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Sagai ir pedar sagai 
Afganistane

Kažin, ar turės kokios nors reikšmės 
JAV prez. Carterio reikalavimai, kad Sov. 
Sąjunga atitrauktų savo kariuomenę įš 
Afganistano. Ar nenueis tik vėjais ir visi 
protestai ir J. Tautų nutarimai? Kaip 
Anthony Mascarenhas „The Sunday Ti
me's“ savaitraštyje rašo, ten viekas jau 
perimta į rusų rankas. Jam vienas valdi
ninkas sakė, kad sovietinis „patarėjas“ 
liepė nebesiredyti įstaigoje, — jis pats pe
rėmė darbą. • Tokių atsitikimų esą daug. 
Iš tikrųjų tie patarėjai užplūdo kraštą ir 
užima žymesnes vietas Karmalio vyriau
sybės įstaigose. Per mėnesį tų patarėjų 
buvę atgabenta kokie 4.000. Kasdien dar 
vis atskraidinama bent po 100. Visi dai
liai aprengti, visi su plastikiniais portfe
liais, aerodrome jie susodinami į autobu
sus ir išvežiojamį, kur reikia. Tai busi
mieji administratoriai, kurie gerai moka 
oficialiąją Afganistano kalbą ir žino žmo
nių papročius. Visi jie paruošti atitinka
mam darbui.

Ligšiolinis saugumas buvo paleistas. 
Dabar tos įstaigos pagrindą sudaro 640 
sovietinio saugumo pareigūnų daugiau
sia jau dirbusįų KGB.

Kodėl taip užplūsta ir viską perima 
rusai ? Sako, Afganistanas, kai 1978 m. 
buvo nuversta senoji valdžia, turėjo tįk 
apie 3.000 komunistų. Kadangi ta partija 
buvo suskilusi, tai daug jų žuvo tarpusa
vio kovose ir nebeliko pakankamai tokių, 
kuriais galėtų pasitikėt režimas.

Rusai taip pat nuginklavo visą Afganis
tano kariuomenę (90.000), nes bijota su
kilimo. Apie pusę patikrinę paskirstė į 
penkias divizijas, bet tiems kariams ma
ža teduoda šaudmenų, jįe daugiau naudo
jami kaip taikinys priėš sukilusius mu- 
zulmonus. Likusieji, kurie nepraėjo pro 
skryningus, tebelaikomi suimti. Tekius 
daugiausia sudaro kariai, kurie Aminui 
padėijo nuversti senąjį režimą.

Diplomatams saugoti skiriamieji afga
no kariai turi išduotus Šautuvus, bet ne
gauna šovinių. Policija neturi nė šautuvų.

Sovietiniai daliniai Kabule dieną nesiro
do gatvėse. Jie pradeda terškėti gatvėse, 
kai užeina karo stovio laikas. Tada ir šū
vių pasigirsta. Kadangi gyventojai visur 
rodo nepasitenkinimą okupanto kariais, 
tai spėjama, kad gali iškilti ir didesnių 
nesusipratimų. Rusus afganai savo farsi 
kalba vadina sag (’šunim), o jų rėmėjus 
pedar sag (šuns tėvu). Kas priešinasi, tas 
yra bradher (brolis) ir toks susilaukia 
didžiausio vertinimo.

Perėmę 1978 m. valdžią, komunistai vis 
rūpinosi, kam reikia atkeršyti ar ką su
tvarkyti; Dėl tekios politikos, ypač mies
tuose, nesą šeimos, kurį nebūtų nukentė
jusi — netekusi savo narių. Pagal labai 
atsargius skaičiavimus, per tą laiką buvo 
išžudyta daugiau kaip 50.000 žmonių. Ta
čiau tokie apskaičiavimai nesą tikslūs — 
išžudyta būsią buvę žymia] daugiau, nes 
dabartinis prezidentas yra pareiškęs, kad 
dešimtys tūkstančių afganų įkalinta ar 
kolektyviai likviduota. Kaltė už ligšioli
nius žudymus metama „kraujo ištrošku
siam korikui Hafizulai Aminui“, kuris 
pats jau likviduotas. Tačiau ir dabar nie
kas nepasikeitė — žmonės tebesuiminėja- 
mi. Žudynes dar padidina ir sena papro
tinė teisė, pagal kurią atskiros gentys 
tvarko savo santykius. Nusikaltimai rei
kalauja keršto, dėl to ir dabartinis pre
zidentas paskubėjo nužudyti ne tik bu
vusį, bet ir visą jo šeimą ir draugus ir ant 
savo galvos tuo užsitraukė galimybę tokio 
pat galo.

O rusai užimti kraštą planavę jau nuo 
pavasario, kai Herate sukilę afganai žiau
riai išžudė apie 50 rusų patarėjų ir jų 
šeimų. Po to į sostinę Kabulą vis važinė
ją du rusų generolai, ruošdami sąlygas 
žygiui. Ir pats žygis buvęs pradėtas ne 
Kalėdų metui, bet gruodžio 8 d. Tada į 
Begramo aviacijos bazę buvę atgabenta 
3.000 karių su tankais ir šarvuočiais. Beg- 
ramas tik 30 mylių niuo Kabulo. Prez. Ami 
nui buvo įsakyta paprašyti pagalbos. At
sisakyti jis jau nebegalėjęs, nes sovietinių 
karių pulkas jau žygiavo į Kabulą. Dabar 
krašte esančios šešios divizijos sovietinių 
karių — apie 70.000. Dar esančios ir trys 
motorizuotos divizijos pasienyje, kurių 
uždavinys yra malšinti sukilimus Kundu- 
ze, Samangane ir Balke. Tos divizijos, 
greičiausia, ir paliksiančios tuose rajo
nuose.

Afganistane Sov. Sąjunga turinti 1.750 
tankų įr dvi aviacijos divizijas — bent 

s 400 kovos lėktuvų, bombonešių ir helikop
terių.

DVIDEŠIMTIES PABALTIEČIŲ 
LAIŠKAS

ir dabar, sako, pasienyje laukia įsakymo 
pradėti žygį.

Kaip rašo britų laikralščiai ir spaudos 
agentūros dvidešimt pabaltieoių — lie
tuvių, latvių ir estų — pasirašė laišką, 
kuriame primygtinai prašoma išjungti 
Taliną fš olimpiados varžybų. Ten nu
matytos jachtų varžybos. Kas nepripa
žįsta, kad teisėtas yra Pabaltijo kraštų 
įjungimas į Sov. Sąjungą, tas dalyvau
damas ten varžybose mindžiotų olimpi
nių žaidimų principus, sakoma laiške.

Laiškas siunčiamas tarptautiniam, 
|Bi|itanijos, Amerikos, Kanados ir visų 
kitų Pabaltijo kraštų okupacijos nepri
pažįstančių valstybių olimpiados komi
tetams.

Klžtui laišku jie reikalauja atitraukti 
sovietinę kariuomenę iš Afganistano.

Laiške Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Waldheimui ir Brežnevui jie palygina 
Afganistano invaziją su Pabaltijo okupa
cija 1940 m.

PIRMIEJI PRANEŠIMAI APIE
,,BANDITUS“ AFGANISTANE

,,Pravda" sausio 28 d. pradėjo spaus
dintis pranešimus iš Afganistano, kuriuo
se, be kita ko, sakoma, kad ,,banditai“ 
kartais pajėgia užimti kurį miestą ar kon
troliuoti kelius. Kartais ,,banditų“ gau
jos susikauna su armija.

Savo ruožtu „Pravda“ tvirtina, kad 
JAV, Britanija, Kinija ir kiti kraštai yra 
suorganizavę bazes veikti prieš Afganis
taną — jis jau seniai gyvenęs grėsmės 
pulti pavojuje.

SEKANTIS GAL BALUCISTANAS

Ba’.učistanas vis norėjo atsiskirti nuo 
Pakistano. 1973 m. armijai buvo įsakyta 
numalšinti sukilimą — sulikviduoti par
tizanus, bet kovos vyko iki 1977 m.

Taįs kovų metais nemaža gyventojų 
pabėgo ,į Afganistaną. Šimtai pabėgėlių 
buvo apmokyti Sov. Sąjungoje ir Kuboje

Simas Kudirka Prancūzijos 
televizijoje

Sausio 21-24 dienomis Paryžiuje lankė
si Simas Kudirka. Kelionės tikslas — da
lyvauti vienoje prancūzų televizijos emi
sijoje.

Sausio 22 d. buvo rodomas amerikiečių 
filmas apie S. Kudirką. Po filmo buvo de
batai apie laisvą žmonių keliavimą. De
batuose su Simu dalyvavo A. Goldberg — 
amerikiečių delegacijos pirmininkas Belg
rado konferencijoje, M. Eildelman — Lat
vijos žydas, iš S. Sąjungos emigravęs Iz
raeliu, E. Lozana.k i — profesorius Roches- 
teryje, JAV (žmoba, likusi Sov. Sąjungo
je jau keli metai laukia leidimo išvykti 
pas savo vyrą), L. Kozlov su žmona — 
buvę Bolšoj teatro baleto šokėjai, dabar 
gyveną JAV, J. Poperen — prancūzų so
cialistų partijos atstovas, ir viena pabėgė
lė studentė čekoslovakė. (Prancūzų komu
nistų partijos ir Sov. Sąjungos ambasados 
Paryžiuje atstovai atsisakė dalyvauti de
batuose). Emisija tęsėsi nuo 20.40 iki 23.30 
valandos.

Šia proga PrLB valdyba buvo paruošu
si ir vienur kitur išsiuntinėjusi informa
cinės medžiagos apie Lietuvą ir S. Kudir
ką. Atsiliepė milijoninio tiražo dienraštis 
Framce-Soir, kurio korespondentas J. 
J. Jonas atvyko pasikalbėti su Kudirka. 
Pokalbis su Simo nuotrauka išspausdintas 
dienraSčio rytinėje laidoje dar prieš emi
siją (sausio 22 d.).

Sekančią dieną S. Kudirka buvo pa
kviestais į Radio Liberty. Jo kalbą lietu
viams Tėvynėje .pravedė kun. J. Petro
šius. Svečias papasakojo apie savo daly
vavimą prancūzų televizijoje, pokalbį su 
France-Solr korespondentu ir pareiškė 
savo nuomonę apie sovietų smurto išda
vas paskutinių įvykių raidoje (Afganista
nas, Sacharovas, olimpiada Maskvoje).

Simui Kudirkai pagerbti PrLB valdyba 
suruošė vaišes Lietuvių katalikų misijo
je. Paryžiaus lietuviams buvo graži proga 
susipažinti su tauriu Lietuvos sūnumi, jį 
pagerbti ir išgirsti. Nors buvo darbo die
na (vidurdienis!), į vaišes atvyko, paly
ginti, gausus būrelis tautiečių ir svečių: 
PrLB tarybos pirm. R. BaSkis su žmona, 
PrLB valdybos nariai P. Klimas, A. Mon

MIRĖ JUSTAS PALECKIS

Britanijos laikraščiai rašo, kad Vilniu
je mirė Justas Paleckis.

MILIJARDAI APSIGINKLUOTI ATOMU

Britanija pasiryžusi apie 1990 m pa
skirti tarp 4 ir 5 mįlijardų svarų atomi
niams ginklams kurie pakeis dabar tu
rimus raketomis ginkluotus povandeni
nius Polaris markės laivus.

O kol kas bus paskirtas milijardas 
tiems povandeniniams laivams palaikyti, 
kad jie būtų tinkami.

BRITANIJOS PRIEMONĖS

Britanijos užsienio reikalų min. lordas 
Carrington pareiškė, kad sustabdomi bet 
kokie viršūnių ir ministerių lygio pasita
rimai su Sov. Sąjunga ir pasikeitimai ka
riais ir sustiprįnamos radijo transliacijos 
į Sov.' Sąjungą ir Afganistaną.

Dr. Sacharovo ištrėmimas parodęs, kad 
Sov. Sąjunga nekreipia dėmesio į pasau
lio nuomonę.

MUZULMONAI RAGINAMI VEIKTI 
BENDROMIS JĖGOMIS

Muzulmonų kraštų užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje Pakistano val
dytojas gen. Zia ragino visus tuos kraš
tus veįkti ’bendromis jėgomis, kad sovieti
nės armijos būtų atitrauktos iš Afganis
tano.

Konferencijoje buvo atstovaujama 900 
mil. pasaulio muzulmonų. Ji ir šaukta 
buvo daugiausia Afganistano okupacijai 
pasmerkti ir apsvarstyti priemonėms, 
kurių reikėtų imtis Sov. Sąjungai įr Af
ganistane jos pastatytai vyriausybei nu
bausti.
PIRMIEJI DR. SACHAROVO SVEČIAI

Gorkyje gyvenąs dr. Mark Kovner ap- 

eys dr kun. J. Petrošius, Sorbonos profe
sorius J. Matorė, dr. E. Aleksandravičie
nė ilš Mulhouse ir kiti. Atsakydamas į kun. 
J. Petrošiaus sveikinimą, Kudirka krei
pėsi į visus pobūvio dalyvius jautriu žo
džiu:

„...Nepasimeskčm mielieji! Dėkui Die
vui, esame laisvi... Niekas mūsų neareš
tuoja, niekas nesako: „Nutilk, deportuo
simi..“ Vakarai — laisvės simbolis! Labai 
gaila, kad tas laisvės simbolis daug kur 
neįvertinamas... Ką darysi!.. Naujieji ru
sų žingsniai, plečiantieji savo imperiją 
Azijoje, gal atidarys akis ir tiems, kurie 
klydo. Tad kantriai tęskim kovą! Kiekvie
nas atistcivaukim Lietuvai! Junkimės! La
bai svarbu, kad jungtumėms siu visų tau
tybių atstovais, kurie šiandien yra po 
Kremliaus letena. Nesvarbu, kad jis ne
lietuvis! Nesvarbu, kad jis ukrainietis, 
žydas latvis, estas, gruzinas ar net rusas, 
bet doras rusas. Junkimės su jais! Tik 
vieningi — kaip suspausta kumštis — 
mes būsim pajėgūs! Moraline jėga mes 
nugalėsim smurtą, terorą, priespaudą. Ir 
aš tai tikiu, giliai tikiu! Gal nesulauksiu 
to prakeikto rusų imperijos bastijono žu
vimo, bet būkit tikri — tas bastijonas 
braška... Negali būti jokios kalbos apie 
olimpiaid ą M askvoj e...

