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Rezoliucija Pabaltijo 
reikalais

JAV Atstovų Rūmai lapkričio 13 d. 
vieningai priėmė II. Con. Res. 200 Baltijos 

valstybių reikalu

Už rezoliuciją balsavo 390 atstovų, nie
kam nepasisalkius prieš. Rezoliucija pra
sideda ilgoka įžanga, kurioje ypač reikš
mingi yra du paragrafai:

„Tuo tarpu, kai 1940 m. Sovietų Sąjun
ga savavališkai ir per jėgą prisijungė 
Baltijos valstybes (Lietuvą, Latviją ir Es. 
tiją), kurios buvo suverenūs Tautų Są
jungos nariai...“ Ir kitas toliau:

,,Tuo tarpu, kai ILaltijos valstybių tau
tos turi teisę į lygybę ir apsisprendimą, 
Ooaiiip nustatyta Helsinkio Baigiamojo akto 
VIII Skyriuje, itai turėtų būti joms leista 
daryti laisvus rinkimus, globojant Jung- 
tinėms Tautoms ir tik po to, kai bus ati
trauktos iš Baltijos valstybių Sovietų mi. 
literinės jėgos ir politinis, administraci
nis ir policinis personalas..."

Rezoliucija pareiškia JAV Prezidentui 
tekius pageidavimus:

jAtstovų Rūmai (Senatui pritariant) 
nutarė,

(a) Kad Kongresas yra nuomonės, jog 
Prezidentais, siekdamas užtikrinti tikrą ir 
■nuoširdžią taiką Baltijos srityje ir Euro
poje ils viso, turėtų duoti nurodymus 
Jungtinių Valstybių delegacijai Madrido 
1980 metų susirinkime, šaukiamam Euro
pe's Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos reikalu, kad būtų pilniai įvyk
dyti Helsinkio Elaigiamojo Akto VIII -sky. 
riaus principai, liečią tautų lygias teises 
ir apsisprendimą.

(b) Toliau Kongresas yra nuomonės, 
kaid Prezidentas, panaudodamas tokias 
priemones, kaip Tarptautinę Susisiekimo 
Agentūrą ir kitas informacijos agentūras, 
esančias Jungtinių Valstybių vyriausybės 
žinioje, padarytų viską, kas tik yra įmai
noma, išlekiant atkreipti visų tautų dėme
sį į Baltijos valstybių reikalą, tam panau
dojant specialias radijo programas ir lei
dinius.

(c) Toliau Kongresais yra nuomonės, 
kad Prezidentas tarpininkautų ir panau
dotų visais pastangas laimėti kitų tautų 
paramą ir bendradarbiavimą, tikslu įgy. 
vendimti Baltijos valstybių nepriklauso
mybę.

Sekcija 2.

(a) Kongresas žiūri su dideliu susirū
pinimu į Sovietų Sąjungos akciją reikšti 
pilietybės pretenzijas milijonams ameri
kiečių, kurie yra gimę Jungtinėse Valsty
bėse, arba niatūralizavęsi.

(b) Kongresas yra nuomonės, kad Pre. 
zidentas turėtų perspėti Sovietų Sąjungą 
nesiimti jokių veiksmų pagal tą niaują So
vietų iptlfetybėis įstatymą,, kurie pažeistų 
Jungtinių Valstybių ir jos individualių 
piliečių interesus, ir kad Valstybės Sek
retorius turėtų apie tai .įspėti Jungtinių 
Valstybių piliečius, besirengiančius lan
kytis Sovietų Sąjungoje, apie tekio įst-a. 
tymo daromą painiavą.“

Rezoliucijos tekstas ir labai palankios 
baltiečiams kalbos, kurias ta proga pasa
kė Rūmų atstovai Fithian (Ind.), Der- 
winski (Ill.), Ashibrock (Ohio), Gilman 
(NY), Zablocki (Wise.), Benjamin (Ind.), 
Anderson (CA) tr Oberstar (Minn.), bu
vo atspausdinti ,,Conigressicnial Record- 
House“, lapkričio 13, 1979, psll. H 10583. 
86.

Rezoliucijos iniciatorius ir visą laiką 
rūpinęsis jos .pnavedimu Atstovų Rūmuo
se buvo Ikongresmanas EDWARD J. DER- 
WINSKI (Rep. — IL). Lietuviai prašomi 
šitai įvertinti, siųsdami padėkos laiškus 
ir prisimindami apie tai ateinančių metų 
rinkimuose. (ELTA)

AUSTRAI UŽTARIA PETKŲ

Austrijos katalikų spauda paskelbė 
Viktorą Petkų rugsėjo mėnesio ..persekio
jamu asmeniu“ — Vervolgte dės Monialts. 
Linzo, Salzburgo, Kiaennteino ir Vonalber- 
go vyskupijų laikraščiuose buvo rašoma, 
kad Petkus buvo nuteistas už ,,pasišven
timą toms žmogaus teisėms, kurias Sovie. 
tų įSąjunga įsipareigojo gerbti Helsinkio 
susitarimu“. Petkus esąs vienas iš dauge
lio, kurie ipersekiojiami dėl savo ištikimy
bės tikėjimui: „Jį užstoti — tai užstoti 
Lietuvos bažnyčią, lietuvių tautą“. Vys
kupas Aloyzas Wagneris, Institiia et Pax 
komisijos pirmininkas, Petkaus nuteisimą 
pavadino ,,žmogaus teisių išjuokimu“. 
Austrų katalikai raginami rašyti laiškus 
Petkaus reikalu Sovietų Sąjungos pasiium- 
tiiniiui Vienoje, Austrijos užsienių reikalų 
tniinisteriui, Lietuvos KP CK pirmajam 
sekretoriui Griškevičiui ir siųsti atviru
kus Petkui į čistopolio kalėjimą. (ELTA)

POSŪKIS PORTUGALIJOJE
Ligi šiol Portugalijai vadovavusi socia- 

lis'jų partija pralaimėjo parlamento rin
kimuose.

Laimėjo vadinamoji demokratinė są
junga, kurią sudaro dešinieji socialdemo
kratai, centro demokratai ir momarchis- 
tai.

Vyriausybę sudarys greičiausiai social, 
demokratų vadas dr. Francisco sa Camei- 
ro.

KALTINIMAI JAV, KALTINIMAI 
IRANUI

Sov. Sąjunga kaltina JAV, kad naudo
jasi ,ginklo diplomatija“ prieš Iraną. Tas 
kialro laivų sutelkimas prie Irano keliąs 
„ikaro psichozę“.

O Irako valdančioji partija kaltina Ira
ną, kad jis savo laikysena duodąs Jung
tinėms Valstybėms pateisinamo pagrindo 
kariškai įsikišti į Viduriniųjų Rytų rei
kalus.

ŠACHO IR AJATOLOS REŽIMAI IR 
JAV LAIKYSENA

Svarstydamas painius šacho, padėties 
Irane ir JAV laikysenos dėl ten suimtųjų 
ambasados pareigūnių klausimus, britų 
„The Sunday Times“ (XII. 2) rašo:

,,Valdydamas Iraną, šachas vadovavo 
autoritariniam režimui, kuris, kaip ir 
daugumas tokių, laistė savo pačių smuki, 
mo ir mirties sėklą. Jo atsakas opozicijai 
buvo policinė valstybė: kankinimai buvo 
pelitinio vaizdo pagrindas. Tačiau šacho 
intencijos nebuvo be nuopelnų. Daugu
mas Vakarų vyriausybių (įskaitant Bri
tanijos darlbiečius ir konservatorius) gal
vojo, kad jo valdymas praktiškame tos 
dalies Azijos režimų balanse priimtines
nis už >koikį nors kitą.“

Pabaltijo pavyzdys laisvajai Europai
Britanijos ministerė pirmininkė M. 

Thatcher neseniai Liuksemburge yra pa
sakiusi įkalbą, kurioje padarė aštrių prie
kaištų Sov, Sąjungai dėl jos nežmoniško 
apsiginklavimo ir grobuoniškų tikslų. 
Telks atvirais jos pasisakymas daliai britų 
spaudos pasirodė, mažų mažiausia, ne. 
mandagus, nes galįs suerzinti Kremlių.

Su šitaip galvojančiu „The Observer“ 
lapkričio 17 d. „The Daily Telegraph“ 
dienraštyje ka'iip tik polemizuoja Robert 
Conquest straipsnyje „Versti Rusiją ma
tyti raudona“. Jeigu, sako, galvodama, kad 
Kremliaus supykinimas visada ir neiš
vengiamai reiškia blogą pasitamavimą 
taikai, tai įkalbas sakantieji vakariečiai iš 
tikro turėtų vengti tiesos, nes nėra nieko, 
k®s labiau erzintų sovietinius vadus, už 
tiesą, praktiškai beveik dėl visko — dėl 
jų veiklos, jų isterijos, jų kėsinimosi ir 
visa, įkas įtik jų.

j,The Observer“ dar darąs užuominą, 
kad Thatcher beveik skelbianti netiesą, 
beveik pasakydama, kaid Rusija planuo
janti pulti Vakarų Europą.

Ką telkia kritika reiškianti? ,,Drįstu 
mainyti, jog visi sutiks., Ikad sovietų gene
ralinis štabas turi planą tokiam puoli
mui“, rašo Conquest. „Norėtųsi įtikėti, 
kad tas planas tėra tik sąlyginis. Bet visi 
planai tėra sąlyginiai, kol jie nepradeda
mi vykdyti. Kiltų klausimas, kokios sąly
gos reikėtų, kad tai būtų ar galėtų būti 
vykdoma. Tikriausias atsakymas būtų, 
kad jie tik tada pradėtų pulti, jei galvotų, 
kad pasiseks.“ Autoriaus galvojimu, tokie 
kaip Thatcher įspėjimai ir sulaiko juos. 
Jei nebūtų planų pulti, kam tada tas 
ginklai viimasis?

„Galima, žinoma, įrodinėti“, toliau ra
šo straipsnio autorius, ,,kad puolimo pla
nas nebūtinai turi būti vykdomas, jei po
tencialius užpuolikas savo tikslus gali pa. 
stokit kuriuo nors kito būdu. Mums čia 
galėtų būti tinkamas pavyzdžiu Baltijos 
valstybių atvejis. Dvidešimtųjų metų pra
džios sutartimis Maskva „ant visados“ 
atsisakė suverenumo teisių į jas, o vėliau 
tas sutartis papildė dar visa eile garanti
jų, nepuolimo paktų ir t. t. 1939 m. rude
nį SSRS pasiuntė ultiniatumus joms, rei
kalaudama leisti jų žemėse įkurti karines 
bazes. Tos trys valstybės jautėsi .per silp
nos pasipriešinti ir taikingai įsileido so. 
vietinius karinius dalinius pagal sutartis, 
kuriose riet ir tuo ‘atveju buvo draudžia
ma sovietams kištis į jų vidaus reikalus. 
1940 m. vasarą visos trys jos buvo pakal
tintos. kad nėra pakankamai draugiškos, 

O dabar atėjęs režimas ligi šiol sukęs 
visiką į kerštą be jokio pasigailėjimo su 
labai žiauriais religinių itiriibuinolų mirties 
sprendimais. „Eįet niekas Teherano Ro- 
bespierų darbų taip ineipaismierkia, kaip 
tas ikiraištuitiini’s jų politinis nemoralumas 
pagrobti nekaltus amerikiečius, žmones, 
kuriuos saugo visos tarptautinės sutair. 
tys“, rašoma. „Ajaitolos režimas su telkiu 
entuziazmu puolasi vykdyti keršto dory
bę, kad jialui vien dėl to neteisinga būtų 
grąžinti 'šachą tokios rūšies „teisingu
mui“. Kaip ir bet kuris kitas diktatorius, 
jis yra 'atsakingais už savo režimo muisi- 
kaltimus, bet asmeniškai jis nebuvo toks 
nusikaltėlis kaip Bclkasa ar Aminiais. Ame
rikiečiams atiduoti jį reikštų bailiai nu
sižengti politinio prieglobsčio tradicijai, 
ir jie tai pripažįsta su tikra monaline 
drąsa.“

Jeigu, sako, būtų nusileista, tai būtų 
tik paskatinimas bet kuriai revoliucijai 
grobti bet kurios tautos žmones. Pirez. 
Carteris gerai padaręs, kad perdavęs by
lą spręsti tarptautiniam teismui, nes ta 
Amerikos byla yra civilizacijos byla, vis 
tiek, kur tai vyktų, Vašingtone, Maskvo
je, Londone, 'Paryžiuje ar Pekine. Ameri
kiečiai nusipelno daugiau paramos. ,,Jei
gu iaj atola,gali užginti nusikalstamąjį 50 
įkaitų paėmimą, ko jis idlar negalėtų pa
daryti su Raudonuoju kryžium ar su 
Riaiudonuoju pusmėnuliu, jeigu tai tik de. 
rinsdis su šio teekrato tikslais?“ baigia
mas straipsnis.

KURDAI — IRANO VALDANČIŲJŲ 
RAKŠTIS

Perėmęs Irano valdžią, ajatola Chomei- 
nis iškeikė to krašto mažumos (jų yra 
įname 5-6 mil.) — kurdų vaidus, kad jie 
priešinasi ir reikalauja neiprilklausomy.

it visa jų teritorija buvo okupuota, po to 
greit pravesti ^rinkimai“, išstatant vien 
komunistus Ikandidatais, ir savaičių (bė
gyje jos buvo prijungtos prie Sov. Sąjun
gos, įvykdant įprastinę priverstinę kolek
tyvizaciją, masinius trėmimus ir t. t. Ir jų 
tokia padėtis tebėra ligi šiol.

„Kai 1939 m. buvo pasiųsti ultimata, 
mai, kas galėjo abejoti, kad sovietinės 'ar
mijos turi planus įpulti?“ klausia auto
rius. „Pažodžiui aiškinantis, galima saky
ti, kad tie pianai nebuvo vykdomi. Bet 
atrodo, kad daugiau pagrindo yra galvo
ti, jog jie davė vaisių — žymiai lengviau, 
nes silpnesnioji pusė pasidavė, iš pradžių 
.po priedanga lyg ir izoliotų bazių. Ar ne
galima įsivaizduoti susillpnėjiusios ir ne. 
nusistačiuisios. Vakarų Europos, nethatehe- 
rinės Vakalrų Europos, pariduodančios gal 
teikiu pat būdu? (Tačiau galima taip pat 
įsivaizduoti staigų smūgį, kuris baigiasi 
padoriai paliaubomis, kai sovietai jau bus 
prie Reino...).

