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Izraelio ministeriu kabinetui 
sutikus žymiai pakelti mokytojų 
atlyginimą, finansų ministeris 
Yigael Hurwitz atsistatydino, 
nes jautė, kad dėl to jis pra
laimėjęs kovą su infliacija. 
Jam atsistatydinus, vyriausybės 
koalicija parlamente neteks dau
gumos. Spėliojama, kad nauji 
parlamento rinkimai bus pa
skelbti šį pavasarį.

JT be balsavimo priėmė nu
tarimą, pagal kurį kiekviena 
valstybė yra įpareigojama pain
formuoti JT apie kiekvieną prieš 
užsienio diplomatus įvykdytą 
pasikėsinimą ir pranešti, kas bu
vo padaryta nusikaltėliam su
imti, kaip jie buvo nubausti 
ir kokių žygių imtasi, kad ateity 
tokių nusikaltimų neįvyktų.

Ženevoj vykusi JT konferen
cija paliaubom tarp Pietvakarių 
Afrikos liaudies organizacijos 
remiamų partizanų ir Namibiją 
pagal JT mandatą valdančios 
Pietų Afrikos buvo pertraukta 
nepasiekus jokio susitarimo. Or
ganizacija yra numačiusi prašy
ti JT paskelbti Pietų Afrikai 
ūkines sankcijas.

Libijos kariuomenei įsitvirti
nus Čade, Libija ir Čadas pasi
skelbė sudarą vieną valstybę. 
Prancūzija, kuri Čadą anksčiau 
valdė kaip koloniją, į gretimą 
Centrinės Afrikos respubliką pa

tą aliejaus ieškojimo sutartį.
V. Vokietija svarstanti Saudi 

Arabijos siūlymą pirkti didelį 
ginklų ir karo priemonių skai
čių. 1971 V. Vokietijos minis- 
terių kabinetas buvo nutaręs ne
parduoti ginklų į tas sritis, kur 
yra didelis įtempimas.

Lenkijos sunkiosios pramonės 
darbininkų dauguma šeštadienį 
neatvyko į darbą, nors vyriau
sybė ir buvo pagrasinusi nemo
kėti atlyginimo už nedirbtą 
dieną. Nepriklausoma darbinin
kų unija reikalauja, kad vyriau
sybė laikytųsi savo pažado — 
įgyvendinti 5 darbo dienų savai
tę, o vyriausybė atsisakinėja, 
įtikinėdama, kad toks staigus 
perėjimas sugriausiąs Lenkijos 
ūkį.

Zimbabvės min. pirmininkas 
Robert Mugabe pašalino iš mi- 
nisterių kabineto buvusį savo 
varžovą ir vidaus reikalų mi- 
nisterį Joshua Nkomo ir baltąjį 
ūkininką nužudžiusį žmonių jė
gos planavimo ministerį Edgar 
Z. Tekere. Nkomo ne tik vado
vavo už Zimbabvės nepriklau
somybę kovojusiem partizanam, 
bet ir tebėra pripažintas Nde- 
bela genties vadas. Ši gentis su
daro 18 proc. krašto gyventojų.

Salvadoro partizanai yra pra
dėję didelio masto puolimus 
prieš kraštą valdančią juntą, bet 
žymesnių laimėjimų tuo tarpu 
nepasiekė.

Sov. S-ga painformavo V. Vo
kietiją ir Austriją, kad jom 
tiekiamų dujų kiekis per šių me
tų pirmą ketvirtį bus 1/3 suma
žintas.

Ziyang paragino JAV atitraukti 
savo kariuomenę iš P. Korėjos ir 
sudaryti su Š. Korėja taikos su
tartį.

Nigerijos islamo sektai pradė
jus puldinėti vyriausybės įstai
gas provincijoj, turėjo įsikišti 
kariuomenė, kuri per porą sa
vaičių užmušė per 1,000 sektos 
narių.

Lenkijos komunistų partijos 
galva Stanislaw Kania griežtai 
įspėjo privačius ūkininkus ne
bandyti organizuoti nepriklau
somos unijos ir nekelti krašte 
anarchijos ir politinės opozici
jos. Velionis buvo gimęs 1913 spa-

Brockton, Mass^ sausio 14 
mirž kun. dr. Vaclovas Širka, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų

dies priepuoliu. Prieš tai buvo 
patekęs į ligoninę, bet sveika-
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puolių. Palaidotas sausio 19, pir
madienį.

birželio 3 Kaune. Kunigų semi-

KRATOS, TARDYMAI, AREŠTAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

1980 gegužės 29 tardymui į 
Vilniaus KGB buvo iškviestas 
Sasnavos klebonas kun. Albinas 
Deltuva. Čekistas Rainys klausi
nėjo apie suimtąją Oną Vitkaus
kaitę: ar ji tikrai dirbusi prie 
Sasnavos bažnyčios, ar ji kartais 
neduodavusi skaityti LKB Kro
niką? Tardytojas teiravosi ar 
kun. Deltuva tikrai pasirašęs 
kai kuriuos sovietinei valdžiai 
adresuotus dokumentus. Tardy
mo protokolo kunigas nepasira
šė, motyvuodamas, jog jis nesąs 
tikras, kad tardytojai nagrinėja 
nusikaltimą. Jo nuomone, po ke
liasdešimties metų, gal būt, 
tiems, kuriuos dabar laiko nusi
kaltėliais, bus statomi pamink
lai. Tardytojas Rainys tvirtino, 
kad jie abu — kunigas ir tar
dytojas — šito nesulauksią. Pa
leisdamas kun. Deltuvą į namus, 
tardytojas Rainys tvirtino, kad 
kunigai — Svarinskas, Tamkevi
čius ir Zdebskis — veltui deda- 
pastangas, vis tiek nieko nepa- 
keisią.

