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Suimtas Antanas Terleckas Į
Reuterio žinių agentūra lapkričio 1 d. 

pranešė, kad spalio 30 d. KGlEi Lietuvoje 
„sulaikė Antaną Terlecką. Agentūrą apie 
tai painformavo disidentai Maskvoje, ku
rie Iliada dar nežinojo, kuo jis kaltinamas. 
Tą pačią dieną Maskvoje buvo suareštuo
tas šventikais Gleb Jakemin, drauge su 
lietuvių kunigais dalyvavęs 1978 m. lap
kričio mėnesi Maskvoje įvykusioje span, 
dos konferencijoje, įkurtos metu buvo pa
skelbtas Katalikų komiteto tikinčiųjų tei
sėms ginti įsteigimas. Taip pat suimta 
Tatjana Velikanova, 1974 m. už ryžius su 
„LKB Kronika“ nuteistojo Sergiej aus Ko
valiovo bendradarbė ir Iniciatyvinės gnu. 
pės žmogaus teisėms SSRS ginti narė" 
Prie1* tai, spalio 23 d., Kijeve buvo suim
tas ir „žiauriai sumuštas“ poetas ir muzi
kas . Mykolą Gorbal, ukrainiečių žmogaus 
teisėms ginti sąjūdžio narys.

Terleckas buvo vienas iš 45 pabalitiečių 
pasirašiusiųjų rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
paskelbtą protestą prieš Hitlerio-Stalino 
paktą. 1975 m. Lietuvos saviliaidinėje 
spaudoje piasirodė jo pareiškimas KGB 
Vadovui J. lA. Andropovui, kuriame jis iš
samiai apraišė savo persekiojimą už de
mokratines ir patriotines pažiūras. žinio
mis iš Lietuvos, spalio mėnesį ten įvyko 
eilė kratų, kurių metu buvo konfiskuoti ir 
trys savi&alidiniio laikrafščio ,,Vytis“ nu
meriai. Tad pirmoji užuomina apie šį led. 
diinį. (Paryžiuje leidžiamas žurnalas 
„Konitineint“ savo naujausiame 21-me nu
meryje išspausdino Antano Terlecko 
straipsnį apie lietuvių-žydų santykius).

Terlecko ir kitų kovotojų už žmogaus 
teises suėmimas sukėlė daugelį protestų 
JAV.ėse. Nuo lapkričio 10 d. kasdien bu
vo piketuojama Sovietų J. T. misija New 
Yorke. Terleckas buvo minimas demons
tracijos metu generolo Grigorenkos ir Įei
tų pasakytose kalbose. Olevetande įsistei
gusi Ohio Helsinkio Susitarimų taryba 
paskelbė vajų Terleckui ir kitiems suiim. 
tiesiems ginti. Lapkričio 7 d. ši Taryba 
pasiuntė (laišką LTSR KGB virStainkui 
Petkevičiui, kuriame sakoma, kad Terlec
ko suėmimas prieštarauja Helsinkio Bai
giamojo akto garantijoms, ir prašoma 
kad Terleckas būtų paleistas. Terlecką ir 
kitus suimtuosius .„adaptavo“ Clevelando 
Katalikų visuomeninės ivleilklos komisija, 
kuri pradėjo plačią laiškų rašymo akciją.

(ELTA)

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJĄ PABALTIJO KLAUSIMU

Lapkričio 13 d. JAV Atstovų Rūmai 
vienbalsiai (390-0) priėmė rezoliuciją, 
kurioje išreiškiama parama pabiaitiečių 
„laisvam 'apsisprendimui“ ir „gilus susi
rūpinimas“ niauju sovietų pilietybės įsta
tymu. Rezcffiiuciją pristatė atstovas Ed
ward Derwtimski, remiamas 79-ių (kitų 
tangresmanų. Ši „neįpareigojanti“ (,.non. 
binding“) rezoliucija' pageidauja, kad 
JAV prezidentas nurodytų JAV de. 
legacijai 1980 metais įvykstančioje 
Mladrido konferencijoje, jog ji siektų pil
nio Helsinkio sutarties nurodymų apie ly
gias teises ir laisvą apsisprendimą įgy. 
vendinimo. JAV prezidientas taip pat tu
rėtų siekti kitų valstybių panamos „Pa
baltijo valstybių neprilriauisornybės įgy
vendinimui“. Pasak rezoliucijos, lietu, 
vilams, latviams ir estams turėtų būti leis
ta 'pravesti laisvus rinktinius Jungtinių 
Tautų Organizacijos priežiūroje, atitrau
kus visas sovietų karines pajėgas ir ad
ministracinį personalą.

Antrojoje rezoliucijos dalyje sakoma, 
kad naujas 'Sovietų įstatymas pilietybės 
Mausimu liečia „milijonus“ JAV piliečių. 
Kongresas prašo prezidentą, kad jis per. 
spėtų sovietus, jog jie nemėgintų įgyven
dinti to įstatymo. JAV valstybės sekreto
rius turėtų informuoti visus (amerikiečius, 
kurie planuoja lankytis Sovietų Sąjungo
je, apie šio įstatymo implikacijas.

(ELTA)

SUSLOVAS PUOLA „NACIONALIZMĄ“

Sąjunginiame „ideologinių darbuotojų“ 
pasitarime Mlalsfcvoje Mihailis Suslovas 
pasakė ilgą kalbą, kurioje jis ypač puolė 
„nacionalizmą“ („Tiesa“, 17. X. 79). Su
slovas pabrėžė, jog ,Jbūtinia stoti prieš bet 
kokį nacionalinio išškirtinumo propaga
vimą, bet kokius mėginimus peržiūrėti iš 
neklasilnių, neistorinių pozicijų vienokius 
ar kitokius praeities reiškinius, veikėjus, 
koncepcijas. Reikia kovoti ir su vietinin- 
kiškumo apraiškomis, kurios dažniai mas
kuojasi kažkokio vietinio patriotizmo 
skraiste“. Šie Suslovo žodžiai buvo, be 
^bejo, nukreipti ypač Lietuvos adresu, 
kurios tiaiutiniis-religinis-demiokraitinis są
jūdis paprastai apraišomas tokia sovietine 
terminologija. Suslovas taip pat kalbėjo, 
kad „paaštrėjus ideologinei kovai, ...na- 
cionializmials tampa viena iš imperialisti
nių specialių tarnybų svarbiausių vilcuų 
jų ardomojoje veikloje prieš realųjį so
cializmą“.

1944 m. lapkričio 11 d. sovietų komu, 
nistų partijos centrinis komitetas įsteigė 
ypatingą biurą Lietuvos reikalams, ku
rio pirmininku buvo paskirtas Suislovas. 
Jis sudarė planą lietuvių rezistencijai su
triuškinti. Pasalk lietuvių savilaidinės 
spaudas, jis prižiūrėjo fiktyvų lietuvių 
partizanų štabą, kuris, Juozo Markulio 
(„Erelio“) vadovaujamais, nužudė daug 
lietuvių. 1944 m. gruodžio 27 d. Lietuvos 
Komunistų Partijos plenume jis pasakė 
tokią aršią kalbą, kad jos nedrįso įtrauk
ti į 1972 m. išleistus savo rinktinius raš. 
tuis. Savilaidlinis y,Varpas“ (Inr.) tvirti
na, kad Suslovo iniciatyva buvo pravesti 
lietuvių žudymai ir masiniai išvežimai. 
Pasakojama, kad jis neofioiialiai pareiš
kęs: ,jBuldet Libva, no bez litovcev“ (Lie
tuva bus, bet be lietuvių). 1946 metais ilš- 
vykdamas iš Lietuvos, jis jautėsi priartė
jęs prie savo tikslo. Jam 1960 metais be
silankant Lietuvoje, Kauno sporto halėje 
įvykusi protesto demon stracija.

Sulslovo teiginius bematant pakartojo 
„Tiesa“ savo vedamajame ,,,Tarybinis 
patriotizmas“ (21. X. 79): „Žygyje į atei
tį visada būna ir sunkumų. Priešiška pro. 
pagainda, išpūsdama juos, labai dažniai 
savo nuodingą geluonį taiko į tarybinį 
patriotizmą, visokiais būdais bando pa
žeisti tarybinių žmonių vienybę, ideologi
nėmis diversijomis bando nuteikti vieną 
tautą prieš kitą, šios pastangos apskritai 
yra bergždžios. (Let, suokdama lakštinga
la, buržuazinė propaganda vieną kitą 
menkiau 'gyvenimą pažįstantį, mažiau iš. 
lavintos klausos žmogų įgali ir suklaidin
ti. Todėl, duodami atkirtį šmeižtams, ne
galime užmiršti ir (auklėjamojo darbo.“

(ELTA)

„DISIDENTAI“ ŠIAURĖS ATLANTO 
TARYBOS SESIJOJE

Tomas Venclova, Valentinas Morozas, 
generolas Piotras Grigorenka, Aleksan
dras Ginzburgas ir kiti „disidentai“ daly, 
vavo Šiaurės Atlanto tarybos pakomitečio 
švietimo, kultūros ir informacijos reika
lams .surulclštame forume. Per pakomite
čio posėdį jie susitiko su Kanados Užsie
nio reikalų ministere Flora MacDonald. 
Grigorenka perdavė demokratinio sąjū. 
dlžfio dalyvių reikalavimą, kad visi' kalina
mų Helsinkio grupių nariai Sovietų Są
jungoje — įskaitant Viktorą Petkų ir Ba
lį Gajauską — būtų išlaisvinti. (ELTA)

PALEISTI SUIMTUOSIUS!
SNO Generaliniam sekretoriui p. Kurtui 
Valdheimiui
Helsinkio Susitarimų (Baigiamąjį Aktą 
pasirašiusių šalių Vyriausybėms 
v,Tarpltiauitinėk Amniesitiijlos Oirganihacįjiaii 
Europos ir Amerikos Helsinkio Grupėms 

1979 mietų rugpjūčio 23 d. sukako 40 
metų, kai Molotovo ir Ribentropo para, 
šiais buvo sluitivi|rtiin{tiais dviejų diktatorių 
— Stalino ir Hitlerio — pasiryžimais oku
puoti keletą Rytų Europos įšaliu, tarp jų 
ir Lietuvą. Šio slapto sandėrio protokolų 
įgyvendinimas (atnešė žmonijai1 Antrąjį 
pasaulinį kalrą, o Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai — nepriklausomybės netekimą su vi
sais iš to sekusiais padariniais, kurie ilki 
šiol (apsprendžia itų respublikų politinį, 
ekonominį bei kultūrinį gyvenimą.

Naudodamasi šia proga, 45 pabaltiečių 
grupė paskelbė protesto memorandumą, 
adresuotą kai kurių šalių vyriausybėms 
ir SNO. Jame (buvo prašoma ne tik viešai 
pasmerkti (MctotovO-Ribenitropoį paktą, 
bet ir likviduoti jo padarinius, t. y. išves, 
ti isivetimą kariuomenę iš Pabaltijo res
publikų ir suteikti joms apsisprendimo 
teisę.

Pabaltiečių memorandumas susilaukė 
plataus atgarsio visame pasaulyje. Dar 
kartą buvo pabrėžta, kad bet kokių anek
sijų nepasmerkimas ,ar abejingumas pa
vergtų liautų likimui jau savaime yra nu- 
istkaltimiais. VFR valstybinis radijas „Vo. 
kiečių banga“ 'rugsėjo 5 ir 6 d. rusiškose 
laidose perdavė Molotovo ir Ribentropo 
pasirašytų slaptų protokolų tekstus, tuo 
tiesiogiai patvirtindamas pabaltiečių me
morandumo pagrįstumą. Nei TSRS vy
riausybė, nei jos masinės komunikacijos 
priemonės nepaneigė šio VFR valstybinio 
radijo pranešimo.

Kaip Kremlius reagavo į prašymą pah- 
naikinti (Molotovo-Ribentropo pakto pa. 
darinius? Kol kais vienintelis atsakymas 
į tai buvo KGB represijos Lietuvoje ir 
Estijoje. Spalio 3 d. Vilniuje įvykdytos 
kratos Antano Terlecko, Algirdo Stanke
vičiaus, Juliaus Sasnausko, Vlado šakalio 
(butuose, spalio 11d. — Jurbarke pas An
gelę >Paškauskienę, spalio 12 d. — Kaune 
pas Arvydą čechanavičių. Visi šie asme
nys yra pasiralšę pabaltiečių memorandu. 
mą o tai rodytų, kad KGB smūgis nebu
vo latsitiktiniis, bert glaudžiai susijęs su 
MclctovpiKfcfenitropo pakto pasmerkimu. 
Angelė iPašIkauskienė ir Algirdas Statke- 
vičius buvo 'tardomi pagrindinai irgi šiuo

V. CESIŪNAS SAVO VALIA GRĮŽĘS PRAEITŲ METŲ INVAZIJOS

Vokiečių spauda skelbia, jog Vokietijos 
atitinkamos įstaigos priėjo išvados, kad 
Vladais Česiūnas bus grįžęs be jokios prie
vartos.

Rugsėjo 11 d. Forkertai, pas kuriuos 
jis gyveno, pastebėjo, Ikad jis iš vokiečių 
kalbos pamokų grįžo pasikeitęs —■ išsi
blaškęs ir tylus. Kursuose vienam klau
sytojų prasitaręs, kad „jie“ ieško ir jis 
turįs susisiekti su sovietiniu konsulatu. 
Rugsėjo 13 d. Forkertienė turėjo jam pri- 
mtlniti, kad laiku nueitų į pamokas, nes 
susidariusi įspūdį, kad jis mieliau neitų. 
Taksiu jis bus nuvažiavęs į atstovybę 
Boraoje.Bad Godesberge prieš 10.15 vai.

. Kada jis iš Vokietijos buvo išgabentas, 
nėra tikslių žinių. Tačiau išsiaiškinta, kad 
Frankfurte buvo sulaikytas Aerofloto lėk
tuvais, kuris turėjo išskristi 12.30 vai., 
neis dar reikėsią vieną keleivį paimti. Ly
dimas konsulato pirmojo sekretoriaus So- 
rolkino ir kito pareigūno, tas keleivis pa
sirodė 13.15 vai. Jis turėjo ,,Česin“ pavar. 
de išduotą bilietą. Kai jis įsėdo, tai ir 
lėktuvas išskrido, pavėlavęs 1.18 vai.

Niekas nesiima tvirtinti, kad tas „če- 
sin“ tikrai buvo V. Česiūnas.

