
minių ir ekologinių priežasčių juos kriti
kuoja. Į upių nukreipimo darbus įkinky
ta tūkstančiai žmonių ir sukišta milijonai
rublių. Išleidę kalnus pinigų ir iš to gy
vendami, jie nenori atsisakyti savo planų.
Taip kalba Rasputinas apie įvairias moks
lo įstaigas ir ministerijas. O vasario mė
nesį valdžios sudaryta Baikalo komisija,
kurios uždavinys tirti užterštumo proble
mas, dar nenustatė, kokios įmonės galėlų
būti steigiamos šiame viename gražiausių
pasaulio kampelių, kuris turėtų būti pa
verstas gamtos parku.
Šiuos Valentino Rasputino žodžius tu
rėtų gerai įsidėmėti ir mūsų rašytojai,
pirmiausia tie, kurie dalyvavo Maskvos
suvažiavime. Kuo šiandien paverčiamas

nuostabus gamtos kampelis prie Ignali
nos? Tik ne gamtos parku. Toliau skuba
ma statyti pasenusių ir pavojingų kon
strukcijų blokus, tarsi iš Černobylio ne
laimės nebūtų ko pasimokyti. Ir čia ma
tyti išleidžiami kalnai pinigų, iš kurių
gyvena institutai ir ministerijos, todėl ir
neįmanoma atsisakyti planų, kokie pr ižūtingi jie bebūtų Lietuvos gamtai .t
žmonėms. O gal kaip tik dėl to jų atkak
liai laikomasi?
J.Vd.
AR BUS SUSTABDYTA JĖGAINĖS
STATYBA IGNALINOJE?

Sovietų žinių tarnyba TASS pranešė,
kad iš pareigų atleistas Valstybinio ko
miteto atominių jėgainių saugumui pir
mininkas Jevgenij Kulov. Nieko nepasaky
ta kad tas turi ryšį su Černobylio jėgai
nės avarija, bet sovietų atominių jėgainių
specialistas Valerij Legasov, kuriam pa
vesta tos avarijos pasekmių likvidavimas,
pasakė, jog šiuo metu yra peržiūrimas ato
minių jėgainių vietų parinkimo klausi
mas.
LENKIJOS EGZILINĖ VYRIAUSYBĖ

Birželio 25 d. Londone buvo sudaryta
nauja Lenkijos egzilinė vyriausybė. Ne
seniai priėmęs priesaiką Respublikos pre
zidentas K. Sabbat patvirtino tokį min.strų kabinetą: min. pirm. Edward Szczepanik, užs. reik. min. Zygmund Szkopiak,
ryšiams su sovietų valdomais kraštais —
Aleksander Snastin, ryšiams su opozicija
krašte — Ryszard Kaczorowski. Be to,
paskirti vadovai kitoms įstaigoms, kaip
švietimo, finansų, informacijų ir 1.1.

KO TURI SIEKTI SOCIALDEMOKRATAI
MAŽŲJŲ TAUTŲ BALSAS SOC. INTERNACIONALO KONGRESE

Birželio 20-30 dienomis Limoje, Peru
sostinėje, posėdžiavo Socialistų Interna
cionalo kongresas, kuriame, šalia laisvųjų
kraštų socialistų bei socialdemokratų par
tijų atstovų, dalyvavo taip pat Rytų ir
Vid. Europos egzilinių partijų delegatai.
Lietuvos socialdemokratų partijai atsto
vavo dr. J. Valaitis ir prof. K. Balkus,
Bulgarijos — Tabakov ir D. Stamenor,
Estijos — U. Valberg ir Lenkijos — T.
Prokopowicz.
Egzilinių partijų vardu kongrese kal
bėjo T. Prokopowicz, pabrėždamas reika
lavimą, kad Sov. Sąjunga ir Varšuvos
pakto kraštai nustotų persekioti gyvento
jus už politinius ar religinius 'įsitikinimus,
kad būtų paleisti iš kalėjimų bei darbo
stovyklų politiniai kaliniai, kad sovietų
karinės pajėgos būtų atitrauktos iš Balti
jos ir kitų Rytų Europos kraštų, ir kad
tiems kraštams būtų atstatyta nepriklau
somybė.
Labai svarbią kalbą kongrese pasakė ir
vienos mažiausių Europos valstybių —
Islandijos — atstovas, soc. dem. partijos
pirmininkas Jon Baldvin Hannibalsson.
Kalbėdamas apie kongresui pateiktą nau
ją S.I. principų deklaraciją, jis plačiau
pasisakė dėl siūlomos „Taikos politikos“.
Išanalizavęs praeito šimtmečio ir dabar
tinius nusiginklavimo projektus, jis pasa
kė, kad tai yra labai kilnios idėjos. Net
labai užkietėję diktatoriai oficialiai oritartų joms. Tik kyla klausimas, ar tas idė
jas galima praktiškai įgyvendinti. Todėl
svarstant pateiktą projektą turime atsa
kyti į klausimą: ar mes, socialdemokratai,
esame techniškų patarimų biuras, ar dip
lomatinė tarnyba, siūlanti savo patarimus
Kremliaus autokratams, ar Baltųjų Rūmų
plutokratams. O gal mes tapome neutralistais, kurie nemato skirtumo tarp totali
tarinio fašizmo ir demokratinės santvar-

ruojami tokie asmenys, kurie komunisti
nei santvarkai yra nenaudingi.
Liepos 16 d. tas pat vokiečių laikraštis
išspausdino žinomo rašytojo Carl Gustaf
Stroehm pasisakymą dėl česnavičiaus pa
reiškimo. Jis priminė komunistų pareigū
nui, kad Karlas Marksas taip pat buvo
žydas. Gal ir jis nuo dabar bus Maskvai
nepriimtinas?

kos. Turime pasidžiaugti, kad taip nėr i:
mes pasisakome esą kovotojai už demo
kratinio socializmo principus.
Mes negalime pasitraukti į neutralias
pozicijas kovoje, vykstančioje tarp fašiz
mo ir demokratijos. Mes privalome nebi
joti tai pasakyti drąsiai ir atvirai visam
pasauliui. Socialdemokratų sąjūdis yra
didžiausias Taikos sąjūdis žemėje.
Demokratinė santvarka yra mūsų meto
das ir tikslas. Socialdemokratų partija
niekad istorijoje nėra užgrobusi valdžios.
Mes visuomet ėjome įtikinimų ir apgal
vojimo keliu, nes mes tikime į paprasto
žmogaus protą. Karo ir konfliktų šaknys
yra tokios gilios, kad net sutarus visais
techniškais klausimais, taikos pasaulyje
nebus. Karus galima pašalinti tik panai
kinus konfliktų priežastis: nelygybę ir ne
teisingumą.
Kas yra mūsų sąjungininkai ir kas pri^
šai?
Prezidentas Alan Garcia pasakė: mūsų
sąjungininkai yra engiamos masės. Mūsų
priešai — engėjai, dešinieji ir kairieji
fašistai, beprasmio militarizmo ir privile
gijų sluoksniai.
Ar esame nuoseklūs savo principuose?
— Savo rezoliucijose mes nesvyruodami
siūlome ekonomines sankcijas, uždrausti
užsienio prekybą, kai reikalas eina apie
Pietų Afriką. Tai yra pateisinama, nes to
krašto režimas nesiskaito su žmogaus tei
sėmis ir demokratinės santvarkos princi
pais. Bet ar Pietų Afrikos būrai yra vie
ninteliai pasaulyje, kurie verti mūsų pas.piktinimo? Ar jau užmiršome, kad eks
pansyvi Sovietų imperija atėmė Vidurinė
je ir Rytų Europoje iš 150 milijonų mūsų
draugų europiečių jų valstybinę nepri
klausomybę, jų žmogaus teises ir galimy
bes demokratinei santvarkai?
Tad kodėl mūsų deklaracijos projekte
tik porą kartų mandagiai paminėta Afga
nistano byla. Tas mažas neutralus kraš
tas, deja, turėjo bendrą sieną su Sov. Są
junga. Todėl jis buvo užpultas galingo
krašto karinėmis pajėgomis ir okupuotas.
Vienas milijonas nekaltų žmonių žuvo, ke
turi milijonai tapo benamiais pabėgėliais.
Ar esame nuoseklūs savo principuose,
jeigu Pietų Afrikos atveju mes siūlome
kietas ekonomines sankcijas, o Afganis
tano okupanto atžvilgiu siūlome taiką ir

detantę? Juk taip darydami, mes padeda
me engėjui ir kenkiame engiamam. Mes
užmiršome kokie rezultatai buvo iš prieš
karinių nuolaidų politikos, kada Vakarų
demokratijos neišdrįso pasipriešinti Vo
kietijos fašizmo grėsmei.
Dabar pažvelkime kieno pusėje mes esa
me dabar? Paimkime pavyzdį iš Europos
rajono. Jeigu čia per pastaruosius 40 me
tų buvo išlaikyta taika, tai to buvo pasiek
ta dėka politinio ryžto ginti demokratinę
santvarką. Buvo sukurta saugumo siste
ma, kuri vadinasi NATO.
Ar socialdemokratai remia ją? Jeigu
taip, tai kodėl to aiškiai nepasakome? - Čia Islandijos soc. dem. partijos pirminin
kas paklausė draugų Vokietijos, Britani
jos ir Prancūzijos partijose: kokios bus
pasekmės, kai jūs pagaliau laimėsite val
džios vairą savo kraštuose? Ar jūs viena
šališkai atsisakysite branduolinių ginklų
ir tuo pat laiku vienašališkai sumažinsite
savo konvencines karines pajėgas?
Būkime realistai. Juk tuo atveju Euro
pos likusioji dalis paprasčiausiai susi
lauks tokio pat likimo, koks teko mūsų
broliams, 150 milijonų žmonių Vidurinėje
ir Rytų Europoje. „Pax Sovietica“ taikos
sąlygos yra žinomos. Apie tai mums pasa
ko, Talino, Rygos, Vilniaus, Varšuvos, Bu
karešto ir Prahos pavyzdžiai. Ar tai yra
tas, ko mes siekiame? Ar tai būtų šio di
džiojo sąjūdžio vertingiausias įnašas mū
sų bendram siekimui, kad šioje planetoje
demokratinė santvarka būtų saugi?
Paminėjęs tokias žinomas tiesas, kam
kad „ne ginklai žudo žmones, žmonės žu
do žmones“. Ir „negalima eliminuoti nu
sikaltimų, panaikinus policiją". — Islan
dijos atstovas pabaigaį priminė kongresui
ko turėtų siekti Internacionalui priklau
sančios partijos, kas yra mūsų draugai ir
kas priešai.
Mes esame politiniai laisvės kovotojai
— engiamųjų sąjungininkai, engėjų —
priešai. Mes esame demokratinės santvar
kos gynėjai, nesvyruojantieji fašizmo
priešai. Esame pasaulio demokratiniai so
cialistai. Susirinkę Limoje, Peru respu
blikoje, pareiškiame savo ištikimybę mū
sų principams ir mūsų lojalumą tam di
džiajam humanizmui, kuris mus visus
jungia.
J.V.

