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MEMORANDUMAS
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ

MEMORANDUMAS VIENOS 
KONFERENCIJOS DALYVIAMS

Lapkričio 4 dieną Vienoje, Austrijoje, 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos proga, lietuvių išeivijos 
veiksniai pasiuntė išsamų memorandumą 
Helsinkio Aktą pasirašiusių valstybių vy
riausybėms. Sį memorandumą apie Hel
sinkio 6-ojo ir 7-ojo principų įgyvendini
mą pasirašė Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos šefas dr. Stasys Bačkis, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko pava
duotojas dr. Tomas Remeikis ir Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Kazys Bobelis.

Memorandumas pabrėžia, kad 1940-ais 
metais okupuodama ir aneksuodama Lie
tuvą, Tarybų Sąjunga įgyvendino Molo
tovo-Ribentropo paktą, ši aneksija sukė
lė tarptautinių problemų, kurias būtina 
išspręsti pasiremiant Sovietų Sąjungos ir 
kitų tarptautinės bendruomenės narių 
įsipareigojimais gerbti tautų teises ir lais
vą apsisprendimą.

Visos Sovietų Sąjungos pastangos įtei
sinti Pabaltijo valstybių įjungimą nuėjo 
niekais. Vadovaujančios Vakarų valsty
bės — kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Didžioji Britanija, Vokietijos Federacinė 
Respublika, Prancūzija, Belgija, Šveicari
ja, Vatikanas, Kanada ir Australija — 
tvirtai laikosi savo nusistatymo nepripa
žinti Pabaltijo valstybių įjungimo į Tary
bų Sąjungą.

Memorandumas apžvelgia Europos, 
Amerikos ir kitų vyriausybių, parlamen
tų bei tarptautinių organizacijų požiūrį į 
Pabaltijo valstybes. Cituojami Helsinkio 
Akto peržiūros konferencijų pareiškimai, 
remiantys Lietuvos laisvės reikalą. Taip 
pat išsamiai aprašomi žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių pažeidinėjimai Lietu
voje.

Sovietinius tvirtinimus, jog SSRS bu
vusi sudaryta tautoms laisvai apsispren
dus ir sovietinėms respublikoms laisvai 
susivienijus, lietuvių išeivių memorandu
mas pavadina „akiplėšišku tikrovės iš
kraipymu". Nors sovietinės konstituci
jos 70-tas straipsnis suteikia sąjunginėms 
respublikoms teisę atsiskirti nuo Sovie
tų Sąjungos, tąja bereikšme teise neįma
noma pasinaudoti, nes bet koks mėgini
mas pakeisti Sovietų Sąjungos teritorinę 
sudėtį laikomas nusikaltimu.
Memorandumas primena Helsinkio Baig

minio Akto VIII-ąjį straipsnį, anot ku
rio „visos tautos turi teisę visiškai lais
vai ir be jokio kišimosi iš išorės pasi
rinkti savo politinę santvarką“. Šis prin
cipas yra visuotinis, jo įgyvendinimas ne
sustoja prie geležinės uždangos, ir todėl 
jis galioja ir Lietuvai.

„Atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos pa
dėtį“, pareiškia memorandumo autoriai, 
„mes prašome Helsinkio Baigiamąjį Ak
tą pasirašiusias valstybes iškelti neteisė
tos Lietuvos okupacijos ir įjungimo bei 
suverenumo teisės sugrąžinimo lietuvių 
tautai klausimus“.

Memorandumas užbaigiamas šiais žo
džiais: „Taika gali ir turi būti paremta 
teisingumu, pagarba žmogaus teisėms, ir 
pagrindinėms laisvėms. Todėl mes pra
šome Helsinkio raidoje dalyvaujančių val
stybių imtis reikiamų žingsnių:

a) kad būtų paleisti dabar žiaurias 
bausmės atliekantys Lietuvos Helsinkio 
Grupės ir Tikinčiųjų teisėms ginti komi
teto nariai bei kiti „sąžinės kaliniai“;

b) kad būtų bematant sustabdytas Lie
tuvos tikinčiųjų diskriminavimas ir per
sekiojimas;

c) kad būtų nutraukta sovietinė kul
tūrinės priespaudos ir nutautinimo politi
ka".

(Elta)

NAUJAS VYSKUPAS 
LIETUVOJE

Lapkričio 28 d. Vatikanas pranešė, 
kad Popiežius Lietuvoje paskyrė nau
ją vyskupą.

Monsignoras Vladas Michelevičius 
<62 m. amžiaus) paskirtas pagalbiniu 
vyskupu Kauno vyskupijoje, kurios 
administratorium šiuo metu yra arki
vyskupas Liudas Povilonis.

SPAUDOS KONFERENCIJA
TRYS SENATORIAI IR JAV HELSINKIO KOMISIJOS KOPIRMINLNKAS LIETUVIU SPAUDOS KONFERENCIJOJ LIETUVOJE

Lietuvos ir Ukrainos Helsinkio Grupių 
dešimtmečiai buvo paminėti lapkričio 
10 d. Vienoje, praneša Lietuvių Informa
cijos Centras iš Pasaulio Pabaltiečių San
talkos Biuro Vienoje. Spaudos konferenci
joje, kurią sušaukė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvių Informacijos 
Centras ir Pasaulio Ukrainiečių Kongre
sas, dalyvavo iš Washingtono atvykę JAV' 
Kongreso delegatai: Sen. Claiborne Pell, 
Sen. Paul Sarbanes, Sen. Dennis Decon- 
cini bei JAV Kongreso Helsinkio Komisi
jos kopirmininkas Kongresmenas Steny 
Hoyer.

Kongresmenas Hoyer padarė trumpą 
įvadą, ir šiuo laiku jis sustojo prie Uk
rainos Helsinkio Grupės, išryškindamas, 
kad ji yra didžiausia savo narių ir areš
tų skaičiumi. Ukrainos Helsinkio Grupės 
dešimtmetis sukako lapkričio 9 d., dieną 
prieš konferenciją. Kalbėdamas apie Lie
tuvos Helsinkio Grupę. Hoyer iškėlė ne 
tik jos likimą, bet ir jos svarbų vaidmenį

ginant lietuvių tautos ir Katalikų Bažny
čios interesus.

Iš lietuvių pusės liudijo Lietuvos Hel
sinkio Grupės narys Tomas Venclova, 
kurio kelionę i Vieną įgalino JAV LB-nė 
ir Lietuvių informacijos Centro vedėja 
Gintė Damušytė iš New Yorko. Damušy- 
tė priminė, kad lietuviai lapkričio mėn. 
švenčia kelias sukaktis, būtent, ne tik 
Lietuvos Helsinkio Grupės dešimtmetį, 
bet ir Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto šventę lapkričio 13, ir liūdną 
a.a. kun. Broniaus Laurinavičiaus, Lie
tuvos Helsinkio Grupės nario, mirties 
penkmetį lapkričio 24. Lietuvos Helsin
kio Grupės sukaktis — lapkričio 25.

Venclova akcentavo, kad Lietuvos Hel
sinkio Grupės steigėjas, Viktoras Petkus, 
buvo nuteistas 1978 m. tuo pačiu metu, 
kai buvo teisiami trys kiti žymūs kovo
tojai už žmogaus teises — Anatolis šča- 
ranskis, Aleksandras Ginzburgas ir Juris 
Orlovas. Laimingu sutapimu, šie pastarie-

Prieš išskrendant į Reikjaviką, prez. Reaganas priėmė J.E. vysk. P. Baltakį, 
kuris prašė prisiminti lietuvius kalinius: Skuodį, Petkų, Gajauską.

šalia stovi Juris Orlovas su žmona.

Naudinga Pabaltijo reikalui
Kaip reikėtų vertinti rugsėjo mėnesį 

Latvijoje, Jūrmaloje, įvykusią JAV-So- 
vietų Sąjungos konferenciją? Ar ji padė
jo ar pakenkė Pabaltijo tautų laisvės rei
kalui? Šiuos klausimus lapkričio numery
je gvildena ELTOS biuletenis anglų kal
ba.

ELTA pabrėžia prezidento Reagano pa
tarėjo Jack'o Matlocko pareiškimo svar
bą. Jis paskelbė, kad JAV niekad nepri
pažino ir nepripažins jėga 'įvykdyto Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į So
vietų Sąjungą. Šie jo žodžiai nuskambė
jo po sovietinę imperiją ir visą pasaulį.

Biuletenio nuomone, Jūrmalos konfe
rencija padės atsakyti į užsienyje disku
tuojamą klausimą, ar Vakarų valstybės 
turėtų iškelti Pabaltijo klausimą Jungti
nėse Tautose? Jei į konferenciją Jūrmalo
je pažvelgsime kaip į išsamių debatų 
Jungtinėse Tautose uvertiūrą, tada į šį 
klausimą reikia atsakyti teigiamai. Nors 
Sovietų Sąjungos atstovai triukšmingai 
reagavo į amerikiečių pasisakymus apie 
Pabaltijį, sovietiniai argumentai, teisi
nantys Pabaltijo okupaciją, buvo lėkšti. 
Užuot pasisakę svariai ir iš esmės, sovie
tiniai pareigūnai pasitenkino keiksmais 
ir senų melų kartojimu.

Savo tvirtinimus ELTA paremia gau
siais pavyzdžiais, štai keletą jų:

Pirma, Lietuvos partinė spauda neiš
drįso savo skaitytojų supažindinti su 
Jack'o Matlock'o žodžiais apie Pabaltijo 
okupacijos nepripažinimą. Tiesoje iš
spausdintame Jono Lukoševičiaus straips
nyje tekalbama apie „anti-tarybinę pro
pagandą ir išpuolius prieš tarybines Pa
baltijo tautas“.

Antra, sovietinio JAV ir Kanados ins
tituto direktoriaus pavaduotojas Vitalis 
žurkinas paskelbė, jog Matlock'o kalbo
je jis pastebėjęs beveik 30 „juokingų iš
kraipymų“, įskaitant pasisakymus apie 
Pabaltijį, žurkinas taip ir nepaaiškino, 

kodėl jie „juokingi". Tai sena sovietinė 
taktika: užrėkti oponentą griausmingu pa
sipiktinimu, nepateikiant pagrįstos infor
macijos.

Trečia, tas pats Vitalis Žurkinas tvirti
no, jog „vadinamasis rūpestis“ sovietinio 
Pabaltijo reikalais neva pažeidžia tarp
tautinę teisę. Ir šiuo atveju, jis nepaaiš
kino kodėl taip yra. Jam galima priminti 
keletą tikrų tarptautinės teisės pažeidimo 
atvejų: Hitlerio-Stalino paktas ir jo slap
tieji protokolai; Maskvos karinė agresi
ja prieš Pabaltijo valstybes; neteisėtas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimas į 
Sovietų Sąjungą. Išnaudodama Pabaltijo 
šalis, kalindama ir marindama pabaltie- 
čius, iškleipdama jų kultūrą ir versdama 
lietuvius, latvius bei estus tarnauti juos 
pavergusios imperijos kariuomenėje, 
Maskva kasdien pažeidžia tarptautinę tei
sę.

Ketvirta, atsikirsdamas į amerikiečių 
komentarus apie Pabaltijo okupaciją, so
vietinės kompartijos centro komiteto na
rys Georgijus Kornienka jiems oriai pa
reiškė: „Aš norėčiau jus painformuoti, 
kad jūsų pasai turi tarybinę vizą“. Ir ką 
gi tos vizos įrodo? Norintieji 1939 metų 
vasarą aplankyti nacių okupuotą Čekoslo
vakijos dalį, turėjo gauti vokiečių vizą. 
Aj- tai įteisino Čekų valstybės okupaciją?

Pacitavęs šiuos pavyzdžius, ELTOS biu
letenis padaro tokią išvadą: Jūrmalos 
konferencija buvo naudinga Pabaltijo 
laisvės reikalui. Kai sovietiniai pareigū
nai pernai pasiūlė šį Pabaltijo kurortą 
kaip būsimos konferencijos vietą, jie ti
kėjosi įvilioti amerikiečius į spąstus ir 
sukompromituoti jų politiką Pabaltijo at
žvilgiu. Tas planas nepavyko. Latvijos 
nepriklausomybės nužudymas ir jos žudi
kai buvo viešai pasmerkti Jūrmaloje, 
Latvijoje, jų nusikaltimo vietoje, tvirti
na ELTOS biuletenis anglų kalba.

