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... i Sodybą, visi 
lietuviai!

Vyresnieji dar gerai atsimena, su ko
kiu milžinišku entuziazmu Britanijos lie
tuviai anuomet suteko nupili totą ją Lietu
vių Sodybą (o nemaža dabartinio jauni
mo, kiuris dabar dalyvauja lietuviškuose 
susibūrimuose ar tik kviečiamas ir vilio
jamas dalyvauti, anuomet diar nė nebu
vo). Atsimena jie, be abejo, ne .tik pir
muosius milžiniškus atlaidus, bet ir kiek 
vėlesnius ikermoSius, į kuriuos iš visų sa
los pusių autobusais ir traukiniais daug 
šimtų suplaukdavo, diar ir uždainuodami 
kartais: lį Sodybą, aukštaičiai, i Sodybą, 
žemaičiai, i Sodybą, visi lietuviai! Su
plaukdavo dienelę pabūti1 savųjų tarpe, 
susitikti seniai nematytų pažįstamų ir 
.grįždavo namo iš tikro lyg iš lietuviškų 
tradicinių kermošų ar atlaidų, kokiais 
yra buvusi garsi Lietuva. Grįždavo auto
busais ir traukiniais, nes savi automobi
liai) pradėjo Sodyboje palaipsniui rodytis 
tik vėlesniais metais.

Pamažu tie kertmcšiaii skystėjo — ma
žiau lietuvių besulplaukdavo. Vyresnieji 
seno. Ne vienam jau rodės: kur čia iš toli 
savo senus kaulus bekratysi! Jaunimo 
kartais daugiau, kantais mažiau suva
žiuodavo. Kai pagalvojame, tai ligi pat 
paskutinio karto juk jaunimas, o ne įkas 
kitas vis kas metai senimą gi linksminda
vo. šoka, dainuoja ar žaidžia jaunimas, 
o aptingusiam senimui, susėdusiam prieš 
saulutę, tik tiek energijos tereikia išnau
doti, kad iš džiaugsmo ar pasitenkinimo 
■paplotų.

Jau nebe vieną kartą tai Lietuvių So
dybai buvo iškilęs pavojus. Graži ji tai 
■graži, miela, mažas Lietuvos kampelis, 
mažytė Lietuva ir kitaip vadinama, visa 
tai tiesa, bet sunkiu metu buvo juk kilęs 
klausimas: arba tik Sodybos netekti, ar. 
ba gal ir visiko. Tačiau ji buvo apginta — 
laimėjo ją branginusių balsai. Bet tada 
■tik laijinai aprimta, nes kad tik kas nors 
su kokiu nors nauju planu pasisuka, tai 
ir vėl iš naujo iškyla jos pardavimo Mau
simas. Paskaičiuojama, kiek už ją būtų 
galima gauti, ką su tais pinigas įmanoma 
būtų padaryti. Teoriškai, žinoma, visi pla
nai gražūs atrodo, bet praktiškai apsi
spręsti būtų didelis galvosūkis. Dar vien 
galvosūkio neužtektų: 'reikėtų pasiklausti 
akcininkus ir pasižiūrėti, ar jų rankos 
noriai kyla už pasiūlymą parduoti.

Tegu ir nevisai tiesiogiai, pardavimo 
■Mausimas buvo iškilęs ir šiemetiniame 
DBLS-LNB suvažiavime. Juk daugiausia 
suvažiavime buvo kalbėta ne apie ką ki
ta, o kaip tik apie sodybą, kuri planuo
jama pirkti, ir aipie Sodybą, kuri yra. 
Apie tą busimąją jau nelbe nuo šiandien 
kalbama ir rašoma. Su tuo dažniausiai 
siejamas ir turimosios pardavimas. Ji 
esanti daugelio vietų lietuviams toli ir 
dėt to dažniau nelankoma, kas, be abejo, 
yna tiesa. Ji neduodanti kokių nors ypa. 
tingų pelnų, kaip kai kas norėtų, kas taip 
pat tiesa. Kai įkas net sako, jeigu už ją 
gautuosius pinigus padėtum į banką, tai 
per metas gautum, štai, tiek ir tiek tūks
tančių ir vien už tas palūkanas attiktum 
tokius ir anokius darbus. Tai taip pat tie
sa, bet toks galvojimas šiek tiek primena 
pasaką apie merginą, kuri, pamelžusi 
karvę, ėjo namo su pieno puodyne ir pa
matė kiškį. Padėk į 'banką, kai infliacija 
ėda pinigus nesidairydama. Jeigu būtų 
parduota, kai jos kaina buvo apie 20.000 
svarų, jau t’ie pinigai seniai būtų buvę 
suėsti ir užmiršti. Dabar, sako, būtų ga
lima gauti dešimt kartų daugiau, bet me
tinė dnfliaoija ir vėl esanti 21 proc. Ne, 
tuo pardavimu nieko labai nebūtų laimė
ta.

Dabar, atrodo, stiprių šalininkų turi 
kitas planas: parduoti šitą ir pirkti kitą. 
Jis tart dir stiprių priešininkų. Plano ša
lininkai kartoja jau seniai žinomą argu
mentą 'apie Sodybos atokumą nuo lietu
viškų tirštesnių kolonijų ir dar prideda 
niaują: tokia patogioj vietoj nupirkta pri
laikytų jaunimą. Kaip tas reikalas buvo 
svarstomas DBLS-LNB suvažiavime, tur 
būt, apytikrį vaizdą galima susidaryti iš 
laikraštyje išspausdinto suvažiavimo ap
rašymo. Naujai didelei įpirkti nėra pini
gų, bet ir senoji ligi kito suvažia
vimo, tur būt, nebus parduodama (ne
bent suvažiavimo išrinktoji komisija pa
sakytų: va, viską apsvarstėme, net ir pir
kinį tinkamą suradome, tad šaukiame tuoj 
specialų suvažiavimą ir spręskime, ką 
daryti). Tačiau ar sprendžiamąją valan
dą nulems 'Lietuvių Sodybos gynėjų sen
timentali, o taėp pat ir įrodinėjimai, ko
dėl nereikia parduoti, air bus nutarta ją 
parduoti, paaiškės kada nors vėliau. Jos 
savininkai-akeininkai dar tari laiko apsi
galvoti ir nusistatyti.