Sisitijos valstybės, beje, svarstytinos ir 
dar vienu atveju. Jų užėmimas niekada 
nebuvo pripažintas civilizuoto pasaulio 
(nors nacių buvo). Tokiais laikais, kai 
dideli dalykai prisakomi apie tam tikrus 
(■nelegalius“ režimus, kviSLinginio tipo 
administratoriai Taline, Rygoje ir Vil
niuje kaip tik yra nusipelnę teisę į tokį 
titulą. Tuo metu, kai keliamas triukšmas 
dėl okupuotų kraštų, kur neleidžiami 
laisvi rinkimai, Estija, Latvija ir Lietuva 
įskiaiityitinois tarp pačių pirmaeilių, kurios 
kenčia dėl tautinės priespaudos.“

Į pabaigą straipsnio autorius užsimena 
busimąją olimpiadą ir sportinių viršūnių 
veidmainiavimą ir šiitai -nusako šitaip: 
,,Beit kai visa ką papildai dar tuo, kaid kai 
kurie įvykiai — būtent, regata — bus 
rengiami Taline, kur sovietai neturėtų iš 
viso jokios teisės būti, ar negalėtume 
laukti, ikad pats olimpinis komitetas pa
jus bent šiek tiek gėdos, šiek tiek pasi- 
biaiuirėjimo dėl tų dvigubų standartų, su 
kuriais jis susiduria? Numanomas atsa. 
kymas: ne, nepajus“.

O pabaigai pridėkime porą sakmių iš 
paskutinės straipsnio pastraipos: „Aš 
prašau jus užjausti bent skaudžiai perse
kiojamus Baltijos disidentus, (kurie dabar 
yra sovietiniuose kalėjimuose ir negalės 
matyti, kaip bus linksmai plaukiojama ir 
taškemasi kadaise jiems priklausiusiuose 
vanidfenyse. Tačiau tai yra žmonės, kurių 
veikla vien tik drumsčia sovietų-vakarų 
santykius. Galima sakyti, lygiai taip pat 
blogai daro, kaip ir Margarets Thatcher.“

beis. Jų sukilimo malšinti jis nusiuntė ka
riuomenę, kuri užėmė jų sostinę Mahaba- 
dą ir dar kelis kitus miestus, ir ten nu
siųstasis ajatola Chalchalis paskubomis 
įvykdė pavyzdinį „teisingumą“ — buvo 
kariami ir šaudomi pagal jo patvarkymą 
visi gatvėse sugaudyti jauni kurdai.

Nepaisydami tų nepasisekimų, (kurdai 
vis įtiek kalnuose veikia, didėja jų parti
zanų eilės, turi jie nemaža ginklų ir prie
šinasi Irano kariuomenei.

DIDŽIAUSIAS LAIVŲ TELKINYS PO 
ANTROJO PASAULINIO KARO

Įtampai su Iranu nemažėjiaint, JAV į 
Indijos vandenyną sutraukė daug kari
nių laivų, tarp jų net du lėktuvnešius.

Tai esąs didžiausias telkinys po antro
jo p "'saulinio karo.

TRYS KETVIRTADALIAI BIUDŽETO 
SKIRIAMA ŽEMĖS ŪKIUI

Vedamajame „Mrs. Thatcher vis dėlto 
teisinga“ britų ,,The Observer“ (XII. 2) 
rašė kad ne vien Britanijos ministerė 
pirmininkė mato, jog Europos Efendruo- 
mene-i reikia skubių reformų. Jeigu Brita
nija ineišprcvoikiuotų krizės, tai šitai pa
darysiąs Europos parlamentas, niepriim. 
damas biudžeto, kuriame vis nežmoniškai 
auga išlaidos žemės ūkiui.

,,Guindielachas tik paskutinysis po visos 
eilės -Mitų žemės ūkio ikomisicinierius, ku
ris yra bandęs perkalbėti niairius-valsty- 
bes, Ikad 75 procentus visų Bendruomenės 
pinigų išleisti žemės ūkiui — .išgarsėju
siems pieno gaminių, vyno ir kitokiems 
pleirtelkliamis sudarinėti — sveiku įprcitu 
nieplaiteisinamla. Kai bendruomenė padi
dės, įsijungus ■Graikijai, Ispanijai ir For. 
tuigalij-ai, neteisybės pasidarys dar aki
vaizdesnės. Jeigu iki to laiko nebus įvyk
dytos reformas, yra pavojaus, kad Ben
druomenės žemės ūkio politika sugrius 
dėl savo pačios sunkaus svorio“, teigiama 
straipsnyje.

Biudžetą priimant, didelio svorio tiunįs 
Prancūzijos nacionalistinis nusistatymais.

BRITANIJA NIEKO NELAIMĖJO IŠ 
EEB

Dubline, Airijoje, vykusiose Europos 
Ekonominės Bendruomenės viršūnių pa
sitarimuose Britanijos min. pirm. That
cher norėjo išsi'lygti, kad kitais metais 
nereikėtų mokėti milijardo svarų, kuriuo 
pasinaudotų kiti kraštai.

Jos reikalavimas nebuvo patenkintas. 
Pasiūlytai (buvo tą sumą sumažinti 350 
mil. svarų, bet ji nesutiko tokia milijar
do ddliim pasitenkinti. Reikalas dar bus 
svarsltclmas kitų metų pradžioj.

AR KOSYGINĄ PAKEIS TICHONOVAS?
Oficialiai skelbiama, kad Scv. Sąjungoj 

min. pirm. Kosyginas serga.
Ta pačia proga į tikruosius partijos po. 

li'.biuro narius pakeltas Nikolajus Ticho- 
novas. Vakarietiški laikraščiai spėlioja, 
kad jis gal užimsiąs Kosygino vietą.

TŪKSTANTIS SAUGOJO POPIEŽIŲ
Tuukiijo'n atvažiavusį popiežių saugojo 

tūkstantis policininkų.
Ypač pavojingos esančios kraštutinės 

dešiniosios grupės. Policija labai sekusi 
ir gaudžiusi Alį Agcą, kuris pabėgo iš ka
lėjimo įsižadėjęs nužudyti popiežių.

lEb kita ko, popiežius yra prasitaręs, 
kad 'būtų linkęs apsilankyti Britanijoje.

TRŪKSTA ENERGIJOS, ŽALIAVŲ IR 
MASINIO VARTOJIMO GAMINIŲ

Aukščiausios tarybos (parlamento) po
sėdyje Brežnevas pagrindinėje kalboje 
pasakė, kad Sov. Sąjunga susiduria su 
sunkumais: įtrūiksta energijos, žaliavų ir 
kasdieninės apyvokos gaminių, todėl bū. 
tiria didleenė disciplina' ir produktyvumas.

Finansų ministeris Baibakovas reikala
vo laibai taupyti energiją.

V. ZENKEVIČIUS J. TAUTOSE
Sovietinės delegacijos Jungtinių Tautų 

Generalinės Asamblėjos 34.osios sesijos 
sudėtyje randame ir „Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministro“ Vytauto Zen
kevičiaus pavardę. (ELTA)

PABALTIECIŲ PASISAKYMAS 
PRANCŪZŲ KALBA

45 pabaltiečių pareiškimą Maskvoje dėl 
vokiečių - sovietų (Molotovo-Ribentropo) 
sutarties panaikinimo ir nepriklausomy
bės grąžinimo Pabaltijo valstybėms išsi
spausdino prancūzų kalba leidžiamoji 
Elta spalio mėn-. numeryje.

UŽTERŠĖ UPĘ, IŠNUODIJO ŽUVIS
Ventos upė ties Kuršėnais, 4,8 km ruo

že, kaip rašo ,,Valst. laikraštis“, buvo už
teršta 'amoniaku, ir joje išnuodytos žuvys.

Tos žalos ikailtimiinkai — Šiaulių trąšų ir 
chemikalų Minaičių kalimo darbuotojai — 
buvo nubausti.

7 dienos
— Britan'ijos vyriausybė nutarė pakel

ti televizijos mokestį juoda-balta 'apara
tus turintiems 2 svarais, o spalvotus — 9 
svarais (iš 25 pakyla iki 34 sv.).

— Turėdamos kartaus patyrimo Irane 
su ambasada, JAV nutarė išgabenti namo 
'pareigūnų šeimas ir nebūtinus pareigū
nus iš šių muzulmonišlkų arabų kraštų: 
Libijos, Irako, Sirijos, Libano, Kuvaito, 
Jungtinio Arabų Emirato, Kvatoro, Oma
no, Bahreino, šiaurės Jamien© ir lElangla- 
dešo.

— Brežnevas paskelbė, kad Scv. Sąjun. 
gos šių metų derlius yra 179 mil. tonų 
(praeitais metais buvo 237 mil. tonų).

— Ukrainiečiai nacionalistai Paryžiuje 
susprogdino du Sov. Sąjungos ambasados 
automo'biliiuis ir mažą autobusą.

— Per Savaitę ilš Afganistano į Pakista
ną 'atbėgo 39.000 gyventojų (dabar Pakis
tane jau yra 300.000 afganistaniečių pa
bėgėlių).

— Sovietų „Li'teratumajia gazeta“ kri
tiškai pasisakė dėl Jugoslavijos, kam ji 
leido savo kiinoteatruose rodyti amerikie
čių gamintą filmą „The Deertaniter“,, ku
riame 'Vietnamiečiai vaizduojami kaip 
niuriltaUtėliiai, o iameirikiečiiiai Ikaip aukos 
buvusiame Vietnamo kare.

— Japonija nori kaip nors išgelbėti 
paukščius skiauterėtus ibisus, kurių bė
ra 'tik 8 iš viso, tai bandys perinti juos 
sugauidiyitus.

— Indonezijoje gyvena apie pusketvir
to milijono kinų, ir milijoną jų, kurie to
ri Kinijos pasus, žadama iki 1984 m. re
patrijuoti.

— Naujojoje Zelandijoje ant Erebuiso 
■kalno suidūžo lėktuvas su 257 keleiviais.

— Bijodama nesusipratimų, Meksika 
nutarė nebeįsileisti Irano šacho, kuris 
buvo gydomas JAV.

— šizofrenija serganti moteris, gink
luota peiliu, buvo įpuolusi į norinčio į 
JAV prezidentus kandidatuoti E. Keinne. 
džio darbo kambarį.

— Grupė katalikų kunigų ekskomuni- 
kavo Hondūrą valdančią karinę juntą,, 
kuri ištrėmė iš krašto amerikietiškos 'kil
mės ikium, Canney.

— Spėjama, kad Irano šachais tari pa
sidėjęs Šveicarijos bankuose apie keturis 
su puse miilijiairdus frankų, krašto vyriau
sybė norėjo tuos indėlius pasiimti, Ibet kol 
kas negavo — turės eiti per teismus.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
komisijų yra nutarusi pigiai parduoti 
400.000 tonų sviesto, daugiausia Sov. Są
jungai, bet šiek tiek ir Iranu!.

— Rytų Vokietijoje labai trūksta žva. 
kūčių kalėdinėms eglutėms, o kai jų šiek 
tiek pavežama, tai tuojau išgraibstomos.

— lElr'iitanijia šiaurės Airijoje laiko 
13.000 karių, beit 1979 m. iki gruodžio 
mėn. žuvę tik 99 žmonės (1972 m. 468).

— Jugoslavija esanti susirūpinusi, kad 
prieis Maskvą atkakliai besilaikančio Ru
munijos prez. Ceausescu- 'autoritetas kraš
to viduje smunkąs — jis smarkiai buvo 
puolamas kcmiuinliistų p-irtijios kongrese, 
ir mitoko nepadedąs jo ^asmenybės kul
tas“.

— Libijoje minios demonstruojančių 
miuzulmonų Ibuvo užpuolusios JAV .amba
sadą, bet čia pareigūniai suspėjo pabėgti 
ir nenukelntėjo.

— Sov. Sąjungos imigracijos pareigū
nas Terechovas pareiškė,, jog bus imtasi 
griežtų priemenių žiūrėti, kad suvažiuo. 
jamtieji į olimpiadą neatsigaibeniių drau
džiamos literatūros.

— Jungtinių Tautų Saugumo taryba 
pasisakė už tai, kad Iranas paleistų suim
tus laikomus JAV ambasados pareigūnus 
(tekiam nusistatymui pritarė ne tik va
kariečiai, ibet ir Sov. Sąjunga ir Kinija).

— Kinijos sostinėje Pekine peticija 'ati
traukė savo sargybvibtes arčiau tos gar
siosios Demokratijos sienos, kurioje pa. 
staruoju metu buvo išklijuojami ir reži
mą kritikuojantieji pasisakymai, ir ,,,(Pe
kino dienraštis“ raiše, kad dabar jau bus 
kontroliuojama „nelegali veikla“.

— Japonija Skolina Kinijai1 675 mil. 
svarų hidroelektrinei, ligoninei ir kitiems 
planams vykdyti.

— 1949 m. amerikiečiai apklausinėj o 
1.953 nelaisvėje laikomus japonus, Ibet su
rinktieji duomenys tik dabar skelbiami, 
ir pasirodo, kad 75 procentai į nelaisvę 
patekusiųjų norėjo nusižudyti ar būti nu
bausti, 90 procentų prašė nepranešti šei. 
moms, kur jie yra, nes jie jautėsi kalti, 
kad gyvi pasidavė priešui.

— Prieš trejetą metų Birkenheade 
(Britanijoje) buvo įtaisytas kosminis laik
rodis, vienintelis toks visame 'krašte, jo 
tikslumas turi būti viena dešimtoji se. 
kundė, bet, vargšas, jau pasivėlino 90 se
kundžių.

— Norėdama aptvarkyti (krašto ekono
miją, Danijos vyriausybė užšaldė kainas, 
atlyginimus ir nuomas.

Kuba į Afriką ir kitur yra pasiuntusi 
daugiau kaip 40 000 savo karių.

1
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Juozo Paukštelio atsiminimai
J. Kuzmickis

Vyresniosios kartos rašytojai Lietuvo
je įnikę rašo ir Skelbia atsiminimus, su
sijusius su įvairių rašytojų ir veikėjų gy
venimu ar veikla. Nuostabu, kad jie žo. 
dis į žodį „atsimena“, ką aprašomieji 
žmonės kalbėjo prieš dvidešimt, trisde
šimt ar net daugiau metų, kaip jie vilkė, 
jo, ką mėgo. Aktyvesnieji (J. Būtėnas, K. 
Korsakienė, A. Venclova) ne tik kelia į 
padanges paraudusius rašytojus, bet rau
donų antspalvių ieško ir kitų žymių kūrė
jų įsitikinimuose bei tariamuose pasisa
kymuose. (M. Meškauskienė dideliu komu
nistų simpatiku laiko V. Krėvę Mickevi
čių ir su H. Korsakiene negali suprasti, 
kodėl jis pasitraukė į vakarus. O poetinės 
fantazijos ant raudono žirgo įtupdytas J. 
Marcinkevičius net pastorių M. Mažvydą, 
pirmosios lietuviškos knygos autorių, mė
gina sukomunistinti...