OLIMPIADĄ SURUOŠTI KUR NORS 
KITUR

' ' ■' ' d 1 ' ii
JAV prezidentas, jo žmona ir vicepre. 

zi.deinitas perša idėją, kad reikia atsisaky
ti olimpiados Maskvoje ir suruošti kur 
nors kitur. Tą mintį palaiko ir Australi
ja.

Saiūldžio Arabija, vienas riimičėiaiuisių 
muzulmonfškų kraštų, žada Mlalskvos 
olimpiadoje nedalyvauti. JAV ir kai ku
rie kiti demokratiniai kraštai savo spor
tininkus ir ekskursantas tik skatina nie. 
dalyvauti, bet negali jų sulaikyti.

klaluisliimiu. Juos, be to, tikino, kad memo
randumo iniciatorius esąs Antanias Ter. 
leckas. Suprantama, prieš jį visų pirma 
ir buvo nukreiptas saugumo organų kerš
tais — kerštas už tarptautinių nusikalti
mų pasmerkimą.

Antaną Terlecką suėmė spalio 30 d. 
Maždaug 12 vai. 30 mliln. du saugumiečiai 
įsiveržė į Lietuvos kinio studijos sandėlį, 
kur Antanas Terleckais dirbo kroviku, ir, 
patelkę sulaikymo orderį, išsivežė jį į 
Vilniaus KG®. Sekančią dieną papulk. 
Kaflak aiuskas pralnešė Antano Terlecko 
žmonai, kad jos vyras esąs sulaikytas, ta
čiau nurodyti jam iškeltus kaltinimus 'at
sisakė. Kiallp vėliau paaiškėjo, 'susidoroji
mo su Antanu Terlecku paruošimas pa
vestais KGB papulk. Markevičiui, vedian- 
čiaim bylą Nr. 58. Atrodytų, jog šios by
los priedanga yra rengiamas plataus mas
to susidorojimas su tautiniu pasipriešini
mu Lietuvoje. Antanas Terleckas buvo 
vienas to pasipriešinimo entuziastų ir, be 
abejo, ne paskutinė šios represijų bangos 
auka.

Lietuvoje tebesitęsia fizinis naikinimas 
tų žmonių, kurie drįsta naudotis žodžio ir 
•spaudos laisve, kaip garantuojama Vi
suotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
Helsinkio susitarimų Baigiamajame Ak
te. Politiniai susidorojimai su kitamin
čiais vis dažnesni ir įžūlesni. Per paskui, 
italus dvejus metus Tarybų (Lietuvoje 
buvo suimta ir nuteista daug žinomų ko
votojų už savo tautos (teises: Vladas La
pienės, Kastytis Maltullilonis, Ona Prainc- 
kūniaitė, Henrikas Jalšlkūnas, Henrikas 
Klimašauskas, ĮElalys Gajaiuskias, Viktoras 
Patikus, Romias Ragaišis. Ir štai dabar 
naujas areštas, kuris kelia teisėtą visų do
rų žmonių pasipiktinimą.

Savo veiklia Anitaniais Terleckas yra 
plačiai žinomais ir už Lietuvos ribų. Pra. 
dėjęs protestu prieš tarybinių tankų try- 
pilamą vengrų sukilimą jis pusę savo gy
venimo paskyrė kovai už tas teises ir 
laisves, kurias užgniaužė Molotovo-Ri
bentropo pakto reatdzaitoriai. Jis žinojo, 
kad rizikuoja asmenine laisve ir vėl gali 
.palikti vienus savo valkus ir žmoną. Ta. 
čiau jis nesustojo, nes tikėjo tuo, už ką 
(kovoja. Antanas Terleckas niekada ne
slėpė saivo įsitikinimų — kovojo drąsiai 
ir atvirai, nors jo ginklas tebuvo vienas 
— žodis.

Antanais Terleckas nepadarė jokio nu
sikaltimo, bet vykdė tą šventą pareigą,

Vedamajame (sausio 12 d.) britų „The 
Guiandian“,, be kita ko, rašė:

,JEfe sovietų invazijos į Afganistaną, 
praeitais metais, tiesą sakant, buvo dar 
keturios kitos naujos invazijos. Vietna
mas užpuolė Kambodiją. Kinija užpuolė 
Vietnamą. Tanzanija užpuolė Ugandą. 
Prancūzija užpuolė Centrinės Afrikos 
imperiją. Išskynus Kinijos žygį i Vietna
mą, visos tos invazijos pakeitė vyriausy
bes, įkurtos visuotiniu įsitikinimu buvo 
laikomos blogomis, truputį geresnėmis. 
(Ne geromis, šitai sulaukti jau perdaug 
būtų). Iš tų keturių atvejų vienintelis 
vienas tebuvo, kad kariuomenė buvo aiti- 
tnaulkta. Savo (kreditui kinai pasitraukė 
iš Vietnamo.“

KABULE ŽUDOMI PAREIGŪNAI

Tvirtinama, kad Afganistano sostinėje 
Kabule buvo nužudyta 12 pareigūnų, ku
rie priklauso dabar Sov. Sąjunges prezi
dentu pastatytojo Karmalio partijai. Žu
domos ir tų pareigūnų šeimos.

Anksčiau buvo žudomi prez. Aminio ša
lininkai.

Buvę nužudyta ir 'apie 15 rusų. Ypač 
pavojinga esą mieste europiečiams, kurie 
afganų palaikomi rusais.

AMERIKIEČIŲ BAZĖS TURKIJOJ

Ankaroje pasirašyta sutartis, pagal ku. 
rią JAV galės turėti Turkijoj 5 metus ta
rines bazes ir specialius pasiklausymo 
taškius.

Bazių buvo 'ir ligi šiol, bet Turkija, no
rėdama taikliai gyventi su Sov. Sąjunga, 
jau svyravo, ar leisti jas laikyti. Afganis
tano Okupacijai, o ypiaič nepastovi padėtis 
Irane padėjo Turkijai apsispręsti už ba
zes.

(kuri privaloma kiekvienam žmogui. Nu
sikalstamos yra būtent saugumo organų 
vykdomos represijos, nes prievartą — 
bet kokių teisių ir laisvių nesutaikomas 
prilelšias; prievarta žlugdo taiką, o taika — 
tai kito teisių gerbimas.

Antanas Terledklas turi būti išliaisviin- 
tas. Niurnbergo tautų teismas pasmerkė 
ir nulbaiuldė hitlerinius nuisikattitėtiiius. Tarp 
kitų, teisingo atpildo susilaukė ir buv. 
Vokietijos reicho užsienių reikalų minis
tras Ribentropas. Tačiau tas, kuris sėdo 
su juo už derybų stalo dalytis Rytų Euro
pos, tebėra laisvas ir nenubaustas. O An
tanas Terleckas, išdrįsęs pasmerkti gė
dingą diktatorių sandėrį, yra Isuiimiamias 
ir kankinamas. Ar galima šiuo (atveju ty
lėti?! Abejingumiuii neltiuri (būti vietos. Bet 
kuriame pasaulio kampelyje vykdomas 
žmogaus teisių pažeidimas yra iššūkis 
visos žmonijos viltims ir idealams.

Mes kreipiamės į visus geros valios 
žmones: vardan. Antrojo pasaulinio Enaro 
aukų latmlilnimo, vardan visų tautų lads, 
vės, vardan žmogaus teisių įgyvendinimo 
— protestuckiiite ir ginkite tą, kuris (turė
jo drąsos pasmerkti baisiausio istorijoje 
karo sukėlėjus.
1979 metų lapkričio 8 d.

Pasirašė:

įkun. Algirdas Močius, Mečislovas Jurevi
čius, Vladas Šakalys, Algirdas Statkevi- 
čius, Julius Sasnauskas, Jonas Protusevi- 
čius, Kęstutis Subačius, Petrais Cidzikais, 
Zigmas širvinskas, Angelė Palškauskienė, 
Jonas Petkevičius, Jadvyga Petkevičienė, 
Jonas Volungevičius, Gediminas Rickevd. 
čiius.
Smerkdami politines represijas, mes re
miame reikalavimą besąlygiškai grąžinti 
laisvę Antanui Terleckui.

Parašai': (septyni neišskaitomi) ir 
Algimantas Andreika

Gruodžio 11d. buvo suimtas Julius Sas
nauskas. Smerkdami represijas dėl pažiū
rų, reikalaujame paleisti Antaną Teriec-' 
ką ir Julių Sasnauską.

Antanas Račas, Zofija Račienė, Henri
kas Račas, Veronika Račienė, Gerutė Ša- 
kalienė, Rimantas Matulis, Leonora Sas
nauskaitė, Vytautas Bogušis, Andrius 
Tučkus, Algimantas Andreika, Birutė Bu- 
rauskaitė, Ona Smetonienė, Zita Vanagai, 
tė, Angelė Paškauskienė, Elena Terleckie
nė, Vilija Terleckaitė, Mart Nikius, Enn 
Tarto, Erik Udam, Albertas Žilinskas ir 
kiti—

iš viso 151 parašas

7 dienos
— Afganistano vyriausybė paniaikinia 

ligšiolinę slaptąją policiją ir sudarys nau
ją, tinkamesnę valstybei ginti.

— Užsienio žurnalistai liudija, kad so
vietiniai dalliniai Afganistano keliuose 
apiplėšinėja žmones.

— JAV pasiūlė Pakistanui 177 mil. sva
rų paramos.

— JAV krašto apsaugos miinisteris 
Brown priminė Japonijai, kad ji turėtų 
Skirti daugiau' lėšų krašto gynybai.

— Kažkas Afrikoje nužudė garsiąją 
zoolcigę Joy Adamson, kuri buvo prisi
pratinusi liūitukę Elsą ir, remdamasi sa
vo patyrimu, jau prieš 20 m. pradėjo ra
šyti tokias išgarsėjusias knygas, kaip 
„Lalisva gimusi“, ,.Laisva gyvenanti“, 
„Visada laisva“, „Elsa ir jos vaikai“.

— Graikija siūlo sporto olimpiadas vėl 
rengti ten, kur yra jų pradžia buvusi — 
Graikijoje, nes, visur mėtomos, jos išvir- 
tusios politine priemone.

— Britanijos eutanazijas draugija pa
skelbė, kadi ji savo nariams leidžia bro
šiūrą, kurioje nurodomi būdai, katp leng. 
viaiusia nusižudyti, tai narių skaičius tuoj 
iš 2.000 paJšckio iki 4.000.

— Iranas žada penkeriopai pakelti Sov. 
Sąjungai tiekiamųjų natūralių dujų kai
ną.

— Kinija šiais metais pirks iš JAV 
457.000 tonų medvilnės už 300 miil. svarų.

— Prie vandens tiekimo dirbantiems 
Į" įritančios saivfivaldyfoės yra |plaS:iūliluEi:os 
pakelti (atlyginimus 13 procentų, jie nori 
40 piroc., dėl to gali būti, kad bus streikas 
ir sutriks vandens tiekimas.

— Ryšium su Afganistano okupacija 
Omano sultanates prašo Britaniją sku
biai duoti ginklų, už kuriuos mokės Sau- 
dždo Arabija.

— Reuiterio spaudos agentūros surimk- 
tomiis žiniomis, Afganistane sovietinės ar. 
mijos turėjo jau 900-1.200 aukų, buvo ten 
sušaudyta ne mažiau kaip 300 Afganista
no karinių, religinių ir politinių vadų.

— Rytų Vokietija pradeda remontuoti 
900 metų senumo Wiartlburigo pilį, kurio
je Liuteris išvertė bibliją (1983 m. sukaks 
500 m„ tai Liuteris gimė).

•— Kinija jiau apmoko savo laistroniau- 
tuis, kurie bus siunčiami į erdves.

— Kai Kandaharo miesto (Afganista. 
ne) gyventojai išgirdo, kad ateina rusai, 
tai išsiveržė į gatves, nužudė 3 rusų pa
tarėjus ir .apie 15 valdančiosios partijos 
niairių, bet mieisltas tuoj buvo apdaužytas 
sovietinės 'aviacijos.

— Eritrėjos ilšlačisvinimo fronto dali
niai vėl laimėjo vieną mūšį prieš sovietų 
remiamą Etiopijos armiją — 30.000 armi
ja turėjo pasitraukti, palikdama nugalė
tojams ne tik lavonų, 'bet ir sovietinių 
tanikių.

— Britanijoje 'Stipriai svarstomas 
klausimas, ar dalyvauti Maskvos otimpda. 
etoje.

BRITAI DUOS OMANUI GINKLŲ

Sąsiauriu pro Omano sultaniatą praga. 
beniami dideli kiekiai Vakarams skintos 
naftos.

Kad dabar Afganistane įsikūrė Sov. Są
junga, ne tik Omanas, bet ir Vakarų 
krašteli bijo, kad (tasai sąsiauris nebūtų 
užminuotas ar praplaukiantieji laivai už- 
piuolamd. Todėl Britanija žada padėti 
Omanuii apsiginkluoti ar net ir savo 'kari
nių laivų pasiųsti.

IRANAS SIEKIA REVOLIUCIJOS 
SVETUR

Iranas ragina Saudžio Arabijos ir Irako 
muzuCmcnus sukilti ir nuversti savo kraš
tų režimus. Spėjama, kad tokį raginimą 
remia Sov. Sąjunga.

IŠ DEVYNIŲ IŠSISKIRIA PRANCŪZIJA
JAV vyriausybė paprašė Europos Eko

nominę Bendruomenę nepardavinėti grū
dų (ir kitokio maisto (papiginto sviesto) 
Sov. Sąjungai —- palaikyti jos nusiEiteity- 
mą.

EEB pritaria tam prašymui, i&lkyrius 
Prancūziją, kuri sako, kad čia maišoma 
politika su maistu, ir nori toliau prekiau
ti.

AR BREŽNEVAS NUTARĖ LEISTI 
UŽIMTI AFGANISTANĄ?

JAV vyriausybės aukštieji pareigūnai 
'spėlioja, tad ne ligoti fElrežnevas ir Kosy. 
ginais 'bus nutarę įsakyti užimti Afganis
taną.

Politbiure, sako, bus laimėję tekio žy
gio šalininkai kietos linijos atstovai ideo
logas Suslovas ir 'krašto apsaugos minis- 
teris marš. Ustinovas.

PRAŠO PRIDĖTI 3.000.000
Kongresmanas E. Derwinsky JAV vals

tybės departamente parėmė prašymą, kad 
Free Europe ir Radio (Liberty stotys gau
tų papildtomai 3 mil. dol., kadangi yra 
įkritęs dolerio kursas.
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Aleksandra Vaisittnienė

Atsisveikinimas su Aldona
1980 m. vasario 12 d. sukanka ketveri 

metai nuo prof, Juozo Ereto mylimos duk
ters Aldonos mirties.