1980 birželio 2 į Kauno m. 
Valstybinio saugumo komiteto 
skyrių buvo iškviesta Bernade
ta Mališkaitė. Auklėjamąjį darbą 
atliko kažkoks pavardės neišdrį
sęs pasisakyti saugumietis. Dvi 
su puse valandos jis aiškino, 
koks turįs būti tikintysis. Tardy
tojas nėrėsi iš kailio, norėda
mas įtikinti, kad Bažnyčia Lie- 

vę; sakėsi esą labai humaniški 
ir iš bažnyčios nieko neišvaro. 
Pokalbio metu čekistas ištisai 
šmeižė kunigus, vadino juos va
nagais ir kraugeriais. Kartas nuo 
karto sekė klausimai: ar pažįsta 
suimtąją Navickaitę, Janulį, ar 
nematydavo jų lankantis Onos 
Vitkauskaitės bute?

Po pietų su Mališkaite kalbė
josi saugumo viršininkas Bag
donas. Jis aiškino, kad Mališ- 
kaitė nepažįstanti gyvenimo, 
kad aplink ją tyko daugybė pa
vojų, ir ji jau pakliuvusi blogų 
žmonių įtakon. Patarė apmąstyti 
savo gyvenimą ir padaryti rei
kiamas išvadas.

1980 birželio 13 Kybartų kle
bonas kun. Sigitas Tamkevičius 
gavo kvietimą birželio 17 nu
vykti tardymui į Maskvą (Mala- 
ja Lubjanka 12 a). Nenuvyko.

Birželio 23 Vilkaviškio rajono 
KGB viršininkas Vaišvila as
meniškai įteikė kun. Tamkevi- 
čiui kvietimą, kad sekančią die
ną prisistatytų pas Maskvos m. 
KGB tardytoją Kopajevą. Kun. 
Tamkevičius pareiškė, kad į tar-

KAIP GR|ŽO 
SADŪNAITĖ?

Iš Lietuvos K. B. 
Kronikos Nr. 44

1980 liepos 8, baigusi ištrė
mimo bausmę Sibire-Boguča- 
nuose, Nijolė Sadūnaitė gavo 
pasą ir per Rygą išskrido į 
Vilnių. Liepos 9, vos spėjus lėk
tuvui nusileisti Rygos aero
uoste, stiuardesė įsakė visiems 
keleiviams paruošti pasus ir bi
lietus, kuriuos, išlipant iš lėk
tuvo, tikrino trys uniformuoti 
milicininkai. Patikrinę N. Sadfl- 
naitės ir jos palydovo pasus, pa
reigūnai paaiškino, jog jiems 
esą kažkokių neaiškumų ir pa
kvietė sėstis į šalia lėktuvo sto
vinčią automašiną, kurioje laukė 
trys čekistai iš Vilniaus. Po pen
kių valandų kelionės "Volga" 
pasiekė Vilnių. Atvežė prie pat 
namų Architektų gatvėje, saugu- 

dymą nevyksiąs, nes apie jokius 
nusikaltimus Maskvoje nieko 
nežinąs, todėl neturįs ką pa
liudyti. O jei jis pats saugumie
čiams esąs reikalingas, jie patys 
galėsią jį nusivežti.

1980 birželio 23 tardymui į 
Vilniaus KGB buvo iškviesta 
kapsukietė Genė Paliaukaitė. 
Tardytojas Rainys klausinėjo ar 
Paliaukaitė pažįstanti suimtuo
sius: Buzą, Janulį, Navickaitę 
ir Vitkauskaitę, ar skaičiusi LKB 
Kroniką, ar pažįstanti kun. Tam- 
kevičių, ar yra buvusi Kybartuo
se, ar pažįstanti Birutę Briliū- 
tę ir kt.? Kai tardomoji pareiš
kė, kad minėtų asmenų nepa
žįstanti, tai tardytojas Rainys ap
gailestavo, kad jinai nelaimėje 
išsiginanti savo draugių ir viską 

palengvintų. Tardytojas Rainys 
teigė, kad Paliauskaitė savo na
muose įkūrusi bendrabutį.

Po pietų pertraukos tardytojas 
Rainys atėjo išgėręs; patarė Pa- 
liaukaitei ištekėti, nes tada bū
sianti normalus žmogus. Rainys 
labai supyko, kai Paliaukaitė ne
pasirašė tardymo protokolo: “Ži
nom tą jūsų dainelę — nežinau, 
nepažįstu, nepasirašysiu! Kas 
tave taip primokino? Jūs visos 
esate apmokytos!” — plyšojo 
tardytojas.

1980 birželio į Vifflftį tar
dymui buvo iškviesta mokytoja 
Birutė Briliūtė. Visą dieną ją tar
dė čekistas Gavėnas; kaltino, 
kad Briliūtė bendradarbiavusi 
su suimtaisiais — Bužu, Januliu, 
Navickaite ir Vitkauskaite, klau
sinėjo apie Kybartų kleboną 
kun. Sigitą Tamkevičių ir Ky
bartų bažnyčios vargonininkę 
Genovaitę Mačenskaitę. Kai Bri
liūtė į tardytojo klausimą atsa
kydavo “nepažįstu”, “neprisi
menu” ar “nežinau”, tardytojas 
Gavėnas grasindavo įrašysiąs į

Intemational USA Affiliate direktorius G. Elston, Cardinal’s Commissfon on Human 
Relations narė vienuolė G. Coleman ir Reader’s Digest vyresnysis redaktorius K.

miečiai palinkėjo Nijolei, “kad 
daugiau nereikėtų susitikti” ir 
paleido.

Kokiam tikslui buvo reikalin
ga šita čekistų “palyda”? Ogi, 
kad tie, kurie su gėlėmis buvo 
nuvykę į Rygos ir Vilniaus aero
uostus negalėtų jos pasveikinti 
ir įteikti gėlių, kad vėliau sau
gumiečiai galėtų sakyti, jog Ni
jolės Lietuvoje niekas nelaukė 
ir nepasitiko.