(Elta)

ji yra su mumis Vakaruose. Tai įrodo, 
kad pasaulio viešoji nuomonė gali pa
veikti Sovietus, kalbėjo Venclova. Bet 
Petkus dar sėdi lageryje Permėje tęsė 
Venclova. Jis toliau perskaitė ištrauką iš 
Anatolio ščaranskio interviu, kuris ne
trukus pasirodys Baltic Forum žurnale. 
Sčaranskis ten pasakoja kaip jis su Pet
kum išsėdėjo tam pačiam karcery 16 
mėn. ir kaip jie kartu vedė bado streikus.

Neseniai paleistas rusas kalinys, Mas
kvos Helsinkio Grupės narys, Juris Orlo
vas, irgi dalyvavo šioj spaudos konferen
cijoj, kurios metu jis tvirtai teigė, kad 
Lietuvos ir Ukrainos Helsinkio Grupės 
daugiausiai buvo ir tebėra persekiojamos, 
nes jos gina tautines ir religines teises. 
Jis minėjo, kad asmeniškai buvo susipa
žinęs su lietuviais Petkum ir Gajausku, bei 
daug ką girdėjęs apie Skuodį. „Helsinkio 
sąjūdis mus suvienijo", aiškino Orlovas.

Ukrainiečių pranešimus padarė Ukrai
nos Helsinkio Grupės nariai — Nadia 
Svitlychna, kartu kalėjusi su Nijole Sadū- 
naite ir Leonidas Plioushas, bei progra
mos pravedėja Christine Isawij iš Kana
dos. Garbingų svečių tarpe buvo Mask
vos Helsinkio Grupės narė Ludmila Ale- 
xeyeva.

Konferencija vyko Marriott viešbuty
je Vienoje. Salė buvo papuošta lietuvių 
ir ukrainiečių dabartinės rezistencijos pa
rodomis. Taip pat spaudai bei kitiems su
sirinkusiems buvo dalinami informacijos 
paketai, kuriuose buvo PLB-nės ir Lietu
vių Informacijos Centro paruošti Vienos 
Konferencijos leidiniai, LKB Kronikos 
angių kalba. Lietuvių Informacijos Cen
tro žinios apie Lietuvos Helsinkio Grupę 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bro
šiūra apie Lietuvą.

Dalyvių buvo apie 75. Jų tarpe buvo 
korespondentai ir žinių agentūros bei de
legacijos nariai. Plačiai skaitomas „Die 
Presse" laikraštis lapkričio 11-tos laidoj 
paskelbė reportažą apie šią konferenciją, 
kaipo ir žinių agentūrą Katolische Presse.

LIC

TERORIZMAS PRIES KUNIGUS
LIETUVOJE

Vakarus pasiekia žinios apie teroristi
nius veiksmus prieš kunigus Lietuvoje. 
Pastaruoju metu teroristai buvo įsibro
vę pas Kuršėnų kleboną ir dekaną kun. 
Stanislovą Rinčių. įrėmę ginklą, reikala
vo 20.000 rublių. Išgąsdinti atsitiktinai 
užėjusių lankytojų, teroristai pabėgo.

Pušaloto klebonas kun. Albinas Pipi
ras subadytas peiliais ir turėjo būti pa
guldytas reanimacijos skyriuje.

Meškuičiuose teroristai užpuolė vieti
nį kleboną kun. jubiliatą Joną Aleksiūną 
ir iš parapijos kasos paėmė 8,000 rublių.

Neturime galimybės žinias patikrinti, 
bet jos Vakarus yra pasiekusios iš patiki
mų šaltinių.

JŪRMALOS KONFERENCIJOS
ATGARSIAI LIETUVOJE

Rugsėjo mėnesį Jūrmaloje, Latvijoje 
įvykusi JAV-SSRS atstovų konferencija 
sukėlė didelio susidomėjimo Lietuvoje. Iš 
Lietuvos gaunami laiškai mini konferen
cijoje padarytus pasisakymus apie Pabal
tijo valstybes.

Vilniškė Tiesa neišdrįso paminėti Rea
gano specialaus padėjėjo Jack'o Mat
lock'o pareiškimo, kad JAV nepripažįsta 
Pabaltijo įjungimo. Kauno Tiesa rugsėjo 
18 d. numeryje („Nelengvas dialogas Jūr
maloje“) buvo atviresnė: „Tarybų Sąjun
ga užėmė Latviją be vietinių gyventojų 
sutikimo. — tvirtino Matlockas, pamir
šęs, kad Tarybų valdžia Latvijoje buvo 
paskelbta dar 1918 metais, bet 1920-aisiais 
nuversta su užsienio kariuomenės pagal
ba Tarybų valdžia Latvijoje buvo at
kurta po 20 metų“. Bet Kauniškė Tiesa 
pareigingai meluoja — nemini, kad Lat
vijos Tautinė taryba paskelbė Latvijos 
nepriklausomybę ir sudarė vyriausybę 
dar prieš bolševikų brigadų įsiveržimą į 
šalį ir prieš komunistinės vyriausybės su
darymą. Nieko nesakoma apie tai, kad 
JAV nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
įjungimo.

Lietuvos operai — 350 metų
Kai „Tiesa" paskelbė, kad gruodžio 3 

d. Įvyks koncertas Lietuvos operos 350- 
sioms metinėms, skaitytojai manė, kad 
tai spaustuvės klaida.

Pasirodo, kad iš tikrųjų 1636 m. Vil
niaus pilyje buvo suvaidinta italų opera 
„Elenos pagrobimas ". Grojo karaliaus rū
mų kapelos muzikantai.
Vilnius — Milwaukee

Lapkričio 1 dieną įvyko radijo tiltas 
tarp Vilniaus ir Milwaukee, JAV. Lap
kričio 13 d. sąjunginis ir Lietuvos radijas 
transliavo 45 minučių laidą apie šį dia
logą. Visa diskusija tęsėsi beveik tris va
landas.
Dziudo turnyras

Lapkričio 16 d. Vilniaus sporto rūmuo
se baigėsi tarptautinis dziudo turnyras. 
Dalyvavo apie šimtą pajėgiausių Suomi
jos, Čekoslovakijos, V. Vokietijos, Pran
cūzijos, Rumunijos. Sov. Sąjungos dziudo 
meistrų. Atskira rinktine dalyvavo Lietu
vos sportininkai, iš jų geriausiai pasirodė 
R. Vaskėla ir V. Burba.
Paminklas Herkui Mantui

Klaipėdoje spalio pabaigoje atidengtas 
skulptoriaus Vytauto Mačiuikos sukurtas 
paminklas Herkui Mantui. Iš vientiso 
granitinio monolito iškaltas beveik ketu
rių metrų aukščio paminklas.
Pianistų konkursas

Lapkričio 20 Vilniuje, Lietuvos valsty
binės konservatorijos Didžiojoje salėje, 
prasidėjo VI tarprespublikinis M.K. Čiur
lionio pianistų koncertas. Susirinko dau
giau kaip 30 pianistų iš Baltarusijos, Es
tijos, Latvijos, Moldavijos ir Lietuvos. 
Konkursas vyko dviem turais iki lapkri
čio 27 d.
Pabaigtuvės „Karčemoje"

Kėdainių rajono „Švyturio" kolūkio 
kolūkiečiai pranešė „Tiesai", kad java
pjūtės pabaigtuvės buvo atšvęstos „Kar
čemoje“.

Nuėmus javų derlių, buvo surengta iš
vyka į Panevėžio rajone esančią „Karče
mą“. Dalyvavo kolūkio pirmininkas (at
rodo, kad jau atleistas), vyriausias agro
nomas ir kiti pareigūnai. Toks jų elgesys 
buvo pasmerktas partiečių susirinkime. 
Buvo iškeltas klausimas, ar komunistai 
P. Narbutas ir I. Civilkienė yra tinkami 
toliau eiti vyriausiųjų specialistų parei
gas.
Nebuvo limonado — neišmokėjo premijos

A. Bortnikovas „Tiesoje“ nusiskundė, 
kad Rietavo „Jūros" valgykloje jis nega
vo nei limonado, nei sulčių.

Dėl to „Jūros" valgyklos bufetininkei 
pareikštas papeikimas ir neišmokėta mė
nesinė premija. Dabar „Jūros" valgyklo
je yra pakankamai sulčių ir nealkoholi
nių gėrimų

SOVIETŲ PAŽADAS SUOMIAMS

Suomijos socialdemokratų partijos 
kviečiamas, lapkričio 12-16 d. Helsinkyje 
lankėsi Sov. Sąjungos kompartijos sek
retorius ir politinio biuro narys Jegor 
Ligačiovas.

Atvykęs į Suomijos sostinę jis pareiš
kė, jog po Reikjaviko konferencijos labai 
svarbu politinėms partijoms ir organiza
cijoms skatinti branduolinį nusiginklavi
mą. Sov. Sąjungos komunistų partija yra 
patenkinta galinti bendradarbiauti su 
Suomijos socialdemokratais, siekiant ge
rų santykių tarp Sov. Sąjungos ir Suomi
jos, kurie yra svarbūs šiaurės Europos 
stabilumui.

Spaudos atstovams Jegor Ligačiovas pa
reiškė, jog Sov. Sąjunga jau išmontavo 
visus raketoms leisti įrengimus, buvusius 
Kolos pusiasalyje ir taip pat didžiąją da
lį vidutinio atstumo raketų Leningrado 
bei Pabaltijo karinėje apygardoje. Ta
čiau jis atsisakė paaiškinti apie kokio 
tipo ir skaičių raketų jis kalba.

Tenka pažymėti, kad Skandinavijos 
kraštų ir Islandijos socialdemokratų par
tijos jau nuo seniau siūlė sudaryti šiau
rės Europoje laisvą nuo branduolinių 
ginklų zoną. Islandijos soc. dem. partijos 
pirmininkas siūlė tą zoną išplėsti iki Ura
lo kalnų ir įsteigti tarptautinę kontrolę.
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LIETUVOS KRIKŠTO
(Tęsinys iš pr. numerio)

VIL Mindaugo ir Jogailos rolė 
įvedant krikščionybę

Apžvelgiant Lietuvos krikšto veikėjus, 
būtina stabtelėti ir prie krikštu besirūpi
nusius krašto valdovus. Lyginant krikš
čionybės pas mus įvedimą su panašiu 
vyksmu mūsų kaimynuose, latviuose ir 
prūsuose, tuojau krinta į akis didelis 
skirtumas: ten viskas vyko svetimųjų rū
pesčiu, o Lietuvoje krikštą pravedė patys 
valdovai savo noru ir atsakomybe: XIII 
a. didysis kunigaikštis, po to karalius 
Mindaugas, ir XIV-XV a. didieji kuni
gaikščiai Jogaila ir Vytautas. Kadangi 
krašto valdymas yra politinis veiksmas, 
tai ir valdovų rolė krikščionybę įvedant 
pačiam vyksmui teikė politinį atspalvį. 
Iš tikro, Lietuvoje nežinoma nei XIII a. 
nei vėliau kokia nors platesnio masto mi- 
sijinė veikla, prieš 'įvedant krikščionybę, 
kai tokia vienuolių cistersų ir augustinio- 
nų vykdoma veikla buvo pradėta christia
nizacija Livonijoje ir Prūsuose.

Mindaugo krikštą nulėmė politinės ap
linkybės. Ir pop. Inocentui IV, kuris Min
daugui suteikė karaliaus vainiką, rūpėjo 
ne tik Kristaus evangelijos skelbimas, 
bet ir krikščionijos fronto prieš mongolus 
sustiprinimas. Visas Vakarų pasaulis tuo 
metu drebėjo prieš iš tolimų rytų atplūs- 
tančias ir viską pakeliui naikinančias 
mongolų ordas. 1240 m. jie nusiaubė Ki
jevą, prasiveržė iki Vengrijos, Čekijos ir 
Silezijos. Popiežius rėmė kiekvieną valdo
vą ar kunigaikštį, kuris galėjo padėti at
remti tą baisingą grėsmę. Taip Inocentas 
IV suteikė karaliaus titulą ir karūną Ha- 
ličo-Volynės kunigaikščiui Danieliui (Da- 
nilui), nes jis, būdamas tiesioginiame są
lytyje su totoriais (taip dažniausiai buvo 
vadinami mongolai) ir sykiu vienas iš 
įtakingiausių slavų kunigaikščių, užėmė 
svarbią krikščionijos pakraščių gynyboje 
poziciją. Rusios karaliaus Danieliaus ka
rūnacijos iškilmės įvyko 1253 m. Drogiči- 
no mieste. Kiek vėliau, tais pačiais me
tais, buvo vainikuotas ir Lietuvos kara
lius Mindaugas. Įdomu, kad Rusiai ir Lie
tuvai popiežius pripažino savus karalius, 
kai nuo seniai katalikiškoji Lenkija savo 
karaliaus tuo metu neturėjo; tiktai 1295 
m. ten vėl karūnuotas Pšemyslas II.