Ačiū jums už dėmesį. Nenusiminkim! 
Aukštyn galvas!

Dievui laiminant, mes laimėsim!“
Tos pačios dienos vakare (sausio 23 d.) 

S. Kudirkai priėmimą suruošė prof. J. 
Baltrušaitis.

Simą Kudirką kelionėje lydėjo žmona 
Genė. Abu mieli svečiai su Paryžiumi at
sisveikino sausio 24 d., išvykdami Vokie
tijon aplankyti savo dukros.

Simo Kudirkos apsilankymas Paryžiu
je buvo reikšmingas: pamatėm asmeniš
kai ar televizijoj drąsų mūsų tautos vy
rą, išgirdom jo viltingą žodį, o milijo
nams prancūzų jis .akivaizdžiai priminė 
sovietų smurtą Lietuvai ir gal ne vienam 
atvėrė akis...

širdingas ačiū, Simai! Lik sveikas! J.P. 

lankė ten apgyvendintąjį dr. Sacharovą, 
kuris kas 10 d. turi registruotis, jo bute 
nėra telefono, ir jam uždrausta su užsie
niu susisiekti laiškais.

Dr. Kovner ir dar kiti pora svečių po 
to buvo nugabenti į policiją, kurios būsti
nė yra kaip tik priešais tą dabar ir įžy
mųjį disidentą priglaudus} pastatą.

DU TAIKŪS BALSAI
New Delhyje Prancūzijos prez. Gįscard 

d'Estaing ir Indijos min. pirm. Gandhi 
pasisakė prieš veiksmus, kurie galėtų su
daryti šaltojo karo sąlygas.

JEI VERŠIS Į PERSIJOS ĮLANKĄ — 
KARAS

Prez. Carteris savo kalboje į tautą pa
reiškė, kad JAV gįns savo interesus Per
sijos įlankos srityje ir Sov. Sąjungos ban
dymas ten įsitvirtinti gali nuvesti į karą.

Jis ragino tos srities saugumu susirū
pinusius kitus kraštus jungtis bendrai ap
saugai.

Įspėjo ir Iraną, kad jam pavojus gresia 
iš užimtojo Afganistano pusės, o ne iš 
Amerikos, su kuria jis dabar erzeliuoja.

„APSIVALYMO“ PRIEŠ OLIMPIADĄ 
STATISTIKA

Ryšium su dr. Sacharovo išgabenimu ,į 
Gorkį Peter Reddaway „The Observer“ 
laikraštyje žiūri į tai, kaip į dalinį „apsi
valymą“ prieš olimpiadą. Jis pateikia ir 
šiokios tokios statistikos.

Nuo 1978 m. ruigpiūčio Sov. Sąjungoje 
buvo ne mažiau kaip 95 bylos, ir 216 as
menų buvo nuteista arba patalpinta be
protnamiuose. Ilš tų 216 žmogaus teisėmis 
buvo rūpinęsi 63, mažumų teisėmis 58, 
tikinčiųjų teisėmis 95. Tūkstančiai žmo
nių buvo tardomi, beveik tūkstančio na
muose darytos kratos. Daug tų tardytųjų 
neteko darbo, buvo grasinami, verčiami 
emigruoti ar sumušti saugumo samdinių. 
500 totorių buvo išgabenti iš Krymo.

Daugiausia disidentai buvo persekioja
mi Lietuvoje ir Maskvoje.

AREŠTUOTAS V. SKUODAS
Paryžiuje leidžiamasis „International 
Herald Trįbune“ išsispausdino sausio 14 
d. ilš UPI agentūros gautą žinią, kad Lie
tuvoje areštuotas Vilniaus universitete 
dirbęs geologais Vitalda (Vytautas?) 
Skuodis, pakaltintas tuo, kad pasirašė 
pareiškimą prašantį panaikinti Stalino- 
Hitlerio 1939 m. sutartį dėl Pabaltijo kraš
tų.

Agentūra tą žinįą gavo per tada dar iš 
Maskvos neištremtą dr. A. Sacharovą.

VAKARŲ REAKCIJA DĖL 
AFGANISTANO

V. Vokietjjos užsienio reikalų ministe- 
ris pasakė Sov. Sąjungos ambasadoriui, 
jog jo kraštas laikysis Europos bendruo
menės ir Vakarų sąjungos politikos ir 
Helsinkio susitarimų ir tikisi, kad Olim
piadai bus sudarytos tinkamos dalyvauti 
sąlygos.

Portugalija nutraukia mokslo ir kultū
ros sutartį, nepasirašys sutarties dėl žve
jybos ir susiaurins diplomatinius ryšius.

Japonija pasiryžusi imtis priemonių 
spausti Sov. Sąjungai, kad pasitrauktų ji 
Afganistano.

Griežtą įspėjimą paskelbė Europos ta
rybos pirm. Hans de Koster.

Olandijos vyriausybė ryžtasi boikotuo
ti olimpiadą.

Britanijos vyriausybė piktai reagavo į 
Europos Ekonominės Bendruomenės že
mės ūkio įgaliotinio Gundelacho pareiški
mą, kad pagal ankstyvesnį nutarimą šiais 
metais dar bus Sov. Sąjungai parduota ilš 
atsargų iki 80.000 tonų sviesto.

Nors Prancūzijos vyriausybė neskuba 
skelbti boikotų, bet tiek iš dalies parla
mente, tiek kairiųjų inelektualų sluoks
niuos didėja tokios laikysenos kritika.

HEROINAS IŠ IRANO Į BRITANIJĄ
Šacho latakais Irane narkotikai buvo 

uždrausti, ir 300 jų platintojų buvo nu
bausti mirties bausme. Nepaisant griežto 
draudimo, vistiek buvę apie du milijonai 
narkomanų.

Dabar jau tokių esą apie pusketvirto 
milijono — kas dešimtas gyventojas rūko 
heroiną ar opiumą. Pairo tvarka, o tuo 
naudojasi, kas tik nori. Sako, dabar 40 
procentų į Londoną atgabenamų narkoti
kų yra irainietiflkos kilmės. Daugiausia jų 
atgabeną pabėgėliai, norėdami prasimany
ti pinigų, nes Teherane gramas heroino 
tekainuoja tik tarp 8 ir 10 svarų, o Lon
dono gatvėse — 100 sv.

„LITERATURNAJA GAZETA“ 
PREMIJOS LIETUVIAMS

„Literatum.aj a gazeta“ paskyrė premi
ją savo bendradarbiui kritikui Algiman
tui Bučiui.

Satyrikams skdriiamą antrąją premiją 
gavo Vytautė Žilinskaitė už humoreską i 
,,Žirklės“.

KODĖL BRITANIJA NEPATENKINTA 
EEB?

Europos Ekonominėje Bendruomenėje 
yra nemaža stiprių nesutarimų.

Kiekvienas Bendruomenei priklausąs 
kraštas turėtų teisę į kitą kraštą įvežti 
parduoti be jokių trukdymų savo gami
nių. Tarp Prancūzijos ir Elritanijos jiaiu 
kuris laikas vyksta įtempimas dėl avie
nos. Britanija turėjo Prancūzijoje nema
žą rinką savo dksportuojiamai avienai, 
kuri yra pigesnė už prancūzišką. Ginda
ma savo avių augintojų interesus, Pran
cūzija nebeįsileidžia britų avienos, net 
neklauso Bendruomenės teismo sprendi
mo, pagal kurį jos laikysena yra neteisė, 
ta.

Antras dalykas — tos sumos, kurias 
kiekviena valstybė turi įmokėti į Ben
druomenės iždą. Iš to bendro iždo kiek, 
viena valstybė gauna tam tikras sumas 
atgal visokiems primokėjdmams, tam tik
riems skurdesnieims rajonams atkutinti. 
Dalis valstybių gauna daugiau negu įmo
ka. Štai 1980 m. Belgija gaus 350 mil. sva
rų daugiau negu įmokės, Danija 185 mil. 
sv., Airijia 285 mil. sv., Italija 565 mil. sv., 
Liuksemburgas 190 mil. sv., Olandija 235 
mil. sv. O neatgaus iš savo įmokėjimų V. 
Vokietija 720 mil. sv., Prancūzija 80 mil. 
sv., (Britanija 1.000 mil. sv.

Britanijos vyriausybė nesutinka su’ to
kia padėtimi, bet kol kas niekias jos nepa
laiko. Pvz., Prancūzija tvirtina, kad tokia 
yra tvarka ir teisėtai reikalaujama. Bri
tanija sutinka, kad iš jos reikalaujama 
teisėtai, bet turėtų būti atsižvelgiama į 
krašto ekonominę padėtį. Jei tie mokėji. 
mai nebūsią sumažinti, tai Britanija gal 
net pradėsianti sabotuoti EEB, kaip Pran
cūzija dairo su. britų aviena. Nemokėdama 
tų reikalaujamų didelių sumų, ji Ben. 
druomenę pastatytų į laibai keblią, tiesiog 
neįmanomą padėtį.

NUSIKALTIMAI TELEVIZIJOJE
Japonijoje per televizijos programas 

kasdien nužudoma 90 žmonių. Apskai. 
čiupta, kad per 3 savaites 5 televizijos 
programose ’buvo įvykdyta 1.891 žmogžu
dystė, 75 išprievartavimai, 32 savižudys- 
tės ir dar 968 kitokio smurto veiksmai.

7 dienos
— Sausio 23 d. aukso kaina JAV buvo 

nukritusi jau iki 575 dol. už unciją.
— BBC prailgino savo transliacijų lai

ką į Sov. Sąjungą puse valandos — dabar 
kasdien rusų kalba transliuojama 5 vai.

— Mozambikai visa ko trūksta, tai 
prez. Machel pradėjo pats visur eiti ir 
tikrinti ir priėjęs išvados kad dėl trūku
mų kalti dirbančiųjų tinginiavimas, ne
drausmingumas, biurokratija ir sabota
žas.

— Japonijos Tojota firma nuo 1935 m, 
pagamino 30 mil. automobilių (tokius kie
kius taip pat yra pagaminusios amerikie
čių bendrovės General motors Ford ir 
Chysler).

— Irano prezidentu išrinktas finansų 
ministeris Abolhassan Bani-Sadr.

— Jeigu kas atsimena Nigerijos didįjį 
karą, kai pik. Odumegwu Ojukwu norėjo 
išsikirti turtingą Biafrą, tai tas pralaimė
jęs pulkininkas dabar Dramblio kaulo 
kranto valstybėje verčiasi transporto biz
niu ir jau išėjo į milijonierius.

— Pro Antverpeną vis dėlto dar pra
plaukė į Sov. Sąjungą 3.000—5.000 tonų 
sėklinių kviečių su Europos Ekonominės 
Bendruomenės anksčiau išduotais leidi
mais.

— N. Zelandijos vyriausybė pakaltino 
sovietinį ambasadorių Sofindkį, kad jis 
finansuoja Maskvai paklusnią komunistų 
partiją, nors jis tvirtina, kad duodąs pi
nigų ir apmokąs keliones tiems, kurie no
ri .aplankyti Sov. Sąjungą, ir tik tiek.

— JAV kongresas nutarė atmesti kai 
kuriuos suvaržymus dėl prekybos su Ki
nija ir olimpiadą iš Maskvos perkelti kur 
nors kitur.

— Jugoslavija šiuo metu turi 270.000 
armiją.

— Rockforde, UI, JAV, prasidėjo byla 
37 m. amžiaus Gacy, kuris nužudė 33 ber
niukus ir vyrus (29 pakasė po savo troba, 
keturis sumetė į upę).

— Prez. Carteris prašo padidinti 15 
milijardų dol. krašto gynimo reikalams 
Skiriamąsias lėšas (visa tiems reikalams 
sąmata sudarytų 142,7 milijardus dolerių).

— Australija nusistatė nebepardavinėti 
Sov. Sąjungai rutilio — mineralo, kuris 
naudojamas titano gamybai (o titanas yra 
labai atsparus metalas, kuris reikalingas 
kai kurioms lėktuvų, raketų ir povandeni
nių laivų dalims).

— Po Scmaliją klaidžioja kokie 750.000 
ilš Etiopijos pabėgusių klajoklių, kurie 
neturi nei galvijų, nei jokių kitų pragyve
nimo 'šaltinių, bet neina į stovyklas, nes 
įpratę vis judėti.
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Susitikimas su reta viešnia
Kanados lietuviškosios lakštingalos — 

solistės soprano Girtos Čapkauskienės — 
mes čia kol kas dar neturėjome garbės iš
girsti. O ji daug kur jau yra koncertavu
si ir dėl savo gražaus balso net susilaukė 
pelnyto lakštingalos vardo.

Paprastai jos koncertų programas su
daro daina, lietuviška ir nelietuviška, 
klasikinė. O pernai, kai Čikagos lietuvių 
opera statė G. Donezetti „Duria de Lam- 
mermor“, Gina atliko pagrindini vaidine, 
mį. Vadinas, ji ir koncertinė dainininkė, 
sutraukianti jos žavaus balso pasiklausy
ti lietuvius, kur tik ji atvažiuoja, o taip 
pat ir operinė, pajėgi atlikti pagrindinius 
vaidmenis, kuriuose reikia ir dainuoti ir 
vaidinti.

Ji visur laukiama, visur su nuoširdžia' 
šiluma sutinkama, štai praeitų metų ru
denį ji (koncertavo Australijoje. Ten ji 
taip branginama ir laukiama, kad jau net 
antrą kartą 'koncertavo (pirmąjį 1974 m.). 
Apie šią pastarąją jos kelionę V. Baltutis 
„Tėviškės Žiburiuose“ rašė:

„Ji jau antrą kartą aplanko Australi
jos lietuvius, apdovanodama juos daina. 
Ginos daina nuoširdi, plaukianti iš šir
dies, tad nenuostabu, kad Australijos lie
tuviai ją mielai sutiko ir su retu pasigė
rėjimu klausėsi jos koncertų.