Žinią apie Nijolės Sadūnaitės 
sugrįžimą greitai pranešė įvel

protokolą, kad tardomoji atsisa
kanti duoti parodymus (už atsi
sakymą duoti parodymus liudi- 

džiamojon atsakomybėn). Tar
dytojas Briliūtę įžeidinėjo, vą

pėn. Čekistas išdrįso net teigti, 
kad Briliūtė esanti kun. Tamke- 
vičiaus draugė; tardytojas nesi
drovėjo net šmeižto, teigdamas, 
kad pats kun. Tamkevičius tar
dymo metu esąs sakęs, kad, kol 
Briliūtė esanti jauna, ja pasinau
dosiąs, o paskui kaip šiukšlę 
išmesiąs į gatvę.

Tardytojas Gavėnas gyrėsi tar
dąs suimtąją Navickaitę. Su iro- 

siūlė, kad Briliūtė apie šitai 
visiems papasakotų. Iš tikrųjų 
jo žodžiuose, kalbos tone, ma
nierose buvo labai daug grubu
mo, žiaurumo ir cinizmo.

Baigdamas apklausą Gavėnas 
pasisiūlė apmokėti kelionės iš
laidas, tačiau Briliūtė atsisakė, 
motyvuodama, kad jai nereika
linga pašalpa iš tokios valdžios, 
kuri laiko kalėjimuose nekaltus 
žmones.

1980 birželio 26 kybartietė 
Ona Kavaliauskaitė (bažnyčios 
puošėja) buvo iškviesta į Vil
niaus Saugumą pas tardytoją 
Gavėną. Pradžioje tardytojas pa
sisiūlė apmokėti kelionės išlai
das, tačiau Kavaliauskaitė atsisa- 
kėHmtf pinigus. Tardymtnr 
teismo išlaidos vėliau išieško
mos iš nuteistųjų. Tada tardyto
jas ir sekretorė pradėjo šaukti: 
“Daugiau šitom davatkom pi
nigų nesiūlysime!” Kai Kava
liauskaitė paklausė, kodėl jie 
taip šaukią, tardytojas pagrasino 
paromis.

Kavaliauskaitei buvo priminta, 
kad ji esanti iškviesta suim
tųjų — Bužo, Janulio, Navickai
tės ir Vitkauskaitės — byloje liu
dininke. Kai Kavaliauskaitė atsi
sakė pasirašyti, jog supažindin- 

rios radijo stotys. Žmonės klau
sinėjo vieni kitus: "Kaip pama
tyti Nijolę?" O tie, kurie ją su
tikdavo, sakė: “Ačiū tau, Nijole,

šelius metus švietei Tautai ir 
pasauliui, žadinai visus nenusi
lenkti melui bei prievartai, būti 
ištikimiems Dievui ir Tėvynei”. 
O N. Sadūnaitė skubindavosi 
pasakyti: “Ačiū, ačiū visiem už 
maldas ir visokeriopą paramą. 
Tik jūsų maldų dėka pajėgiau 
viską pakelti..

gramą f 15 min. ilgumo) paruošė 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos ilgamečiai talkininkai 
Rima ir Gabrielius Mirimai, šiuo 
metu aktyviai įsijungę į rezis
tento Vlado šakalio odisėjos iš
populiarinimą amerikiečių 
spaudoj. Antrąją programą, kuri 

<25 minučių ilgumo), paruošė 
Clevelando visuomenininkai ir 
JAV LB kultūros tarybos nariai 
Juozas Stempužis ir Algis 
Rukšėnas. Asmenys, turintieji 
pažinčių ir galintieji radijo pro
gramas įpiršti amerikiečių radijo 
stotim, yra kviečiami rašyti JAV 
LB VRT-bos reikalų vedėjui Ant 
Gailiušiui adresu: 704 Benson 
St., Philadelphia, Pa. 19111. 
Kreipiantis prašoma pažymėti, 
kurios magnetofoninėse juoste
lėse įrašytos programos pagei
daujama.

Teresės Gečienės, Philadel- 
phijos LB apylinkės pirminin
kės, pastangomis plačiai klauso
ma Philadelphijos klasikinės 
muzikos stotis WFLN ir šiais 
metais sutiko skirti pusvalandį 
laiko Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimui. Progra
ma bus girdima vasario 15, sek
madienį, 6:05 vai. vakaro banga 
95.7 FM.

Atsiliepdama į prašymą, JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba 
pasiuntė Indianapolio tarptauti
niam centrui knygų ir kitokių

ta su liudininko teisėmis, tardy
tojas vėl gąsdino baudžiamąja 
byla. Čekistas teigė, kad po kra
tos Kavaliauskaitė ne pati sure
dagavo protestą respublikiniam 
prokurorui, bet kun. Tamkevi
čius. Tardytojo nuomone, kratos 
oeta pMimtit pas Kavaliauskaitę 
daiktai esą ne jos, o kun. Tam- 
kevičiaus ir be reikalo tuos daik
tus ji pasisavinanti. Kavaliaus
kaitė tvirtino, kad visi proteste 
suminėti daiktai — “Lietuvos 
archyvas”, “Aušra”, rašomoji 
mašinėlė ir kt esą jos nuosavy
bė. Tardytoją ypatingai domino, 
iš kur Kavaliauskaitė gavusi ra
šomąją mašinėlę ir kokiam tiks
lui galvojusi ją panaudoti.

(Bus daugiau)

MIRĖ KUN. DR. VACLOVAS ŠIRKA

leidinių apie Lietuvą. Už tai 

aiškinimų dėl nepilieČiųliudjji- . 
mų naudojimo JAV' teismuose, 
ypač bylose, keliamose taria- 
miem nacių karo nusikaltėliam. 
Gautas teisingumo sekreto
riaus pavaduotojo Alan A. Parker 
laiškas, kuriame paaiškinama, 
kad kreipimuisi suteikta eiga ir 
greitu laiku bus duotas atsaky
mas.