O kol kas tas ar nebus, Lietuvių Sody
boj gegužės 24-25 dienomis dar vienas są
skrydis tikrai bus, todėl aukštaičiai ir že
maičiai ir visi lietuviai, kiek jų galės ar 
nepatingės, dar suvažiuos. Kad tik oras 
būtų gražus — kad saulutė žeme ritinėtų 
ar bent dažniau iš po debesų pasirodytų. 
Jei toks sąskrydis joje paskutinis, tai

Kur perkeltas 
Balys Gajauskas ?

Lietuvių Informacijos Tarnyba New 
Yorke praneša, kad sąžinės kalinys BA
LYS GAJAUSK AS jau nuo kovo 1 id. bu
vo perkeltas iš Sosnovkos lagerio į kitą 
vietą. Lig šiol Gajauskos nauja kalinimo 
vieta nežinoma. Nuo lapkričio 26 d. iš Ga
jausko nieko negirdėt).

Balys Gajauskas buvo suareštuotas ant
rą kartą 1977 m. balandžio 20 d. Tą dieną 
jis buvo numatęs vestis.

1978 m. balandžio 12-14 d, Gajauskas 
buvo nuteistas kalėti 10-čiai metų griežto 
režimo lagery ir 5-rius metus tremty už 
,,antitarybinę agitaciją ir propagandą“. 
Balys Gajauskas rinko istorinę medžiagą 
apie pokarinę rezistenciją Lietuvoje, į 
kurią jis pats buvo įsijungęs kaip parti
zanas ir už kurią 25 metus lageryje jau 
buvo atkalėjęs, ir taip pat veikė Rusų vi
suomeniniame fonde. Rusų visuomeninis 
fondas, kuriam dabar pirmininkauja Na
talija Solženicyną, ,,Gulago salyno“ auto
rius Aleksandro Solženicyno žmona, pa
deda kaliniams ir jų šeimoms.

Gajauskas, net būdamas kalėjime, ne
nustojo veikęs žmogaus teisių sąjūdy. 1978

m. jis pasidarė Lietuvos Visuomeninės 
Helsinkio Grupės nariu.

Taip pat gauta žinia iš Lietuvos, kad 
Irena Dubrytė-Gajauskienė, Balio Gajaus
ko žmona, prieš kelias savaites susilaukė 
kūdikio — dukrelės.

Balys Gajauskas ir Irena Dumbrytė su. 
sitaokė 1978 m. liepos 27 d. Sosnovkos la
gery. Jaunoji buvo pasipuošusi baltais 
vestuviniais drabužiais, o jos sužadėtinis 
Balys pasirodė ,,išeiginiu kostiumu“ — 
dryžuotais lagerio drabužiais, su ,,kerza- 
vaite“ batais ir be plaukų.

Nors buvo žadėta po santuokos regist
racijos suteikti jaunavedžiams trijų dienų 
asmeninį pasimatymą, lagerio viršininkas 
I. Gajaiusk'ienei pranešė, kad pasimatymo 
ji negausianti. Jai apeliavus į lagerio val
dybą, jaunavedžiams buvo paskirtas dvie
jų valandų bendras pasimatymas.

Pasimatymo kambary jaunavedžiai bu
vo pasodinta už atskirų stalų, šalia kurių 
sėdėjo prižiūrėtojai. Įvairiais būdais buvo 
bandoma išblaškyti Gajauskus, neleisti 
jiems susikaupti pokalbiui. Jie privalėjo 
kalbėtis rusų kalba, nes lietuviškai su
prantąs cenzorius tuo metu buvo išvykęs. 
Nei pasimatymo pradžioje, nei jam pasi
baigus jaunavedžiai negalėjo vienas kitam 
net rankos paduoti pasisveikinti.

Pasakyta, kad kitą asmeninį pasimaty
mą jie gausią tik po metų.

Balys Gajauskas anksčiau pageidavo, 
kad jam būtų siunčiami laiškai, kava ir 
buljonas.

Nors ketvirčio šimtmečio ypatingos są
lygos kalėjime nepalaužė Balio Gajausko 
kovojančios dvasios, paskutiniu laiku jo 
sveikata sušlubavusi. (LIS)

BREŽNEVAS KVIEČIA TARTIS DĖL 
NUSIGINKLAVIMO

Brežnevas pareiškė, kad Maskva laiko 
atviras duris tartis dėl nusiginklavimo.

Manoma, kad tie nusiginklavimo ir ki
ti Mausimai buvo pajudinti Belgrade, kai 
daugelio valstybių vadai buvo suvažiavę 
į prez. Tito laidotuves.

suvažiavusieji dar įsižiūrės, kaip vaškas 
atrodo, kad neužmirštų tos savo mažytės 
Lietuvos, kurią kadaise brangino, o ki
tais metais pasuks jau į kitą.

