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Nuostoliai, redaktoriai ir kita
Anąkart DBLS Tarybos suvažiavimo 

aprašyme skaitėme, kad beveik visi daly
viai pasisakė, jog „Europos Lietuvis“ turi 
pasirodyti kas savaitė ir tokio dydžio, 
kaip dabar. Vadinas, negali būti jokių re- 
tinimų ar mažinimų, ir, iš šalies žiūrint, 
įtokie pasisakymai yra geri: nepasiduoti, 
išlaikyti, kas yra. Deja, realus gyvenimas 
vis dėlto pakiša visokių sunkiai nugali
mų kliūčių, ir su jomis tenka skaitytis ir 
ne .tik mums vieniems, štai pasikalbėjime 
su „Tėviškės Žiburių“ (IX. 20) bendradar
biu Čikagoje leidžiamojo katalikiško dien
raščio „Draugo“ vyriausiasis redaktorius 
kun. Pr. Garšva, be kita ko, yra šitaip pa
sakęs:

„Visų išeivijos laikraščių problema — 
skaitytojai, kainų kilimas, pašto netvar
ka. Redakcijos problema — naujų redak
torių komplektavimas. Vyresnieji sensta, 
o jaunesnių, kurie ne tik galėtų dirbti, bet 
ir norėtų redakcijoje užimti postą ir au
kotis, nėra didelio pasirinkimo arba net 
iš viso nėra galimumų rinktis. Reikia tik 
laukti, kas norėtų imtis tautinės aukos — 
dirbti redakcijoje. Ir ateityje bus dides
nė problema bent „Draugui“ po 70 metų 
gyvavimo ne skaitytojų stoka, gal ir ne 
'bendradarbių, bet redakcinio kolektyvo, 
jeigu kas nors iš dabartinių iškristų dėl 
amžiaus ar ligos.“

Po tokiu pareiškimu, tur būt, pasirašy
tų arti bet kurio svetur leidžiamo lietuviš
ko laikraščio stovintieji žmonės. Kyla kai
nos, atlyginimai, pašto išlaidos (štai už 
vieno ,,Eur. Lietuvio“ numerio išsiuntinė
jimą pašto išlaidų susidaro arti šimto sva
rų!). Redakcinės bėdos taip pat yra visų 
bėdos (išimtį, tur būt, sudaro .„Pasaulio 
Lietuvis“, kurį dabar redaguoja du jauni 
Romai — Sakadolskis ir Kasparas).

Mūsų laikraščio prenumeratorių skai
čius kol kas nelabai linkęs kristi. Tai liu
dytų lietuvių sąmoningumą, jų supratimą, 
kad 'be savo spaudos būtų per tamsu gy
venti. Net jeigu viskam brangstant ir pre
numeratos kaina turi būti keliama, retas 
kuris skaitytojas labiau susiraukia ar pa
norsta Skųstis; daugumas tyliai atiduoda 
jiems priklausiančią duoklę ir pasiskun. 
džia tik tada, kai paštas nepaskuba laiku 
atnešti laikraščio. Daugumas prenumera
torių, be abejo, žino, kad spaudos nuosto
liai nusineša didžiąją dalį kitų LNB sričių 
duodamojo pelno.

Ne vien tik kylančios kainos ir nuosto
liai verčia laikraščio leidėjus su susirūpi
nimu svarstyti, ką daryti. Rūpestį kelia ir 
redagavimo klausimas. Tą Mausimą savo 
metu 'buvo iškėlęs redaktorius a.a. J. Lū- 
ža. Ar ne artėja dienos, rašė jis, kai nebe
turėsime, kas tą mūsų laikraštį redaguo
ja? Tada pasigirdo, tiesa, toliau nuo tų 
reikalų stovinčio vienišas balsas, kad taip 
neatsitiks. O atsitiko labai greit, tiesiog 
su ta diena, kurią keletą metų laikraštį re
dagavęs ir apie jo ateitį galvojęs ir aiškų 
reikalų supratimą turėjęs žmogus buvo 
priverstas padėti ,į šalį plunksną. Kad 
laikraštis nesustotų, vienas po kito laikinai 
ateina ir išeina seniai, kuriems pagal am
žių labiausiai jau tiktų už pečiaus sėdėti 
ir, kaip įprasta sakyti, naudotis užsitar
nautu poilsiu. O jaun-mi, jeigu ir pasiro
do, tuoj ir vėl dingsta iš akiračio.

„Europos Lietuvis“ neturėjo jokių gali
mybių išsiauginti redaktorišikąjį atžaly
ną. Tokiam darbui, be abejo, reikia tam 
tikro palinkimo ir šiokio tokio pasiruoši
mo. Patyrimas, be abejo, ateitų bedirbant. 
Dar viena reikšminga sąlyga būtų: mokėti 
lietuvių kalbą bent iki tokio laipsnio, kad 
skaitytojai pajėgtų suprasti, ką rašai ir 
spausdini.

Toksai darbas, aišku, nežada žmogui 
jokios karjeros. Išsimokysi inžinierium, 
gydytoju, net ir padoriu virėju — turėsi 
ne tik užtikrintą, bet ir patogų pragyveni
mą. Nei tau svetur rūpintis geriau mokėti 
lietuvių kalbą, nei sukti galvą, ką savai 
lietuviškai bendruomenei kas savaitę pa
rūpinti pasiskaityti. Neretu atveju ir fab
riko darbininkas padaro kur kas didesnę 
karjerą už lietuvišką redaktorių, kurio 
vieta mūsų sąlygomis yra maždaug 'bėdos 
vieta, O reta užtikti žmogų, kuris ieškotų 
bėdos!

Tai kokios gi būtų išvados? Kokį laik
raštį turėsime 1980 metais?

Norint atsakyti į tą klausimą, reikėtų 
turėti pranašavimo galią, kurią labai re
tas kas yra gavęs. Viskas priklausys nuo 
sąlygų. Jei laikraštis turės darbingą re
dakciją, gal leidėjai apsispręs, kad vis di
dėjančius nuostolius reikia kaip nors pa
kęsti lietuvybės vardan. O jei... Taigi, 
ateitis galės būti apspręsta tik pagal tuos 
visokius ,,jeigu“.

NUTEISTI ČEKOSLOVAKIJOS 
DISIDENTAI

Nepaisant kai kurių Vakarų kraštų vy
riausybių ir net Prancūzijos, Italijos ir 
Ispanijos komunistų partijų protestų, Če
koslovakijoje už žmogaus teises kovojusie
ji 5 disidentai 'buvo nuteisti kalėti. Di
džiausią bausmę, 5 metus, gavo Peter 
Uhl.

Nė vienas neprisipažino kaltas. Vaclav 
Havel net pasakė, kad jam neseniai buvo 
pasiūlyta išvažiuoti į Ameriką, bet jis ne
sutikęs, nes nesijaučia kaltas.

USTINOVAS PAREMIA BREŽNEVĄ

„Pravdoje“ išspausdintame straipsnyje 
Sov. Sąjungos krašto apsaugos min. Usti
nov .įspėja Vakarus rimtai žiūrėti į Brež
nevo siūlymąsi atitraulkti šiek tiek karinių 
dalinių iš Rytų Vokietijos.

Jeigu Vakarų kraštai, sako, vykdytų 
savo planą aprūpinti Europą moderniomis 
raketomis, tai jie suardytų Rytų - Vaka
rų santarvę.

KADA RAKETOS GALI BŪTI 
REIKALINGOS?

Baigdamas didžiulį vedamąjį apie Va
karų ir Rytų ginklavimąsi, britų „The 
Guardian“ (X. 29) dienraštis šitaip štai 
užsimena, kam gali būti neužilgo panau
dotos raketos:

„Bet komplikacijos yra neišvengiamos 
ir pramatomos. Energijos krizė nėra vien 
Vakarų reiškinys. Rusai išsisems, ir ner

Vokietijoje buvo tikras rojus
SPAUDOS PASISAKYMAI DĖL VLADO ČESIUNO

Apie pagrobtąjį garsųjį sportininką Vla
dą Česiūną vokiečių spauda rašo ir dar, 
tur būt, rašys. Rašo diena iš dienos tokie 
didieji, kaip „Frankfurter Allgemeine“, 
,,Die Welt“, ir mažieji, kaip „Luebecker 
Nachrichten“ ir kiti. Tiesa, kartais V. Če- 
siūnas rašančiųjų vadinamas lietuviu, o 
kartais rusu. Rašo ir kitų kraštų spauda.

Rašant kartojami jau žinomi faktai, bet 
medžiagos pasisakyti spaudai davė kele
tas naujų įvykių. Kad jis buvo užkluptas 
ir pargabentas, kaip priežastį Paryžiuje 
leidžiamoji „International Herald Tribū
ne“ (X. 17) nurodo į Čikagoje leidžiama
me „Drauge“ rugsėjo 4 d. išsispausdintą
jį su juo pasikalbėjimą, kuriame jis pasi
sakė ir apie savo sumanymą parašyti kny
gą ir joje parodyti tikrąjį sovietinio spor
to veidą. Tą spėjimą palaiko ir „Luebec- 
ker Nachrichten“ (X. 16). „Tribūne“ 
bendradarbiui „Draugo“ redaktorius A. 
Pužauskas pareiškė, kad tame pasikalbė
jime jis buvo perdaug atsivėręs ir paska
tinęs sovietinius agentus skubiai veikti. 
Magazinas „Der Spiegei“ (X.22) atsklei
džia, ką lietuviai (A. Grinienė, J. Luko
šius) prasitarė apie jo baimę, kad V. Vo
kietijoje yra daug agentų ir jam gresia 
pavojus.

Spaudai kritiškai pasisakyti akstino da
vė valdančiosios partijos kai kurių vadų 
niekuo nepagrįstas tvirtinimas, kad V. 
Česiūnas pats savo valia grįžęs, kuo neti
ki mei opozicija, nei juo labiau spauda. 
Tiesiog pasipiktinimą sukėlė socialdemo
kratų partijos parlamente vado Herberto 
Wehnerio spalio 10 d. laiškas Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos 
pirm. Andriui Smitui. Laiške, kurį, be ki
ta ko, „Die Welt“ išsispausdino pirmame 
puslapyje, tvirtinama, kad, reikalą išty
rus atsakingoms įstaigoms, galima darytis 
tik vieną išvadą, būtent, jog jis pats grį
žo. Tos įstaigos nebaigė aiškintis reikalo 
ir negalėjo Wehneriui duoti atsakymo.

Iš tikro V. Česiūnas yra Vilniuje, bent 
buvo tuo metu, kai televizijoje buvo suor
ganizuotas su juo pasikalbėjimas ar kai 
Tasso agentūra ruošė apie jo ,,grįžimą“ 
pranešimą spaudai ir straipsnį „Litera- 
turnaja gazeta“ laikraščiui. Sugrąžintas 
jis pasakoja fantazijas, kokių, tur būt, 
panašiais atvejais ir galima laukti. Susiti
kęs jis tokią moterį, Forked, kuri jam bū
sianti kažką į gėrimą įmaišiusi, ir nuo to 
laiko jis buvęs nesavas, dėl to davęs net 
pažadą knygą parašyti. Anksčiau negrįžęs, 
mes fiziškai negalėjęs. Į Bonną nuvažia
vęs taksiu, o kaip iš ten Vilnių pasiekęs 
— atsisakė pasakyti. Apskritai sovietiniai 
diplomatai jam padėję. Melas esąs tvirti
nimas, kad jam buvusi sužalota galva. 

vai tada įsitemps iki šiandien neįsivaiz
duojamo laipsnio, jeigu jie nuspręs, kad 
Vidurinieji Rytai yra vienintelė vieta. 
Vien tik užuominų dėl tos galimybės už
tenka palaikyti vakarų budrumui. O šitaip 
laikytis, dar ir rusus įtikinti tiesa, kad 
tokia laikysena nėra imperialistinė, mažų 
mažiausiai bus sunku. Jei pasirodys, kad 
tai negalima, tada vieną 'beviltišką dieną 
dalis tų raketų kalnų pradės sproginėti.“

NEBEPARDAVINĖS POLITINIŲ 
KALINIŲ

Reuterio žinių agentūra praneša iš Ry
tų Berlyno, kad Rytų Vokietija nebepar- 
davinėsianti Vakarų Vokietijai politinių 
kalinių, nebepakęsdama tarptautinės kri
tikos. Dabar pagal amnestiją paleidžia
miesiems nebūsią duodami leidimai išva
žiuoti į Vakarus.

Ligi šiol jau keliolika metų Vakarų Vo
kietija išpirkdavo Rytų Vokietijoje už po
litiką nuteistuosius, už kai kuriuos sumo
kėdama iki 120.000 markių.

AUTONOMIJA BASKAMS

Ispanija leido savo baskams balsuoti, ar 
jie iš tikro nori autonomijos, ar ne.

Dauguma pasisakė už autonomiją.

TAIKOS PREMIJA MOTINAI TERESEI

Nobelio taikos premija šįkart paskirta 
labdarybės misininkų ordino steigėjai ir 
vadovei motinai Teresei, kuri daug kieno 
laikoma šventąja. Populiariai ji vadinama

Tassas tvirtina, kad Vokietijoje jis pate
kęs į Sov. Sąjungos „priešų rankas“ ir 
toks pusiau be sąmonės gyvenęs.

Visai tais jo ir Tasso tvirtinimais spau
da netiki. Jį globoję Forkertai (be kita ko, 
Ursula Forkert yra kilusi iš Lietuvos) be
protybe laiko sakymą, kad jis apsvaigin
tas buvęs. Pasisakydamas dėl Wehnerio 
tvirtinimo, kad V. Česiūnas savanoriškai 
grįžo, Ferdinandas Forkertas „Welt am 
Sonntag“ (X. 21) bendradarbiui Rolf 
Bleeker šitaip pasityčiodamas išsireiškė: 
„Tur būt, ponas Wehneris taip pat tiki, 
kad Vladas taip skubėjo bėgti ,į Sov. Są
jungą, jog net nepastebėjo Berlyno sienos 
ir ten susižeidė galvą“. Telefonu iškviesti, 
Forkertai nuvažiavo į Frankfurtą jo parsi
vežti, savo dvi dukreles suglaudinę į vie
ną kambarį, davė jam kur gyventi, ir jis 
džiaugęsis, kad dabar esąs kaip rojuje. Jei, 
sako, būtų pats grįžęs, tai- būtų daiktus 
pasiėmęs, nes, be 'kita ko, kaip pabėgėliui, 
socialinio aprūpinimo įstaigos davė jam 
1.500 markių, už kurias jis nusipirko dra
bužių.