Kas turi teisę parduotuvėse
būti aptarnaujamas pirmiausia
Prekybos, viešojo maitinimo, transpor
to, ryšių, buitinio gyventojų aptarnavimo
įmonėse ir sveikatos apsaugos įstaigose
pirmiausia aptarnaujami sąjunginės ir
respublikinės reikšmės personaliniai pen
sininkai, invalidai — buvę kariškiai ir
liaudies gynėjų būrių kovotojai, pirmos
grupės darbo ir pirmos grupės vaikystės
invalidai. Tam reikalui jiems išduoda
mas nustatytos formos talonas.
Kauniečiai stato namus Karelijoj
Kauno namų statybos kombinatas mon
tuoja namus ne tik Lietuvoje, bet ir Kare
lijos ATSR Medvežjegorsko mieste, Vaka
rų Sibiro Tiumenės srityje.
Sibire dirbantys kauniečiai kartu su
estais ir latviais pradėjo statyti trečiąjį
Kogalymo miesto mikrorajoną. Per penkeris metus eksploatacijon kauniečiai ati
davė 66 tūkstančių kvadratinių metrų ben
drojo gyvenamojo ploto.
Vandenų švara
Vilniuje pradėjo veikti miesto mechani
nio nutekamųjų vandenų valymo ‘įrengi
mų kompleksas. Jo pralaidumas — 420
tūkstančių kubinių metrų vandens per pa
rą. Iš nutekamųjų vandenų išskirti terša
lai nusausinami ir gabenami į sąvartyną.
Įrengimai pastatyti pagal respublikinę
Baltijos jūros baseino apsaugos progra
mą. Svarbiausias jos tikslas, kad iki 2000jų metų būtų išvalomi visi nutekamieji
vandenys. Biologinio valymo įrengimai
bus pradėti statyti Vilniuje, nauji kom
pleksai — Birštone ir Kupiškyje, plečia
mi įrengimai Panevėžyje.
Laikrodžių muziejus Klaipėdoje
Klaipėdos laikrodžių muziejuje sukaup
ta įdomi ir gausi ekspozicija. Netrukus ji
dar praturtės. Paminklų konservavimo
instituto architektas V. Guogis ir muzie
jaus direktorius R. Martinkus paruošė
originalios veikiančių saulės laikrodžių
galerijos projektą.
Ekvatorinis saulės laikrodis rodys tiks
lų Klaipėdos platumos laiką, pavasario ir
rudens lygiadienius, žiemos ir vasaros
saulėgrįžą.
Kas pageidaus, galės nusistatyti laiką
pagal savo šešėšlį.
VLIKAS KVIEČIA DALYVAUTI
LAISVĖS DEMONSTRACIJOSE
VIENOJE IR VLIKO SEIME
LONDONE
Kaip jau pranešta, š.m. lapkričio mėn.
VLIKAS organizuoja išvyką į Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos plenumo posėdžių atidarymą Vieno
je ir vėliau į VLIKo Seimą Londone.
Galutinė kelionės programa: Lapkričio
1 d. iš New Yorko (JFK) išvykstama į
Muencheną, (viešbutis: „Atrium“, viena
diena). Lapkričio 3 d. išvykstama iš
Muencheno 'į Vieną autobusu, (viešbutis:
„Hungaria“, 4 dienos). Lapkričio 4 d. 12
v.p. LAISVĖS demonstracijos šv. Stepo
no aikštėje, Vienoje. Lapkričio 5-6 d. pa
gal dalyvių pasirinkimą ekskursijos į įvai
rias vietoves. Lapkričio 7 d. išvykstama
iš Vienos į Londoną, (viešbutis: „Hotel
Russell“). Lapkričio 7-9 d. VLIKo Seimas:
lapkričio 7 d. (penktadienis) — susipaži
nimo vakaras Lietuvių Namuose; lapkri
čio 8 d. (šeštadienis) — VLIKo Seimas
(Hotel Russell). Lapkričio 9 d. (sekmadie
nis) — iškilmingos pamaldos lietuvių baž
nyčioje, vėliau banketas Lietuvių Sody
boje. Lapkričio 10 d. iš Londono grįžtama
i JAV-jas.
Išvykos kaina 1,195 dol. vienam asme
niui (dviese kambaryje). Dolerio vertei
kritus, visos kelionės išlaidos pakilo 100
dol. Kad užtikrinus 1,195 dol. sumą pra
šoma registruotis galimai greičiau. (Vie
nam asmeniui vykstant pridedama 250
dol. — „single supplement"), ši kaina ap
rėpia visas išlaidas. Susidarius grupei no
rinčių vykti (ir grįžti) iš Čikagos, prie
numatytos sumos primokama 66 dol. as
meniui. Registruotis ne vėliau rugsėjo 1 d.
Dėl informacijos kreiptis į VLIKo/ELTOS įstaigą, 1611 Connecticut Ave., N.W.,
Suite 2, Washington, D.C. 20009 (tel. 202667-1980), arba išvykos vadovą, dr. J.
Stuką, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J.
07060 (tel. 201-753-5636).
(Elta)
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MIELI PASAULIO LIETUVIAI
Padėkite baigti penkis metus truku
sį. kttuanistįkos: Katedros steigimo dar
bą ir iki šių metų rudens^surinkti liku
sius 55,000 doi.
1981 metais pasirašėme sutartį su
Illinois universitetu Chicagoje, įsteigdanti pirmąją ir amžiną Lituanistikos
Katedrą laisvajame pasaulyje
su
750,000 dol. fondu („endowment“).
Fats universitetas skyrė 150,000 dol.,
o mes pasižadėjome, kad pasaulio lie
tuviai per 5 metus surinksime 600,000
dol.. _ r
Pusę tos sumos įmokėjus (300,000
dol.), 1984 metų rudenį pradėjo veikli
amžina Lituanistikos Katedra su pir
maisiais 3 aukštojo lituanistikos moks
lo aspirantais („graduate students“),
siekiančiais magistro ir daktaro laips
nių. Jai vadovauja profesorius dr. Bro
nius Vaškelis. 1986 metais lituanisti
kos mokslo laipsnių siekia jau 9 aspi
rantai.
•’Sėkmingai veikianti Lituanistikos
Katedra yra didžiulis mokslinis ir kul
tūrinis laimėjimas, garbė ir pasididžiaITALAI APIE PABALTIJĮ

Du straipsnius apie Pabaltijį paskelbė
žymusis Torino dienraštis „La Stampa“.
Jie buvo išspausdinti dvejose laido.-e,
skirti Estijai. Dienraščio „La Stampa“
bendradarbis Emanuele Novazio savo
straipsniuose iškelia Estijoje pastebimą
gyvenimo skirtumą nuo Sovietų Sąjungos,
visur ryškiai dvelkiančią vakarietišką
dvasią, beveik ištaigingą atmosferą, čia
nesimato, rašo žurnalistas, sovietinio gy
venimui būdingo pilkumo ir monotonišku
mo. To priežastį italui žurnalistui nurodė
vienas jo apklausinėtas estas: „Mes esa
me ištikimi savo praeičiai, savitai kultū
rai ir iš praeities paveldėtam gyvenimo
būdui. Estijoje ir ekonominė padėtis yra
geresnė, žmonės kažkaip jaučiasi labiau
atsakomingi už atliekamą darbą, galimy
bių ribose pasireiškia tam tikra privati
iniciatyva. Visa tai palankiai atsiliepia į
produkciją. Pramonės įmonės Estijoje,
rašo italas žurnalistas, remiasi šūkiu: Del
nas ir kokybė. Sovietų atžvilgiu estai ro
do nepasitikėjimą, lygiagrečiai siekdami
tartum visame kame iškelti savo tautinį
pranašumą rusų atžvilgiu. Čia, Taline, pa
žymi italas žurnalistas, susidaro 'įspūdis,
jog Maskva yra tikrai tolima.
(K.L.)

vimas ne tik išeivijos lietuviams, bet
ir visai lietuvių tautai. Ji rodo pasau
liui mūsų meilę lietuvių kalbai, moks
lui, kultūrai ir pasiryžimą visokiais
būdais kovoti už Lietuvos laisvę.
Daugelio lietuvių darbo, pasišventi
mo ir aukų dėka iki 1986 metų liepos
mėnesio iš 2,570 asmenų ir organiza
cijų pasaulyje pinigais ir pažadais Li
tuanistikos Katedros fondas gavo apie
545,000 dol. (įskaitant šiais metais
JAV Lietuvių Fondo paskirtus 20,000
dol.). Trūksta tik apie 55,000 dol.
Dar kartą prašome geraširdžių lie
tuvių ir organizacijų padėti visų ben
dromis jėgomis surinkti likusius
55,000 dol. Visi aukotojai bus įamžin
ti, jų vardai ir pavardės ar organizaci
jų pavadinimai įrašyti į Lituanistikos
Katedros garbingą aukotojų knygą.
Paaukoję 50 dol. ar daugiau gaus spe
cialius padėkos diplomus. Paaukoję
500 dol. ar daugiau bus įrašyti į Litua
nistikos Katedros garbės lentą Illinois
universitete Chicagoje. Visiems au
kotojams iš anksto dėkojame.
Visos aukos Lituanistikos Katedrai
gali būti nurašytos nuo pajamų mokes
čių JAV ir Kanadoje („tax deducti
ble“ ID No. 36-3097269). Prašom au
kas rašyti LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY FOUNDATION var
du ir siųsti į PLB Fondo raštinę šiuo
adresu:
LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY FOUNDATION
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636 USA
Vytautas Kamantus
PLB Fondo pirmininkas
Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas
PAGERBĖ KUN. J. GASIŪNĄ
Birželio 8 d. Lauko Sodoje, Telšių vys
kupijoje, buvo iikilmingai paminėtas se
niausio Telšių vyskupijos klebono kunigo
Juozapo Gasiūno 50 metų kunigystės ju
biliejus ir 86-erių metų amžiaus sukaktis.
Jubiliatą savo dalyvavimu pagerbė ir iš
kilmingų šv. Mišių metu pamokslą pasa
kė Telšių vyskupijos apaštalinis adminis
tratorius vyskupas Antanas Vaičius.