Šį kartą solistė aplankė ir mažesnes 
Australijos lietuvių vietoves: Perihą, 
Kanberą įr Geelongą. Tikrai džiugu, kad, 
būdama iškili 'ir jau tarptautinio masto 
dainininkė, rado laiko pasidalinti daina 
ne su šimtais, bet su kėliomis dešimtimis 
lietuvių, kurie, įgyvendami atokiau nuo 
didesniųjų lietuvių kolonijų, neturi- pro
gos išgirsti retai mus aplankančių užjū
rio lietuvių menininkų.“

Kaip lietuviai jos laukia, su kokiu išsi
ilgimu ir meile priima, tegu parodo to
limesnės minėtojo reportažo pastraipos:

,.Solistė po 30 valandų kelionės spalio 
24 d. laitvyko į Vakarų Australijos miestą 
Perihą. Ją pasitiko tautiečiai su gėlė
mis ir atvira širdimi...“ Aprašydamos jos 
koncertą tame mieste, korespondentas 
pažymėjo, kad „sunku bus rasti lietuviš
koje išeivijoje vietovę, kurioje toks dide
lis nuošimtis tautiečių susiburtų viena ar 
kita proga.“ Ten rytojaus dieną aparti, 
n inkai turėjo parengimą, solistė sudai
navo dvi dainas, ir: ,,Ovacijoms nebuvo 
galo.“

Adelaidėje „draugai jos laukė ir gra
žiai priėmė“, sekančią dieną ji kalbėjo

Domas Burneikis

Ežerai ir dvarai
(Žarėnų apylinkėje, Telšių aps.)

Keturakių dvaras buvo į vakarus nuo 
Žarėnų. Paskutinė jo savininkė buvo mo. 
teris. Šio dvaro savininkai, kaip ir dauge
lis Telšių aps. dvarininkų., savo baudžiau- 
niinkus sugebėjo paversti nuomininkais 
tokiomis 'sąlygomis, kurios beveik pri
lygsta baudžiavinėms. Keturakių k. ir m®, 
no svainis Pranas Jurkus nuomojo dau
giau kaip 30 ha ūkį tomis pat sąlygomis 
dar ir po pirmojo pasaulinio karo. Sutar
tyse nuomininkai buvo įpareigojami mo
kėti dvaro savininkei ne tik pinigais ir 
darbu dvarui, bet ir pristatyti tam tikrus 
kiekius uogų, grybų, linų pluošto (visi®, 
kai (švariai iššukuotų), paukščių, kiauši
nių ir dar daugybę kitokių smulkmenų.

— Kaip jūs ir galite atlikti tokią galy
bę prievolių? — klausiu seserį.

— Atliekame. Blogiausia su grybais: 
darbų daug, darbininkų maža, o grybai 
nelaukia — juos reikia rinkti tada, kai 
atsiranda. Bet blogiausia, kad juos turime 
atiduoti džiovintus: prirenki daug, o kai 
sudžf.ovinm, belieka saiųjla, \‘ai mergaitės 
nuo ankstybo ryto iki įpriėšpiečių visą sa
vaitę vargsta, rinkdamos ponios miškuo
se tuos grybus (tik baravykus). Dar lai
mė, kad čia pat miškas.

I Medingėnų dvaras yra taip Žarėnų 
ir .Medingėnų, kairėje kelio pusėje, va
žiuojant iš Žarėnų į Plungę. Savininkai 
buvo Šiukštai. Paskutinis jaunasis šulkš- 
ta, Lietuvai nepriklausomybę atkūrus, 

per lietuvių radiją, sekmadienį giedojo 
pamaldų metu, „o vakare Lietuvių Na
muose įvyko koncertas, kuriame dalyva
vo ir Pietų Australijos parlamento narys 
F. Websteris su žmonai Vaišėse po kon. 
cerio jis pareiškė, kad solistė Gina Čap- 
kaiuskienė yra tarptautinio masto daini
ninkė ir lietuviai yra labai laimingi, tu
rėdami ją savo tarpe.“

Iš Adelaidės ji išvyko į Melburną, Ge- 
elongą, Sydnėjų, Kanberą. „Visur ji pil. 
na energijos ir dainos: niekuomet nepa
vargusi ar be nuotaikos. Australijos lie
tuviai tikrai pavydi Kanados lietuviams 
'šios „lakštingalos“, kuri ne tik nuosta
biai gražiai dainuoja, bet ir žodžiu bei 
savo asmenybe jiems atstovauja“, rašo V. 
Baltutis. Sako, solistės apsilankymai 
Australijos lietuviams buvo šventės. Ji 
visur pabrėžė lietuvių bendruomenės 
svarbą, vienybės ir susiklausymo reikš
mę. O apie dainavimą sako: „Balsas plau. 
kia natūraliai ir lengvai. Arijoj iš ,,Lu
cia di Lammermoor“ solistė naudoja vei
do išraišką ir rankų judesius, tuo pilniau 
perduodama jausminius išgyvenimus — 
nusivylimą, neviltį ir skausmą.“

Sveikiname žaviąją lakštingalą Euro
poje — Vokietijoje, Škotijoje ir tarp an
gliško Londono lietuvių! Pirmas ryšys, ti. 
kėkimės, bus tik pradžia — lietuviai, su
žavėti jos asmens ir dainavimo, kitąkart 
ir vėl sutiks su gėlėmis ir atvira širdimi, 
kaip ir tolimoj Australijoj.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Kanados Lietuvių fondas turi 844 na

rius ir 235.004 dol. jų sudėto kapitalo.
Fondas teikia paramą meno, kultūros, 

jaunimo ir kitiems lietuviškiems reika
lams.

V. Mykolaitis-Putinas

VASARIS
Apgavikas!
Vasaros vardu žieduotu 
Prisidengęs.
Šaltas, plikas, 
Sniego pusny 
Susirangęs!

Kaip be apmaudo minėti 
Tavo vardą apgaulingą? 
Tu vasaris?!
Spaudžia speigas, siaučia pūgos, 
Dieną naktį sninga sninga...
Kurgi paukščiai, kurgi gėlės, 
Kur dienovidžiai ir žaros 
Šiltadienės vasarėlės?

— Tik pažvelk pro savo būsto 
Menką langą! — 
Pažiūrėjau — stebuklinga: 
Niūrūs prietemos šešėliai 
Kažkur dingo.
Tai šalta vasario saulė 
Lango stiklą palytėjo, 
Ir žiedai pasaulio kito 
Pražydėjo, suklestėjo.
Spindi krištolo skaidrumo 
Lieknos palmės ir lelijos, 
Ir vijokliai, ir lapuočiai, 
Ir žiedai iš saulės rūmo 
Neregėtos augmenijos.

Stebuklinga, stebuklinga! 
Už tų puokščių ir lelijų 
Baltos žvaigždės žemėn sninga. 
Tu vasari!
Nuostabus stebukladari! 
Aš be apmaudo minėsiu 
Tavo vardą apgaulingą.

buvo pasitraukęs į ‘Lenkiją. Vėliau, ro. 
dos, 1926 ar 27 m., grįžo į savo dvarą, 
kame ir išgyveno iki rusų okupacijos. 
Vienas senųjų Sukištų, baudžiavą panai
kinus, 'buvęs nusigyvenęs iki ,,ponų uba
gų“ — vaikščiojęs po dvarus ir taip mai
tinęsis. Tėvas man pasakojo, kad tas po
nais kartą vakare užėjęs pas jį Vismaldų 
kaime (nakvynės. Eluvęs gyvulių šėrimo 
metas, tai visi išėję į tvartus, poną pali
kę vieną. Buvusi išvirta veršiams sėme
nų putra (linų sėklos) ir stovėjusi dar 
šilta. Iš tvartų grįžę, radę tuščią indą. 
Prisipažinęs, kad išvalgęs, nes labai al
kanas buvęs. O baudžiavos metu buvo 
įsakęs savo baudžiauninkams kairiajame 
švarko atlape laikyti įsisegtą adatą su 
vienos alkūnės arba masto ilgio siūlu, kad 
praplyšus drabužiui galėtų čia pat ir su. 
taisyti, bet iš tikrųjų jis norėjo, kad iš 
to galėtų atpažinti .bet kur sutiktą savo 
baudžiauninką. Be to, sekmadieniais ar 
kitokiomis švenčių dienomis, kai Sukišta 
važiuodavo į bažnyčią, du raiti baudžiau- 
niiinikiai privalėjo laukti prie Žarėnų šven
toriaus didžiųjų varių ir sulaikyti įsibė
gėjusius pono arklius.

II Medingėnų dvaras buvo pačiame 
Medingėnų bažnytkaimyje.

Šit> dlvarelio paskutinis savininkas bu
vo Henrikas Sakelis, jaunas, simpatiškas 
ir darbštus. Jo žmona laikė save lenke ir 
buvo -didelė lietuvių ir viso kas lietuviš
ka priešininkė. 1941 m. rusai visą (šeimą 
ištrėmė į Sibirą.

Tarvydų dvaras buvo maždaug vidury 
tarp Žarėnų-Varnių ir Varnių-Telšių ke. 
lių, -apie 5-6 km nuo Žarėnų, ir priklausė 
Kryževičiui. Kryževičius mėgo smarkiai 
nugerti. Ūkiu mažai rūpinosi. Žemę par.

Su lietuviais 
pasaulyje

HANS RYCHENER PASKAITA

Sausio 18 d. šveicaras Hains Rychener, 
pasižymėjęs baltų tautų bičiulis, laikė 
paskaitą apie Baltijos valstybes. Paskai. 
tą surengė Berno priemiesčio Waberno 
kultūros draugija.

Paskaitininkas nušvietė baltų tautų — 
lietuvių, latvių ir estų — kilmę ir jų Skir
tingumą tiek nuo slavų, tiek nuo germa
nų. Po to jis supažindino klausytojus su 
baltų tautų istorija ir ypač iškėlė Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos vaidmenį, 
apgynus Baltijos rytų pajūrio plotus nuo 
germanų veržimosi, iš kitos gi pusės su
stabdžius mongolų antplūdį, kuris grasi, 
no Europai.

Ypač 'išsamiai prėlegemtas atpasakojo 
baltų tautų pasiekimus, kai jos po pirmo
jo pasaulinio karo pasiekė valstybinės 
nepriklausomybės. Baltijos valstybių 
laisvė buvo sužlugdyta, kai dvi imperia
listinės valstybės — bolševikinė Sovietų 
Rusija ir nacionalsocialistinė Vokietija — 
sudarė suokalbį prieš taiką ir pasidalijo 
Rytų Europą. Apibūdinęs tas prievartos 
priemones, kuriomis Maskva užėmė Bal
tijos valstybes ir jas 'klastingai suisovie- 
tino, H. Rychener išsamiau sustojo ties 
rezistencija prieš primestąjį režimą ir pa. 
reiškė viltį, kad baltų tautos atgaus lais
vę.

Po paskaitos dr. A. Gerutis visų baltų 
tautų vardu padėkojo rengėjams ‘bei re
ferentui ir išreiškė pasitenkinimą, kad 
baltų tautų pastangos išsivaduoti iš ru
siškumu nudažytojo komunizmo sušilau, 
kia laisvojoje Šveicarijoje gausių nuošir
džių draugų.

Iš tikrųjų didžiulė salė buvo pilna 
žmonių. Tarp dalyvių buvo ir Šveicarijos 
sostinės lietuvių su dr. A. Kulšliu, lietu
vių bendruomenės pirmininku, priešaky
je.

Referentas H. Rychener tiek žodžiu, tiek 
gausiais raštais šveicarų spaudoje bei at
skirais leidiniais daug prisidėjo prie bal. 
tų tautų laisvės pastangų išgarsinimo 
Šveiarijoje.

ŠVEICARIJOS RADIJO 
TRANSLIACIJOS APIE BALTIJOS 

TAUTAS

Šveicarų valstybinis radijas rengia 
ateinančios vasaros programai ilgą tirains- 
Itaciją apie baltų tautas. Programa už
truks tris valandas. Kiekvienai tautai — 
lietuviams, latviams ir estams — Skiria
ma po valandą.

Transliacijos apie baltų tautas vyks ry
šium su 1940 metų birželio mėnesio įvy
kiais, ka'i raudonoji armija užėmė Balti
jos valstybes.

LIETUVIS NAUJAM FILME

Goa valstijoje, Indijoje, šiuo metu su
kamas naujas filmas — „Jūros vilkai“ 
(The Seas Wolves). Filmas statomas pa
gal James Heasor knygą „Boarding par
ty“ (Tikrinimo Grupė) apie antrąjį pa
saulinį karą.

Pagrindiniai filmo aktoriai yra Grego
ry Peck, David Niven, Rodger Moore ir 
kiti. Jame vaidina ir Londone gyvenantis 
lietuvis Jurgis Mikelaitis (George Mi
keli).

Sausio 1 d. Jurgis Mikelaitis išvyko še
šioms savaitėms į Goą įsijungti į filmo 
gamybą.

davitnėjo gabalais vietos ūkininkams ir iš 
to susidarydavo sau lėšų pragerti. Iš jo 
buvo pirkęs bene 20 dėšimtinių (21,,8500 
ha) žemės ir mano pusbrolis Vladas Re
kašius. Jis ir matininku buvo Kryževi- 
čiaus parceliuojamos žemės.

— Geriu su savo žmonėmis ir savo 
dvarą, kurį per nesusipratimą paveldėjau 
iš savo brangaus tėvelio. Pragersiu savo 
žmonėms, savo kaimynams. Nė vienos že
mės pėdos 'burliokui! — kalbėdavęs Kry. 
ževičius, gerdamas su kaimynais ūkinin
kais.