Siūlų galai niekur nesueina. Iš Altenos, 
kur jis gyveno, į Bonną yra 100 kilomet
rų, tai jis važiavęs taksiu. Altanoje yra 
trys taksiai, bet nė vienas jų tada neva
žiavo į Bonną. Nors Wehneris sako, jog 
atsakingos įstaigos priėjusios išvados, kad 
jis pats grįžo, bet Nordrhein - Westfalijos 
vidaus reikalų ministeris paprašė Vokie
tijos teisingumo minister} atmesti sovie
tų priekaištą, kad česiūnas prieš jo valią 
buvo laikomas. Ministerijos atstovas tokį 
sovietų priekaištą vadina „tikrais nie
kais“. Vadinas, Wehnerio tvirtinimai ne
pagrįsti, ir už tai jis puolamas. „Die 
Welt“ (X. 18) išspausdintą straipsnį E. 
V. Loewenstem- tiesiog yra pavadinęs 
„Česiūno skandalas“, kuriame, be kitako, 
klausia: „Kiek ilgai Bonną tylės dėl sovie
tinio sportininko pagrobimo?“ „Bild-Zei- 
tung“ (X.22) krikščionių demokratų atsto
vas parlamente Carl Dieter Spranger, ne
rasdamas jokių įrodymų, kurie patvirtin
tų sovietines teorijas, rašo: „1. Sportinin
kas be jokios prievartos atkeliavo į Fede- 
ralinę respubliką. Jis pats laisva valia pa
siprašė prieglobsčio. 2. Išgyveno draugiš
kai vienoje šeimoje, lankė vokiečių kalbos 
kursus ir ieškojo čia darbo. 3. Užmezgė 
ryšius su emigrantų organizacijomis ir 
daug kartų sakė, kad nori pas mus pasi
likti. 4. Pabrėžtinai Česiūnas saike, kad bi
jo sovietinių agentų. 5. Dingdamas jis ne- 
nepasiėmė savo asmeninių daiktų.“

(Spalio 26 d. „Tiesa“ išspausdino didelį 
V. Česiūno laišką, su kuriuo supažindin. 
sime sekančią savaitę).

Kalkutos motina Terese, nes daugiausia 
ten dirba, rūpindamasi vargšais ir ligo
niais. Yra buvusi albanų vienuolė, kuri 
nuo 1946 m. pradėjo savo labdaros veiklą.

Dabar jos sąjūdis yra išsiplėtęs į 25 
kraštus, jos vienuolija turi 158 skyrius, 
kuriuose yra 1.800 vienuolių ir 120.000 
bendradarbių.

JAV LĖKTUVNEŠIS INDIJOS 
VANDENYNE

Sustiprinti savo laivynui Indijos vande
nyne JAV nusiuntė ten 64.000 -tonų lėk
tuvnešį „Mildway“. Ten jau buvo šeši lai
vai.

To laivyno paskirtis — saugoti JAV in
teresus tame rajone, įskaitant Persijos 
įlanką su naftos šaltiniais.

LEGENDARINIS ATLANTIS MIESTAS 
AR NORAS PASIŽVALGYTI APIE 

KARINĘ BAZĘ?

Azorų salose yra JAV aviacijos bazė, 
bet ten vis dažniau sukiojasi Sov. Sąjun
gos povandeniniai ir kitokie laivai. Sako, 
sovietiniai okeanografai ieško vandenyno 
dugne paskendusio Atlančio miesto. Azo
rų pareigūnams įtikinti buvo net atsiųstas 
iš Maskvos okeanografijos instituto direk
toriaus pavaduotojas.

Bet Azorų salų pareigūnai įsitikinę, kad 
tų laivų tikslas ne Atlantį surasti, o bazę 
išžvalgyti.

ORDINAS K. KAIRIUI

Ryšium su 70 m. amžiaus sukaktim 
Lietuvos ministro pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Ksaveras Kairys apdovanotas 
Darbo raudonosios vėliavos ordinu.

Į ECEVITO VIETĄ ATEINA DEMIRELIS

Turkijoje pralaimėjo dalinius rinkimus 
vial'dlanEliojfi' respublikonų partija, dėl to 
atsistatydino Ecevito vadovaujama vy
riausybė.

Į valdžią grįžta Demirelio vadovaujama 
teisingumo partiją.

KUDIRKOS ATVEJIS PAKEITĖ JAV 
AZILIO ĮSTATYMĄ

Įstatymas, kurį JAV-bių pareigūnai ei. 
tavo sutaikę Aerofloto lėktuvą su baleri
na Vlasova, išaugo iš Simo Kudirkos in
cidento. Pasak „The New York Times“ 
(1979. VIII. 27), taip kalbėjo JAV Vals
tybės Departamento atstovai ir tarptau

SeptųnioS DIENOS
— Sov. Sąjunga jau neįveikia savo są

jungininkų aprūpinti nafta, ir jie kreipia
si į jos turinčius kraštus, dėl to dar kil
siančios tų gaminių kainos, be to, prade
dama abejoti ar tie tiekėjai turės pakan
kamai, kad galėtų visus patenkinti.

— 78 m. amžiaus Bulgarijos žymiausias 
skulptorius Liubomiras Dalčevas, socia
listinio realizmo meistras, pasiprašė poli
tinio prieglobsčio.

— Per JAV buvo pasklidę gandai, kad 
Brežnevas miręs, tačiau iš tikro jis esąs 
gyvas, nors ir negaluojąs.

— Texaso (JAV) atitinkamos įstaigos 
svarsto klausimą, ar nereikėtų iškasti 
prez. Kenedį nužudžiusi© Lee Harvey Os
wald© lavono ir patikrinti, ar tikrai tai 
yra Oswaldas, ar vietoj jo iš Sov. Sąjun
gos atsiųstas KGB agentas.

— Visa biblija yra išleista 268 kalbo
mis, ir N. Testamentas visas 453, jo atski
ros dalys 938 kalbomis, ir vien praeitais 
metais išplatinta jos 500 mil egzempliorių.

— Apie spalio 20 d. trys sovietiniai lai
vai atgabeno badaujančiai Kampučijai 
(Kambodijai) 10.000 tonų ryžių.

— Nobelio premiją už chemijos srities 
pasiekimus laimėjusiam britui lordui Tod- 
dui Sov. Sąjungos mokslų akademija nu
tarė paskirti Lomonosovo vardo aukso 
medalį.

— Išgirdęs, kad nuverstasis šachas at
važiavo į New Yorką gydytis vėžio, Ira
ną valdąs ajatola Chomeinis pareiškė vil
tį, kad jis greit mirtų.

— Popiežius, tur būt, kitais metais lan
kysis Brazilijoje.

— Marksistinė Brazavilės (buvusio 
prancūzų Kongo) vyriausybė atrinkusi 
600 gabiausių 10-15 m. vaikų ir prievarta 
išgabenanti juos į Kubą, kur jie 15 m. 
stovyklose bus ruošiami kaip kadrai vyk
dyti Afrikoje revoliucinę programą.

— Pasikvietęs į vaišes, saugumo virši
ninkas nušovė Pietų Korėjos prez. Park ir 
dar bent 5 jo sargybinius (prezidentas bu
vo griežtos politikos šalininkas, o saugu, 
mo viršininkas 'švelnesnės).

— Komunistinė Mozambikos vyriausy
bė paleido iš vadinamųjų perauklėjimo 
stovyklų 1.153 kalinių, kurių daugumas 
siunčiami apsigyventi į tolimą Niassos pro 

tinės teisės žinovai. Minėtasis įstatymas 
(Section 1185 of Title 8, U. S. Code) da. 
linai remiasi prezidento Nilksono nurody
mais, kokia turėtų (būti JAV-<bių azilio 
politilkia, paskelbta po Kudirkos išdavimo 
1970 m. lapkričio 23 d. Naujasis įstaty
mas įgalina JAV-bių valdindnkuis sulai
kyti išvykimą tokių asmenų, kurie nore, 
tų pasinaudoti azilio teise. (ELTA)

POPIEŽIAUS IŠRINKIMO METINĖS 
LENKIJOJE

Lenkijos spauda paminėjo popiežiaus 
Jono Pauliaus II išrinkimo metines.

PAP žinių agentūra rašė, kad popiežius 
patvirtino „Šventojo Sosto įsipareigojimą 
kovoti už taiką ir nusiginklavimą, už ko
vą prieš bet kokią agresiją ir už taikų 
bendradarbiavimą tarp valstybių ir tau
tų.“ „Žycie Warszawy“ popiežiaus veiklą 
dar taip nusakė: „Bažnyčios galvos balsas 
remia mūsų, lenkų, pastangas ir pastan
gas mūsų socialistinių sąjungininkų tarp
tautiniame forume ir siekimus kurti tai
ką.“

BAUSMĖS ŽURNALĄ IŠLEIDUSIEMS 
JUGOSLAVAMS

Jugoslavijoje buvo išleistas savilaidinis 
(samizdatiniis) žurnalas „Laikrodis“, ku
riame išspausdinti' kūriniai oficialioje 
spaudoje negalinčių Ibendriadairibiauiti au
torių.

Žurnalo redaktorius Ignj'atovičius nu
baustas 30 dienų kalėti, kad to leidinio 
neregistravo informacijos įstaigoje.

Milovamas DjilaB turi sumokėti 250 sva. 
rų arba atsėdėti 15 dienų, nes žurnale iš
spausdinta jo apsakymų ir eilėraščių.

PABĖGO JAUNAS LIETUVIS MUZIKAS

Iš patikimų Šaltinių patirta, kad Euro
poje pabėgo Rimgaudas Kasiulis, gimęs 
1957 m., muzikas. Sovietai dedia pastan
gas jį surasti ir susigrąžinti. (ELTA)

SKRAJOJANTIS KORPUSAS

JAV svarsto sudaryti 100.000 karių 
skrajojantį korpusą, kad reikale per 
trumpą laiką nuvyktų į bet kurią pasau
lio vietą.

KONGRESO NARIŲ ATLYGINIMAI

JAV kongresas nutarė padidinti sau 'al
gas ir dabar gaus 60.700 dol. metams.

vinciją (taip pat paleista 600 tokių, kurie 
kadaise kovojo dabartinių valdančiųjų 
partizaniniuose daliniuose, bet dezertyra
vo, ir tie turės kurtis toje pat provinci
joje, bet šitie turės ten daugiau laisvės 
judėti).

— Jugoslavijos prez. Tito dar kartą pa
sisakė už tai, kad jam nebesant kraštą 
valdytų 24 asmenų partinė prezidentūra', 
kuriai kasmet pirmininkautų vis kitos res
publikos atstovas (Jugoslavijoje yra 6 
respublikos ir 2 autonominės sritys).

— Kinija ir Vakarų Vokietija pasirašė 
dvi sutartis — ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo, ir Vokietijos kancle
ris Schmidtaš ta proga pasakė: „Mes esa
me suinteresuoti, kad Kinija būtų stipri 
ir nepriklausoma.“

— Po ilgos streiko pertraukos vėl pradė
jo darbą Britanijos ITV televizija, o dar 
po ilgesnės vėl pradeda eiti dienraštis 
„Times“, savaitraštis „Sunday Times“ ir 
[vairūs tos leidyklos specialūs priedai.

Mielai Dainavietei
A.A. REGINAI GIRĖNIENEI 

staiga mirus, jos sūnus, vyrą ir 
gimines liūdesio valandą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime, netekusios savo narės

Daina vietės

Mielam kun. dr. Steponui Matuliui, 
jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS Nottinghamo skyrius 

ir kolonijos lietuviai

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
mielam kun. dr. Steponui Matuliui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime
Laimutis, Birutė, 

Algirdas ir Kęstutis 
Švalkai
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Naujos knygos
DAGYS KLAJOJA IR GALVOJA

Po karo iš Vokietijos su pirmosiomis 
lietuvių bangomis atsikėlęs į Britaniją ir 
čia šiek tiek pagyvenęs ir savo gražius 
pėdsakus palikęs (Londono Lietuvių baž
nyčioje skulptūrą, o pradalgės“ išleista
jam J. Steinbecko romanui „Tarp pelių ir 
vyrų“ nupiešęs viršelį), skulptorius Jokū
bas Dagys vėliau patraukė dar tolyn, įsi
kūrė Kanados Toronte ir atsidėjo menui. 
1967 m. net išleido puikų savo rinktinių 
Skulptūrų ir piešinių albumą.

1977 m. J. Dagys pasirodė lietuvių vi
suomenei iš dalies telks, kokio ligi tol 
nepažinojo jo: išleido stamboką savo poe
zijos rinkinį „Dagys dejuoja ir dainuoja“, 
pailiustruodamas jį savo skulptūrų ir pie
šinių atspaudais.

Dabar pasirodė panašaus pabūdžio nau
jas leidinys, pavadintas „Dagys (klajoja ir 
.galvoja", taip pat gausiai iliustruotas. Ja
me taip pat spausdinami eilėraščiai, poe
mos ir epas. Daugumas tų jo kūrinių yra 
rašyti 1946-1950 metais. Patsai įdomiau
sias čia išspausdintasis dalykas, be abejo, 
yra tasai vadinamasis epas, pavadintas 
„Išvietintieji“, kurio dalis jau pateko į 
aną ,,Dagys dejuoja ir dainuoja“ leidinį. 
Didelis tai darbas, ir jame eilėmis smulk
meniškai aprašoma gyvenimas Lietuvoje, 
pabėgimas, kelionė, darbai svetur, kilno- 
jimasis, sąlygos. Sakytum, lietuviškas Ho
meras, tik toks skirtumas, kad anas grai
kas apdainavo reikšmingus įvykius, o mū
siškis pateikia savo išgyvenimus su viso
mis smulkmenomis, kurios galės būti įdo
mios kaip pažintinė medžiaga, O susipa
žinti su ta homeriško stiliaus poema štai 
iš jos keletas eilučių:

Kėlefiviiiamls (taip šnekucHuoijlaint, pa. 
matėme mes Smalininkus.