TAUTŲ SLOPINIMAS
TAUTINĖMS, ETNINĖMS, KALBINĖMS, RELIGINĖMS MAŽUMOMS
PRIKLAUSANČIU ASMENŲ TEISĖS

Šie du faktai akivaizdžiai byloja,
kad tardytoją, prokurorą ir teisėją do
mina ne objektyvi tiesa, o tik kalti
nančios ir sunkinančios mane aplin
kybės. Tokių faktų būtų galima pa
minėti ir daugiau, šie faktai rodo, kad
teisinės apsaugos organai nesilaiko
teisėtumo. O juk įstatymas yra visiems
įstatymas — jis įpareigoja ir tardyto
jus, ir teismo organus jų laikytis.
Tardytojas niršdavo,
užvirdavo
pykčiu, kad neatsakinėjau į jo klau
simus, kuriais siekiama ne tiesos, bet
tik apkaltinimo. Atsisakydamas prisi
pažinti kaltu, lyg būčiau norėjęs jį
patį išversti iš kojų. Tada visos prie
monės mane palaužti, jų nuomone,
buvo geros. Kai žmogus pasirenka heroišką tylą, kad širdies šventovė liktų
saugi, ištikima Dievui, tada smurtinin
kai griebiasi prievartos ir fiziniais var
ginimais bei kankinimais savo auką no
ri sugniuždyti, suluošinti. Už tai, kad
atsisakiau būti nusikaltimo bendrinin
ku, man buvo sudarytos itin sunkios
kalinimo sąlygos. Uždarė daugiau ne
gu mėnesiui vienutėje ir pradėjo su
manimi daryti kažkokius eksperimen
tus. Gretimos kameros (joje tuo metu
kalinių nebuvo, nes, beldžiant į sieną,
nieks niekada neatsiliepdavo) duris
kažkas vis atidarydavo (girdėdavosi
jas rakinant) ir Įeidavo ten žmogus.
Ką jis darydavo toje kameroje, aš ne
žinau. Tačiau kai tik ten įeidavo, ne
trukus pradėdavau jausti stiprius gal
vos skausmus. Netrukus galvoje atsi
rado ūžesiai. Po keletos dienų pradėjo
vis dažniau ir dažniau tekėti kraujas
iš nosies. Kai dieną tekėdavo kraujas,
atsiguldavau aukštielninkas — kraujas
nustodavo tekėjęs: naktį, kai tik už
migdavau, pajusdavau, kad nuo krau
jo drėgna pagalvė. Pradėjau bijoti
staigių bildesių. Kai tik rakindavo gre
timos kameros ar pasivaikščiojimo
aikštelių duris, aš išsigąsdavau. Kad
negirdėčiau staigių bildesių, užsikimšdavau ausis vata ir užsidėdavau
žieminę kepurę su ausinėmis. Ir taip

dieną ir naktį būdavau su žiemine ke
pure, nusiimdavau tik eidamas praus
tis ir pas tardytoją. Be to, visas kūnas
pradėjo niežėti, tarsi sirgčiau niežais.
Kai pasikasydavau, atsirasdavo žaiz
delės, kurios ilgai neužgydavo. Krau
jo spaudimas pasidarė per žemas.
Rusų rašytojas F. Dostojevskis sa
vo knygoje rašo: „Kas yra ragavęs val
džios, to neriboto viešpatavimo, val
džios ir pilnos galios nužeminti pačiu
didžiausiu nužeminimu kitą būtybę,
turinčią Dievo paveikslą ir panašumą,
tas jau neišvengiamai darosi nebe po
nas — nebe valdovas savo jausmams.
Tironystė yra įprotis, ji turi galią vys
tytis, ji išsivysto galiausiai į ligą. Aš
tvirtinu, kad visų geriausias žmogus
gali iš įpročio sužiaurėti ir apkvaišti,
virsti žvėrimi. Kraujas ir valdžia svai
gina, vystosi nuožmumas, palaidumas,
protui ir jausmui darosi prieinami ir
pagaliau malonūs patys nenormaliau
sieji reiškiniai. Žmogus ir pilietis žū
va tirone amžinai, grįžti į žmogiškąjį
orumą, į atgailą, į atgimimą darosi be
veik neįmanoma. O dar, be to, saviva
liavimo pavyzdys, jo galimumas vei
kia užkrečiamai ir visą visuomenę —
tokia galimybė masina. Jei visuomenė
abejingai žiūri į tokį reiškinį, tai ir jos
pačios pamatai jau yra paliesti šio antkričio. Vienu žodžiu, kūno bausmių
teisė, duota vienam žmogui prieš kitą,
yra viena iš visuomenės opų, yra vie
na iš pačių galingųjų priemonių panai
kinti žmoguje bet kokiam pilietiškumo
gemalui, bet kokiam jo daigui ir tikra
priežastis būtinam ir neišvengiamam
jo suirimui“. (F. Dostojevskis, „Užra
šai iš mirusiųjų namų“, Vilnius, 1964,
p. 250-251). Gyvenant laisvėje, o ypač
būnant kalėjimuose ir priverčiamojo
darbo lageriuose, gyvenimo tikrovė
šimtus kartų patvirtino šių F. Dosto
jevskio teiginių teisingumą.
Į mano kamerą pradėjo ateidinėti
saugumo felčerė. Kalėjimo adminis
tracija davė keletą švarių pagalvės už
valkalų ir liepė nelaukiant šeštadienio
sukruvintus pakeisti švariais. Kalėji

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, ku
rios bendradarbiai visur persekiojami ir
griežtai baudžiami. Okupantui katalikų
religija yra sinonimas nacionalizmo —
abudu turi būti išnaikinti.

Sov. Sąjunga statosi kaip žmogaus tei
vo apsisprendimo parodijos ir su nacių sių ir laisvo apsisprendimo gynėja. Ponas
ŽURNALISTŲ FEDERACIJOS ATSTOVO Vokietijos palaiminimu.
Bykov tai iškėlė net ir dabartinėje sesijo
Intensyvi rusifikacija siekia panaikin'.i je, vasario 26 d. puldamas JAV-jas.
NARCIZO PRIELAIDOS PAREIŠKIMAS
tautines kalbas, kurios, kas liečia pirmuo
ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS
Įdomu žinoti, kaip Sov. Sąjunga taiko
sius du kraštus, yra seniausios Europoje. Tarptautinio Civilinio ir Politinio Pakto
42-JE SESIJOJE, ŽENEVOJE
Masinis kitų etninių grupių įgabenimas iš pirmąjį paragrafą Afganistanui, Lietuvai,
Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų Fede kitų Sovietų Sąjungos sričių, bando neu Latvijai ir Estijai? Taip pat ir 12 par. to
racija šia proga turi galimybę painfor tralizuoti tas tautas, kurias kalba, religi paties pakto (19 Sov. Konstitucijos), ga
muoti žmogaus Teisių Sesiją apie teises ja ir kultūra skiria nuo okupanto. Vilniu rantuojantį visų piliečių laisvą judėjimą,
tą mažumų, kurios įjungtos į kitas valsty je, Sovietinės Lietuvos sostinėje, tebeliko atvykti ir palikti bet kurį kraštą? Kiek
bes. Mes teikiame didelę svarbą tų mažu 47% lietuvių prieš 53% kitų tautybių.
Sov. Sąjungos žydų ir kitų piliečių lau
mų balsui, kuris dažnai turi sunkumų būti
Ponas Bykov savo raporte, pristatyta kia teises palikti tą „dangų“, kur stum
išgirstas.
me Žmogaus Teisių Komiteto 25 Sesijai, domas! daugiau prie išėjimo durų negu
Kiekvienas kraštas savotiškai supran 1984 m. lapkričio mėn. Ženevoje, malonė prie įėjimo?
ta žmogaus Teisę, ir ypač toji teisė yra jo išdėstyti visas teises, kuriomis džiau
Nesvarbu kokios tai būtų mažumos, ne
kritikuojama, kai stebima pas kitus.
giasi sovietiniai piliečiai iš 15 respubli turinčios galimybių laisvai reikštis, jos
Demokratinis principas nori, kad mažu kų, kurios sudaro Sov. Sąjungą.
veda pasipriešinimą jėga. Tai vyksta Tur
mos tik laisvu noru priimtų didžiumos
Tų teisių įgyvendinimas yra aiškiai pa kijoje, Palestinoje, Šri Lankoj, Pietų Af
nutarimus. Didžiuma neturi neigti mažu iliustruotas dingimais, suėmimais ir pa rikoj, Rytų Timore, Irane, Irake ir kai
mai bent kokią teisę savo opinijai, įsiti šalinimais tų, kurie patikėjo 50 ar 5l kuriuose kraštuose Lotynų Amerikoje. Tie
kinimui, etniniam pasireiškimui. Nelai Konstitucijos paragrafais, garantuojan liberalizmo judėjimai simpatizuojami kitų,
mei, prasižengimų mes sutinkame visuose čiais galvojimo, sąžinės, religijos laisvę ir bet tuoj griežčiausiai malšinami, kai jie
kraštuose ir ypač tuose, kurie giriasi es nebūti persekiojami dėl savo nuomonių. pasireiškia savo krašte.
antys laisvės pavyzdžiais, kurie dalyvau
Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų Fed ■Taip buvo nužudytas vasario 6 d. ka
ja asamblėjose, kaip šioji, kurie vadina
racija
teikia didelės reikšmės idėjų infor
talikų kun. Juozas Zdebskis, Helsinkio
kitus kraštus įvairiais spalvotais epite
sutarties vykdymo Lietuvoje stebėtojas; macijai, žmonių laisvam judėjimui. Ji lin
tais ir kurie pas save visu griežtumu
muzikologas ir istorikas Mareb Kostava, ki, kad kraštai, sudarantys šią komisiją,
gniaužia bet kokią religinę, opinijos ar
Gruzijos Sov. Respublikoje internuotas nepriimtų idėjas, atėjusias iš kitur, ku
tautinę manifestaciją.
psichiatrinėje ligoninėje dėl savo „revo rios siekia destabilizuoti viešą tvarką ir
Mūsų organizacija nėra vienintelė, tei
liucinių“ raštų, jis buvo nacionalinis Gru nuversti legalią valdžią. Sistemos silpnu
kianti pagrindinę svarbą žmogaus ir tau
zijos dainius; Leonid Boradin, Sov. Rusi mas reiškiasi griežtame bandyme užg
tų laisvei, bet, priešingai vyriausybėms,
jos žurnalistas — 10 metų sunkiųjų darbų niaužti tas mažumas, kurios stengiasi iš
mes turime daugiau galimybių priešintis
lagerio; Balys Gajauskas, Gintautas Ieš vengti sunaikinimo ir nori išlaikyti savi
visiems pirminių laisvių pažeidimams ir
mantas, abudu Sov. Lietuvoje žurnalistai; tą charakterį, kuris ir sudaro mūsų žmo
trukdymams.
Vasyl Sichko — Ukrainos žurnalistas, ir nijos turtingumą.
Spaudos tikslas yra informuoti visuo
kiti, kurie, nežiūrint nuolatinio arešto
menę, prisilaikant tam tikros profesiona
pavojaus, tiki ne Sov. konstitucijos garan
linės etikos, bet toji etika neturi būti val
tija, bet spausdinto žodžio galia žmonių
džios ar režimo diktuojama, kaip kad tai
sugyvenimui, laisvei ir taikai tarp tautų.
yra kai kuriuose kraštuose. Informacijos
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teisė garantuoja laisvę ir tautų sugyveni
mą. Nelaimei, toji informacijos laisvė da i- paragrafas garantuoja piliečiams teisę ŽIAVIMO DARBAI. Išleido Lietuvių Kul
gelyje kraštų varžoma. Ne tik jaunųjų praktikuoti bet kokią religiją ar iš vis tūros Institutas, 1986, Lampertheim. Red.
kraštų, pilnoj evoliucijoj ar revoliucijoj, jos neturėti. Sov. Sąjungoje Bažnyčia yra Vincas Bartusevičius.
bet taip pat ir senųjų demokratijų, jau atskirta nuo valdžios. Atskirta, bet kon
Turinyje: Pratarmė (vokiečių kalba);
nusistovėjusių, bet kurios dar laiko in troliuojama. Nežiūrint nuolatinio užtikri Dr. Povilas Rėklaitis — Maciej Strykowformaciją, ateinančią iš kitų šaltinių ne nimo, kad nesikišamą į Bažnyčios reika ski als Historiker Litauens; Dr. Gerhard
lus, valdžia pasiima sau teisę kunigus, Bauer — Das litauische Gewohnheitsregu partija, žalinga ir subversyvia.
Kokių teisių gali tikėtis tos mažumos, vyskupus nominuoti, juos atstatyti, iš cht; Dr. Manfred Klein — Bettier und
kurios prieš savo valią įjungtos ir kurios ' tremti, kaip tai vyskupo Julijono Stepo- [ Bettelwesen in litauischen Sprichwoerbando visais būdais išlaikyti savo iden navičiaus atveju, kuris turi administruo- ' tern; Dr. Eberhard Denim — Die Deutschti Vilniaus vyskupiją iš 300 km nuotolio. Litauische Gesellschaft (1917-1918); Dr.
titetą?
Charakteringas pavyzdys yra Baltijos
Religiniai leidiniai yra uždrausti, Lie Kajetonas J. Čeginskas — Didysis Vilkraštai, Lietuva, Latvija ir Estija, Sovietų tuvoje yra 87% katalikų, kurie turi ?p- niaus seimas ir demokratinės minties
Sąjungos okupuotos po inscenizuoto lais sirūpinti slaptais leidiniais, kaip, pav., raida Lietuvoje.
TARPTAUTINĖS LAISVŲJŲ
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mo viršininkas Petrauskas pasiūlė pa
rašyti pareiškimą, prašant leisti pasi
vaikščioti papildomai dar vieną valan
dą. Tačiau aš tokio pareiškimo nera
šiau, nes, nubėgus kraujui, jaučiau
.silpnumą, todėl pasivaikščiojimui ir
vienos valandos buvo per daug.
Apie tai, kad pašlijo mano sveikata,
rašiau 1976 m. gruodžio 25 d. laiške
žmonai. Tačiau, kad sveikata pašlijo