Prieš tapdamas karaliumi, Mindaugas 
jau buvo priėmęs krikštą — veikiausiai 
1251 m. pavasarį, nes kaip dabar taip ir 
anuomet suaugusiųjų iškilmingas krikš
tas įvykdavo Did. šeštadienį arba Velykų 
naktį; tais metais toji diena buvo balan
džio 15 d. Netrukus po to pas popiežių

KALINIO MEMUARAI —
2

Mano pareiškimai parašyti 1973- 
1976 m. Saugumo komitetui, proku
rorui, o vėliau TSKP Gen. Sekreto
riui, prašant grąžinti neteisėtai čekistų 
paimtas religines knygas, tada saugu
mo tardytojai neminėjo, kad jie yra 
šmeižikiški (žr. apklausos protokolus), 
o kai mane areštavo apkaltindami 
„LKB Kronikos“ platinimu, tie pa
reiškimai, pabuvę saugumo archyvuo
se porą ar daugiau metų, staiga pasi
darė šmeižikiški, antitarybiniai. Juk 
jų turinys bebūnant jiems saugumo ar
chyvuose nepasikeitė. Gal buvo maža 
įkalčių, todėl saugumo tardytojai nu
tarė paimti juos iš archyvo ir pavadin
ti šmeižikiškais. Ar tai ne pasityčioji
mas iš socialistinio teisėtumo?

Susipažįstant su bylos medžiaga te
ko matyti ir tokių dokumentų. Kai tik 
„LKB Kronikoje“ skelbiami faktai, 
tuojau respublikos saugumo tardymo 
Skyrius rašo atitinkamo rajono saugu
mo viršininkui raštą, kuriame prašo 
apklausti tam tikrus rajono pareigū
nus, mokytojus, partinius darbuoto
jus apie „Kronikoje“ aprašytą įvykį, 
faktą ir rezultatus pranešti tardymo 
skyriui. Nuostabiausia, kad apklausi
nėjami ne diskriminuojami kunigai, ti
kintieji ar jų vaikai, ne skriaudžiamie
ji, bet nusikaltėliai, kovingieji ateistai, 
tikinčiųjų persekiotojai, skriaudikai... 
Be to, saugumas siekia išaiškinti ne 
tiek faktų tikrumą, kiek susekti, kokiu 
keliu tie faktai pateko į „LKB Kroni
ką“. Jeigu tokiais metodais, kaip če
kistai kovoja su tikinčiųjų persekioto
jais, būtų kovojama ir su kriminali- 
rtiais, tai nė vienas iš jų nebūtų pa
trauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Tie saugumo tardymo skyriaus už
klausimai rajonų KGB viršininkams 
ir atsakymai į juos (su apklaustųjų 
protokolais) įdėti į mūsų parengtinio 

siųsti Mindaugo pasiuntiniai Inocentą IV 
galėjo be sunkumų pasiekti liepos mėnesį 
Milane, kur buvo duoti būsimąjį Lietuvos 
karalių ir karalystę liečią dokumentai. 
Nenagrinėsiu čia visų aplinkybių, kurios 
Mindaugą privedė prie krikšto. Politinis 
momentas ir čia ryškus: prieš Lietuvą ap
jungusį valdovą susidarė grėsminga koali
cija, vadovaujama jo brolėno, kunigaikš
čio Tautvilo, šis, pasikrikštydamas Rygo
je, patraukė į savo pusę Rygos arkivysku
pą. Mindaugui nieko kito neliko kaip pa
lenkti į savo pusę arkivyskupo varžovą, 
Livonijos ordiną. Todėl Mindaugą, jo ar
timuosius ir dvasiškius krikštui naruose 
ir pakrikštijo ordino kunigai; ordinui pri
klausė ir pirmasis Lietuvos vyskupas 
Kristijonas; ordinui Mindaugas užrašė 
įvairias žemaičių žemėse esančias nuosa
vybes.

Politiniai sumetimai paskatino Min
daugą priimti krikštą, panašūs politiniai 
motyvai neleido jo sėklai įleisti mūsų 
tautoje šaknis. Mindaugo susidėjimas su 
ordinu tiktai paaštrino Lietuvos kara
liaus konfliktą su kitais krašto kunigaikš
čiais. Gyventojų dauguma nepasekė val
dovo pavyzdžiu. Jie matė, kas įvyko su 
latviais, po to kai jų žemėje įsikūrė vo
kiečių riterių vienuolija. Ordino atsto
vaujama krikščionybė jiems buvo pir
miausia pavergianti galybė, kryžiaus ka
rais ir politiniu spaudimu primetama 
naujovė, kuriai buvo geriau priešintis, ją 
atmesti. Žinome, kaip visa tai baigėsi. 
Karalių Mindaugą su šeima nužudė jo 
politiniai ir religiniai priešai. Lietuvos 
vyskupas Kristijonas dar prieš tai turė
jo palikti savo dar tebekuriamą vyskupi
ją. Ir lietuvių tauta dar gerokai per 100 
metų visų akyse tebebuvo pagoniška tau
ta, vienintelė sala visur kitur krikščio
niškąja tapusioje Europoje.

Ir visi pomindauginiai bandymai tai
kingai įvesti Lietuvon krikščionybę kry
po į jos valdovus ir buvo lydimi politinių 
išskaičiavimų. Vyteniui ir Gediminui, 
Algirdui ir Kęstučiui buvo iš įvairių pu
sh) siūloma įvesti krikščionybę, ir jie pa
tys ne kartą bandė tuo reikalu tartis, bet 
kas kartą kryžiuočiai jiems atsistodavo 
skersai kelio. Šieji nenorėjo, kad kam ki
tam, o ne jiems atitektų šalia esančios pa
gonių teritorijos, kurias nukariauti ir pri
jungti prie savo krikščioniškos valstybės 
buvo jiems pavedę ne tik Romos popie
žiai, bet ir imperatoriai. O lietuviai pago
nys nieko kito netroško, kaip apginti sa
vo laisvę, savo gyvybę, savo nepriklauso
mybę.

Pagaliau atėjo Jogailos valdymo laikai

tardymo bylos medžiagą, šioje byloje 
yra įsiūta ir Biržų raj. pareigūnų raš
tas vysk. V. Sladkevičiaus apklausinė
jimo dėl vaikų katekizavimo Nemunė
lio Radviliškyje ir S. Kovaliovo teis
mo nuosprendžio nuorašas, ir chemi
jos mokslų kandidato Tamonio pripa
žinimo psichiškai nesveiku dokumen
tai, ir N. Sadūnaitės, V. langelio, P. 
Pliumpes fotografijos, atimtos iš 
Šveicarijos piliečio, berods, pavarde 
Kolombo; ir iš manęs 1973.XI.20 pa
imtų ir negrąžintų dalies religinių kny
gų 1975 metų sunaikinimo (sudegini
mo) dokumentai (tų negrąžintų knygų 
daugiau negu 20 pavadinimų — apie 
450 egz. Negrąžintų knygų sąrašas 
pridėtas prie 1976.IV.23 pareiškimo, 
adresuoto TSKP CK Gen. Sekretoriui. 
Apie šių knygų sunaikinimą aš nieko 
nežinojau, todėl parašiau pareiškimą, 
prašydamas duoti nurodymą LTSR 
Saugumo komitetui, kad grąžintų šias 
knygas ir rašomąją mašinėlę, nes šios 
knygos neturi nieko bendro su nusikal
timu.

Kol Urbonas rašė kaltinamąją išva
dą, su bylos medžiaga teko susipažinti 
Urbono tardymo kambaryje. O kai jis 
baigė rašyti kaltinamąją išvadą, tada 
su bylos medžiaga susipažinti prižiūrė
tojai vesdavo į tardytojo Markevičiaus 
darbo kambarį.

Čekistai, norėdami sukompromituo
ti „LKB Kroniką“, tardo kai kuriuos 
joje aprašytus asmenis, klausinėja, 
kam jie pasakojo apie įvykius ir net 
verčia paneigti „Kronikoje“ paminė
tų faktų tikrumą. Ne retai panaudoja 
neteisėtas priemones, kad tik būtų 
suniekinta „Kronika“. Atsiranda žmo
nių, kurie bijodami čekistų ar kitų val
džios pareigūnų, paneigia „Kronikoje“ 
paminėtus faktus. Taip padaryti ban
dė Salų (Rokiškio raj.) tarybinio ūkio 
vairuotojas šutas. Jeigu valdžios pa

PAULIUS RABIKAUSKAS

VEIKĖJAI
ir su jais Lietuvos lemiamasis posūkis į 
krikščionybę. Jogaila, nors ir buvo išli
kęs pagoniu, užaugo krikščioniškoje, tiks
liau pravoslaviškoje, aplinkoje. Jo motina 
Julijona buvo giliai suaugusi su savo Ry
tų Bažnyčia: iš jos giminės buvo net pra
voslavų Bažnyčios šventųjų. Jogailos vy
resnieji (kitos motinos) broliai taip pat 
išpažino rytų apeigų krikščionybę. Didž. 
kunigaikščio dvare gyveno dvasiškių, lan
kydavosi iš rytinės kunigaikštystės dalies 
kilusių, taigi jau krikštą priėmusių ponų 
ir bajorų.

Todėl nenuostabu, jei Jogaila, vos tik 
tapęs po tėvo mirties Lietuvos didž. kuni
gaikščiu, ieškojo sąlyčio su krikščioniš
kąja Vakarų Europa. Jau 1379 m. vasarą 
jis pasiuntė savo brolį ir ištikimą bendra
darbį Skirgailą pas kryžiuočius ir toliau į 
Vakarus. Bandymas suartėti su kryžiuo
čiais ir iššaukė dar tebegyvenusio dėdės 
Kęstučio ir jo šalininkų reakciją bei vi
daus kovas, privedusias prie Kęstučio 
nužudymo ir Vytauto pabėgimo pas tuos 
pačius kryžiuočius ir ten pasikrikštijimo. 
Kova del valdžios neišvengiama, kai yra 
daugiau brolių ir pusbrolių tos pačios val
džios siekiančių. Vartojamos ne tiktai gir
tinos ir visiems priimtinos priemonės. Po
litiniai interesai prideda savo. Ir susidaro 
vienašališkas, geidžiamon geron ar blo- 
gon pusėn iškreiptas asmens vaizdas, ku
ris, perduodamas iš kartos į kartą, tam
pa kliše, savotiška karikatūra.

Taip įvyko ir su Jogaila. Lenkams jis 
—- įžymusis jų karalius Vladislovas II, 
Jagielionų dinastijos pradininkas, plačios, 
galingos ir didingos valstybės valdovas. 
O mums lietuviams — Kęstučio žudikas, 
Vytauto engėjas, Lietuvos Lenkijai par
davėjas. Tai klišės, pagamintos daugiau
sia pagal svetimus, kryžiuočių ir lenku, 
arba mūsų pačių, daugiau jausmų kaip 
proto, diktuotus brėžinius.

(Bus daugiau)

NAUJI LEIDINIAI
NAKTIS. Kunigas saugumo pinklėse. 

Autobiografiniai pokalbiai. Kunigas Pe
tras. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. 319 psi. Chicago. 1986. Kaina 10 dol.

FACES OF TWO WORLDS, a study in 
portraits of the Lithuanian Immigrant 
Experience. Volume 1. Alg. Kezys. Išleido 
Galerija, Chicago. 1986. Kaina 12 dol. 
180 psi.

reigūnams rūpėtų visuomenės gerovė, 
jie neprievartautų tikinčiųjų piliečių.