Aldona Zailskaitė, gyvenanti 
Cicero, III., dažnai talkina JAV 
LB-nei, tikrindama anglų kalbą 
jos leidžiamiem veikalam. Šiuo 
metu ji yra sutikusi sistemin
gai peržiūrėti dr. R. Šilba- 
jorio redaguojamą kolektyvinį 
veikalą “The Mind Against the 
Wall: Essays on Lithuanian Cul- 
ture under Soviet Occupation”. 
Peržiūrės turinį, suvienodins iš
našas, bibliografiją, terminologi
ją ir kt. A. Zailskaitė taip pat 
sutiko palaikyti ryšius su leidyk
la ir rūpintis veikalo korektū
romis. Minimas veikalas yra fi
nansuojamas iš lietuvių visuo
menės laisvinimo darbui surink
tų aukų, kurios buvo tam reika
lui skirtos per Lietuvių Bend
ruomenę. Veikalą planuojama 
išleisti šį pavasarį.

Inž. Algimantas Gečys, JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirm., LB vienetam ir 
visuomenei paruošė pavyzdinę 
medžiagą Vasario 16-ajai atžy
mėti kitataučių tarpe. Ši medžia
ga apima pavyzdinius laiškus 
kongreso nariam, JAV preziden
tui, valstybės sekretoriui, minė
jimo rezoliucijos pavyzdį, laiš
kus redakcijom vedamųjų 
straipsnių reikalu, “press re
le ase”, senatorių ir kongres- 

rintieji šia pavyzdine informaci
ja pasinaudoti yra kviečiami 
kreiptis į JAV LB VRT-bos rei
kalų vedėją Ant. Gailiušį, 704 
Benson St., Philadelphia, Pa. 
19111.

Ir šiais metais JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos rūpes
čiu yra išleista brošiūra, nu
šviečianti LB-nės darbuotojų 
pastangas laisvinimo sirty 1980 
metais. Brošiūra yra pailiust
ruota nuotraukomis su įvairiais 
valdžios pareigūnais. Joj taip 
pat yra išspausdintas JAV LB 
krašto valdybos pirmininko inž. 
Vyt Kutkaus kreipimasis į lietu
vių visuomenę.

A.G.

MIRĖ M. ŽADEIKIENĖ

Marija Žadeikienė-Radzevi- 
čiūtė mirė sausio 16, penkta
dienį, 3 v. ryto, miegodama se
nelių namuose Milboro, Dela- 
ware. Palaidota sausio 19, pirma
dienį, Mt Olive kapinėse Wash- 
ingtone, D.C., šalia vyro Povilo 
Žadeikio, kuris buvo Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris, miręs 1957 ge
gužės 11. Velionė buvo Ameri
kos lietuvaitė, turėjo apie 90 
metų. Liko brolio vaikai New 
Jersey valstybėje.

Povilas Žadeikis ilgą laiką 
buvo Lietuvos generaliniu kon
sulu New Yorke, 1935 liepos 1 

siuntiniu ir įgaliotu ministeriu 
Washingtone. Buvo gimęs 1887 
kovo 26. Jų dukra Mirga, ištik
ta širdies priepuolio, mirė 1980 
lapkričio 6. Buvo mokytoja.

dirbo Albany vyskupijoje. Svei- 

nauti i Brocktono Nukryžiuoto-
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Kaip žinia, tariamoji antroji

nius titulus. JAV LB nekovoja 
su ja tariamoje jos, pasak 
VLIKo pirmininko pranešimo

o tik prieš LB-ės vardo pikt
naudžiavimą. JAV LB savo va
dovybę sudaro tiesioginių ir vi-

zicinė grupė, pasisavinusi

ŽVILGSNIS Į VLIKO SEIMĄ 
TORONTE

Lietuviškoji knyga
Kai patenki į biblioteką, ro

dos, akys prašvinta — kiek čia 
knygų, kiek čia minčių, žinių, 
kiek čia grožio! Knyga aiškiai 
liudija apie mūsų kultūringumą. 
Juo labiau draugausime su kny
gomis, juo mes patys pasidary
sime šviesesni, patrauklesni, la
biau suprasime gyvenimą, ge
riau atliksime savo pašaukimo 
pareigas.

Angliškų knygų čia visur pil
na. Jos nejučia skverbiasi į lietu
viškus namus ir išstumia iš čia 
lietuvišką knygą. O tai negerai. 
Ji turi teisę įeiti ir į mūsų 
namus, bet mes patys tuo pa
čiu neturime atstumti lietuviš
kos knygos.

Ir kaip laikosi ta lietuviška 
knyga? Okupuotoje Lietuvoje 
išleidžiama nemaža knygų. Ir jų 
tiražai nemaži. Propagandinė, 
komunistinė literatūra tęn viską 
nustelbia. Jos išleidžiama di
džiausiais tiražais. Gera knyga ir 
ten tuojau išgraibstoma, arba 
gaunama tik per pažintis, už ky
šius. Ir ten naujai knygai pasi
rodyti nėra taip lengva. Viską 
cenzūruoja partija. Be jos palai
minimo nieko negali padaryti. 
Suprantama, ten neatspausdinsi 
religinių knygų, Lietuvos istori
jos, patriotinių knygų. Visa bus 
partijos sargų sulaikyta.

Gyvendami laisvėje, turime 
visas sąlygas leisti knygas, 
skleisti lietuviškas mintis, rašyti 
ką tik norime. Pinnon vieton 
reikia' skubiai rašyti tokias kny
gas, kurių negalima išleisti Lie
tuvoje. Reikia mum daugiau 
religinio turinio knygų. Skubiai 
reikia išleisti Lietuvos istoriją. 
Išleisti tokiame formate, kad bū
tų patogi pasiimti kelionei, kad 
būtų patogu pervežti į kraštą. 
Ten Lietuvos istorija klastojama 
pagal Maskvos direktyvas. Vi
sur aukštinama Maskva, atiduo
dami visi nuopelnai jai. Iškrai
pomi ir patys faktai Maskvos 
naudai. Ir jaunimas jau nebeži
no, kaip ten senovėje buvo, nes 
neturi tikslios ir teisingos Lie
tuvos istorijos.