Vladas Lapienis
nuo jų daromų eksperimentų, laiške
rašyti negalėjau, nes tokį laišką tikrai
būtų konfiskavę.
Pašlijus sveikatai, nekartą klausiau
tardytoją Urboną, ar, kaliniui mirus,
atiduoda jo kūną namiškiams palaido
ti? Bet tardytojas niekad į šį klausimą
neatsakė. Mirti nebijojau, nes mirtis
man būtų tik laimėjimas.
Nors aš neprašiau, tačiau mane nu
vežė į Lukiškių kalėjimą pas gydytoją.
Lukiškių kalėjimo gydytoja rusė dau
giau teiravosi apie mano nusikaltimą,
negu apie mano sveikatą. Girdėjau,
kaip gydytoja sakė saugumo kalėjimo
felčerei, atvežusiai mane į Lukiškių
kalėjimą, jog mano kraujo spaudimas
per žemas. O iki arešto kartais mano
kraujo būdavo per aukštas, bet nieka
dos nebuvo per žemas. Tą pačią dieną
mane vėl parvežė į saugumo rūsį.
Girdėjau kalbant, kad čekistai la
bai pyksta, jei kas numiršta anksčiau,
negu jiems reikia — juk iš lavono nie
ko neišgausi, nieko nesužinosi. O ži
noti jiems labai rūpi...
Galbūt čekistai galvojo, kad tokiais
varginimo eksperimentais palauš, jų
žodžiais (ariant, mano užsispyrimą,
tylėjimą ir pradėsiu prisipažinti kaltu,
pradėsiu kalbėti apie save ir kitus žmo
nes. O gal jie turėjo ir kitus motyvus.
Kai buvo pakviestas pas tardytojų
Markevičių Jaškūnas dėl kratos metu
pas jį rastos „LKB Kronikos“, ten bu
vęs Rimkus Jaškūnui pasakė: „Jeigu

Lapienis nebūtų užsispyręs kaip senas
ožys, jam būtų daug lengviau. R. Jaš
kūnas, po tardymo grįžęs į kamerą,
tuos Rimkaus žodžius man pasakė.
Peršasi išvada, kad laikas parengti
niam tardymui skiriamas faktinai ne
nusikaltimui išaiškinti, bet tardoma
jam išvarginti, išsekinti, palaužti jo va
liai. Kartais kildavo klausimas: negi
vėl atgyja Stalino laikų žiaurūs teisė
tumo pažeidimai? Iš tikrųjų, kai nusi
gręžiama nuo Dievo, nepaisomi ir do
roviniai nuostatai.
Buvo pagrindo bijoti, kad medicinos
priemonės nepasidarytų įrankiu sau
gumo kerštui įvykdyti. Todėl parašiau
prokurorui pareiškimą, kuriame nuro
džiau, jog LTSR BPK 461 str. sako
ma, kad neleidžiama taikyti nuobau
dų, kuriomis siekiama daryti kalina
miems fizinių kančių arba žeminti
žmogaus orumą. Todėl prašiau imtis
įstatymo numatytų priemonių, kad aš
nebūčiau suluošintas, nes tapęs inva
lidu būsiu našta ne tik šeimai, bet ir
valstybei, šio pareiškimo nuorašą bu
vau pasilikęs kameroje, bet prižiūrė
tojai jį paėmė. Po pareiškimo įteikimo
praėjus mėnesiui laiko, LTSR proku
roro vyr. padėjėjas Bakučionis atėjo į
mano kamerą pasikalbėti dėl šio pa
reiškimo. (Pagal BPK 128 str. į pa
reiškimą turėjo reaguoti po trijų, vė
liausiai po 10 dienų...).
Gyvendamas vienutėje, buvau gero
kai sugniuždytas fiziškai, bet neaptemo protas, nesusilpnėjo valia. Vieš
pats pasidarė man dar artimesnis, la
biau veikė Jo malonė. Kartojau šias
eilutes:
Bet, jeigu gyvas aš išeisiu,
Jei laisvė vėl nusišypsos —
Aš vėl kovos idėjas skleisiu
Didžiosios Viešpaties tiesos!
Urbonas kelis kartus man patarė
parašyti motyvuotą pareiškimą tardy
mo skyriaus viršininkui pulk. Kisminui prašant pakeisti jį kitu tardytoju.
Bet aš tokio pareiškimo nerašiau, nes
buvau įsitikinęs, kad nuo to mano pa
dėtis nepagerės.
Ar dėl mano pareiškimo prokuro
rui, ar dėl to, kad negavo norimų re
zultatų, 1976 m. gruodžio mėn. mane
perkėlė į kitą kamera, kurios langai

buvo į saugumo kiemo pusę. Tada
buvo aišku, kad nuo eksperimentų bu
vo atsisakyta. Po to mano sveikatos
būklė palaipsniui ėmė gerėti, nors tar
dymai, maistas ir kitos gyvenimo są
lygos pasiliko tos pačios. Mano laiky
sena tardymo metu irgi pasiliko ta pa
ti: neprisipažinau kaltu, neatsakinė
jau į klausimus, nepasirašinėjau tardy
mo protokolų.

Toje kameroje mane apgyvendino
su kaliniu. Šis kalinys sakėsi esąs An
tanas iš Kauno, 25-mečio gatvės. Jį
areštavę už valiutą. Gyrėsi esąs geras
katalikas, lankęs bažnyčias, gerai pa
žįstąs kun. Zdebskį, buvęs net jo teis
me Kapsuke. Gražios esančios Kapsu
ko ir Kybartų bažnyčios. Labai norė
jo, kad ir aš tas bažnyčias pagirčiau:
„Ar jums patinka Kybartų, Kapsuko
bažnyčios?“ — klausė manęs. Bet aš
nieko į tai neatsakiau. Mano pasyvu
mu buvo labai nepatenkintas. Ko ne
pasakosi tardytojui, nepasakok ir ka
meros draugams — toks dėsnis turėjo
galios saugumo kalėjimo kamerose.
Antanas man įrodinėjo, kad kun.
Zdebskis tardyme labai gerai gynėsi,
kalbėjo, aiškino, įrodinėjo, todėl teis
mas jam paskyrė mažą bausmę. Jis
patarė ir man netylėti, kalbėti, gintis.
„Jeigu tu tylėsi, nesiginsi, tai tardyto
jai teismui atrodys, kad esi kaltas ir
paskirs didesnę bausmę“. Jo patarimai
buvo panašūs į tardytojų patarimus.
Visa tai griovė pasitikėjimą juo. Kar
tais jį išvesdavo neva tardymui. Ta
čiau grįžęs į kamerą nepasakodavo
apie tardymą, o tik patarinėdavo man
kaip aš turiu laikytis tardymo metu.
Tai buvo saugumo talkininkas, kalinių
žargonu kalbant —■ „etukačius“ (bel
dikas).
Jis labai rūkydavo, todėl didelė ni
kotino dozė tekdavo ir man. Sėdėdavo
me per dienų dienas paskendę dūmuo
se. Nors palei lubas buvo atidaras ma
žas langelis, bet visą laiką kameroje
būdavo daug dūmų. Jis pats vargdavo
ir mane vargindavo.

(Bus daugiau)
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DAINA SKINIJOJE
Surinkus šiame krašte apie tūkstantį
dainų, galima šį tą ir apie jas pasakyti.
Dainuoja lietuviai, dainuoja ir kitų tau
tų žmonės. Kaip tauta skiriasi nuo tautos,
taip skiriasi ir jų dainos. Ir dargi tos pa
čios tautos dainos būna skirtingos. Daino
je atsispindi praeitis. Kai kas jose išryški
nama, o kai kas nutylima, nes daina, tai
mintims ir jausmams reikšti priemonė.
Nepasakysi, kad daina būtų nemari. Jos,
kaip ir žmogaus amžius, esti įvairus. Būna
taip, kad dainos amžius pranoksta žmo
gaus amžių, bet pasitaiko dainų ir trum
paamžių.
Keičiantis technikai, keičiasi ir dainos
turinys. Vakaruškos Seinijoje dar išliko,
bet į jas renkasi jaunimas ne žirgais, ne
dviračiais, o motociklais ir gana dažnai
lengvosiomis mašinomis. Toksai jaunuo
lis maža turi sentimento žirgui, ir todėl
vis rečiau bus girdima daina apie žirgą
juodbėrėlį.
Tarp surinktų dainų yra darbo, kurių
jau nebeatgaivinsi. Kas kita buvo tuomet,
kada šienpjovys žengė paskui šienpjovį,
kada tiesės baras šalia baro, kada nuva
rę pradalgį per lanką 'į kitą jos galą, grįž
dami užtraukdavo sutartinę, kada tie pa
tys šienpjoviai, naktigonės metu įsižiūrė
ję į dangų, atpažindavo šienpjovių žvaigž
dyną. Kita yra šiandien, kai valstietis vai
ruoja ūžiantį kombainą, o jo burzgimas
toliau ir stipriau girdimas, negu dainos
žodžiai ar jos melodija. Dabar darbo dai
na neturi tokios galios, kokią turėjo se
niau.
Minėti reiškiniai pastebimi ir kur kitur,
ne tiktai Seinijoje. Betgi čia yra ir tokių
reiškinių, kokių kitur neaptiksi. Seinija,
tai bent dviejų tautybių sandūros riba.
I čia gali patekti daina iš visos Lietuvos
iv tarytum banga, priėjusi ežero ar jūros
krantą, — žlugti ar atsimušti. Toliau ja;
kelio nėra.
Kokiais keliais daina į Seiniją galėjo ir
gali patekti? Iš surinktų dainų aiškėja,
kad daina į šį kraštą atkeliavusi iš vaka
rų nuo paprūsės. Tai rodo vokiškos kil
mės žodžiai ir išsireiškimai. I šį kra’štą
pateko dainų ir iš šiaurės nuo dzūkų, ir
kai kurios dainos i'š kitapus Nemuno. Be
veik nėra dainų, atkeliavusių iš rytų pu
sės.