AFGANISTANAS — PIGIŲ DUJŲ 
ŠALTINIS

Norėdama gauti tvirtos valiutos, Sov. 
Sąjunga dalį savo dųjų iš europinės Ru
sijos eksportuoja į Vakarų Europą, o pa
ti imdavo ilš Irano, Afganistano.

Iranas dabar pareikalavo mokėti pen
keriopai didesnes kainas, bet Maskva atsi
sako. Tačiau šilais metais Sov. Sąjunga 
paimsianti iš Afganistano 16 procentų 
daugiau negu iki šiol ir gal sumažinsian
ti dujų tiekimą Europai.

BALTIEJI NENORI TARNAUTI 
JUODIESIEMS

Daugiau kaip 1.000 buvusių Rodezijos 
■kariuomenės baltųjų karininkų ir nema
ža valdininkų nebenori tarnauti juodųjų 
valdomoje Zimbabvėje.

Kariuomenę dabar sudarys daugiausia 
tie juodieji, kurie tarnavo Rodezijos ar
mijoje ir prieš ją kovojusieji partizanų 
daliniai. Norima, kad baltųjų karininkų 
liktų naujajai kariuomenei apmokyti. Pa
ti Zimbabvė steigia savo karininkų mo
kyklą, dalį Britanija paruoš savo Sand
hurst o karo akademijoje.

SOV. SĄJUNGOS KARIUOMENĖ 
KURILŲ SALOSE

Paskutiniojo karo pabaigoje iš Japoni
jos atimtose Kurilų salose .Sov. Sąjunga 
ir ligi šiol jau laikė nemaža kariuomenės, 
kurios buvimas kartais prilaikydavo Ja
poniją nuo tam tikrų politinių verksmų.

Dabar tos kariuomenės dar padaugėjo, 
ir Sov. Sąjungos ambasadorius rado rei
kalo paaiškinti, dėl to taip atsitiko. Sa
ko, JAV ir Kinija suartėjusios, ir Japo
nija turinti su JAV gynybos sutartį. Be 
to, JAV dar skatinančios Japoniją Skirti 
daugiau lėšų gynybos reikalams.

JUGOSLAVIJA PASIRUOŠUSI IR DAR 
RUOŠIASI

MJairš. Tito vis sakydavęs, kad Jugosla
vijos nepriklausomybę gali užtikrinti tik 
jos gyventojų pasiryžimas gintis prieš

Pulkininko Gadafio grasinimai
Kas apginklavo tuos teroristus, kurie 

Londone buvo užėmę Irano ambasadą ir 
■terorizavo, pagaliau pradėjo šaudyti įkai
tus? Toks klausimas pradėtas kelti tuo
jau, kai tik tas apgulimas baigėsi ir pa. 
aiškėjo, kaip ginkluoti tie teroristai buvo. 
Tada tuoj imta sakyti, kad arabų kraštai, 
naudodamiesi neliečiamybės teise, diplo
matiniuose paketuose atgabena ginklų. 
Net sakyta, kad gal greit bus paprašyta 
išvažiuoti kažkurio krašto diplomatams. 
Deja, norint pakaltinti, reikia turėti įro
dymų.

Britanija iš tiesų buvo pasiryžusi iš
prašyti keletą Libijos diplomatinės misi
jos narių ar net pačią misiją uždaryti, 
bet ne dėl Irano misijos apgulimo. Balan
džio 11d. Londone buvo nušautas Libijos 
žurnalistas, kuris neslėpdavo savo nuo
monės, kad nepritaria kraštą valdančio 
pik. Gadafio režimui. Balandžio 25 d. bu
vo nušautas taip pat Londone libijietis 
teisininkas. Ryšium su tais nužudymais 
buvo suimti keli jauni libijiečiai, dabar
tinio Libijos režimo šalininkai. Tada ir 
■kilo klausimas, kad reikia to krašto dip
lomatais atsikratyti. Tačiau kol kas nu
tarta tik greižtai įspėti Libiją, kad ji 
liautųsi žudyti savo pabėgėlius. Tik vargu 
ar toks įspėjimas duos kokių vaisių, nes 
tai prieštarautų Gadafio politikai. Juk jis 
neseniai pasakė kalbą, kad visi pabėgė
liai tari grįžti namo, nes tik toks pasiel
gimas būtų jiems, galutinė ir vienintelė 
proga išsigelbėti“. Arba jie grįš į džama- 
hiriją (respubliką), arba bus pasmerkti 
ten, kur yra. Britai buvo nusiuntę savo 
užsienių reikalų ministerijos pasekretorių 
į Libiją aiškintis, bet atsakymas buvo 
toks: žudyti pabėgėlius yra Libijos vidaus 
reikalas.

JAV ryžosi ketvertą nepageidaujamų 
Libijos diplomatų prievarta grąžinti, bet 
jie tvirtina, kad esą ne diplomatai, o stu
dentai ir kad teismas turi spręsti, ar jie 
turi būti ištremiami. O Gadafis pagrasi
no, kad jūs Britanijai ir JAV nebeduosiąs 
naftos, iš Londono ir New Yorko bankų 
atsiimsiąs visus indėlius ir dar pareikalau 
siąs daugelio milijardų dolerių atlygini
mo už tai, kad antrojo pasaulinio karo 

užpuoliką. Kai jis 'susirgo, dešimtys tūks
tančių atsarginių tuojau buvo pašaukti į 
aktyvią karinę tarnybą..

Šis 22 mil. gyventojų kraštais kariuo
menės turi 260.000, kuri atlaikytų pir
muosius puolimus. Jugoslavijos generolai 
prieš kurį laiką svarstė klausimą, kaip 
galima būtų sunaikinti bent 2.000 užpuo
liko tankų. Niekas nekalbąs, kas gali bū
ti tas užpuolikas, bet jo laukiama atei
nant Dunojaus lyguma, Vengrijos ir Ru
munijos pasieniu, vadinas, iš sovietinio 
■bloko.