Aš, susipažindamas su bylos me
džiaga, paklausiau tard. Markevičių:

— Jūs sakėte, kad jums tenka va
dovauti siekimui likviduoti „LKB 
Kroniką“ nuo jos atsiradimo (1972 
m.) iki šios dienos. Nuo 1973 m. pa-

Vladas Lapienis
baigos buvo areštuoti ir nuteisti: P. 
Pliumpa 8 metus griežto režimo, P. 
Petronis — 4 metus griežto režimo, N. 
Sadūnaitė — 3 metus griežto režimo ir 
3 metus nutrėmimo (ją areštavo ir nu
baudė vien tik už vieno numerio per
rašymą rašomąja mašinėle 14 pusla
pių!), V. Jaugelį — 2 metus bendro 
režimo, S. Kovaliovą — 7 metus griež
to režimo lagerio ir 5 metus nutrėmi
mo. Dabar areštuoti ir bus teisiami 
kun. J. Matulionis, O. Pranokūnaitė ir 
VI. Lapienis. Jie buvo apkaltinti ga
minimu, skleidimu, platinimu tarybinę 
santvarką žeminančių šmeižikiškų pra
simanymų. Tos literatūros tarpe ypač 
buvo minima „LKB Kronika“. Jeigu 
„Kronikos“ leidimas būtų nuo 
jų priklausęs, tai ji būtų jau seniai li
kviduota. Čia paminėtus ir daugelį ne
paminėtų žmonių jūs patalpinote už 
grotų ar spygliuotų vielų, o „Kronika“ 
kaip ėjo, taip ir eina. Ar taip elgda
miesi su tikinčiaisiais savo piliečiais, 
griebdamiesi vėzdo, kur nereikia, ne
didinai nepasitikėjimo Tarybų val
džia? Ar negausinat savo priešų eilių?

Markevičius piktai atkirto:
— Jeigu „Kronikos“ leidėjai nori, 

tegu aukoja žmones.
— Kaip mes galime būti „Kroni

kos“ leidėjų aukos, jeigu mes jų net

TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO VALDYBOS PIRMININKO JUOZO GIEDRAIČIO 
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T.F. paskirtis ir tikslai jums yra žino
mi, man lieka tik supažindinti gerbia
muosius VLIKo Seimo dalyvius ir ypač 
gausiai susirinkusius svečius su TF Val
dybos pastangomis surinkti lėšas VLI- 
Ko/ELTA veiklai finansuoti, atstatysi- 
mai Lietuvai kapitalo kaupimą ir apie 
tų pastangų rezultatus.

TF Centras yra Brooklyn, N.Y. Nors 
TF veikia nuo pat VLIKo įsikūrimo įvai
ruojančiose formose, bet tik 1973 m. jis 
buvo inkorporuotas New York valstijoje, 
kaip „non profiit-tax exempt corporation“ 
su visomis juridinio asmens teisėmis. TF 
yra formaliai įregistruotas Floridoje, Ka
lifornijoje, ir įteisinimo darbai daromi 
kitur, kur bus reikalinga, įskaitant ir 
Kanadą. Nors TF yra savarankiška Kor
poracija, bet joje VLIKas TF metiniame 
susirinkime turi 45 proc. balsų svorį, su
darant TF vadovybę ir sprendžiant kitus 
klausimus. TF metinis susirinkimas iš
renka Tarybą (dabar 15 asmenų), revizi
jos komisiją ir išklauso Tarybos bei Revi
zijos komisijos pranešimus ir juos tvir
tina. Taryfba sudaro Valdybą, kuri ir yra 
TF vykdomasis organas. TF Valdyba ski
ria ar tvirtina TF Atstovybes bei įgalio
tinius USA ir užsieniuose, veda visą biz
ni) ir atsiskaito su Internal Revenue Ser
vice (IRS). Valdyba yra atsakinga TF Ta
rybai. TF Valdybos pirmininkas yra kvie
čiamas į TF Tarybos ir VLIKo Tarybos 
bei Valdybos posėdžius geresniems kon
taktams palaikyti.

TF veikia per atstovybes ir įgaliotinius. 
Atstovybės yra didesniuose lietuvių cen
truose. Šiuo metu JAV-se yra 5 Atstovy
bės: Kalifornija — pirm. M. Naujokaitis, 
Chicagoje (jie apima IL, IN, Wise, Ark 
ir kt.) — pirm. inž. Jonas Jurkūnas, Flo
rida — pirm. Ch. Vilnis, Michigan — 
pirm. Eug. Bulotienė, Ohio — įgal. H. 
Idzelis (Atstovybė persitvarko), ir eilė 
įgaliotinių atskirose USA vietovėse. AUS
TRALIJOJE veikia 2 atstovybės: Mel
bourne — pirm. inž. K.J. Lyni'kas su ei
le įgaliotinių ir Sydney — pirm. prel. P. 
Butkus, MBE, su eile įgaliotinių, kurie 
apima visą Australiją, įsk. Cambera, Ade
laide, Perth ir t.t. KANADOJE krašto at
stovybės pirm. Alf. Patamsis, Toronto 
Atst. pirm. Aidas Vaidila — juodu čia yra 
ir padarys trumpus pranešimus. ANGLI
JOJE — Didž. Britanijai — ilgametis 
pirm. J. Vilčinskas buvo atsisakęs ir pir
mininkavo p. Tričys, bet dabar jam atsi
sakius, yra prašytas padaryti čia prane
šimą p. Juozas Vilčinskas. Norėtume jį 
vėl matyti pirmininko poste.

nepažįstam? Žmonės vargsta kalėji
muose ir priverčiamojo darbo lage
riuose dėl to, kad jūs norite prievarta 
primesti mažumos (ateistų) įsitikini
mus daugumai (tikintiesiems), jūs ver
čiate žmones elgtis prieš savo sąžinę, 
jūs nesilaikote neliečiamų žmogaus tei
sių. Užmerkimas akių tiesai gimdo ne
toleranciją, o netolerancija — prievar
tą ir terorą.

Sklaidydamas bylos medžiagos pus
lapius ir matydamas kiek daug juose 
melo, klastos, neteisybės, neapykantos 
tikintiesiems, galvodavau: kur dingo 
meilė tiesai, išmintis, taurumas, garbė 
ir žmogiškas orumas? Kodėl siekiant 
laisvės visa žemė norima paversti iš
tisu kalėjimu ar priverčiamojo darbo 
stovykla? Kaip galima kalbėti apie 
piliečių teisių ir laisvių apsaugą, jei 
beteisis, beginklis ir bejėgis žmogus 
trypiamas viso valstybės valdžios apa
rato?

Kai baigiau susipažinti su byla, ta- 
dytojas paklausė mane, ar pageidauju 
papildyti tardymą? Jei pageidauju, tai 
kuo? Kadangi mano giliu įsitikinimu 
tardymas buvo atliktas ne visapusiš
kai, ne objektyviai, ne pilnutinai, bet 
subjektyviai, todėl norint, kad bylos 
aplinkybių ištyrimas būtų atliktas kaip 
reikalauja LTSR BPK 18 str. ir 236 
str. 4 postraipsnis, reikėtų parengtinį 
tardymą pradėti iš naujo. Tačiau žino
jau, kad nei prokuroras, nei tardyto
jas nenorės prisipažinti klydę, nenorės 
iš naujo pradėti parengtinį tardymą. 
Visa tai turėdamas galvoje, aš pagei
davimo papildyti parengtinį tardymą 
nepareiškiau.

Baigęs susipažinti su bylos medžia
ga, gavau kaltinamąją išvadą. Žino
jau, kad netrukus bus teismas.

Rytą, prieš vežant į teismą, kiaurai 
persmelkė kažkokia nejauki nuotaika, 
užgožianti visą dvasinę žmogaus būtį. 
Kažkas panašaus buvo su kaliniu Luc- 
kum. Pergyvenau kažkokį proto at
bukimą, nenatūralų išsiblaškymą...

(Bu> daugiau)

Daugumas atstovybių turi ir savo tei
sinius patarėjus, nes TF vis daugiau turi 
ir turės reikalų su testamentų vykdymu, 
Trust ir klt. problemomis.

Įskaitant visus Atstovybių, Įgaliotinių 
komitetų ir centro pareigūnus TF dabar 
darbuojasi apie 160 asmenų laisvajame 
pasaulyje. Verta čia pažymėti, kad tie pa
sišventėliai aukoja Tautos Fondui ne tik 
savo talentus, energiją, laiką — jie dir
ba be jokios naudos sau, o dar ir patys 
nemažai aukoja.

VLIKo/ELTA veikla plečiasi ir jų fi
nansiniai reikalavimai didėja. Jei prieš 
dešimtmetį metinės sąmatos sukosi apie 
60,000 dol., tai dabar jau yra apie 200,000 
dol. Tačiau, mano galva, ir tai maža su
ma, nes apie tiek kaštuoja liet, operos 1 
spektaklio pastatymas ir dėl to niekas 
priekaištų nedaro. Įdomu ir man malonu 
pranešti, kad VLIKo veiklai plečiantis au
ga ir TF rėmėjų/narių skaičius. O tai 
aišku, kad Lietuvos išeivija, įskaitant ir 
išeivijos organizacijas (pa v., Detroito 
šauliai Vas. 16 gimnazistų kelionei į Vie
ną paskyrė 500 dol). daugiau informuo
jama apie VLIKo veiklą, ją pozityviai 
įvertina ir nėra abejinga Lietuvos lais
vinimo darbams.

Pernai įvykęs Sovietų S-gos Teismas 
Kopenhagoje ir Taikos bei Laisvės Ryžto 
Žygis Baltijos Jūra ir Skandinavija VLI- 
Kui kaštavo apie 60,000 dol. Nors sovie
tinė spauda skelbė, kad tas išlaidas pa
dengė ČIA, tai turime pasididžiuoti lietu
viška išeivija, kuri tas išlaidas padengė 
su kaupu nuoširdžiai aukodama Lietuvos 
laisvinimo darbams.

Vienas iš TF uždavinių ir yra užti
krinti, kad mes būtume finansiniai pa
jėgūs kuo efektingiau išnaudoti kiekvie
ną progą pasauliui priminti jog lietuviai 
niekada nesutiks su Lietuvos okupacija 
ir visuomet kovos už Lietuvos valstybinę, 
tautinę, religinę ir kultūrinę laisves.

TF Valdyba koordinuoja JAV ir užsie
nių TF atstovybių ir įgaliotinių veiklą, 
nevaržydama jų iniciatyvos; praveda va
jus, atlieka visą administracinį darbą, 
daro pranešimus TF Tarybai, VLIKo sei
mams, TF suvažiavimams ir atsiskaito su 
IRS. Atstovybės savo ribose praveda va
jus, ruošia specialius pietus-parengimus 
pagerbti stambesnius TF aukotojus, jiems 
įteikiant spec, pažymėjimus; laidotuvėse 1 
(šeimos sutikimu) surenka kartais ir ne
mažas sumas į L.L. Iždą mirusio įamžini
mui (pakvitavitavimus gauna aukotojas), 
ir visokiais būdais stengiasi didinti TF 
rėmėjų/narių eiles. Yra žinoma, kad apie 
7 mil. dolerių kasmet iškeliauja ok. Lie
tuvos okupantams iš lietuvių, kurie nėra 
sudarę testamentų arba iš sugriautų tes
tamentų (tai atlieka SSSR pasamdyti vie
tiniai advokatai). Dėl to TF atstovybės 
stengiasi ir apie testamentus pateikti tei
singų informacijų.

Daugumas iš jūsų turite 1986.1-IX TF 
pajamų ir išlaidų apyskaitą, paruoštą TF 
iždininko Vytauto Kulpos. čia matote, 
kad 1986 metų pradžioje TF turtas buvo 
vertas 635,560 dol., įskaitant ir L.L. Ižde 
351,345 dol. Gi, š.m. rugsėjo gale buvo 
jau 692,799 dol., įskaitant ir L.L. Ižde 
423,409 dol. Be to, tam tikros sumos yra 
užsienio atstovybėse. Tai suvedama į me
tinį balansą XII.31.

Lietuvos Laisvės Iždas (angliškai Lith
uanian Liberty Chest) buvo įsteigtas tik 
1979 metais ir veikia TF apimtyje. Jo 
tikslas yra kaupti kapitalą Lietuvai, kai 
ji bus laisva, o dabar jo palūkanos nau
dojamos Lietuvos laisvės kovai vesti per 
VLIKą. LLI kapitalą sudaro visi testa
mentiniai palikimai, jei testatorius nenu
rodo kitokios paskirties, ir visos sumos, 
kurias aukotojai nurodo skirti į LLI-ą mi
rusiųjų įamžinimui arba gyvųjų atmini
mui kokio jubiliejaus ar pan. progomis. 
Nuo 1979 m. testamentiniais palikimais 
yra gauta 182,490 dol., ir yra gerų per
spektyvų ateičiai. L.L.I. turi didelį prita
rimą išeivijos lietuviuose.