Kas dainą ‘į Seiniją galėjo atnešti? Be
abejonės, daugiausia tų dainų 'į šį kraštą
atkeliavo vestuvių ar vakaruškų progo
mis. Kelias ir čia nelengvas, nes baudžiivos laikais žmonių judėjimas buvo ribo
tas. Galbūt net į paprotį įėjo, kad vakarūškas rengdavo beveik išimtiniai vieno
kaimo jaunimas. Galėjo vėliau tokiose va
karuškose ir kito kaimo jaunimas daly

Šiandien mūsų brangi tėvynė Lietuva
yra okupuota žiauraus priešo — Sovietų
Sąjungos. Geležinė uždanga neleidžia Lie
tuvai kalbėti už save pasaulio tautų tar
pe. Lietuviai, kurie gyvena laisvame pa
saulyje, turi būti savo Tėvynės „balsas“,
turi pasakyti kitiems tai, ko ji pati ne
gali, būdama pavergta.
Kilus II Pasauliniam karui Europoje,
prasidėjo didžiausi vargai ir kančios Lie
tuvoje. Tūkstančiai nekaltų žmonių buvo
ištremti į šaltąjį Sibirą arba sukišti į ka
lėjimus, o dar daugiau tūkstančių pabė
go į Vokietiją, ieškodami prieglaudos nuo
komunizmo. Vėliau daug tų pabėgėlių emi
gravo į Jungtines Amerikos Valstybes,
Angliją, Kanadą ir net į tolimąją Austra
liją. Tokia jau lietuvių dalia: išsiskirstyti
pc visą pasaulį...
Pasiekę laisvę ir saugumą, pabėgėliai
turėjo priprasti prie naujos aplinkos, nau
jos tvarkos, papročių ir svetimos galvose
nos. Tais laikais jiems buvo sunku pradė
ti gyvenimą išeivijoje. Net ir šiandien, po
3(1 metų nuo to laiko, mes susiduriame su
aplinkybėmis, kurios apsunkina mūsų —
svetimtaučių — gyvenimą išeivijoje.
Būti lietuviu svetimame krašte yra ir
pliusas, ir minusas. Svarbiausias daly
kas, kurį mes stengiamės atlikti, gyven
dami toli nuo savo tikrosios tėvynės, yra
išlaikyti lietuvybę. Mums yra pliusas, aa.l
galime kovoti už Lietuvos laisvę, galime
laisvai belstis į Baltųjų Rūmų duris, pra
šydami pagalbos, prašydami, kad valdžios
atstovai iškeltų Jungtinėse Tautose Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo klau
simą. Amerikos prezidentas Ronald Rea
gan yra ne kartą paskelbęs Lietuvių die
nas ir pasakęs, kad nepripažįsta Pabaltijo