Karštenių dvaras yra prie Žarėnų-Luo- 
(kės kelio, apie 5 km nuo Žarėnų. Šį dva. 
rą buvo įsigiju'sios dvi seserys rusaitės, 
kurios, kaip žmonės pasakojo, gyvenda
mos Petraipily ir pardavinėdamos siave, 
susikrovusios gerą pinigą. Kai jau pa
klausa ėmusi mažėti, metusiois ,jpreky- 
bą“, nusipirko čia Karštenų dvarą. Rodo
si, kad jos ir mūrinius dvaro trobesius pa
statė. Tai buvo vienintelis dvaras šioje 
apylinkėje, kuriame buvo mūriniai tro
besiai.

Dar vienas ru'sas, Butvilovskij ar Bot- 
vilovškt'j, buvo įsigijęs nedidelį dvarą už 
dviejų kilometrų nuo Žarėnų, prie Žarė. 
nų-Vamių kelio.

Vienu metu jis buvo pradėjęs auginti 
kalakutus. Tai buvo naujiena šioje 'apy
linkėje, kad porą ar trejetą šimtų augin
tų kas tų keistų paukščių. Dėl tų kalaku. 
tų Butvilovskij turėjo mažą nuotykėlį ir 
šimtą rublių nuostolio. Vieną dieną iš 
Varnių į Telšius jojo šimtinė (kazokų (tą 
kartą juos ir aš mačiau). O (Elutvilovskio 
kalakutai kaip tik ganėsi dobilienoje prie 
pat kelio. Už kokio išimto žingsnių pats 
Butvilovskij stebėjo savo kalakutus ir

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA

Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba 
pirmą 'tomą, spausdinamas lietuvių kalba 
penktas tomas, ir greitai bus spausdinla- 
mi prancūzų ir anglų kalbomis pirmieji 
tomai.

Maloniai prašome visus lietuvius savo 
aukomis paremti Kronikos knygų leidi
mą, nes leidėjams trūksta didelių sumų 
lėšų.

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, jei 
sutiks, bus (įrašomi leidžiamose knygose 
ir laikomi Sąjungos amžiniais nariais. Už 
visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mi
šios.

Aukos atleidžiamos nuo fedleralinių mo
kesčių.

Kviečiame (lietuvius užsislalkyti Kroni
kos knygas lietuvių, o norintieji ir kito, 
mis kalbomis, ir dar neatsilyginusieji už 
gautas knygas, prašomi greitai atsilygin
ti.

Kronikos knygų kaina visomis kalbo
mis: 5 dol. minkštais dr 7 dol. kietais vir
šeliais.

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu 
ir adresu: ‘LKB Kronikoms Leisti Sąjun. 
ga, 6825 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

APIE MŪSIŠKĮ KALENDORIŲ
„Nepriklausomojoje Lietuvoje“ (Mont

real, Kanada) skaitytojų pasisakymuose 
E. V. šit kaip rašo apie mūsų „Nidos“ ka
lendorių:

„Noriu iš savo pusės priminti nemini
mą, o tačiau labai mielą kasdieninį lietu- 
vilšką svečią — Nidos leidžiamą lietuviš
kąjį, kasdien nuplėšiamą sieninį kalendo
rių.

Vietos užima nedaug, kainuoja nebran
giai, kasdieną tau labas pasako, prakal. 
bindamas arba juokais, arba pakalba 
apie lietuviškuosius (kūrėjus, arba duoda 
ištraukėles iš įvairių veikalų, arba — 
kur čia ir išskaičiuosi... Net mano vaikai 
kas rytą netingi nusiplėšti lapelį ir jį ap
vertę pasiskaityti. Taigi norėjau 'tik pri
minti.“

Prof. J. Jablonskis
(50 m. mirties sukaktis)

Didysis mūsų kalbininkas ir pedagogas, 
kurį daugelis vadino lietuvių bendrinės 
rašomosios kalbos tėvu, gimė 1860 m. 
gruodžio 30 d. Naumiesčio aps. Augo Ku
bilių ir Meištų kaimuose. Apie 1887 m. 
visa (šeima apsigyveno Rygiškių kaime. Šį 
kaimą Jablonskis labai mėgo, dažnai lan. 
kėši jame ir sėmėsi ten mūsų kalbos gyvų 
pavyzdžių. Iš čia kilęs ir profesoriaus sla- 
pyvardis-Rygiškių Jonas, kuriuo daugiau
sia pasirašinėdavo savo raštus. Lankė 
Naumiesčio mokyklą ir baigė Marijampo
lės gimnaziją. Nepriklausomybės metais 
ši gimnazija buvo pavadinta Rygiškių 
Jono vardu. Mokėsi Maskvos universite
te, kur baigė senųjų kalbų, o vėliau ir li
teratūros skyrių. Lietuvoje negavo moky
tojo vietos, tai pradžioj teko verstis įvai
riais atsitiktiniais darbais. Po kurio laiko 
gavo mokytojo tarnybą Mintaujos gimna
zijoje, kur dėstė lotynų ir graikų kalbas. 
Vėliau buvo perkeltas į Taliną, o ten dirb
damas pedagoginį darbą dar redagavo A. 
Juškos lietuvių kalbos žodyną. Už plati
nimą draudžiamosios lietuviškos spaudos 
buvo nubaustas: atleistas iš gimnazijos ir 
ištremtas į Rusiją.

Buvo įvairių laikraščių bendradarbis, 
redaktorius ir rašomosios kalbos tobulin-

prajojančius kazokus. Iš paskutiniosios 
gretos vienas kazokų pasuko arklį per 
griovį į kalakutų būrį ir, pačiupęs vieną 
už sprando, akimirksniu grįžo į rikiuotę. 
Butvilovskij tuojau pat sėdo 'ant arklio 
ir pasileido paskui šimtinę. Kai kazokai 
sulįstojo Žarėnų miestelio plačioje aikštė
je, Butvilovskis prisistatė šimtinės vadui 
su pretenzijomis dėl pavogto kalakuto. 
Jis smulkiai nupasakojo visas aplinkybes, 
bet vadas nenorėjo tikėti.

— iEiet aš pats mačiau! — drąsiai ginči
jo Butvilovskis, tikrai žinodamas kad 
jo tas paukštis yra rikiuotėje, nes pake
liui niekur nebuvo numestas. Jis pareika. 
lavo padaryti jo akyse kratą. Vadas suti
ko su sąlyga, kad Butvilovskis uždėtų 
šimtą rublių užstato. Jei kalakutas nebus 
rastas, tai tie pinigai eis kaip atlyginimas 
už šimtinės garbės pažeidimą. Kalakuto 
savininkas, nors ir nenoriai, sutiko. Tada 
vadas tuojau pat nusodino kazokus nuo 
arklių, išrikiavo ir padarė ‘kratą, bet to 
kalakuto nė plunksnos nerado. Nusikei
kęs Butvilovskis nujojo namo, netekęs ne 
tik kalakuto, bet dar ir šimto rublių.

— Jūs, kalės vaikai, parodykite, kur 
paslėpėte (kalakutą. O kad pavogėte, tai 
esu tikras, nes tas žmogus nežinodamas 
tikrai nebūtų rizikavęs šimtu rublių! — 
įsakė vadas savo kazokams, kai išnyko 
Butvilovskis.

Šimtinės priekyje jojęs būgnininkas at
suko būgno sraigtelius ir parodė kalaku. 
tą.

— Taip, rusų žmogus ne tik pavogti 
gali genialiai, bet ir pavogtą paslėpti! — 
tarė vadas ir įsakė šokti ant arklių ir to
liau žygiuoti.

(Bus daugiau)

NAUJAUSIAME „BALTIC NEWS“

Dabar 'Londoną pasiekusiame ,.Baltic 
News“ 1979 m. Nr. 3, leidžiamame Tas. 
manijoje (Australija), pati žymiausia ak
tualija — straipsnis apie žymiuosius aus
tralus ir zelandiečius, kurie įsipareigojo 
nuolat ralšyti Sov. Sąjungoje kalinamiems 
pabaltiečiams. Savo ruožtu patariama, 
kaip tiems kailiniams rašyti: laiškai netu
ri būti entisovieitiiniai, geriausia juos nu. 
meruoti, kad gavėjas žinotų, kuriuos įgau
na, o kurie sulaikomi. Geriausia forma — 
atvirukai lar registruoti oro pašto laiškai.

Jei registruoti laiškai neįteikiami, už 
juos galima reikalauti atlyginti (JAV gy
venąs J. Gunvich šitaip už Sov. Sąjungo
je „žuvusius“ registruotus laiškus išrei. 
kalavęs kelis tūkstančius dolerių, o Vo
kietijoje prieš porą metų ‘bendromis jėgo
mis 'buvę už neįteiktus laiškus išspausta 
net ketvirtis milijono dolerių).

Šiame numeryje dar rašoma apie 'be
protnamiuose laikomus politinius kali, 
ni'us, ‘apie EI. Gajausko vedybas, spausdi
nami N. įSadūnaitės ir V. Lapienio laiš
kai, pateikiamas sąrašas estų politinių 
kalinių,, recenzuojama esto A. Vdirliand 
„Graves without Crosses“.

,,Baltic News“ adresas: P. O. Box 272, 
Sandy Bay, Tas. 7005, Australija.

Kaip jau buvo rašyta, „Baltic News“ 
siuntinėjamais neįmokamai.

NAUJA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

I Lietuvių Rašytojų draugijos valdybą 
nariai slaptu balsavimu trejiems metams 
išrinko Alę Rūtą-Arbienę, Bernardą Braz- 
džionį, Alfonsą Gricių, Bronį Railą ir 
Tomą Venclovą. Jie patys pasiskirstys 
pareigomis.

Į revizijos komisiją išrinkti Andrius 
Mironas-Norimas, dr. Elena Tumienė ir 
Pranas Visvydas.

Visi jie gyvena Los Angeles apylinkėje, 
Californijoje.

Nuo 1970 m. Vasario 16 Lietuvių Rašy
tojų draugijos valdyba buvo New Yorke.

tojas. Pirmojo karo metu, jau sunkiai 
sirgdamas (turėjo nugarkaulio smegenų 
paralyžių), mokytojavo Voronežo lietuvių 
gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 
dirbo mokslinį bei pedagoginį darbą. 1922 
m. išrinktas Kauno universiteto profeso
riumi ir, kol leido sveika, dėstė bendrąjį 
lietuvių kalbos kursą. Rašė lietuvių kal
bos vadovėlius, žodžiu ir raštu mokė lie
tuvius taisyklingai reikšti savo mintis 
gimtąja kalba. Jo vartojamąją rašybą ofi
cialiai patvirtino anuometinė švietimo mi
nisterija, leisdama ją naudoti mokyklose 
bei įstaigose. Tai buvo žymus specialius 
mokslus baigęs lietuvis kalbininkas. Jį 
brangino ir Lietuvos kariuomenė, nes jis 
buvo jai atlietuvinęs daug karinių ter
minų.

Prof. Jonas Jablonskis keletą kartų gy
dėsi karo ligoninėje. Paskutinį kartą jon 
atsigulė 1930 m. vasario 17 d. Nors čia 
jis buvo rūpestingai gydomas, tačiau po 
kelių dienų, t.y. vasario 23 d., 16,40 vai., 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. Vasario 24 d. 
lavonas iš karo ligoninės buvo nulydėtas 
į Baziliką. Eisenoje dalyvavo ministerių 
kabineto nariai, aukštoji kariuomenės va
dovybė, studentai, visos Kauno gimnazi
jos, aukštosios mokyklos ir gausi gyven
tojų minia. Karstą ir aukštuosius paly
dovus supo vainikas, nešamas kariuome
nės ir ugniagesių. Procesiją lydėjo karo 
orkestras ir karo mokykla. Bazilikoje už 
velionį buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos.

Vasario 25 d. Bazilikoje už velionį vėl 
buvo atlaikytos pamaldos, kuriose daly
vavo prezidentas A. Smetona, civilinė ir 
karinė vadovybė, organizacijos ir gausi 
minia žmonių. Po pietų Vilniaus, Prezi
dento, Laisvės ai., Maironio, Donelaičio, 
Gedimino ir Smėlių gatvėmis palydėtas 
velionis į Kauno kapines. Priėjus Karo 
muziejų, pradėjo skambinti Laisvės var
pas, ir visa procesija sustojo. Muziejaus 
sodelyje prie Nepriklausomybės pamink
lo buvo pakabintas velionies paveikslas, 
papuoštas vainikais, juodu šydu ir tau
tinėmis vėliavomis. Prie jo stovėjo mu
ziejaus orkestras ir invalidų garbės sar
gyba. čia atsisveikinimo žodį tarė gen. 
V. Nagevičius. Orkestrui grojant gedu
lingą maršą, velionis buvo pagerbtas 
ginklu. Taip pat procesija buvo sustoju
si ir prie universiteto didžiųjų rūmų. Ka
pinėse pasakė atsisveikinimo kalbas Res
publikos prezidentas, universiteto rekto
rius, Marijampolės Rygiškių Jono gim
nazijos, Panevėžio mokytojų seminarijos 
ir kiti atstovai. Dalyvavo ir Vilniaus lie
tuvių delegacija, kurios vienas narys ta
rė žodį ir užbėrė žemių, atvežtų iš Vil
niaus. Naujai supiltą kapą papuošė 72 
vainikai ir puokštės gėlių. Iš jų 6 vaini
kus padėjo kariuomenės įstaigos. Laido
jimo valandą visose kariuomenės įgulose 
buvo nutraukti užsiėmimai 20 mta. ir 
paaiškinti velionio nuopelnai. Po to visi 
kariai atsistojimu bei susikaupimo valan
dėle pagerbė žymųjį lietuvių kalbos kū* 
rėją.

V. Vytenietis
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Daug, labai daug (kartų šių laiškų skil
tyse buvo raižyta, ikad pasaulio įvykių 
sandaroje laipsniškai kyla tokios proble
mos, kurios greitu laiku pralenks žmo
gaus išmintį ir sugebėjimų joms išspręs
ti. Todėl įvykiai taps pagaliau nebesu
kontroliuojami, jų sandara išvirs i chao. 
są.