Iš apyskaitos matosi, kad vien iki 1.X 
išlaidos yra pasiekę per 114,000 dol., bet 
tikime, kad metai baigsis su pertekliu
mi, nes dabar daromi vajai šios išvykos 
proga. Pernai TF operatyvinės išlaidos 
nesiekė nei 10 proc., o didžiausios išlai
dos susidaro VLIKo/ELTA įstaigos iš
laikymas Washington, DC ir 6 kalbomis 
leidžiami biuleteniai. ELTA yra leidžia
ma įvairiuose kraštuose, redaguojama 
skirtingų redaktorių pritaikant skaityto
jams. Bendras ELTA tiražas viršija 
90,000 kopijų. Lietuvių kalba ELTA pa
siekė 4,200 tiražą. Tai graži TF šeima! 
ELTA pasiekia visus kontinentus, politi
kus, bibliotekas ir t.t. pilnai informuoda-

(Nukelta į 3 psl.)
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GRUPĖ, TYLIAI DIRBANTI LIETUVAI
POKALBIS SU RELIGINĖS LIETUVIŲ ŠALPOS REIKALŲ VEDĖJU KUNIGU KAZIMIERU PUGEVICIUM BRUKLYNE

— Religinė lietuvių katalikų šalpa, 
kaip organizacija, darbuojasi jau 25 me
tai. Ta proga kyla visuomenėje tyliai 
svarstomas klausimas: kodėl ta organiza
cija buvo (steigta atskirai nuo BALFo? 
Juk prieš tai visus lietuvių labdaros bei 
šalpos reikalus tvarkė BALFas?

•— Nesakyčiau, kad prieš Religinės lie
tuvių katalikų šalpos įsteigimą „visus lie
tuvių labdaros bei šalpos reikalus tvarkė 
BALFas". Juk buvo ir prieš tai įvairių 
savišalpos organizacijų. Viena jų buvo 
prie Kunigų vienybės dar prieš BALFo 
įsteigimą, būtent. Kunigų šalpos komite
tas. JAV episkopatui nutarus paskirti 
20.000 dol. šelpti Lietuvos Bažnyčiai bei 
nuo komunizmo nukentėjusiems lietu
viams, buvo pastatyta sąlyga, kad ta šal
pa būtų dvasiškių administruojama. To
dėl buvo įsteigta Religinė lietuvių katali
kų šalpa, kurios direktoriatą sudarė ku
nigai, pirmininkaujant J.E. vyskupui V. 
Brizgiai.

— Ar Religinės šalpos įsteigimas ne
pakenkė BALFo veiklai ir ųr visuomenė 
suprato atskiro vieneto (religinės šalpos) 
steigimo reikalingumą?

— Faktai rodo, kad Religinės šalpos 
įsteigimas tikrai nepakenkė BALFo vei
klai. Juk pirmus kelerius metus Religinė 
šalpa rėmėsi beveik išimtinai JAV meti
ne episkopato teikiama subsidija. Tik su 
laiku buvo lietuviškose bažnyčiose įves
tos rinkliavos (ir tai ne visose!). Laikas 
pastariosaom buvo atsargiai numatytas, 
kad nesikryžiuotų su kitom daromom 
lietuviškiems reikalams rinkliavom. Atro
do, kad visuomenė suprato atskiro viene
to steigimo reikalingumą. Juk per praė
jusius 25-erius metus ir Religinė šalpa, ir 
BALFas klestėjo, veikdami vieningai! 
Mes dažnai tariamės bendrais reikalais ir 
dalinamės darbais. Kai Religinė šalpa su
silaukia iš Lenkijos prašymo, jį perduo
da BALFui. O jei kas BALFe kreipiasi re
liginės šalpos, kaip, pvz., religinės spau
dos, jį perleidžia mums.

— Tikriausiai tas reikalingumas tur
būt gerai paaiškėjo per 25-rius metus, kaj 
pagrindinės pastangos buvo nukreiptos i 
pavergtą (Lietuvą, kur pagalbos laukia 
persekiojami tikintieji?

— Taip. Per 25-rius metus paaiškėjo, 
kad norint sušelpti Lietuvoje pavergtuo
sius, — tikinčiuosius ir netikinčiuosius 
medžiaginiu ir moraliniu būdu, okupan
tui nuolatos trukdant, darbo pakanka vi
siems.

— Ar galėtumėte pasakyti, kokios su
mos per 25-rius metus buvo nukreiptos į 
Lietuvą vienokia ar kitokia forma?

— Aš manau suprasite, kad negalima 
sumų minėti. Tačiau galite būti tikri, kad 
labai daug tiesioginės paramos per tą lai
ką pasiekė Lietuvą per Religinę šalpą. 
Net valdžios knygų tikrintojas, pravesda- 
mas eilinę mūsų knygų reviziją, prasita
rė, kad Religinė šalpa atlieka neeilinius 
darbus.

— Visiems yra žinoma, kad oficiali pa
galba Lietuvos tikintiesiems iš užsienio 
yra uždrausta. Ar pavyksta rasti neofi
cialių kelių? O gal bandoma gauti leidi
mą iš okupacinių (įstaigų siųsti pagalbą 
oficialiu keliu, kaip yra pavykę kitoms 
šalpos organizacijoms, pvz., persiųsti tam 
tikrą skaičių šv. Rašto egzempliorių?

— Pagalba Lietuvos tikintiesiems yra 
'įmanoma tik neoficialiais keliais. Kiek ži
nau, nė vienai šalpos organizacijai nėra

TAUTOS FONDAS
(Atkelta “iš 2 psl.) 

ma apie ok. Lietuvos padėtį ir, manome, 
ji verta tų išlaidų.

Baigdamas noriu padėkoti VLIKo pirm, 
dr. K. Bobeliui, jo pavad. dr. D. Krivic
kui, Valdybos ir Tarybos nariams, o taip 
pat TF Tarybos pirm. J. Valaičiui ir ta
rybos nariams už sklandų ir nuoširdų 
bendradarbiavimą. Mano nuoširdi padėka 
TF Atstovybių, komitetų, valdybų na
riams, įgaliotiniams ir mano bendradar
biams TF Valdyboje už jų neįkainojamą 
darbą. Gal verta žinoti, kad VLIKo pirm, 
dr. Bobelis, TF Tarybos pirmininkas J. 
Valaitis ir aš visas keliones atliekame sa
vo pinigais, tuo sutaupydami gražias su
mas TF-ui. Bet mūsų visų ypatinga pa
dėka priklauso laisvojo pasaulio lietu
viams nuoširdžiai ir nuolatos remian- 
tiems T Fondą ir per ji Lietuvos laisvini
mo darbus, čia noriu specialiai padėkoti 
p.p. V. Sutkams V. Vokietijoje, kurie 
šiemet paaukojo LLI 15,000 dol., ir davė 
vilties nepamiršti TF ir ateity.

Kol mes sutartinai dirbsime, mūsų bal
sas bus plačiai ir garsiai girdimas ne tik 
laisvajame pasaulyje, bet ir už geležinės 
uždangos. 

pavykę persiųsti oficialiais keliais nė vie
no šv. Rašto egzemplioriaus. Laikas nuo 
laiko pasaulio spaudoje gal būna paskelb
ta, kad gautas i'š bedievių valdžios toks 
leidimas, bet tai tik bedievių propagan
da. Net Vatikano su Maskvos aprobata 
pasiųstas popierius naujam lietuviškam 
mišiolui vagių buvo išgraibstytas, o liku
tis pelėja kažkur, kadangi bedieviai ne
duoda projektui eigos. Tuo tarpu neofi
cialiais keliais pavyko Lietuvai persiųsti 
tūkstančius religinių bei kitų knygų.

— Bene daugiausiai kenčia lietuviai 
sąžinės kaliniai Sibiro lageriuose. Ar 
įmanoma jiems pagelbėt siuntiniais ir 
kitais būdais?

— Ne tik sąžinės kaliniai kenčia, bet 
ir jų šeimos. Siuntinius siųsti tiesiog vie
niems ir kitiems beveik neįmanoma. Ta
čiau yra tam tikrų galimybių apie ku
rias viešai negalima kalbėti. Čia norė
čiau priminti, kad paprasta privataus as
mens atvirutė pasiųsta kaliniui gali jam 
daug padėti. Šalia to telkiame ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius įsijungti į akci
jų kaliniams padėti. Religinės šalpos kom
piuteryje sukrautas bene tiksliausias są
rašas lietuvių sąžinės kalinių. Praėjusią 
vasarą mūsų centre jaunas latvis Alberts 
Motlvans rašė į kompiuterį visus duome
nis apie kitus baltiečius sąžinės ir politi
nius kalinius. Tokia medžiaga labai nau
dinga Tarptautinės amnestijos organiza
cijai, visai eilei žmogaus teisėms ginti or
ganizacijų ir pan. Labai aišku, kad per 
praėjusius septynerius metus, kai Gintė 
Damušytė šiuo reikalu pas mus pradėjo 
rūpintis, lietuvių kalinių reikalus žymiai 
daugiau pradėjo ginti stiprios kitatau
čių organizacijos.

— Plačiai jūsų veiklai reikia daug lė
šų. Iš kur jos ateina — ar iš geraširdžių 
lietuvių ar ir kitataučių, Amerikos lab
daros organizacijų?

— Gerai sakote, kad plačiai Religinės 
šalpos veiklai reikia daug lėšų. Didžiau
sia dalis ateina iš geraširdžių lietuvių. 
Tačiau reikia pasakyti, kad per praėjusį 
ddšimtmetį vis augo kitataučių parama, 
ne tik absoliučiai, bet ir procentualiai. 
Nors JAV episkopatas jau prieš dešimtį 
metų buvo priverstas nutraukti tiesiogi
nę paramą, Religinei šalpai JAV vysku
pai leidžia taip vadinamas „Mission Co
operative“ rinkliavas kitataučių parapijo
se. Aš, kaip reikalų vedėjas, prel. J. Ber- 
tašius, Religinės šalpos iždininkė Mari
jona Skabeikienė, kun. V. Pavalkis Kali
fornijoje, kun. T.T. Burkauskas Pensil
vanijoje, dijakonai — A. Samalonis ir H.

SJiaitytają tai&kai
LAIKRAŠTIS IR TAUTIEČIAI

Kartą niekieno neprašomas, paauko
jęs laliko ir kiek pinigų, išsiuntinėjau ke
letą „Europos Lietuvio“ numerių kitiems 
susipažinimui. Vienas, iš dešimties lietu
vių, prižadėjo laikraštį sekantiems me
tams užsisakyti, tik nežinąs kaip ir kur. 
Gerai, pasakiau jam, kun. Bernatoniui 
rašyk.

O kai po to aš jam paskambinau, sakė: 
„Kas, girdi, tokį laikraštį gali skaityti? 
Raidės labai mažos, seniems žmonėms be
veik neįmanoma įskaityti“.

Jam sakiau, kad reikia lietuviui lietu
vius paremtu. Be to, tik laukiniai žmonės 
neskaito laikraščių. Dar pridūriau lietu
vybės posakį: „Ir vienas lietuvis — Lietu
va!“

Ne, girdi, nėra pinigų...
Kitas paskambino ir rėžia: „Man pri

siuntė! „Europos Lietuvį“. Kam man jo 
reikia? Jis tik prieš rusus nusistatęs, o 
kitus palaiko, kad ir galvos krinta“...

Aiškinau, kad reikia lietuvišką žodį pa
laikyti. Be to, kuo daugiau skaitytojų, 
tuo laikraštis bus pigesnis.

O jis man vėl: „Buvau Londone ir ma
čiau kokiuose rūmuose jie gyvena. Visko 
turi ir mašinom važinėja“...

„Nepavydėk, aš netikiu, kad jie iš lai
kraščio turtingi pasidarė?“

„Nuvažiuok — ir pamatysi!" baigė tū
las kalbą ir padėjo telefono ragelį.