Laivai tuoj sustojo prie kranto, tvirtai 
akmenimis .apkloto.

Bestovint ir laukiant sutemo, nors lai
kas vėlus dar nebuvo, 

Nes ūkanos pilkos, per dieną padan
gėj aukštai išsilaikę, 

Tada sutirštėjo ir gulė ant žemės, kaip 
antklodės sunkios.

Bematant ir lyti pradėjo, kad vaikš
čiot po krantą ar denį 

Ilgiau nebegalima buvo. Iš vieno pil
kai susiliejo 

Srovė ir paniuręs dangus. Mes visi, 
po brezentais sulindę, 

Girdėjome vėjo ūžimą ir krentančius 
tankiai lašus.

Ir jautėm drėgnumą ir vėsą. Pasie
niais vanduo tuoj varvėjo,

O vėjas, pas mus įsibrovęs, bepunkš- 
damas viską apliejo.

k. b.

Dabartinis Lietuvos suskirtymas
1974 m. Lietuvoje buvo išleista „Lie. 

tuvos TSR ladministracinio-teritarinio su
skirstymo žinyno“ pirmoji dalis. Pagal ja
me pateiktuosius duomenis, dabartinė 
Lietuvos teritorja turi 65.301 kv. km, ir 
joje gyvena 3.166.000 žmonių, iš .jų mies
tuose gyvena 1.627.000, kaimuose — 
1.539.000. Teritorijos ilgis iš vakarų į rytus 
373 km, plotis iš pietų į šiaurę 276 km. At. 
stumas nuo Vilniaus iki Maskvos 944 km. 
Respublikos pavaldumo miestų yra 9, ra
jonų pavaldumo miestų 83, rajonų 44, 
miestų rajonų 7. Miesto įtapo gyvenviečių 
yra 22, apylinkių 642. Pagal teritorijos di
dumą, Lietuva užima vienuoliktą vietą 
tarp tarybinių respublikų.

Susipažinę su dabartiniu Lietuvos plo
tu, palyginkime, kokia ji buvo mūsų lai
kais. Atsistačiusi Lietuva, remiantis Lie
tuvos^. Rusijos 1920 m. sutartimi, priva
lėjo atgauti 83.000 kv. km teritorijos. Ta
me plote buvo sudaryta 30 apskričių. Iš 
to Skaičiaus 10 apskričių buvo užgrobusi 
Lenkija. Tai laisvos Lietuvos turėjome 20 
aps. Kai 1923 m. buvo atvaduotas Klaipė
dos kraštas, tai iš jo dar buvo sudarytos 3 
apskritys.

Nepriklausomą Lietuva iki 1939 m. įtu-

ZENTOS TENISONAITĖS TREČIASIS 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS

Neseniai čia pat 'Londone, Nidos spaus
tuvėje, buvo atspausdintas Belgijoje gy
venančios poetės Zentos Tenisonaitės ei. 
lėraščių rinkinys „Vieniši vėjo vaikai“. 
Tai jau trečias jos poezijos rinkinys (vir
šelis pieštas jos pačios; 48 psl.).

Tematiškai rinkinys pakankamai įvai
rus. Ypač žymią vietą užima maldos ir 
meditacijų ciklai. Keletas eilėraščių skir
ta motinai su tokiais sentimentais:

Tu .buvai pasakiška.
Tu buvai tikra pasaka,

iš visų pasakų 
pati gražiausia.

Netrūksta sufilosofintų gamtas motyvų. 
Tur ibūt, jei būtų formaliai šiek 'tiek la
biau apdailintas, pats meistriškiausias 
būtų didokas eilėraštis ,,Pasakėčia apie 
vasaros vėją“.

|Eįe kita ko., Z. Tenisonaitė reiškiasi ir 
kaip entuziastiška vertėja: lietuviams ji 
yra pateikusi stambų nederlandų poezijos 
rinkinį, o nederlandiškai kalbantiems 
ypatingo dėmesio susilaukusį lietuvių 
poezijos vertimų rinkinį.

(b. k.)

LEIDINUKAS VILNIAUS 
UNIVERSITEO SUKAKČIAI

PRISIMINTI ANGLŲ KALBA

Liet. Katalikų mokslų akademijai ruo
šiantis minėti Vilniaus universiteto sukak
tį, grupė jaunų vyrų — A. Liulevičius, P. 
Aleksa ir A. Pakalniškis — parašė ir at
spaude 16 puslapių iliustruotą dailų leidi
nėlį ,,University of Vilnius — four hund
red years“, kuriame trumpai atpasakoja
ma tos institucijos istorija iki šių dienų, 
o baigiama linkėjimais:

„Mes didžiuojamės Vilniaus universite
to pasiekimais. Mes tikimės susilaukti to
kios dienos, kai liausis prievartinis rusini
mas ir universiteto mokslininkai vėl galės 
visa širdimi atsidėti siekti tiesos ir žinių, 
netrukdomi ideologinių varžtų.

Geriausi mūsų linkėjimai Vilniaus uni
versitetui jo keturių šimtų metų gimtadie
nio proga. Tegu jis klesti busimaisiais 
šimtmečiais. Tegu jis ir toliau 'būna lietu
vių busimųjų kantų mokytojas, teikdamas 
joms (šviesos pažinti pasaulį, tiek gamtos, 
tiek ir žmogaus minties didybę.“

Elta-Press Nr. 8-9, 1979 m. rugpiūtis. 
Eltos informacijos italų kalba, šiame nu
meryje yra atspausdintas L. K. B. Kroni
kos Nr. 37 vertimas į italų kalbą. Virše
lyje: Lietuvių katalikų tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narių fotografijos: kun. J. 
Kauoecko, kun. A. Svarinsko, kun. S. 
Tamkevičiaus, kun. V. Vėlavačiaus ir kun. 
J. Zdebskio.

rėjo 55.658 kv. km teritorijos, o netekusi 
Klaipėdos krašto — 52.810 kv. km.. 1939 
m. 'atgavus dalį Vilniaus krašto teritori
jos jau buvo 62.349 kv. km. Taigi S. Rusi
ja negrąžino Lietuvai priklausančios že. 
mės apie 17.699 kv. km negrąžino — pri
jungė ją prie kitų respublikų. Nepriklau
soma Lietuva apjungė tik 20-fąją dalį tų 
plotų, kuriuos ji valdė XV .amžiuje.

Dabar Lietuvoje apskritys ir valsčiai 
yra panaikinti — teritorija suskirstyta 
rajonais ir apylinkėmis, žemės plotu di
džiausias yra Varėnos rajonas (2419,66 k. 
km)., mažiausias — Jonavos (879,47 k. 
km). Susipažinti, koks yra rajonas, pa
vyzdžiu paimsime buvusį Vilkaviškio ap
skritį.

1940 m. Vilkaviškio aps. turėjo 1.316 k. 
km plotą su 94.900 gyventojų. Nepriklau
somo gyvenimo pradžioje apskritį sudarė 
šie valsčiai: Alvito, Bartininkų, Gižų, 
Gražiškių, Kaupiškių, Keturvalakių, Ky
bartų, Lankeliškių, Paežerių, Pajevonio, 
Pilviškių, Vilkaviškio, Vištyčio ir Žalio
sios. Vėliau, mažinant valsčių Skaičių, bu
vo panaikinti Kaupiškių, LankeliSkių ir 
Paežerių valsčiai.

Dabartinis Vilkaviškio rajonas 'sudary
tas 1950 m. birželio 20 d. Jis turi 1285,69 
k. km plotą ir 3 rajono pavaldumo mies. 
tus: Vilkaviškį (teritorija 7,48 k. km), 
Kybartus (t. 4,49 k. km) ir Virbalį (t. 
2,01 k. km). Iš 463 kaimų sudaryta 16 
apylinkių, kurios yra pavadintos šiais 
vardais: Alksnėnų, Alvito, Augalų,Bart
ninkų, Gižų, Gražiškių, Juodupėnų, Ke
turvalakių, Lygumų, Molinių, Paežerių, 
Pajevonio, Pilviškių, Rasių, Šeimenos ir 
Vdlštyčio. Žemės plotu didžiausia apylinkė 
yra Vištyčio — 113 'k. km, mažiausia — 
Gižų — 39 k. km. Kaimų skaičium di
džiausia yra Šeimenos apylinkė — 50 kai
mų, mažiausia — Molinių — 10 kaimų. 
Kai kurios apylinkės susijusios su buv. 
valsčių centrais, o kitos yna naujai sukur
tos. Anksčiau centras buvo sudarytas 
maždaug valsčiaus viduryje. O dabar kai 
kurių 'apylinkių centras paliktas apylin. 
kės pakraštyje. Palyginkime buv. ©arti
ninkų valsčių su dabartine (to pat vardo 
apylinke.

Atkuriant nepriklausomą Lietuvą, (Bar
tininkų valsčių sudarė 26 kadmiai ir 18 
dvarų. Dabar apylinkės ribose yra 37 toli
mai. Bet pietinė buv. valsčiaus .dalis pri
skirta prie tolimos Rasių apylinkės, pvz., 
Vartų kaimas, kuris yra tik apie 2 km 
nuo Bartininkų miestelio. O j šiaurės va
karus Bartininkų apylinkės ribos yra ge. 
rokai pratęstos, ir kai kurios vietovės yra 
už 20 km niuo apylinkės centro, pvz. Obel- 
upių kaimas. Kiekvienoje apylinkėje jau 
yra 'įsteigta po keletą kolūkių, tarybinių 
ūkių ir kitokių baudžiavinių ūkių.

Žinyne visi vietovardžiai rašomi vardi
ninko linksniu ir yra sukirčiuoti.

V. Vytenietis

PASAULYJE
SANDARAI G5 METAI

Mirus Mykolui Vaidilai, kai kas manė, 
kad Sandaros organizacija ir tuo vardu 
leidžiamasis laikraštis M'kviduosis, bet 
laikraštį redaguoti pasiėmė inž. G. Lazaus
kas, o į organizaciją ėmė stoti naujieji 
ateiviai.

Spalio 7 d. buvo atšvęsta Sandaros 65 
metu sukaktis. Vyčių salė sunkiai talpino 
susirinkusius. Solistė Irena Petrauskienė 
sudainavo 3 dainas ir padėjo inž. Lazaus
kui pravesti loteriją, Venskaus vedamas 
orkestras nedavė šokėjams daug poilsio.

Sandaros pirmininku dabar yra ir SLA 
pirmininkas Povilas Dargis.

S. Paulauskas

N. SADONAITĖS LAIŠKAS Į 
AUSTRALIJĄ

Sibire kalinamoji Nijolė Sadūniaitė pa
rašė laišką S. Mauragilenei į Australiją.

Laiške ji džiaugiasi i'š viso pasaulio 
gaunamais laiškais ir siuntinukais.

„Sibire man 'svečiuotis beliko 10 mėne
sių. Su Visagalio parama visai nebedaug. 
Esu, ačiū Dievui, sveika, linksma ir lai
minga. Ar .gali būti kitaip, kai tiek daug 
gerų širdžių prisimena mane...“, rašo ji.

TEATRO SUKAKTIS

Australijos „Mūsų Pastogė“ rašo, kad 
Adelaidės lietuvių teatras „Kėliau j anltis 
Vaidila“ atšventė savo 30 metų veiklos 
sukaktį.

Per tuos metus teatrui ’ vadovavo visa 
eilė režisierių, tarp jų ir dramaturgas ir 
vaidybos meno mokytojas Juozas Gučius.

Teatrais pastatė nemaža veikalų ir su 
jais apvažinėjo lietuvių kolonijas.

LOS ANGELES, MELBOURNE, 
SYDNEJUS

Los Angeles (JAV) dramos sambūrio 
kolektyvas spalio 16 d. vyksta į Australi
ją. 'Melbourne ir Sydnejuje jis parodlys 
du spektaklius: J. Gliaudės farsą „Kom
piuterinė santuoka“ ir B. Pūkelevičiūtės 
dramą „Palikimas“.

LENKAMS JAU LAIKAS ATGAILOTI

„Dirvos“ Nr. 28 Skirpstas raišo, kad vi
si rytų Europos katalikai devynias dienas 
pergyveno didelį entuziazmą, popiežiui 
Jonui Pauliui II lankantis Lenkijoje.

„To istorinio įvykdo nepajėgė sutruk-

Jaunimo kongreso atgarsiai

Pranas Milašius

Iki šiol apie Jaunimo kongreso įvykius 
Skaitėme vis daugiausia mielus, šiltus, 
jausmingus, iš lietuviškos širdies plau
kiančius aprašymus ir prisiminimus. Emi
lija Sakadolskienė „Drauge“ pažiūri jau. 
šaltesniu, kritiškesniu ir dalykiškesnių 
žvilgsniu. Ji yra PLJS valdybos visepir- 
miniinikė.

Ji rašo, kad Londono stovykloje dau. 
giausia laiko buvo vis dėlto praleista tech
niškiems reikalams. O toliau ji dar kritiš- 
kesnė:

kongresui važiuoti į Europą. Daugelis ti
kėjosi tokių rezultatų, kaip per II PLJK 
Pietų Amerikoje, bet to nebuvo.“

Amerikos jaunųjų lietuvių žymus visuo- 
meninkas Paulius Kuras „Drauge“ rašo, 
kad popiežiaus sveikinimo delegaciją su
darė daugiausia JAV ateitininkai ir įteikė 
takias dovanas: 1) visų atstovų ir dalyvių 
sveikinimą, 2) kraštų atstovų sveikinimą, 
3) lėkštę. Priimdamas sveikinimą, po
piežius perskaitęs ir padėkojęs, o ypač 
buvo patenkintas varinės lėkštės dovana“.