Atsarginių Jugoslavija tari apie pusę 
milijono, o vietinės gynybos daliniai su. 
darytų keletą milijonų. Kol kariuomenė 
gintųsi, gyventojai turėtų (kraustytis į 
kalnus ir pradėti partizaninį karą.

ŠVEICARIJA IMASI TARPININKAUTI

Šveicarija siunčia savo delegaciją į 
Iraną, bandydama išspręsti krizę, kurią 
sukėlė laikymas amerikiečių įkaitų.

Irane delegacija aiškinsis, kokių skun
dų ten turima prieš JAV.

PREZ. CARTERIS Į JUGOSLAVIJĄ

Į prez. Tito laidotuves buvo suvažiavę 
įvairių valstybių vadai, bet prez. C ar te
pi s buvo atsiuntęs viceiprez. Mondale ir 
savo motiną. Jis pats nenorėjęs susitikti 
su Brežnevu ir pradėti aiškintis Afganis
tano, Irano, Rytų-Vakarų įtampos ir kaitų 
sunkių (klausimų.

Tačiau į Jugoslaviją jis, greičiausia, 
užsuksiąs birželio mėn., kai atvažiuos į 
Europą viršūnių konferencijon, kuri tas 
Venecijoje.

ŠVEDIJOJE STREIKAS BAIGTAS

Dvi savaites 'užtrukęs streikas Švedi
joje buvo visiškai paraližavęs kraštą: su
stojo susisiekimas, nebeveikė radijas ir 
televizija, uždarytos mokyklos ir kai ku
rie ligoninių skyriai, it jau maisto buvo 
pradėję trūkti.

Ministeriui pirmininkui įsikišus, ginčai 
buvo išspręsti, it streikas baigtas.

metu (Britanija, Vakarų Vokietija ir Itali. 
ja Libijos teritoriją buvusios pavertosios 
,,tarptautinio terorizmo lauku“.

Tų milijardų jis, be abejo, negautų, bet 
JAV iš Libijos gauna beveik dešimtadalį 
■sau reikalingo Skystojo kuro. Atsiimdamas 
indėlius, jis įneštų nemaža chaoso. Britai 
ir Libijos diplomatų neskuba išvaryti, nes 
per metas eksportuoja į Libiją savo ga. 
minių už 300 mil, svarų. Libijoj dirba po 
keletą tūkstančių britų ir amerikiečių 
(britų apie 5.000 dirba patarėjais). Jeigu 
santykiai bus įtempti, tai jie arba bus pra 
dėti persekioti, arba tarės grįžti. Britani
ja nors dėl naftos guodžiasi, nes savo šiek 
tiek turi.

Ar tie grasinimai bus vykdomi, ar ne, 
■tik pats prez. Gadafis galėtų pasakyti. 
Stabdyti tiekimą galima būtų, bet Libija 
už naftą kasdien paima apie 60 mil. do
lerių. Vadinas, dėl savo politikos turėtų 
atsisakyti gražių pajamų. Tie iš užsienių 
gaunamieji doleriai leido jai per paskuti, 
nį dešimtmetį prisistatyti namų, ligoninių, 
prisiftesti kelių. Tačiau, matyt, tie dole, 
rial dar neatneša tokio gyvenimo, kuriuo 
žmonės būtų patenkinti. Vadovaujantieji, 
sako, nesugeba tvarkytis, trūksta būtiniau. 
šių gaminių, Jeigu užsieniuose yra daug 
libijlečių disidentų, tai jau vien tai rody
tų, kad toli gražu ne viskas gerai vyksta. 
O Gadafis nenori, kad pabėgėliai sveti
muose kraštuose sudarytų blogą įspūdį 
apie jo režimą — masių valstybę, kuriai 
apibūdinti jis yra nusikalęs žodį džama- 
hirija.

Gal Gadafio grasinimai pamažu išblės, 
ir viskas tuo pasibaigs. Ne kartą jis yra 
šiuo ir tuo grasinęs. Neduoti naftos būtų 
nuostolis Libijai. O ir atsiimtieji indėliai 
iš Londono ir New Yorko nieko gera ne- 
žada. Kurgi juos atsiėmęs dėsi? Atsiėmuis, 
žinoma, turėtų smukti dolerio ir svaro 
vertė, bet tada daugiau uždirbtų kiti pL 
nigais apsikrovę naftos turintieji kraštai.

Vykdydami prez. Gadafio užsimojimą 
sulikviduoti svetur gyvenančius Libijos 
pabėgėlius, jo šalininkai gegužės 10 d. 
vieną libijietį nužudė Romoje, kitą Bonno. 
je.

7 dienos
— 16 m. amžiaus moksleivis Rodrigues 

buvo parėmęs „valdžią“ keleiviniame 
Portugalijos lėktuve, ginkluotas tuščiu 
pistoletui, jis reikalavo 10 mil. dolerių ir 
nugabenti jį į Šveicariją, bet Madride pa
sisekė jį perkalbėti, pasidavė, apsiverkė 
ir prašė grąžinti namon.

— Floridą prez. Gateris paskelbė nelai
mės ištikta sritimi, 'kuriai reikalinga pa
galba, nes tūkstančiai pabėgėlių iš Kubos 
ten .telkiasi.

— Pamišusi 'beždžionė Indijoje užpuo
lė moterį ir vijosi ją tol, kol ta krito ne
gyva, o paskui dar tris žmones apkan
džiojo.