Tokia buvo visų šių laiškų pagrindinė 
mintis. Ji buvo reiškiama

ar rašant apie besiplečiantį tarptautinį 
terorizmą, mėginantį pakeisti tarptauti
nę diplomatiją;

ar apie didelės reikšmės tarptautines 
ekonomines konferencijas, bergždžiai sie
kusias sukontroliuoti infliaciją ir nedar
bą;

ar apie pasaulio ginklavimosi ribojimo 
konferencijas, kurių pasėkoje pasaulio 
ginMavimasis paprastai didėja;

ar pagaliau apie Vakarų bičiuliavimo- 
si įvairiausias sutartis su Sovietais, ku
rių pasekmėje Vakarai palaipsniui vis 
daugiau pralaimėdavo, iki pagaliau atsi
dūrė tamsiame Šmėklos akligatvyje (toks 
šio aikligatvio pavadinimas).

Štai apie šį akligatvį ir bus rašoma.
***

Jeigu Tu, mielas šio lafiko skaitytojau, 
nori žinoti, kur tas ,.Šmėklos afcligaitvis“ 
yra, atskleisk pasaulio, žemėlapį ir žvilg
telk į Persijos įlanką, tik 300 mylių atstu 
į vakarus nuo Afganistano, šios įlankos 
siauriausioje vietoje ir yra tas „Šmėklos 
akligatvis“, nors žemėlapyje dar ir nepa. 
žymėtas. Ten nūnai pradėjo vaidintas tre
čiojo pasaulinio karo dvasia be vietos; 
ten jau nebeišvengiamai turės susitikti 
dvi galingos pasaulio jėgos — rytų komu
nistinė diktatūra ir vakarų demokratija; 
ten formuosis trečiojo pasaulinio karo 
verpetas; ten gal ir spręsis mūsų 2500 
metų civilizacijos „būti ar žūti“.

Labai drumzlini ateities vaizdai! Ai’ ne?
Tačiau perdaug d'ar nenusiminkime. 

Juk vis dar atsiranda ,,geraširdžių“ pa
guodos politikų, kurie mano, kad Sovietų 
įsiveržimas į Afganistaną gali būti tik 
antrojo Vietnamo kraujoplūdžiu rusams. 
Tikrai pasakius — labai sunkiai įsivaiz. 
duotina galimybė. Visų pirmą dėl to, kad 
Afganistanas tiesiogiai susisiekia su So
vietų Sąjunga; tai reiškia, kad visos Są
jungos galingoji karo malšina gali būti 
panaudota tiesiogiai mažam Afganistanui 
sutramdyti. Antra, Kremlius nesiterlios, 
kaip tai darė Vašingtonas; štai čia nega
lima bombarduoti, o ten minuoti, čia — 
lėktuvams Skraidyti, o ten — karo lai. 
vams plaukioti... Kremlius tokių proble
mų neturi: jeigu karas, tai jis visuotinis, 
be jokių apribojimų.

Kai kurie politikai mano, kad Sovietai 
pastebės padarę klaidą, Afganistano už
ėmimas buvęs visais atžvilgiais per bran
gus, ir apsispręs iš jo pasitraukti. Nie. 
(kuomet. Afganistanas yra pačios gamtos 
pastatyta kalnų tvirtovė, kuri dominuoja 
aplinką iki pat Persijos įlankos ir kuri, 
bent šiuo metu ir dar ilgokam laikui

TOMAS VENCLOVA PRIE DR. A. ŠTROMO PASKAITOS

Lietuva šiandien ir rytoj
MŪSŲ DVIEJŲ DISIDENTŲ DIALOGAS

Dr. Štromas: Leiskite minutę pertraukti, nes čia 
labai svarbus klausimas. Reikalas ne tas, kad pradės 
tautą staiiniškais metodais žudyti. Tų antikal-antininkų 
samprotavimo linija pajungta veikti esamos sistemos for
mose. Jėi ir nebus žudymų, tai pradės varžtus vėl verž
les užtraukti, neduos mums kultūriškai -ir ūkiškai reikš
tis pakankamai laisvai. Tai yra- jų -argumentas.

T. Venclova: Už to visko, mano manymu, slepiasi 
egoistiškas naujo eilito nusistatymas apginti, būtent, sa
vo privilegijas, nes naujasis eilitas bijo, kad jis bus pa
rkaitytas latsakingu už Kalantą bei panašius atvejus ir 
tiesiog juos išvarys iš šiltų vietų.

Iš salės: Daug ką ir išvarė.
T. Venclova: Bijančių, kad taip atsitiks, dar yra žy

miai daugiau.
Dr. Štromas: Bet tie, kurie sako, rašo, kad dabar 

cenzūrą -sustiprins, mums neleis -pjesių statyti, mums 
neleis mūsų dainų kurt, mums neleis mokslinių veikalų 
leist, tie ne dėl privilegijų drebą.

T. Venclova: Bet tą, kaip taisyklė, sako žmonės, jau 
su -kūnu ir krauju įsirašę į tą oficialų elitą. Kaip taisyklė.

5. NEPRIKLAUSOMYBĖ IŠ DEBESIO

Tokio bendro susmukimo ir demoralizacijos būse
noje tokie dalykai, kaip Kalanta arba ,.Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika“, yra didžiulis moralinis pa
vyzdys, kurio reikšmė yra nepakeičiama. Mes Lietuvoje 
kalbėdavomės apie liūdną bendrą tautos bruožą: žmonės 
sėdi ir -laukia. Gal kas nors mums atneš nepriklauso
mybę. Gal atneš? Arba kaip vienas išeivių žurnalas pa
rašė: gal iš kokio nors debesio Lietuvai išlįs nepriklau
somybę. — Tai neišlįs, ne, kol pats kažko nedarysi, nie
ko nebus. Aišku kaip diena. Turi būti ir tam tikra pa
lanki tarptautinė konjunktūra, pirmoje eilėje Maskvo

je, be jokios abejonės. Bet jei pats nieko nedarysi, tai 
nieko nebus, jei tu aiškiai nei-švystysi savo politinės 
atakos, nieks už tave jos neišvystys.

Dr. Štromas: Aišku, jeigu patys nepasireikšim, tai 
Maskvos įvykiais mūsų nepalies. Ir gal net labai paliesti, 
jeigu mes būsime pasiruošę juos išnaudoti attitinkama 
kryptimi.

T. Venclova: Nors Ženklys sako, kad pogrindinių 
organizacijų jis nežino Lietuvoje ir ypatingai jų nepasi
genda, bet aš manau, kad jų yra (tiesa, apie jas aš nie
ko nežinau, o jeigu žinočiau, nieko nesakyčiau). Bet jos 
yra. Gal kai kurios jų gali kelti abejonių, ir kai kurios 
jų yra infiltruotos. Būtų keista, jeigu taip nebūtų. Bet, 
man rodos, kad infi-ltravimo galimybė nėra lemiamos 
reikšmės faktas, svarbu, kad yra ką infiltruoti.

(Pora žodžių apie ,,Neue Zuiercher Zeitung“ straips
nį apie Baltijos kraštus, parašyta R.M. Trumpai karto
ju, kas „Eur. Lietuvio“ parašyta: „Straipsnio autorius 
pasigėrėtinai vykusiai nupasakojo visų trijų valstybių 
ir tautų istoriją nuo seniausių laikų iki pat šių dienų. 
Tikrai reikia patyrusio žurnalisto plunksnos, kad galėtų 
viename straipsnyje nubrėžti trijų valstybių praeitį 
dabartį ir net pabandyti paspėlioti ateitį... Straipsnio 
autorius žino, kiek žmonių buvo sunaikinta nacių sto
vyklose, kiek ištremta į Sibirą, kaip energingai baltai 
iki šiol priešinosi okupacijoms...

Kodėl tas straipsnis man taip įdomus? Anas R.M. 
su manim Vilniuje matėsi, ir tos žinios yra iš manęs. 
A*š tuo metu jau buvau helsinkietis ir t.t. Jis buvo nu
kreiptas pas mane ir pas Eltoną Finkelšteiną. Mes jam 
papasakojom apie baltų valstybių likimą, davėme skai
čius, (šiek tiek ir apie bendrą materialinę būseną. Ir 
man rodos, straipsnis daugiau ar mažiau tiksliai atspin
dėjo tai, kas jam ten buvo papasakota.

6. SNIEČKUS IR JAM PANAŠŪS

Sniečkaus mirtis sukėlė tautoje kažkokių gana au
tentiškų jausmų priepuolį. Tas teisybė. Aš tada irgi bu
vau Vilniuje. Mačiau tą viską. Ir galiu pasakyti, kad po 
Lietuvą vaikšto legenda, kuri galbūt ir klaidinga, bet 
atitinka žmonių tautinę sąmonę. Legenda sako, kad ant 
Sniečkaus kapo pasirodo laikas nuo laiko -užrašai: „An
tanai, prisikeik ir pasižiūrėk, ką su mumis padarė“. 
Girdi, prie Antano buvę žymiai geriau.

Dr. Štromas: Tikriau.
T. Venclova: Taip tikriau.
Tikrai, buvo sniečkinė ir apie jį susigrupavusių 

žmonių linija. Jis kai kuriuos oficialios, lojalios inteli
gentijos atstovus tam tikra prasme panaudodavo tiks
lu užkonservuoti, išsaugoti Lietuvai kiek galima ge- 
rint, bent aukštesnį, negu -bendrą tarybinį lygį, pasiek
ti kiek -galima daugiau, kad jis nebūtų sulikviduotas. 
Ir tas Lietuvoje pasiekta daug -aukštesniu laipsniu negu' 
Rusijoje arba Latvijoje. Daug, daug aukštesniu laipsniu.

Aš atsimenu laikotarpį, kada Latvijoje buvo neblo
gai, o Lietuva -gyveno pusbadžiu. Dabar prieš pusmetį aš 
buvau Rygoje, Ryga gyveno pusbadžiu, o Lietuva vis dėl
to ne. Žinoma, blogiau, negu prie Sniečkaus, bet vis dėlto 
dar ne pusbadžiu, žymiai geriau, negu Ryga, negu Vo
ronežas arba Tambovas. Tiesa, truputį blogiau negu 
Maskva.

Buvo ir tebėra, ypatingai senųjų, savo laiku flirta
vusių su kairiomis ideologijomis, žmonių, kurie paskui 
pateko kaip į spąstus ir nešiojo kaukę, kuri jiems pri
augo prie veido, arba gal kai kas ir įtikėjo, bet man 
kažkaip sunkoka tokių atvejų įsivaizduoti, nors vieną 
tokių galbūt ir žinau (greičiausia savo tėvo Antano 
Venclovos atvejį. Red.). Bet tokių žmonių tarpe, senųjų 
komunistų tarpe, buvo labai populiari laikysena tam 
tikra prasme gelbėti tautinę kultūrą. Su perkūnsargiais, 
su cenzūromis, bet vis dėlto viską leisti, viską tą kažkaip 
organizuoti, stumti, kiek galima. Ir tą Vaižgantą pra- 
stumt, ir tą Lituanistinę Biblioteką prastumt ir Basa
navičių. Atėjus naujai kartai, cinilškesnei,, to, matyt, 
bus mažiau. Nes jeigu jaunoji karta pajus, kad tautinės 
kultūros palaikymas gresia jų padėčiai, jie nustos tą 
darę. Esu tuo beveik tikras.

(Bus daugiau)

ateity, beveik nepaimama iš už Afganis- 
ano ribų.

Todėl esminis ir gyvybinis klausimas 
Vakarams yra kitokios: ar Kremlius yra 
jau suplanavęs žygį toliau per Pakis
taną ( o gal ir per Iraną) Persijos įlankos 
link ir kada tokį žygį mano pradėti vyk
dyti?

Tarp kilta ko. Vienas anglas, šių laikų 
istorikas, yra pastebėjęs, kad paskutinių 
10 metų būvyje Brežnevas, kaip anais 
laikais Hitleris, kasmet sugebėjo ,,dova. 
noti“ po vieną kraštą Kremliaus imperi
jai: Čekoslovakiją, Angolą, Adeną, Etio
piją ir t. t. Kurio krašto eilė tad bus 1980 
m.?!

***
Bet grįžkime prie Afganistano.
Šachui valdant, Iranas buvo vienintelė 

valstybė, pajėgi įtakoti visą Persijos įlan
kos aplinką, prie kurios buvo prisišlieję 
mažyčiai bejėgiai emiratai bei sultaniaitai. 
Vienintelė kiekvieno jų jėga buvo ir yra 
žibalas ir pinigai; nei militariškai, nei 
diplomatiškai nė vienas jų bet kurios 
reikšmės Vakarams neturėjo. Tad savai
me aišku, kad Iranas, (turįs 35 mil. gy. 
ventoj ų ir ginkluotas moderniausiais va
karų ginklais, buvo natūralus visų Pensi
jos įlankos valstybių atstovas vakaruose.

Šachą nuvertus, naujam, labai priešva- 
karietiškam Persijos įlankos gaspadoriui 
atsiradus-, buvę kariniai ir diplomatiniai 
santykiai su vakarais, ypač su Amerika, 
staiga nutrūko. Štai šiuo būdiu vakarai, 
ypač J. A. Valstybės, ir atsidūrė kalbai 
mame tamsiame akligatvyje.

Kas iš tikro valdo Iraną, atsakymas vis 
dar dunkso tamsoje. Kas genialiai sugal. 
vojo ir meistriškai pravedė patį pervers
mą, ingi vis dar nežinoma. Pats nuvers
tasis šachas nežino; jis tik spėlioja — gal 
Sovietai, o gal Libija. Tikra tiesa, atro
do, galėtų būti ir tokia: Sovietų planas, o 
Libijos pinigai. Šia proga svarbu tik pri
siminti, kad jau kelinti metai tarp Sovie. 
tų ir Libijos veikia slapta glaudaus ben
dradarbiavimo sąjunga.