Pasilikęs vienas, ko neverkiau. Nėra 
lietuvių. Tik jų pavardės pasiliko, o kai 
kurie jau ir pavardes pakeitė. Užmiršo 
basas kojas, kuriom rasas braukė. Už
miršo tėvų ašaras, žodžiu, viską užmir
šo ... Jeigu būtų draudžiama, tai kitas 
reikalas, bet dabar tokia laisvė!..

Ir vienas pilietis „Europos Lietuvyje“ 
rašo, kad dvi kalbos neturi nuslopinti 
lietuvybės, žmogus gali ir dešimt kalbų 
mokėti — lietuvybei išlaikyti nekenks. 
Tik baisu tada, kai žmogus, gavęs pilie
tybę, paskęsta tos žemės „garbėje“ bei 
kalboje, užmiršta kas buvo. Laisvė! Ir 

Keturvietis New Jersey, tokių rinkliavų 
esame padarę kitataučių parapijose ma
žiausiai 50. Neseniai viena kitataučių pa
rapija per tokią rinkliavą suaukojo dau
giau kaip 3000 dol.! Iš labdaros organiza
cijų jokios paramos nesusilaukiam.

— Su jūsų Religinės šalpos įstaiga 
Bruklyne glaudžiai 'veikia ir kita įstaiga, 
būtent, Lietuvių informacijos centras. Ar 
tai dvi ^kirtingos įstaigos po vienu sto
gu, išlaikomos skirtingų šaltinių, ir ar jos 
nekliudo vieno kitai?

— Lietuvių informacijos centras, kuris 
veikia prie Religinės šalpos, natūraliai iš
sivystė dėl trijų priežasčių. 1. Profesiona
lai, kurie telkia lėšas labdarai, žino iš il
gos patirties, kad norint susilaukti para
mos, reikia informuoti visuomenę apie 
aukų reikalingumą. 2. Pavergtieji Lietu
voje jau seniai šaukia: „Jūs per mus tu
rite kalbėti!" 3. Norint susilaukti iš pla
čiosios kitataučių spaudos pasitikėjimo, 
reikia kreiptis į juos ne Religinės šalpos 
vardu, o kaip objektyvus ir patikimas ži
nių šaltinis. Be to, ELTOS būstinei išsi
kėlus iš Niujorko, pasiliko tam tikra spra
ga. Mat Niujorkas daugelio pripažintas 
pasaulio komunikacijos centru. Todėl jau 
priėš septynerius metus pradėjome LIC. 
Jį išugdė į pilno masto kitataučių gerbia
mą žinių agentūrą jo vedėja Gintė Damu
šytė. Nemažai prisidėjo techniškais suge
bėjimais kompiuterio ir žodžio apdirbimo 
aparatūra bei telekso įvedimu Marijona 
Skabeikienė. Porą metų Lietuvių infor
macijos centras susilaukė paramos iš 
PLB, Kanados LB ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos. Pastaruoju metu LIC 
yra išlaikomas vien tik Religinės šalpos. 
Jos viena kitai visai nekliudo — faktai 
rodo, kad įsteigus LIC Religinės šalpos 
darbas yra našesnis.

— Ar jūsiškis Lietuvių informacijos 
centras yra skirtas Lietuvių spaudai in
formuoti, ur kitataučių?

— Kai LIC gauna iš Lietuvos naujau
sią pogrindžio spaudą, skubiausiai aprū
pina ja laisvųjų lietuvių spaudą, radiją, 
veiksnius, Vatikano, „Laisvosios Euro
pos“, „Amerikos balso“ radijo tarnybas 
bei kitus ištisais tekstais. Išvertęs į anglų 
kalbą svarbesnes žinias, LIC skubiai iš
siuntinėja biuletenius 900 redakcijų, žmo
gaus teisių organizacijom ir t.t. Panašiai 
daroma su atskiromis žiniomis, kurios mus 
pasiekia iš Lietuvos. Gavę nuotraukų, 
skubiai aprūpiname lietuvišką spaudą. 
LIC būstinėje yra sukataloguotas turbūt 
visame pasaulyje plačiausias ir prieina
miausias rinkinys nuotraukų iš dabarti
nės Lietuvos. Prašome žinias bei nuo- 

lietuviu likti niekas neverčia. Kartais 
kas apie lietuvybę parašo, ir baigta.

Nueikite į Lietuvos vokiečių šeimas: 
tenai daug kur tikrai dvejomis kalbomis 
kalbama. Net ir vaikų vaikai dvejomis 
kalbomis kalba. Ir kas jiems galvas nu
kerta? Niekas! Priešingai: visi domisi ir 
net pavydi tokio jų lietuviškumo, bet ti
krumoje jie nuo senų senovės vokiečiai 
yra, tik gyveno Lietuvoje, į kurią buvo 
patekę dėl įvairių priežasčių.

Ar mums lietuviams ne gėda?..
Lietuvis (Vokietija)

LIETUVIŠKA FILATELIJA VIS 
POPULIARĖJA

Paskutiniame laikotarpyje Amerikos 
filatelistų sąjungos duomenys rodo, jog 
pašto ženklų rinkoje smarkiai padidėjo 
lietuviškų ženklų pareikalavimas. Nors 
Lietuva rinkėjų tarpe linksniuojama „mi
rusia valstybe“, rimtesni filatelistai pa
stebi iš investavimo taško, kad verta 
plačiau domėtis Pabaltijo filatelija. Žen
klų nedaug tebuvo išleista, o jų tiražai 
palyginus nedideli. Kadangi mūsų kaimy
nai lenkai bei vokiečiai ypač domisi Lie
tuvos filatelija, šių ženklų pareikalavi
mas Europoje ypač didelis. Patenkinti 
rinkėjų norus bei populiarinti mūsų kraš
to filateliją yra Ausarius Exchange tiks
las. Yra numatytos korespondenciniu bū
du varžytynės (mail sales) kas šešios sa
vaitės, kuriose bus galima įsigyti įvairių 
lietuviškų pašto ženklų, atvirukų, vokų, 
monetų, medalių, banknotų, vertybinių 
bei istorinių dokumentų. Pirmosios var
žytynės yra numatytos gruodžio 20 d. ir 
1987 m. sausio 31 d. Norintieji varžyty
nių sąrašus gauti ar savo lituanistinius 
eksponatus parduoti, tesikreipia į Ausa
rius Exchange, 221 West Main St., St. 
Charles II. 60174. Tikimės daugiau jauni
mo sulaukti mūsų lietuvių rinkėjų šeimo
je, nes per filateliją daug išmokstame 
apie save bei kitus.

RML 

traukas iš Lietuvos ir toliau siuntinėti 
Lietuvių informacijos centrui (351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 1 1207, USA). 
Kas neskelbtina, bus laikoma konfiden
cialiai, o kas skelbtina, susilauks sku
baus išplatinimo.

— Ar pavyksta paveikti Amerikos, Ka
nados ir kitų kraštų spaudą rašyti apie 
Lietuvą? vV didžiojoje spaudoje nejaučia
mas tam tikras abejingumas lietuviškai 
informacijai?

— Vien 1985 metais Gintės Damušytės 
paruoštos Lietuvių informacijos centro 
žinios pasirodė Londono „Times", „Frank
furter Allgemeine Zeitung", „Toronto 
Sun", „L'Osservatore Romano", „EI Mun
do", nekalbant apie visą eilę katalikiškų 
laikraščių Šiaurės Amerikoje, Anglijoje, 
Australijoje. VLIKas, BATUNas bei kitos 
baltiečių organizacijos pasinaudojo LIC 
surinktomis žiniomis Otavoje, Ženevoje 
bei kitom progom. Gintė nepaprastai 
daug dirbo, ruošdama dokumentaciją 
baltiečių spaudos biurui Vienoje prasidė
jusiai tarptautinei konferencijai. Kai ku
riuose didžiosios spaudos laikraščiuose 
jaučiamas tam tikras abejingumas lietu
viškai informacijai, bet tai tik paskatini
mas mums ieškoti priėjimo. LIC štabas 
jaunas, energingas, sumanus. Vienas iš 
„Reader's Digest“ korespondentų, U.S. 
Congressional Committee for Security 
and Cooperation in Europe ir kiti yra 
įvertinę aukščiausiais pažymiais Lietuvių 
inf. centrą.

— Rūpinatės „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos" skleidimu Lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kaip plačiai eirta sąsiu
viniais leidžiama „LKB kronika"?

— Religinė šalpa jau nuo 62-jo nr. ver
čia, leidžia ir išsiuntinėja vyskupams, 
valdžios bei mokslo institucijoms. Tą dar
bą remia organizacijos ir pavieniai asme
nys, tapdami mecenatais. „LKB kronika“ 
sąsiuviniais pasiekia 7000 vyskupų, re

SPORTINIS GYVENIMAS
Po šešiolikos metų Kauno „Banga“ vėl 

iškovojo Lietuvos futbolo meisterio var
dą. Paskutinėse oirmenybių rungtynėse 
„Banga" nugalėjo Kauno „Aidą“ 2:0. An
trą vietų, kaip ir pereitais metais, lai
mėjo Klaipėdos „Granitas" ir trečioje 
vietoje liko pernykštis meisteris Panevė
žio „Ekranas". Po kvalifikacinių žaidynių 
Lietuvos futbolo lygą turi palikti Ukmer
gės „Vienybė“. Jos vietą ateinančiais me
tais užims Alytus.

Aukštoje SS-gos futbolo lygoje Kauno 
„Žalgiris“ įveikė Maskvos „Torpedo" 1:0, 
tuo pačiu laimėdamas brangius du taš
kus, kurie užtikrins vilniečiams buvimą ir 
ateinančiais metais SS-gos aukštoje lygo
je. Sprendžiant iš šio laimėjimo reikėtų 
pasakyti, kad Lietuvos futbolo klasė yra 
gan aukšto lygio. Prieš keletą savaičių 
Maskvos „Torpedo" teko matyti Stuttgar- 
te, kur ji įveikė vietos Vakarų Vokietijos 
futbolo lygos vienuolikę net 3:5. Šiuo 
metu Stuttgartas Vokietijos „Bundeslygo- 
je“ užima šeštą vietą. Ateinančiais me
tais Žalgirio treneris B. Zelkevičius grei
čiausiai į komandos eiles įlies „naujo 
kraujo“, ypatingai gynyboje, kuri kartais 
buvo pralaimėjimų kaltininkė.

Mūsų „tautinio" sporto — krepšinio 
vaižybose nedaug naujienų, kadangi SS- 
gos krepšinio rinktinė šiuo metu vieši 
JAV. Tačiau Žalgiris nesnaudžia, nes jo 
laukia Europos taurės varžybos. Ir taip, 
antrame susitikime su Istambulo penke
tuku, kauniečiai, kad ir susilpnintame 
sąstate nugalėjo Turkijos meisterį 95:72

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD
— Kompozitorius Čaikovskis trylika 

metų buvo finansuojamas turtingos naš
lės. Tačiau jis niekad jos nematė ir nesu
žinojo jos pavardės, nes taip norėjo ta 
ponia.

— 1867 metais JAV-jos nupirko Alias
ką. Tuo laiku tas pirkinys sukėlė nemažą 
triukšmą krašto politikų tarpe. Jie galvo
jo, kad be reikalo išleista tiek pinigų. Ta
čiau ateitis parodė, jog tai labai apsimo
kėjo. Aliaskoj buvo rasta daug aukso ir 
naftos. O kaip jaustųsi Kanada ir JAV- 
jos, jeigu dabar Aliaskoje sėdėtų sovie
tai?

— Anglijos Windsoro Safario parkas 
eksportuoja liūtus į Afriką.

— 1920 m. Vokietijos infliacijos metu 
vienas JAV doleris buvo vertas 4 milijo
nus trilijonų markių.

— Apie prezidento Lincolno mirtį Eu
ropa sužinojo tik po dviejų savaičių. Tai
gi anais laikais žinios keliavo daug lė
čiau.

— 99 procentai įvairių rūšių gyvybių, 
kurios egzistavo Žemėje, dabar yra jau 
išnyk usios.

— Viduramžiais, beveik be išimties, tik 
dvasininkija buvo žmonės, kurie mokėjo 

dakcijų, žurnalistų, atstovybių, parlamen
tarų, mokslo bei žmogaus teisių instituci
jų, pavienių asmenų. Techniškoji verti
mų redaktorė — Marijona Skabeikienė. 
Ji ne tik paruošia tekstą spaudai, bet ir 
atrenka nuotraukas iš Lietuvos iliustraci
jom ir įrašo ištisą tekstą į kompiuterį. 
Šiandien galima žurnalistui ar istorikui 
momentaliai su kompiuterio pagalba su
rasti bei surūšiuoti citatas pagal pavardę, 
vietovę, datą, ir pan. Taip darome ir su 
kita Lietuvos pogrindžio spauda.