Trumpalaikis Barės atšvaitas
Pagaliau butelis ištuštintas, airlkliai pa

ėdę, laikas šaukliui namo, kelias įtolimas, 
o dabar jau nebe žiema, ne rogių kelias, 
kol parvažiuosi, bus jiau naktis. Ir išva
žiavo jlis, Kurklį palikęs kieme 'bestovin
tį. Nusekė Kurklys akimis Šauklį per kal
vą, o kai vežimas su Šaukliu dingo už 
kalvos, sugrįžo į 'trobą, stovi prie varsto
to ir žiūri pro langą. Agate pasižiūrėjo į 
savo vyrą, Kurklys jaučia, kad ji dabar 
pradės kalbėti, 'bet nekreipia į ją dėme
sio.

— Visą žiemą viena išvargau, — pasa
koja jli'. — Kaimynas paršo paskersti 
atėjo, paakinus suvežė, vasarą reikės ati
dirbti.

Patylėjusi vėl tęsia:
— Kaip išvažiavai ipo Kalėdų, taip ir 

nepasirodei namie. Galėjai bent porą kar
tų pairėiti. Šuo ir tais klajojęs klajojęs į 
namus parbėga.

Vyro tylėjimas įskaudina Agatą, ir ji 
pagaliau verksmingu balsu išsako, kas jai 
širdį spaudžia:

— Žinau aš apie tave, viską žinau! 
Žmonės man viską papasakojo, — ir, bal
su pravirkusį, išbėga į užpečkinę.

Kurklys kaip stovėjo prie varstoto, taip 
ir tebestovi. Pakelia šriubštoko rankeną, 
patraukia pirmyn atgal, paskui paleidžia 
ją, trinkt! — rankena atsimuša', ir garsas 
jam primena, kaip jis ir jo varstotas čia 
atsirado.

Jis dar tebuvo vaikas, o Agotė buvo jiau 
paiseniusi. Gal ji nebuvo tikrai pasenusi, 
bet vaikui kiekvienas atrodo senas, kas 
per dvidešimt perėjęs. Buvo sena troba, 
prie trobos tvartelis karvei ir kiaulei į 
vinkelį pristatytas, keli žingsniai daržo. 
Toje troboje gyveno Agotė su tėvu. Ago

tė dirbdavo pas ūkininkus, kai tėvas vi. 
sai nuseno, ji viena abiem duoną uždirb
davo.

Kurklys užaugo, išsimokė amato, ati
tarnavo kariuomenėj ir pradėjo dairytis, 
kur įsikurti, nes namie šeima didelė, nė
ra vietos nė varstotui pastatyti. Jis dirbo 
pas Lankutį, kai Agatės tėvas mirė, tai 
Agatė pra'šė jį, kad tėvui grabą padirbtų. 
Po laidotuvių kaimynai pradėjo (kalbėti, 
— viens juokais, kits rimtai, — aipie 
Kurklio ir Agatės vedybas, o tėvas jam 
visai nuoširdžiai įkalbinėjo:

— Turėsi nors savo kertę varstotui pa
statyti.

Stovi dabar kertėje varstotas, sukinėja 
Kurklys šriulbštoką, pakelia ir paleidžia 
rankeną, — šaltas (bejausmis varstotas 
nejaučia nei nusivylimo, nei ilgesio.

Virš pievos klykdamos pakyla pempės, 
tur (būt, šuo bėga per pievą, tai jos jį nuo 
lizdo veja. Jei pavyks išsaugoti lizdą, iš
perės vaikus, kitą pavasarį vėl sugrįš čia, 
ir taip kiekvieną pavasarį pievoje nauja 
karta užaugs. Tik Kurklio troboje niekas 
nepasikeis. Bus kertėje varstotas, prie 
varstoto stovės jis, Aigaitė stovės prie vir
tuvės arba sėdės amt krėslo prie kalvara
to, ir taip tęsis, pakol juodu vieną po ki
to su graibu iš čia išneš.

„Aennchen! Aennchen!“ ipamėtliojasa jis 
iš žlektoriaus savo mintyse. „Kaip kokį 
šunytį masina kaulu“.

Buvo trumpa prošvaistė tarp ūkanų, 
padangė buvo pragiedrėjusi, drumzlina jo 
gyvenimo upė buvo praskaidrėjusi, bet 
staiga viskas pranyko. 'Liko tik kertė var
stotui pastatyti ir tamsūs, beviltiški me
tai prieš jį, be nusiSkaidrėjimų, be pra
giedrėjimų, net ir be gražaus Barės at
švaito Šauklio lange.

„Kiekviena stovykla turi savo išvengia
mų ir neišvengiamų problemų. Iš kiekvie
nos 'taipgi išsivežame žinių ir įspūdžių, 
kurie ilgai lieka atmintyje. Subūrus pus
penkto šimto stovyklautojų iš trylikos 
kraštų, tai dar daugiau paryškina. Viena 
nenumatyta problema buvo pačios patal
pas. Nors labai erdvios, patogios, jos neti
ko stovyklavimui. Individualūs universite
to bendrabučio kambariai nepadeda sto
vyklinei nuotaikai, o patys (bendrabučiai 
buvo labai toli nuo pagrindinių susitiki
mo centrų. Garsiakalbiai ar 'kokia kita su
sisiekimo priemonė būtų (šiek tiek padėju
si, bet jų nebuvo.

Tuo tarpu atrodo, jog vadovybė buvo 
susitarusi, kad nereikia nieko varyti į pa
skaitas ar užsiėmimo būrelius, nes visi 
,.suaugę“. Gal toks nusistatymas ir ‘turi 
tam tikros logikos, bet 'kai paskutiniosio
mis dienomis susirinko vos šimtinė, pra
dedi ja abejoti. Prie to dar prisidėjo tai, 
kad universitetą supa miestelis, o jame už 
poros minučių — traukinių stotis važiuo
jantiems į Londoną. Ankstyvesniųjų kong
resų stovyklavietės gal turėjo kitų trūku
mų, bet buvo suprasta, kad reikia vengti 
„viliojančios“ aplinkos. (Juk noras pama
tyti Londoną suprantamas ir žmogiškas, 
kai daugelis atvažiavę į Angliją pirmą 
kartą). Bendrai, trūko vienos vadovaujan
čios rankos, (kuri būtų viską tvarkiusi.

Taipgi pasigedome Europos jaunimo. Iš 
dalies kongresas buvo surengtas Europo
je dėl to, kad pradėta justi tenykščio jau
nimo nubyrėjimas. Sužinojus, kad stovyk
loje dalyvavo tik 20 jaunuolių iš Anglijos, 
kilo klausimas, ar vietiniai organizatoriai 
dėjo pakankamai pastangų tam jaunimui 
suburti. Iš kitų Europos kraštų irgi gana 
mažai: Vokietijos 35, Prancūzijos 11 ir 
Švedijos 3. Daug kam gana tiksliai gali 
kilti klausimas, ar iš viso buvo verta

Kalbėjo angliškai. Lietuvių kalbos P. Ku
ras nemini.

dyti komunistų antireliginė strategija nei 
toli siekiančios Kremliaus letenos“, rašo 
autorius.“ Jonas Paulius II yna ne tik reli
ginis autoritetas, bet ir gilaus išsilavini
mo, gyvenimiškų patyrimų ibei didelės i'š. 
minties žmogus. Pamoksluose jis pasklei
dė daug svarbių ir dabarties 'tikrovei 
reikšmingų minčių. Tarp kitų ir teikia jo 
taikliai ištarta mintis, lenkams aktuali ir 
reikalinga, neužmirština: Kelias į Kristų 
yra labai ilgas...

„Taigi, ne tik popiežių dailiai pagerbti 
ir juo didžiuotis, bet lenkams verta ir 
Kristaus keliu pažengti aukštyn. Vienas 
svarbiųjų sakramentų — atgaila. Tik pri- 
siipažįštiaint klydus ir atitaisant skriaudas 
tegalima artėti į Kristų... Todėl laikas 
atgailoti už Pilsudskio-ŽeligovSkio sukty
bę, grobiant svetimą sostinę ir platų kraš
tą. Ladkas išpažinti kenksmingus žygius 
prieš šiaurinį kaimyną, (kuris jiems nieku 
nenusikalto. Taip pat reikia liautis anti- 
krilkščioailškai elgtis: ligi šiol lenkai ne. 
leidžia lietuviams jų pačių statytoj Seinų 
katedroj sava kalba Dievą garbinti... 
Gana jau ir Vilnių savintis, kuris šimtus 
metų 'buvo mūsų sostinė, gana savintis ir 
mūsų universitetą, per 400 metų sklei
dusi Šviesą Europai i'š Lietuvos... Kris
taus mokslas įsako: Negeisk jokio daikto, 
kuris priklauso tavo 'artimui...“

RAŠYTOJAS V. TAMULAITIS RENGS 
KNYGĄ KANADOS VAIKAMS

Rašytojas Vytautas Tamuladltis, (knygų 
vaikams autorius, laimėjęs kelias premi
jas dar Lietuvoje, iš Kanados Otavos Art 
Council gavo 9.250 dot. paruošti knygai 
Kanados vaikams,

Kai kurios jo 'knygos yra išverstos ir į 
anglų kalbą.

AUSTRALIJOS ATEIVIŲ REZOLIUCIJA 
DĖL LAISVO APSISPRENDIMO

Melbourne (Australija) Pavergtų Itau. 
tų taryba rugpjūčio 24 d. surengė Moloto
vo 'ir Ribbentropo 'gėdingosios 40 metų 
sukakties prisiminimą.

Pranešimą apie anuometinius įvykius 
ir sutartį padarė Australijos parlamento 
atstovas M. Hodman ir Ikt.

Minėjime priimta ir pasiųsta Australi
jos parlamentui rezoliucija, kurioje rei
kalaujama laisvo apsisprendimo sovietų 
pavergtoms ar jų kontrolėje esančioms 
tautoms. Taip pat pasmerkta Sov. Sąjun
gos primestinė pilietybė net ir Australijo
je gilinusiems ateivių vaikams ir jų vai. 
karčiams.

Rezoliuciją pasirašė albanai, bulgarai, 
estai, čekai, gudai, kroatei. latviai, len
kai, lietuviai, rumunai, rusai, slovakai, 
ukrainiečiai ir vengrai.

LIETUVIŠKAS FILMAS TORONTO 
TELEVIZIJOJE ,

Viena Toronto televizijos stotis parodė 
25 minučių ilgumo lietuvišką filmą, pava
dintą lietuvių senjorų Tautos (šventės mi
nė jiiimu.

Filmas buvo pradėtas spalvotu Vyčiu 
lininių raštuotų staltiesių fone. Vida Ada- 
monytė anglų kalba supažindino su Pa-

POPIEŽIUS IR ČIKAGOS LIETUVIAI

Didelis įvykis Čikagoje buvo atsilanky
mas popiežiaus Jono Pauliaus II, kurį po 
JAV lydėjo vysk. Marcinkus ir prelatas 
Bačkis.

Lietuviai buvo sudarę specialų komite
tą, kuris kvietė tautiečius rinktis -prie 68 
ir Kalifornijos gatvių, pro kurias popie
žius turėjo pravažiuoti ir 'kur yra Lietuvių 
Plaza, šv. Kryžiaus ligoninė, Marijos 
aukštesnioji mokykla ir rajonas laikomas 
Čikagos lietuvių centru.

Prisirinko tikrai nemaža tautiečių — 
daug uniformuotų šaulių su vėliavomis ir 
moterų tautiniais rūbais. Skersai Kalifor
nijos gatvės, kur popiežius pravažiavo, bu
vo užrašas, sveikinantis jį, bet motorkada 
pravažiavo nė nestabtelėjusi. Lietuvių nu
sivylimą kiek sumažino tai, kad vėliau po
piežius, laikydamas pamaldas Grand Par
ke, tarp kitų kalbų prabilo, sako, prel. 
Bačkio dėka, ir gražiai lietuviškai: „Mano 
nuoširdus sveikinimas Amerikos lietu, 
viams. Likite ištikimi Kristui, Bažnyčiai. 
Branginkime kilnias tautos tradicijas. Te
globoję jus Dievo Motina Marija. Garbė 
Jėzui Kristui“, S. Paulauskas

NAUJAUSI LIETUVIŠKI ĮVYKIAI 
„ŠALTINYJE“

Naujausiame ..Šaltinio“ numeryje pla
čiausiai vaizdais ir reportažais pristato
mas Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas.

Kiti įvykiai — maldingoji kelionė į 
Liurd'ą, vysk. dr. A. Deksnio lankymasis 
D. Britanijoje ir Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitė Belgijoje.

baltijo tautomis, naudodamasi inž. P. Lė
lio paruoštu žemėlapiu. Apie Lietuvą ji 
papasakojo nuo XIH šimt, supažindin
dama (klausytojus ir su rusų ir vokiečių 
okupacijomis. ,.Atžalynas“ pašoko tauti
nių šokių, klausytojai supažindinti su 
Tautos švente. 'Lietuvos generalinis kon
sulas dr. J. žmuidzinas priminė Vytauto 
vainikavimosi idėją, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma, ir tai įgyvendinta 1918 m. 
Jis kalbėjo anglų ir lietuvių kalbomis. Jo 
kalbą palydėjo pora „Atžalyno“ tautinių 
šokių ir skauto deklamavimas.

KUR DAINUOJA NERIJA IR 
BERNARDAS?

Pernai rudenį Angliuose viešėjusieji 
dainininkai Nerija 'Linkevičiūtė ir (Ber
nardas Prapuolenis rugsėjo 6-9 d. d. Ikon, 
certavo Santaros-Šviesos 26-jame suva
žiavime Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 
(JAV).

V. BRAŽĖNO PASKAITOS

Žurnalistas ir visuomenininkas Vilius 
Bražėnas apvažinėjo 9 rytinio Amerikos 
pakraščio mieštus, 'Skaitydamas paskai
tas apie komunizmo grėsmę Amerikai.