Šių metų ,,Vagos“ leidykla Vilniuje iš
leido ,,Dažniai atsimenu juos“ atsiminimų 
knygą, parašytą Juozo Paukštelio (gim. 
1899. III. 3), kuris ,,Tarybų Lietuvos ra
šytojų“ almanache 1977 m>. prisipažino, 
jog Linkuvos progimnazijos metai buvę 
jam ir tuo lemtingi, kad tada „pasidavė 
dešiniajai srovei, kuri ten buvo labai 
stipri ir beveik vienintelė, ir paskui ilgai 
fouivo jos nešamas“ (209 psl.). Gal Ibūt, 
tos srovės įtakoje atsiminimuose vengia 
liaupsinti marksistinį realizmą ir kaip 
tikras lietuvis išdrįsta priminti dr. J. Ba
sanavičių, aušrininką Miglovarą, š. Ra. 
ganą ir be piktų priekaištų — J. Baldžių, 
A. Tylenį, P. Pakarki), G. TulauSkaitę ir 
savo motinos pusbroli ,jprof. K. Paltaro
ką“.

Didžiųjų vyrų galerija

Dar lankydamas Linkuvos pradžios mo
kyklą, iš motinos dėdės Ant. Paltaroko — 
šmaikštaus pasakoriaus — gavęs „Lietu
vių laikraščio“ bei .„Aušros“ įrištus 
komplektus ir dr. J. Basanavičiaus port
retą, susidomėjo Lietuvos praeitimi. Dr. 
J. įBasanavičių sutiko Kaune, būdamas 
studentu. Iškilmingame pagerbimo posė
dyje ,,įsėdėjo toks sumenkęs, pailsęs, abe. 
jinigas, toks, lyg visos tos kalbos ne jam 
būtų Skirtos“ ir tepadėkojo vos vienu sa
kiniu.

Kitoks buvo kitas aušrininkas poetas 
Miglovara Miliauskas, kurį patarė ap
lankyti Šiaulių gimnazijos direktorius 
KBiupšais. Gyvenęs sename, apmūsijusia
me, aprūkusiame, vargingame kambarė
lyje ir pats pasisiūlė „paskaityti paskai
tą“. Ji buvusi ilga ir, matyt, nelabai įdb. 
miį nes, „kai jis nulipo nuo scenos, salė 
net garsiai laitsidiuso, dr visi dūmė laukan“.

šeštoje Masėje būdamas, autorius susi
dūrė su žymiu rašytoju ir filosofu Vydū
nu — nedideliu, grakščiu, gražaus taisyk
lingo veido, kiek žilstelėjusiais banguo
tais plaukais, su barzdžiiuke. Ir jo paskai
ta jaunimui nelabai patikusi, nes mažai 
ką besuprato, — „toks tolimas mums jo 
minčių dėstymas“.AU'toriaus galvoje te. 
užkliuvo vos kelios jo pabrėžtos frazės 
,,iapie sielos sveikatą ir grynumą, apie 
saiką“. Chorui Vydūnas diriguodavęs la
bai iš lėto, nes „Lietuva — lėtas kraštas; 
čia upės per slėnius, lygumas lėtai teka 
girios, miškai lėtai gaudžia“.

Didysis poetas

Labai pagarbiai J. Paukštelis raišo apie 
„•didįjį poetą“ Maironį, kurį pirmąkart 
pamatęs Kaune 1919 m. Devintinių proce
sijos metu. Nors poetas tada buvo 57 me
tų amžiaus, autoriui jis priminė Joniškė
lio senį kleboną —. nelygiu keliu knapsta- 
tį, sušilusį, pailsusį. Studijų metu auto, 
rių su Maironiu supažindino prof. K. Pal
tarokas. Dabar poetas jam pasirodė ki

toks: „Nors nebejaunas, žilstelėjęs, bet 
veidas toks šiltas, geras ir tartum įkvėpi
mo pilnas“. Ir jo kambarys neatrodė pra- 
bangiškas, kaip ir iš seno, nusitrynusio 
dėklo kyšojęs skustuvas.

Maironio paskaitos universitete apie K. 
Donelaitį buvusios smulkmeniškos, ne
poetiškos, nuobodžios, tačiau įskaitų pa. 
rašą pas jiį nebuvo sunku gauti.

Labai įdomiai J. Paukštelis aprašo Mai 
renį Palangoje. Buvęs vienišas, nuošalus, 
užsidaręs, tačiau nevengęs kitų draugės 
ir jautriai pergyvenęs dainuojamas jo 
dainas. Geriausiu laikęs „Pirmosios mei
lės“ sukurtą eilėraštį, pasak ji, „ryškiau 
išreikšta ir mintis, ir jausmas — kokius 
nJorėjiau išreikšti. Kūriau neskubėdamas, 
lygindamas“.

Vyresnieji ir jaunesnieji

Gyvai ir vaizdingai autorius piešia Bi
tę Petkevičaitę, mokiusią lietuvių k. Pa
nevėžio gimnazijoje: .„Aš pamačiau, kad 
ji luoša, todėl ir maža, o rankos ne sulig 
ja didelės“. Su pagarba ir meile mini kal
bos tėvą J. Jablonskį, kuris čia ironiza
vo, čia piktinosi dėt negerovių kalboje ir 
pridūrė: „Mokytis mums reikia iš kaimo 
žmonių... gryno lietuviško kaimo“, patar
damas įsiklausyti, kaip motina pasakytų.

Įdomiai rašo 'apie Šatrijos Raganą Peč- 
fcauiskaiitę — „aukšta, plona, tiesi kaip 
styga, o apsirengusi labai paprastai, be
veik kasdieniškai“. Gerų žodžių pažeria 
dr. J. Šliūpui, kuris 1922 m. gimnazijoje 
dėstė lietuvių kalbą, pažymėdamas, kad 
„kovoti už savo krašto kultūrą, prieš 
tamsumą ir priespaudą yra prigimta 
kiekvieno žmogaus priedermė“.

Su ypatingu pasigėrėjimu iškelia J. Tu. 
mo Vaižganto asmens bruožus ir gyvą 
Charakterį. Jo ir paskaitos universitete 
žavėjo studentus, nes buvo ,,gyvo žodžio 
menininkas — kalbėtojas, užsidegantis ir 
ta pačia ugnimi savo klausytojus užde
gantis“,, o literatūroje ragino „pasiran
kioti savųjų deimančiukų; jie yra, tik rei. 
k'ia1 turėti poeto akį, kad juos pamatytu, 
mei“.

Nesigaili šiltų žodžių S. Nėriai ir gy
vam P. Cvirkai, kuris apgailestavęs, ,;kad 
gerais pusšimtis mūsų plunksnos darbi
ninkų pasitraukė -į Vakarus“, su (kuriais 
būtų susigiedota. Su pagarba mini poetą 
ir dramlaturgą P. Vaičiūną, kuris pokario 
metais Vilniuje jam pasakė šiuos reikš
mingus žodžius: „Tiek žmonės, tiek latski. 
ros tautos, valstybės tik ir žiūri, kaip ki
tą nukariauti,, daugiau sau pasigrobti, 
silpną pavergti, kad jam tarnautų“. Be 
abejo, turėjo galvoje ,.išvaduotojus“, nes 
jo „žodžiuose, balse jautėsi rezignacija“.

Depresijos žnyplėse

Puikiai J. Paukštelis charakterizuoja 
,,mūsų mielą Putiną“, taip sunkiai lavira
vusį ir daug kentėjusį, kai buvę mokiniai 
mokė jį marksistinio realizmo: „Sirgte 
nesergu, bet tokia depresija prislėgusi, 
kad blogiau už ligą“. Gerais žodžiais atsi
mena A. Vienuolį: „švelnus, mandlagus 
kiekvienam — ar jiis bus .senas ar jaunas 
— parodys dėmesį, pakalbins, sveikinlda. 
masis ir 'atsisveikindamas nusiims skry
bėlę“.

Savo atsiminimų knygą J. Paukštelis 
baigia bičiulio A. Venclovos charakteris
tika: buvęs Veiklus, darbštus, nė vieno 
blogai neminėjęs. Sunkiai sirgdamas, kri
tišku momentu pagalvojęs, „kad viena 
koja jau danguje“,, nors ir juokais. Ta
čiau, matyt, kad gyvenimo saulėleidyje jį 
užplūdo abejonės, nes 1971 m. kovo 24 d. 
ligoninėje rašytame laiške pabrėžęs: „Čia 
daug laiko ko nors rimtesnio dirbti miega- 
liu, todėl daug galvoju „'amžinaisiais 

klausimais... Ne perdaug linksmos tos 
mintys“. O už mėnesio vėl minįs amžinuo
sius klausimus“, „kuriuos tam tikru me
tu sprendžia kiekvienas žmogus ir niekad 
neišspreindžia“...

Kiek žinau, ši J. Paukštelio atsiminimų 
knyga, 'alsuojanti nuoširdumu ir galimu 
atvirumu, grobstoma Lietuvoje.

Nesišaipydamas nei iš aušrininkų, nei 
iš laisvos Lietuvos (kultūros darbuotojų, 
nepersitempė kaip kiti atsiminimų auto
riai, liaupsinę ,.pogrindžio“ veikėjus ir 
'bent kiek į kairę nukalbėjusius. Dėl to 
miela šią knygą paskaityti ir atsiminti 
tuos žmones, kurie kūrė iš griuvėsių pri
sikėlusią savo tėvynę.

Su lietuviais 
pasaulyje
,,UNIVERSE“ APIE KAMAITĮ

Britanijos katalikų savaitraštis „Uni
verse“, rašydamas apie kun. Kamaičio pa
kėlimą į Salfordo vyskupijos garbės ka
nauninkas, įsidėjo jo fotografiją ir davė 
ištrauką iš vyskupo Hollando laiško kan. 
Kamaičiui:

(Mūsų noras yra parodyti ne tik tai, 
kaip aukštai dvasiškija ir pasauliečiai Jus 
vertina, bet taip pat svarbiai parodyti mū
sų pasigėrėjimą ir užjautimą drąsiai ken
čiantiems katalikams Lietuvoje, krašte, 
kuris jau nuo seniai yna žinomas kaip 
„Kryžių kraštas“ (Land of Crosses).

„BUDĖKIME“ ŽIEMOS NUMERYJE
Dailusis Hmučjio šovos) (redaguojama

sis Liet. Skautų Sąjungos leidinys JEiudė- 
kime“ žiemos numeryje daugiausia vie. 
tos yra paskyręs praeitos vasarois skautų 
stovyklai: spaušddnaimai stovyklos aprašy
mas (J. Malslauskas), Taukuotas puodas 
(V. O'Brien) ir daugybė nuotraukų.

Apstu ir kitokios medžiagos (60 m. am
žiaus sukakties proga pagerbiamas v. s. 
B. Zink'us, spausdinamas straipsnis apie 
dainas, Lietuvos Himnas su gaidomis ir 
jo aiškinimas, E. šovos straipsnis, aiški
nantis, kaip dabar redaguojamas ir spaus
dinamas „Budėkime“, ir kt.).

Be kita ko, „IDudėlkiime“ yra dvikalbis: 
kai kurie dalykai yra lietuvių, kai kurie 
anlglų įkalba.

APIE VLADĄ CESICNĄ NIEKO NAUJA

Vokiečių spauda, kaip matyti, apie VIa. 
dą Česiūną neturi jokių naujų žinių.

štai „Frankfurter Alllgemeine Zeitulng“ 
lapkričio 11 d. vėl plačiai 'atpasakojo jau 
žinomus įvykius. Nauja gal tik įtiek pasa
kyta, kad jus yra buvęs Raudonosios ar
mijos kalpiitonias.

Jau mumis žinomus duomenis ir spėlio
jimus taip pait kartoja Nr. 43 ir magazi
nas ,,'Der Spiegei“.

STIPENDIJA DAINAVIMO STUDIJOMS 
TĘSTI

Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdy
ba Argentinos lietuvaitei Adrianai Joey- 
tei paskyrė istipdndiją dainavimo studi. 
joms tęsti.

Ji jau kelinti metai savo krašte studi
juoja dainavimą, šiemetiniame Jaunimo 
(kongrese yra pasirodžiusi kaip solistė, 
dalyvauja lietuvių renginiuose, be to, pra
eitais metais buvo išrinkta Argentinos 
imigrantų karalaite.

G. ČAPKAUSKIENĖ DAINUOJA 
AUSTRALIJOJE

Solistė Gina Čapkauskienė iš Monitrea. 
lio visą lapkričio mėnesį koncertavo Aus
tralą j os lietuviams.

SAMOGITIA (3)
(Žemaičius garbinanti amerikiečio knyga)

Romantiškai į Lietuvos praeitį yra pa
žiūrėjęs ne vien tik Simonas Daukantas. 
lEįet Chas. L. Thourot Pichel, tur būt, vi. 
sus pralenkia, nes jis, naudodamasis nie
kur nepaskelbta informacija, žemaičius 
peraukština ir prisako apie juos niekam 
neregėtų ir negirdėtų dalykų.

Kol jis pasakoja, kad Vytautas Didysis 
išmokęs artilerija naudotis iš žemaičių, 
skaitytojas gali tikėti, gali netikėti. Gal 
taip ir buvo, kas čia šiandien, gali žinoti. 
Kai jis pasakoja, kad Vytautas iš žemaitės 
motinos pasisavinęs ypatybę teisingai ir 
garbingai elgtis, taip pat 'būtų noro pati
kėti, jei net pats istorikas vėliau neiškeltų 
jo gudrumo, kuris gal ir ne visada derin
tųsi su anomis paveldėtomis ypatybėmis. 
Tačiau abejonės pradeda stiprėti, kai Ch. 
L. Thourot Pichel Vytautui, Žalgirio mū
šiui ir žemaičių dalyvavimui jame 'apibū
dinti praldeda naudotis ne istorikų dar
bais ar nors tegu ir abejotino tikrumo 
kronikomis, bet H. Sienkevičiaus roma
nais. Tada jau stipriai susvyruoja mūsų 
pasitikėjimas istoriškumu.