Irano vaidmens neaiškumas, jo priešiš
ka laikysena vakarų atžvilgiu ir rusų 
prasiveržimas į Afganistaną, savaime aiš
ku, sujudino vakarų diplomatinį veiklu
mą iki kraštutinumo, -atrodo, sustojant 
-tik prieš paties karo paskelbimą Sovie. 
tams, čia vieša -aštri propaganda prieš So
vietus, čia viešas Afganistano okupacijos 
pasmerkimas Jungtinėse Tautose, čia pre
zidento Carterio ekonominių sankcijų -So
vietų Sąjungai paskelbimas, čia J. A. 
Valstybių krašto apsaugos mdnisterio at- 
sk-ubėjimas į Kiniją^ čia Kinijos staigus 
vykusių pasitarimų nutraukimas Mask, 
voje, čia D. Britanijos užsienio reikalų 
ministerio žaibiški -apsilankymai Persijos 
-įlankos emiratuose, Saudi Arabijoje ir 
Pakistane, — visa tai labai svarbu ir 

reikšminga. Niekas tuo negali abejoti. Ir 
vis dėlto tūlas galvojantis pasiges -atsaky
mo į klausimą: ar visa tai pakanka So
vietų Sąjungai atgrasinti nuo tolesnio 
veržimosi į Persijos įlankos žibalo šalti
nius? (Tuo tarpu nekalbėkime -apie So. 
vietų pasitraukimą iš Afganistano; iš ten 
rusais išeis tik jėgos verčiamas; tuo tampu 
tokios nėra ir greit nebus, jeigu iš viso 
-bus).

Atsakymas į šį labai svarbų klausimą 
gailėtų būti: — taip, bet tik dalinai ir tai 
su dideliu ,,jeigu“... Jeigu visos vakarų 
valstybės įsipareigotų šias priemones pa
gal išgales takyti ir kruopščiai pagal vi
sų dalyvių išdirbtą planą ilgesnį laiką. 
Tuomet -Rusija pasijustų izoliuota, -sate
litai pasijustų drąsesni, gailėtų iškilti ne
numatytų komplikacijų, o pasekmėje 
Kremlius (gal ir būtų priverstas savo 
veržlumą pristabdyti.

Dabar prilenkime, kad vakarai ir iš. 
dirbs kalbamąjį planą ir kiekviena vaka
rų valstybė pareigingai veiks jį vykdy
dama (oi, -kokį milžinišką klaustuką no
rėčiau įrašyti šių žodžių gale!), tai šiam 
planui dar trūksta dviejų dalykų: 1. mi- 
litarinių bazių arti Persijos įlankos bei 
-NATO sustiprinimo, visų pirma Turkijo. 
je, ir 2. pogrindžio slaptos veiklos plano 
kontrofenzyvai Iranui ir Pakistanui ap
saugoti.

Visuose šiuose planuose išmonė, ryžtas 
ir laikas (-sparta) yra pagrindiniai būti
ni veiksniai.

***
Dabar pažiūrėkime, kai-p su Afganista

no prijungimu prie Sovietų imperijos su
siję reikalai -atrodo iš Kremliaus bokšto.

Žymiai paprasčiau, nes ten vadovaująs 
yra išmaningų patarėjų patariamas; dėl 
padarytų sprendimų vykdymo ten nėra 
nuomonių skirtumų, nes kas skiriasi, tai 
talpinamas i bepročių namus. Todėl ir 
įvykdytų sprendimų v-aizdas iš Kremliaus 
bokšto labai -aiškus.

Afganistanas -galutinai ir visiems lai. 
ka-ms yra prijungtas ir pavergtas; bet ku
ris pasipriešinimas turi būti ir bus su
triuškintas. Europa, kaip politinis veiks
nys ar net kaip ginkluota jėga, Jaltos pu
sėtinai sėkmingai sutaršyta: NATO dėl 
besitęsiančių tarpvalstybinių nesutarimų 
kariškai žymiai silpnesnis, o dvasiškai 
demoralizuotas bet kuriai reikšminges
nei karinei iniciatyvai.J.A. Valstybių ka
rinis potencialas labai aukšto lygio, 
su kuriuo būtina skaitytis, bet neturi 
vadovaujamo ryžto jam išnaudoti. 
Kinij-a labai pavojinga, bet kariškai 
dar labai atsilikusi. Keliai nuo Afganis
tano kalnų į Persijos įlankos slėnius 
per Iraną ar Pakistaną galėtų būti 
nueitas be rimtų kliūčių, nes Pakistanas 
ar Iranas galingai Sovietų karinei maši
nai yra tik aptriušusios medinės -tvoros.

O vis dėlto, kad ir šitokioj iš pažiūros 
nesudėtingoje ir Kremliui labai palan
kioje -situacijoje, Sovietams, atrodo, tu
rėtų (kilti vienas nepaprastai didelis svar
bus klausimas: ar, sutelkus karines jė
gas Afganistane, ilgai nelaukiant, žygiuo
ti, laužti medines tvoras ir įsiveržti į ži
balo versmes, ar laukti, konsoliduotis 
Afganistane, o laukiant išdirbti meistriš. 
■kai -apgalvotą pogrindžio griaunamojo 
veikimo planą, kurį įvykdžius Pakistanas

Skaitytojų laiškai
DAR DĖL DBLS ATSTOVŲ 

KONKLAVOS

Užgindamas M. B-nės pastabas dėl at
stovų suvažiavimų („E.L.“ 1979 m. Nr. 
49-50), noriu pabarti savo parapijietį S. 
Kasparą, taip pat nuo Vaiguvos, už jo 
didžiai nepraktiškus ir pragaištingus siū
lymus.

Apskritai dėl pastabų, kurias jau teko 
girdėti nedrąsiai, pašnibždom, lyg iš po 
žemės, -bet nuolatos. Viename susirinkime, 
rodos, buvo nutarta nebeskaityti protoko
lo, bot iš -anksto išsiuntinėti jį -skyriams. 
Tuo būtų .sutaupomas brangus pusvalan
dis spręsti svarbioms problemoms. Deja, 
tai vis buvo balsiai tyruose. Gal dabar, 
kai pasigirsta moterų balsai, o jų vaid
muo ryškėja Indijoje, Anglijoje, tad ko
dėl ne Lietuvių Sąjungoje?

Tik jau, dėl Di-evo meilės, neklausyki
me S. -Kasparo („E.L" 1980 m. Nr. 3), 
kad C. Valdyba būtų iš 5 asmenų ir, ak, 
kad C. Valdybos visi nariai būtų kasmet 
keičiami. Jei ūkyje visą personalą kasmet 
kelsime, tai tais ūkis neilgai bus naudin
gas. Tas -pats atsitiktų ir su įstaigomis, 
firmomis bei valdybomis. Pusė metų 
praeis, kol na-ujas asmuo susipažins su 
reikalų eiga, po to pradės ką -noris naujo, 
imis reformuoti bet nebaigęs turės išeiti 
ir kitas perims, kuris, susipažinęs, antra
me pusmetyje nesutiks su pradėtąja re
forma, ir taip daina be galo ilki Sąjungos 
grabo. Jei Valdybos nariai negali dirbti 
po 3-4 metus vienu išrinkimu, tai ta Val
dyba nebus veikli ir nalši.

Ne, Stasy nuo Vaiguvos, taip netinka. 
O 5 asmenų V-ba tiktų, jei (bent trys jų 
-būtų' S-gos pilnai apmokami. Dabar gi jie 
negali paskirti S-gai 8 vai. į dieną, nes tu
ri atlikti savo pareigą duonai užsidirbti 
ir tik laisvalaikį tegali atiduoti lietuviš
kam darbui. Siūlymas -dėl naujų jėgų ne-

(ar Iranas) būtų priverstas „maldauti“ 
Kremlių greitos -pagalbos ir „kviesti“ Af
ganistano kariuomenę padėti apsiginti 
nuo kapitalistinių užpuolikų?!

Eidamas pirmuoju keliu, Kremlius aiš
kiai rizikuojla išprovokuoti trečiąjį pat- 
saulinį karą, kuriame, -atominius ginklus 
pavartojus, nebus laimėtojų, jei nebent 
Kremlius žino, kaip tokį karą padaryti 
labai trumpą ir baigti jį pergale. Taip, 
pvz., savo laiku žydai -buvo sumušę egi-p. 
trečius.

-Eidamas antruoju- keliu, Sovietų karei
vis žygiuos nepastebimas, pridengtas 
KGB -sufabrikuota apgaulės -skraiste. Tik 
tokiam ,,manevrui“ kelias žymiai ilges
nis ir lėtesnis, bet užtai rizika visuoti
niam pasauliniam karui žymiai mažesnė.

Abiem atvejais trečiojo pasaulinio ka
ro šmėkla paliekama gyventi ir tarpti sa. 
vo 'akligatvyje prie Persijos įlankos. Di
delių valstybių garsūs diplomatai, polliti- 
ik-ai, tarptautinio masto šnipai ir žu-dikai, 
sunkiai ginkluotų kariuomenių persiren
gę maršalai ir -generolai — visi įsteigs 
savo buveines Šmėklos akligatvyje ir su
darys jos dvaro kilminguosius.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas 

reikalingas, nes šitai jau vyksta. Mūsų 
patvarūs ir nenuilstantieji veteranai: Ne
nortas, Juras, Pranskūnas, jau turi grą- 
žią paspirtį iš darbščių, energingų jau
nuolių: R. šovos, E. šovos ir A. Vilčinsko. 
Vargu ar berasime geresnį pakaitalą, kai 
daugelis mūsų linkę daugiau pašiepti, 
kritikuoti, bet ne dirbti, o juk lengviausia 
tai duoti patarimus. Dar nėra pasaulyje 
žmogaus, kuris dirbdamas nesuklystų.

Sunku ką nors nudrožti, kai mūsų ne
daug ir esame labai išsklaidyti, trinksta
me intelektualų. Kas kita, jei būtume vi
si susibūrę viename kuriame didmiestyje: 
Birminghame, Nottinghame arba Manches- 
teryje, oho, tada gal net savo operą tu
rėtume, o jau mokyklą, krautuves ir ban
ką tai tikrai.

Kol kas dėl atstovų suvažiavimų tikrai 
susimąstykime ir ką nors sugalvokime.

V. Andruškevičius

JEIGU JAU NUOSTOLIS, TAI TEGU 
BŪNA LIETUVIŠKAS

Buvo laikai, kai ėjo „Europos Lietuvis“, 
Nidos knygų klubo leidiniai — knygos ir 
tas kasdien nuplėšiamas kalendorius. Ėjo, 
nežiūrint įvairiausių sunkumų, dirbant se
nomis iškepusiomis mašinomis, amžinai 
keičiantis rinkėjams ir kitiems darbinin
kams ar jų trūkstant. Priedo dar būdavo 
pajėgiama atspausdinti lietuvfškų knygų 
privatiems asmenims. Be tų lietuviškų, dar 
būdavo spausdinama komerciškų darbelių, 
kurie nešd-avo pelno. Lietuviški darbai, 
kaip mums būdavo sakoma, nešė nuosto
lius.

Tačiau pastaraisiais metais padėtis la
bai pablogėjo.

štai „Europos Lietuvio“ 1972 m. Nr. 50 
straipsnyje „Ratukai sukasi, darbas eina 
priekyn" buvo ra'šoma, kad, be ką tik iš
siųstosios P. Gudelio knygos „Bolševikų 
valdžios atsiradimas Lietuvoje 1918-1919 
metais“, buvo baigta spausdinti ir atiduo
ta įrišti privačiai užsakytoji Z. Tenisonai- 
tės arti 200 psl. „XX-jo amžiaus neder- 
landų poezijos rinktinė“ ir 'spausdinamas 
Z. Tenisonaitės eilėraščių rinkinys „Pa
vasaris ir -aš“. O Nidos knygų serijai pra
dėta spausdinti Jurgio Gliaudos „Taikos 
rytas“, surinkta ir laukia eilės spausdinti 
Alės Rūtos „Po angelų sparnais“ ir Juo
zo Švaisto „Karnavalo aikštėje“, renka
ma stambi dr. A. Rukšos versta knyga 
Vergilijaus „Georgikos“ ir „Bukolikos“, 
rinkimas einąs į pabaigą stambios Bronio 
Railos knygos „Paguoda“, kuri vėliau bu
vo išleista padalyta į tris tomus. Ten pat 
■buvo rašoma, kad spausdinimas vyksta lė
tai dėl komerciškų darbų, bet guodžiama- 
si, kad Nidos knygų klubo nariai neseniai 
yra gavę porą stambesnių knygų ir kalen
dorių.

Nuo 1973 m. sausio iki 1979 m. gruo
džio mėn. buvo surinkta ir Kleista L. Do
vydėno „Pašiurpęs mano velnias“, K. 
Barėno paruošta „Devintoji pradalgė“, 
A. Saudargienės „Tolimųjų kraštų mira
žai“, M. M. Mykolaitytės-Slavėnienės „Pu
tinas mano atsiminimuose, K. Barėno 
„Britanijos lietuviai“ ir dar pora knygų 
pagal pašaliečių užsakymus.

Tai išeitų, kad per tuos 7 metus buvo 
išleistos 6 Nidos klubo knygos ir 7 kalen
doriai.

Tiesa, 1979 m. per paskutiniuosius mė
nesius buvo baigta rinkti „Dešimtoji pra
dalgė“ ir surinktas J. Gliaudos novelių 
rinkinys.

1973 m. gegužės mėnesį Lietuvių Bend
rovė priėmė į spaustuvę latvius — Nidos 
spaustuvėje buvo renkami ir spausdinami 
jų laikraštis ir žurnalas.

Kaip šitoji latvių istorija rodytų, toks 
nutarimas buvo žalingas lietuviškai 'kny
gai. Nidos spaustuvė juk ir buvo steigia
ma lietuviškiems leidiniams leisti.

Bet po 5 metų eks-perimento latviai bu
vo paprašyta -apleisti spaustuvę. 1978 bir
želio mėnesį jie išsikraustė. Bet kas gi pa
sikeitė? Ar nutrūkęs lietuviškų knygų lei
dimas pagyvėjo? Deja, ne. O nuostolis, 
kaip mums sakoma, didėja. Lietuviškos 
'knygos, darbai, kurie neša nuostolius, su
retėjo, nebeina taip, kaip ėjo, o tai reikš
tų, kad darbininkai dirba komercinius, 
pelną nešančius darbus. O kur gi tas pel
nas?