Tad didžiosios organizacijos 
kuo skubiausiai turi organizuoti 
Lietuvos istorijos išleidimą. Pir
miausia reikia suorganizuoti, 
kas parašytų ir parengtų rank
raštį. Tokių žmonių yra, tik 
reikia sudaryti jiem sąlygas. Ga
li tai būti ir kolektyvinis dar
bas, — vienas parašo vieną sky
rių, kitas kitą.

Veikia keli knygos klubai, ku
rie stengiasi pastoviai leisti kny
gas, bet — nevienam autoriui 
atsiranda daug sunkumų, kaip 
knygą išleisti. Išleidus sunku iš
platinti. Knygos klubai turi savo 
prenumeratorius, kuriem tuoj ir 
pasiunčiama knyga. Jie net 
pigiau už knygą moka. Tai įga
lina knygą tuoj paskleisti, išpla
tinti.

Tų knygos klubų galėtų būti ir 
daugiau. Pavyzdžiui, toks kny
gos klubas galėtų susikurti ir ry
tiniame pakraštyje, apimti bent 
kelias lietuviškas kolonijas.

Tokie klubai gali ir patys or
ganizuoti naujas knygas. Gali 
susirasti autorių ir jam užsakyti 
parašyti veikalą. Klubai gali ir 
mokesčiu apsidėti, kad būtų 
lėšų paskui knygom paruošti ir 
išleisti.

Praeitame amžiuje, kai Lenki
ja buvo ir padalinta ir oku
puota, Lenkijos didikai, turtuo
liai sugebėjo organizuoti naujų 
knygų paruošimą, parašymą ir 
išleidimą. Tada jie išleido savo 
istorijos gražiausius tomus. Iš
leido privačia parama, nes švie
suomenė suprato knygos reikš
mę ir ją rėmė visokiais bū
dais.

Čia iniciatyvos galėtų imtis 
Lietuvių Bendruomenės dali
niai, gal Kultūros Taryba, gali 
imtis ir Lietuvių Fondas, kitos 
didžiosios organizacijos — šau
liai, skautai, ateitininkai.

Tad paruoškime daugiau lie
tuviškų svarbių ir būtinų knygų 
ir jas išleiskime. Visa tai orga
nizuodami, prisiminkime ir oku
puotą Lietuvą. Ir ji laukia mūsų 
paramos ir mūsų knygų.

nėm grupėm į LB veiklą grįžti, 
o ne izoliuotis atskiroj organi
zacijoj, apie kurią dabartinė 
VLIKo vadovybė kalba. Užuot 
palaikęs tariamų dviejų bend
ruomenių išgalvojimą, VLIKas 
turėtų vykdyti 1978.XII.9-10 
Chicagos seime priimtą nutari
mą: “Seimas ... kviečia lietuvių 
visuomenę Bendruomenės veik
loje aktyviai dalyvauti, o JAV 
Bendruomenę sudaryti palan
kias sąlygas visų pažiūrų lietu
viams jausti, kad ji visiems sava, 
laiduojant jų neginčijamą ir pro
porcingą dalyvavimą” (Draugas, 
1979.1.13, Nr. 11).

Toliau dr. K. Bobelis nusi
skundė, kad VLIKo valdyba bei 
taryba turinčios bendradarbiavi
mo problemų su pačia PLB 
valdyba, ypač su jos pirminin
ku p. Kamantų, kuris viską ap- 
verčiąs “aukštyn kojom ir labai 
greitai pristato lietuvių visuo
menei įvykius taip, kaip jam ga
lėtų būti naudingiau”. Tarp aš- 
tuonių išskaičiuotų lyg kokių 
nuodėmių, papildytų Kamanto,

Vliko valdyba ir Vliko seimo rengėjai. I-oje eilėje iš k. V. Banelis, M. Noreikienė, 
prel. J. Balkūnas, Vliko pirmininkas dr. K. Bobelis, A. V Vakselis, A. Firavičius. II-oje
eilėje — A. Masionis, G. Rugienis, A. Giedraitis, A. Skilius, A. Patamsis, L. Girinis-
Norvaiša. Nuotr. St Dapkaus

Gečo, Gurecko, Pasaulio Lietu- 

atrodo buvusi šeštoji — LB 

konferencijoj New Yorke 1960 
m. dėl pasiruošimo Madrido 
konferencįjai. Pagaliau kaip 
PLB ir JAV LB galėjo dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo konferenci
joj, kuomet jų vadovų pono Ka
manto ir Gečo dukterys tuo lai
ku buvo komunistinio okupanto 
vaišinamos mūsų pavergtoje tė
vynėje, švęsdamos kartu su oku
pantu 40 metų Lietuvos paver
gimo šventę” (p. 9).

Bandykim pažiūrėti į pristaty
tų įvykių bei jų motyvų miš
rainę:

1) minimoj VLIKo sukviestoj 
1980.VI.21 konferencijoj dr. K. 
Bobelis, pakartotinai klausia
mas, kodėl PLB nedalyvauja, 
atsakinėjo — nežinąs, kodėl 
PLB nedalyvaujanti, nors PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas jau 
gegužės 29 buvo VLIKui šiaip 
atsakęs į jo bendralaiškinį or
ganizacijom pasiųstą kvietimą: 
“Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
precedentus ir buvusių valdybų 
praktiką, veiksnių konferencijos 
visada buvo šaukiamos bendru 
VLIKo ir PLB valdybų susitari
mu, iš anksto pasitarus dėl 

veiksnių konferencijos pobū
džio, tikslų, programos, dalyvių

tos. Iš anksčiau spaudoje pa-

darbotvarkės PLB valdyba susi
darė nuomonę, kad tai yra Jūsų 

bet ne veiksnių konferencija. 
Linkime Jums geriausios sėk
mės ir darbingų posėdžių”.