Abejonės tuo istoriškumu vis stiprėja, 
ir tada prasideda nežinia, ar iš tikro vien 
tik žemaičiai kovojo su švedais, ar vien 
tik jie organizavo partizanus prieš baisaus 
žudiko ir plėšiko švedų Karolio Gustavo 
okupacinį režimą, kai kiti lietuviai nero
dę pasipriešinimo. Toms abejonėms su
tvirtinti gal skaitytojai pasistengtų prisi
minti Pichel tvirtinimą, kad žemaičiai esą 
turėję karališkąją Saulės dinastiją, kuri, 
pagal tą istoriką, išsilaikė iki šių dienų. 
Tikėsite ar ne, bet 1794 m„ kai rusai užė
mė Lietuvą, iš Ikaro grįžę žemaičiai nuta
rę atstatyti savo kraštą, čia žymų vaid
menį suvaidinęs jų didysis kunigaikštis 
Karolis Tikris Numis, kuris raginęs nusi
grįžti nuo krikščionybės, grįžti į pagoniš
kąsias aisčių tradicijas, o kilmingąjį jau
nimą mokyti karo meno. Ar kas nors gir
dėjo kur nors tokius dalykus? Nei istori
kai, nei romantikai tai nepatvirtina. Tai 
kažin kieno fantazija, kaip lygiai ir toli
mesnis pasakojimas apie žemaičių para
mą Napoleonui.

Žemaitijos didikai pasisiūlę Napoleonui 
sudaryti tris karių pulkus, iš viso duoti 
6.000 vyrų, kurių kiekvienas atstosiąs 5 
normalius karius. Tie žemaičiai Napoleo
nui buvę tikras išganymas. Jie patarę, ką 
pirmiausia pulti, kaip tiekimą tvarkyti, 
kada iš Maskvos trauktis. Grįžtantį namo 
Napoleoną kaip tik ir lydėjęs žemaičių 
pulkais. Kas gi dar šitai yra paliudijęs?

Karalius Karolis Tikris Numis paseno 
ir mirė. Žemaičių karališkąjį Saulės sostą 
1819 m. iperėmęs jaunas princas Romu
aldas, tuomet dar studijavęs Paryžiuje 
dvidešimtmetis vaikinas, be kita ko, tu
rėjęs Bilazes pavardę, bet po tėvo mirties 
pasivadinęs motinos pavardė — Giedrai
čiu. Grįžusiam namo, žemaičių vyresnieji 
jam perdavę saugoti karališkosios Saulės 
giminės simbolį — auksinį kardą, ir į jį 
patį okupacinėmis sąlygomis buvę žiūri
ma tik kaip į simbolį. Ta pasaka gal ir pa
tikės kai kurie žemaičiai.

O jei ir nepatikėtų, tai vistiek galima 
pasakyti, kad tas didysis kunigaikštis Ro
mualdas 1872 m. mirė, vis rusų paieško
mas ir slapstęsis svetimomis pavardėmis. 
Jo mirties dieną gimė vaikaičiai Jonas ir 
Jurgis, o karališkąjį sostą perėmė kažkur 
svetur gyvenęs Romualdo sūnus Karolis 
III. Jokių pareigų jis nėjo, bet, svarbiau
sia, saugojo paslaptis, kurių žymiausia 
yra ta, kad 2243 metais Žemaitija pradės 
naują Istorinį laikotarpį ir galės naudotis 
paslėptais didžiuliais turtais. Jo globai 
buvęs perduotas ir tas paveldimasis kara
liškasis auksinis kardas, kuris labai rū
pėjęs rusams, ir vargšas karalius turėjęs

slapstytis ir visaip apgaudinėti savo per
sekiotojus. Ar tik ne dėl to kardo Prūsijo
je būsiąs žuvęs sosto įpėdinis. To įpėdi
nio brolis gavęs teisę pretenduoti į sostą. 
Saugodami nuo nelemto likimo, žemaičių 
vyresnieji išsiuntę jį į Ameriką.

Į (knygos pabaigą iš tikro susiduriame 
daugiau nebe su istorija, 'bet su tokiomis 
negirdėtomis pasakomis. Štai pasakojama, 
kad 1905 m. rusai atsiuntė dalinius mal
šinti sukilimo, kurio nebuvę. Prasidėję 
masiniai areštai ir trėmimai į Sibirą. Lai
mingesnieji emigravę į Ameriką. Kai po 
pirmojo pasaulionio karo lenkai, pradėjo 
veržtis i Lietuvą, žemaičiai beveik nepa
dėję lietuviams. O žemaičių didysis kuni
gaikštis Karolis III palaikęs nuoširdžius 
santykius su Pilsudskiu ir buvęs sutaręs, 
kad lenkų armijos nežygiuosiančios į Že
maitiją. Tačiau Žemaitiją susiglobusi sau 
Lietuva tuo pat būdu, kokiu Lenkija no
rėjo susiglobti Lietuvą. Kalbos apie auto
nomiją buvusios niekais nuleidžiamos.

Karališkai įdomi fantazija pasakojama 
apie 1932 m. Tada žemaičių vyresnieji, 
pasiėmę Amerikoje ūkininkaujantį savo 
didįjį kunigaikštį Jurgį, kreipęsi į Lietu
vos vyriausybę, siūlydami atiduoti pusę 
paslėptų Žemaitijos turtų, jei žemaičiams 
būtų suteikta autonomija. Prez. A. Sme
tona tą siūlymą atmetęs, sakydamas, kad 
ir tie slepiamieji turtai turi priklausyti 
Lietuvai. Įpykę žemaičių vyresnieji nuta
rę atkeršyti. Ir ar žinote, kad jiems pasi
sekė? Na gi prezidentas gaisro metu žu
vo, tai istorikas linkęs tai laikyti žemaičių 
keršto paseka. O šiaip ligi šiol niekam nė 
į galvą, kad čia žemaičiai buvo įpainioti! 
Dar ir kažkurie jo ministerių kabineto 
nariai neišaiškintuose gaisruose mirę, nors 
mes, rodos, nežinome tokių atsitikimų.

Taip pat negirdėtas dalykas, kad dabar 
žemaičiai nusivylę visa kuo, grįžta į pago
nybę, kaip mums šis istorikas pasakoja.

Kokia būtų pasidarytina išvada paskai
čius tą knygą?

Kol autorius remiasi istoriniais paliu
dytais faktais, tegu ir šiek tiek kilstelėda
mas aukštyn žemaičius, tol su pagarba 
lenkiame prieš jį galvą. Kai jis naudojasi 
legendomis, tai sakome, kad savo myli
muosius nori labiau išaukštinti negu isto
riniai liudijimai leidžia. O viską smarko
kai apgadina ta visa karališkoji giminė 
su visais niekada negirdėtais didžiaisiais 
kunigaikščiais, auksiniais kardais, paslėp
tais turtais ir kitokiais niekais. Lietuviui 
tokius niekus skaityti nesmagu. Gal ki
tataučius ir patraukia tokios pasakos.

(k. p.)

SAUGUS ARCHYVAS LIETUVIŠKAI 
MEDŽIAGAI AUSTRALIJOJE

Melbouiiįiie> (Ausitrisfiijla) Maniasho uni
versiteto biblioteka renka spausdintą bei 
archyvinę įvairių tautinių grupių medžia
gą: įvairius leidinius, dienoraščius, įsiikū. 
rimo istorijas, nuotraukas, muzikines 
magnetofono juosteles ir plokšteles.

Australijos lietuviai raginami tuo 'ar
chyvu naudotis, nes tai saugi vieta padėti 
archyvinei medžiagai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Elta-Press Nr. 10, 1979 m. spalis. Eltos 

informacijos italų kalba. Red. V. Mince
vičius, Romiai, via Casalmonferrato 33.

Šiame numeryje: LM3 Kronikos Nr. 38 
vertimais į italų kalbą. Viršelyje dvi foto
grafijos: kun. Karolio Garucko, Helsin
kio grupės Lietuvoje steigėjo, mirusio 
1979 m. balandžio 6 d,, ir kun. .Broniaus 
Laurinavičiaus, įėjusio į grupę vieton mi. 
rusiiojo.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIRTOJO KONGRESO

nutarimai
KULTŪRINĖ SRITIS
Kultūra ir jos sąlygos

Kultūra yna visa tai, kas protu ir kūnu 
sukuriama ir perduodama ateinančioms 
kartoms. Kultūra nesiriboja vien menais 
ar humanitariniais mokslais, bet apima 
ir griežtuosius mokslus. Tai sąvoka, kuri 
jungia visas gyvenimo sritis: politiką, vi
suomeninę ir kitokią veiklą. Ji yra dina
miška, besikeičianti, stipriai paveikiama 
vietos, laiko bei kitų aplinkybių. Lietuvių 
kultūra yra visa tai, kas sukurta lietuviš
kai susipratusių žmonių ir išsidkiriia iš 
kitų tautų kultūrų. Kultūras kūrimui yra 
būtina laisvė bei konstruktyvi kritika ir 
kultūriškai sąmoningos visuomenės pana
ma. Lietuvoje kūrybinė laisvė yra varžo
ma okupacinės valdžios nurodymų, socia
listinio realizmo reikalavimų, kurie ver
čia tą kūrybą tarnauti komunistiniam re
žimui.

Išeivijoje vyrauja nuomonė, kad lietu, 
vių kultūros apraiškose 'turi atsispindėti 
nesunkiai .atpažįstami lietuviški elemen
tai. Toks požiūris i 'kultūrą nesiderina su 
kūrybinės laisvės principais. Jis yna pa
grįstas baime, kad „gryna“ lietuviška 
kultūra žūsta, ir tikėjimu, kad išeivija tu
ri ją išsaugoti.

Toks požiūris i kultūrą neigiamai vei

kia į išeivijos lietuvių jaunimą. Jaunimas 
pasigenda tokios kūrybos; kuri atsilieptų 
į jo 'gyvenimą bei problemas. Jaunimas 
pasigenda ryšio tarp 'lietuviško ir aplin
kos pasaulio. Šalia to jaunos kūrybinės 
jėgos skundžiasi, kad visa tai trukdo jau. 
nimo kiūrybilškumui reikštis.

Išeivijos kūrybai lietuvybė neturėtų 
būti primesta, o turėtų natūraliai iš
plaukti iš kūrėjo lietuviško sąmoningu
mo.

Ryšiai su Lietuva
Lietuviai, gyvenantys Lietuvoje ir iš

eivijoje, sudaro vieną nedalomą tautą, ku
rią jungia dvasiniai ryšiai. Kultūra Lie
tuvoje ir išeivijoje vystosi skirtingais bū
dais. Reikalingi glaudūs ryšiai, kad Lie
tuva ir išeivija nea'titoltų.

Lietuvos lietuviams kultūriniai ryšiai 
padeda atsverti primestąsias rusų kultū
ros įtakas, plečia jų akiratį, stiprina tau
tinį identitetą. Išeivijos lietuviams šie ry
šiai yra būtini lietuviškos kultūros išlai
kymui, praturtinimui bei atnaujinimui ir 
padeda pažinti dabartinės Lietuvos sąly
gas ir padėtį. Išeivijai pažinus Lietuvoje 
’kuriamą kultūrą, būtų įmanoma sąmonin
giau užpildyti Lietuvoje esančias kultū
rines spragas.

šiuo metu oficialus abipusiškumas 

kultūrinis ryšis siu Lietuva nėra įmano
mas, tad ryšius tenka vystyti asmeniškai. 
Skatiname visą lietuvių išeiviją susipa
žinti su dabartine Lietuvos kultūra, ją 
kritiškai vertinti. Raginame išeivijos spau
dą Skirti daugiau dėmesio Lietuvoje nau
jai išėjusiems literatūros, meno, muzikos 
ir mokslo darbams. Skatiname PLB švie
timo tarybą peržvelgti galimybes tinka
mai naudotis Lietuvoje leidžiamais lietu
vių kalbos veikalais. Manome, kald apsi
lankymais kultūriniuose įvykiuose, 
kuriuose dalyvauja iš okupuotos Lietuvos 
iškviesti vienetai, yra aplamai teigiamas 
reiškinys. Tačiau atsimintina, kad šituo
se renginiuose apsilankantieji yra įparei
goti ginti lietuvių tautos interesus, taip 
kaip jie išdėstyti Lietuvių Chartoje.

Švietimas

Gyvenamojo krašto kultūrą jaunuolis 
pažįsta per mokyklą ir kasdieninę aplin
ką. Lygiagrečiai aktualiais būdais jam 
reikia perteikti lietuvių kultūrą.

Lietuviškose mokyklose medžiaga daž
nai yra perduodama pasenusiomis priemo
nėmis, ir ji mokinių nesudomina. Skati
name mokytojus susipažinti su naujau
siais mokymo metodais ir pritaikyti juos 
lituanistinių mokyklų darbui. Svarbu pa
dėti jaunajai kartai vartoti savo kūryboje 
ir kasdieniniame gyvenime lietuviškoje 
mokykloje išmoktas žinias ir kalbą. Litu
anistinis švietimais turėtų būti tęsiamas 

ir po to, kai jaunuolis baigia lituanistinę 
mokyklą.

Pasigendame lietuvių kalba parašytų 
knygų bendražmogiškomis ir dabartį at
spindinčiomis temomis. Pageidaujame, 
kad būtų pasirūpinta naujų žodynų bei 
išleistų įmygu katalogo paruošimu ir iš
leidimu.

Siūlome PLJS valdybai raginti atsa
kingus asmenis kuo greičiausiai baigti lie
tuvių — ispanų kalbos žodyną, kuris yra 
nepaprastai reikalingas ispaniškai kalban
tiems lietuviams. Jo ypač pasigenda Pie
tų Amerikos lituanistinėse mokyklose.

Vertiname „Lituanistikos instituto“ 
darbą bei medžiagos telkimą įvairiuose 
archyvuose, nes tai palengvina litaaništi- 
nes studijas.

Liaudies lobynas

Lietuvių tautosaka ir tautodailė yra 
svarbios lietuvių kultūros dalys, kurių 
i'nylkimas būtų tragiškas. Lietuvoje, o dar 
labiau išeivijoje, dingsta lietuviškos tra
dicijos ir papročiai, veikiami skirtingų 
pasaulėžiūrų, ekonominių sąlygų, geogra
finio išsisklaidymo ir apskritai apatijos. 
Šio liūdno fakto akivaizdoje skatiname 
lietuvių jaunimą pažinti ir Skleisti tau
tosaką ir įvairiomis progomis naudoti lie
tuviškus papročius šeimoje. Raginame 
tautodailės parodų, tautinių šokių pasi- 
rodfymų, koncertų arba panašių renginių 
ruošėjus supažindinti dalyvius bei žiūro

vus su gilesne lietuviškosios tautosakos 
prasme.