Rankose laikau mažą knygutę, kuri pa
vadinta ,,Atsisveikinimas su Aldona". Ji 
išleista 1976 Baselyje prof. Juozo Ereto. 
Atvertus pirmą puslapį, matyti žavios 
lietuvaitės Aldonos nuotrauka, su puikia 
rožių puokšte prispausta prie širdies. Ga
le, paskutiniame puslapyje, įrašyti širdį 
verią žodžiai:
...Amžiną atilsį duok jai, Viešpatie

Kodėl Aldonai reikėjo atsisveikinti su 
šiuo pasauliu pačioje gyvenimo pusiauke
lėje, atsiekus gyvenimo tikslą, pamilus te
atro darbą, išgarsėjus ir sukūrus laimin
gą šeimos židinį?

Knygutė maža, bet jos -turinys persunk
tas skausmo ir liūdesio žodžiais, kuriuos 
parašė tėvas, laistydamas ašaromis kny
gos lapus.

Aldcna-Cecilija Eretaitė gimė Lietuvo
je, Kaune, 1928 kovo 13 d. Universiteto li
teratūros prof. Juozo Ereto ir mokytojos 
Onos Jakaitytės šeimoje. Aldona mokėsi 
Šv. Kryžiaus Seserų mokykloje, o šakiuo
se baigė ,.Žiburio gimnaziją. Vėliau, at
vykusi į Šveicariją, vaidybos studiją bai
gė Zueriche. Teatro mokyklą baigė su to
kiu aukštu atžymėjimo laipsniu, kad tuo
jau buvo priimta į Zuericho teatrą.

Lietuviški šuoliai su parašiutu
Parašiutas yra panašus į skėtį prietai

sas, kuriuo sumažinamas iš didelio aukš. 
čio krintančio svorio greitis. Jais aviacija 
pradėjo naudotis dar prieš pirmąjį pasau
linį karą. Pirmasis iššoko iš lėktuvo su 
parašiutu amerikietis IFierry 1912 m. ko
vo 10 d. Bet per visą pirmąjį karą lakū
nai skraidė be parašiutų, nes buvo galvo
jama, kad lakūnas, turėdamas tokią sau
gumo priemonę, vengs kovos ir iššoks iš 
lėktuvo. O jau antrojo karo metu para. 
Siutas išgelbėjo tūkstančius gyvybių. Da
bar parašiutizmas jau yra įsigalėjęs ir 
kaip atskira sporto šaka.

Lietuvos aviacija parašiutais pradėjo 
domėtis 1928 m. Pirmiesiems bandymams 
buvo panaudoti italų gamybos ,,Salvator“ 
parašiutai. Pirmasis su parašiutu iš lėk
tuvo iššoko kpt. Vladas Morkus 1928 m. 
sausio 26 d. Kauno aerodrome. 1929 m. 
birželio 20 d. kpt J. Garolis pirmasis Lie
tuvoje lėktuvo nelaimėje pasinaudojo pa
rašiutu ir išgelbėjo savo gyvybę.

Šią rizikingą sporto šaką daugiausia 
buvo pamėgęs kpt. K. Martinkus. Jis jau 
galvojo su parašiutu iš lėktuvo iššokti 
1926 m. Ir apie tą nelaimingą, bet laimin
gai pasibaigusį įvykį jis rašo taip:

„... 1926 m. vieną gražią vasaros dieną 
atvažiavo i aerodromą čekoslovakų para
šiutų firmos atstovas įpiršti savo gaminį. 
Aš pasisiūliau ji išbandyti, bet kpt. A. 
Gustaitis patarė man pirmiau išbandyti 
siu svoriu,. Čekui sutikus, paruošėm 70 kg. 
smėlio maišą, pritvirtinom prie jo para
šiutą, o automatą užkabinome už borto.

Aldona turėjo nepaprastai jautrią sie
lą, kiekvieną įvykį dėjosi į širdį ir pergy
veno. Turėjo gerą, paslaugų ir sugyvena
mą būdą. Įstojusi dirbti į teatrą, tuojau 
įsigijo visų bendradarbių draugiškumą ir 
simpatiją. Baselio teatro direktorius po 
laidotuvių rašė jos vyrui, Oldenburgo uni
versiteto profesoriui: „kad mes praradome 
ne tik reikšmingą bendradarbę, bet vieną 
iš geriausių mūsų teatro artisčių ir di
džiai vertinamą asmenybę.“

Aldona augo literatūrinėje aplinkoje, 
dvasines vertybes įsigijo pas motiną kai
me, per vasaros atostogas. Pamilo gamtą 
ir kuklių, gyvenimo nesužalotų kaimiečių 
asmenybę, kuriuose įžiūrėjo tikrą realy
bę. Vaidybos gabumai ir charakterio stip
rumas Aldonoje pasireiškė labai anksti. 
Vaidybos mokykloje mokytojai tuojau pa
stebėjo jos įgimtą talentą. Aldona ne vai
dino, bet stengėsi publikai perduoti rea
lybę.

1968 m. Čikagoje šokių ‘šventėje ji buvo 
pranešėja, o Europoje lietuviams buvo 
suruošusi porą poezijos rečitalių, — kur 
tik galėjo, ten rėmė lietuvių kultūrinę 
veiklą.

Profesorių Juozą Eretą ir jo šeimą šios 
nelaimės sukakties dieną kuo širdingiau
siai užjaučiame.

Carasas, 1979 m. gruodžio 30 d.

500 metrų aukštyje, virš aerodromo, iš 
lėktuvo išmestas parašiutuotas maišas, 
kaip tikras maišas, nugarmėjo žemyn iki 
pat žemės. Parašiutas neatsidarė. Aš pa
sijutau lyg naujai atgimęs, o čeikoslova- 
kų firmos atstovas neatsisveikinęs pabė
go iš aerodromo“ (,,Plieno sparnai“, 1971 
m. Nr. 2-3).

Iš tolimesnio pasakojimo išaiškėję, kad 
jam pirmą kartą 'iš 1.000 metrų aukštyje 
skridiusio lėktuvo pavyko iššokti 1928 m. 
Parašiutas atsidarė normaliai, bet smar. 
kus vėjas nunešė jį tolokai nuo aerodro
mo. Nusileido Vailokaičio dvaro kopūstų 
darže. Iki atsegė diržus, tai dar vėjas ge
rokai pavilko žeme. Staiga atbėgusi į dar
žą moteris pradėjo rėkti: ,,Iš kokios pek
los tu čia nusileidai su ta baisia pūsle ir 
išvoliojai mano pono kopūstus?“

Šokimas su parašiutais iš lėktuvų buvo 
labai žiūrovų laukiamas aviacijos šventė
se. Iki 1934 m. daugiausia tokių šuolių at. 
liko kpt. K. Martinkus, vėliau pasižymė
jo kpt. R. Marcinkus. Apie 1936 m. su pa
rašiutais pradėjo 'šokinėti ir civiliniai la
kūnai: V. Asmeniškas, V. Butkevičius, P. 
Žaltauskas, J. Steikūnas ir kt. Pirmosios 
lietuvės moterys, iššokusios iš lėktuvo su 
parašiutu, buvo B. Civinskaitė ir A. Lio- 
rentaitė. Jos tą veiksmą įvykdė 1937 m. 
gegužės 9 d., ruošiantis LAK 10-mečio su. 
kakties minėjimo šventei. O per paitiį mi
nėjimą, tai yra gegužės 16 d., įvyko pir
mas masinis šokimas su parašiutais. Šoko 
10 žmonių grupė, kurią sudarė 8 vyrai ir 
dvi aukščiau minėtosios merginos. Šis

NAUJOS KNYGOS
L. DOVYDĖNO ,,VASAROS 

VIDUDIENIS“

Liudas Dovydėnas — mūsų prozos ve
teranas. Pirmasis jo apsakymų rinkinys 
,,Cenzūros leista“ juk pasirodė 1931 m. 
Po jo — kitas rinkinys (Buvo žmogus be 
kojų, 1932), dvitomis romanas (Ieškau 
gyvenimo draugo, 1934), jį labiausiai iš
kėlęs romanas JSiroliai Domeikos“, už 
kurį jis 1936 m. gavo Lietuvos valstybinę 
premiją. O po to tarpais dažniau, tarpais 
rečiau jis vis dovanojo skaitytojams vie. 
ną po kitos visą glėbį knygų — suaugu
siems ir jaunimui skirtos prozos, politinių 
atsiminimų, savo sukurtų pasakų, šako
tas jo talentas.

Ne tik atsiminimuose apie ką tik pra
bėgusį laiką, bet ir savo prozoje L. Dovy
dėnas būna vis arti savo laiko ir aplin. 
kos. Iš kaimo ‘kilęs, daugiausia jo (buičiai 
ir kūrinių paskyrė. Išgyvenęs karą, pa
vaizdavo ir jo baisybes. O kai nusikėlė į 
Ameriką ir dar į tokį jos rajoną, kuria
me yra palikti stiprūs lietuvių senųjų 
emigrantų pėdsakai, tų daugiausia varg
šų, kurie anglį kasė ir gyveno toli gražu 
ne tokį gyvenimą, kaip naujieji ateiviai, 
tai ėmėsi atkurti, kas jų patinta, koks 
vargelis vargta, su kokiu likimu susidur
ta. Ne kažin kiek rašytojų buvo susido. 
mėję jų gyvenimu. Retas kas pasidomi ir 
dabar (tur būt, išsirašę greičiau nukrei
pia žvilgsnį į tolimą senovę, dėl to tiek 
nepaprastai daug esame susilaukę isto. 
rinių romanų). Paskutiniais metais L. 
Dovydėnas beveik vienas šitais senųjų 
pėdsakais vaikščioja ir rašo pažymėtinai 
puikius apsakymus.

Tą rašymo apie senuosius lietuvius pui
kų skonį pajutome 1974 m. čia, Londone, 
Nidos Knygų Klubo išleistame jo novelių 
rinkinyje ,,Pašiurpo maino velnias“. Da
bar, va, į 1979 m. pabaigą Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas išleido 
naują jo rinkinį — Vasaros vidudienis 
(kietai įrišta, 244 psl., kaina 8 dol.). Da. 
lyje šio rinkinio apsakymų dar vaizduo
jama Lietuva. Tačiau patys gražiausi ir 
vertingiausi dalykai yra tie, kuriuose at
kuriamas senųjų lietuvių emigrantų gy
venimas Amerikoje. Man pačiam pats to
buliausias, rašytojo pasiekimų aukštybes 
pristatąs atrodo stambus apsakymas ,,Ad. 
mirolas gieda“, kuriame keliose dešimty
se puslapių daug kas atskleidžiama iš tų 
senųjų buities, o ir žmonės pavaizduoti 
piilnalkraiujai.

Nedidukas, bet puikus dalykas yra ir 

masinis šokimas su parašiutais parodė, 
kad Lietuvoje buvo daug drąsių ir ryžtin
gų jaunuolių, kurie parašiutizmo srityje 
neatsiliko ir nuo kitų pasižymėjusių vals
tybių parašiutininkų.

Remiantis V. Peseoko surinktomis ži. 
niomis (žr. ,,Plieno sparnai“, 1971 m. Nr. 
2-3), 1919-1940 metų laikotarpiu Lietuvos 
karo aviacijoje įvyko 29 mirtinos lėktuvų 
avarijos, kuriose žuvo 36 karo lakūnai, 
28 pilotai ir 8 žvalgai. Parašiutu pasinau
dodami išgelbėjo savo gyvybes 14 lakūnų, 
11 pilotų ir 3 žvalgai.

V. Vytenietis

,,Kardinolo pati miršta“, kuriame nebe į 
buitį atkreiptais žvilgsnis, ibet į šernai 
Vietnamo karo užneštą Skaudžią dramą — 
be kojų grįžęs sūnus sujaukia visą tėvų 
gyvenimą. Reikšminga pati istorija, bet 
dar reikšmingiau tai, kaip ji parašyta.

Suvažiavo anuomet i tą Ameriką žmo
nės dažniausiai nuo plūgo, ne kažin kiek 
šviesos regėję, tad retas teprasimušė. O 
kitokia jau jaunoji karta. Deja, ta jau
noji Liudo Dovydėno apsakymuose nėra 
patraukli gal taip, kaip norėtų matyti li
teratūroje vien teigiamybių ieškantieji 
ar jų pasigendantieji. Štai ,,Telefone" tė. 
vas paseno, bet be sūnaus pagalbos nemo
kėjo net ta susisiekimo priemone pasi
naudoti. Sūnus nueina nusikaltėliškais 
klystkeliais, net ir tėvo sutaupąs per prie
vartą pasiima. „Paskutiniame mazge“ tų 
paprastųjų imigrantų vaikai išeina, kaip 
sakoma, į žmones, bet jiems trūksta labai 
svarbaus dalyko — žmoniškos širdies, re
tas teturi ją.

Dėkodami jam už tą naują dovaną škai. 
tytojui, tikimės, kad Liudas Dovydėnas 
dar ir naujų apsakymų pateiks ir specia
liai apie tuos mažai pažįstamus senuosius 
išeivius.

(k. b.)

Su lietuviais 
pasaulyje

NAUJAS ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VADAS

Ateitininkų federacijos vaidu balsų 
dauguma (94%) ateinantiems penkeriems 
metams išrinktas Juozas B. Laiučka.

Be to, išeivijos ateitininkai pirko neto. 
Ii Čikagos 25 akrų žemę su parku ir di
dingu dviejų aukštų baltų akmenų pasta
tu — buvusią milijonieriaus rezidenciją.

šis tartas buvo įsigytas keliolikos dos
nių Čikagos ateitininkų dėka, bet dar or
ganizuojama piniginė talka pastatams 
pagerinti.

PASIKALBĖJIMAS V. VOKIETIJOS 
AMBASADOJE

V. Vokietijos ambasadoje Vašingtone 
lankėsi JAV LB krašto valdybos pirm. 
A. Gečys ir ryšininkas A. Gureckas. Jie 
prašė ištirti V. čestūno pagrobimo inci
dentą ir iškelti tai Madrido konferencijo
je 1980 m. Taip pat buvo paliestas Balti
jos respublikų įjungimas į Sov. Sąjungą. 
Politinių reiikaliĮ patarėjas P. Bazing pa
sakęs, kad Pabaltijo įjungimo į Sov. Są
jungą V. Vokietija nepripažįsta, bet tas 
nusistatymas nėra garsinamas. Vokietijos 
diplomatams draudžiama lankytis Lietu
voje, kad tokio svečiavimosi Kremlius ne
palaikytų aneksijos įteisinimu.