— Kariniame teisme atsidūrė ispanų 
pulkininkas ir kapitonas, kurie dalyvavo 
suokalbyje nuversti valdžią.

— Floridoje laivas išardė 300 pėdų til
to gialbalą ties įlanka, ir iš 150 pėdų aukš
čio į jūrą nugarmėjo autobusas su kelei
viais ir 8 ouitomobiCiai, žuvo 31 žmogusi

— Vakarų Vokietijos, Pakistano ir Ar
gentinos olimpiniai komitetai nutarė ne
siųsti atletų į Maskvos olimpiadą, o Por
tugalija, Peru ir N. Zelandija siųs.

— Uttar Pradešo valstijoje (Indijoje) 
smėlio audros metu žuvo apie 125 žmonės.

— Milijonierė graikė Christina Onassis 
išsiskyrė su savo vyru rusu Sergejum 
Kauizovu.

— Britanijoje praeitais metais ūkiuose, 
nuvirtus traktoriams, užsimušė 24 vaikai 
ir 34 darbininkai, o tris buliai mirtinai 
subadė.

— Pakaltinta pelitiniais nusikaCtimais, 
Irane sušaudyta pirmoji po revoliucijos 
moteris — buvusi šacho laikais švietimo 
m'inisterė Parsa (o kita, Sadteqi, už mer
ginų pardavinėjimą prostitucijai).

— Buvęs ilgametis ministeris pirminin
kas Karamanlis išrinktas Graikijos prezi
dentu.

— Britanijos policija ieško vado tų te
roristų, kurie buvo užpuolę Irano amba
sadą Londone, nes jis išsiuntė savuosius 
uždavinio vykdyti, o pats dingo.

— Britanijoje metinė infliacija balan
džio mėn. pasiekė 21 procentą.

— Turkijos vyriausybė paskelbė 'sąra
šą 19 teroristų, kuriuos policijai įsakyta 
šauti, jei įtik kur pamatys, nebent jie per 
20 dienų pasiduotų ir tada būtų teisiami.

ARMIJA VĖL DIKTUOJA UGANDOJE

Uganda žiauriai kentėjo, kai ją valdė 
prez. Aminas. Tanzanijai padedant, jis 
buvo išvytas, ir kraštas pradėjo demo
kratiškai tvarkytis.

Tačiau dabar prez. Binaisa nutarė at
leisti kariuomenės štabo viršininką, ro
dantį simpatijas dar Tanzanijoje tebegy
venančiam buvusiam prezidentai Obotei, 
kuris nori grįžti ir jungtis į politinį gy
venimą ir kandidatuoti į prezidentus.

Nesutikdama su prez. Binaisa, kariuo. 
menė perėmė radiją, paštą ir kitas įstai
gas, o pagaliau pašalinusi ir prezidentą.

MASKVA NORI DIALOGO

Prieš Sov. Sąjungos užsienio reikalų 
min. Gromykai ir JAV valstybės sekret. 
Muskie susitinkant Vienoje, visuose Sov. 
Sąjungos didžiuosiuose laikraščiuose bu
vo išspausdintas Tasso pranešimas, ku
riame sakoma, kad normaliems santy
kiams reikia ne demagoginių šnektų, bet 
blaivaus, atviro ir doro 'dialogo.

Kariuomenė į Afganistaną buvusi pa
siųsta kaip teisėta priemonė apsigynimo 
sumetimais.

,,Pravda“ savo ruožtu pareiškė viltį, 
kad Vienos pasitarimuose Muskie, kaip 
patyręs politikas, gal įnešiąs blaivumo į 
Baltųjų rūmų užsienio politiką.

BAŽNYČIŲ VAGYS
,,'Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni

ka“ yra iškėlusi vieną kitą bažnyčių ap
grobimo faktą, kai net ir sugauti vagys 
švelniai išsisuka nuo bausmės.

„Keston News Service“ biuletenyje ra
šoma apie vagystes Estijos bažnyčiose. 
Ten taip pat vagys retai kada tenubau
džiami. Kai šįmet du jauni vyrai už ban
dymą pavogti kelias senovines graviūras 
vienas tavo nuteistas 5, o kiltas 6 me
tams kalėti, tą reikalą pajudino jau ir ru
sų kalba leidžiamasis laikraštis ,,Soviet- 
skaja Estonija“. Tai tartum įspėjimas, 
kad valdžia stengsis užkirsti kelią to
kioms vagystėms.

Bausmes tiems vyrukams patvirtino ir 
apeliacinis teismas, nors gynėjas dtr vie
nas įkaitinamųjų įrodinėję, kad kalba ei
na apie beveik vertės neturinčias „pagel
tusiais senas 'graviūras“.

Iš tiesų juodojoj rinkoj tokie dalykai 
laibai vertinami, o jei milicija pro pirštus 
žiūri ir negaudo vagių, tai, sako, dau
giausia dėl to, kad tekie daiktai esą susi
ję su religine propaganda ir nėra ko jų 
saugoti.

O kai šitaip žiūrima, tai vagiama ne tik 
iš bažnyčių, bet ir iš muziejų.

1
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Ona Lukauskaitė
Poetė Ona Lukauskairtė-Poškienė g. 