Atrodo tai gana korektiškas 
pakviesto&organizacijos pasiaiš
kinimas dėl negalėjimo daly
vauti ir drauge kurtuaziškas lin
kėjimas, kad konferencija būtų 
sėkminga. Į tokį linkėjimą bei 
sveikinimą paprastai atsakoma 
padėkos pareiškimu. Konferen
cijos eigoj pasirodė, kad VLIKas 
buvo į ją pakvietęs ir vad. re
organizuotos bendruomenės 
atstovus — jų atvyko net trys. 
Jie net sveikino pačią konferen
ciją, nors sveikinimų nebuvo 
numatyta...

Šia proga prisimintina, kad 
paskutinė sutarta tradicinių trijų 
veiksnių (VLIK, PLB ir ALT) 
konferencija buvo sušaukta 1975 
pavasarį Chicagoj, vadovaujant 
tuometiniam VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūnui. Nežiūrint to iš anksto 
sutarimo, tuometinis ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis pristatė 
nekviestus vad. reorganizuotos 
bendruomenės atstovus, tuo pa
čiu suardydamas visos konferen- 

ciįjos eigą, ir vėliau dėl ALTos 
užmojo išplėsti dalyvių skaičių 
veiksnių konferencijos nebega
lėjo būti sušauktos.

2) Toliau atitaisant pristatytų 
VLIKo pirmininko įvykių eigą, 
pasirodo, kad aukščiau minėtų 
LB-ės vadovų moksleivės duk
ros, pasinaudodamos Velykų 
atostogomis Vasario 16 gimnazi
joj (Velykos balandžio 6), pano
ro aplankyti savo tėvų kraštą.

3) “Cirkinės” iškilmės, skirtos 
vad. tarybų valdžios Lietuvoje 
atkūrimo 40-čiuLa^tymėti, buvo 
surengtos liepos 11 (žiūr. jų ap
rašymą 1980.VII.12 Tiesos Nr. 
159). Jos faktiškai turėjo įvykti 
visose Baltijos "respublikose” 
liepos 19-20 savaitgaly. Juk tik 
1940 liepos 21 vad. liaudies sei
mas paskelbė “tarybinės” val
džios atkūrimą Lietuvoj. Tas cir
kas buvo atkeltas į liepos 11, 
nes tomis “šventėmis” Baltijos 
“respublikose” nenorėta suma
žinti “didžiojo brolio” surengtų 
iškilmių liepos 19 Maskvoj — 
olimpinių žaidynių atidarymo.

Tad anų moksleivių lanky
masis Lietuvoj nesutapo nei su 
vlikine konferencija New Yorke, 
nei juo labiau jos negalėjo 
“švęsti kartu su okupantu 40 
metų Lietuvos pavergimo šven
tę”.

Šie įvykiai ir jiem Pranešime 
priskirti motyvai tikrai laisvos 
vaizduotės pagalba suvartyti 
aukštyn kojom ...

Pylos tenka PLB-ei, kad ji ne
prisidėjo prie VLIKo paskelbto 
1980 “turistinio Sovietų Sąjun
gos boikoto” ir nevažiavimo į 
Lietuvą. Matyti, tam nepritarė 
nė pogrindinės Lietuvos K.B. 
Kronikos leidėjai, nusiskųsda- 
mi: “Gaila, bet šiais metais 
kontaktai su Vakarais labai su
silpnėjo, ... į Lietuvą atvyko 
maža tokių užsienio turistų, ku
riems rūpėjo ne tik į Gedimi
no pilį pažiūrėti, bet ir nuvež
ti daugiau informacijų apie Baž
nyčios padėtį ...” (Darbininkas, 
1980X11.26, Nr. 52).

- Kalbėdamas apie tarptautinį 
Lietuvos interesų atstovavimą, 
VLIKo pirmininkas iškėlė 
VLIKo delegacijos atliktus žy
gius Madride. Iš karto delega
cija, lapkričio 8-9, susidėjusi iš 
šešių asmenų, o vėliau prie 
jos prisijungę dar trys nariai. 
Lapkričio 11 įvykusi sėkminga 
pabaltiečių demonstracija, reika
lavusi laisvės Pabaltijo valsty
bėm. Joj dalyvavę apie _ 150 
latvių, 1 estas ir 8 lietuviai.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

53
Kserksas, 

sosto įpėdinis, ginkluotas lanku, 
kirvuku ir įmantriu kardu, stovi 
šalia tėvo ir stebi didiką. Kitas 
reljefas su įrašu verčia šypsotis. 
Mat, Darijus I prašo Ahumaz- 
dah apsaugoti Persiją nuo trijų 
didžiųjų nelaimių: karo, maro ir 
melagių.

Diodoras, prieškristinis istori
kas, rašo, kad Aleksandras įsa
kė atsiųsti iš Susą 5,000 kupra
nugarių ir 20,000 mulų turtams 
iš Persepolio į Graikiją nuga
benti. Daug turtų buvo sukrau
ta Ižde.

Netrukus leisis smM
Griuvėsiai ir reljefai yra ty

lūs liudininkai. Persepolis — 
Takht-i-Jamšid buvo Persijos 
tautinis altorius, čia persų im
perija, karalių vedama, ieškoda
vo jungties su Ahuramazdah. 
Darijus I sakosi:

“Al esu žmogus, kuris myli 
dorumą ir nekenčia blogumo ir 
vergijos. Aš trokštu, kad galin
gieji neskriaustų silpnųjų ... 
Dievas Ahuramazdah sukūrė šią 

žemę ne maišačiai, bet taikai, 
gerovei ir gerai valdžiai...”

Lydimas minčių apie ache- 
menidų milžinus, velku kojas 
link Kuh-i-Rahmat — Gailestin
gumo kalno atšlaitės. Mat, iš ten 
galima pasižmonėti su Persepo
lio visuma saulei leidžiantis. Be 
to, ten yra dviejų achemenidų 
kapai; ten palaidoti du Arta- 
kserksai — I ir II.

Kuh-i-Rahmat kapai jau seniai 
išplėšti — plėšikų aplankyti. 
Be to, arabai juos buvo pa
vertę arklidėmis. Ir jų sienos 
išpuoštos reljefais: karaliai su 
saule, ugnimi, Ahuramazdah — 
sparnuota Saule.