BEVEIK IŠPLATINTAS PIRMASIS 
LEIDIMAS

Lapkričio 29 d. kum, A. Saulaitis ,,Tė
viškės Žiburiuose“ rašė, kad neseniai iš
leistoji antologija .„Lithuanian Writers in 
the West“ jiaiu beveik baigta išplatinti.

Jos buvo atspausta 1.500 egz. Savo akai, 
tytojus esame supažindinę su ja kalėdi
niame numeryje.

LITERATŪRINIS „LITUANUS“

Dabar išėjusiame ,,Lituainus“ žurnalo 
rudens numeryje (1979 m. Nr. 3), kurį su
redagavo Jonas Zdanys, beveik visa kas 
skirta literatūrai.

Pats redaktorius rašo apie Tomą Venc
lovą ir pateikia savo verstų pluoštą jo ei
lėraščių. Spausdinamas rašytojo Arthuro 
Millerio laiškas P. Griškevičiui, kuriuo 
buvo prašoma išleisti T. Venclovą, A. Ran- 
nito atsiminimų apie tėvą ir sūnų Venc
lovas, K. Bradūno ir T. Venclovos pasikaL 
bėjimas, J. Blekaičio prisiminimai apie 
H. Radauską, H. Radausko eilėraščio ver
timas ir to poeto į anglų kalbą verstų ki
tų kūrinių ir apie jį rašytų straipsnių bib
liografijos.

Į tą literatūrinį pasaulį įsiterpia tik G. 
Gelburd - Kinder straipsnis apie dail. Ele
ną Urbaitis.

J. Zdanys recenzuoja dvi A. Rannito 
poezijos knygas, A. J. Van Reenan — S. 
Kudirkos ir L. Eichel knygą ,Por Those 
Still At Sea“. Laiške redakcijai buvęs 
„Keleivio“ redaktorius M. Drunga atitaiso 
ankstesniame žurnalo numeryje D. M. 
Crowe klaidą — „Keleivio“ įrikiavimą į 
gretą su ,Laisve“, .Vienybe“ ir .Vilnimi“,

AR PERKŪNIJOS RELIGIJA 
TINKAMIAUSIA LIETUVIAMS?

„Nepriklausomojoje Lietuvoje“ (Kania, 
da) išspausdintame straipsnyje „Kokia 
religija geriausia?“ autorius, pakritika
vęs krikščionybę, kurios karingieji skel- 
bėjai-fanaitikai, be kita ko, išniekinę ir 
dvi lietuvių gentis; prūsus (vokiečiai) ir 
jotvingius (lenkai), su apgailestavimu ra
šo, „Ikad mūsų senovės gamtos garbinimo 
religija, jei jd būtų išgyvenusi ir pasito. 
bulinusi ilki šių dienų, gal ji (kad ir su 
Dievybės Perkūno pavadinimu) būtų tin
kamiausia mūsų tautiečių dvasiniam pa
sireiškimui“.

Taigi ir taip padūmojia lietuvis.

LIETUVIAI POETAI 
NEDERLANDIŠKOJE ANTOLOGIJOJE

šiais matais Olandijoje bus išleista nie- 
derlainidų kalba poezijos antologija antro
jo pasaulinio karo tema.

Antologijai parinkta įvairių tautų ta 
temia rašiusių poetų kūrinių. Joje bus 'at
stovaujami ir keturi lietuviai: S. Nėris, 
Alg. M'aidkus, V. Palčinskaitė ir A. J. Jū. 
ragis. Į nederlandų kalbą jų kūrintas yra 
išvertusi Z. Temsonaitė-HeRemans.

TAIP JI AUKŠTINA LIETUVĄ

Floridoje gyvenanti Ona Vaičaitienė iš
audė gobelene 14 a. Europos žemėlapį ir 
Pinellas County suruoštoje parodoje-mu- 
gėje laimėjo už tą darbą pirmąją premi
ją-

Tas žemėlapis rodo Lietuvos žemes nuo 
Baltijos iki Juodosios jūrų -apie 1360-sius 
metus.

O. Vaiičaitienė taip pat už lietuviškų 
motyvų vakarinius rūtas gavo geriausio 
eksponato žymenį.

Vėliau jos kūriniai buvo perkelti į 
Floridos valstybinę parodą, ir čia ji vėl 
gavo pirmąją premiją.

Domas Burneikis

Ežerai ir dvarai
(Žarėnų apylinkėje, Telšių aps.)

Apie 1967 m., o gal ir anksčiau 
Australijoje gyvenęs jau gero am
žiaus sulaukęs žemaitis Domas Bur. 
neikis atsiuntė į Londoną didžiulį 
siuntinį — savo atsiminimus ir dar 
kiek kitokių užrašų su vil'.timi, kad 
gal visa tai čia galės būti išleista. Tie 
jo atsiminimai sudarytų laibai storą 
knygą. Jie, žinoma, diar turėtų būti 
apdoroti, jei kas ryžtųsi leisti, palie
kant tik kuo nors reikšmingus epizo
dus. O žemaičių buitį ir vėlesnius 
metus savo tarnybos caro armijoje 
■autorius piešia gyvai. •

D. ILiumeikds, .baigęs rašyti atsimi
nimus, netrūkus mirė. Anuomet Aus. 
tralijoje buvo sujusta sudaryti lėšų 
tiems jo raštams išleisti', bet pamažu 
viekas nutilo.

Spausdinamės čia su atsiminimais 
tiesiogiai nesusijusius jo pasakoji
mus apie Žarėnų apylinkės ežerus ir 
dvarus.

Ežerai
Ilgis. Jei važiuoji iš Žarėnų į Luokę, už 

Kegų dvaro, maždaug pusiamkely tarp 
Žarėnų ir Viaimiių-Telšių vieškelio, kairė
je ‘kelio pusėje, pamatai didėlę upę. Bet 
tik iš toliau taip atrodo, kad tai upė. Ar. 
čiau privažiavęs įsitikini, kad čia ne upės 
esaimia, bet ilgo ir vingiuoto ežero aukšto
kais ir sausais krantais, apaugusiais pa
vieniais medžiais ar medžių grupėmis bet 
krūmais. Krūmuose vyrauja lazdynas, o 
didieji medžiai — lapuočiai. Galima pri
leisti, kad šis ežeras yra .bebaigiančio iš. 
tarpti ledyno upės liekana. Pietryčiuose 
ežeras baigiasi sausu krantu, o šiaurva
kariuose pelkėtu.

Karštenių ežeras
Šis ežeras, kaip ir Ilgis, yra pailgas, su 

abiem, išilginiais sausais (ir daugiausia 
išdirbtais) krantais, tik jo galai praside

da ir baigiasi pelkėtomis pievomis. Iš 
Plutinalio ežero mažu opukšniu i Korš- 
tenių ežerą įteka žemaičių gražioji Mini
ja. Lietuvių Enciklopedijos t. 18, psl. 511, 
rašoma, kad Minija išteka iš Sidėklio (ne 
Sydekilio) ežero. Gal ir taip, bet ten gy
vendamas aš tekių dalykų negirdėjau'. 
Tarp Plutinalio (ne Pluotimaldo) ir Karš
tenių ežerų (Miniją vietos žmonės vaidina 
Kliurkiu, tur būt, dėl to, kad jos krantais 
vaikščiojant iš po velėnos vanduo kliurk, 
si, bet visi žinojo ir sakė, kad tai Minijos 
pradžia.

Gali būti, kad Karštenių ežeras dar 
prieš tūkstantį metų sekluma jungėsi su 
Plutiinialiu ir sudarė vieną ežerą, nes dau
gely vietų dar prieš šešiasdešimt metų 
Minijos pradžios krantais vaikščiojant 
velėna gerokai siūbuodavo ir linkdavo, o 
ilgiau kurioje nors vietoje pastovėjus, 
susidarydavo gileka pelkelė.

Šis ežeras yra įdomus tuo, kad retą žie
mą visai teužšąla. Šaltais žiemos rytais iš 
jo didelių atvirų ekečių matomas įspū
dingai garuojąs vanduo. Nuo to, kaip vie. 
tos senieji žmonės pasakodavo, tas ežeras 
ir jo šiauriniame kramtė esąs dvaras ir 
vardus gavę: Karštesnis, Karštenių dva
ras. Atvirose eketėse dažniai visą žiemą 
išsilaikydavo laukinės antys.

Sunku suprasti, kodėl mūsų rašto žmo
nės Išiiam ežerui davė rusišką Didovo var
dą. Gal jis Dildovu imtas vadinti raštuose 
ir rusiškuose žemėlapiuose nuo tada, kai 
Karštenių dvare įsikūrė rusaitės? Gal to. 
kia buvo jų pavardė. Karštesnės ir lietu
viškesnis ir vietos žmonių duotas vardas 
pagal ežero ypatybę.

Kliokis. Kitokio ežeras yra tarp Žarė
nų ir Varnių kelio ir Kliokų kaimo bei 
valstybinio miško. ‘Krantai žemi, pelkėti 
ir nevaizdingi.

Šį ežerą nuo Saloto ežero skiria laibai 
siauras žemės ruoželis, kuriuo žiemą ir 
vasarą čiurlena iš Kliokto į Salotą siau
rutis upelis. Tai, tur būt, trumpiausia upė 
Lietuvos žemėje, gal 18.20 metrų ilgio. Be 
abejo, ir šiluos du ežerus prieš šimtus 
metų bus jungusi seMi sąsmauka, dabar 
virtusi sausumos ruoželiu.

Apie tą ežerą yra išlikęs toks pasakoji

mas. Kartą žiemos metu žvejams tame 
ežere į tinklą įkliuvo kažkas sunkaus. De
šimt vyrų vos pajėgė pritraukti tinklą 
prie eketės. Bet pro eketę vyrai negalėję 
ištraukti, nes žuvis buvusi be galo didelė. 
Prakirtę didelę skylę lede ir vargais ne
galais žuvį išvilkę ant ledo. Tai buvęs ne. 
išpasakytai didelis lydys, ilki tol nematy
to didumo. Lydys ‘buvęs toks didelis, kad 
jo pilve rastasis akmuo ‘svėręs keturiasde
šimt pūdų, arba maždaug šešis šimtus še
šiasdešimt kilogramų!

Netoli to ežero, Kliokų kaimo krante, 
gyveno keistas žmogus, viengungis Reka
šius, ktlickiškto Rekašiaus brolis. Iš ūkio 
jis buvęs gavęs dešimtį dešimitiniių 
(10,9250 ha) žemės su gyvenamąja troba. 
Žemės pails nedirbo, o išnuomodavo, ro
dos, broliui. Gyveno vienas pats toje savo 
troboje. Jis turėjo aistrą rinkti visokius 
senus daiktus: medinius klumpius, nagi
nes. Viską kraudavo trobos negyvenama
me gale. Maitindavosi neįsivaizduojamai 
skurdžiai: daugiau gyvulių kepenimis, 
duona ir vandeniu. Kepenės tik čiuipda. 
vo, bet nevalgydavo. Pačiulpia pačiulpia 
ir pasideda lentynom kitam kartuli Net ir 
sugedusių ir.Eiištnesdavo. Nieko nepadė'jb 
ir artimųjų bei kaimynų patarimai geriau 
valgyti, nes žmonės spėliojo jį turint pi
nigų.

Vieną žiemą rado jį mirusį badu. Kaip 
paprastai, artimieji griebėsi pirma ieško
ti pinigų, o ne numirėliu rūpintis. Bet, iš
ieškoję visus plyšius ir plyšelius, teradę 
vos kelis rublius kelnių aprumbe. Senų 
daiktų krūvoje, kuri užėmė visą nemažą 
trobos galą, niekas ir nemėgino ieškoti lo. 
bio.

Po pusmečio kažkuris Varnių žydas tą 
seną jo trobą nupirko. IE'colis paveldėjo 
žemę ir trobą ir už kelias dešimtis rublių 
pardavė visą troboje buvusį laužą. Kai 
viskas buvo pradėta versti ir krauti į ve
žimus, pirkėjas labai atidžiai apžiūrinėjo 
kiekvieną daiktą, ypač Skudurus. Sako, 
pirkėjas radęs net pusantro tūkstančio 
auksinių rublių!

Salotas (70 ha), šis ežeras yra tarsi 
Kliokto įbrolis ir siauro žemės ruoželio te
skiriamas nuo pastarojo, tik Kliokis tįso- 

ja aukščiau, o Salotas kiek žemiau. Kran. 
tai jo beveik visi žemi ir klampūs, tik ry
tinės iškyla kiek aukščiau ir yra žvyruo
tas. Pačiame šio ežero vidury , yra maža, 
gal ketvirčio ha salelė. Joje auga keletas 
Skurdeivų ‘berželių ir karkliukų. Į šią sa
lelę pavasarį iš visų apylinkės ežerų su. 
lekia šimtai žuvėdrų perėti. Tuo metu nė
ra ten kur koją statyti — tiek daug lizdų. 
O kai suktoj iesi tarp tų lizdų, reta pe
rekšlė tepakyla — taip nuoširdžiai ir lais- 
tnlngai jos peri. Ežero savininkas Leonas 
Rekašius, žuvėdroms perint, drausdavo 
plaukioti į salą. Kadangi jis tik vienas 
teturėjo laivelį, tai paukščiai ramiai gale, 
davo perėtis.

Prieš šešiasdešimt mėtų štame ežere 
dar gyveno Lietuvoje jau reti paukščiai 
baubliai. Jie laikėsi prie vakarinio kran
to, kuris tavo apaugęs gražiu juodalksny
nu, o patys pakraščiai gilūs ir klampūs.

Ir šiame ežere žiemos metu įvykęs ma
žas nuetykėlis. Kartą ištraukę žvejai la. 
bai didelį seną lydį (čia tikrai tavo dide
lių lydžių; kartą ežero savininko Reka
šiaus vos iš laivelio neišmetė jo pagauta
sis lydys). Išvilktas ‘ant ledo lydys guli 
išsižiojęs. Žydas, žvejybos savininkas, 
prieina ir kiišteCi koją į lydžio žiodmenis. 
Tas kad suspaudė, tad jo aštrūs dantys 
kiaurai pro bato odą sulindo į koją. žy. 
das sukrito ant ledo šialia lydžio ir rėkia. 
Tik nukirtus lydžiui galvą buvo išlais
vinta žydo koja.