1906) nepriklaudomybės laikmečiu buvo 
išleidusi du savo eilėraščių rinkinius: 
„Brangiausias pėdas“ (1933) ir ,’Eilėraš
čių kraitis“ (1939). Ji priklausė kairiųjų 
mūsų raižytojų grupuotei, susispietusiai 
apie Šiauliuose leidžiamą „Kultūros“ žur
nalą. Tačiau bolševikams rusams okupa
vus Lietuvą, Ona Lukauskaitė nenuėjo 
kvisdinginiais savo kolegų Jono Šimkaus, 
Petro Cvirkos, Antano Venclovos, Kosto 
Korsako ir fat. keliais. Ji, kaip ir kitas 
kairusis sambūrinintas Kazys Jakubė- 
nas, okupantu) nenusilenkė, nepanūdo 
jam tarnauti ir liko ištikima laisvės ide
alui. Pokario metais todėl buvo areštuota 
ir 1948 ištremta į Sibirą. Po Stalino mir
ties 1955 metais poetei buvo leista grįžti 
į Lietuvą. Okupanto akylai sekama ji ligi 
šiol tebegyvena gimtuosiuose Šiauliuose, 
būdama Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninės grupės nare. 
Kalėjimuos ir tremtyje poetė tačiau savo 
(Plunksnos nesulaužė. Iš anų tragiškųjų 
dienų čia mūsų skaitytojams pateikiame 
poetės kūrybą ir fiksuojamus įspūdžius.

Rausvas mano gniužulėlis prie širdis, 
svetimam {krašte kas ranką tau išties, 
vakare kas jtylią dainą (paniūniuos, 
kas paguos tave, sūneli, be mamos?

Be tavęs [ir prie ugnies, sūneli, Įšalta. 
Ant galvos 'man sniegas krenta baltas.
Baltos (varnos piane naktį užkapos, 
Baltos pragos šaltą patalą paklos.

Grįžk, [sūneli, kol dar dega žiburys, 
kol už [krosnies smuiką čirpina [svirplys, 
kol dar vidury tamsios nakties 
su tavim, sūnau, man saulė užtekės...

Sniegulis |toks (baltas, 
o sūnelis Šaltas.
Eglutės aplankui, 
tarsi per Kalėdas, 
'lies karstu palinkę 
angelai jam (gieda, 
žvakelės vaškinės. 
Vartai atverti.
Iki paskutinio 
žodeliai tarti. 
Užsimerkęs klauso, 
ką įįam groja dausos.

AR GROŽIU (SOTUS [NEBUSI?
„Pirm duona pasirūpink, tik tada apie 

grožį galvok“, — kiėk daug tokių ir pa
našių banalumų teko girdėti gyvenime. O 
jei bandydavau nuginčyti, man atsakyda
vo: „Nežiniai, kas yra badas, o šneki“.

Dabar aš žinau, kas yna badas, vargas, 
skurdas. Ne vienos dienos, ilgų metų ba- 
dėjimas.

Ii liudija — -grožio palaimą patyriau 
'kaip tik didžiausiame škurde, varge.

Kartą Lukiškio kalėjime dėl kažkokių 
ten pertvarkymų išvedė mane iš kameros, 
kurioje sėdėjau, ir drauge -su būriu kri- 
minalisčių įstūmė į naują kamerą. Turė
jau greitą refleksą, — tad išsyk užėmiau 
sau nužiūrėtą kampą po langu. Tokia vie
ta kertėje turi daug privalumų: toliau

siai parašęs (dvokiančio kubilo, atstojan
čio išvietę), arčiausiai lango, tad oro tru
putį daugiau, ar išilga) kameros gulsime, 
ar skersai, kaimynę turėti tik iš vieno 
Šono, dieną, į kampą įsispraudus, patogu 
sėdėti, o naktį niekas tavęs nemindžios, 
eidamas prie parašęs. Nes anuo metu Lu- 
kiškyje teko sėdėt) tokiame ankštume, 
kad, kali -suguldavome nakčiai ant grindų 
skersai kameros valetais, tai yra galvo
mis prie sienos, o kojomis ties svetima 
galva, grindų nė kiek nelikdavo, ir kam 
reikėjo, ėjo kūnais, tik stengdavosi minti 
į mažiau Skaudamas vietas, o kai norėda
vome atsisukti ant kito šono, turėjome vi
sos pasisukti. Yra gi senas posakis — 
,Jkaip silkės statinėje“.

Baldų kameroje visai nebuvo, išskyrus

dvokiantį kubilą kertėje, palei duris. Ne
buvo net šiaudų, nei čiužinių, jau nekal
bant apie anklodes, pagalves.

Dar neseniai buvau nuteista ir atga
benta į kalėjimą iš ministerijos rūsių. 
Ten kameroje buvo švaru, kalinių nedaug, 
visos politinės. Pradžioje buvome tik dvi, 
daugiausia mūsų buvo astuonios. O čia -į 
vienutes sueidavo daugiau kaip 20 mote
rų. Ir šioje naujoje kameroje moterys 
buvo balsios. Žinoma, pasigailėjimo ver
tos, bet šlykščios, šlykščios savo elgesiu, 
judesiais, veidų išraiška ir kalbomis, kal
bomis.. .

Teismo sprendimu buvau pasmerkta 
ne vien laisvės netekimui, skurdui, sun
kiausiam darbui, bet, ir tai bene sunkiau
sia, artimiausiam kontaktui su padugnė
mis.

Tad tupėjau į savo kamputį įsispraudu
si, nenorėdama nei matyta tų veidų, nei 
girdėti jų šnekų, stengiausi išskaityti už
rašus sienoje. Taųp -visokių nešvankybių 
ten kartais pasitaiko nuostabių įrašų, 
tragiškų šūktelėjimų.

Staiga pamačiau čia pat šalia savęs 'sie
noje nuostabaus grožio moters galvutę. 
Buvau sukrėsta iki pat savo esybės gelmių 
to nuostabaus grožio, kilnumo, šventumo 
dvelkimo.