Spaustuvė nėra tuščia. Joje dirba 4 as
menys. Vienas „Europos Lietuvio“ nu
meris, mano nuomone, pareikalauja maž
daug vieno žmogaus savaitės darbo. Per 
tą savaitę jis galėtų laikraštį surinkti, 
sulaužyti ir atspausdinti. Tai išeitų, kad 
kiti darbininkai dirba pelningesnius ko
mercinius darbus, ne lietuviškus, ir vis 
dėlto tie uždarbiai nepadengia „Europos 
Lietuvio“ ir kalendoriaus nuostolių (-ar 
kalendorius taip pat nuostolingas?)

Viską susumavus, man atrodytų: ar ne 
geriau būtų spaustuvei dirbti vien lietuviš
kus darbus? Tada jau tikrai žinotume, 
kad lietuviškas darbas nuostolingas. Vi
siems tada būtų aišku. O kaip dabar yra, 
tai neaišku ir nesuprantama, kas kiek 
daro nuostolių. Niekada nebuvo pateikta 
smulkesnių informacijų visuomenei. Vis 
kažkaip sakoma, kad lietuviški leidiniai 
neša nuostolius.

Ar nebūtų pribrendęs metas imti ir 
skaitmenimis įrodyti „Europos Lietuvio", 
kalendoriaus ir kitų lietuviškų leidinių 
nuostolius, nes juk nereikėtų pamiršti, 
kad tikrieji savininkai yra akcininkai- 
visuomenė, kuriai turėtų būti teikiamos 
teisingos informacijos?

M. B-nė
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Kronika
PRIMINIMAS PLB KRAŠTŲ 

VALDYBOMS

PLB pirm. Vytautas Kamantas išsiunti
nėjo kraštų valdyboms bendralaišikį, (ku
riame ragina telegramomis arba laiškais 
kreiptis į savo (kraštų vyriausybes, pra
šant remta JAV pastangais mėginant iš- 
laisvfcilti įkaitus Irane, šių telegramų 
laiškų nuorašus siųsti JAV ambasadoms; 
(kreiptis į savo (kraštų vyriausybes, išreiš
kiant protestą prieš Sovietų invaziją Af
ganistane, primenant Lietuvos okupaciją 
1940 m. ir raginant boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje.

Artėjant Vasario 16 — Lietuvos nepri. 
kllaiuiscimybės 'šventei, ruošti (minėjimus, 
kuriuose ypatingas dėmesys būtų skiria
mas Lietuvai, iškeliant jos kovą dėl lais
vės 'ir nepriklausomybės (pogrindžio 
spauda, politiniai kaliniai, disidentai) bet 
prisimenainlt Lietuvos žmonių atsiekimus 
kultūrinėje srityje; kartu, su ta švente 
paminėti mūsų grožinės literatūros pra
dininko Kristijono (Donieilaičio 200 metų 
mirties sukaktį (vasario 18 d.).

Prisimenant PLB seimo nutarimą, kar. 
tu su Vasario 16 minėti ir karaliaus 'Min
daugo vainikavimą ((Lietuvos valstybės 
įkūrimą).

REGISTRACIJA 27-TAI ^EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITEI

Studijų savaitė įvyks rugpjūčio 9-16 d.d. 
Innsbrucke, Tirolyje, Austrijoje, ,,Hauis 
der Begegnung“, Tschurtschenthalerstr. 2.

Pragyvenimas dienai ,,Haus der Begeg- 
nung“ patalpose kainuos 30 DM, arba 
210 austriškų (šilingų. Beveik visi kamba
riai yra dviems asmenims. Norintieji gy
venti po vieną, galės apsistoti netoliese 
esančiame egzercicijų name, kur nakvy
nė įsu, pusryčiais kainuos apie 12 DM. Pie
tus (9 DM, arba 60 šilingų) ir vakarienę 
(6 DM, arba 40 šilingų) galės visi valgyti 
bendrai „Haus der Begegnung“ valgyk
loje.

Registruotis:
Irena Joerg
A-6473 Wetnns
Tirol
Austria.

Registracijos mokestis 350 šilingų (50 
DM), o jaunimui — 140 šilingų (20 DM).

Rengėjai

AUKOS SPAUDAI

(Spaudai paremti aukojo 25 sv. A. Ska- 
marauislkas, 15,50 sv. L. Dzemyda, 15 sv. 
J. Dubdictas, 10 sv. St. Sereika, po 5 sv 
S. Žemaitaitis ir J. Nevulis, 2,50 sv. D. P. 
Voveriai, po 2 sv. J. Kandel.įs ir J. Vaške
lis.

Londonas
UŽGAVĖNIŲ DEŠRŲ IR KOPŪSTŲ 

VAKARAS SPORTO IR SOCIALINIAME 
KLUBE

Vasario 9 d. (šeštadienio vakare) Lon
dono Sporto ir socialinis klubas rengia

Užgavėnių dešrų ir kopūstų vakarą.
Visi londoniečiai yra laukiami atsilan. 

taint. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

šeštadienį, vasario 16 d., 6.30 vakaro, 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje rengia
mas Lietuvos Nepriklausomybės — Vasa
rio 16 d. minėjimas.

Meninėje programoje turėsime šįkart 
malonią viešnią iš Kanados — pirmą kar
tą pas mus pasirodys Londone solistė Gi
na Čapikauskienė, kuri yra išgarsėjusi lie
tuviškos dainos ir savo balso žavesiu Ka
nados, J.A. Valstybių ir Australijos lietu
viškose kolonijose.

Pagrindinę prakalbą pasakys Lietuvos 
Atstovas Vincas Balickas. Dainuos Londo
no choras ir Londono vyrų oktetas, vado
vaujami Justo čemio.

Seks tautinių šokių grupė ,,Lietuva“, 
vadovaujama V. Jurienės ir P. Senkuvie
nės.

Pirmą kartą pasirodys tautinių šokių 
grupė „Žaibas“, vadovaujamas Aldonos 
Pukštytės.

Visi Londono ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Veiks bufetas 
su maistu. Įėjimas — laisva auka.

Sekmadienį, vasario 17 d., 11 vai. ryto, 
Lietuvių šv, Kazimiero Bažnyčioje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London E.2, bus

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.

iškilmingos pamaldos už Lietuvoj laisvę, 
šv. mišias užprašė Lietuvos Atstovas Vin
cas Balickas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti pamal
dose.

Vasario 16 d. rengimo Komitetas

ATOSTOGOS TOLIMAME KRAŠTE

Ilgai .rudšęsi ir vis atidėlioję kelionę, 
londoniškiai Brcnė ir Bronius Daunorai, 
pasirodo, įvažiavo į tolimą kraštą — Ve
nezuela aplankyti ten įsikūrusių dviejų 
dukterų, žentų ir anūkų ir paatostogauti 
įšiltame krašte.

62 ĮSIPAREIGOJO RAŠYTI 
KALINAMIESIEMS LIETUVIAMS

St. Matthews katalikų parapijos ,,Youth 
News“ biuletenis šių metų Nr. 1 išsi
spausdino pluoštą žinių apie Viktorą Pet
kų. Prie straipsnio pateiktas jo atvaizdas.

Tome pat puslapyje rašoma, kad 62 pa- 
rapijiečliai įsipareigojo rašyti laiškus de
šimčiai Sov. Sąjungoje kalinamųjų (lie
tuvių. Kviečiami ir kiti (įsijungti į tą ak
ciją.

DIDŽIULIS MITINGAS PRIEŠ 
SOVIETINĘ PRIESPAUDĄ

Vasario 10 d., sekmadienį, Londone ren
giamas didžiulis mitingas ir eitynės, kaip 
sutelktinis protestas prieš sovietinę prie
spaudą. Bus pasisakyta prieš Afganista
no okupaciją ir Sacharovo ištrėmimą. 
Kviečiamos dalyvauti organizacijos su pla
katais ir šūkiais.

Eitynės pajudės iš Belvedere Rd. 2.30 
vai. per Westminster!© tiltą, pro White
hall, sustojama prie Cenotafo, o 3 vai. 
Trafalgar Square bus mitingas. Britani
jos min. pirm. M. Thatcher žada mitinge 
pasakyti kalbą.

Manchesteris
BLYNŲ BALIUS

Mančesterio jaunimas vasario 9 d., 7 
vai. vakaro, Lietuvių socialinio klubo 
patalpose rengia Mynų balių,

Mančesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ir prašome apsilankyti, o bly
nų užteks visiems.

(VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 23 d. Lietuvių klubo patalpose 
ruošia Vasario 16 minėjimą.

Manchesterio ir apylilnkių lietuvius 
nuoširdžiai prašome kuo gausiau daly
vauti minėjime: keletą valandų praleisi
me kartu lietuvių klube. Pradžia 6 vai. 
vakaro.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
ŽYMŪS RENGINIAI IR SVEČIAI

Dainilninkė-solistė VIOLETA RAKAUS
KAITĖ, iš Vak. Vokietijos, atstovaudama 
Bradford© ir apylinkių lietuviams, dai
nuos Pavergtųjų Tautų Komiteto sureng
tame metiniame šešių tautybių

K O N C E R T E 
vasario 16 d., (šeštadienį, ukrainiečių sa
lėje, 13 Claremont, Morley St., Bradford 
7.

Koncerto pradžia 6 vai. vak. Po kon
certo — šokiai.

Dr. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, apke
liavęs Vakarų pasaulį su paskaitomis, pa
darys pranešimą — skaitys paskaitą va
sario 17 d, sekmadienį.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME 
Vyčio klubo salėje.

Meninėje programoje vėl dalyvaus ne
nurimstanti lakštingala VIOLETA RA
KAUSKAITĖ. Taip pat dainuos ir mūsų 
vyrų sekstetas, vadovaujamas P. VASIO.

Minėjimo pradžia 4 vai. pp.
Abiejuose renginiuose kviečiame visus, 

iš arti ir iš tolimesnių vietovių, kuo gau
siau dalyvauti.

Vyčio klubo ir skyriaus valdybos

NAUJA KLUBO VALDYBA

Bradford© ,,Vyčio“ klubas sausio 27 d. 
turėjo savo patalpose visuotinį narių su
sirinkimą, kuriame aptarė einamuosius 
reikalus ir išrinko naują Valdybą 1980 
metams. Dabar Valdybą sudaro: pirm.

V. Gurevičius, vicepirm. A. Gerdžiū- 
nas, sekr. A. Bučys, ižd. P. Jakubė- 
nas, kultūrinių reikalų vadovai Roma Vai
cekauskaitė ir R. Adomonis, adminis
tratorius J. Tamošiūnas. Kandidatai V. 
Rudelis ir F. Šilingas. Revizijos komisi
ja: J. Adomonis, A. Brazdeikis ir V. Re
kežius. Klubo Valdyba

PATARNAVIMAS

Bradfordo ir apylinkių lietuviams, no
rintiems atsilyginti už vietinę ir užjūrinę 
lietuvišką periodiką ar knygas ar naujai 
užsisakyti, mielai tarpininkauja Juozas 
Paulauskas Vyčio klube, 5 Oak Vilias, 
Bradford BD8 7BG.

Nottinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 16 d., 6.30 vai., ukrainiečių klu
bo salėje (30 Bentiinck R ei.), rengiamas 
platesnio masto Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas.

Programoje: sveikinimai ir dr. St. Kuz. 
minisko paskaita.

Meninė dalis bus įvairi 'ir įdomi. Ją at
liks vietinis „Gintaras“, kurio šiuo metu 
pasipildė gretos naujais veidais. Jis stip
riai ruošiasi programai.

Programai pasibaigus, prie geros mu. 
znikos bus šokiai iki vidurnakčio. Bus ir 
alaus su puta.

Kviečiame visus vietos lietuvius su 
draugais 'ir iš 'tolimų (apylinkių gausiai 
atsilankyti.

Vasario 17 d., 11.15 vai., sekmadienį, 
Lietuvių židinyje užprašytos mišios už 
Lietuvą.

Minėjimo pelnas Skiriamas Tautos 
Fondui.

Skyriaus valdyba

ŠVENTINĖS DIENOS SVEČIUOSE

Kol dar sveikatėlė leidžia ir kai proga 
pasitaiko, dar vis norisi pasižvalgyti ir 
po kitas lietuviškais didesnes kolonijas. 
Kai kum S. Matulis pakvietė Židiny pra
leisti Kalėdas su ten gyvenančiais lietu
viais, tai ir buvo tekia maloni ir jauki 
proga vienišam susėsti su daugiau lietu
vių prie vieno stalo. Tai, be kita ko, buvo 
maino 84-sios Kailėdos.

Ta proga su T. lEialtatitiene aplankėme 
(buvusių ketteringiškių Jono Bakaičio ir 
Liudviko Nemenkos kapus, pagal jų nuo. 
pelnus visuomenei gal ir per (kukliais kry
žiais atžymėtus. Na, susipažinau ir su 
Nottingham© lietuviais, kurių nemiaiža bu
vo susirinkę į Židinį Bernelių mišioms. 
Mišios buvo 12 vai. naktį, bet į jas susi
rinko nemaža lietuvių.

Kalėdų (antrąją dieną lietuviai surengė 
šclkių vakarą. Kum. dr. S. Matulis ir saiko: 
„Gal norite pasišokti, tegu ir senas kojas 
pamiklinti?“

Man ne šoktai rūpėjo, o susitikti ir su
sipažinti su lietuviais. Tai ir buvo proga 
su Vieniu kitu užmegzti pažintį.

Fer tą Kalėdų laiką lyg ir buvo ipa. 
milrlStals vienišumas. O kai grįžau į na
mus, ir vėl radau tulštumą. Nėra su kuo 
pasikalbėti, nes sienos nekalba.

J. Liobė

Maidenhead
SKYRIAUS .SUSIRINKIMAS

DEILS Maidenhead Skyriaus metinis 
susirinkimas šauki amais sekmadienį, va. 
sario 10 d., 3 vai. po pietų Ray's 'Social 
Club, Blackamoore Line, .Maidenhead.

Bus (svarstomi įvairūs skyriaus reikalai 
iir renkama nauja valdyba.