Plutinis. Tai labai mažas ežerėlis, pri. 
klausęs Kegų dvarui. Šiame ežerėly veis
davosi beveik išimtinai tik lynai , kurie 
čia išauga gana dideli. Vienintelė žuvis 
kuri man patikdavo valgyti, nors ji ir at
siduoda šiek tiek dumblu.

Plutinalis (ne Pluotinalis). Kartais 
žmonės jo vardą tardavo: Ploutinalis. 
Šis ežerėlis (apie 20 ha) vardą bus gavęs, 
tur būt, nuo Pintinės kaimo, kuriame yra 
įsikūręs jo Siauriniame aukštame krante. 
Tai vienintelis jo krantas, kur galima pa- 
simaudytiil, irieilzflkuojanlt įklimpti; dum
ble. Maža Plutinalio ežero dalis priklau
sė mano dėdei Tadui (Tavadoriui) Reka
šiui, gyvenusiam kaime. Šiaip ežeras ne- 

patrauikf.ius. Krantai daugiausia žemi ir 
pažliugę: einant velėna linkdavo, ir jau. 
tei kad po ja yra vanduo arba labai 
skystas dumblais. Pievos labai menkos 
vertės. Dėdė jų ir nešienaudavo. ,J>ar 
palįsite kuris nors po velėna, ir neteksiu 
vieno piovėjo“, sakydavo jis, įspėdamas 
mus neiti itdli į ežero pusę.

Žeizdris. šis ežerėlis pietvakariniu 
■krantu prisiglaudęs prie valstybinio miš
ko ir priklausė, rodos, Tarvydų dvarui. 
Jame turėjau kartą juokingą nuotykėlį. 
Dar dvylika metu teturėdamas, buvau di
delis mėgėjas pavėžiauiti. Tada svainio 
ganyklose (Telšių aps., Krėpštų k.), de. 
šiniajame Judros intake, kuris linksmai 
čiurleno ganyklomis, (valandų valandas 
praleisdavau vėžius iš urvų betraukyda
mas. Net dešinės rankos pirštų galai kar
tą tavo prakiurę nuo vėžių apsauginių 
dyglių. Tad vieno sekmadienio (1907 m.) 
priešpiečiais įsimaniau eiti į Žeizdrį pa. 
vėžiauti. Pakeliui užėjau aplankyti savo 
dėdės Groiniaus, kuris buvo vedęs mano 
tėvo seserį (vardo nepamenu), o šiai mi
rus vedė antrą žmonų, jauną, dailią ir la
bai simpatišką. Jaunąją tetą radau vieną 
darže batvinlapius beskilnančią kiaulėms. 
Ji labai apsidžiaugė mano laprilanlkymiu 
ir tuojau pat pakvietė į trobą. Čia mane 
pavaišino bulviniais varškėčiais, gausiai 
grietine užpiltais. Tai buvo mano mėgia. 
miausias valgis, tad ir šveičiau nė kiek 
nesiragiindamias, nors ir nemenkus pusry
čius buvau pavalgęs. O dėdina, priešais 
atsisėdusi, vis dar ragina ir ragina. Dar 
ji pasiskundė, kad tą rytą, prieš pat man 
ateinant, jų kiemo kūdroje plaukiojo žą
siukai, ir j'i matė, kaip vieną jų lydeka 
pagriebusi ir įtraukusi į vandenį. Ir tai 
esąs jau trečias. Žąsiukai dingsta, bet 
niekaip negalėję pastebėti, kas juos 
grobsto. Manę, kad vanagai ar varnos, 
bet tų paukščių arti sodybos nepastelbė. 
ję. Tik dabar visai atsitiktinai pamačiusi 
tikrąjį žąsiukų grebstytoją.

Sužinojusi, kad einu į Žeizdrį vėžiauti, 
ji patarė velėna neiti, bet šliaužte šliauž
ti, nes velėna esanti laibai plona todėl 
greitai galima panirti po ja.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Pagaliau rusas, pakėlęs auklėtai ranką, 
trenkė j stalą ir padėjo didelę kortą, 
kurią jis viso lojimo metu
laikė tvirtai prispaudęs prie savo krūti
nės, kad, niekas nepamatytų jos paveikslo. 
Visi loSėjai (amerikietis, anglas, prancū
zais, vokietis ir apie dešimt kitų) nustebo 
— tokios didelės kortos jie fš viso nebuvo 
matę. Istorijos knygose jie paskaitydavo, 
kad tokiomis kartomis rusai švaistėsi tik 
Jaltos laikais. Tiesa, kaikurie lošikai pri
siminė, kad panašią kortą rusas buvo pa
dėjęs ant stalo Čekoslovakijos okupavimo 
išvakarėse, bet vis dėlto ne tokio dydžio 
ir pajėgumo.

Lošėjai išsiskirstė — kas Išbėgo panikos 
apimtas galvotrūkčiais, kas išėjo susimąs
tęs ir prislėgtas. Vien rusas liko 'kamba
ryje. Jis sėdėjo ir žiūrėjo į savo padėtą 
ant stalo kortą su užrašu „Afganistan“. 
Po kurio laiko jis pašaukė ji visuomet 
lydintį ginkluotą kareivį ir paliko rūmus.

**•
Ne taip seniai šių laiškų 'skiltyse buvo 

rašoma apie nepaprastai šiurkščią Brež
nevo ir delegacijos laikyseną santykiuose 
su prezidentu Carteriu ir jo aukštais pa
reigūnais Vienoje SALT-2 sutarties pasi
rašymo įmetu; buvo taip pat išreikšta nuo
monė, kad rusai gal net veikiau norėtų, 
jog ši sutartis Amerikos nebūtų pasirašy
ta, kad ji negalictų, kad tuo pačiu Krem
lius pasilaikytų laisvas rankas žymiai 
svarbesniam, dar anuo metu paslėptam 
ėjimui. Tada buvo galima tik spėlioti, kad 
toks ėjimas galėjo būti nukreiptas arba 
į Rodeziją jai užkariauti, arba kur nors 
žibalo versmių link. Akyliam tarptautinių 
įvykių stebėtojui tegalėjo kilti tik vienas 
klausimas: į kur bus einama pirmiau?

Rusijos žaidimas su Afganistanu, kaip 
katės su pele, yra labai ir labai senias. Bu. 
sijos carai mėgo j'į. Tiesa, jiems jis nela
bai sekėsi, nes Afganistano pusėje anais 
laikais buvo galinga Didžiosios fSIriitainii- 
jos imperija, kuri nenorėjo rusų prie In
dijos sienų. Po antrojo pasaulinio karo 
anglų imperijai žlugus, Rusijai paskendus 
revoliucijos suirutėje, Afganistanas buvo 
kaip ir išsilaisvinęs iš grėsmingų tarptau
tinių svetimų įtakų. Deja, palyginti neil
gam.

Kas yra Afganistanas rašomojo laiško 
prasme? Labai aukštų kalnų sąranga, do
minuojanti Irano ir Pakistano slėnį, slen
kančius Indijos okeano ir Persijos įlankos 
link. Kitais žodžiais, sunkiai paimama 
pasaulyje turtingiausias žibalo versmes 
'ginanti tvirtovė.

Ir štai ji be šūvio paimta. Dabar, atro
do, tik belieka riedėti pakalnėn ir semtis 
žibalo iki paspringsi. Nuo Afganistano 
Vakarų sienos belieka tik 300 mylių per 
Pakistaną ar Iraną iki pirmųjų žibalo 
versmių; vaizdžiau tariant, tiek atstumo, 
kiek niuo Glasgovo 'iki Londono. O užval
džius žibalo šaltinius, visa Vakarų Euro
pa atsidurtų Maskvos kartuvių kilpoje....

Toks yra 'bendras kam smagus, kam 
liūdnas ruso mestosios kortos sudarytas 
vaizdas.

Atrodo, Vakarų pasauliui šitokioj pa
dėty paguodos nėra. Viltis pusėtinai pa
kenčiamai išeičiai yra, bet šiuo metu ji

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

T. Venclova: Tai žinai, brolau, tada aš Vladą Grybą 
tikrai aukščiau vertinu, nes jis po to nusižudė.

Dr. Štromas: Mieželaitis tapo rašytojų draugijos pir
mininku.

T. Venclova: To nežinojau...
Dr. Štromas: Skirtumas kiaip tik taip tų dviejų toks. 

Bet Mieželaitis buvo irgi alkoholikas.
T, Venclova: Tarp kitko, Justinas Marcinkevičius, 

apie kurį aš esu irgi nekokios nuomonės, manau, taip 
pat nenusižudys.

Dr. Štromas; Bet parašys „Katedrą“.
T. Venclova: Ar „Katedra“ atstovauja autentišką ir 

tikrą sąmonę, aš abejoju ir štai dėl ko: aš esu tikras, kad 
šiuo metu ideologiniai Lietuvos vadovai duoda leidimą 
rašyti „Katedras“ jų kontrolėje, kad duotų tam tikrą ka
nalą išeiti patriotiniams jausmams, kad tie patriotiniai 
jausmai neišsilietų į pogrindinę spaudą. Prašom, gali bū
ti ir „Katedra“. Be jokios abejonės, tas dalykas yra. Dr. 
Štromas kalbėdamas tai nepasakė, bet apie tai jis daž
nai kalbėdavo ir dar vakar sakė, su manim kalbėdamas 
privačiai. Esu tikras, kad jis to nepasakė dėl laiko sto
kos. Bet šito sluoksnio, Justino Marcinkevičiaus ir apla
mai valdžios žmonių tipo, atžvilgiu dr. Štromas yra tru
putį per didelis optimistas. Tas sluoksnis pateko, kaip 
sakoma, fš purvo į kunigaikščius. Tas teisybė. Stalino 
laikais jie suprato, kald kunigaikščiavimas yra ’be galo 
netikras: šiandien tu kunigaikštis, rytoj tu jau esi pur
vas ir blogiau, negu purvas, nes tu esi Kolymoj arba kur 
nors kitoj negeroj vietoj. Lietuvoj šito beveik nebuvo, 
bet jie vis tik matė, kas vyksta Estijoj, Latvijoj, Rusijoj.

Jie suprato, kad tai gali bet kada įvykti ir Lietuvoj. Ir 
jie taip, kaip ir Rusijos elitas, — tokio pat pobūdžio, 
kaip ir visų respublikų elitas,— Stalino mirties ir Chruš
čiovo reformų eigoje kažkaip suprato, kad šitam reikia 
'Užkirsti kelią. Kad jei jau mes esame elitas, tai ir turi
me būti elitas. Ir baigta! Ir visada būsime. Dėl to ir sa
vo privilegijas perduosime savo jaunajai kartai. Tiesa, 
pasitaiko atvejų, kada ta jaunoji karta nenori tų privile
gijų. Tokių atvejų mes žinome. Dr. Štromas yra vienas iš 
jų (T. Venclova apie save nutyli. Red.). Bet tokių atvejų 
yra, palyginti, nedaug. Tas elitas labai dažnai yra tiek 
ciniškas, tiek demoralizuotas, susirūpinęs tik savo gero, 
ve, iš esmės neturįs politinės sąmonės, iš esmės nemąs
tąs apie tautos reikalus, neturįs ateities vizijos. Teturi 
savo asmeniškas ir galbūt dar savo vaikų vizijas. Tau
tos ateities vizija jiems yra tokia, kad niekas nesikeistų, 
nes jam ir jo vaikams tokia padėtis yra geriausia, ko
kia yra. Tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris 
stumia visuomenę į konservatyvumą, į sustingimą, ku
riame šiuo metu ji yra, ir kuri dusina visą šalį taip, kad 
jau darosi nebegalima ir nebeįmanoma. Ir Štai tokie as
menys, kaip Justinas Marcinkevičius ir tuo labiau Mie
želaitis, priklauso, be abejo, šitai grupei, į kurią vilčių, 
man rodos, netektų dėti, nors yra mažoji dalis emigra
cijos, kuri į juos deda viltis. Aš nedėčiau, štai, net ir 
dr. Štromas deda viltis į Marcinkevičių. Aš nedėčiau nei 
į jį, nei jį panašius.

Dr. Štromas: Jis į mane neįdėjo, tai aš turiu bent į 
jį įdėti... Juk atsimeni, kaip jis mane pavaizdavo savo

„Pušyje, kuri juokėsi „(A. Štromas yra vieno iš to ro
mano veikėjų Alano Gotcvingerio, prototipas).

3. DĖL PILIETINIO KARO

Nesutikčiau su dr. Štromo nuomone, kad Lietuvoje 
pokario metu vyko pilietinis karas. Nesutikčiau su tokia 
terminologija. Lietuvoje tam tikruose sluoksniuose to
kia terminologija populiari. Ta sąmonės forma atsispin
di, pavyzdžiui, kai kuriuose filmuose. Labai žinomas fil
mas „Niekas nenorėjo mirti“, kuris buvo laikomas tar. 
si ir disidentizmo pirmąja 'kregždele. Esu matęs kelioli
ka asmenų, ne lietuvių, kurie sakė, kas tas filmas visai 
disidentinis. Tenai yra įglaustai išdėstyta maždaug to
kia teorija: Tauta kariavo pridš save pačią, maždaug 
kaip Ispanijoj. Viena tautos dalis nugalėjo kitą. Pilie
tinio karo sąvoka, man rodos, netinka aneksuotai šaliai. 
Pilietinis karas gali vykti tiktai šalyje vienos tik vi
suomenės viduje, kada svetima struktūra nespaudžia 
tos visuomenės. Todėl niekad nesutiksiu to periodo va
dinti pilietiniu karu.

Dr. Štromas: Ne, tai buvo pasipriešinimas okupa
cijai, pilietinis pasipriešinimas. Buvo tarp okupantų 
dalis žmonių, kurie nuoširdžiai palaikė partizanus. Tad 
buvo pilietinis pasiskirstymas.

T. Venclova: Sutinku, bet nesutinku su paties ter
minu „pilietinis karas“, taikomu aneksuotai šaliai tarp
tautinės teisės požiūriu.

Buvo sakyta, kad partizaninis karas, partizaninis 
sąjūdis baigėsi kapituliacija. Man rodos, jis baigėsi ne 
tiek kapituliacija, jis buvo iš dalies tiesiog fiziškai iš
naikintas. Tai viena. Antra, jis baigėsi Stalino mirtimi. 
Matyt, jeigu Stalinas nebūtų miręs, tai nebūtų pasibai
gęs, ir reikalai būtų ėję į galutinį tautos išnaikinimą. 
Vartoti terminą „kapituliacija“ nebūtų visiškai tikslu.