Įpareigojame PLJS valdybą susirūpin
ti tautosakos likimu, sudarant bibliogra
fiją, kuri būtų prieinama visiems.

Kūrybinių jėgų brandinimas

Sveikiname visus, kurie savo kūryba 
prisideda prie Lietuvos vardo išgarsinimo, 
o ypač tuos, kurie kurdami pasinaudoja 
lietuvių tautosakos ir tautodailės lobynu, 
supažindindami plačiąją visuomenę su 
lietuviškosios kultūros pagrindais.

Skatiname kraštų LJS vienetus sudaryti 
sąlygas pajėgiems jauniems kūrėjams pa
sireikšti, ruošiant talentų vakarus, mi. 
nėjimus ir kitokius renginius. Tokiu bū
du ugdomas ir viso išeivijos lietuvių kul
tūrinis sąmoningumas.

Siūlome PLJS valdybai su kraštų LIS 
pagalba (sudaryti pilną kultūrinių viene
tų bei asmenų sąrašą, šį sarašą galima 
būtų paskelbti spaudoje ir kitais būdais 
pateikti paskirų kraštų lietuviams. Tai 
įgalintų glaudesnį ir labiau apgalvotą 
kultūrinį bendradarbiavimą tarp kraštų.

Raginame PLJS valdybą iki 'sekančio 
kongreso suruošti jaunų kūrėjų studijų 
savaitę, kurioje įvairių sričių meninin
kai galėtų pasidalyti patirtimi, aptarti 
bendras problemas ir ištirti galimybes 
glaudesniems ryšiams palaikyti.

(Pabaiga)
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Spaudos konferencija Vilniuje
NAUJAS „PERSPEKTYVŲ“ NUMERIS PASIEKIA VAKARUS

Vienas po kito pro geležinę uždangą 
pradeda prasiskverbti ir paskiri savitaiidli- 
nio žurnalo „Perspektyvų“ numeriai. Pir. 
masia išeiviją pasiekė antrasis numeris, 
ištisai paskirtas A. Sacharovo studijai 
,)Mano kraštas ir pasaulis“. Prieš porą 
mėnesių „Drauge“ pasirodė ištraukas iš 
vienuoliktojo „Perspektyvų“ numerio. 
Galiausiai šiomis dienomis gautas ir de
vintasis numeris, išleistas šiais metais.

Beveik pusę 9-to „Perspektyvų“ nume
rio užima du svarbūs rusų disidentų raš
tais A. Sacharovo „Apie Aleksandro Sol
ženicyno laišką ‘Tarybų Sąjungos va. 
dams, jo interviu BE (C korespondentui 
Janiui Sapfelsui (1979 vasario mėn.). Tuo 
„Perspektyvos“ tęsia savo pirmajame nu
meryje (1978 m.) paskelbtą redakcinę li
niją: „Taip pat bus dedami ir vertimai, 
tačiau tiktai tų lautorių, kurie gyvena lair- 
ba gyveno Tarybų Sąjungoje, ibet dėl sa
vo įsitikinimų yra arba įbuvo .persekioja
mi iki jų išvykimo arba ištrėmimo į už. 
stenį.“

Straipsnyje „Spaudos konferencija Vil
niuje“ aprašomais keliolikos Vilniaus „ki
taminčių“ susitikimas su vasario 5-8 d. 
Lietuvoje apsilankiusiais užsienio laik
raščių korespondentais. Spaudos konfe 
rencijoje, įvykusioje Angelės Ragaišienės 
bute, dalyvavo Reuter agentūros korės, 
ipondentė Chamberlain, „Los Angeles Ti
mes“ laitstovas Fisher, ir Agence France 
Presse žurnalistė. Jiems buvo išsamiai 
nušviesta padėtis Lietuvoj. Vakarų spau
dai buvo prikišta, kfad ji nutylinti lietu
vių ,,tautinį pasipriešinimą“ ir ,elemen- 
tariaulsdų žmogaus teisių pažeidinėjimą“. 
Pabrėžta, kad ,,laisvės troškimas ir viltis 
gyvi visoje lietuvių tautoje“, ir todėl esą 
(jnietikslu mūsų judėjimą vadinti disiden
tiniu“, nes kolaborantų lietuvių tarpe 
esanti tik „saujelė“.

Spaudos konferencijoje dalyvavo ir du 
jaunuoliai, planuojantys tapti kunigais. 
Jie minėjo, kad Lietuvoje veikia ir po
grindinė seminarija, .slapta ruošianti bū
simus kunigus, kurių šiuo metu yra apie 
penkiolika'. Vienas dalyvių pasakojo, jog 
„katalikiškoji opozicija“ mananti, kad tik 
religija gali išgelbėti Lietuvą nuo suny
kimo, ir todėl „visas jos dėmesys sutelk
tas ties .religine laisve“; tačiau, jo ben
draminčių supratimu, svarbiausios Lietu, 
vos problemos esančios tautinio pobūdžio 
ir „net pilnos religinės laisvės suteikimas 
diar toli gražu tų problemų neišspręstų“.

Diskusija .apie santykius tarp „katali
kiškosios“ ir pabrėžtai .„.tautinės“ opozi- 
cijtos santykius tęsėsi ir svečiams išėjus. 
Vienas Vilnietis kritikavo lietuvių emi
graciją už „siaurą partiškumą“ ir per di
delį „LKEJ Kronikas“ iškėlimą Vakaruo
se, j,tarytum ji viena atstovautų lietuvių 
tautą“. Jis kalbėjo, kad „neužteinlkia kovo, 
tii vien už religijos laisvę, atsiribojant nuo 
talultinių problemų“, ir prikišo Lietuvos 
kunigams „neklaidingumo kompleksą“. 
„Perspektyvų“ redaktoriai savo komenta
re pareiškia, jog jie apie „LKB Kroniką“ 
„kitokios nuomonės“, ir rašo, kad šis lei
dinys, „dabartinės periodinės pogrindžio 
spaudos pradininkas savo kryptingumu 
jau ’Suvaidino dabai reikšmingą ir istorinį 
vaidmenį, atkreipdamas daugelio pasaulio 
kraštų dėmesį į Lietuvą ir lį jos gyvento
jų beteisiškumą“. Redaktoriai nurodo, 
kad kunigija taip pat ,.svarbi lietuvių 
tautos dlalis, kurios dauguma savo gyve, 
niime ir veiklioje... jautri ir tautiniams 
klausimams“, ką .atspindi ir „LK’Et Kroni

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios 
krašto ateities vizijos

A. M. Jurašienė savo pranešime VLIK‘o seime 1976.
XII. 4 dabartinio lietuvių tautos pasipriešinimo okupa
cijai pagrindinę liniją teisingai įžiūrėjo jos nepasida. 
vime sovietizacjai, tame jos atsparume, „kurį mūsų tau
ta įsigijo kaip kokį priešnuodį spaudos draudimo me
tais“ ir kuris „išliko ir persidavė ateinančioms kartoms“. 
Nurodydama, kad Okupacinė valdžia stengiasi visais jai 
įmanomais būdais tą atsparumą sulaužyti, ji konstatuo
ja: „Bet ir čia reikės laiko, kol šis reiškinys (atsparu
mo sunaikinimas — A. š.) 'taps (o gal niekad netaps) 
masiniu. Šiandien mes galime didžiuotis lietuvių ištver
me ir kūrybiškumu“ („Europos Lietuvis“, Nr. 9, 1977. 
III. 1). Taigi ir šiuo atveju susiduriame su tuo, kad 
konservacinė funkcija prilyginama tautinei rezistencijai, 
ilr šiuo atveju matome pilną autoriaus su ja solidarumą, 
o per tai vėl įsitikiname konservacininkų fronto platu
mu, netgi, galima pasakyti, jo visaliaudiškumu.

Tam, kad iki galo išsiaiškintume konservacinio nu
sistatymo prigimtį ir reikšmę, turime vėl kreiptis į jau 
kelis kartus cituotąjį T. ženklio atvirą laišką „Akira. 
čiams“, pavadintą „Ko mes laukiame iš išeivijos?“. Sia
me laiške konservacinė linija jau tikrai išvystoma iki 
ištisos tautinės rezistencijos koncepcijos. T. Ženklys 
klausia išeiviją, ką jos leksikone reiškia žodžiai ,.laisvi
namasis darbas“, ir tęsia: ,Ar tai reiškia, kad stengia
masi kurti Lietuvoje .pogrindines pasipriešinimo organi
zacijas? Mes tokių organizacijų veiklos nejaučiame, ir, 
turiu atvirai pripažinti, dėl to nelabai tepergyvename. 
Kraujo jau buvo pralieta daugiau, negu reikia, aukų 
skaičius sudarė apie trečdalį visos tautos, o rezultatai?

Dr, A. Štromas

Žinoma, šlovingi (ir tai ne visada) istorijos puslapiai; 
žinoma,gairės, į kurias atgavusi laisvę tauta galės ly
giuotis. Bet tiems tikslams pasiekti galima buvo paau
koti ir mažiau gyvybių. Ką gi, istorijos nebepataisysi, 
bet mokytis iš jos reikia. O pamoka mums atrodo gana 
aiSki —savo jėgomis mes nuo tarybinio totalitarizmo 
neišsivaduosime. Kaip neišsivadavo netgi vokiečiai ir 
vengrai, lenkai ir čekoslovakai. Nepadės mums ir Vaka
rai (minėtoms tautoms iš jų pusės pagalba taip pat ne
atėjo), nes jiems dabar svarbiausia sutvirtinti egzistuo
jantį status quo, tą jėgos subalansuotą situaciją, kuri su
sikūrė dabartiniame pasaulyje.

Taigi išvada viena. Visų komunistų pavergtųjų tau
tų (tame tarpe ir rusų tautos) likimas vienas, ir bus 
sprendžiamas jis viename taške — Maskvoje. Šio laiško 
ribose nėra reikalo svarstyti tų galimų kelių bei formų, 
kuriuose tas likimas bus sprendžiamas, arba to, kaip mes 
prie to sprendimo turėtume prisidėti. Svarbu tik pa
brėžti, kad Tarybų valdžia pasmerkta žlugti pagal savo 
vidinės raidos dėsnius... ir... kad toji žlugimo valanda 
nebe už kalnų... Visos mūsų viltys turėtų būti sukon
centruotos į tą valandą, kada Maskva pagaliau nustos 
būti komunistine bei tarybine. Tik tada išauti ir mūsų 
laisvės rytas. Jis ateis nepriklausomai nuo to, ar skatin
sime jį smurto ir kitais pogrindinio pobūdžio pasiprie
šinimo veiksmais. Ir tautos kūno saugumo sumetimais 
reikėtų palinkėti, kad tokie veiksmai mūsų tarpe nebū
tų per plačiai paplitę... Taigi svarbiausias laisvinimo 
darbo profilis, kaip aš jį suprantu, glūdi tinkamame 
mūsų pasiruošime naujam, laisvam rytojui. Mes krašte

privalėme... daryti viską, kas įmanoma, kad išsaugotu
me tam rytojui optimaliame stovyje tautos kūną (kitaip 
sakant, atliktume savo konservacinę funkciją — A. Š.). 
Gi jūs išeivijoje turėtumėte, mano supratimu, paruošti 
tautai naujus dvasinės bei socialiniai - politinės egzis
tencijos laisvėje pagrindus...“ (Akiračiai, 1975 m. va
sario mėn., Nr. 2 (66), psl. psl. 5 ir 11).

Prašau atleisti už šią ilgoką citaą, bet ji man atrodė 
nepakeičiama, norint išsamiau paaiškinti, ką reiškia 
konservacinis nusistatymas dabartinėje pragmatiškai 
taktinėje Lietuvos politinėje sąmonėje.

Plačiame „konservacionizmo“ spektre esti visokių 
atsakų, visokių nuomonių, įvairaus išsilaisvinimo iš 
konformizmo pančių laipsnio, o tuo pačiu ir įvairaus 
veiklos intensyvumo bei rezultatyvumo lygio. Bendra 
visiems konservacininkams yra tai, kad jie tiki tuo, jog 
savo veiksmais saugo tautos integralumą rytojaus die
nos laisvei. Tačiau vieni jų, — aš juos pavadinčiau „gry
nais“ konservacininkais, — toliau to neina, tik pačiais 
bendriausiais bruožais samprotaudami, kad imperijos 
ir politinės sistemos nėra amžinos, o tauta yra ir turi 
išlikti amžina. O kiti turi šiek tiek konkretesnių idv«ų 
ir, kaip tas pats T. ženklys (o taip pat ir eilė kitų), 
sieja Lietuvos laisvės valandą su totalitarinės bolševi
kinės santvarkos sugriuvimu Maskvoje. Tadėl tam tik
ra pastarųjų dalis stengiasi užmegzti ryšį su Rusijos 
disidentais ir veikti bendrame su jais fronte (Lietuvos 
„Helsinkio grupė“ yra, tur būt, ryškiausias tokios veik
los 'bendrame fronte pavyzdys, bet tą bendrą veiklą de
monstruoja ir LKB Kronika ir kitos organizuotos Lietu
vos disidentinio sąjūdžio formos). Taip iš konservacinio 
nusistatymo, jei jis pasiekia atitinkamą Išsivystymo 
laipsnį, logiškai išplaukia ir aktyvistiškai disidentinis 
nusistatymas.

(Bus daugiau)

ka“. .„Perspektyvoms“ žinoma, kad „Kro
niką“ leidžia „ne kunigai, o Lietuvos ka
talikai“. Redaktorių nuomone, ,,siekiant 
svarbiausiojo tikslo reikėtų vengti to, kas 
skiria, ir vienytis per tai, kas jungia“.