— Kokios pagalbos tikitės iš lietuvių 
visuomenės sivo darbui ateityje ir ar 
nenumatote plėsti savo veiklos tiek šal
pos, tiek informacijos, tiek technikinio 
patarnavimo srityje?

— Kas susipažįsta su Religinės šaipos 
bei Lietuvių informacijos centro atlieka
mais darbais, sako, kad mūsų Gintė Da- 
mušytė, Marijona Skabeikienė, Jonas So- 
daitis-Sidtis, Ona Sodaitienė-Sidtis, Rito- 
nė Ivaškaitė, Audrė ir Asta Lukoševičiū- 
tės, Andrius Adams atlieka nuostabius 
darbus šalpos ir informacijos srityse. 
Vienas Tautos fondo aukštas pareigūnas 
yra išsitaręs: „Jūs atliekate daugiau nei 
visi veiksniai drauge". Gyvenimas rodo, 
kad kiek visuomenė susipažįsta su Reli
ginės šalpos bei Lietuvių informacijos 
centro darbu, tiek jį stipriau remia au
komis, žiniomis bei nuotraukomis iš Lie
tuvos, malda ir moraline pagalba. Žada
me artimoje ateityje steigti savo įstaigos 
šaką Čikagoje ir Europoje. Religinės šal
pos direktoriai yra nutarę artimoje atei
tyje praplėsti esamas patalpas Bruklyne, 
kur mes susispaudę atremontuotame ga
raže dirbam nuo 7 v. ryto iki 11 v. vakaro 
ir dažnai savaitgaliais, šiuos darbus Lie
tuvai vieningai ir efektingai dirba devy
ni senųjų ir naujųjų išeivių vaikak

— Dėkojame už atsakymus ilr linkime 
jūsų darbams geriausios sėkmės {ateityje.

(LIC — „Draugas")

ir pateko į geriausių Europos šešių ko
mandų sudėtį.
Čia, Kaune, laukia sunkesnės kovos, ka

dangi teks susitikti su Italijos, Jugoslavi
jos, Ispanijos ir kt. valstybių meisteriais. 
Be abejo, daug priklauso nuo Arvydo 
Sabonio, kuris šiuo metu yra gydomas 
sporto daktarų.

Kaip minėjau, SS-gos krepšinio rinkti
nė vieši Dėdės Šamo žemėje. Ji jau su 
žaidė aštuonias rungtynes su koledžių 
komandomis. Keturias laimėjo ir ketu
rias pralaimėjo. Puikiai žaidžia vilnietis 
Marčiulionis, kaunietis Chomičius, ukrai
nietis Tkačenka.

Pasibaigus lengvosios atletikos sezonui, 
paskelbtas geriausių pasaulio lengvaatle
čių dešimtukas. Ir taip, moterų šuolyje į 
tolį dešimtoje vietoje, su 6,99 m. pasek
me yra mūsiškė N. Bluškytė-Medvedeva, 
pasaulio sąrašuose įrašyta tik „Medvede
vą“), 3000 m. bėgime vėl dešimtą vietą 
užima R. Nyderytė-Čistiakova (ir vėl tik 
„Čistiakova"), įveikusi šį nuotolį per 8 
min. 39.5 sek. bei L. Baikauskaitė 1500 
m. bėgime taip pat dešimta, su 4 min. 2.92 
sek. pasekme. Rutulio stūmime D. Biru- 
baitė — 20,20 m.

Žymiai geresnes vietas užima vyrai: 
penktas pasaulyje yra šiemetinis Europos 
meisteris R. Ubartas, nusviedęs diską 
67.88 m. ir dešimtas V. Kidykas — 67 m. 
Kūjo metime taip pat penktą vietą pasau
lyje užima B. Viluckis, nusviedęs įrankį 
82.84 m.

K. Baronas

skaityti ir rašyti.
— Filipinų valstybės teritoriją sudaro 

daugiau kaip 5 tūkstančiai salų.
— Dabartiniam Damasko mieste, Siri

joj, jau 2000 metais pr. Kristų gyveno 
žmonės.

— Lenino tikras vardas, kaip žinome, 
buvo V.I. Ulianov. Per savo gyvenimą 
jis panaudojo 150 įvairių slapyvardžių.

— Gruodžio 25 diena, kaip Kristaus gi
mimo šventė, pradėta švęsti tik nuo 440 
metų.

— Sovietų Sąjungoje kalbama daugiau 
kaip 200 kalbų.

— 18 šimt. Portugalijoj Bažnyčiai pri
klausė du trečdaliai krašto žemių.

— Mirties jūroj vanduo toks sūrus, 
kad jame sunku paskęsti.

— Los Angeles yra daugiau automobi
lių negu žmonių.

— Tamsta nori būti mano kasinin
ku, bet sakyk man, ar gali ilgai sėdė
ti vienoj vietoj?

— O, taip! Net penkiolika metų 
išbuvau vienoj vietoj...

— Ir kodėl iš ten tamstą atleido?
— Paskelbė amnestiją, pone direk

toriau.
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

Kalėdinis bazaras Londone — gruodžio 
6 d., 11-18 vai., šeštadienį, Latvių Namuo
se, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2. Rengia Pabaltijo tautų mote
rys.

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-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 28 — liepos 3 d. Kaina apie 
300 sv. Užsirašyti iki Kalėdų: Rev. J. Sa- 
kevičius, 21 The Oval, London, E2 9DT. 
Tel. 739 8735.

Naujųjų Metų Sutikimas Manchestery
— gruodžio 31 d., Lietuvių klube, rengia 
LKVS „Ramovė“.

N. Metų Sutikimas Londone — gruo
džio 31 d., Lietuvių Namuose, rengia 
Klubas. Užkandžiai nemokamai.

JAU LAIKAS
Jau laikas siųsti kalėdinius sveikini

mus, skelbimus ir kitokius pranešimus, 
‘kad jie būtų laiku išspausdinti kalėdi
niame „Europos Lietuvio“ numeryje.

Paskutinis šių metų mūsų laikraš
čio numeris (48-49) bus spausdinama- 
mas gruodžio 11 d.

1987 metų pirmasis numeris išeis 
sausio 1 d.

AUKOS SPAUDAI
B. Venskuvienė — 500 frankų.
R. Sinius — 12.50 sv.
V. Kazirskis — 10.90 sv.
B. Skarkis — 6 sv.
E. Žilius 5 sv.
M. Valienė — 5 sv.
R.I. Kvedaravičiūtė — 4 sv.
R. Gustainis — 4 sv.
I. Klumbys — 4 sv.
J. šukaitis — 4 sv.
A. Miliūnas 4 sv.
E.A. Tamašauskai — 4 sv.
P. Grokauskas — 3 sv.
J. Makaveckienė — 2 sv.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Pranešame, kad dėl susidariusių ap

linkybių šį rudenį nebuvo įmanoma su
šaukti tradicinio Tarybos posėdžio.

Sekantis Tarybos posėdis įvyks 1987 
m. sausio mėn. 10 d.

Smulkesnės informacijos bus paskelb
tos vėliau.

Tarybos Prezidiumas

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA
„Europos Lietuvio“ ir NKK kasdien nu

plėšiamas 1987 metų kalendorius jau iš
siųstas prenumeratoriams.

Įdomus kalendorius būtų graži kalėdi
nė dovana draugams ir pažįstamiems. Kas 
norėtų gauti daugiau egzempliorių, pra
šom kreiptis į laikraščio administraciją.

Kaina NKK ir „E.L.“ skaitytojams 4 
svarai, Amerikoje gyvenantiems 6 dol.

Derby
A.A. PETRO BUGAILISKIO 

PAVEIKSLŲ PARODA
Gruodžio 1-6 d. vyks a.a. dailininko 

Petro Bugailiškio Lietuvos vaizdų, šiena
pjūtės bei rugiapjūtės paveikslų paroda.

Paroda Derby Guildhall salėje, Market 
Place, yra rengiama ponios G. Bugailiš- 
kienės, kuri po vyro mirties jau pardavė 
keletą paveikslų net į Ameriką, Kanadą 
ir Europos kraštus. Ji kviečia Anglijos 
lietuvius atsilankyti į šią parodą ir pasi
grožėti Lietuvos vaizdais. R.A.P.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei U anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
KVIEČIAME Į BAZARĄ

Gruodžio 6 d., šeštadienį, Latvių Na
muose, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2, įvyks tradicinis, pabaltiečių 
moterų rengiamas, kalėdinis bazaras.

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ maloniai kviečia visus tautie
čius ir jų draugus kitataučius apsilanky
ti ir tuo paremti pabaltiečių moterų orga
nizacijų darbą.

Bazaras veiks nuo 11 vai. ryto iki 18 
vai. vakaro.

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

Iki malonaus pasimatymo!
Daina vietės

BALTARUSIŲ PASKAITOS
Prieš 30 metų įsteigtoji Anglo-Baltaru- 

sių draugija Londone 1986-87 akademi
nius metus pradėjo š.m. lapkričio 18 die
ną. Draugijos būstinėje (37 Holden Road, 
London, N12) susirinko baltarusiai ir jų 
draugai anglai bei rytų-europiečiai pasi
klausyti paskaitos, kurią paruošė žino
mas Lietuvos istorijos tyrinėtojas Mich
ael Giedroyc, gyv. Oxforde. Paskaitos te
ma: „Krėva — Lietuvos dilema 1384-1386 
metais.“
Prelegentas kalbėjo angliškai, ištardamas 

Lietuvos vietovių ir valdovų vardus tai
syklinga lietuvių kalba. Paskaitos klausę, 
lietuviai galėjo tuo tik pasidžiaugti. Bet 
gal dėl blogo rudens oro, lietuvių salėje 
buvo vos keli. Visi susirinkę buvo labai 
susidomėję didinga Lietuvos praeitimi, 
kada Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė bu
vo išsiplėtusi toli į Rytus ir Pietus. Tuo 
laiku Lietuvos valdovai turėjo išspręsti 
religijos pasirinkimo problemą.

Anglo-Baltarusių draugija šiais metais 
pradėjo jau 21-uosius akademinius metus. 
Kasmet ruošiamuose paskaitų cikluose 
jie išklauso po 6-7 paskaitas, kurias pa
prastai skaito Britanijos universitetų le- 
toriai — slavistai. Kartais yra pakviečia
mi paskaitininkai iš Lenkijos, ar Vak. 
Europos kraštų. Įdomesnės paskaitos vė
liau būna išspausdinamos draugijos žur
nale, kuris turi skaitytojų visame pasau
lyje. Tuo būdu yra puoselėjama baltaru
sių kultūra išeivijoje.

Sekanti paskaita Londono Baltarusių 
Namuose bus 1987 m. sausio 22 d. Apie 
baltarusių poeziją kalbės Liverpoolio uni
versiteto profesorius A. McMillin.

Anglo-lBaltarusių draugijos pirminin
ku yra Londono universiteto profesorius 
J. Dingley, kuris domisi ir lietuvių kalba 
bei Lietuvos istorija. Jis yra pakviestas 
ateinantį pavasarį skaityti paskaitą lietu
vių jaunimui Liet. Sodyboje.

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Prelegentas dr. Aleksandras Štromas, 
apie valandą trukusioje paskaitoje, su
minėjo keletą galimybių Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Deja, tokių galimybių- 
sąilygų, dabartiniu metu dar nėra. Tačiau, 
sakė, vilties nereikią prarasti.

Lietuvos kariuomenė, prelegentas tęsė, 
nepriklausomybės kovų metais, įteisino 
paskelbtą atsistatančios Lietuvos Aktą ir 
apgynė nuo gausių priešų savo tėvynę. 
Lietuvos partizanai, po II pasaulinio ka
ro, įrodė, kad Lietuva gera valia į Sovie
tų Sąjungą neįsijungė. Tai nebuvo klasių 
kova, kaip sovietai tvirtina, bet didvy
riškas pasipriešinimas prieš okupantą. 
Per keletą nelygių jėgų žūtbūtinės kovos 
metų, gal perdaug paaukota. Tačiau ir 
ateityje Lietuvos kariuomenei gal teks 
ryžingumą pakartoti. Suomija įrodė, kad 
ne vien tik skaičius lemia, bet pasiryži
mas, didvyriškas pasišventimas savo tė
vynei, — baigė prelegentas.