V. Bražėnas nesivaržydamas kritikuoja 
Amerikos pataikavimą Sov. Sąjungai.

B. ŠREDERSO DOVANA PASKATINO 
ĮSTEIGTI GALERIJĄ

„Mūsų Pastogė“ (Australija) rašo, kad 
prieš trejetą metų Wol'longongo lietuvis 
Brandus šredersas įteikė to miesto savi
valdybei apie 100 paveikslų iš savo suda
rytosios meno kolekcijos, norėdamas., kad 
ten būtų įsteigta meno galerija.

Galerija šį rudenį buvo atidaryta, ir 
miesto burmistras B. šredersui įteikė 
miesto įgaubęs ir padėkos raštą.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Jeigu visatai iš anksto nustatytas pla
nas yra toks, kad (vykiai mūsų gyvenama
jame pasaulyje turi riedėti pagal Britų 
muziejaus barometro rodyklę, tai šis pla
nas 'vykdomas šimtu nuošimčių be antva- 
landžių.

Štai BBC oro žinios š.m. spalio 32 die
ną, 24 vai. 15 min., buvo tokios.

Vėjai iš šiaurės, Rusijos lygumų, pasto
vūs ir ilgainiui stiprės. Vėjai iš vakarų, 
Atlanto vandenyno, nežymiai keisis, bet 
apskritai silpnės, nes oro srovių jėga vis 
daugiau koncentruosis ciklonų ir anticik
lonų formavimui viriš Amerikos kontinen
to. Afrikos ir Azijos dykumose karščiai pa
sieks aukščiausio, dar iki šiolei prieš 
šimtmečius neužregistruoto laipsnio; jie 
įtakos kaimyninę Europą. Barometro ro
dyklė Londone pradės trūkčioti. Šie trūk
čiojimai sukels nerimą žmonėse ir net 
riaušes.

Apskritai bus debesuota su tirštu rūku, 
slenkančiu per visą vak. Europą, šen bei 
ten paliekančiu savo naikinamosios jė
gos pėdsakus. Saulės prošvaisčių nenu
matoma, galimos tik labai trumpos ir pri
puolamos. Barometro rodyklės judės aud
ros taško link.

Atidžiai perskaitę šį BBC oro kaitelioji- 
mosi pranešimą, pastebėsime, kad čia, va
karų Europoje, mes gyvename politinio ir 
ekonominio skersvėjo tėkmėje, iš šiaurės 
slenka sunkiais šarvais ginkluota politinė 
pabaisa, grasinanti vakarų Europą priplo
ti ir sulyginti su žemės paviršiumi; iš pie
tų slenka panaši ekonominė pabaisa, va
dovaujama muzulmonų dvasiškių, arabų 
sultonų ibei šeikų. Ji grasina visą vak. 
Europos pramonę sustabdyti, bet kurias 
susisiekimo priemones padaryti neveikian
čiomis, milijonus darbininkų išmesti ( 
gatvę riaušių bei sukilimų kelti.

štai prieš šių divizijos pabaisų slėgimą 
vak. Europa turės atsilaikyti. Neva pa
lengvinti šiam tikrai nepaprastai sunkiam 
uždaviniui išspręsti Rytų Vokietijos 30- 
ties metų jubiliejaus proga L. Brežnev sa
vo kalboje „geraširdiškai“ pareiškė, kad 
sovietų vyriausybė atitrauks 20.000 karei
vių ir 1.000 tankų, šiuo metu esančių Ry
tų Vokietijoje. Bet čia pat nepamiršo gra
sinamai pridurti: „Jeigu vakarų Europa 
nedidins savo ginklavimosi, ypač atomi
nių raketų srity; priešingu atveju Sovietų 
vyriausybė bus priversta imtis atitinkamų 
priemonių“.

Turėtinia galvoje, 1. kad vak. Europos 
pasienyje Sovietų ir vakarų ginkluoto pa
jėgumo vidurkis sautykiuoja 4 prieš 1 So
vietų naudai; 2. kad sovietai turi tankų 
daugiau kaip 50.000, o vakarai apie 12.000; 
3. kad sovietai pastato naują atominėmis 
raketomis apginkluotą povandeninį laivą 
kas 6 savaitės, o vakarai —- kas 6 mėne
siai; 4. kad sovietų pasienyje jau dabar 
paruoštyje esantieji atominiai sviediniai 
gali pasiekti Madridą ir Romą, tuo tarpu 
kai vakarų panašūs ginklai pasiektų tik 
porą kilometrų už Varšuvos

Tad Brežnevo tokia „geraširdiška dova
na“ vakarams yra nei mažiau, nei daugiau 
kaip tolesnė dviveidės taikos grėsmė su 
paslėpta klasta.

Tikroji Brežnevo kalbos esmė glūdi štai 
kame. Gerai žinodamas, kad esamasis 
ginklavimosi nelygumas jau darosi vaka
rams nebepakeliamai pavojingas ir kad 
vakarai jau ruošiasi savas trumpo nuoto
lio atomines raketas pakeisti naujomis, 
kurios pasiektų Maskvą, kaip Maskvoje 
esančios pasiektų Londoną - Paryžių- 
Romą, L. Brežnev pasirodė rytų Berlyne 
su grasinimais atsikeršyti pridengiant juos 
bereikšmiais nusiginklavimo pažadais. 
Tartum šiems grasinimams pritardami, 
rytų Vokietijos lėktuvai L. Brežnevo kal
bos metu buvo pakartotinai (skridę į va
karų Berlyno zoną.

Štai kame L. Brežnevo kalbos svoris — 
grasinime atkeršyti. Kaip ir kur?! — 
nuožmus klausimas, neišvengiamai kylan
tis vakarams.

«•*

Nuo Jaltos laikų buvo grasinta ir atsi
keršyta daug kur. Du atmintini pavyzdžiai. 
Sovietams nepasisekus Egipte, buvo užim
tos Angola ir Etiopija. Sovietams nepasi
sekus įkurdinti atominių raketų bazių Ku
boje, prezidentas J. Kennedy tapo nužu
dytas; nuo to laiko Kremlius prisiekė Ku. 
bos neišleisti iš savo rankų ir jos jėgą 
puoselėti bet kuriais kaštais.

Truputį sustokime ties šia vieta (kas tu
rite žemėlapį, atskleiskite ir pažiūrėkite).

Kuba yra tik per 100 kilometrų atstu 
nuo Jungt. Amer. Valstybių (t.y. arčiau 
negu Nottinghamas nuo Londono). Kuba 
yra didžiausia sala Karaibų jūroje. Ši sa
la du kartus didesnė už Lietuvą ir turi 
apie 19 mil. gyventojų. Tos pačios jūros 
ribose yra šimtai mažų ir mažyčių salų. 
Daugelis jų yra ar nori būti savarankiš
komis respublikomis. Tarp jų savo var
dais pasauliui jau maždaug žinomos Haiti, 
Jamaika, Puerto Riko, Domininkonų ir ne
seniai atsiradusi šv. Vincento socialistinė 
respublika, kurios plotas mažesnis už 
Šiaulių apskriti, o gyventojų tiek, kiek 
Šiaulių mieste.

Taigi, Kuba šių nykštukų tarpe yra di
delė įtakinga valstybė, ypač kad milžiniš
kos Rusijos remiama. Visi nykštukai be 
išimties reikalingi piniginės pagalbos, kad 
galėtų išsilaikyti. Kai kurie tų nykštukų 
pasižymi savo gamtos patrauklumu ta 
prasme, kad turi arba (lankas - uostus, 
tinkamus karo laivų bazei, arba lygumas, 
tinkamas karinių lėktuvų aerodromams. 
Šie visi nykštukai, išsirikiavę tarp Atlan
to vandenyno ir Karaibų jūros, sudaro tos 
jūros rytų pakraštį.

O tos pačios jūros vakarų pakraštyje 
išsirikiavusi eilė taip pat mažų, savęs ne
išlaikančių valstybėlių — Guatemala, Hon
duras, Panama, Nikaragua, Costarica, 
Salvador.

Prieš antrąjį pasaulinį karą, dar Ruzvel
to laikais, visi minėtieji nykštukai, įskai
tant ir Kubą, ir visos suminėtos valstybė
lės buvo išimtinai J. Amer. Valstybių kli
entais, o J. Amer. Valstybės — vienintelis 
jų didelis bankas. Žinoma, klientai turėjo 
būti patikimi ir ištikimi bankui, ypač nie

kuomet negrąžintoms paskoloms gauti. 
Tuo būdu Karaibų jūra pasidarė J. Ame
rikos Valstybių ramiu ežeru. Tokiu ji ir 
išbuvo iki pokarinių laikų.

(Visa šitą prašyčiau visus „E.L“ skaity
tojus turėti galvoje ilgesniam laikui. Ma
nau, kad artimoj ateityj telks džniau gir
dėti ar skaityti apie Kubą).

**•
Pokariniais laikais padėtis šioje pašau, 

lio dalyje visai pasikeitė — ramus ežeras 
pasidarė audringu; pats ežeras pradėjo 
siaurėti ir darytis tik purvina kūdra; nyks 
tukai—padykusiais varlamūšiais. Jie pra
dėjo svaidyti akmenis į kūdrą ir drumsti 
vandenį.

Kubai tapus komunistine valstybe, 
nykštukams ir vidurio Amerikos valsty
bėlėms atsidarė ne vienas, bet du bankai 
— jau anksčiau buvęs J. Am. Valstybių ir 
naujai atsiradęs Sovietų Sąjungos. Karai
bų jūros varlamūšiams prasidėjo nauja 
gadynė — kas daugiau duos, tam paklus
numas ir ištikimybė.

Kubos išlaikymas metai iš metų kaina
vo Sovietams vieną milijoną dolerių kas
dien. Po maždaug 30-ties metų susirinko 
graži Kubos įsiskolinimo suma Sovietų Są
jungai — daugiau kai 11.000 milijardų do
lerių. Kremlius visai pamatuotai susigal
vojo, kad Kubai laikas pradėti mokėti 
„palūkanas“, štai čia ir kilo mintis, kad 
kubiečiai pradėtų kariauti Sovietų nau
dai. Šiandien Kubos kariuomenė jau An
goloje, Etiopijoje, Mozambike ir, taip sa
koma, Irake. Kokia jos paskirtis pastara
jame krašte, tuo tarpu niekam neaišku.

J. Am. Valstybės ekonomiškai, tuo pa
čiu ir politiškai krašto viduje nuolat silp
nėjant, o drauge su tuo pagarbos ir įtakos 
užsienyje vis nustojant, Kremlius sugalvo
jo — gal dabar ir būtų geras laikas panau
doti Kubą Sovietų įtakai praplėsti bei su
stiprinti vieno kito strategiškai svarbesnio 
nykštuko ar vienos kitos valstybėlės at
žvilgiu. štai taip neseniai pasibaigė pilie
tinis ilgai trukęs karas tarp dešiniosios 
'diktatūros valdžioje ir kairiųjų sukilėlių, 
pastarųjų laimėjimu, Nikaragvoje. Vos 
šiam revoliuciniam sukilimui pasibaigus, 
jau ateina žinios, kad kilo kitas Salvado
re. O tokių mažų valstybėlių Karaibų jū
ros pakrantėse yra bene aštuondos.

Salelės (nykštukai) „aptvarkomos“ kiek 
paprasčiau. Štai vienoj tokioj salelėj Ku
bos diktatoriaus slaptas diplomatas su
ruošė perversmą ir gavo Kubai ištikimy
bės priesaiką už Kubos dovanotą motori
nį laivą žuvims gaudyti Atlanto vandeny, 
ne.

Visu tuo neva nepatenkintas Kremlius 
apsisprendė siekti kažkokių didesnių tiks
lų; šiam reikalui ryžosi stiprinti pačią 
Kubą naujais sovietiniais karo daliniais, 
štai čia pagaliau itanp J. Am. Valstybių ir 
Sovietų Sąjungas kilo atviras politiškai 
diplomatinis konfliktas, kuris vis dar te
besitęsia.

♦ ♦♦

Negalima užbaigti šio laiško, nepaminė
jus sutarties SALT-2, kuri nustato tam 
tikrus ginklavimosi ribojimus tarp Sovie
tų ir Amerikos. Dėl jos buvo deramasi še- 
šeri metai.

L. Brežnev pasirašė ją š.m. liepos mėn. 
šiuo metu ji yra Kongreso svarstoma ir 
turės būti pasirašyta J. Carterio š.m. 
lapkričio mėn.

Bet nuo liepos mėn. iki dabar Sovietai 
Amerikos atžvilgiu laikosi Šiurkščiai, daž
nai įžeidžiamai, provokaciSkai ir ultima
tyviai. Atrodo, Sovietai tartum nenorėtų,

VIETA IR LAIKAS
Daugelis žmonių, priklausančių paknaš. 

čio tautybėms, neteko tautinės savigar
bos, ir nacionalistai laiko savo uždaviniu 
ją sugrąžinti tautai bet kuria kaina. Kaip 
tik todėl jie dažnai bando įrodyti, kad jų 
taiutos ne 'blogesnės, o geresnės už engė
jus, kad jų kultūra senesnė (nors, tiesą 
sakant, ką gali savaime įrodyti senu
mas??). (Pirmąją dieną, man atvykus į la
gerį, iZorianais Papadiukas, pavyzdžiui, 
man dvi valandas įrodinėjo, kad tikrai, 
niečiai kilę iš skitų ir net iš hunų, kad jie 
pradėjo spausdinti 'knygas anksčiau, ne
gu Fiodorovas Rusijoje, ir t. t. Galimas 
daiktas, bet kas iš to? Tam, kas aplamai 
gerbia ir vertina ukrainiečių tautą, šios 
žinios nieko nepridės. Bet, matyt, jiems 
taip reikia., jiems gyvybiškai būtina taip 
galvoti, atdk'irianit savo 'kultūrą nuo rusų, 
jie bet kuria kaina nori atsikratyti „vy
resniojo brolio“ civilizacinės hipnozės. 
Ir juos gali suprasti, net jeigu istoriškai 
jie nievisur teisūs.