Bežiūrint į tą, turbūt kokia geležėle ar 
stikliuku sienoje išgraviruotą veidą, man 
ėmė rodytis, kad iš jo sklinda silpna, bet

Su lietuviais 
pasaulyje

DAUGIAU KAIP ŠIMTAS PASKAITŲ 
PABALTIJO (TEMOMIS

Jau esame rašę, kad birželio 5-8 d.d. 
Georgetown universitete Vašingtone AAB 
S (Association for Advancement of Baltic 
Studies) ruošia septintąją baltiškųjų stu
dijų konferenciją.

Kaip rengėjai praneša, konferencijai 
bus pateikta daugiau kaip 100 mokslinių 
pranešimų — paskaitų. Istorijos ir arche
ologijos sekcija šįkart savo pranešimuose 
daugiausia kalbės apie -gintaro reikšmę 
senovėje. Tik ką grįžusi iš Pabaltijo kraš
tų, kur skaitė paskaitas, prof. M. Gimbu
tienė kalbės apie archeologų pasiekimus 
tuose kraštuose. Iš viso istorinėmis temo- 
momis bus bent 26 paskaitos, ir tų pa
skaitų temos įvairuos nuo teisminės pro
cedūros kriminalinėse bylose vėlyvaisiais 
viduramžiais iki ekonominio planavimo 
Pabaltijo kraštuose dabar. Politinės ir so
cialinės sričių mokslininkai apžvelgs Pa
baltijo atbalsius plačiame pasaulyje. B. 
Ciplijsuskaitės vadovaujama literatūros 
sekcij-a turės 15 paskaitų.

Posėdžiaus, skaitys paskaitas ir disku
tuos taip pat lingvistai, tautosakininkai, 
mitologai), biblioteninkai, pedagogai ir dar 
■kitokių sričių specialistai. Ypač įdomią 
temą svarstys Gundaro Kingo vadovauja
mi mokslininkai: jie nagrinės Pabaltijo 
studentų organizacijų bendradarbiavimą 
nepriklausomybės laikais. Tą temą tyri
nėjusieji sako, kad toks bendradarbiavi
mas buvo unikalus pasiekimas.

ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ SAN CASIMIRO 
MIESTELYJE

1783 -m. gegužės 19 d. prel. Mariano 
Marti lankėsti Venecuettos Guiripa mies
telyje ir išgirdo, kad vieniam gyventojui 
buvo pasirodęs šventasis Lenkijos kara
lius. Tais pačiais metais spalio mė-n. dėl 
to miestelis oficialiai buvo pavadintas 
San Casimiro Guiripa vardu.

Dabar kovo 2 d. 90 Venecuelos lietuvių 
surengė ekskursiją į San Casimiro mies
telį, nebodami kai. kas net ir 900 km ke
lionės.

Pasirodo, daugumas Pietų Amerikos 
gyventojų San Casimirą laiko lenkų kara
laičiu. Taip galvojo ir San Casimiro pa
rapijiečiai. Tad kun. A. Perkumas nuve
žė vietos klebonui 100 knygučių apie šv. 
Kazimierą, o taip pat jo rūpesčiu prieš 
keletą metų dr. V. D ambra va yra parašęs 

nuostabi 'šviesa, ir toji šviesa išskyrė pa
veikslą iš aplinkos, tarsi atskyrė jį nuo 
nešvarios sienos.

Kas buvo tas nuostabaus talento daili
ninkas, sukūręs šį šedevrą? Koks jo liki
mais?

Kaip skausmingai jis ilgėjosi ir troško 
gėrio ir tobulo grožio, įkūnydamas čia šį 
Savo ilgesį.

Tik porą valandų man teko išbūti stoję 
kameroje, nuo to laiko jau ketvirtis am
žiaus praslinko, o manyje vis gyvas ir 
tas vaizdas, susižavėjimas juo.

Hanė
(iš ,,Draugas“) 

knygą apie šv. Kazimierą.
San Casimiro miestelis yra gražioje 

kalnuotoje vietovėje, ir jo gyventojai 
verčiasi kavos, daržovių, vaisių auginimu 
ir gyvulininkyste. Parapijai priklauso 
12.000 guiripos genties gyventojų. Prie 
San Casimiro bažnyčios yra Simono Boli
varo, Pietų Amerikos ilšlaisvinitojo, aikš
tė.

Suvažiavę lietuviai ir vietiniai gyven
tojai dalyvavo iškilmingose pamaldose, 
kurias laikė 3 dvasiškiai, jų tarpe ir kum. 
A. Perkumas. Vyskupas papasakojo apie 
lietu-vių tautos tragediją, -apie priespau
dą ir ko atvažiavo tie 90 lietuvių. Šv. Raš
to ištraukas (lietuviškai paskaitė P. 
Krikščiūnas, o ispanų kalba — jo sūnus. 
Pamaldų metu jaunimas, apsirengęs tau
tiniais drabužiais, giedojo lietuviškas 
giesmes ir specialiai išmoktą naują gies
mę šv. Kazimiero garbei. Pasibaigus pa
maldoms, buvo sugiedoti Lietuvos ir Ve
necuelos himnai.

Po pamaldų visi lietuviai buvo pakvies
ti į kleboniją vaišėms. Vietos klebonas 
sakė, kad tokia įspūdinga šventė liks il
gai neužmirštama vietos gyventojams.

Karaiko (sostinė) laikraštis „Religion“ 
šv. Kazimiero švenltės proga išsispausdi
no sveikinimą, trumpą šv. Kazimiero gy
venimo aprašymą Ir ilgą šventės reporta
žą, iškeldamas Lietuvos šventojo dorybes 
ir lietuvių dalyvavimą San Casimiro 
miestelio šventėje.