Žuvę kariai ir partizanai pagerbti atsi
stojimu.

Solistė Violeta Rakauskaitė-Štromienė

Manchesteris
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia M. lietuvių klube 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Kviečiame visus dalyvauti. Pradžiai ga

lite atsinešti savo maisto, vėliau bus duo
dami sumuštiniai.

Ramovėnų valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 22 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 

Manchesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube kariuomenės šventės minėjimą, ku
riame dalyvavo pilna klubo salė žmonių, 
atvykusių iš įvairių vietovių.

Minėjimą atidarė ramovėnų pirm. K. 
Murauskas, kuris pasveikino susirinku
sius, tarė įžanginį žodį ir pakvietė H. Vai- 
neikį skaityti paskaitos.

Prelegentas kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje peržvelgė Lietuvos kariuomenės 
raidą iki šio laiko, nepamiršdamas sava
norių, partizanų ir tų, kurie, vienokiu ar 
kitokiu būdu, tebekovoja už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Ši jo paskaita, 
kaip ir visos kitos, buvo įdomi, galima 
sakyti įdomesnė, nes kiekvienas paskai
tininkas po kiekvienos skaitytos paskai
tos darosi vis tobulesnis. Tylos minute 
buvo pagerbti visi už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę žuvę kariai. M. Ramo
nas padeklamavo tai progai pritaikytą 
eilėraštį.

Meninėje dalyje Nottinghamo „RŪTOS“ 
dainininkės G. Aleknavičienė ir B. Bishop 
duetu, vėliau prisidėjo V. Aleknavičius, 
padainavo 10 dainų, G. Aleknavičienė 
tarpe dainų padeklamavo du eilėraščius. 
Buvo naujiena ta, kad kai kurių mums 
žinomų dainų melodijos arba žodžiai bu
vo kitaip paįvairinti. Klausytojams patiko 
dainos ir bisui išsiprašė dar vienos.

A. Jakimavičius perskaitė C/V-bos 
sveikinimą kariuomenės šventės proga. 
E. Murauskienė perskaitė savo kūrybos 
poemėlę „Karys“. V. Motuzą padeklama
vo „Aukso kardas“.

Po programos r. Pirm. K. Murauskas 
padėkojo programos atlikėjams ir daini
ninkėms įteikė gyvų gėlių. Minėjimas 
baigtas sugiedant Lietuvos himną. Vėliau 
vyko pasižmonėjimas prie vaišių stalo ir 
klubo bare. Visi pakilioje nuotaikoje 
linksmai praleido laiką.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja H. Vaineikiui už paskaitą, 
„RŪTOS“ dainininkams už meninės pro
gramos atlikimą, eilėraščių deklamato
riams, klubui už patalpas, publikai už at
silankymą ir visiem, kurie prisidėjo prie 
šio minėjfimo pasisekimo.

A. P-kis

MIRĖ SIMONAS VASILIAUSKAS
Lapkričio 6 d. mirė senosios emigraci

jos lietuvis S. Vasiliauskas, sulaukęs 71 
metų amžiaus. Palaidotas lapkričio 12 d. 
St. Joseph's kapinėse Mostone. Paliko 
brolių, seserį ir eilę giminių.

Sužinota, kad mirė ir jau palaidota 
Agnieška žemeliauskienė. Ji senosios 
emigracijos lietuvė, kuri ištekėjo už Že- 
meliausko ir susilaukė dviejų dukterų. 
Liko nuliūdęs vyras ir šeima.

MŪSŲ LIGONIAI
Staiga susirgo Leopoldas Pūras. Lap

kričio 20 d. paguldytas Hop ligoninėje, 
NW4, Salforde. Jis yra Anglijos BIULE
TENIO administratorius, bet BIULETE
NIS apie Kalėdas išeis. Prenumeratos at
einantiems metams nepriimamos. Mano
ma išleisti dar porą numerių. Pasikeiti
mus praneš vėliau.

Serga M. lietuvių klubo sekr. Jonas 
Verbickas, kuris anksčiau turėjo nugaro
je skaudulio operaciją. Lapkričio 27 d. pa- 
raližavo kairę kūno pusę ir palietė veidą. 
Guli CrumpsaU'io ligoninėje, C3 palatoje. 
Laikinai sekretoriaus pareigas eina S. 
Lauruvėnas.

jau ne pirmą kartą Bradforde ir Vyties 
klubo salėje. Ir kaskart vis labiau laukia
ma. Ir šį kartą žavingai padainavo 14 dai
nų. Ją dainuojančią reikia ne tik klausy
ti, bet ir matyti. Aišku, reikia platesnės 
erdvės jos balsui ir grakštiems judesiams, 
bet jos menas ir čia nuoširdžiai įvertin
tas, nepagailėta aplodismentų ir gėlių!

Darosi vis sunkiau surengti bent kokį 
parengimą. Trūkumas prelegentų ir meno 
vienetų. Tai šitas kariuomenės minėji
mas, lapkričio 15 d., gražiai vėliavomis ir 
paveikslais papuoštoje Vyties klubo sa
lėje, su tokio aukšto lygio programa, bu
vo didelis pasisekimas.

Ačiū prelegentui dr. A. Štromui, šau
niajai lakštingalai Violetai, Jonui Pod- 
voiskiui, garso operatoriui, ir visiems 
gausiai į minėjimą atsilankiusiems. Pa
dėka rengėjams, ypatingai klubo valdybai 
už finansinę paramą ir M. Grybienei už 
vaišių paruošimą.

A-tas B.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS JUBILIEJAUS IŠKILMĖS

Lietuvių katalikų religinės šalpos or
ganizacija iškilmingai paminėjo savo si
dabrinį 25 metų jubiliejų. Iškilmės įvyko 
spalio 25 d. New Yorke.

šv. Patriko katedra šeštadienio vakarą 
buvo pilnutėlė. Iškilmingas šv. Mišias at
našavo arkivysk. Charles Salatka, konce- 
lebruojant vyskupams P. Baltakiui, V. 
Brizgiui, ukrainiečių vysk. B. Losten ir 
19 kunigų. Chicagos kardinolas J. Bernar
din taip pat dalyvavo, kaip garbingiau
sias šių iškilmių dalyvis. Pamaldas pra
dedant sveikino New Yorko kardinolas 
J. O'Connor. Mišių skaitymus atliko Gin
tė Damulšytė ir M. Skabeikienė. Lietuviš
kai giedojo Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas V. Ralio.

Vos už keletos gatvių nuo šv. Patriko 
katedros yra vienas garsiausių New Yor
ke Waldo rff-Asto ria viešbutis, kuriame 
tą patįį vakarą įvyko didžiulis banketas. 
Bankete dalyvavo iš viso apie 220 svečių, 
lietuvių ir amerikiečių. Atidaromąjį žo
dį tarė dr. J. Kazickas, organizacinio ko
miteto pirmininkas. Banketą pravedė 
Thomas Bird, Queens kolegijos politinių 
mokslų profesorius. Kalbėjo Linas Koje

PKEM1JA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 

savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dole

rių premija skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietu
vių, anglų ar kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. (pašto antspau
das) ;

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma 
Žiuri komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Žiuri komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos 
Komisijai 

13400 Parker Road 
Lockport, ILL 60441

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 Podvoisikiai maloniai kviečia 
jus iš anksto užsisakyti vietą Kūčių ir 
Kalėdų dienoms.

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

don, 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

NAUJO SEZONO 
TREJOS DEVYNERIOS

Pakelis su prisiuntimu kainuoja 5 sv.
Baltic Stores & Co„ 

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB. 
Telef. 469 2592. 

lis, perdavęs prez. Ronald Reagano svei
kinimą, ukrainiečių vysk. B. Losten, 
vysk. V. Brizgys, dr. V. Vygantas, kuris 
svečius supažindino su šio vakaro garbin
gu asmeniu kard. J. Bernardin. Kardino
las J. Bernardin savo šiltame žodyje kal
bėjo, kad jei piktinamės žmogaus teisių 
persekiojimu P. Afrikoje, Lotynų Ameri
koje, tai juo labiau turime piktintis tokiu 
persekiojimu Lietuvoje, už geležinės už
dangos. Kard. Bernardinui buvo įteiktas 
prelato Končiaus vardo žymuo. Meninę 
programą atliko ansamblis „Harmonija“.

Bankete dalyvavo daug svečių ir iš to- 
limesnų vietovių: J. Kojelis, iš Romos 
rektorius prel. A. Bartkus, St. Lozoraitis, 
jr., kons. A. Simutis, A. Gečys ir daug ki
tų. Chicagai buvo ypač gausiai atstovau
jama.

Dabartinis Religinės šalpos direktorius 
kun. K. Pugevičius buvo šių iškilmių ini
ciatorius. Su pagarba reikia pažymėti jo 
nepaprastą kuklumą, kuris neleido jam 
banketo metu net sėdėti prie garbės sta
lo.

jb („Draugas“)

PAŠA V L YJE
— Kovai su nusikaltimais Londono po

žeminio traukinio stotyse paskirta 15 mili 
jonų svarų. Praėjusiais metais iš viso 
užregistruota 15,300 nusikaltimų.

— Sovietų valdžia pakėlė turistams 
Bolšoi teatro bilietų kainas. Dabar jie tu
rės mokėti po 15 rublių. Sovietų pilie
čiams kaina lieka ta pati — 3.50 rb. Turis
tai turės mokėti užsienio valiuta. Ameri
kiečiui kainuos 22 doleriai, anglui — 14.66 
sv.

Viena maskvietė, išgirdusi apie kainų 
pakėlimą turistams, pareiškė: „Jie laimin
gi, nes gali be eilės įeiti, aš, pavyzdžiui, 
dar nė karto tame teatre nebuvau".

— Sovietų jaunimo laikraštis „Komso- 
molskaja Pravda“, rašydamas apie tea- 
tių ir kinų stoką, padarė išvadą, kad so
vietų jaunuolis vidutiniškai tik kartą per 
šešis metus gali gauti bilietą į jaunimo 
teatrą.

— Kiniečių Bonnos ambasadoje vyres
nis prekybos atstovas Tu Bingru su žino

ma pasiprašė V. Vokietijoje politinio 
prieglobsčio.

— Afganistano komunistinė valdžia pa
skyrė nepartinį H.M. Tsamkanį „Revoliu
cinės tarybos“ galva. Jis pakeičia prezi
dentą Babraką Karmai;, kuris atsistaty
dino.

— Gdanske buvo surengtos padėkos pa
maldos už politinių kalinių išlaisvinimą 
Lenkijoje. Dalyvavo apie penkis tūkstan
čius tikinčiųjų, jų tarpe buvo ir Walen- 
sa. Vienas iš išlaisvintų Solidamosc vei
kėjų, Bujak, pareiškė, kad toliau tęs ko
vą už pilietinių ir socialinių teisių įgy
vendinimą Lenkijoje. „Politinių kalinių 
paleidimas, pabrėžė jis, yra neabejotinai 
svarbus ir reikšmingas įvykis, tačiau dar 
nėra jokios vilties, kad opozicija Lenki
joje būtų įteisinta“.

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 7 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradforde — gruodžio 7 d., 12.30 val.
Coventry — gruodžio 7 d„ 14 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone Spa — gruodžio 7 d., 16 

vai., Šv. Petre.
Stroude — gruodžio 13 d„ 15 val., Beec

hes Green.
Gloucesteryje — gruodžio 13 d., 11.30 

vai., šv. Petre.
Nottinghame — gruodžio 14 d., 11.15 

Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 14 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles — gruodžio 14 d., 12.15 val.
Corbyje — gruodžio 14 d„ 14 vai., šv. 

Patrike.
Derby — gruodžio 21 d., 14 val., Bridge 

Gate.
Huddersfielde — gruodžio 21 d., 13 vai.
Nottinghame — gruodžio 21 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptone — gruodžio 21 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven Street.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.

ROŽINIS
Rožinis — gruodžio 6 d., 4.30 vjpp., 

prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta 
pasiekiama iš naujosios autobusų sto
ties Nr. 513. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Artinantis Kristaus gimimo šventei, 
melsimės už mūsų vargstančių tautiečių 
Lietuvoje ramybę ir taiką.

N. Narbutienė
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