Įdomūs (Algio Dainiaus Slapyvardžiu' pa. 
siralšyti komentarai sovietiniais klausi
mais, „Dienoraščio puslapiai“, įgauti „Lie
tuvos komunistų sąjungos (už Lietuvos 
išstojimą iš TSRS) vardu“. Dainius įžval
giai ra'šo apie rusų disidento Snegiriovo 
numarinimą ir sovietinės propagandos 
prieš Kiniją .„įbumeirainginį“ pobūdį. Mi
nėtoji „Lietuvos komunistų sąjunga“ įtei
kusi ir straipsnį „Brangi mirusiųjų žemė“ 
alpie Prūsų Lietuvos surusinimą, kuris 
apibūdinamas, kaip „dar neregėtas di. 
džiaivallstylbinis šovinizmas, pasireiškęs 
genocidu ir kolonizacine politikai“. 
Straipsnio autorius paneigia dar šiandien 
tebegirdimą nuomonę, kad Maskva siūliu
si Lietuvai Rytprūsius, tačiau Vilnius at
sisakęs. Teks gandas buvęs „sąmoningai 
paskleistas, norint pasiteisinti prieš liau
dį“. Lietuvių kultūros naikinimą Baltaru
sijoje dokumentuoja A. B. straipsnyje 
„Ten, kur gęsta lietuvybė“. Autorius ra
gina savo tautiečius „teikti visokeriopą 
pagalbą IStal’taruisijos lietuviams“ ir tuo 
ginti lietuvybę „nuo mūsų vyresniojo bro. 
lio agresyvaus šovinizmo“. (ELTA)

UNIKALUS ARCHEOLOGIJOS 
RADINYS VILNIUJE

Rudenį bekasant naujiems pastatams 
pamatus, Vilniuje, po buvusiu Siaurosios 
gatvės namu Nr. 6, rasti labai vertingi is
toriniai pastatai romaninėmis, gotikinė
mis ir baroko mūros sienomis. O vienas 
įdomiausių radinių yra didelis gotikos 
stiliaus pastatas, kurio plotis yra 15,1 m, 
o ilgis apie 26 m.

To pastato išorinės sienos esančios ko
ne 3 metrų 'Storumo, o rūsiuose jos iš
mūrytos iš lauko akmenų dr 14 amžiuje 
būdingų gotikinių plytų, artimų Gedimi
no pilies mūrų statybai. Tie skiediniai, 
kuriais surištos sienos, yra panašūs į Ge
dimino laikotarpio struktūras, ir pats pa
statas suplanuotas pagal Trakų pilies rū
mų pirmąjį statybos etapą.

Vėlesniais amžiais prie to gotikinio pa
stato buvo pristatyti priestatai.

Tas gotikinio stiliaus pastatas, spėja
ma, pastatytas 14 a. viduryje prie tuomet 
ten stovėjusios nestoros mūro sienos. Tai 
sakytų, kad toji siena galėjo būti apie 50 
ar 100 metų anksčiau statyta negu pats 
pastatas. Siena išmūryta iš įvairaus dy
džio lauko akmenų, o tarpai sumūryti ga
na originaliai išdėstytom plytom, kurios 
sudaro tam tikrą mūro raštą. Toksai 
akmenų mūrijimo su plytomis radinys 
atitinka pereinamąjį laikotarpį iš roma
ninės į gotikos statybą.

Pirmoji mūro siena statyta ant labai 
tamsaus 80 cm storio kultūrinio sluoks
nio, kuris priklauso ankstyvajam žietosios 
keramikos laikotarpiui, ir jame rasta dalis 
pentino, o tai liudytų, kad toje Vilniaus 
senamiesčio dalyje buvo lietuvių gyventa 
jau 10 amžiuje.

„Literatūroje ir mene“ Sigitas Lasavic- 
kas apie tą įdomų radinį sako, kad šioje 
vietoje buvo suprojektuotas naujas pa
statas, dar archeologams neatlikus kasinė
jimų. Tai nesąs vienintelis atsitikimas, 
kai šitaip mūsų kultūrai padaroma daug 
nuostolių.

Dviguba krepšinio sukaktis
Šiemet sukanka 60 metų, kai Lietuvoje 

1919 m. buvo pradėta domėtis krepšinio 
žaidimais. Pirmieji iniciatoriai buvo S. 
Darius ir K. Dineika. Pirmosios krepšinio 
rungtynės suruoštos Kaune 1922 m. žaidė 
Kauno rinktinės ir Lietuvos Fizinio lavi. 
nimo sąjungos komandos. Apie 1924 m. 
krepšinio komandos jau pradėjo steigtis 
ir kituose didesniuose Lietuvos miestuo
se. Pradžia buvo sunki, nes trūko prityru
sių instruktorių. Lietuvoje prie krepšinio 
išugdymo daug prisidėjo Amerikos lietu
viai. Ypač didelės įtakos jo augimui turė
jo Kaiunte įvykęs Pasaulio lietuvių kon
gresas, nes tarp 'atvykusių sportininkų 
buvo labai mums reikalingų instruktorių. 
Pirmuoju treneriu sutiko 'būti Amerikos 
lietuvis 'dr. K. Savickas. Jam talkininka
vo taip pat Amerikos lietuvis, buvęs sun
kaus svorio boksininkas Knašas. Vėsiau 
dar atvyko F. Kriaučiūnas, P. Talzūnas, 
P. Lubinas, J. Žukas ir Ikt. Greitu laiku 
mūsų krepšininkai įsisavino amerikietiš
kus pagrindus, išmoko technikinių ir tak
tinių 'gudrybių. Tai krepšinio žaidime jau 
galėjome pasivyti mūsų kaimynus. Ir 
1937 m. Lietuva Rygoje laimėjo Il.sias 
Europos krepšinio pirmenybes.

Šiemet sukako 40 m., kai Lietuva lai
mėjo trečiąsias Europos krepšinio 'pirme
nybes. Jos vyko Kaune 1939 m. Dalyvavo: 
Estija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Prancūzija, Suomija ir Vengrija. Lietuvos 
rinktinei vadovavo P. Lubinas. Mūsų 
krepšininkai laimėjo visus susitikimus, ir 
Lietuva antrą kartą tapo Europos meiste
riu. štai tie vyrai, kurie 1939 m. iškovojo 
Ltetuvai garbę: F. Kriaučiūnas, P. Lubi
nas, V. lEludriūnas, M. Ruzgys, Z. Puzi. 
niauskias, J. Jurgėla, P. Mažeika, A. An
driulis, L. Baltrūnas, V. Norkus, L. Pet
rauskas, Nikolskis, Šliūpas, Leščindkas ir 
tat. Laimingąjį kamuolį paskutinę sekun
dę įmetė P. Lubinas, ir Lietuva antrą kar
tą tapo Europos krepšinio meisteriu. Dėl 
pergalės džiūgavo visa Lietuva.

Rungtynėms paminėti Lietuva tad'a iš. 
leido seriją pašto ženklų. Piešiniuose 
krepšinio kovos momentai ir tarptautinei 
krepšinio sąjungai priklausančių tautų 
vėliavos. Rungtynių dienomis šie ženklai 
buvo nuvertinami specialiu antspaudu.

V. Vytenietis

DARBŠTUS PARŠAVEDŽIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAS

Kretingos rajono kolūkio gyvulininkys
tės darbuotojai yra plačiai žinomi, kaip 
rašo „Valst. laikraštis“. Vienas jų — Vin
cas Žilinskas — prižiūri 50 paršavedžių. 
Pernai tos paršavedės atvedė po 22 par
šiukus kiekviena. Atjunkintos nuo žindin- 
tojų, kiekvienas jų svėrė po 20,5 kg.

Per šių metų pirmąjį pusmetį V. Žilins
ko prižiūrimos paršavedės atsivedė jau 
512 paršelių. Metinis prižiūrėtojo įsipa
reigojimas yra 691 paršelis.

TURISTINĖS KELIONĖS Į OLIMPIADĄ
Lietuvoje, kaip rašoma „Tiesos“ sporto 

Skyriuje, esamia apie 100.000 lengvosios 
atletikos mėgėjų, o tik 2.000 turistų 'bus 
leiisltia apsilankyti olimpinėse žaidynėse 
Maskvojle.

Turistams bus leidžiama išbūti olimpia
doje maiždiauig po savaitę, jie bus vežami 
trim maršrutais. Kelionei bus paskirti 
specialūs įtraukimai.

Numatoma dar surengti turistines eks
kursijas į olimpines žaidynes Minske, Ki. 
jeve ir Leningrade.

Vilniuje olimpiados metu lankysis keli 
tūkstančiai užsieniečių.

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS PAGYDYTAS

Garsusis Stelmužės ąžuolas prieš kele
rius metus buvo drūčiai sulnegalavęs, per 
kiaurymes jį ėmė pūdyti į vidų patenkąs 
vanduo, o jo restauruoti niekas neSkubė. 
jo, kaip rašo „Tiesa“.

Bet šią vasarą jis buvo pradėtas gydy
ti kultūros paminklų restauratorių Jono 
Butkaus ir jo padėjėjų pagal paminklų 
konservavimo instituto specialistų pa
ruoštą projektą.

Nuo ąžuolo medienos buvo nugramdyti 
puvėsiai. Sveikasis paviršius buvo apdo
rotas specialiu chemikalu, kad toliau ne- 
bepū'tų. Visi plyšiai, drevės užkalti variu, 
kuris ilgainiui patamsės ir įgis ąžuolo ka
mieno spalvą. Jo liemuo stipriai apjuostas 
dviem metaliniais lynais, o trys stam. 
blausios šakas paremtos specialiomis at
ramomis. Dabar nei lietus, nei vėjas Stel
mužės ąžuolo nebeįveiks.

Aptvarkyta taip pat ir aikštė apie me
dį. Vietoj tradicinės tvoros dabar stovi 
ąžuolinių kaladžių ratas, ant kurių gali
ma bus atsisėsti ir pasigrožėti ąžuolu.

Be kita ko, Stelmužės ąžuolas auga Im
brado vis., Zarasų apskrityje, Latvijos 
pasienyje, ilr pagal Lietuvių enciklopediją 
yra 1.200 m. senumo, o pagal Mažąją ta. 
rybinę enciklopediją — 2.000 metų senu
mo. Jo aukštis šitokia 20 metrų, o liemuo 
8,6 metrus. Padavimai pasakoja., kad' ša
lia šio ąžuolo senovėje kūrenosi lietuvių 
aukuras.

MOKSLINĖ KNYGA APIE LIETUVIŲ 
KALBOS DALYVIUS

Kalbininkais V. Ambrazas lietuvių kal
bos dalyvius tiria jau kelis deSimtmečius. 
Apie juos yra parašęs daugybę straipsnių 
ir disertaciją įsigyti daktaro laipsniui.

Dabar Lietuvoje išleistas jo darbo vai
sius — knyga „Lietuvių kalbos dalyvių 
istorinė sintaksė“.

Dalyvinės formos, kaip daugelis žino, 
yra šios: dirbąs, dirbanti, dirbęs-usi, 
dirbdavęs—usi, dirbsiąs-sianiti, dirbamas- 
ma, dirbtas-a, dirbsimas-ma, dirbtinas, 
na ir it. t.

NAUJOKŲ IŠLYDĖJIMAS

„Tiesa“ lapkričio 3 d. išsispausdino ve
damąjį „Patriotinė pareiga socialistinei 
tėvynei“ apie naujokų ėmimą, jų politinį 
paruošimą ir t.t. O apie išlydėjimą štai 
kas rašoma:

.„Labai svarbu juos gražiai, organizuo.

Slkaityteju, Čaižiai
SVARBIAUSIA — DRAUGE PŪSTI Į 

VIENĄ DŪDĄ

Mieli Kolegos, dėkoju už reguliariai 
man siuntinėjamą Jūsų „Europos Lietuvį“ 
ir sveikinu, kad išleidžiate tokį puikų, 
aukštos kokybės savaitraštį! Gal jau pa
stebėjote, kad nemažai Jūsų medžiagos iš
verčiu į anglų kalbą ir panaudoju arba 
mano (redaguojamame „Baltic News“ biu
letenyje, arba australų spaudoje.

O kaip su „Baltic News“ — ar jis Jus 

itaii išlydėti, nuteikti gerai tarnybai. Štai 
Vilniujle, Panevėžyje, (Šiauliuose, Rasei!, 
niuose, Kėdainiuose ©kilmingose palydė
tuvėse visada dalyvauja šiū miesųt bei 
rajonų vadovai. Didžiojo Tėvynės karo 
veteranai, darbo kolektyvų, visuomeninių 
orgapizadijų aįtotovai, palšlaiuiktųjų tėvai. 
Naujokams įteikiamos atminimų dovanos, 
išsakomi tėvų bei kolektyvų priesakai. 
Tokios palydėtuvės ilgam išlieka floarib at
mintyje. Deja, vis dar nestinga ir pavyz
džių, kad naujokų palydėjimas tampa 
dar vienomis išgertuvėmis, neblaivių ly- 
dinčiųjų sambūriu. Čia svarų žodį turėtų 
tarti visuomeninės organizacijos, o kai 
reikia — įsikišti ir milicijos darbuotojai. 
Negerą tradiciją būtina rauti su šakni
mis.“

PREMIJA AKADEMIKUI 
V. STATULEVICIUI

Sov. Sąjungos valstybine mokslo pre. 
mija apdovanotas Lietuvos Mokslų aka
demijos akademikas Vytautais Sltaitulevi- 
čiius už 1958-1977 m. paskelbtus darbus, 
Skirtus tikimybių teorijos asimptotiniams 
metodams.

NAUJI DUONŲ PAVADINIMAI

Šiaulių duonos-makaronų kombinatas 
šiemet pradėjo kepti „Ramendko“, „Amū
ro“ duoną, baltomis ir bandeles „Baltymi
nė“ ir „Spaliukas“, tortus „Nida“ ir ,Ru
dens raštai“, pyragaičius „šermukšnėlė“ 
ir „Nida“.

SERGA BITĖS

Lietuvoje šiemet aptikta pati pavojin
giausia bičių liga — varoaltozė. Pirmiau
sia ji pasirodžiusi krašto šiaurės rajone.

Užsikrėtusios ir negydomos bitės po 2- 
3 metų miršta. „Tiesoje“ J. Balželkias ra
šo, kad tikriausiai bičių mėgėjai galėjo iš 
svetur įsivežti apkrėstas bites ar bičių 
motinas.

Nustatyta, kad jau serga didelė dalis 
bičių šeimų kolektyviniuose ūkiuose. Ve- 
terinoriai bites naikina, o blogiausia esą, 
kad kai kurie mėgėjai ima slėpti jas, vež
ti į kitus rajonus, tuo sukeldami dar di
desnį pavojų, nes taip darant liga galinti 
išsiplėsti po visą Lietuvą.