Spėju palydėti saulę už vaka
rų akiračio. Ji nusileidžia Per
sijai, bet pateka anapus jos ribų.

3v. Raktas Ir achamanMal
Keletas Senojo Testamento 

knygų savo istoriniu fonu turi 
achemenidų Persiją: Izaijo 
4955, 2 Kronikų, Ezdro, Nehe- 
mjjo ir Esteros.

Kiras Didysis leido žydams 
grįžti iš tremties Babilonijoje į 
Judėją su įsakymu atstatyti Je
ruzalės Šventyklą. Atstatymas 

buvo baigtas Darijaus I valdy
mo metu (515 m. pr. Kr.). Kserk
sas I yra Esteros knygos Aha- 
suerus (Ėst 1,1); Artakserksas I 
leido Ezrai ir Nehemijui rūpin
tis žydų reikalais Judėjos pro
vincijoje.

Persepolio reljefai padeda su
prasti Danieliaus knygos kalbą 
ir įvaizdžius. Danieliaus Dievo 
regėjimas turi savo foną Perse
polio mene:

Sostai buvo pastatyti, 
ir Ilgaamžis atsisėdo.
Jo drabužiai buvo balti kaip 

sniegas,
jo galvos plaukai kaip tyra 

vilna.
Jo sostas buvo ugnies lieps

nos,
jo tekiniai liepsnojanti ugnis. 
Ugnies upės pylėsi iš jo 

artumo.

Tūkstančių tūkstančiai tarna
vo jam,

o šimtai tūkstančių buvo pasi
ruošę tarnauti.

Karaliaus dvariškiai godžiai 
laukė jo sprendimo;

knygos buvo atskleistos (Dan 
7, 9-10).

Danieliaus knyga kalba apie 
ryšius su Persijos karaliaus dva
ru (Dan 8, 1.20; 10, 1; 11,1).

Vakaras Širaz sode
Pakeliui į Širaz, viešbutį nak

vynei, užgęsta žara vakaruose. 
Su vienu kelionės bendru su
tariu į viešbutį dar negrįžti, bet 
išlipti prie Bagh-i-Melli — Liau
dies sodo. Širaz yra garsus savo 
sodais.

Sodus persai labai mėgsta. Se
noji persų kalba turi ypatingą 
žodį sodui: paisi-daeza. Jis reiš
kia aptvertą malonumų sodą.

Graikai iš jo sau pasidarė pa- 
radeisos, lotynai paradisus, o 
angliškai kalbantieji — paradise. 
Sodai duoda atgaivą pakeleiviui 
prie šaltinio ir medžių paunks
nėje. Ką reiškia atgaiva, šįvakar 
puikiai suprantu. Visa diena 
Persijos aukštumų saulėje!

Bagh-i-Melli — Liaudies sode 
mane gaivina vanduo ir gėlės 
bei medžiai. Čiurlenąs vanduo 
pripildo ausis, o vakaro vėjuke 
judantys platanai, kiparisai ir 
pušelės kviečia prisėsti ir nutil
ti. Medžiai ir gėlių lysvės 
puošia tiesias sodo alėjas. Šalia 
jų kanalai sklidi vandeniu. Per
sų meilė medžiams ir gėlėms 
yra panaši į lietuvaičių meilę 
rūtai.

Sėdame prie staliuko sodo ka
vinėje. Staliukas — stalas, prie 
kurio sėda pažįstami ir nepažįs
tami. Geriama arbata, sunkos, 
maišalai: dugh — raugintas 
pienas, atskiestas su mineraliniu 
vandeniu ir pilnas aitrių prie
skonių, paludeh — rožėmis kve
piąs vanduo, citrinų sunka ant 
ledų... Persai, tiesa, yra musul
monai, bet širaz mieste svai
ginamųjų gėralų nebijo. Kavinės 
svečiai labai svetingi. Po minu
tės kitos jau šnekučiuojamės lyg 
seni pažįstami. O šnekos ne
trūksta. Mane traukia dugh — 
rūgštus pienas su prieskoniais.

Stalo bendrai jauni — studen
tai iš šinz universiteto. Anot jų, 
būti širaz mieste ir nepasigerti 
— nusikaltimas prieš kultūrą! 
Mat, pasigėrimas, esą, tolygus 

ekstazei ir poezijai. O alkoholis 
gi veda į ekstazę ir poeziją. 
Labai patrauklus svaigalų verti
nimas. Užklausia, ar jau lankiau 
Saadi ir Hafiz šventoves. Kas 
jie? Mūsų iškiliausi poetai! Vie
nas su kitu lenktyniaudami, 
ima deklamuoti savo poetų ei
les persiškai. Įsismaginame. 
Vieni kitus vaišiname. Mūsų 
stalas jau apsėstas ir triukšmin
gas.

Studentams smagu pasakoti 
apie Persiją. Pasakoja apie sodą, 
apie Širaz ir savo viltis ateičiai. 
Ima ginčytis dėl šacho “balto
sios revoliucijos”. Vieniems ji 
per lėta, kitiems per pavojinga.

Mane domina platano medžiai 
su savo dideliais ir plačiais 
lapais. Jie man primena Žemai
tijos klevus. Vienas studentų 
pasakoja, kaip karalius Kserksas, 
keliaudamas į Lidijos miestą 
Sardis, nuvargo. Radęs platano 
medį, sustojo poilsio. Dėkingas 
už atgaivą pakabino ant platano 
šakų savo auksines grandinėles 
ir apyrankes. O Kiras, sako kitas 
studentas, pats savo rankomis 
medžius sode sodindavo. Įdomu 
klausytis. Ima didžiuotis. Sako, 
mes ne sykį palaistome me
džius gatvėje, nors medžiai 
mums ir nepriklauso.