(bus daugiau)

minimali.
Daug kas iš vakarų politikų guodžiasi, 

kiad Afganistano partizanai neleis įsitvir
tinti rusų kariuomenei ir ilgainiui ji tu
rės pasitraukti, kad Kremlius, okupavęs 
Afganistaną, apžiojo daugiau, negu galės 
praryti, atseit, Kremlius pasprings; kad 
rusams Afganistanas bus lygiai tas pat, 
kas amerikiečiams Vietnamas — Rusija 
išsisems ekonomiškai, kariuomenės pajė
gumo atžvilgiu ji bus nukraujavusi, tuo
met daugiau kaip 60 milijonų sovietuose 
gyvenančių muzu'.tmonų 'suduos jai pasku
tinį mirties smūgį.

Ar tai nėra saldžių svajonių vora? Kur 
ir kokie yra duomenys joms įsikūnyti? 
Jokių. Kur ir kas yra tas gerai išmankš
tintas, gerai apginkluotas savanoris, kuris 
eitų ir sėkmingai (kovotų prieš Sovietų 
modernias tankų divizijas? Anglas, ame
rikietis, prancūzas, vokietis? O gal šven
tuoju Raštu (Koranu) apsiginklavęs mu. 
zu&mcnas? Taigi. Šiuo metu reikiamo 
savanorio kovai su Sovietų Šarvuočių šim
tais nėra. Reikiamam kariškai išprusintų 
savanorių skaičiui paruošti reikalingas 
laikas. Bet Sovietai okupavę nesnaus — 
iš Afganistano jie padarys nenugalimą 
tvirtovę, iš kurios vėliau riedės šarvuo
čių voros prie žibalo šaltinių, jeigu... 
(apie 'ši „jeigu“ bus kalba vėliau).

***
Kaip ten 'bebūtų, Vakarai Afganistano 

įvykių buvo užklupti. Pavojus Vakarams 
toks akivaizdus, kad jau nebeliko vietos 
bet kuriems dvejojimams dėl Sovietų to
lesnių užmačių, tolesniems dvejojimams 
dėl visų su Sovietais pasirašytų bendra
darbiavimo sutarčių naudingumo, vardu 
„detante“, tolesniems dvejojimams dėl So
vietų vaidmens taikai pasaulyje užtikrin
ti. Okupavę Afganistaną, Sovietai peržen
gė pasaulio taikos jėgų pusiausvyros li
niją pačioj vakarams pavojingiausioj vie
toj.

Dabar Vakarams labai svarbu skubiai 
susiorientuoti naujai susidariusioj padė
ty, rasti sau vietą, iš kurios vakarai galė
tų sėkmingai kontratakuoti Sovietus. Prie
monės tokiai kontratakai galėtų būti eko
nominės, politinės, propagandinės ir mi- 
litarinės.

l’šnaigrinėti smulkiai, kokios šių ketu
rių priemonių būtų praktiškai galimos, 
kurios būtų praktiškai veiksmingiausios, 
kurios fflš jų galėtų- būti praktiškai 
suderintos ir įvykdytos tarptautiniu pla
čiu mastu (o tai būtina, nes reikalas lie
čia milžinišką, pasaulį dominuojančią jė
gą — Sovietų Sąjungą), — šio vieno laiš
ko ribose neįmanoma. Todėl ir nebus mė
ginama. Tačiau svarbu ir būtina pastebė. 
ti, kad nė viena prezidento Carterio jau 
paskelbtų priemonių nėra greit veiksmin
gos, o kali kurios — musei gal, o meškiai 
iš viso ne.

Sparčiausiai veiksmingiausias, žinoma, 
būtų koks nors militarinės rūšies veiks
mas. Afganistane pratrūkusią užtvanką, 
saugančią žibalo šaltinius nuo sovietiški; 
tankų srovės, reikia užtaisyti ir atstatyti 
greit, šią būtinybę, matyt, supranta ir 
amerikiečiai ir anglai. D. Britanijos už

sienių reikalų ministeris lordas Caring, 
ton, vos įvykiams Afganistane prasidėjus, 
išskubėjo į Pakistaną, o J.A. Valstybių 
krašto apsaugos ministeris Brown į Ki
niją (mat, pastaroji nuo seniai turi gana 
stambių reikalų ir gana didelę įtaką Pakis
tane).

Gal būt, amerikiečiams, anglams ir ki
nams ir pasisektų paskubomis pastatyti 
pakankamai atsparią prieštankinę užtvan
ką Pakistane. Bet ar jos pakaktų, jeigu... 
(štai čia ir bus tas „jeigu“, paminėtas 
anksčiau ir nebaigtas). Jeigu Irane ta pa
ti užtvanka, jau pratrūkusi dar prieš įvy
kius Afganistane?! Ar dabartinis Irano 
diktatorius tik nėra jau Kremliaus ranko
se? Dvasiškio rūbai ir dvasiškio titulas 
„ajatola“ (vyskupas) čia nieko nereiškia.

***
Iš visa tai aiškiai matome, kad Sovietų 

tankų įsiveržimas į Afganistaną sukėlė ir 
sukels ne vieną, bet daug pavojingų ir la
bai aktualių problemų pasaulio mastu.! 
Jos yra ir bus pavojingos ir aktualios kaip 
niekad prieš tai, nes jos kils ne vakari; 
gyvybės ar mirties židinio atotolyje (kai 
tai buvo, prisiminkim Čekoslovakiją, 
Vengriją, Angolą, Kubą ir t.t.), bet paties 
židinio viduryje; kylančiomis problemo
mis pats židinys bus draskomas. Jam ap
saugoti vakarų priemonės ir pajėgumas, 
nesukeliant trečiojo pasaulinio karo, yra, 
palyginti, ribotas. Kremlius tai labai ge
rai žino; jis žino dar daugiau — jam rei
kia skubėti, kol Kinija militariškai vis 
dar bejėgė.

Afganistano įvykis nėra atsitiktinis ar 
savaime išdygęs, Afganistane subrendęs. 
Pamiršus Jaltą, šio įvykio šaknų reikia 
ieškoti anų laikų politinio „genijaus“ dr. 
Kisingerio išgalvotoje ir sukurtoje vadi
namojoje „detentėje“.

Detante buvo reikalinga, jeigu ne iš
imtinai, tai visų pirma Sovietams. Anuo 
laiku, prieš detantę, ekonomiškai Sovietai 
buvo nusialinę, militariškai, technikos ir 
naujų išradimų požiūriu labai atsilikę. 
Ypač ši pastaroji 'aplinkybė nervino Krem
lių.

Dr. Kisiingerio politinis „genijus“ miaitė 
detantę kiek kitokioje šviesoje. Vakarai 
žiūrėjo į detantę kaip į bičiulišką suartė
jimą su Sovietais. Juo nuoširdesnis ir ge
resnis būsi, juo daugiau duosi, juo ma
lonesnis bus taip pat tas, kuris gauna ir 
ima.

Kremliui tik tai ir tereikėjo. Kol va
karai liūliavo save apgaulingais Sovietų 
draugiškumo sapnais, Kremlius prisigro
bė arti 60.000 milijonų dolerių, prisistatė 
fabrikų ir apsiginklavo moderniausiais 
ginklais, kurių skaičius ir jėga prašoka 
viso likusio pasaulio ginklus. Ir kas da
bar gali užginti Kremliui prie Čekoslova
kijos, Etiopijos, Angolos, Jameno, Mozam
biko prisidėti dar ir Afganistaną?

Argi tas, kuris vis dar nežino kaip ir 
neranda priemonių kaip išlaisvinti 50 sa
vų piliečių, pagrobtų mažos valstybės — 
Irano?

Gerai, kad mes, Romos katalikai, turi
me vieną amžiną paguodą — tikime į 
„cudus“. Tokiais atvejais retkarčiais jie 
gali būti naudingi.

Iki pasimatymo
čia arba Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

SUNKIAUSIAI IŠTARIAMI ŽODŽIAI

Prancūzų psichologai priėjo išvados, 
kad visomis kalbomis sunkiausia ištarti 
žodžius ,,Aš neteisus“.

Skaitytoju totaliai
LIETUVĄ (LAIKAU ANTRA SAVO 

TĖVYNE

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
47-atme „Europos Lietuvio“ numeryje 

Jūs patalpinote straipisnį apie mano leidi
nį „Europos Adomas“ bei jo 'autorių. Dė
koju Jums nuoširdžiai už dėmesį, skirtą 
mano veikliai už Lietuvą, kurią laikau ant
ra savo tėvyne, šveicarai visada kovoda
vo ir už kitų tautų laisvę, dėl to nenuos
tabu, kad ir aš, susižavėjęs lietuvių tauta 
bei jos įdomia kalba, pasiryžau padėti jai 
atgauti nepriklausomybę. Dėl to aš ir 
1941 m. nepasišalinau i'š Lietuvos, idant 
išgelbėčiau savo kailį, o iš pasiryžimo sa
vo gimtinėje tęsti kovą už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Tokiu būdu atsirado ir leidinys „Euro
pos Adomas“, ir jis nebus paskutinis 
tos rūšies raštas. Tą kovą mini ir ki
ta .knygutė — ,,BliCk in die Zeit“ —, ku
rią neseniai jums išsiunčiau. Tš to paties 
noro padėti man brangiems lietuviams 
parašiau veikalą „Valančiaus šviesa už 
marių“, kuris neužilgo išeis Romoje. Ši
tokiu ryžtu ketinu teigti savo dienas.

Dar kartą Jums dėkodamas už malonią 
atidą, sveikinu Jus, Gerb. Pone Redakto
riau, ir linkiu Jums ir Jūsų laikraščiui 
sėkmės ir 1980-uose metuose.

Jūsų
Juozas Eretas

AR KALĖDŲ ŠVENTĖMS TINKA 
P. (PICASSO IMITACIJA?

Nors ir po Naujų Metų tegavau „Euro
pos Lietuvio“ kalėdinį (49-50) numerį, bet 
džiaugiausi jo įvairiu turiniu, ypač D. 
Šostakovičiaus atsiminimų ištrauka apie 
komunistų „-tėvo ir mokytojo“ Stalino el
gesį su kompozitoriais. Tačiau mane ne
maloniai nustebino laikraščio pirmajame 
puslapy šalia vyskupo A. Deksnio žodžio 
atspausdinta neva Madonos paveikslas, 
kuriuo imituojama didžiojo antihumianisto 
Pablo Picasso moterų darkymo maniera.

Kaip žinia, tyčiodamasis iš žmonių, šis 
ispanų kilmės tapytojais (1881-1973) ne 
kartą yra vaizdavęs moteris kaip dvivei
dės, su kiaulės ar gyvatės snukiais. „Eu
ropos Lietuvy“ atspausdintame paveiksle 
moteriškės veidas primena arba boksinin
ko kumštį, arba futbolo sviedinį, o jos 
kūdikis taip pat atrodo sufutbolintas. Jei
gu aplink moteriškės galvą nebūtų nupieš
tos >aureolės, sakytume, kad redaktorius, 
gnįžęs ilš futbolo rungtynių, savo links
mais satyriškais įspūdžiais norėjo pasida
lyti su savo Skaitytojais. Bet atspausdin
tame paveiksle ant moteriškės ir jos kū
dikio galvų yra nupieštos aureolės, kurios 
pagal tradiciją simbolizuoja atvaizduotų 
asmenų šventumą. Taigi 'šitos aureolės 
nurodo, kad jomis paženklinti žmogiški 
pavidalai turėtų reikfšti šv. Mergelę Mari
ją su jos šventu Kūdikėliu. Tačiau ar prie 
šių sufutbolintų veidų tinka šventumo 
aureolės?

Ypač netinka, jei moteriške ir jos kūdi- 
dikiu buvo norima priminti šventąją Ma
doną Kalėdų dieną. Man atrodo, kad ap
skritai krikščionims yra nepriimtinas 
žmogaus veido darkymas — šiuo atveju 
pavertimas bokso kumščiu ar futbolo ka
muoliu. Tai yra patyčia iš žmogaus, nes 
veidas labiausiai išreiškia žmogišką as
menį, nes kiekvienas žmogus verkia ir 
juokiasi tik savo veidu (ko joks gyvulys 
nepajėgia). Todėl sudarkytas veidas iki 

futbolo juo labiau netinka Mergelei Mari
jai ir jos mylimam, švelnučiu! dieviškam 
Kūdikiui. Šitai atrodo pasityčiojimu iš 
brangiausių krikščionims asmenų, kurie, 
be abejo, turėjo dvasingus ir imdividalius 
veidus.

Kadangi „Europos Lietuvio“ skaitytojų“ 
žymi dalis yra krikščionys, manyčiau, 
kad krikščioniškų švenčių proga laikraš
čiui nedera skelbti tokių paveikslų, koks 
buvo išspausdintas Nr. 49-50. Argi neuž
tenka lietuviams krikščionims skausmo 
dėl komunistų patyčių okupuotoje Lietu
voje?

Muenchenas, 1980.1.2.
Dr. Jonas Grinius

BŪTINAI REIKALINGA REFORMUOTI 
DBLS SUVAŽIAVIMUS

Tai auksinė M. B-nės mintis dėl suva
žiavimų reformavimo („E.L.“ 1979 m. 
Nr. 49-50).

Jeigu pagal M. B-nės laiške išdėstytus 
pagrindus vyktų įsuvažiavimai, tai jie bū
tų darbingesni ir įdomesni, nes juose dau
giau atsispindėtų atstovų, o ne valdybos 
mintys, kaip dabar būna.

Norėčiau kai kuo jos mintis papildyti. 
Pirmiausia, kad suvažiavimas būtų sėk
mingas ir darbingas, būtinai reikalingas 
labai demokratiškas, neutralus, geros orien 
tacijos ir pats mažai kalbantis, bet kitiems 
kalbėti leidžiantis pirmininkas. Tokį pir
mininką privalėtų išsirinkti atstovai, o 
nepasitikėti valdybos pasiūlytuoju.

Kitas būtinai reformuotinai dalykas — 
valdybos dydis. Nebūtina joje turėti sep
tynis asmenis, būtų gana penketo, jeigu 
jie bus įgerai susipažinę su socialine, kul
tūrine ir kitų sričių lietuviškos veiklos 
metodika, kuri yra būtinai reikalinga or
ganizaciniam gyvenimui. Tuo būdu būtų 
galima pasiekti: „Mažiau kalbų, o dau. 
giau darbo“.

Ir trečia — DBLS valdybą būtinai reikė
tų kasmet perrinkti visą iš naujo, kad 
visuomet būtų atviras kelias ateiti nau
jiems žmonėms, nes tas atneštų naujo 
kraujo visai organizacijai. Per ilga žmo
nės išsisemia, apdulksta ir nebeturi ener
gijos ką nors nauja nuveikti. Todėl ir jų 
rengiamieji suvažiavimai pasidarė tokie, 
apie kokius rašo M. B-nė.