SAVAITGALIO PABIROS

Kas dažniau keliauja oro linijomis ga
„BUSTERIO“ L. CRABBO ISTORIJA
lėjo pastebėti, kad lėktuvuose keleivių in
vauti, bet patsai pirkios ribotumas dides formacijai esančiuose žemėlapiuose yra
Britų karo laivyno karininkas Lionei
niam kiekiui žmonių rinktis į vieną vietą klaidų. Bet, pasižiūrėjęs į tokį žemėlapi, Crabb buvo pasižymėjęs naras. 1956 metų
neleido.
keleivis tik nusišypso. Lėktuvas vis tiek balandžio 17 d. jis atvyko į Porthsmouth
Dainas iš vienos vietos į kitą pernešdi- nuskrenda kur reikia.
uosto „Sallyport“ viešbutį. Drauge su juo
vo amatininkai, kurie dirbdavo pas ūki
Tačiau skraidydami po pasaulį mūsų tame viešbutyje apsistojo ir britų specia
ninkus tiek siūdami drabužius, tiek batus
tautiečiai
Violeta ir Aleksandras Štromai lios žvalgybos agentas B.S. Smith. Sekan
ar pakinktus.
pastebėjo žemėlapyje klaidą, dėl kurios čią dieną į Portsmouthą atplaukė sovietų
Pirkią nuo pirkios lankydavo pavargė negalėjo nepareikšti protesto. Tai Britų kreiseris „Ordžonikidze“, lydimas dviejų
liai (elgetos), kurie paprašyti, o kartais oro linijos žurnale „High Life Magazine“ naikintuvų. Tuo kreiseriu atvyko Sov. Są
ir neprašyti, kokią ir pasaulietišką daine Europos žemėlapis. Ten yra pažymėtos jungos min. pirmininkas Nikolai Bulgani
lę padainuodavo. Prieš kok'į šimtą metų trijų Baltijos valstybių sostinės, bet pra nas ir komunistų partijos pirmasis sekre
ir kunigai, baigę Seinų kunigų seminariją, leista kraštų vardai. Dėl to V. ir A. Štro torius Nikita Chruščiovas valstybiniam
pradėjo lietuviškos dainos nebijoti, ir ne mai parašė laišką lordui Kingui, British vizitui.
vienas savo tokiomis dainomis prisidėda Airways bendrovės direktoriui.
Britų vyriausybė įspėjo karinę žvalgybą,
vo prie kaimo kultūrinio gyvenimo.
jog
ji neįsiveltų į jokius šnipinėjimo
Laiške buvo pasakyta, kad minėtame
Rusų kariuomenėje tarnavo lietuviai žemėlapyje yra tiksliai pažymėtos, kad ir veiksmus. Tačiau, kai tik Bulganinas ir
ne tiktai iš Seinijos, bet ir i'š visos Lietu mažiausių Europos valstybių vardai ir Chruščiovas išvyko į Londoną, „Busteris“
vos. Kareiviams geriau vienam su kitu jų svarbieji aerouostai, kai tuo pat laiku Crabbas atliko kelis slaptus rusų karo
susipažinus, pradėta ir ten lietuviškai dai Baltijos valstybių vardų (Lietuva, Latvi laivų korpusų apžiūrėjimus.
nuoti. Iš čia parnešta daina iš karo laukų ja ir Estija) nėra. Nors tai yra tiesa, jog
Balandžio 19 d. jis vėl panėrė, bet greit
su turkais. Turbūt panašiu keliu, tai yra Baltijos valstybės 1940 metais buvo Sov. iškilęs pranešė apie kvėpavimo aparato
per kareivius bus atėjusios dainos, kurio Sąjungos okupuotos ir prievarta inkor sutrikimą. Tas britų gamybos aparatas ne
se minima Ryga, Palanga, Tilžė.
poruotos, bet tas neteisėtas aktas nebuvo buvo pritaikytas gilesniam nardymui. Bet
Jeigu vestuvės seniau trukdavusios apie didžiųjų valstybių pripažintas. Tos val vis dėlto Crabbas vėl panėrė, ir šį kartą
savaitę laiko, o jaunoji nutekėdavusi už stybės teisiškai laikomos egzistuojančio jau nebeiškilo.
kelių dešimčių kilometrų, tai ir vėl susi mis. Todėl klausiama laiške, ar British
Sovietų karo laivai išplaukė balandžio
darydavo galimybė naują dainą išmokti. Airways administracijos pažiūra į tas 29 d. Sekančią dieną admiralitetas paskel
Dalis dainų aiškiai paimta iš knygų ar valstybes skiriasi nuo Britų vyriausybės bė, kad Crabbas žuvo, bandydamas tam
laikraščių, kur spausdinta eilėraščiai. nusistatymo? — Jeigu taip nėra, tai laiš tikrus povandeninius aparatus. Spaudai
Tiems eilėraščiams pritaikytos melodijos. ko autoriai prašė užtikrinti, kad ateityje pradėjus šį atsitikimą plačiau nagrinėti,
Melodijos būdavo pritaikomos ir dainoms spausdinamuose Europos žemėlapiuose oficialiai buvo pranešta, jog jis paskendo
parsiųstoms iš Amerikos. Laiške žodžius būtų pažymėti ir Lietuvos, Latvijos bei balandžio 20 d. rusų karo laivų stovėjimo
parašydavo, bet gaidos neįdėdavo —nemo Estijos valstybių vardai.
vietoje.
kėta nei užrašinėti, nei jas išskaityti.
Sovietų ambasadai Londone buvo pra
Š.m. birželio 18 dienos laiške British
Po 1920 metų tarp Seinijos ir Lietuvos Airways administracija pranešė dr. A. nešta, kad Crabbas nardė be valdžios lei
atsirado siena. Atrodytų, kad tai neįvei Štromui, kad ji yra susisiekusi su savo dimo.
kiama kliūtis. Buvo betgi kitaip. Kultū kartografais ir prašys juos, kad Baltijos
Kai vienas britų parlamentaras iškėlė
ros namų tada nebuvo. Bernai antradie valstybių vardai artimiausioje ateityje tą reikalą parlamente, min. pirmininkas
niais, ketvirtadieniais, o kartais ir šešta naujuose žemėlapiuose būtų pažymėti.
Edenas pareiškė, jog tolimesnis naro mir
dieniais, jeigu giedras vakaras, vasaros
Lėktuvais keliaujantieji baltiečiai tu ties aiškinimas nebūtų naudingas krašto
metu susirenka dažniausiai ant kelių rėtų atkreipti dėmesį ir 'į kitų oro linijų politikai, o dėl to, kad šnipinėjimas vyko
kryžkelių ir sau padainuoja, bent jauni lėktuvuose esamus žemėlapius. Padarytos be vyriausybės žinios, atsakingi asmenys
mas tiek vienoje, tiek ir kitoje sienos pu pastabos kai kada padeda.
bus nubausti.
sėje. Jeigu toksai susirinkimas vyksta
Kas gi iš tikrųjų atsitiko Crabbui?
vieno ar dviejų kilometrų nuotolyje nuo
Ar jis žuvo nuo kokio nors slapto karo
sienos, dainos garsai nuskamba ir per
laivų apsaugojimo įtaiso, ar sovietų narai
ATMESTAS KELTLAIVIO LINIJOS
sieną. Kartais būdavo taip, kad vieną dai
jį nužudė, ar galbūt jį pagrobė ir išsivežė
KLAIPĖDON PROJEKTAS
nos posmą nugirsdavai iš vienos, o kitą
į Rusiją?
iš kitos sienos pusės. Tokiu būdu dainos
Vakarų Vokietijos susisiekimo ministe
Atsitikimo metu Crabbas jau buvo iš
ir vėl plisdavusios.
rija š.m. birželio mėn. 27 d. paskelbė tarp ėjęs į karo laivyno atsargą. Savo karjerą
Dalis šio krašto dainų yra aiškiai vie tautinės spaudos atstovams, kad nuo 1981 pradėjo jis Antrojo pasaulinio karo metu
tinės kilmės. Apima jos ilgoką laiko tar m. iki šiol tarp Vak. Vokietijos ir Sovietų bombų ir minų disponavimu. Nors ir ne
pą, tai ir jų tematika yra įvairi. Rasi čia Sąjungos svarstomas traukiniųnkeltlaivių būdamas geru plaukiku, Crabbas tapo
įvairių dainų, susijusių su šio krašto dar linijos tarp Luebecko ir Klaipėdos uostų prityrusiu ir drąsiu naru. Karo metu pa
bais, bet nerasi jose darbų, susijusių su įvedimas baigiamas be rezultato.
sižymėjo kovoj su italų povandeninių lai
durpiakasiu, nors durpėmis kurį laiką
Veltui Sov. Sąjungos laivininkystės mi vų diversantais Gibraltare ir Viduržemio
beveik išimtinai kūrenta. Nerasime čia nistras Gušenko mėgino išsklaidyti Vo jūros uostų teroristais. Už drąsą ir suge
taip pat dainos apie arkliavagius, nors tie kietijos krašto saugumo ekspertų baimę, bėjimus buvo apdovanotas medaliais.
gerokai žmonėms 'įkyrėję. Yra čia dainų jog sovietiniai tankai ar konteineriuose
1955 metais išėjęs į pensiją, ėmė nuo
religinio turinio.
paslėptos rusų divizijos išlipsiančios Lue- bodžiauti ir girtuokliauti, draugams sakė
Juozas Vaina
beko uoste ir mėginsiančios užpulti Vas. si norįs nusižudyti. Iš dalies jis buvo ir
(LKVD „Aušra“ Nr. 1, 1986)
Europą. Toliau min. Gušenko paneigė bet keistuolis: mėgdavo po drabužiais nešio
kokį sąryši su nutrauktais pasitarimais ti guminį nardymo kostiumą, o retkar
Vak. Vokietijoje ir nauju keltlaivių linijos čiais juo apsirengęs ir miegodavo.
atidarymu š.m. spalio mėn. tarp Mukran
Kodėl slaptoji karo žvalgyba tokiam pa
(Ruegeno sala), DDR, ir Klaipėdos uosto. vojingam uždaviniui pasirinko civilį? At
Šis 505 km ilgumo jūros kelias bus nau sakymas paprastas: nesėkmės atveju sun
dojimas prekių apsikeitimui tarp Sov. Są kiau būtų aiškinsis, jeigu tą užduotį vyk
jungos ir Rytų Vokietijos.
dytų aktyvios tarnybos jūrų karininkas.
E.Ž.
Crabbas buvo prityręs naras, jam reikėjo
kraštų, taigi ir Lietuvos, nelaisvės. Taip
pat yra ir kituose laisvuose kraštuose. To
lis savo tėvų žemės naudai visokeriopais išliktų. Dvikalbis, dvikultūris žmogus yrą
dėl yra tikras pliusas, kad galime kalbėti
būdais.
protingesnis, nes daugiau visko žino. Sve
ir kovoti už mūsų tėvų žemę, nors toli
Mūsų pareiga įrodyti svetimtaučiams, timame krašte lietuvis yra lyg dvikamienuo jos gyvendami.
kad mūsų tauta tikrai gyva. Daugelis žmo nis medis: tų kamienų vardai — Lietuva
Mums yra pliusas, kad galime priklau nių nežino, kad Lietuva egzistuoja, kai ku ir Amerika. Kartais kai kuriems lietu
syti lietuviškai veiklai, ir niekas mūsų rie net nėra girdėję Lietuvos vardo. Jie viams ta našta pasidaro per sunki, nepa
nevaržo. Išeivijoje veikia svarbios lietu galvoja, kad Lietuvos nėra, o yra tik Ru keliama. Jie palieka tautą — nukerta vie
viškos organizacijos, kurios rūpinasi tėvy sijos provincija. Tiesa, kad Lietuva rusų ną kamieną — jos kalbą ir kultūrą, jie
nės reikalais: Vyriausias Lietuvos Išlais okupuota, bet ji vis tiek gyvas kraštas, prisitaiko tik prie gyvenamojo krašto są
vinimo komitetas (Vlikas), Amerikos Lie tik negali laisvai pasireikšti laisvajame lygųtuvių taryba (Altas), Pasaulio Lietuvių pasaulyje. Todėl mes turime parodyti,
Laisvas pasaulis yra blogybių ir gerovių
bendruomenė (PLB), Batunas (Baltic kad lietuviai nepasiduoda priešui, kad vi šaltinis. Mes, visokiuose patogumuose įsi
Appeal to United Nations) ir kitos, kurių sados kovos už savo tautą ir savo tikėji taisę, tolstame nuo lietuvybės ir pamažu
tikslas yra išlaisvinti Lietuvą iš okupaci mą. Taigi yra didelis pliusas, kad mes iš pamirštame, kad esame lietuviai. Ypač
jos, rūpintis iškelti nelegalų Lietuvos pa eivijoje galime už savo brolius tėvynėje jaunesnės kartos, paskendusios savo pa
vergimą
tarptautinėse konferencijose, laisvai kalbėti.
sauliuose ir pramogose, pamiršta savo pa
pvz., Helsinkio ir Madrido konferencijose.
Mums taip pat pliusas ir garbė, jog ga reigas: kalbėti su vaikais lietuviškai, vež
Galbūt šių ir panašių organizacijų pa lime parodyti kitiems, kokia vertinga, gra ti juos į lituanistines mokyklas, prirašy
stangomis nušvis laisvės rytas Lietuvai. ži ir sena mūsų senolių kalba. Tą kalbą ti vaikus į lietuviškas organizacijas, sek
Lietuvoje rusai stengiasi surusinti lie pasaulio mokslininkai tyrinėja, kad galė madieniais kartu su vaikais dalyvauti lie
tuvius, naikindami lietuvių kalbą ir kul tų daugiau sužinoti apie visas kitas pa tuviškose pamaldose ir taip pat dalyvau'i
tūrą, o vietoj jų mėgindami ‘įkišti mums saulio kalbas. Dar pliusas, kad mes čia, lietuviškos parapijos veikloje.
Gaila, kad kai kurios šeimos nutaria at
rusų kalbą ir kultūrą. Nors lietuviai mė laisvame pasaulyje, galime prisiminti ir
gina atsispirti šiam naikinimui, bet ne pagerbti visus, kritusius už tėvynės lais siskirti nuo pagrindinių lietuvybės cen
daug iš jų protestų naudos. Mokyklose yra vę. Už geležinės uždangos negalima gerbti trų, išsikeldamos dėl geresnio gyvenimo,
mokoma rusų kalba nuo pat pirmojo sky šių dienų didvyrių: Romo Kalantos, Simo gražesnio namo 'į priemiesčius arba į
riaus, tuo pačiu mažinamos lietuvių Kal Kudirkos, kun. Sigito Tamkevičiaus, Ni miestus, kur nėra lietuvių. Jos per tam
bos pamokos. įstaigose vis daugiau ir dau jolės Sadūnaitės ir kitų. Mane ypač su tikrą laiką nutausta ir pradingsta lietu
giau kalbama tik rusiškai. Žmonės negali jaudino Nijolės Sadūnaitės žodžiai tardy vybei.
Mes turime prisiminti, kad tauta yra
laisvai garbinti Dievo, nes už bažnyčios mo metu: „Kol mano gyslose teka šiltas
lankymą jie gali prarasti darbą, būti iš kraujo lašas, neišsižadėsiu nei rašto, nei prigimtoji žmonių bendruomenė. Lietu
mesti iš mokyklos ar kitaip nubausti. Mes gimtos kalbos“. Mes didžiuojamės savo vis turi likti lietuviu visur ir visada.
galime kalbėti lietuviškai, kiek tik nori rašytojais, savo didvyriais, savo tautos Kiekvieno jauno lietuvio šventa pareiga
me. Mes galime laisvai lankyti lituanisti kankiniais.
yra būti susipratusiu, sąmoningu lietu
nes mokyklas, kad galėtume išmokti kal
Gyvendamas svetimame krašte, lietuvis viu ir dirbti Lietuvos naudai, nesvarbu,
bėti, rašyti, skaityti lietuviškai. Mes gali yra dvikalbis, dvikultūris. Jis moka gy kur gyvename. Kiekvienas lietuvis, ne
me priklausyti tautinių šokių grupei, cho venamojo krašto kalbą, yra prisitaikęs svarbu kokiame užkampyje, kurioje pa
rams, lietuvių liaudies instrumentų an prie jo kultūros, bet jis taip pat moka sa saulio vietoje jis gyvena, turi būti amba
sambliams, skautų ar ateitininkų organi vo tėvų ir protėvių kalbą, nes tai yra sadorius ir garsinti Lietuvos reikalą, kad
zacijoms. Galime pasireikšti spaudoje, jc kelias į savo tautą, jos kultūrą, sieki kaip galima greičiau jai išauštų laisvės
spausdinti ir skaityti lietuviškus laikraš mus, išgyvenimus. Jis reiškiasi savo tau rytas.
čius ar žurnalus. Kiekvienas susipratęs tinių organizacijų gyvenime, šiam lietu
Vida Brazaitytė
lietuvis tautietis pats gali dirbti ir auko- viui rūpi, kad tauta būtų gyva, kad ji
(Laiškai lietuviams)
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pinigų, ir dėl to žvalgybai nebuvo sunku
jį pasamdyti.
Žinoma, tai tik spėliojimai. Žvalgybos
agentas Smithas tuoj po įvyko taip pat
kažkur dingo, veltui bandė spaudos žur
nalistai su juo susisiekti.
Daugiau kaip po metų, 1957 birželio 9,
Chichesterio uosto vandenyse,
netoli
Portsmoutho, žvejai rado lavoną gumi
niame kostiume. Jis neturėjo galvos ir
rankų plaštakų. Randas vienoj kojoj ir
buki kojų pirštai buvo panašūs į Crabbo.
Tačiau dėl kojų pirštų panašumo turėta ir
abejonių.
Nors ir nebuvo tikrų įrodymų, kaip kau
kolės, dantų, pirštų nuospaudų, Chiches
terio teismo tardytojas pripažino, kad tai
Crabbo kūnas.
Tuo metu pradėjo sklisti gandai ir vie
nas vokiečių laikraštis paskelbė kažkokio
rusų laivyno karininko tvirtinimą, kad
Crabbas yra sovietų kalėjime. Kiti spė
liojo, jog jis perėjo sovietų tarnybon.
Viename sovietų kariniame žurnale, ku
ris pateko ‘į Vakarus, buvo kelių laivyno
karininkų nuotrauka. Fotografija nebuvo
labai aiški, bet buvusi Crabbo žmona
Margarita ir buvęs jo karo meto draugas
joje atpažino Crabbą, nuotraukoje pava
dintą leitenantu Korabliovu, povandeninių
operacijų instruktorium.
Jeigu Crabbas yra gyvas, tai kodėl so
vietai niekad nebandė panaudoti tai savo
propagandai?
Tie, kurie įsitikinę, kad jis tarnauja so
vietams, mano, jog jie, parinkę panašų
kūną, nupjovę galvą ir plaštakas, įmetė
jūron netoli Portsmoutho.
žis atsitikimas taip ir liko neišaiškintas.
Greičiausia Crabbas žuvo sugedus kvėpa
vimo aparatui.