(Bus daugiau)





žurnalistą, politiką, dvasiškį ar 
proginį kalbėtoją, galima pasi
naudoti JAV LB išleista, dr.

bus po žeme, todėl nebos jokių 
stulpų prie namų. Namai bus 
statomi paliekant40-80pėdų tar
pus. Tai sudarys daugiau priva- 
tomo bei vertės nuosavybei.

Šiuo metu Sunny Hdis vieto
vėj lietuviai jau yra išpirkų 600 
su viršum Sklypų. Ateinančių 
poros metų laikotarpy bus dar

Po 5 dot — F. Sprindys, 
Frarddm Sų, N.Y., dr. D. Kasri- 
tis, BaRunose, M<k, J. Šaulys,

mm nansas prie%&ero, neimli lm- 
maculate Conceptioa Convent 
(apie 7 mylios), Puta aro, Coan. 
Kreiptis telefonu 203 456-3150 
ilri vasario 1 dfoMS.

rinių straipsnių rinkinys apie 
Lietuvą, redaguotas dr. Alberto 
Geručio, Manyland Books lei
dyklos išleistas jau penkta laida, 
ši angių kalba išleista, kietais 
viršeliais įrišta^ 458 psL-knyga 
tam oat sali boti nėra riovana

Brooldyn, N.Y^ M. Bučinskas, 
Burna, N.Y., V. Tumas, Nor- 
vvood, Mass., J. Adomaitis, 
Wickeoburg, Ariz., D. Vaičius, 
Hudsoa, N.Y., P. Balčiūnas, Hot 
Springs, Art, E. Kerienė, 
Woodhaven, N.Y., R. Čižiflnas, 
Wayne, N.J.,K. Varnas, Slidei, 
LA, M. Butrimas., New Britain, 
Couga, T. KlovaJBrooklyn, N.Y., 
B- Karaška, Dėtam, NJ., P.

N.YS Jonas Baužys 
— NJ„ AM. Balčiūnai — N.J„ 
V. O. Baltučiai — N.J., FŽL

' 1980-ieji metai prabėgo Sun- bučiai 
ny Hills lietuvių Hunuos palik
dami didelį įnašą į Sos vietovės 
augimų Aplink vis| maudymosi Bočittnas 
ežerą “Bout Lake” buvo raropsto* Šmk> Įriku pradėti stalyti narui
gatvės ir vanduo Visi beturiu namai kun. Ant Kantai — N.Y., 
n^mkti sklypai apiirak 3į ežerą ; J.L. Sacvaičiam — N.Y., AA. Sa

msto palankmno ir kitų pliusų, 
kuriant lietuvišką sodybą — se
nelių prieglaudos namus.

Pragyvenimo sąlygos, išliks 
ilgą laiką šiame rajone pigįjnės 
bei saugesnės, kadangi augimo 
procesas vyksta lėčiau k “išrink
tosios tautos” asmenys nekiša

su statomais namas jau bus 29 
lietuviškos sodybos.

1980 metais pristatė naujus 
namus šie lietuviai: Ant. Pilec-

Noveiės. Su kietais viršeliais. 
6doL

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 doL

Be. Kviklys,’ Telšių vyskupija. 
»doL

Dr. Donatn Atoknafidravtčtas,

knyga “Opposition to Soviet 
Rude in Litbuania, 1945-1980”. 
šis stambus veikalas kamuoja 
tik 15 doL, gaunamas pas lietu
viškų knygų {datintojus, o taip 
pat ir Darbininko administraci- 
joj-

Crižfc, J. Strazdas,

1 J ■■■■■■■■>

1 doL — P. Abtonrienė, Hart
ford, Conn. |

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja. Darbininko adminišt-

kas — Chicagc, A.V. Rumšai 
— Chicago, R. S Estkai — Clri- 
cago, D. B. Normantai — Chica
go, K. E. Žukauskai — Beverfy 
Shores, Juozas Zoruba—Cicero, 
M.E. Lukai — Chicago, Vincas 
Žebertavičius — ftetroit, D.A. 
Dulaičiai — Detoit, M. Šindue- 
nė — N.Y„ J JL Storiai — N.Y., 
F. A. Agiatai —V. B. La-

New Britam, Conn^ V. Simon, 
Gardner ., Mus., S. Medzifinas, 
Oak Ridge, N.J„ E. Dulriikas, 
Loa Angeles, Gdi£, E. Dela- 
kas, Westfidd, Mass^ A. Lucas,

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Narųokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dori.

Algirdas Landsbergis, Muzika

valstybininkam. Kaina 15 dol 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj (persiuntimui pride
damas 1 dol.).

Meadmro, N.Y^ J. BuMis, Wb- 
eommD^Vts^NJN^asb- 
mgtoo, i>AX, A. Draugrlir, S. 
y?**’ i
Chicago, ID-, kun. A. Petraitis, T „priBrą i 
Rexford, N.Y., A. Rucker, SuF- y



.‘‘j'iatvakaris

15.-10:15 ryto mišios Šv. Petronavo. O susirinkusiem matyti

IMSYtS VARPAS Sekma-

S00-7200

PADĖKA
New 'Tarka o^nį dienu 
t Perk^uai

Pažeaičnai 
Šliupai

Perlai

Jazbučiai

tė. O tos jaunos ponios labai

„ yra miela. Visų susirinkusių vai. p.p. tolimesnis minėjimas S. 
Bostono lietuviu Piliečių D-jos

irimai ir vėl vaišės ir šokiai net
iki 2val. ryto.

Bostono klubas.

»» skyrius, štfsuebū jie to g<» LĮetmū<i T^rtodaife Įnsti- 
Iriao&iatilcAfM toto Bostono Skyrius.

ty gal visi persikelsime | šią 
savą gražią salę sutikti Naujų

EDVARDUI SNIESKAI

Gratina ir Pranas Bilčnai

EDVARDUI SNIEŠKA1

yra Danielius Averta. Jis sten-

o be to, rūpinasi ir visais ki-

tono Lietuvių Piliečių D-jos

dtontals 11:00-12:10 va*. 740