Francas Fanonias Skiria tris etapus pa
vergtų tautų inteligentijos plėtotėje. Pir
masis — gilios asimiliacijos, kolonijinės 
kūrybos periodas. Antrasis — „nugrimz. 
dirnas“ į tautą, tradicijų gaivinimas. IFiet, 
kaip subtiliai pastebi Fanonas, esama 
spragos tarp tradicijų ir tokio inteligento 
modernaus europinio lygio. Ta spraga 
sužadina giliai paslėptą tautinės menka- 
vertybės kompleksą. Inteligentas mato 
savo tautos ydas, suvokia jas, bet negali, 
nedrįsta .apie jlais prasitarti, bijodamas 
įžeisti savo jau ir Šiaip nuskriaustą tautą, 
jos tautinius jausmus.

Bet kuo jaunesni lagerininkai, tuo na
tūralesnis ir piaprastesnis jų tautinis 
jausmas, tuo mažiau kompleksų ir dau
giau įgimto tautinio orumo. Ir tai man sa
ko, jog jie greitai galės pereiti į Fanono 
nurodytą (trečiąją stadiją. Toje stadijoje 
tauta randama. .„Ir ne praeityje, kur jos 
nebėra, o toje srovėje, kuri ją neša ir ku
rioje viskas kvestionuojama... Tiesa apie 
tautą — tai pirmiausia tautos dabartis“.

♦ ♦
Aš nupeikiau ukrainiečių poetą Ivaną 

Dračą, parašiusį, mano požiūriu, gana 
niekšišką rinkinį „Šaknis ir rožė“, už ku. 
nį jis gavo Ševčenkos premiją. Ukrainie
tis Igoris j'į užstojo; kiekvienas poetas, 
rašantis gimtąja kalba, netgi antitauti- 
nes eiliūkštes, vis dėlto dirba tautinį dar
bą. Jis stipriną kalbą, ją propaguojiai, jis 
stiprina ir savo asmenines pozicij as val
džios hierarchijoje ir tuo būdu gali pa
dėti ukrainiečių interesams.

Aš ėmiau ginčytis. 'Paminėjau žydus. 
Mes Itris kartus netekome kalbos: hebra. 
jų kalbą pakeitė aramėjų kalba, paskui 
ladino, paskui jidiš. Bet svarbu ne kalba,

kad sutartis būtų Amerikos pasirašyta. 
Tuomet Sovietai galėtų visą nepasirašy- 
mo kaltę primesti Amerikai, o patys tu
rėti laisvas rankas savo tolesniems sie
kimams.

Ir vėl tad kyla tas pats mįslingas klau
simas: kokiems tolesniems siekimams? 
Kur ir kada? Ar SALT-2 sutarties pasira
šymas Kremliuje buvo tik gudriai įtaisy
ti spąstai Amerikai?

Pagyvensime — pamatysime.
Tuo tarpu iki pasimatymo čia ir Kara

liaučiuje.
Stasys Kuzminskas 

o 'tai, kals j<a parašyta. Hebrajų kalba ra
šė pranašai, ir tauta nešėsi tą atminimą 
per visas nelaimes. Ir kalba atgimė.

— Miša, bet mes neturime Biblijos! Jei 
neteiksime kalbos, ji neatgims. Kol kas 
mes ją turime ginti 'bet kuria kaina. Net
gi prisitaikydami. Negi jūs, žydai, pana
šiose 'aplinkybėse neprisitaikydavote? 
Leiskit ir mums...

Su Igoriu nesutinka nei vienas ukrai
nietis kalinys, 'bet aš apie jo poziciją il
gai galvojau. Čia esamai tiesos grūdo. Tik. 
rai, ar ne marainai (.perkrikštytai) išsau
gojo žemėje žydų tautą, tikėjimą, sėklą... 
O vokiečių miestų kankiniai viduriniais 
amžiais nepasidavė ir žuvo visi, savo at
kaklumu lyg ir nieko nelaimėję.

Ir vis dėlto ne taip. Vis dėlto aš įsitiki
nęs: marumai tik todėl išsaugojo įtikėjimą 
ir tau! tą, neiš tilpo tarp krikščionių, kad 
jiems to neleido padaryti anų kankinių 
kraujas, l&e jo nebūtų tautos. Didvyriai 
išsaugojo tautą, net jeigu išlieka tik pri
sitaikėliai. Didvyriai atgema likusiųjų 
vaikuose ir vaikaičiuose ir saugo tautinį 
pradą tvirčiau, negu bet kokios tradicijos 
ir kultūrinės vertybės.

Taip aš galvoju ir daibar.

Internacionalizmas yra donas tik tada, 
jei tanmauija tarptautiniam reikalui, o na
cionalizmas ištikimas savo principams tik 
tada, jei nesavanaudiškai inltennacionial'iš. 
kai kovoja su blogiu. Kalėjime, nepai
sant klaidų ir aistrų, jei esame dori, pa
galiau suprantame, kad mes — savo tau
tos vaikai ir kad vis dėlto visos žemės 
tautos — viena Šeima.

LIETUVOJE
LIETUVOS LENKŲ ANSAMBLIS 

KONCERTUOS LENKIJOJE
.Lietuvoje 25 metai kaip veikia lenkų 

liaudies dainų ir šokių ansamblis „Vilija“.
Prieš išvykdamas koncertinėn kelio

nėn į Lenkiją, ansamblis suruošė koncer
tą Vilniaus sporto rūmuose.

SPALIO REVOLIUCIJOS ORDINAS 
E. MIEŽELAIČIUI

60 metų gimtadienio proga poetas Edu
ardas Mieželaitis Kremliaus įsakymu bu. 
vo 'apdovanotas Spalio revoliucijos ordi
nu.

Už savo kūrybą, 'kurioje iškelia tarybi
nį žmogų, ligi šiol jau jis yra susilaukęs 
Lenino premijos, socialistinio darbo did
vyrio ir Lietuvos liaudies poeto vardų.

Pagerbti jam buvo suruoštas plataus 
masto jubiliejinis vakaras Vilniuje.

POLITINIAI MOKSLAI
„Tiesa“ rašo, kad spalio 1 d. Lietuvoje 

„prasidėjo naujieji mokslo mėtai 'politinio 
švietimo sistemoje".

Pirmomis dienomis susirinko 600 tūkst. 
klausytojų, kuriuos mokys 30 tūkst. pro
pagandistų, poli'tinformatorių, mokyklų ir 
ratelių vadovų.

LIAUDIES RAŠYTOJO VARDAS
K. KORSAKUI

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

Aš pažinojau daug tokių asmenų. Dalis jų buvo 
mano isLudentais Vilniaus dveji; metų juridinėje mokyk
loje, o paskui pasidarė aukštais viršininkais respublikos 
■saugume, prokuratūroje, teisme. Kaip tiktai dėl šių 
aukščiau mano minėtųjų sumetimų jie, tie mano pa
žįstami, taip įnirtingai ir kovoja su Kronikomis, o taip 
pat ir su bet kuriais kitais laisvesnės dvasios .pasireiš
kimais. Charakteringas šiuo atveju pokalbis, įvykęs 
tarp dviejų mano pažįstamų: disidento ir jį tardžiusio 
saugumo kapitono. Pastarajam paklausus, koks yra tar
domojo požiūris į tarybų valdžią, anas atsakė: „Tėkš 
pat, kaip ir jūsų ne darbo metu“. Vienas stambiausių 
dabartinių Rusijos poetų, Aleksandras Galičius, yra su
kūręs puikų eilėraštį, paskirtą pereito šimtmečio anglų 
poetui lordui Džordžui Baironui. Pagal šį eilėraštį Bai
ronas mirė Graikijoje ne nuo drugio ligos, o dėl to, kad 
buvo nunuodytas savo prietelio, valdžios agento. Tas 
prietelis tikėjo, kad revoliucionierius Baironas buvo 
teisus, todėl visas jo gyvenimas buvo tam prieteliui — 
valdžios agentui — nepakenčiamas akibrokštas, kurį 
jis turėjo, žūt būt, pašalinti. Ir pašalino, nunuodydamas 
Baironą, o jau padaręs tai, užrašė į savo dienoraštį: 
„Drugys. Jis buvo teisus, teatleidžia jam Dievas". Tai 
tokia ir yra šiandieninių kolaborantų psichologija.

Yna ir (kitokių. Tai ne aktyvūs kolaborantai, o tie
siog moraliniai cinikai, kurie išjungia iš savo veiksmų 
motyvacijos sistemos visa tai, kas jiems atrodo nepakan
kamai realistiška, o ypač jei tai, be to, ir pavojinga. 
Tuo remdamiesi jie išjungia iš savo veiksmų motyvaci
jos sistemos ir nepriklausomybę. Tačiau tai toli gražu 
nereiškia, kad jie nėra nepriklausomybės šalininkai. 
Teleologine prasme nepriklausomybė ir jiems yra pa
grindinis politinis idealas bei tikslas, bet tik teleologine,

Dr. A. Štromas

o ne praktine prasme. Praktiškai jie keliaklupsčiauja 
prieš valdžią, siekdami geresnių vietų, riebesnių kąsnių 
ir panašių „realistinių“ vertybių. Toks i U elgesys netu
ri mūsų klaidinti. Tarybinėje santvarkoje realistiški 
žmonės elgiasi prisitaikydami prie niekšybės, o savo 
tikruosius įsitikinimus bei jausmus nešoja giliai paslėpę 
savyje.

Visa tai pasakęs, aš turiu pakartoti, kad lietuvių ir, 
būtent, visų be išimties lietuvių teleologinė politinė są
monė yra dominuojama krašto valstybinės nepriklauso
mybės atstatymo vizijos (tačiau tai nereiškia, kad ta da
lis lietuvių, kuriems nepriklausomybės atstatymas suda
ro asmeninę grėsmę, prieš jį nekovos taip pat atkak
liai, kaip 1956 metais kovojo su sukilusia už savo nepri
klausomybę vengrų liaudimi Vengrijos saugumiečiai).

B. SANTVARKA
Jei pirmasis punktas, susijęs su nepriklausomybės at

statymu, palyginti, nepainus ir gana lengvai įrodomas, 
tai antrasis punktas, kalbantis apie busimąją Lietuvos 
politinę, visuomeninę bei ekonominę santvarką, yra kur 
kas sudėtingesnis.

Mat, visiems Tarybų Sąjungos tautiniams judėji
mams pirmaeiliai yra ne socialinės, bet nacionalinės 
egzistencijos klausimai. Tie judėjimai pirmoje eilėje 
siekia didesnės autonomijos, o galutinis idealas — atsi
skirti nuo TSRS, o ne pačios tarybinės santvarkos refor
mų ar pakeitimo (skirtingai nuo pačių rusų disidentų.) 
Samprotaujama čia taip: be kasdieninės pašalinių kont
rolės mes įsigysime daugiau laisvės bet kurios visuome
ninės santvarkos sąlygose, o ilgainiui, atsikratę tos sve
timųjų 'kontrolės paskutinių liekanų, gal jau sugebėsi
me patys laisvai nuspręsti ir tai, kokią santvarką mums 

bus geriausia įsivesti. Čia veikia savotiška preferencijų 
sistema. O todėl tas pats Mindaugas Tamonis savo jau 
cituotame laiške TSKP CK operuoja Lenkijos modeliu 
kaip visiškai tinkamu Lietuvos tautiniam bei valstybi
niam. statusui nustatyti (sąmoningai, matyt, ignoruoda
mas tą aplinkybę, kad patys lenkai tuo statusu toli gra
žu nepatenkinti). Ir jis visiškai teisus, nes Lietuvai įsi
gyti Lenkijos statusą reikštų žengti didžiulį žingsnį į 
priekį ne tik tautinio išsilaisvinimo kryptimi., -bet ir so- 
ciališkai politinės santvarkos tam tikrų teigiamų pakiti
mų kryptimi.

Savivaldas literatūroje ir pogrindyje leidžiamuose 
programiniuose dokumentuose mes apsčiai rasime nu
rodymų į tai, kad Lietuvoje (žinoma, nepriklausomoje) 
turi būti įvesta santvarka, atitinkanti tautinius intere
sus bei tradicijas, bet beveik niekur nerasime reikalavi
mo kad toji santvarka nustotų buvusi socialistine. Min
daugas Tamonis kalba ne apie socialistinės santvarkos 
.panaikinimą, bet apie jos sužmoginimą, o tuo pačiu ir 
sustiprinimą. Lietuvos Nacionalinio Liaudies Fronto 
Deklaracija (žr. ,,Europos Lietuvis“, Nr. 29, 1976 m. lie
pos 27 d.) tiesiog skelbia: „Mes, jaunoji Lietuvos karta, 
išaugusi socializmo sąlygose, už laisvą nepriklausomą 

Už nuopelnus lietuvių literatūrai bei 
jos mokslui, už ilgametę visuomeninę 
veiklą 'akademikui, filologijos daktarui 
prof. Kostui Korsakui, sulaukusiam 70 
metų, su teliktas Lietuvos liaudies rašyto
jo garbės vardas.

PRAMONINĖ UTENA
Danguolė Račkauskienė, Utenos miesto 

liaudies deputatė, ’„Tiesoje“ supažindina 
su dabartine Utena.

Ji raišo, kad per paskutiniuosius metus 
Utena tapo šiaurės rytų Lietuvos srities 
pramonės centru. I Uteną atvestas platu, 
sis geležinkelis, veikia mėsas, alaus ir 
pieno miltelių apdirbimo kombinatai. La
boratorinės elektros krosnių gamykla, 
pirmoji Utenos įmonė, veikianti nuo 1961 
m., paruošė tekintojų, frezuotojų ir meta
lo apdirbimo specialistų. Taip pat esanti 
pagarsėjusi savo gaminiais M. Melnikai- 
tės vardo trikotažo ir galanterijos pramo
nė.