PLAUČIAMS
Keleiviniam laivui nuskendus, du
škotai, įsikibę į apvirtusį laivelį, šaltam
vandeny drebėdami ir ryklių būrio ly
dimi, kalbasi:
— Galėtų būti dar blogiau... — sa
ko vienas.
— Blogiau! Argi tu manai, kad
mes išsigelbėsim? — pyksta kitas.
— Neišsigelbėsim! Bet gerai pada
rėm, jog nepirkom grįžimo bilietų.
**
Du žydeliai politikuoja:
— Mozė kaltas, kad mes taip sun
kiai turime dirbti ir kovoti su arabais.
— O ką blogo jis padarė?
— Jeigu pervedus per Raudonąją
jūrą būtų pasukęs teisingu keliu, šian
dien mes turėtume naftą, o arabai —
apelsinų sunką.
*4
Neturtingas studentas nuėjo pas mi
lijonierių lordą Rotšildą ir sako:
— Lorde, aš žinau puikų būdą, ku
riuo jūs galėtumėt sutaupyti pusę mi
lijono svarų.
— Pusę milijono? — susidomi tur
tuolis.
— Taip. Aš girdėjau, kad jūs savo
dukteriai paskyrėte milijoną svarų
kraičio?!
— Visiškai teisingai!
— Aš galiu ją vesti už pusę milijo
no...
♦♦
Abraomas Goldbergas gimė neturtingiausiame Rytų Londono rajone,
vedė vietos merginą, sunkiai dirbda
mas daug metų vargo, kol pagaliau
tapo milijonierium. Tada nusipirko
gražiausią namą Vakarų Londone,
puikią vilą Prancūzijoje ir liuksusinį
butą Floridoje.
Ir manot, kad tas pasisekimas išpai
kino Abraomą?
O, ne! Jis vis tiek kartą metuose nu
važiuoja į tą seną Rytų Londone vie
tą, aplanko ten savo žmoną ir vaikus...
HEROINAS SOVIETŲ LAIVE

Italų vyriausybės aukštasis komisaras
kovai su mafija atskleidė tarptautinį nar
kotikų prekybos tinklą, į kurį yra įsivėlu
si Sovietų Sąjunga. Kaip praneša italų
spauda, neseniai Rotterdamo uoste, Olan
dijoje, policijai patikrinus iš Rygos at
plaukusio sovietinio laivo krovinį, buvo
surasta daugiau negu du šimtai kilogra
mų gryno heroino. Tai didžiausias iki
šiol Europoje aptiktas šios narkotikų rū
šies kiekis. Policijai vykdant tyrinėjimus
paaiškėjo, jog heroino krovinys buvo at
gabentas iš Afganistano per Sovietų Są
jungą ligi Rygos uosto, o iš čia su kitomis
prekėmis sovietiniu laivu „Kapitan Tomson“ pasiųstas lį Rotterdamą, Olandijoje.
Didelio heroino kiekio suradimas sovieti
niame laive, rašo Romos dienraštis „II
Giornale“, sukelia visą eilę labai rimtų
ir sudėtingų klausimų. Visų pirma kyla
klausimas, ar sovietiniai prekiautojai
narkotikais nėra kartais dengiami sovie
tinės valdžios ar žvalgybos? Kitas klau
simas, ar ‘įmanoma pervežti per Sovietų
Sąjungą tokį didelį heroino kiekį, nesu
tinkant jokios kontrolės?
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KAS—KADA—KUR
D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis —
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos —
Nelė ir Arvydas Paltinai.
Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai.
pamaldos, paskui bendri pietūs.
Pabaltiečių Namai Prancūzijoje —
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie,
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel.
(33-1) 4881.52.22.

Londonas
SKULPTORĖS E. GAPUTYTĖS
„TAIKOS ŽIBURĖLIAI“ MUZIKOS
FESTIVALYJE

Liepos 19-27 d. Valijoje įvykusiame
Fishguard muzikos festivalyje, Londone
gyvenanti skulptorė Elena Gaputytė liepas
26 d. vakarė parengė „Taikos žiburėlių ‘
montažą.
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ DERBYJE

šeštadienį, rugpjūčio 23 d. Derbyje ruo
šiamas Lietuvių dainų ir šokių festivalis,
kurio programą išpildys mūsų meninės
pajėgos ir svečiai iš Vokietijos dainininkai
Nelė ir Arvydas Paltinai. Festivalis vyks
įspūdingose Derby Assembly Rooms salė
se. Visi kviečiami dalyvauti. Pradžia 19
vai.
Vykstantiems į festivalį iš Londono
rengiama ekskursija autobusu.
Užsirašyti galima pas V. Veličką arba
S. Bosikį 'Lietuvių Namuose (Tel. 727
2470).
’'1(Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Baž
nyčios, The Oval, £.2, 1 vai. p.p., ir iš
‘Liet. Namų, 2 Ladbroke Gardens, 1.30 vai.
pįp. Grįžta iš Derby 12 vai. naktį.
Kaina 6 svarai.
DBLS Centro Valdyba

N. IR A. PALTINŲ
KONCERTO DAINOS

MIRĖ S. KAŠELIONIS
Simas Kašelionis, ilgametis Chicagos
gyventojas, sulaukęs 75 metų amžiaus mi
rė liepos 16 d. Jis buvo ilgametis „Dirvos“
novelių konkursų mecenatas ir dailiosios
literatūros rėmėjas.

MIRĖ BALETO ARTISTAS
EUGENIJUS BANDZEVIČIUS
Vyresnioji mūsų kultūrininkų karta,
kuri Nepriklausomybės laikotarpiu su
jaunystės energija ir idealizmu krovė ak
menį greta akmens ‘į tautinės kultūros rū
mų pagrindus, gan regimai ir skaudžiai
gęsta. Tos kartos vyras buvo ir Eugeni
jus Bandzevičius. Gegužės 25 d. jis mirė
Lubbock, Texas; ten ir jos palaikai palai
doti.
Eugenijus Bandzevičius gimė 1907 m.
gruodžio 20 d. Ostrove, Rusijoje. Po Pir
mojo pasaulinio karo, grįžęs į Lietuvą,
mokėsi gimnazijoje ir Valstybės teatro ba
leto studijoj. Studiją baigęs, 1925-1944 me
tais dirbo Valstybės baleto teatre, Kaune,
pasižymėjo darbštumu, drausmingumu ir
neabejotinu šokėjo telentu. Apvaldęs kla
sikinio šokio formą ir techniką, šoko so
linius vaidmenis, bandė savo jėgas kaip
baletmeisteris. Nepriklausomos Lietuvos
Baleto teatre Eugenijus Bandzevičius da
lyvavo 28 baletų statymuose, šoko 30 ope
rų, kurios turi baletines įtarpas. Jo šoky
buvo ryškūs bei lengvi šuoliai, grakštu
mas ir tvirtas kūno judesių valdymas.
Tremty, Vokietijos Augsburge, 1947 m. jis
pastatė Leo Delibes baletą „Kopeliją“; ta
me jo statyme dalyvavo dauguma nuo
antrosios sovietų okupacijos pasitraukusių
Lietuvos Baleto teatro artistų.
Po Antrojo pasaulinio karo atvykęs ;
JAV, Eugenijus Bandzevičius apsigyveno
Lubbock, Texas. Ten kukį laiką, kaip mo
kytojas, jis dirbo Larrymore baleto ihokykloje, ten buvo įkūręs ir savo klasikinio
šokio studiją, ten jis buvo gerbiamas ir
vertinamas kaip šokio meno žinovas.
Tegu Eugenijui Bandzevičiui, mūsų tau
tinio baleto veteranui, būna lengva Ame
rikos žemė, tegu mūsų širdyse per greit
neužgęsta jo talento žiežirbos ir nuveiki i
darbai!..
St. S. (Draugas)

Lietuviai

pasaulyje

PROF. J. MEŠKAUSKUI — 80 M.
Prof. dr. Juozui Meikauskui liepos 21
d. suėjo 80 metų amžiaus. Mediciną baigė
1933 m., doktoratą padarė 1937 m. 193344 m. dėstė vidaus ligas universitete. Nuo
jaunystės priklausė ateitininkams, vienas
iš Korp. Gajos steigėjų. Parašė knygą apie
Lietuvos mediciną. Knygą
spausdins
„Draugo“ spaustuvė.

DR. R. VISKANTA
Dr. Romualdas Viskanta, mechaninės
inžinerijos profesorius Purdue universite
te, šiais metais paskirtas W.F.M. Goss
Distinguished Professor of Engineering.
Ši garbės profesūra buvo įsteigta 1964 m.
pagerbti William Freeman Myrick Goss,
Purdue universiteto inžinerijos katedros
pirmąjį dekaną.
Dr. R. Viskanta pagarsėjo 1960 ir 1970
metais atliktais tyrimais, siekiančiais iš
aiškinti šilumos mainų mechanizmus. Jo
darbas ypač reikšmingas stiklo gamybos
pramonėje.
Nuo 1962 m. profesoriauja Purdue uni
versitete. Yra parašęs daugiau kaip 250
mokslinių straipsnių.
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
SUKAKTIES PROGA

Kun. Juozas Kluonius, Šv. Antano baž
nyčios klebonas, Mackinaw City, Mich.,
minėdamas kunigystės sukaktį, pastaty
dino prie bažnyčios lietuvišką kryžių 39
pėdų aukštumo su 15 medžio drožiniais.
Kryžiaus projektas ir lietuviška tematika
medžio kūriniai: Rūpintojėlis, Aušros
Vartai, šv. Kazimieras, Gedimino stulpai
ir kt. padaryti dail. Jurgio Daugvilos. Šia
me kurortiniame ir turistiniame miestely
je kun. J. Kluonius yra vienintelis lietu
vis. šią vietovę vasaros metu aplanko per
pusantro milijono ekskursantų. Prie kle
bonijos visą laiką kabo 4 vėliavos, jų tar
pe ir Lietuvos. Liepos 20 d. kryžius buvo
pašventintas.
VYTAUTAS BELLAJUS VYKS Į
JAPONIJĄ

Tautinių šokių ekspertas Vytautas Beliajus gavo pakvietimą vykti 'į Tokio uni
versitetą pravesti pamokas ir ta proga
dalyvauti Tautinių šokių federacijos 30
metų sukaktuvėse, kurios bus švenčiamos
lapkričio mėn. Imperatorius Mikasa bus
garbės svečias.
Springville, Utah, rugsėjo 22-30 dieno
mis bus didžiulė tautinių šokių šventė,
dalyvaus daug grupių iš Amerikos ir net
7 iš Europos. V. Beliajus bus šios šventės
garbės svečias.
LIETUVAITĖ AFRIKOS TEATRUOSE

Vienuolikos metų Andrea Lukasavich
anksčiau DuBois, Pennsylvanijoje, gyve
nusio William Lukasavich dukrelė, atliko
titulinę rolę balandžio mėnesį „Annie“
vaidinimo pastatyme tolimoj Kenijoj, Af
rikoje. šis populiarus Amerikos muzikalinis veikalas buvo pastatytas Nairobi City
Players.
EVANGELIKŲ SĄSKRYDIS
Jos tėvas yra kultūrinis attache JAV-jų
Š.m. rugpjūčio 15-17 įvyks Neus- ambasadoje Nairobi mieste.

“ Sol. Nelė Paltinienė koncertui D.
Britanijoje inimato šias dainas:
I. Įžanga.
2-jMano daina — C. Chaplin.
3. Kuršių marios — B. Gorbulskis.
4. Vilties daina — V. Telksnys. tadte prie Baltijos jūros VII-sis lietu
5. Žydėjimo šviesa — V. Telksnys. vių evangelikų sąskrydis. Adresas:
6. Kranto ilgesys — A. Mutakis. 2430 Neustadt/Ostholstein, Kirchen7. Praradimas — G. Kacarojus.
str. 7, parapijos patalpos. Sąskrydžio
, 8. Kodėl taip būna — V. Telksnys. atidarymas įvyks rugpjūčio 15, 19 vai.
9..Baltas tango — S. Selickis.
10. Pavėluoti laiškai — A. Ham Pagrindinė suvažiavimo tema: šven
tosios Dvasios veikimas. Paskaitas lai
mond.
II. Vieną kartą — N. Kolodžeris. kys kunigai M. Klumbys ir R. Lupp.
Antros dienos vakare bus pobūvis prie
12. Mandolina — A. Dedic.
Baltijos jūros krantų. Paskutinę dieną,
13. Meilės laiptai — Z. Rudič.
14. Jei laimingas esi — H. Gietz. rugpjčio 17, 11.30 vai. bus pamaldos
su Šv. Vakariene.
15. Gieda paukščiai — Tedič.
16. Avė Marija — Martini.
Už nakvynę ir maistą užsimoka da
17. Sudie — M. Panas.
lyviai patys. Norintieji sąskrydyje da
lyvauti, prašomi iš anksto registruotis
pas rengėją Ričardą Baltulį, Ohlendiekskamp 9, 2000 Hamburg 65, tel
040/6029606.