NAUJAS TILTAS VILNIUJE
Lietuvos spauda rašo, kad Vilniuje per 

Nerį jau pastatytas ir 'Spalio 5 d. atidary
tas naudotis pats moderniausias ir pla
čiausias visame krašte tiltas.

Tiltas pastatytas pagal Leningrado ir 
Kazachijos specialistų projektą.

Geriausias poilsis gyvenime — tai įspū
džių pakeitimais.

pasiekia be kliūčių? Būčiau dėkingas, jei 
kiekvieną „Baltic News“ numerį, kiek Jū
sų vieta leidžia, recenzuotumėte „Europos 
Lietuvyje“. Mat, didelė dalis mūsų tautie
čių, atrodo, net nežino, kad „Baltic News“ 
iš viso egzistuoja, o dar mažesnis skaičius 
žino, kad 'šį „B/News“ biuleteniį mes siun
čiame nemokamai ir 'be jokio įpareigojimo 
bet kam, kas jo paprašo. Iš naujų skaity
tojų prašome tik vieno, kad, užsisakydami 
sau (ar kitiems) Baltic News“ biuletenį, 
jie pasisakytų, jog nepripažįsta rusų vieš
patavimo Pabaltijo valstybėse. O skaity
tojų ratas vis plečiasi: „Baltic News“ jau 
gauna visi Australijos senatoriai ir fede
ralinio seimo nariai, viešosios bibliotekos, 
universitetai, gausūs įkaičiai profesorių, 
žurtralistų, įvairių religijų dvasiškių ir ei
linių piliečių, taip pat būrys skaitytojų 
užjūriuose.

„Baltic News“ jau eina penktus metus 
ir pasirodo (4-6 sykius į metus) kas 2-3 
mėnesius. Jis Skiriamas ne pabaltiečiams, 
bet vietiniams gyventojams — australams 
bei kitiems angliškai skaitantiems skaity
tojams. Mat, mūsų vietinė spauda labai 
retai ką parašo apie Lietuvą ar kitas Pa
baltijo valstybes. Todėl „Baltic News“ 
tikslas: kaip tik užkišti tą spragą ir sykiu 
painformuoti Australijos gyventojus ajSTe 
mūsų Tėvynės bei Pabaltijo kaimynų bylą.

Man labai patiko Jūsų vedamasis Nr. 43 
(lapkričio 6 d.) — „Nuostoliai redaktoriai 
ir kita“. Na, bet nenusiminkite: išsiversi
me ir ištversime! Svarbu tik per vandeny
nus drauge susikibti rankomis, dalytis 
medžiaga, kiek galima taupyti energiją 
bei vengti duplikaėijų, o svarbiausia — 
drauge pūsti į vieną dūdą.

Ir dėl pinigų čia, mūsų „Baltic News“ 
ižde, mes susitvarkėme kitaip: nutarėme 
siuntinėti jį už dyką, tuo sutaupydami vi
są vargą prenumeratoms rinkti ir t.t. 
Kiek gauname aukų — gerai, o likutį pri
metame patys. Juk pinigų į Anapilį nenu
sinešim, o spausdintas žodis, — paskleis
tas, pažertas po visą Australiją bei užjū
rius, — taip lengvai neišgaruos.

Aš tebedirbu Tasmanijos Universitete: 
apsikrovęs tarnybiniu darbu iki ausų, am
žinai stinga laiko, tad nepykit, jei tik sy
kį metus prisėdu Jums parašyti.

NuoBirdžiausi linkėjimai šv. Kalėdoms 
ir Naujiesiems Metams Jums visiems, pa
žįstamiems ir dar nepažįstamiems.

Algis Taškūnas, Tasmanija, Australija
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PRENUMERATA PAKELIAMA TIK 

TRUPUTĮ
,,Europos Lietuvio“ leidėjai ligi šiol vis 

svyravo, ar 1980 m. bus galima laikraštį 
leisti tokio pat dydžio ir savaitinį, kaip 
ligi šiol. Mintis leisti kas dvi savaitės 
buvo iškelta jau ir paskutiniame DBLS 
suvažiavime.

Taip beieškant geriausios išeities, atėjo 
ir metų galas. Jei laikraščio leidimas bū
tų suretintas, tai ir prenumeratos klausi
mo nebūtų buvę ko svarstyti. Tačiau 
DBLS.LNB valdyba, lapkričio 30 d. posė
dyje visapusiškai apsvarsčiusi laikraščio 
klausimą, nusistatė ir 1980 m. leisti įiį tokį, 
kaip dabar. O kad nuostoliai perdaug ne
didėtų, valdyba turėjo pakelti prenume
ratą, nes infliacija per pastaruosius porą 
metų pralenkė visas galimybes verstis iš 
to, ką skaitytojai sumoka. Taigi „Europos 
Lietuvio“ prenumerata 1980 metams pa
keliama iki 12,50 svarų skaitytojams Bri
tanijoje (kitų kraštų skaitytojai moka 
pagal Britanijos svaro kursą).

Pakėlimas mažas. Jis tik padės apmo
kėti dalį smarkiai padidėjusių pašto iš. 
laidų. Daugiau kelti nesiryžta, turint gal
voje, kad pajėgesni ir laikraščio reikšmę 
suprantantieji skaitytojai nepagaili aukų, 
kaip rodo nuolat skelbiamieji sąrašai. Jų 
aukos labai padeda laikraščiui ir labiau 
įgalina nepasiturinčius skaitytojus užsisa
kyti jį. jei prenumerata smarkiau neke
liama. Leidėjai aukotojams yra ir bus dė. 
kingi už tą paramą ir tiki, kad jos nepri
trūks ir 1980 metais, nes be laikraščio juk 
negalėtume būti.

DBLS.LNB valdyba

KAS DAR NORĖTŲ KALENDORIAUS
Tradicinis sieninis Nidos Knygų Klubo 

ir „Europos Lietuvio skaitytojų kalendo
rius 1980 metams su kasdieniniais pasi
skaitymais jau senokai išsiuntinėtas į 
tolimus kraštus. Dabar siuntinėjamas 
prenumeratoriams D. Britanijoje.

Kas jo negauna, o norėtų sau ar savo 
(bičiuliams, prašom rašyti, ir tuoj bus pa
siųsta, nes truputis dar yra likusių. Kai
na Nidos Knygų Klubo nariams ir „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojams 2.50 sv., arba 
5 amerikoniški doleriai, arba 9 vokiškos 
markės (kitiems 3 sv., arba 6 dol., arba 
10 vokiškų markių).

TAUTOS FONDUI AUKOJO
N. Butkus — 30 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
ZIGMAS JURAS DALYVAVO VLIKO 

SEIME
Gruodžio 8.9 dienomis Baltimorėje, 

Maryland valstijoje, JAV, įvyko Vliko 
metinis (seimas.

Į jį išvažiavo Vliko atstovas D. Brilta- 
niijlali LNB pirmininkas ir DBLS vicepir
mininkas Zigmas Juras.

„LIETUVA“ RENGIA N. METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ

Tautinių šokių grupė „Lietuva“ gruo
džio 31 d. Sporto ir Socialinio klubo pa
talpose (345A Victoria Park Rd., London 
E9) rengia iškilmingą Naujųjų Metų su

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Laibai gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vii. 
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visos šios medžiagos 
gali būti įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
marSkiniai, vyriškos įairba moteriškos fir
mos „Levi's“ arba „Wrangler“ jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

šio siunltindo kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

I šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m., 3 metrus dirbtinio minko kai

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.

tikimo balių, kuris prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 1 vai. nakties. Gros naujas or
kestras.

Įėjimas ir vakarienė 5 svarai.
Bilietų skaičius ribotas, todėl prašom 

paskubėti juos įsigyti. O norintieji įsigyti 
prašomi skambinti F. Senkuvienei telefo
nu 986 2470 arba V. Jurienei—tel.460 2592.

Baliaus pelnas skiriamas „Lietuvos“ 
kelionei į tautinių šokių šventę 1980 m.

PROTESTO SUSIRINKIMAS GELBĖTI 
POLITINIAMS KALINIAMS

Sekmadienį, lapkričio 11 d„ Conway 
Hall, (Londone, vyko gausus protesto su
sirinkimas prieš psichiatrinės medicinos 
piktnaudojimą politiniams kaliniams So
vietų Sąjungoje.

Salėls prieškambaryje buvo didžiulis 
tortas Semiono Gluzmano gimtadieniui 
paminėti, ir kiekvienas dalyvis gavo po 
gabaliuką, ir visi susirinkusieji pasirašė 
jam gimtadienio sveikinimo lapą.

Susirinkimą atidarė etinės draugijos 
generalinis sekretorius Peter Cadogan. 
Pinmiaisiis kalbėjo aktorius Davidl Mauk, 
ham. Jis paskaitė kalinių laiškų. Dr. Da
vid Clark papasakojo, (taip sovietiniai 
daktarai kratėsi rezoliucijos, (kurioje bu
vo reikalaujama tirti, kodėl Sov. Sąjun
goje psichiatrija taikomai politiniams ka
liniams. Jis pasiūlė akademiką Andrejų 
Sneš'nevskį išbraukti iš Anglijos karališ
kosios psichiatrų kolegijos, o jo vieton 
pakviesti S. Gluzmaną. Po jo kalbėjo dr. 
M. Voikanskaja ir V. Bukovskis.

Vakarų Vokietijos dr. F, Vineberger pa- 
piaOalkojo apie laisvojo pasaulio daktarų 
psichiatrų susirašinėjimą su sovietinėse 
ligoninėse laikomais ligoniais, ir tai esąs 
labai sveikas dalykas, daug padedąs ka
liniams. Prieš politinių kalinių kankinimą 
psichiatrinėse ligoninėse pasisakė dr. S. 
Bloch, siūlydamas energinigihaiui spausti, 
kad būtų sustabdyta tokia praktika. Iš jo 
teko išgirsti net keliolika lietuviškų pa
vardžių: Eugenijus Dargužis ir Zita Kirs- 
naūslkaitė yra Rygos psichiatrinėje ligo
ninėje nuo 1978 m. Voldemaras Karaliū
nas, Petras Ciidižilkais jau paleisti, Arvydas 
čekaniavičius paleistas po 6 metų 1979. I. 
25 ir vėl areštuotas rugpjūčio mėn. Vil
niuje, bet jau išleistas iš ligoninės.

Priimtais tekstas dviejų telegramų So
vietų vyriausybei, kad tuojau ibūtų pa. 
leistas S. ’Gluzmanas ir 'sustabdytas psi
chiatrinės medicinos naudojimais politi
niams kaliniams kankinti.

Peter Reddeway pranešė, kad Sovietuo
se vėl areštuota grupė žmonių, jų tarpe ir 
A. Terleckas.

Susirinkime dalyvavo >per 700 žmonių. 
Lietuvis buvo tik vienas.

Stasys Kasparas

MARIJOS STATULA GARSINA 
LIETUVĄ

Prisimename, kai prieš trejus metais ai
rių (Lietuvai piaidovahotosiois statulos (bu
vo neleista nuvežti į Lietuvą ir ji pasiekė 
tik šv. Kazimiero bažnyčią Londone.

Lapkričio 21 id. EIEIC Radio 4 program©, 
je ,,The World at One“ komentatorius Ro
bin Day, nupasakojęs statulos istoriją, 
turėję ilgesnį pasikalbėjimą su tos akci
jos sumanytoju,, airiu, kuris, atsakinėda
mas į klausimus, pastebėjo, kad trejų 
metų sukaktuvių proga pamaldos bus lai

SIUNTINIAI I LIETUVA - 1979
lio arba ką nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio lapikaklė, tikros odos vinšuls, 
dirbtinio kailio pamušalas £110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wlrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba moteriškas megztinis
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta Skardė, arba didelė nai

loninė skardė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00 
Vilnonė eilutd medžiaga, vyrams 'arba

komos Dublino katedroje, Naujorke, Či. 
taigoje, Filadelfijoje, Loinidoibe ir (kitur. 
Marijos statula, .padovanota vienos airių 
šeimos, esanti simbolinis airių tautos 
simpatijų pareiškimas lietuvių tautai, 
kuri (taip drąsiai kovojiamti už religijos 
laisvę. Lietuva, maža valstybė kaip ir Ai
rija ir išpažįstanti tą patį įtikėjimą, už
imanti ypatingą vietą airių lemtoje. Ai
riai yra lyg ir adoptavę Lietuvą.

Iš slaptų Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų jie žino, kad lietuviai labai Jaiu<- 
kė statulos ir tebėra daromos pastangos 
gauti leidimą statulai nuvežti į Lietuvą.

Pate Robin Day pridėjo, kad BBC tei. 
ravėsi Sovietų ambasadoje, kodėl jie ne
leidžia tai padaryti. Atsakymas buvo, kad 
Sovietų Rusijoj bažnyčia yra .atskirta nuo 
valstybės ir dėl to statulos .reikalas nėra 
valstybinis, bet bažnytinis. Matyti, baž
nytinė vyresnybė jos nenoriai!.

M. B.

JAUNIMO RUDENS VAKARONĖ- 
ŠOKIAI

Pėinlktadienio vakare, lapkričio 16 d., 
Sporto ir Socialinio klubo salėje Emilijos 
Bioisiikyitiės vadovaujamas Londono lietu
viškasis jaunimas susirengė šokių vaka
rą, Ikiuriiame dalyvavo arti šimtinės jauna
mo, diaiuigiausia ankstyvesnės lietuviškos 
emigrialcijois tėvų vaitai ir jų diraugai an
glai. šokliams muzika buvo diskinio tilpo.

(S. K.)

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio 25 d. latvių klube Boltono 
lietuviai buvo susirinkę aptarti savo (sky. 
riaus einamųjų reikalų. Kelionė į Sodybą, 
kurios išlaidos bus apmokamos iš sky
riaus kasos, buvo aptarta, ir galvojama, 
kaid apie 30 įboltonilškių keliams į pietų 
Angliją ateinantį pavasarį.

(Skyriaus pirmininkas painformavo vie
tinius lietuvius apie (kun. V. Kamaiičio pa
kėlimą ,į kanauninkus ir paragino visus 
ateinantiems metams užsiprenumeruoti 
„Europos Lietuvį“. Kalėdų pobūvis buvo 
tada 'aptartas, ir nutartai, kaip ir visada, 
surengti šventinles vaišes 'antrąją Kalėdų 
dieną. Boltoniškės nusprendė dar sykį 
prieš Kalėdas susirinkti ir šventinius pa
tiekalus Eiptainti.