LOTERIJOJE LAIMIMIEJI 
AUTOMOBILIAI

liaudies Lietuvą, o ne mirštančio kapitalizmo restauraci
ją, mes už visų tautų draugystę, socializmą, demokrati
ją ir taiką“, o kitoj vietoj: „Mes už išstojimą iš TSRS 
sudėties (tai garantuoja TSRS konstitucija), už liaudies 
respublikos statusą socialistinių valstybių sandraugoje“ 
(t.y. vėl tas pats lenkiškas modelis). „LKB Kronika“, 
įvairios protesto 'peticijos (įskaitant 17.000 parašų su- 
rinkusiąją apie religinės diskriminacijos Lietuvoje panai 
kinimą) taip pat nedisputuoja socialistinės santvarkos, 
o, atvirkščiai, deklaruoja visišką lojalumą jai. Tačiau 
klausimas, kaip mūsų lojalistai ar netgi tariamieji so
cialistai supranta tautinių interesų bei tradicijų įgyvenr 
dinimą laisvoje, bet socialistinėje Lietuvoje, reikalauja 
papildomos analizės.

(Bus daugiau)

Valstybinės loterijas lošimai Lietuvoje 
vyksta jau 21 metai. Iš .pradžių vykdavo 
2 kartus į metus, o dabar 9 kartus.

Loterijos bilietas kainuoją 30 kapeikų, 
o laimima pinigų, automobilių, laikrodžių, 
šaldytuvų, motociklų ir kt. Pernai Kauno 
miesto 'gyventojai, kaip rašoma, laimėjo 
10 'automobilių, Vilniaus miesto ir radono 
9, o Klaipėdos — 3. Tekę tų automobilių 
ir kitiems Lietuvos miestams.

Šiais metais takios piniginės-daiktinės 
loterijos apyvarta buvusi 2 mil. 430 tūkst. 
rublių. 'Laimėjimams parikirta 1 mil. 458 
tūkst. rublių, arba 60% surinktosios su
mos.

Loterijos rengimo išlaid'as padengia 
Lietuvos biudžetas, o pelną pasiskirsto 
vietiniai biudžetai.
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Londonas
SUSITIKIMAS SU LANDSBERGIAIS 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Rašytojas Algirdas Landsbergis su žmo

na atvažiuoja į Londoną. ,.Ateities“ lei
dykla kaip tik dialbar išleido jo novelių 
knygą, ir jie abu linkę mums čia ta pro
ga duoti literatūrinį rečitalį — pakalbėti 
ir paskaityti.

Susitikimas su jais bus Londono Lietu
vių Namuose lapkričio 24 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare.

Toks susitikimas su jais anksčiau su
traukdavo gražų būrį lietuvių. Tikimasi, 
kad ir šįkart netrūks klausytojų, pasiilgs- 
tančių lietuvilšlko žodžio, dar ir humoru 
•nuspalvinamo.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 24-25 dienomis įvyks tnadiiici- 

niiis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazamas 
Latvių Namuose Londone, kur ,,Daina
va“ tvanko lietuvių skyrių.

,,Dainava“ prašo mielus tautiečius tal
kon — lietuviškam kampeliui labai rei- 
kalingi tautinių motyvų darbeliai: juos
tos, pagalvėlės, medžio drožiniai ir kita. 
Be įto, labai trūksta fantų loterijai. Čia 
tinka visokios smulkmenos (iš loterijos 
•gaunama daugiausia pėdino).

Mialonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami ,,Dainavą“, padėsite 
ligoniams, seneliams ir kitiems vargam 
patekusiems jtauitiečįams. Dalis metinio 
pelno taip pat skiriama jaunimo ir lietu, 
vių organizacijų paramai.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti iki 
lapkričio 21 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

LAISVĖ GLUZMANUI IR VISIEMS 
KITIEMS POLITINIAMS KALINIAMS

Sekmadienį, lapkričio 11 d., 2 vai. p.p., 
Conway Hall, Red Lion Square, Holborn, 
•London, WC1, Amnesty International su 
keturiomis kitomis organizacijomis rengia 
didelį viešą susirinkimą, kuriame bus rei
kalaujama paleisti dr. Semjoną Gluzmaną 
ir kitus politinius kalinius, laikomus psi- 
hiatrinėse ligoninėse, o jose yra nemaža 
ir lietuvių.

Susirinkime kalbas pasakys dr. Sidney 
Bloch (jis su Peter Reddaway yra parašęs 
knygą „Rusijos politinės ligoninės“), Vla
dimir Bukovšky, buvęs Vladimiro kalėji
mo kalinys, kuris su dr. S. Gluzmanu da
vė žinoti laisvajam pasauliui, kaip sovie
tai piktnaudoja psichatriją politiniams 
kaliniams sargdinti, dr. David Clark, dr. 
Marina Voikhanskaja ir aktorius ir politi
nių kalinių rėmėjas David Markham.

Lietuviams būtų privalu dalyvauti ir pa
remti psichiatrinėse ligoninėse laikomus 
savo tautiečius.

Vieta pasiekiama iš požeminio traukinio 
Kolbom stoties autobusais 8, 25, 38, 55, 
172, 19. S. Kasparas

NUKENTĖJO ŠV. PATRIKO KAPINIŲ 
LIETUVIŠKASIS SKYRIUS

Nežinomi piktadariai lietuviškame sky
riuje sudaužė apie 70 kryžių. Kai kurie 
jų bus sunkiai suremontuojami.

Apraišydama tą piktadarystę, vietinė 
Wolthamstow spauda pažymi, kad taip 
padariusieji žmonės turėjo bqti niekšingi.

Kapinių direkcija ir policija tiria reika
lą. S.K.

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
PAMINĖTAS

TURININGA PASKAITA
Spalio 27 d. DBLS Centro valdybos ir 

Lietuvių Namų klubo surengtasis Vil
niaus universiteto minėjimas sutraukė, 
palyginti, gražų būrelį lietuvių, ir dr. 
Aleksandras Štromas savo kruopščioje pa
skaitoje pavedžiojo juos per visus to uni
versiteto darbo tarpsnius, kryptis, sąly
gas ir laimėjimus.

Prelegentas po paskaitos dar sutiko 'at
sakinėti į klausimus, ir tai padėjo klausy
tojams labiau įsigilinti į universiteto pa
skutiniųjų metų darbą, kuriame esama 
pasigėrėtinų laimėjimų ir apgailėtinų var
žymų.

LI ETŲ VIS Cite
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 

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 iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PR. OŽINSKAS LONDONE
Neperseniai pravažiuodamas Londone 

buvo trumpam sustojęs ,,Argentinos Lie
tuvių Balso“ leidėjas Pr. Ožinskas.

LNB pirmininkas Z Juro lydimas, jis 
lankėsi Lietuvių Namuose, apsipažino su 
jų veikla ir apžiūrėjo Nidos spaustuvę. 
Be kita ko, kaip nuolatinis skaitytojas, 
gerą žodį ir dėl ,,Europos Lietuvio“ pasa
kė, nes jam1 ypač patinka įvairių trumpų 
žinių gausumas.

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS TARP 
LONDONO LIETUVIŲ

Spalio 19 d. Parapijos Šv. Kazimiero 
klubas parapijos svetainėje surengė 
Londono lietuvių susitikimą su iš Či
kagos atvykusiu visuomenininku dr. Z. 
Danilevičium. Klubo pirm. Jonas Babilius 
supažindino su svečiu londoniečius, kurių 
buvo 22.

Dr. Z. Danilevičius pasveikino susirin
kusius JAV lietuvių vardu, papasakojo 
įspūdžius apie popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizitą Čikagoje, kur milijoninėje masė
je jis lietuvius pasveikino ,,Garbė Jėzui 
Kristui“ ir vėliau dar pasakė keletą saki
nių lietuviams, kai tuo tarpu T., kameros 
buvo nukreiptos į Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčios pavadinimą, kuri dabar 
yra perduota puertorikiečiams...

Toliau svečias apžvelgė veiklą anksty
vesnės išeivijos, 'kuri sukūrė daug lietuviš
kų parapijų, organizacijų, margaspalvę 
spaudą ir liet, centrus. Išeivijos organi
zacijos buvo turtingos. Visos organizaci
jos sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri atstovavo JAV lietuviams. Rūpindama
si Lietuvos laisve ir nepriklausomybe, 
Tarybos vadovybė jau 1940 m. nuvyko į 
Vašingtoną ir ten išgavo prez. Roosevelto 
pažadą, kad Lietuvos okupacija nebus pri
pažinta, Lietuvos atstovybė nebus užda
ryta ir Lietuvos auksas bus apsaugotas. 
Pagal prelegentą, tik Tarybos dėka lietu
viai nebuvo išduoti rusams, jos dėka JAV 
išleistas D.P. įstatymas, to įstatymo dėka 
lietuviai rado svetingą prieglobstį. ALT 
yra visų Amerikos lietuvių svarbiausia 
institucija, jai visuomet atdaros durys į 
Baltuosius Rūmus, senatą, kongresą ir ki
tur.

Be to, prelegentas plačiai palietė VLIKą 
ir jo veiklą, kuri praeitais metais buvo 
sunegalavusi, bet po paskutinio seimo iš
sirinko naują pirmininką dr. K. Bobelį, 
kartu su juo atėjo nauji žmonės, visos ne
gerovės baigia išnykti, ALTa ir VLIKas 
sugretino eiles, ir bus nuoširdus darbas.

Paliestas ir Balfas, kuriam šiuo metu 
vadovauja Marija Rudienė. Balfas remia 
Lietuvos ir Lenkijos lietuvius, teikiama 
parama tiems, kurie nukenčia nuo sovie
tinio režimo.

Dr. Z. Danilevičius priminė, kad anks
tyvesniųjų išeivijos lietuvių pastatytosios 
•bažnyčios pradedamos perleisti kitatau
čiams. Atrodo, kad, naujiesiems išeiviams 
jos nereikalingos. Taip pat papasakojo^ 
kodėl JAV Lietuvių B-vė suskilo. Iš pasa
kojimo atrodė, kad priežastys labai pa
prastos: „frontininkai“ įsinorėję visus val
dyti, pradėję nesiskaityti su demokrati
niais principais, ir nepatenkinti pasitrau
kė ir sudarė reorganizuotą bendruomenę. 
Tie patys ,,frontininkai“ pradėję griauti 
ALTą, dabar net ir VLIKą, kuris eina su 
ALTA reikšdami nepasitenkinimą.

Baigdamas dr. Z. Danilevičius sakė, 
kad kalbėjęs ne pasiskųsti norėdamas, o 
tik duoti vaizdą, kaip JAV lietuvių gyve
nimas eina.

Po pranešimo buvo paklausimai, kuriuo
se daugiau reiškėsi A. Ivanauskas, Z. Ju
ras, Juozas Vilčinskas, S. Kasparas.

Jonas Babilius padėkojo dr. Z. Danile
vičiui, o klausytojai buvo patenkinti,, kad 
išgirdo, kas jiems buvo nežinoma.

K. Medžiokalnis

JAUKUS LONDONO MOTERŲ 
RUDENS BALIUS

šeštadienį, spalio 20 d., Moterų šv. Onos 
draugijos surengtasis tradicinis rudens 
balius Sporto ir Socialinio klubo salėje bu
vo pirmasis didesnis Londono lietuviškoje 
bendruomenėje renginys po vasaros atos
togų, ir jis sutraukė daugiau negu šimtinę 
svečių.

Gražiai papuošta salė, muzika ir gera 
žmonių nuotaika jungė visus į bendrą lie
tuvišką šeimą. Pasigėrėtina, kad šiame ba
liuje dalyvavo gražus būrys jaunimo.

Baliaus vedėja buvo draugijos valdybos 
•pirmininkė Marija Vikanienė, jai įtaikino 
A. Kriaučiūnienė, M. Šemetienė, M. Parų- 
lienė ir visa eilė kitų S.K.

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
POSĖDIS

Numatytasis spalio 13 dienai ir skelb
tasis >,Eur. Lietuvyje“ posėdis neįvyko, 
nes atėjo 'tik valdybos pirm. Jonas Babi
lius vienas.

Posėdyje buvo numatyta svarstyti Lon
dono lietuvių ir jaunimo veiklos reikalai.

S. Kaspars

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Spalio 21 d. latvių klube Boltono lietu
viai susirinko aptarti praėjusių šokių, iš
kelti ir padiskutuoti padarytųjų kalaidų ir 
pasisekimų ir nuspręsti, ar kitais metais 
vėl tokius šūkius rengti. Skyriaus pirmi
ninkas padėkojo boltonilškiams už pastan
gas, įdėtas tuos šokius rengiant, o sky
riaus kasininkė M. Pauliukonienė skai
čiais įrodė didelį finansinį šūkių pasiseki
mą. Skyrius padovanojo dešimt svarų 
•skautams, o kadangi ateinantį pavasarį 
planuojama iškyla į Lietuvių Sodybą, tai 
dalis pelno bus panaudota narių kelionės 
išlaidoms apmokėti.

Susirinkimas šiuos pranešimus priėmė 
labai šiltai ir nutarė, kad panašūs šokiai 
būtų rengiami ir ateinančiais metais. Sky
riaus pirmininkas buvo įgaliotas salę 
ateinantiems metams negaišdamas užsa
kyti.

Skyriaus pirmininkas pareiškė, kad jis 
turi bilietų į Leigh lietuvių rengiamus šo
kius, ir priminė, kad boltoniškiai juos įtu- 
ti paremti. Keliolika bilietų buvo tuojau 
parduoti.

Skyriaus pirmininkas tada pranešė, kad 
reikia rinkti atstovus į pabaltiečių komi
tetą, pasiūlydamas šį kartą ne valdybos 
narius. Lietuviams Boltono pabaltiečių 
komitete atstovaus H. Šiltos ir Stasė ir Jo
nas Keturakiai.

Susirinkimas, kaip ir visada, pasibaigė 
labai draugiškoj ir linksmoj nuotaikoj.

Bradfordas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Lapkričio 17 d., šeštadienį, rengiama 
ekskursija į Ramovės Skyriaus rengiamą 
kariuomenės minėjimą Cheetham Town 
Hali, Manchestery.

Autobusas išvyks nuo Vyčio klubo 4 
vai. p.p.

Norintieji vykti, įprašomi skubiai užsi
rašyti Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d., šeštadieni, rengiamais 

kariuomenės minėjimas Vyčio klubo salė
je.

Programoje: įvadinis žodis, A. Bučio 
vaidinimas ,,Nevystantis vainikas“, vieti
nis vyrų sdksetas, vadovaujamas P. Vasio, 
su nauju repertuaru.

Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

S-gos skyriaus ir Vyčio klubo valdybos.

PENSININKŲ POBŪVIS
Gruodžio 1 d., 'šeštadienį, Vyčio klubo 

valdyba rengia tradicinį pobūvį savo na
riams — pensininkams pagerbti. Pobūvio 
pradžia 6 vai. vak.

Pensininkai dalyvauja veltui, o jų bi
čiuliai ir svečiai mok® po 3 sv.

Visi norintieji dalyvauti, taip pat ir 
pensininkai užsirašyti prašomi iki lapk
ričio 25 d. Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

Manchesteris
SUSIRINKIMAS IR PASKAITA

šeštadienį, lapkričio 10 d., 3 vai. p. p., 
Manichesterio liet, klubo salėje, 121 Mid
dleton Rd., Cnumpsall, kviečiamais Liet, 
socialdemokratų organizacijos D. Britani
joje marių susirinkimas.

Tą pat dieną 6 vai. vak. ten pat bus 
bendras lietuvių susirinkimas su paskai
ta aktualiais Mausimais. Kviečiami daly
vauti visi Manchesterio ir apylinkių lie. 
tuviai.

V. M.

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Spalio 27 d. Manchesterio lietuvių klu

be įvyko lietuvių filatelistų draugijos su
sirinkimas. Filatelistai pasidžiaugė R. Po- 
pi'kienės Isle of Man pašto ženklų rinki
niu, pasidalijo pirmos dienos vokais ir ap
tarė einamuosius reikalus.

Busimasis draugijos susirinkimas įvyks 
1980 m. sausio 26 d., 5 vai. vak., Manches- 
terio lietuvių klube. Draugijos pirminin
kas L. Pūras padarys pranešimą „Renka
mi pašto ženklai ar makulatūra“.

KLUBO NARIŲ POBŲVIS
Spalio 13 d. Manchesterio L. S. klubas 

savo patalpose surengė metinį marių balių 
— pobūvį, kuriame dalyvavo apie 60 žmo
nių.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 

J. Podvoiskis. Tikrai karališką maistą pa
ruošė I. ir A. Gerdžiūnai. Balandėliai ir 
lietuviškas kugelis su grybų padažu bu
vo visų patiekalų centre. Tokie patiekalai 
•ne kasdien valgomi. Už tai virėjai susilau
kė nusipelnytų pagyrų. Stalus palaimino 
kun. V. Kamaitis. Šia proga klubą sveiki
no ir geros kloties ateityje palinkėjo Man- 
chesteryje seniausios organizacijos pirm. 
A. Jaloveckas. Pobūvis su dainomis ir pa
silinksminimu nusitęsė iki 1 vai. ryto.

Klubas paprastai metinį narių pensiniu, 
kų balių rengdavo atskirai, bet, jų žy
miai padaugėjus, jau kelinti metai jis 
jungiamas su metiniu narių baliumi. At
skiras narių pensininkų balius nebus ren
giamas.

Lapkričio gale klubas rengiasi paminė
ti 30 m. įsikūrimo sukaktį.

Visi klubui linkime sėkmės. A. P-kis

LSDP VAKARAS
LSDP organizacija lapkričio 10 d., šeš

tadienį, 6 <val. vakare, Manchesterio Lie
tuvių klubo patalpose rengia viešą vaka
rą, kurio metu arch. K. Tamošiūnas skai
tys paskaitą „Vilnius ir Lietuvos sienų 
klausimas“.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami į šį 
vakarą atsilankyti.

LSDP organizacija

KARIUOMENĖS ŠV. MINĖJIMAS
LKV S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio 

skyrius lapkričio 17 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare, rengia Cheetham Town Hall, 
Cheetham Hill, Manchester M8, kariuo
menės šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys M. Bajorinas, meninę 
programą atliks J. Černio vadovaujamas 
Londono lietuvių vyrų choras. Veiks ba
ras, užkandinė, loterija, o po programos 
vyks smagūs šokiai.

Kviečiame visus tautiečius ir svečius 
atvykti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

Škotija
DBLS SKOTUOS SKYRI1US

1979 m. rugsėjo 30 d. Lietuvių Institute 
Bellshill, Škotijoje, įsteigtas naujas DBL 
Sąjungos skyrius. Skyriaus valdybą suda
ro Pranas Dzidolikas — pirmininkas, Juo
zas Bliūd'žius—sėkretorius, Jurgis Pautie- 
nis — iždininkas, Antanas Paterson — 
jaunimo atstovas. I revizijos komisiją iš
rinktas Antanas Rautiems ir Vladas Za- 
vickas.

Vokietija
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1979 m. išeivių evangelikų liuteronų ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mas įvyko spalio 1-5 d.d. Marktheiden- 
felde (Pietų Vokietijoje) Lehmgrubener 
diaikonisių svečių namuose.

šiam suvažiavimui, kaip ir per pasta
ruosius 20 metų iš eilės, vadovavo ilga
metis Pasaulio liuteronų sąjungos vokie
čių tautinio komiteto įgaliotinis Bažnyčios 
tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgarto. Visų dalyvių vardu jis buvo 
pagerbtas už išeivių evangelikų liuteronų 
Bažnyčių globą ir rėmimą, įteikiant gra
žią dovaną.

Suvažiavimas atidarytas pamaldomis, 
kurias laikė pats vedėjas.

Šiemet didžiausią grupę sudarė latviai 
— 20, estų buvo 8, lietuvių 8 ir vengrų 4, 
iš viso 40 žmonių. Negalėję dalyvauti 
evangelikų liuteronų vyriausios Bažnyčios 
tarybos pirmininkas senjoras kunigas A. 
Keleris iš Bremeno ir kunigas Mikas 
Klumbys iš Blombergo atsiuntė raštu 
sveikinimus. Lietuviai pasiuntė jiems kor
telę su geriausiais sveikatos linkėjimais.

Lietuvių grupei šį kartą atstovavo gar
bės senjoras kum. A. Gelžinius, vicesenj. 
Ikun. J. Urdzė, kun. Ansas Kilius su žmo
na Marija, kun. R. Vymeris, buvęs ilga
metis mūsų Bažnyčios reikalų vedėjas ir 
buhalteris Fr. Šlenteris ir kun. F,r. Skė
rys su žmona Anelyza.

Prof. dr. Kruska iš V. Berlyno pateikė 
įpl'aitų pranešimą apie evangelikų liutero
nų Bažnyčią dabartinėje Lenkijoje. Vy
riausias Bažnyčios tarėjas Gundert perda
vė Landesbischof vyskupo Lohse sveiki
nimus ir linkėjimus. Dekanas Friedrich 
Heckel pranešė apie Bažnyčias jo deka
nate ir apylinkėse. Estijos arkivyskupas 
K. Veem referavo apie Estijos evangelikų 
liuteronų Bažnyčias išeivijoje.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos. Po pusryčių kasdien vyko Bibli
jos studijos. Po Biblijos studijų vykdavo 
paskaitos. Vienos dienos popiečiu įvyko 
kunigų ir Bažnyčios darbuotojų susirinki
mas. Nauju konvento pirmininku išrink
tas dekanas Poeld penlkeriems metams. 
Du vakarus atstovai darė pranešimus apie 
nuveiktus darbus. Mūsų sen j. kunigas A. 
Keleris savo veiklos pranešimą atsiuntė 
raštu. Dalį pranešimo perskaitė vicesenjo- 
ras kun. Juozas Urdzė, sąmoningai išleis
damas 8 eilutes iš galo ir atpasakodamas 
savais žodžiais. Jis ignoravo mūsų senjoro 
kunigo A, Kelerio pranešimą. Vokietijoje 
yra 4 lietuviai evangelikai kunigai, kurie 
aptarnauja lietuvius evangelikus liutero
nus. Trys jų jau pensininkai ir daugiau 
kaip 7'0 m. amžiaus. Prieauglio jokio. Po 

kokių dešimties metų lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios Vakarų Vokietijoje, 
tur būt, iš viso jau nebebus.

Kun. Juozas Urdzė banlandžio .27—gegu
žės. 1 d. pravedė Bad Godesberge, Anna- 
bergo rūmuose, jaunimo suvažiavimą. Da
lyvių buvo 27. Ketvirtas iš Lietuvos kilu
sių evangelikų liuteronų kunigų, gyve
nančių Vakarų Vokietijoje, suvažiavimas 
rugpiūčio 15-20 d.d. irgi buvo Bad Godes
berge.. Dalyvavo 7 kunigai ir 56 pasaulie
čiai. Liepos 2-12 d.d. įvyko ekumeniškas 
seminaras Strasburge, Prancūzijoje. Jame 
dalyvavo mūsų Bažnyčios delegatas kuni
gas J. Urdzė.

Kun. Fr. Skėrys dar dėsto evangelikams 
tikybą Vasario 16 gimnazijoje ir yra jų 
globėjas. Jis ruošia su jais dkškursijas po 
apylinkes, aplanko kultūrinius paminklus, 
reformacijos vietas (Worms ir Speyer), 
praveda Advento šventes ir Kalėdų eglu
tes. Rugsėjo 15-16 dienomis jis, kaip mū
sų Bažnyčios delegatas, dalyvavo „Speye- 
rio protestantizmo 450 metų jubiliejuje“. 
Kunigai J. Urdzė ir Fr. Skėrys dalyvauja 
Europos Bažnyčių Sąjungos VIII visuoti
niame suvažiavime Kretos saloje spalio 
17-25 d.d. Ryšius su tėviškės Bažnyčia pa
laiko kunigai J. Urdzė ir Fr. Skėrys.

Kunigas Fr. Skėrys nuo 1979 m. sausio 1 
d. perėmė „Svečio“ atstovybę Europoje. 
Jis „Svečią“ ne tik administruoja, bet yra 
kartu ir redakcijos narys. Per pusantrų 
metų surado 90 naujų „Svečio“ skaitytojų, 
daug rašo apie veiklą ne tik Pietų Vokie
tijoje, bet ir apie visokius suvažiavimus, 
renginius, nekrologus ir t.'t. Aptarnauja 9 
parapijėles Pietų Vokietijoje: Bavarijoje, 
Baden Wuerttemberge, Hessene, Saaro 
krašte. Senjoras kun. A. Keleris aptarnau
ja šiaurės Vokietiją, garbės senjoras kun. 
A. Gelžinius — Lebensteditą, o 'kun. J. 
Urdzė lanko lietuviškas parapijėles Nordr- 
hein-Westfalijos krašte ir ruošia visokius 
suvažiavimus Antnabergo rūmuose.

Vieną popietį visi važiavome autobusu į 
Mespelbrunno pilį, pastatytą salose. Tai 
buvo anksčiau medžioklių pilis, o dabar 
— muziejus. Pilis pastatyta penkiolikto 
šimtmečio viduryje. Keliaudami po Spes- 
sarrtą, aplankėme dar vieną katalikų baž
nyčią—piligrimo bažnyčią (Walfahrtskir- 
che). Suvažiavimo rengėjas Bažnyčios ta
rėjas kunigas dr. E. Eberhard turėjo išva
žiuoti į konferenciją Frankfurte. Jo vieto
je atvyko „Martin4Luther-Bund“ — „Mar
tyno Liuterio sąjungos“ — generalinis sek
retorius kun. Schellenberg iš Erlangeno.

Ketvirtadienį vakare įvyko iškilmingos 
atsisveikinimo pamaldos su vakariene. Po 
vakarienės kun. Schellenberg rodė puikų 
filmą apie Rumunijos vokiečius ir jų kul
tūrinę bei bažnytinę veiklą. Penktadienį 
po pusryčių atsisveikinom iki sekančių 
metų. Sekančiais metais toks suvažiavi
mas numatomas rugsėjo 15-19 d.d. Brauns
chweig© evangelikų Bažnyčios laisvalaikio 
ir posėdžių namuose.

Kunigas Fr. Skėrys

PASKENDUSI LETGALIJOS PILIS
Remdamasis sovietinės Tasso žinių 

agentūros pranešimu, šveicarų „Der 
Bund“ laikraštis rugsėjo 29 d. rašė, kad 
Latvijos Aruisu ežere archeologai užtiko 
paskendusią pilį. Iškilo mūro sienos, bokš
tai ir namai. Tie pastatai esą iš devintojo 
amžiaus, įtaigi seniausia gyvenvietė ne tik 
Pabaltijyje, bet ir visoje Rytų Europoje, 
kaip specialistai tvirtina.

Gyvenvietė buvusi vandens apsuptoje 
saloje. Ten gyventa apie šimto žmonių. 
Pakilęs vanduo viską užliejo — liko tik 
legenda.

Radiniai rodą, kad tos gyvenvietės žmo
nės turėjo aukšto lygio kultūrą. Meniškai 
išausti drabužiai, batai, originali kerami
ka, raižiniai, kupini fantazijos bronziniai 
papuošalai rodą senovės letgalių sugebėji
mą.

Reikalingi keletas darbininkų, ypač to
kių, kurie turi patyrimo, pvz., dirbti Ben- 
zagiu, kranu ir vairuoti forkliftą ir t.t. 
Geras atlyginimas, ir daug antvalandžių.

NP TIMBER CO. LTD.
(savininkas lietuvis P. Požerskis)

Rothwell, Sawmill, Kettering, Northants 
Tel. 85552

Privatus: Kettering 3704
-WlSlStSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSTE

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 11 d., 11.15 

vai., Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — lapkričio 11 d., 

17 vai., šv. Petro ir Pauliaus bažn., 
North Street.

NOTTINGHAME — lapkričio 18 d., 11.15 
vai., židinyje, minint Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos šventę ir Vilniaus uni
versiteto sukaktį.

DERBYJE — lapkričio 18 d., Bridge Gate.
BIRMINGHAME — lapkričio 18 d., 17 

vai., 19 Pank Rd., Moseley.
LEEDSE — lapkričio 11 d., 3 val.p.p,, H. 

Rosary 'bažn.: metinės Mišios už a.a. 
Konst. Jakimavičienę.

BRADFORDE — lapkričio 18 d„ 12.30 
vai.: šv. Mišios už a.a. Adomo Šilingo 
vėlę.
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