VOKIETIJA

PAMALDOS

Nottinghame — rugpjūčio 3d., 11.! 5
vai., Židinyje.
Nottinghame — rugpjūčio 10 d., 11.15.,
vai., Židinyje.
Coventryje — rugpjūčio 10 d., 14 vai.,
Šv. Elzbietoje. Po to a.a. Petro Pukelevičiaus kapo paminklo šventinimas.
Nottinghame — rugpjūčio 15 d., žoli
nėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — rugpjūčio 17 d., 11.15
vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 17 d., 14 vai.,
Bridge Gate.
Birminghame — rugpjūčio 17 d., 17 vai.,
Šv. Onoje, 96 Bradford Rd.
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LIC VEIKLA
Katalikų spaudos draugijos 75-mety da
lyvavo dvi lietuvių spaudos atstovės —
Gintė Damušytė iš Lietuvių Informacijos
Centro ir Vida Kuprytė iš Observer. Į
katalikų spaudos kongresą, kuris 'įvyko
Columbus, Ohio, birželio 4-7 dienomis, su
važiavo per 400 katalikų spaudos darbuo
tojų iš JAV-bių. Ten Damušytė ir Kuprytė
užmezgė pažinčių Amerikos
katalikų
spaudos sluoksniuose ir juos informavo
apie Lietuvos pogrindžio spaudą, 1987 m
įvyksiantį 600 m. krikščionybės jubiliejų
bei lietuvių spaudos vaidmenį išeivijoj.
Ne vienas redaktorius bei korespondentas
užgyrė Religinės Šalpos leidžiamus Kro
nikos sąsiuvinius anglų kalba ir Lietuvių
Informacijos Centro siunčiamas žinias
spaudai. Buvo ir tokių, kurie mažai ką
žinojo apie Lietuvą. Dalyvių tarpe paro
dyta ir nemažai dėmesio „Observer“ lai
kraščiui.
*«
Aldona Marchertaitė, ketvirto kurso stu
dentė Purdue universitete, West Lafayet
te, Indianoj, pradėjo vasaros darbą Lietu
vių Katalikų Religinėj šalpoj — Lietuvių
Informacijos Centre Brooklyne. ši 21 m.
amžiaus Europos istorijos studentė kata
loguos bei įves į kompiuterį 'įstaigos kny
gas ir archyvus. P-lė Marchertaitė anks
čiau yra dirbusi muzikos bibliotekoj Cul
ver akademijoj, Indianoj.

**
Latvis Albert Motivans iš La Crosse,
Wisconsin, buvo parinktas vasaros stažuo
toju bendrai BATUNo (pabaltiečių orga
nizacija prie Jungtinių Tautų) ir Lietuvių
Informacijos Centro vasaros programai.
Šis 25 m. jaunuolis baigė slavų literatū
ros mokslus magistro laipsniu Wisconsino
universitete ir ten pat įsigijo certifikatą
sovietų studijose. Jis Lietuvių Informaci
jos Centre įves į kompiutei*į pabaltiečių
sąžinės kalinių duomenis bei su BATUNo
direktoriais aplankys kelias misijas ir
nevaldines organizacijas prie Jungtinių
Tautų.
**
1986 m. gegužės mėn. Gintė Damušytė.
Lietuvių Informacijos Centro vedėja, kal
bėjo kitataučiams apie dabartinę Lietuvą
Southfield Hilton viešbuty. Detroito LBnės valdybos pakviesta, ji trumpai nušvie
tė vėliausius Lietuvos įvykius Detroito
katalikų ir kardinolo Mindszenty fundaci
jos surengtoj konferencijoj, kurioje daly
vavo keli šimtai klausytojų. Konferenci
jos metu buvo išstatyta Algirdo Vaitiekaičio suruošta paroda apie kenčiančią Lie
tuvą. Jam ir jo kolektyvui talkinant, iš
dalyta keli šimtai Religinės Šalpos išleis
tų LKB Kronikos numerių anglų kalba,
spaudinių ir brošiūrų. Surinkta ir keli
šimtai parašų po peticijom, reikalaujant
laisvės įkalintiems Lietuvos kunigams bei
Klaipėdos bažnyčios sugrąžinimo Lietu
vos tikintiesiems.
**
Gintė Damušytė ketvirtus metus iš ei
lės New Yorke susitiko su iš Washingtono
atvykusiais JAV Valstybės departamento
pareigūnais, siunčiamais į tarnybas Ame
rikos ambasadoj Maskvoj. Jinai ir kiti
prelegentai, Appeal of Conscience organi
zacijai kviečiant, su dalyviais pravedė po
kalbius ir diskusijas apie vėliausius įvy
kius Sovietų Sąjungoj. Lietuvos reikalai
buvo aktyviai keliami ir gvildenami.
Klausytojus ypač sudomino gyva Lietu
vos rezistencija, pasireiškusi peticijomis,
pogrindžio spauda, religinėmis eisenomis,

ir pan. Valstybės departamento tarnauto
jai greitai išgraibstė Religinės šalpos lei
džiamus LKB Kronikos sąsiuvinius anglų
kalba, ypatingai Nr. 66, kuriame atspaus
dinti slapti sovietų valdžios protokolai
apie religiją Lietuvoj.
Prelegentų tarpe: armėnų arkivyskupas
Torkom Manoogian, „America“ žurnalo
redaktorius Fr. Thomas Stahel, Marymount Manhattan kolegijos prezidentė
Sės. Colette Mahoney, Tarpbažnytinio ko
miteto pirm. Dr. Carl Tiller, ir visa eilė
kitų. Appeal of Conscience fundacijai va
dovauja Rabinas Arthur Schneier.

PAŠA U L YJE
— Vakarų mokslininkai įspėjo, kad pa
naši kaip Černobylio nelaimė gali įvykti
ir Kinijos atominėse jėgainėse.
— Kuboje išdegė tūkstančiai akrų miš
ko. Dvejus metus trukusi sausra ir dideli
vėjai buvo nelaimės priežastis.
— Sovietų televizija paskelbė, kad dir
bantiesiems Černobylio zonoje gelbėjimo
grupėse bus pakelti atlyginimai. Nukentė
jusioms žmonėms bus išmokėtos kompen
sacijos, nedarbingais tapusioms bus moka
ma pilna alga. Evakuoti gyventojai gaus
vienkartinę piniginę pašalpą drabužiams,
maistui ir kelionei apmokėti.
— Amerikiečių daktarai, kurie Maskvo
je vykdo Černobylio aukoms operacijas,
sovietų valdžios prašymu, sutiko neskelbti
tų operacijų skaičių.
— 32-ros amerikiečių armijos V. Vokie
tijoje Oro apsaugos štabas nutarė pirkti
900 žąsų, kurios padės saugoti karo aero
dromus. Žąsys yra labai jautrios: tuoj iš
girsta įsibrovėlius ir kelia triukšmą. Jos
390 metais pr. Kr. išgelbėjo Romą nuo ne
tikėto galų puolimo.
— Sovietų mokslininkai mano, kad pra
eis keli šimtai metų, kol dabar jau užbetonuotas Černobylio jėgainės reaktorius
bus saugus.
— Ukrainiečių disidentas Josef Terelja,
kuris praėjusiais metais buvo nuteistas 7
metams kalėti griežto režimo lagery, su
gebėjo slaptai persiųsti į vakarus aprašy
mą jo tardymų ir „gydymo“ specialioje
psichiatrinėje ligoninėje Dniepropetrovske.
— Britų valdžia imsis griežtesnių prie
monių prieš krašte vis labiau įsigalėjančią „juodąją ekonomiką“. Daugelis be
darbių, gaudami pašalpas, turi neoficia
lius darbus ir nemoka valstybinių paja
mų mokesčių. Ir tai duoda milijoninius
nuostolius valstybės iždui.
— Kinijos komunistų lyderis Deng
Xiaoping pareiškė, kad Mao Tse Tungo
režimui pasibaigus Kinijoje pradėtos re
formos jau yra davusios nepaprastai tei
giamų rezultatų ir ateinančių penkerių
metų laikotarpy bus pravestos dar dides
nės reformos pažangai kurti.
— Ahmed Ben Bella, vienas žymiausių
Alžyro laisvės kovotojų, vis dar tebegy
vena tremtyje. Buvęs krašto prezidentas
tikisi pašalinti karinę valdžią ir grįžti į
kraštą.
— Europos Bendruomenės (320 mil.)
piliečiai nuo kitų metų galės gauti specia
lius sveikatos pažymėjimus. Tie pažymė
jimai bus naudingi nelaimės atveju kituo
se kraštuose.
— JAV parduos Kinijai 550 mil. dolerių
vertės karinių elektroninių įrengimų, ku
rie modernizuos jų kovos lėktuvus.

LOS ANGELES „SPINDULYS“
ARGENTINOJE

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Liepos 12 d. Buenos Aires Lasalle mo
kykloje Los Angeles lietuvių šokių ir dai
nų ansamblis „Spindulys“ sužavėjo Ar
gentinos lietuvius savo koncertu. Susirin
ko apie tūkstantį žiūrovų. Koncertas bu
vo užbaigtas Tautos himnu. Daugeliui iš
spaudė ašaras.
Lietuviška daina ir tautiniai šokiai vi
sus mus vienija plačiame pasaulyje. Var
dan tos Lietuvos, neišnyksim niekados!
Dėkojame.
P. čiabis

PRANCŪZIJA

**
Pamaldos lietuviams evangelikams bus
DEMONSTRACIJOS PARYŽIUJE
Lebenstedte š.m. rugpjūčio 3, o Bremene
rugsėjo 14 įprastose vietose.
Toronte esantis Tarptautinis Juodojo
K.D.
Kaspino Komitetas rugpjūčio 23 d. organi
zuoja pasauliniu mastu demonstracijas
priminti
Molotovo-Ribbentropo paktą, ku
ROŽINIS
riuo Pabaltijo valstybės buvo okupuotos.
Rožinis — rugpjūčio 2 d., 4.30 vai. p.o ,
Tokios demonstracijos bus rengiamos ir
prie Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Paryžiuje.
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta
Daugiau žinių apie jas ir kaip prie jų
pasiekiama iš miesto centro autobusais prisidėti, teikia Jolanta Vaičaitytė. Kreip
513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.
tis: Baltic House, 1 rue de la Prairie,
Melsimės už ką tik nužudytą kun. kan 94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel.
(33-1) 4881.52.22.
kinį Juozą Zdebskį.

Po pakeitimo taisyklių siųsti siuntiniams į Lietuvą, dabar muitą
turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siunti
nius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai
trumpą laiką.
1986 — 3
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ firmos,
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje,
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, gėlėta vilnonė skarelė
— £100.00.
1986 — 4
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriš
kas nertinis, bliusonas-striukė — £95.00.
1986 — 5
Anarakas-striukė, šiltas, vyriškas ar moteriškas, 1 p. velvetinių
džinsinių kelnių, įvairių spalvų, vyriškas arba moteriškas megztu
kas, nailoninė skarelė — £100.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu pavel
dėjimo būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