H. Šiltus ,ir Stasė ir Jonas Keturakiai 
padarė pranešimą apie Baltijos Tautų 
Komiteto veiklos progresą.

Susirinkimas, (kaip visad, praėjo laibai 
linksmoj nuotaikoj — nėra abejonės, kad 
pajamos latvių klube pakyla, kai lEloltcno 
lietuviai susirenka1.

Bradfordas
ŠVENČIŲ PROGRAMA 

Bendra Kūčių vakarienė
Vakarienė ruošdama gruodžio 24 d., 9 

vai. vaik. Dalyvavimas — 3 sv. Užsirašyti 
klube iki gruodžio 16 d.

Šv. Bernelių Mišios
Po Kūčių vakarienės kun. kapelionas 

J. Kuzmickis klube įrengtoje koplyčioje 
laikys tradicinės Bternelių .Mišias.

Dovana klubo nariams ir svečiams
Klubo nariai bus apdovanojami dviem 

vertingais ibifiiietėliails Kalėdų I ir II die
nomis. Svečiams vienas bilietėlis tik Ka
lėdų I dieną.

Naujųjų Metų sutikimas
Gruodžio 31 d., pirmadienį, Naujųjų 

Metų sutikimas. Klubo valdyba parūpins 
niemotaimią tostą ir užkandžius. Norintie
ji galės pasišokti.

Klubo barais veiks Kūčių vakare ir Ka
lėdų II d. vakare iki 11.30 vai.. Naujųjų 
Metų išvakarėse iki 12.15 vai. po vidu
nakčio.

Pažymėtomis progomis visus maloniai 
kviečia atsilankyti mūsų klube

Vyčio klubo valdyba

JAUKUS POBŪVIS
Kaip kiekvienais metais, Braidfordo Vy

ties (klubo vaidyba gruodžio 1 d. surengė 
įspūdingą pobūvį vyresniems tautiečiams, 
šalia pagyvenusių pensininkų dalyvavo 
ir jiaiunlesnieji: viso labo dalyvavo aipie 50 
svečių.

Pobūvį driaugillkia kalba atidarė klubo 
pirm. V. Gurevičius, mirksint žvakių

moterims 28.00
arba 40.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti 
kartu su rūbais:

1/2 sv. arbatos — 2.00 sv., 1/2 sv. nesca- 
fes — 3.00 sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., lsv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 sv.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
'kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant stantimį šabo nuožiūra rdkia 
primokėti persiuntimo išlaidoms 15.50 sv.

Sudarome testamentus, ladlmin^struotjlaf- 
me nuosavybes, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą naudingi ausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras, 
Tel. 01-460 2592

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 
4HB, England. 

liepsnelėms ianlt gėlėmis ir indais padenig. 
tų įstatų. Pakviestas palaiminti vakarienę, 
kun. J. Kuzmickis sukalbėjo maldą, dėko
damas 'už gražaus amžiaus palaimą, ir 
perskaitė įBr. Kuzminskaitės eilėraštį 
„Mes tylūs kaip laukai iš po rudens aud
rok“, o vėliau, visiems prašant, „Kad! Lie
tuva laisva“. Kai sveteliai įsismaginę 
šveitė žuvis, kalakutieną bei kiaulieną, 
užsigerdami ilgo amžiaus eleksyru, A. 
Illučys rengėjų vardu pasveikimo sūisirin- 
kiuistus, pranešdamas, kad geras bičiulis 
Jonas Balčiūnas iš Kanados ir Šiemet po
būvio gerai nuotaikai atsiuntė 50 dol. Vi
si garsiai plodami įgaliojo valdybą jam 
padėkoti. Staiga staigmena: V. Gurevi
čius jautriai padainavo savo sukurtą ir 
komponuotą lyrišką dainą — ,,,Ne laiulkso 
trokštu“. Katutėmis ją palydėjus, šauni 
dainininkė M. Murauskienė sopranu pa
dainavo populiarią „Nurimk, sesut“ dai
nelę. Gardžiuoj antis tortu ir kvapia ka
va prabilo A. Traška apie pensininkų in
dėlį į bendrąją veiklą.

Nuotaika (buvo jauki, draugiška. Net ir 
palys vyriausieji atjaunėjo. Visi, buvo dė. 
kingi savam klubui už puikias vaišes,, o 
geromis (šeimininkėms —■ T. Groiblienei 
bei padėjėjoms O. Gudienei ir Bnazdei- 
kieinei — uiž skoningai parengtus patieka
lus.

J. K.

ŠAUNUS MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d. Bradford© „Vyties“ 

klube gausiai susirinko lietuviai iš plačių 
apylinkių paminėti mūsų kariuomenės. 
Minėjimą trumpa kalba pradėjo klubo 
pirm. V. Gurevičius.

Talda, atitraukus uždangą, atsiskleidė 
nauja, J. žalio (padidinta seen®, papuošta 
A. Bučio pieštomis puikiomis dekoracijo
mis: visi nutilę pradėjo sekti trijų vaizdų 
„Nevystančio vainiko“ dramą, kurią pa
rašė ir režisavo pilnas sumanymų A. Bu. 
čys. Pagrindiniai veikėjai — sužeistas 
partizanas Papartis (Pr. Vasis)., partiza
nų vaidais (Alg. Gerdžiūnas) ir gail. sesuo 
(Ei. Navickienė) — vykusiai nukėlė visų 
mintis į kovojančią Lietuvą. Partizanų 
dalinys (J. Adomonis, J. Brazdeikis, J. 
IBĮugerais, R. Karalius, A. Traška ir E. 
Zunda) dialogu lietuviška daina, bei gies
me gražiai atgamino partizanų drąsą ir 
didžiadvasiškumą. Gražus scenarijus su 
beržų ir pušų siluetais, Lietuvos laisvės 
idėja ir (kovojančių aukos prikėlė Lietu
vos viziją ir ryžtą kovoti dėl jote laisvės.

Trumpa dinama esamomis sąlygomis bu
vo inscenizuota įspūdingai. Ne be pras
mės vaidintojai aukojo savo laiką, kelio
nes ir ipasiryžimą atgaivinti mus istori- 
ndiais praeities vaizdais. Labai gerai, kad 
atskiri epizodai buvo nufilmuoti.

Trumpa, bet entuziastiška įkalba sava
noris kūrėjas Jurgis Reinys, švenčiąis 82 
metų sukaktį, nukėlė visus į 1918 m. ir 
išreiškė viltį, kad iš po nakties išauš 
šviesi laisvės diena, jei mes ir toliau iš
laikysime tautinę dvasią ir dalyvausime 
lietuviškoje veikloje.

EI. Navickienė artistiškai (kaip ir vaidi
nime, gyvai padeklamavo savo tris eilė
raščius: Tau., buvęs kary, Kodėl? ir Ak
lais pasaulis. Jie visi buvo patriotiški, vi
suomeniniai, perpinti Baltijos bangomis 
ir gražiausių žodžių medaliais kovoto
jams.

Pabaigoje gražiai pasirodė gerai žino
mas vyrų sekstetas, diriguojamais Pr. Va- 
sio. Plačioj apylinkėj gyveną, bet gražiai 
susidainavę vyrai melodingai padainavo 
„Nebijom nieko mes, kariai“, „Karas!“, 
„Vyrai, prie jūros!“ ir „Pajūriais, pama
riais“.

Po pirm. V. Gurevičiaus pabaigos žo
džio ir įteiktų gėlių visi (pakilia dvasiu 
sutraukė Tautos Himną.

Minėjimo programa, nenutęista ilgų įkal
bų, buvo įvairi,, įdlomi ir giliai patriotiš
ka. „Vyties“ klubas programos dalyviams 
ipalsitoigėje surengė, Ir. Gendždūnienei šei
mininkaujant;, draugiškas vaišes kur bu
vo pasidalyta gražiais įspūdžiais.

J. K.

Gloucesteris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 29 d., šeštadienį, Glouceste- 
rio-Stroudo jaunimas bendromis jėgomis 
ukrainiečių klubo patalpose (37 Midland 
Rd.) rengia kalėdinę eglutę.

Programoje: „Baltijos“ paisirodymias ir 
Kalėdų senelis. Po to užkandžiai, šokiai, 
dainos, veiks loterija ir baras iki 11.30 
vai. Pradžia 6.30 vai.

Prašom atvykti iš toli ir arti — vietos 
užteks visiems.

Rengėjai

Nottingliamas
PAMINĖTA SUKAKTIS

Lapkričio 18 d. Lietuvių Židinyje Not- 
tinghame buvo paminėta Vilniaus Uni
versiteto 400 metų suitaiktiis ir Aušros 
Vartų Marijos šventė.

Pradėta pamaldomis — mišių auka už 
Lietuvą. Vėliau (buvo akademija, kurią 
pravedė ir jaunimą programai paruošė 
kun. S. Matulis.

Programą vykdant, A. Važgauskas pa
skaitė Vilniaus universiteto istorijos san
trauką, R. Juozelskis apie mokslus uni
versitete ir profesorius.

O. Virbicikaiitė papasakojo apie dabar
tinį Kapsuko vardo universitetą iir supa

žindino su savo atsivežtaisiais lietuviš. 
kais Universiteto suvenyrais ir su savo 
ten, gautuoju diplomu-pažymėjimu.

Meninėje dalyje — poezija, Maironio ir 
kitų. Deklamavo jauniausieji Algiukas ir 
Romutė Gasperai, taip pat pasirodė ir vy
resnieji deklamatoriai. Visiems nesigailė
ta katučių.

Užbaigai parodyta Vilniaus istorinių 
vaizdų — vaizdinis filmas.

(Mišių metu giedojo, o akademinėje pro
gramoje dainavo vietinis „’Gintaras“.

Nors ir kukliai, beit prasmingai pami
nėta suikakitis. (Atiduota pagarba mūsų 
praeičiai, ir garbė mūsų jaunimui — 
mbiksleiviams, tai mūsų ateities visuome
nėj, už gražų ir turiningą pasirodymą.

k. b.

Liet. Sodyba
VARDADIENIO MINĖJIMAS IR KARIŲ 

PAGERBIMAS
Gruodžio 15 d., šeštadienį, 19 vai., 

DBLS Sodybos skyrius mini DLK Vytau- 
to-Aleksandro vardadienį ir pagerbia 
Lietuvos karius. (Sekančią dieną, sekma
dienį, 11 vai., šv. Mišios aukojamos už Tė. 
vynę ir žuvusius kovose dėl Lietuvos lais
vės.

Visus maloniai kviečiame gausiai da
lyvauti.

Skyriaus valdyba

I

Šveicarija
NAUJAS LEIDINYS APIE BAŽNYČIOS 

PADĖTĮ TĖVYNĖJE
šiomis dienomis „Glaube in der 2. 

Welt“ (— „Tikėjimas 2-ajame pasauly
je“) institutas Zollikon'e prie Zuericho 
išleido naują leidinį knygelėls forma, var. 
du ,,So leben Litauens Kaitholiken“ (Taip 
gyvena Lietuvos katalikai).

Knygelės turinį sudaro vertimai į vo
kiečių kalbą iš „Lietuvos Katalikų Itlaž- 
nyčios Krionikos“ 36 ir 37 numerių apie 
dabartinę tikėjimo padėtį ir su juo susi
jusią žmogaus teisių padėtį ir jų varžy
mą.

Gražiai išleistame leidinyje yra ir ge. 
ras įvadas apie lietuvių kilmę ir mūsų 
krašto istoriją. Knygelė yra papuošta 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos., šv. 
Onos liir šv. Kazimiero bažnyčių Vilniuje 
iliustralcijomiiis, kurių pastaroji yra pa
versta ateizmo muziejumi, ir vyskupo J. 
Stepciniaviičilauis, kuriam neleidžiama eiti 
savo bažnytinių pareigų, paveikslu. Šis 
geras infoumacinlis leidinys a|pde Lietuvos 
tikinčiųjų padėtį ir jų dvasinę kovą bei 
didvyrišką atsparumą leidėjų rūpesčiu 
yra plačiai skleidžiamas Šveicarijos ka
talikiškose paraipijoise, siunčiamas Švei
carijos bei (Austrijos vyskupų žiniai ir 
Vokietijoje cenitriiniams kaitalikų komite
tams bei jų spaudos institucijoms.

Kadangi turinys kaip tik vaizduoja 
LKB padėtį, Joną 'Paulių ILąjį išrinkus 
popiežiumi, tai šis leidinys ŠL Bendruo
menės vardu buvo pasiųstas ir popiežiui, 
prašant paskelbti maldos dieną už Lietu
vos Bažnyčią.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — gruodžio 16 d., 12.30 v.: 
šv. Mišios už mirusius Felikso Ada
monio tėvus.

ROCHDALĖJE — gruodžio 23 d., 12.15 
vai. Išpažintis prieš pamaldas.

MANCHESTERYJE — Kalėdų I d., 12.30 
vai.

NOTTINGHAME — gruodžio 16 d., 11.15 
vali., Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 16 d., 14 vai.
HALIFAXE — gruodžio 23 d., 1 vai. p. p., 

St. Columba's bažn.
BRADFORDE — gruodžio 24 d„ po ben- 

drois Kūčių vakarienės klube, 11 vai. 
v. BernieliiĮ Mišios.
Kalėdų antradienį, gruodžio 25 d„ 
12.30 vai. šv. Onos bažn.

lI|RADFORDE — sausio 6 d., 12.30: Nau
jųjų Metų angoje.

LEEDSE — sausio 13 d., 3 vai. p. p„ Holy 
Rosary bažn., atsimenant a. a. Anta
ną Mongirdą.

NOTTINGHAME — gruodžio 9 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — gruodžio 9 d„ 
14 vai., šv. Petro bažn.

COVENTRYJE — gruodžio 9 d., 16 vai., 
šv. Elzbietos bažn.

NOTTINGHAME — gruodžio 16 d., 11.15 
vai., židinyje.

DERBYJE — gruodžio 16 d., 14 vai., 
Bridge Gate.

NOTTINGHAME — gruodžio 23 d., 11.15 
vai., Židinyje.
Pijaus ir Margaritos Gaižauskų 25 
m. moterystės sukaktis.

NOTTINGHAME — Kūčiose 24 vai. Ber
nelių Mišios Židinyje.

NOTTINGHAME — Kalėdose 11.15 vai., 
Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdose 17 
vai., šv. Petro ir Pauliaus bažn.

BiIRMINGHAlME — gruodžio 26 d., 12 
vai., 19 Pairk Rd!., Moseley.

NOTTINGHAME — sausio 1 d., 19 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 6 d„ 11.15 ; 
vai., židinyje.
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