M. B-nė mini Vilniaus universiteto mi
nėjimą. Turint tą ir kitus parengimus gal
voje, reikėtų pasakyti, kad valdyboje bū
tina turėti kultūrininkų, kurie pajėgtų 
suprasti įvykio reikšmę ir galėtų ką nors 
didesnio surengti. Stasys Kasparas

PARAMA „EUROPOS LIETUVIUI“

IV PLJ Kongreso Finansų Komiteto 
vardu dėkoju Jums už išsamų ir objekty
vų visuomenės informavimą apie Kongre
so ruošos darbus, jo eigą ir atsiekimus.

Finansų Komitetas, vertindamas Jūsų 
paramą, paskyrė Jums 50 dolerių piniginę 
paramą.

Sveikindamas Jus Kalėdų švenčių pro
ga, linkiu visokeriopo pasisekimo naujuo
se 1980 metuose.

Mečys šilkaitis
Iždininkas

GAMTOS IŠDAIGOS

Naktį iš gruodžio 5 į 6-tą Vilniaus 
apylinkėse trankėsi perkūnas, o Papio 
ežere, apie 30 km nuo Vilniaus, nei iš šio, 
nei iš to ėmė kibti lydekos.

Širvintų apskrityje lapkričio mėn. pa-
baigoje ėmė dygti grybai.

OLIMPINIAI LIETUVOS BALANDŽIAI

Maskvoje per olimpiados iškilmes bus 
paleista 22 tūlkst. balandžių, jų tarpe 4 
tūkst. iš Lietuvos. 3 tūlkst. balandžių pa
teiks kauniečiai, o 1 tūkst. kitos Lietuvos 
vietovės.

Lietuvos balandžiai jau yra treninuojia- 
mi, nes ir jie varžysis skrisdami į namus. 
Prieš tad jie bus visi sužieduoti olimpą, 
niiais žiedais. Parlėkusių batandžių savi
ninkai turės nuimti nuo jų žiedus ir pri
statyti teisėjų kolegijoms.

Iš Maskvos į Kauną yra 1.000 km, bet 
balandžiai parskris į namus rytojaus die
ną.

Littuviai tą paukštį vadina dvejopai: 
žemaičiai balandžiu, o ’aukštaičiai karve
liu, o latviškai jis — baluodis, ir tai no. 
dytų, kad jo pavadinimas yra bendras 
baltų-asisčių kalbos žodis.

PREMIJOS LIETUVIŲ RAŠYTOJAMS

Viena Prahos (Čekoslovakija) leidykla 
lietuvių rašytojui J. Avyžiui paskyrė 1978 
m premiją už jo knygą „Sodybų ttuštėgi- 
mo metas“, kuri dabar išleista čekų kal
ba. Neseniai ir Hanojuje kritikas ir ver. 
tėjas Le šonas išvertė tą knygą į vietna
miečių kalbą.

Poetas E. Mieželaitis už poeziją susilau
kė Irluilgarijos valstybinės tarptautinės 
premijos.

Abu rašytojai yra Lenino ordino lau
reatai

„ŠLUOTOS AUKSINĖS MINTYS
Nuo tada, kai pabėgo mano vyras, jokio 

gyvulio nelaikau.
(Iš pareiškimo kolūkio valdybai)
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Kronika
DBLS SKYRIAMS

Visi EfEILS skyrių pirmininkai prašomi 
pranešti Centro Valdybos sekretoriui 
Aleksui Vilčinskui savo vaidybos narių 
pavardes ir adresus.

Taip pat primename, (kad, prasidėjus 
niaujdemls matas, visi nariai privalo su
mokėti solidarumo mokestį. £1 mokes
čius renka skyrių iždiniinkiaii.

DBLS CV

EKSKURSIJA I AMERIKĄ

Tautinių šokių grupė ,,Lietuva“ birže, 
lio mėnesio gale vyksta į Čikagą — į Pai- 
saulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventę.

Jei kas norėtų prisdjuniglti ir vykti kar
tu į Jungtines Amerikos Valstybes, pra
šome iki sausio mėn. galo pranešta: F. 
Senkuvienė arba V. Jurienė, 11 London 
Lane, (Bromley, Kent, BRI 4HB., arba 
skambinti 01-460.2592.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Kun. J. Sakevičius — 10 sv.
O. M. Žemaičiai — 5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 50 dol. IV PLJ 
Kongreso komitetas, 10 sv. A. šimkevi- 
čiius, 9 sv. J. Refrenas, 8 sv. R. Gustainis, 
po 5 sv. J. Matulis, J. Gudaitis, V. La
pinskas, B. Drevinsdoas, P. Matulevičius,
P. Pukys, J. Siaiuka, J. Lideika, P. Mi. 
liauslkas ir P. ŠabCinsIkas, 4 sv. B. Kuz- 
minlslkadtė, po 2,50 sv. J. Gipas, V. Puido
kienė ir A. Kukanauskas, po 2 sv. V. Važ- 
gauskas, P. Morkūnas ir M. Janulis, 1,50 
sv. M. .Mozūras, 1,25 sv. J. Liclbė,, po 1 sv. 
P. Vasils, J. Sankaiuskas ir A. Kadžionis.

KALENDORIAUS DAR GALIMA GAUTI

Nidos leidžiamojo sieninio kasdien nu
plėšiamo kalendoriaus su pasiskaitymais 
1980 metams dar galima gauti.

Jis tiktų kaip graži dovanėlė bičiu
liams: prisimintų ištisus metus, kas buvo 
toks geras atsiųsti.

Kaina Nidos Knygų Klubo nariams ir 
„Europos Lietuvio“ skaitytojams 5 dol., 
arba 2,50 sv., arba 9 vokiškos markės (ne- 
nariams 6 dol., arba 3 sv., arba 10 vokiš
kų markių).

Londonas
KADA SOLISTĖ GINA ČAPKAUSKIENĖ 

PASIRODYS BRITANIJOJE?

Kanados lietuvių lakštingala — solistė 
Gina čapkauskienė į Britaniją atvažiuos 
vasario 7 d.

Vasario 8-9 dienas ji praleis Škotijoje, 
o po to grįš į Londoną, čia ji dainuos Va
sario 16 d. minėjime, kuris kaip tik ir 
rengiamas šįmet vasario 16 d., šeštadienį, 
Londono Sporto socialiniame klube.

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio27 d., sekmadienį, 16 vai. Liet. Na
muose, 2 Ladbroke Gardens, W11, šau
kiamas Lietuvių Namų klubo narių meti
nis susirinkimas.

Pagal (klubo įstatus, bus renkama nau
ja klubo valdyba ir pirmininkas. Prašome 
visus klubo narius dalyvauti.

K. T.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius 
1980 m. sausio 26 d.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 8.00 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Staliukų rezervacijos mokestis (4 asm.) £1.00 
įmokamas užsakant. Staliukus patartina užsi
sakyti iš anksto, nes vėliau gali pritrūkti sėdi
mų vietų. Įėjimas £1.00

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.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIAMS

Artėjant Centrinio Skyriaus valdybos 
metiniams rinkimams, prašome siūlyti 
kandidatus į valdybą, revizijos komisiją 
ir į DBLS atstovų suvažiavimą.

K. T.

DVYLIKA PRENUMERATŲ

Londono Lietuvių Moterų ,Dainavos“ 
Sambūris užsakė dvylikai nepasiturinčių 
lietuvių ,,Europos Lietuvį“ 1980 metams.

ŠAUNUS N. METŲ SUTIKIMAS

Šiais metalis Čikagoje bus tautinių Ko
kių šventė, ir londoni'škė ,,Lietuva“ jau 
antrą kartą ryžtasi dalyvauti. lEIet kelio
nei reikalingi pinigai.

Tėvų komitetas Sporto ir socialinio klu
bo salėje surengė N. Metų sutikimo ba. 
lių, kurio pelnas Skiriamas grupės kelio
nės išlaidoms.

Nors oras buvo sibiriškas, bet balius 
vis dėlto sutraukė arti šimtinės žmonių. 
Svečius prie stalų aptarnavo .grupės 
grakščiosios šokėjos. Gardžius lietuviškus 
valgius virtuvėse gamino V. Jurienė, G. 
Neiberkienė, A. Ludvig, A. Kasparienė, P. 
Senkuvienė ir kitos. Salės papuošimas ir 
muzika sudarė gerą nuotaiką. Užgesus 
salės šviesai, atsisveikinta su 1979 metais. 
Vėl šviesą uždegus, sveikintas! su 1980 
metais, griausmingai sudainuojant Ilgiau
sių ir geriausių metų. Klubo valdybos 
pirmininikials pasveikino visus, palinkėda
mas, kad prasidedančioj i 80.toj i šio šimt
mečio dekada būtų sveikatinga ir turtin
ga Londono lietuviškai bendruomenei. 
Muzikai baigus savo įsipareigojimą,, žmo
nės dar vis dainavo ir šoko ir nenorėjo 
skirstytis.

S. K.

BUDĖJIMAS PRIE SOVIETŲ 
AMBASADOS DĖL SERGIEJAUS 

KOVALIOVO
Gruodžio 27 di. suėjo 4 metai, Onai bio

logais Sergiejuis Kovaliovas buvo areštuo
tais ir vėliau dėl LKB Kronikų nuteistas 7 
metams darbo lageriui ir 5 metams trem. 
ties.

Tą dieną Londone reikšmingai atžymė
jo St. Bede's parapijos Amnesty Interna
tional skyrius, vadovaujamas kunigo Mi
chael Evans, ir St. lElede's katalikų mo
kyklos jaunimo žmogaus teisių grupė: 
surengė budėjimą prie sovietų ambasa
dos Londone. Nors buvo labai vėjuota ir 
lietinga dienia, bet budėtojų netruko — 
vis būdavo apie 30 asmenų, daugiausia 
jaunimo su plakatais, reikalaujančia® pa>- 
leisti S. Kovaliovą. Budėta nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

Prie šios parapijos budėtojų buvo pri
sijungę P. Mašalaitis, kun. Jonas Sakevi
čius, MIC, ir S. Kasparais.

S. K.

JONO IR STELLOS BABILIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Sausio 2 d. vakare Londclmo lietuviškos 
parapijos Šv. Kazimiero klubas surengė 
išleistuves J. S. Babiliams, išvykstantiems 
į Australiją pas sūnų Ronaldą.

Išleistuvių .metu trumpą žodį tarė Juo
zas Šemetai, pažymėdamas, kad Jonas Ela. 
biliiuis yra šio parapijos Šv. Kazimiero 
klubo kūrėjas, ir palinkėjo jiems kloties 
kengūrų krašte.

S. Kasparas atsisveikinimo kalboje pri- 
I minė, kad Joniais Babilius yra gimęs Slko-

kolekcijų namuose nuo balandžio 30 d. 
iki gegužės 4 d. Vienam aerneniui į dieną 
kainuos DM 25. Praktiškuosius paruošia
muosius darbus ir toliau vykdo Stuttgar- 
to lietuvių kapelionas kun. Kazimieras 
Senkus. Aptarta pagrindinė suvažiavimo 
tema, ir numatyti paskaitininkai.

Taiip pat tartasi PLRK kunigų vienybės 
Vokietijos skyriaus statuto projekto rei
kalais. Jį yra paruošęs kun. K. Senkus. 
Statutas galės būti galutinai priimtas 
bendrame kunigų suvažiavime.

Galiausiai kalbėtasi apie Kunigų savi
šalpos fondą.

Sausio 3 d. kunigai bendrai laikė, šv 
Mišias ir išklausė Sielovados direktoriaus 
turiningo ir įdomaus pamokslo.

Kun. Bronius Liubinas

LKD METINIS SUSIRINKIMAS

1979 m. gruodžio 1-2 dienomis Freu- 
denstadte vyko lietuvių kultūros draugi
jos metinis susirinkimas. Draugijos nariai 
susirinko bemaž šeimyniškoje nuotaikoje 
draugijos pirmininkės dfr. Weigel priva. 
šiame bute, jos patogiame ir erdviame 
svečių kambaryje. Apsinakvojom taiip pat 
netoliese viešbuty.

Susirinkimą atidarė ir nuveikto darbo 
rezultatus suvedė pirmininkė, dr. Weigel. 
Draugijos nariais yra lietuviškojo meno, 
literatūros bei švietimo darbuotojai vaka
rų Europoje, o taip pat keli aktyvesni ei
liniai piliečiai, nes juk ir literatai ir me
nininkai nekuria tik sau, o ir eiliniams pi- 
lieoiamls. Pranešimo metu išryškėjo tos 
lietuviškosios veiklos gyvybingumas. Pa
matėm ir turėjom pagrindo džiaugtis, kiad 
mūsiškė lietuviškoji išeivija (o čia reikia 
suprasti ir emigrantus, ir pabėgėlius, ir 
tremtinius, ir kaip jie bebūtų palikę gim
tinę) — tai nuo tautos kamieno privers
tinai nulūžusi šakelė, bet ji gyva. Ji ža
liuoja. Daktarė Weigel priminė kelis 
draugijos renginius, kurie — mūsų sąly
gomis — buvo gana pavykę.

Po to sekė draugijos kasininko Tendze- 
goiskio ataskaitinis pranešimas. Su dideliu 
kruopštumu jo vedama pajamų-išlaidų 
atsiskaitymas. Visos išlaidos pateisinamos 
dokumentais ir tikslios.

Susirinkimas pritarė ligšiolinei draugi
jos valdybos veiklai, padėkojo valdybos 
nariams už jų asmeniškas pastangas, o 
ypač poniai dr. Weigel už jos aktyvią 
veiklą ir gana didelę materialinę paramą. 
Diskusijose dalyvavusieji atkreipė dėmesį 
į diar kelis momentus, į kuriuos draugija 
turėtų atkreipti dėmesį, o 'būtent — sekti 
įvykius ir jautriai reaguoti į kiekvieną 
atvejį, kuris susijęs su lietuvišku gyveni
mu.

Sekančiai valdybos kadencijai buvo pa
siūlyta šeši kandidatai, iš kurių penki iš
rinkti valdybom dr. Weigel, Ivinskienė, 
kun. Senkus, Tendzegolsiki's, Palavinskas. 
Valdyba šitaip pasiskirstė pareigomis: 
sekretorė — Ivinskienė, kasininkas — 
Tendzegolskis, pirmininko pavaduotojas 
— kun. Senkus ir pagaliau, kaip ir pa
prastai, lietuviškai tarpusavy ,Jbesikuk- 
lindami“, susitarė: pirmininko pareigas 
laikiniai! sutiko eiti Palavinskias, kadangi 
dr. Weigel šiuo metu labai apsikrovusi 
savo tiesioginiu darbu.