(Skyriaus nariai prašomi kuo gausiau 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Liet. Sodyba
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius vasario 16 d., 
18 vai., šaukia visuotinį metinį susirinki, 
mą paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventei, aptarti įvairiems reikalams ir 
perrinkti valdybai.

Paskaita: M. Bajorino.
Kviečiame narius ir svečius gausiai da

lyvauti.
Skyriaus valdyba

Gloncesteris
KALĖDINĖ EGLUTĖ

1979 m. gruodžio 29 d. Gloucester!© ir 
Stroud© jaunimo vardu buvo surengta 
Kalėdų eglutė vietos bei apylinkių lietu, 
vių vaikučiams. Malonu mums buvo, kad 
turėjome svečių i® Londono: Nidos 
spaustuvės vedėją S. EloSilkį ii- T. Lecha- 
vičių, V. O. Vilimaitės. Jie (padovanojo 
loterijai! fantų ir pirko daug jos bilietų,, 
o laimėtuosius daiktus paliko kitam pa
rengimui. Tariame jiems nuoširdų lietu
višką ačiū.

Į Kalėdų eglutės parengimą sugūžėjo 
23 vaiilkučuai. Jau iš pat pradžių jie ne. 
kantriai laukė iš tolimo kr ašto a'(keliau
jančio Kalėdų senelio. Mums dar besiruo
šiant, salės duryse pasirodė brangūs ir 
gerbiami DBLS Tarybos pirm. E. šova su 
žmona ir sūnum.

Susirinkusius jaunimo vardu sveikino 
Karolina Prithet, o DBLS skyriaus pirm. 
M. Gelvinauskienė — tėvelius ir visus

svečius, įteftakėdama laimingų Naujųjų 
metų. Paskaitai buvo pakviestas Tarybos 
pirm. E. Šova. Kadangi buvo daug kita
taučių, prelegento Kalėdoms pritaikyta 
paskaita buvo anglų kaClba. Nutilę visi 
klausėsi, kaip lietuviai švęsdavo Kalėdas 
laisvojoje Lietuvoje. Prelegentas susilau
kė daug katučių.

Po paskaitos M. Gelviniauskienė pade, 
klamavo eilėraštį „Leidosi sniegulė“. Vi
si kariu sugiedojo „Sveikas, Jėzau gimu
sia“, o tautinių šokių grupės ,,Balti j a“ 
šokėjos pašoko 4 tautinius šokius, J. 
Krikštai palydint (akordeonu.

Po programos visi sugiedojo Tautos 
himną. O tada su didžiausiu dovanų mai
šu atkeliavo Kalėdų ‘senelis (J. Vilimas), 
kuris buvo patenkintas, matydamas tiek 
daug Iberišypsančių vaikučių. Kalėdų se. 
nelis dalijo dbvanas tol, kol maišas ištuš
tėjo. Visi apdovanotieji jam padėkojo ir 
priminė, tad neužmirštų jų ir sekančiais 
metais.

Po to visi vaikučiai buvo 'susodiniti prie 
gausiai apkrauto vailšių stalo. Valgė ir 
džiaugėsi. Nuoširdus ačiū mūsų nepail
stančioms L. Valentienei ir A. Vilimienei, 
kurios daugelį metų dirba ruošdamos sta
lus ir sumuštinius.

O suaugę gurkšnojo alutį ir linksmino
si prie disko muzikos. Tik Gintas Šova 
pasakė: ,.Aš neaūkanas ir turiu eiti ir iŠ. 
platinti loterijos bilietus“, ir ėmė jaunuo
lis ‘dirbti. Ačiū tau, Gintai.

Tariame nuoširdų ačiū visiems, kurie 
aukojo loterijai fantus, nes be gerų žmo
nių patys negalėtume nieko padaryti. Vi
siems dalyviams, svečiams, padėijusiems 
ir prisidėjusiems prie darbo reiškiame 
nuoširdžiausią padėką ir lietuvišką ačiū.

Rengėjai

Škotija
G. CAPKAUSKIENĖ ŠKOTIJOJE

Damininkė solistė G. Čapkauskiienė tu
rės du koncertus Škotijoje.

Vasario 10 d. ji dainuos Vasario 16 mi
nėjime, o vasario 13 d. parodos atidary. 
mo koncerte.

Vokietija
KUN. V. ŠARKOS PASTABA

Kun. V. Šarka rašo;
„...ačiū už paskelbimą mano laiškų 

„Europos Lietuvyje“. Gaila, kad nepa
minėjote, jog jie buvo rašyti Žmogaus 
teisių dieną. Toks nutylėjimas — netiks
lus informavimas — atneša nemaža 
skriaudos lietuviams tremtyje ir man 
asmeniškai. Gaila, kad mane ne visi lie
tuviai supras! Norėjau ir noriu visiems 
tautiečiams daugiau tetaių, o tuo pačiu 
gero!

Su Dievui! K. V. Šarka

KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAS VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE

,,Europos Lietuvyje“ atpasakotąjį kun. 
V. Šarkos laišką Kosyginui vokiečių 
spauda išsispausdino beveik visą.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI 
VOKIETIJOJE

SaizgiitterI-Debenatedlt Įf.eluvirĮ'. neipri. 
iMI'auscimybės 'šventę minės H. 16. 16 vai., 
šeštadienį, St. Michael, Saldersche Str. 1- 
3, Hamburgo — II. 16, 16 vai., Hamburg 
11. St. Ainlsgar-Kirche (klein Michael), 
Michaelis Str. 5, Hannover-Stoecken — 
II. 17, sekmadienį, 15 vai., Echsfelderstr. 
St. ChriisItoiph'eru's.Kiirche lir „Freizelti- 
heim“ didžiojoje salėje netoli bažnyčios, 
Lampertheim-Huiettenfeld — pagrindinis 
minėjimais II. 23, šeštadienį, 16 vai., di
džiojoje iškilmių salėje netoli Vasario 16 
gimnazijos, Luebecko — II. 10,10 vai., 
Parade 4, Neustadito — II. 24, 10 vai., St. 
Johannes Kirche, Danziger Str., Bremeno 
— nepriklausomybės 'šventę ir šv. Kazi
mierą III. 1, 17.30 vai., švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioj, Korn-Str. 371, o iškilmingas 
aktas 19.30 vai. Halle „Nheuboden“ Gaslt- 
v/irt'gchaft ,,iZum Kuhhirten“.

Nepriklausomybės šventę taip pat žada 
miinėitii Geesthachto, Pinnebergo, Rends
burg©, Kielio ir kitų vietų lietuviai.

REKOLEKCIJOS VOKIETIJOJE

Dr. Tėvo Konstantino Gulbino vedamos 
rekolekcijos bus Bremene III. 1, šešta
dienį, 17.30 vali., Herz-Jesu-Kirche, Korn. 
str. 371, Lebenstedte — III. 2, sellsmiadlie- 
nį, 10 vai., St. Josef Suthwiesen-Str. 4, 
Hannoveryje — III. 2, sekmadienį, 18 
vai., Sit. Christcphcirus-Klirclhie, EidhisfeJ- 
dlorsltr. 72, Neustadte — III. 8, šeštadie
nį, 17 vai., Danzigerstr. 48, Luelbecke — 
III. 9, sekmadienį, 10 vai., Parade 4, 
Hamburge — III. 9, sekmadienį, 15 vai., 
Dcihrnweg, St. Theiresien-Kirche.

Išpažinčių bus klausoma prieš pamal
das.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Elta-Press, informacijos italų kalba, 

Nr. 11, 1979 m. lapkritis. Turinyje: LKiB 
Krcnikc'S Nr. 39 vertimas į italų kalbą, 
viršelyje — Nijolės Sadūnaitės vėliausios 
nuotraukos iš Bcigučiany, Sibiro.

Red. V. Mincevičius.
Elta, Nr. 44, 1979 m. gruodis. Informa

cijos biuletenis prancūzų kalba.
iBiuCetenį redaguoja B. Venskuvienė.

Maskva bus valoma
PASIRUOŠIMAS OLIMPIADAI — 

,,CISTKA“

Į sprinto olimpiadą, kuri prasidės liepos 
19 d. ir pasibaigs rugpiūčio pradžioje, 
kaip tikimasi, suplauks kakle 300.000 už
sienio turistų. Maskvoje pasiruošimai 
tam įvykiui pradedami jau dabar.

Pradedama „čistka“ — apsivalymas. 
„Wai:ihii~.®tcn Pešt“ bendradarbis Kevin 
Klose štai pasakoja apie moterį, kuri 
masto parduotuvėje ilgai laukė ir nete
kusi kantrybės pradėjo skųstis dėil viso, 
kių trūkumų. Ji tuoj buvo suimta ir nu
gabenta į milicijos nuovadą, kur jau bu
vo sugabenta apie 30 dlš parduotuvių su
rankiotų pirkėjų. Ten visoms buvo paša, 
kytais pamokslas, kad olimpiados išvaka
rėse niedkleistų gandų ir šmeižtų apie Sov. 
Sąjungą. Tems „nuisikaltusioms“ pilkė
joms pasuose buvo įrašyta, kad po 6 mė
nesių fciuis sprendžiama, ar jois galės to. 
liiau gyventi Maskvoje.

Artėjant olimpiadai, prieš nepageidau
jamus Markvos gyventojus būsią imtasi 
drastiškų priemenių. Taip pat būsią lai
bai žiūrima, kad maskviečiai nemegztų 
ryšių su vakariečiais turistais, o ypač su 
amerikiečiais. Kai kurie mickytojai jau ir 
dabar gąsdina mokinius, kad olimpiados 
metu amerikiečiai dalys vaikams užnuo
dytą kramtomąją 'gumą.

Įmonių ir įstaigų vadovams Maskvoje 
įsakyta iki balandžio 1 d. pristatyti sąra, 
šus jų žinioje dirbančių girtuoklių, ser
vuotų ir netvarkingų žmonių ir emigruo
ti norinčių žydų, kad komunistų' partija 
galėtų nuspręsti, kuriuos jų olimpiados 
laikui reikia išgabenti ilš miesto. Studen- • 
tai per mokyklas turi užpildyti anketas, 
nurodydami, kur jie praleis birželio—rug. 
piūčio mėnesius. Pasiliekantieji Maskvo
je bus siunčiami į stovyklas už miesto. 
Žmogaus teisių aktyvistai greičiausiai bū
sią taikomi namų arešte. Kaip spėjama, 
išvežamieji maskviečiai būsią apgyvendi
nami kurortuose, poilsio namuose, vai. 
karna skirtų stovyklų pastatuose.

Į ,,nepalgeidaui)lamuiosius“ būsią fįtsCnad- 
tyti, tas bent du kartus 'buvo atsidūręs 
teismo, net jeigu ir nebuvo nubaustas, į 
sutrikusiais nervais — ne tik nervų ligo
ninėse gydytieji, bet ir visi tie, kuriuos 
pareigūnai priskirs į tą kategoriją. Nepa
geidaujamieji gausią 24-48 dieniais „atos
togų“ kur rrcirs už miesto.

O kad kokie nors nepageidlaujiami pro
vincialai neatvažiuotų į Maskvą, būsią 
gal įvesti specialūs leidimai arba suStab- 
dlyti į miestą lateinialnititeji traukiniai ir au. 
tdbuisai.

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO
Kadangi elektros neduoda, karves meL 

džiame traktoriumi.
(Iš fermos vedėjo paaiškinimo)

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ IR JAUNIMO VASAROS 

STOVYKLA 1980 M.

Šių metų skautų ir jaunimo vasaros 
stovykla vyks nuo liepos 26 d. iki rugpiū
čio 2 d. Stovyklauti numatome Lietuvių 
Sodyboje, Headley Park.

Norinčius stovyklauti prašome kuo 
anksčiau registruotis pas savo vadovus. 
Pavieniai registruojasi pas busimosios 
stovyklos (viršininką šitokiu adresu: E. 
šova, 29 Chiltern Road, Maidenhead, 
Berks, >SL6 1XA. Registruojantis pralšo- 
mie įmokėti 5 sv. užstato, kuris bus at
skaitytas nuo 18 sv. stovyklavimo mekes. 
čio atvykus į Stovyklą.

Iš savo vienetų vadovų gausite pilnas 
informacijas apie stovyklavimo aprangą, 
higieną, .įrankius ir kitus reikmenis.

Pageidaujama, kad tėvų komitetai su- 
orgrįailzuiqtų isltovykl'autojįams transportą 
į stovyklą dr namo, nes stovyklos vadovy
bė neturi išteklių autobuso nuomai.

iSto'vykĖausjme skavitiškais pagrindais. 
Vadovaius prityrę skautininkai ir jaunimo 
vadovai. Bus daug įvairių užsiėmimų, 
sporto, laužų. Per tą savaitę pasisemsime 
naujų stovyklavimo žinių ir linksmai 
praleisime laiką lietuviškoje dvasioje.

Į šią L. S. S. Europos Rajono vasaros 
stovyklą kviečiame skautus iš kitų Euro
pos kraštų,, o taip pat iš kitų rajonų.

Lai .mieli tėveliai ‘atkreipia dėmesį į 
tai, ikad tai yra vienintelė savaitė metuo
se, kur jūsų vaikai susibūrę pasijunta 
didelės ir gražios lietuviškos šeimos na. 
riais. Čia išlaikomos jūsų turtingos tra
dicijos. čia iš jaunų krūtinių Skverbiasi 
jūsų mėgiamiausios dainos. Čia mokomės 
jūsų protėvių skambios kalbos ir naudo
jamės ja. Dėl to, tėveliai, nepraleiskite 
progos ir atsakomybės atsiųsti savo vai
kus į skautų ir jaunimo vasaros stovyklą.

Stovyklos vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — vasario 10 d., 11.15 
vai., Židinyje.

KETTERINGE — vasario 10 d., 14 vai., 
šv. Edvarde.

ECCLES — vasario 10 d., 12.15 vai. (per 
klaidą buvo paskelbta, tad nebus).

MANCHESTERYJE — vasario 24 d., 12.30
i
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