Po pietų eita prie sekančio punkto: 
draugijos nario rašytojo Cinzo romano 
,,Raudonojo arklio vasara“ aptarimo. Re
feravo Liplšienė. Referentė tuojau pat pa
sigedo rimto dalyko, o būtent paties ro
mano autoriaus. Tad ir pats referatas ir 
po to įvykusios diskusijos nebuvo visai iš
baigti. Lyg ir kiltų kuriame nors romano 
momente klausimas ar patikslinimo rei
kalinga scena — autoriaus nėra, ir ta 
scena lieka ar neaiški, ar net dviprasmiš
ka. Pavyzdžiui, anaiptol ne savaime su
prantamais dalykas tai, kad pagrindinis 
siužeto herojus ir jo tėvas yra lietuviai; 
bet kad kur nors, kokiame nors kampely 
užtiktum jų sentimentų savo tėvynei? Jei 
jau prileisti, kad romano herojui, dakta
riukai, jau čia, vakaruose, Išaugusiam, 
tiek ten tėvo gimtinė ir terūpi — tai jau 
tėvui, ypač scenose pokalbiuose šu sū
numi, būtų lyg ir pats normaliausias daly, 
kas: ,,... o ten, ana mano tėvynėje buvo 
kitaip ar 'anaip“. Bet, gaila, tai nerasi 
knygoje ir veltui mėginsi dar vartyti ar 
ieškoti. Kita mintis vėl peršasi knygą 
perskaičius, kad čia romano mintis nesi
baigia; lyg ir lauktum romano tąsos. Be
ne dr. Grinius sakė girdėjęs, kad romarib 
tąsą raižytojas iš tiesų planuoja ar net jau 
rašo, tik kitu pavadinimu. Lauksim!

Gerų ir puikių romano pusių radome 
taip pat daug (anos suminėtosios, 'beje, 
irgi nesuprastinos kaip blogosios pusės, o 
tik diskusijų dalyviai negavo 'atsakymo į 
kilusius klausimus). Labai spalvinga kal
ba, gausu ir vykusiai parinktų epitetų.

Po vakarienės sekančiu, dienotvarkės 
punktu sekė dr. J. Griniaus paskaita. Nu
matęs jis buvo temą: ,,Socialistinio realiz
mo literatūra“, bet besiruošdamas paju
to, kad tema per plati vieno vakaro dis
kusijoms, todėl ir pasitenkino too, kad 
keliais sakiniais apibrėžė ,,socialistinio 
realizmo“ sąveką, o išsamiai išnagrinėjo 
du šios srovės kūrinius, Avyžiaus romaną 
„Chameleono spalvos“ ir Grušo dramą.

Šituose veikaluose, kaip juose beieško
tum ,,socializmo“ aspektų ir šiuos reika
lavimus atitinkančių personažų, — jų ne
rasi, juos tegalima pripažinti tik kaip 
atitinkančius realumą, bet dievaž ne ,,he- 

I rojiškąjį socializmą“. Kažkas leptelėjo: 
tik tokiems nusipelniusiems tarybinei sis
temai rašytojams, kaip Avyžius, Grušas

tijoje ir jo charakteryje yra palinkimo į 
Škotišką nerimą, į norą vits keliauti. D. 
Britaniją jis palieka jiau ketvirtą kartą. 
Jaunystės metais buvo iškeliavęs į savo 
tėvų gimtąją Lietuvą ir ten įsijungęs dirb
ti į kialtallašlkias jaunimo organizacijas. 
Grįžo prieš antrąjį pasaulinį kairą, o po 
fcairo išvyko į JAV ir Kanadą. Šeimai pa
augus, parvažiavo Londonan, po kiek lai. 
iko iškeliavo į Australiją, ibet ir vėl pa
matome jį Londone. Atsisveikiname ir 
šįkamt su viltimi, kald vėl pasimatysime ir 
dirbsime Londone.

S. Kasparas saike, kad su Jonu Babi
lium buvo lengva dirbti, nes jis bekeliau
damas buvo įsigijęs daug patyrimo, kaip 
lietuviška veikla vyksta kituose kraštuo
se. Talentingais, pareigingas ir nesibijąs 
niekam pasakyti tiesą į akis, beit kartu 
labai tolerantingas. Posėdžiuose ir susi, 
rinkimuose jam nebuvo draugų — svar
biausias dalykas organizacinė ir teisinga 
veikla. O už posėdžių ir susirinkimų ribų 
jam visi lietuviai buvo draugai. J. Babi
lius dalyvavo Rūtos 'draugijoje, Londono 
lietuviškoje parapijoje, Sporto ir sociali
niame klube, šv. Kazimiero klube, Lom- 
dlcino lietuvių chore, D. lEIritianijos Lietu, 
vių Bendruomenėje. Daugelį metų jis pra
leido šių cirganiziaicijų valdybose, eidamas 
įvaiirtlausiiais pareigas. S. Kasparui su' juo 
teko dirbti kai kuriose valdybose net po
25 metus. Baigdamas jis apgailėjo, kad 
netenkame vieno savo bendruomenės 
geriausio sūnaus, bet gal Australijos lie- 
tluiviiiaii pasidžiaugs jį gavę.

Palinkėjęs jaukaus gyvenimo naujame 
krašte, perleido žodį pačiam Jonui Babi
liui, kuris 'atsisveikiinidamas linkėjo Lon
dono lietuviams gyventi vienybėje, pla
nuoti savo veiklą po lietuviškos parapijos 
stalgu, nes tai esanti vienintelė organiza
cija, kurtais ateitais dar labai ilga. Tai ro
do išeivijos praeities istorija: daug įvai
rių organizacijų susikuria ir dingsta,, o 
parapijos lieka,. Reiškė tikėjimą, (klaidi dar 
sugrįš laisvėn. Lietuvon, o grįždamas ne
užmirš ir savo gimtosios Škotijos ir Lon
dono, kad savo amžiaus pabaigoje galėtų 
pasigrožėti čia lietuviška bažnyčia.

K. Medžiokalnis

Bradfordas
VYČIO KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas metinis klubo narių susirinki, 
mas.

Darbotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kt.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

Manchesteris
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

LKVS-gos ,,Ramovės“ Mančesterio sky
riaus vaidyba šaukia sausio 26 d., šešta
dienį, 5 vai. vakare, visuotinį metinį na
rių susirinkimą, įkuriame bus aptarti sky
riaus reikalai bei išrinkta nauja valdyba 
ir revizijos komisija.

Kvorumui nesuisirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtais 30 minučių, 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Visus marius kviečiame dalyvauti. Su. 
sirinkimas vyks Lietuvių klube.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
PIRMAS DIDYSIS BLYNŲ BALIUS 

1980 M.

Nottinghamo Moterų Draugija sausio
26 d., šeštadienį, ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) rengia blynų balių. Pra
džia 6.30 vai.

Bus gausi muzika, ir visi galėsim tru
putį patrepsėti. Tik prašom nepavėluoti 
užsirašyti Nottinghamo telefonais 702762 
arba 871694. Vietiniai gali kreiptis tiesiai 
į Moterų Draugiją.

Nottinghamo Moterų Draugija

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., šešitadiieinį, 6 vai., ukrai
niečių klube, 80 Molesworth St-, šaukia
mas EjZILS Rochdale skyriaus narių me
tinis susirinkimas.

Visus narius maloniai prašome daly
vauti.

Skyriaus valdyba

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 

KUNIGŲ PASITARIMAI

Pačioje metų pradžioje susirinko kata
likų kunigai į Dieiburgą pasitarti bėga
maisiais reikalais. Iš 10 lietuvių sielova
doje dirbančiųjų pasitarimuose dalyvavo 
8. Vadovavo Sielovados direktorius kun. 
dr. Kcinstainltlilniais Gulbinas OFM Cap. Pir
moj eilėj buvo nusistatytas prielšvelyki- 
nio susikaupimo planas. Ir šiemet jis bus 
pradėtas Vokietijos šiaurėje — Bremene 
kovo 1 d., o baigsis balandžio 6 d. Mem- 
minlgene. Bus aplankytos galimai visos 
didesnės lietuvių .grupės, jas lankys pats 
Sielovados dlirefcitoriuis. Tik poroje vieto
vių tai atliks kaiti kunigai.

Toliau buvo svarstyti lietuvių suvažia
vimo 1980 m. reikalai. Galutinai sutarta 
jį daryti Dieiburge Mainzo vyskupijos re

ir kiti, ir teleidžiama rašyti realiai. Savo 
knygoje Avyžius vienoje scenoje pavaiz
duoja ,.paskutinę Vakarienę“ primenanti 
vaizdą, ir vienas iš „apaštalų“ kalbėda
mas apie perdėm kritiškai parašytą ir 'too 
visuomenei netinkantį romaną sako: 
,,...prieš penkiolika metų būtų už tokią 
knygą pasodinę...“ Pasiutusiai peršasi re
plika: ir dabar pasodintų, brolau, jei ta
vo pavardė nebūtų Avyžius.

Diskusijose gyvai dalyvavę susirinkusie
ji bandė susigaudyti kultūrinio ir meni, 
nio gyvenimo aktualijose Lietuvoje.

Rytojaus dieną po pamaldų, kurias at
laikė kun. Senkus, draugijos nariai 'tęsė 
susirinkimą. Paskutiniu klausimu grynai 
politiniais reikalais vyko gyvos dskusijos, 
ir priimti konkretūs nutarimai. Naujoji 
valdyba numatė suaktyvinti veiklą, įtrauk
ti daugiau pajėgių narių, koordinuoti prie
mones su kitomis organizacijomis.

A. Palavinskas

Skautiškuoju keliu
1980 — JAUNŲJŲ VADOVŲ METAI

Lietuvių Skautų Sąjunga jau gyvuoja 
daugiau kaip 60 metų, lavindama lietuviš
ką jaunimą ir ruošdama jį tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. Daugelis skau- 
tavusio jaunimo tapo svarbiais lietuviškos 
ir gyvenamųjų kraštų visuomenės darbuo
tojais bei pareigūnais. Nemažas būrys sa
vo įsigytą patirtį panaudoja pačioje Są
jungoje: vadovauja skautų vienetams ir 
dideliu pasiaukojimu dirba lietuviškam 
Skautavilmui. LSS ateitis yra mūsų jau
nesnių vadovų rankose. Kaip jie bus pa
ruošti vadovavimo darbui, kaip jiems bus 
įdiegti skautiški idealai bei skautiška 
dvasia, taip ir mūsų Sąjunga gyvuos atei
tyje.

Gyvendami išsisklaidę po platų pasaulį, 
turime rūpintis ne vien jaunosios kartos 
charakterio ugdymuį bet taip pat ir lietu
vybės išlaikymu. Dabarties naujovės, di
deli atstumai ir kt. vis sunkina šiuos įsi
pareigojimus vykdyti. Todėl darosi vis 
svarbiau jungti vadovų jėgas ir bendro, 
mis pastangomis kreipti mūsų jaunimą 
skautiškų idealų ir lietuvybės taku. Tai 
galėsime pasiekti tik sujungę vyresniųjų' 
vadovų išmintį ir patyrimą su jaunesnių
jų vadovų entuziazmu ir energija.

Skelbiu 1980 m. JAUNŲJŲ VADOVŲ 
METAIS. Stenkimės šiuo laikotarpiu in
tensyviai lavinti jaunus vadovus ateities 
darbui: ruoškime kursus, suvažiavimus, 
seminarus ir pan. Bandykime perduoti 
jaunesniems tą skautavimo meilę, entuzi
azmą ir didelį pasitenkinimą, kurie išlaikė 
ir sbilpiriino mūsų Skautų vadovų eiles vi
sais metais.

STENKIMĖS išgirsti jaunųjų vadovų 
norus, suprasti jų gyvenimo pažiūras, 
naikinti laiko primestas galvojimo sienas.

IŠMOKIME pasitarti su jaunesniais va
dovais, kad jie pasitikėtų mumis, o mes 
Suprastume juos.

DĖKIME PASTANGAS iškelti jaunes
nių vadovų darbus ir pasiekimus, juos 
įvertinti ir toliau skatinti jų energiją Są
jungos gerovei.

lElroliai ir sesės, — STIPRĖKIME DIRB- 
DAMil KARTU!

Budėkime!!
1979 m. lapkričio mėn.

v.s, Sigitas Miknaitis
LSS Tarybos Pirmininkas

ILGAIS SIDABRINIAIS NAGAIS KATĖS
Žinomasis JAV kultūrininkas, poetas ir 

kritikas Pr. Visvydas „Draugo" Nr. 70, be 
kita ko, nusiskundžia moterimis:

„Neseniai kultūrininkų vaišėse buvau iš 
eilės draugiškai glėbesčiuojamas kelių iš
sikvėpinusių ponių. Nesigyniau. Juk man 
moteriškų emocijų proveržiai nepakenks. 
Deja, taip manydamas klydau.“

Grįžęs namo jis pajuto, kad jo kaklo 
užpakalis kraujuoja. Atbulas pasižiūrė
jo veidrodin, ir „o ten ant kaklo, tarp 
mano plaukų likučių raudonavo du stam
būs įdrėskimai. Kad tave kur bakūžė! Kas 
Įdrėskė? Nejaugi vampyras? Spygliuota 
viela?“

Gerai pagalvojęs nusprendė, kad tai bū
siančios viena iš tų kvapnių ponių su il
gais sidabriniais nagais.

Po tokio atsitikimo jis atvirai pataria 
kultūringoms ponioms štai ką:

„Meskite velniop tuos raganiškus na
gus. Juk nesate katės. Kam draskyti sa
vo bičiulius".

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — sausio 27 d., 12.30 
vai.

NOTTINGHAME — sausio 27 d„ 11.15 
vai., židinyje.

LEICESTERYJE — sausio 27 d.., 14 vai., 
Švč. širdies bažnyčioje.

NOTTINGHAME — vasario 3 d'., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTON SPA — vasario 3 d., 14 
vai., šv. Petro bažnyčioje.

COVENTRYJE — vasario 3 d., 16 vai., šv.
Elzbietos bažn.
NOTTINGHAME — vasario 10 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
KETTERINGE — vasario 10 d., 14 vai, 

šv. Edvarde.
BRADFORDE — sausio 20 d., 12.30 vai., 

atsimenant a. a. Aug. Lešinską.
BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 vai.
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