LIETUVIŠKA MEDŽIAGA ABN 
BIULETENYJE

Antibolševikinio tautų bloko biuletenio 
„ABN Correspondence“ Nr. 2 rašoma apie 
V. Česiūno tragediją, apie rusinimą Lie
tuvoje ir apie lietuvių studentų platintuo
sius lapelius.

K. DONELAITIS MELBOURNE
K. Donelaičio 200 metų mirties sukak

tį nuotaikingai paminėjo Melbourne (Aus
tralija) lietuviai. Paskaitą skaitė Alber
tas Zubras, „Mėtų“ Ištraukas deklamavo 
Alena Karazijienė. „Mūsų pastogė“ raišo, 
kad jos deklamavimas buvę pulsuojan
tis: geras ,,Metų“ skiemenų intonacinis 
kirčiavimas ir ryškus tarimas.

Dar prie programos prisidėjo solistas P. 
Rūtenis su akempanšatore Z. Pralšmutaite 
ir poetas J. Mikštas su savo hegzametri
niais eilėraščiais.

Žmonės, sako, po programos dar vis 
lūkuriavo, nenoriai skirstėsi namo.

ALĖ RŪTA PARAŠĖ KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIUS PO LIETUVĄ

Rašytoja Alė Rūta, gyvenanti Los Ange
les, praeitą vasarą lankėsi Lietuvoje. Da
bar, kaip matyti iš Amerikos spaudos, ji 
parašė tos kelionės įspūdžius — atsimini
mus ir ieško leidėjo.

Mūsų Nidos knygų klubas yra išleidęs 
jos romanus ,,Į Saulėtekį“, „Brolius“, 
,Prisikėlimą“ ir novelių rinkinį ,Po an
gelų sparnais“.

PASIKALBĖJIMAI JAV VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Amerikos valstybės departamento pa
reigūnai pasikalbėjime su jungtiniu pa- 
baltiečių komitetu patarė Šiuo metu ne
važiuoti į Pabaltijo valstybes, nes santy
kiai su Sov. Sąjunga yra įtempti.

Valstybės departamentas taip pat ne

parėmė kai kurių keliamos minties atsi
sakyti nuo primestosios Sov. Sąjungos pi
lietybės. Teks atsisakymas, sako, neside
rintų su JAV nepripažinimu Pabaltijo 
valstybių okupacijos.

Valstybės departamento pareigūnas dar 
kalbėjo apie V. Skuodžio areštą. V. Skuo
džio atvejis yra panašus į Simo Kudirkos. 
Departamentas pažadėjo žygių tuo reikalu.

KIEK KNYGŲ IŠLEISTA 1979 METAIS?
Bibliografo rašytojo Povilo Gaučto pra

nešimu, 1979 metais išeivijoje išėjo 69 
’knygos, tarp jų 36 brošiūros. Anglų kalba 
išleista 5 knygos, ’beletristikos — 10, poe
zijos — 5. Jaunimui išleista 5 knygos, li
teratūros istorijos — 1 knyga, o vertimų 
— net 7 knygos.

KANADOS LIETUVAITĖ ŽAIDĖ 
TENISĄ D. (BRITANIJOJE

Kente moterų stalo teniso turnyro po
riniame žaidime dalyvavo Kanados lietu
vaitė G. Nešukaitytė. Ji su kita kanadiete 
išsikovojo pirmąją vietą.

Stalo tenisą dar ji sužaidė rytinėje Ang
lijoje ir Škotijoje.

DU MILIJONAI DOLERIŲ
Lietuvių Fondas 1980 metus paskelbė 

antrojo milijono metais. Fondo kapitalas 
dabar esąs 1.665.280 dolerių.

Fondo taryba nutarė steigti meno fon
dą ir paskyrė tam reikalui 3.000 dolerių. 
Meno fondo komisija rūpinsis lietuvių 
dailininkų darbais. Parts pirmasis meno 
fondo tikslas pasirūpinti a.a. dail. Prano 
Domšaiičio meno darbais, kuriuos išsau
goti lietuviai nori savo žinioje.

KURŠIŲ KALBOS ŽODYNAS
Berlyne ilsėjo vokiečių kalba Paulio Kvau- 
kos ir Richardo Piščo sudarytas kuršių 
■kalbos žodynas „Kurishes Woerrterbuch“.

Įvade prof. E. Hoffmanas supažindina su 
kuršių istorija ir ligšioliniais jos tyrinė- 
jiimais, su pažiūromis dėl kuršių kalbos 
giminystės su baltų tautų grupe. Kuršių 
kalba siejama su latvių kalbos tarme ar 
perėjimo laipsniu iš lietuvių į latvių.

Žodyne esame 7.000 žodžių, žvejybos ter
minai ir ištisi išsireiškimai.

Su tos knygos pasirodymu autoriai pa
statė paminklą savo užmirštai tėvynei, 
taip ,,Drauge“ rašo A. Tenisonas.

Vladas šlaitas

Vyšnios pavasarį
Vyšnios pavasario danguj.
Nepakartojamas,
grakštus ir lengvas vyšnių reveransas.
Tave prisimenu.
Ilgiuosi.
Ir danguj
dainuoja vyšnios meilės renesansą.

Vyšnios pavasario danguj.
Nesugrąžinamas
pirmosios meilės tolimas dvelkimas.
Po to bus vasara.
Ruduo.
O gruodžio mėnesį
paliks tik lengvas vyšnių atminimas.

Domas Bumeikis 
U

Žemaičio atsiminimai
Aniolai ir... Tėvas sakydavo, kad jei 

ką nors pameti ar kas prapuola ir negali 
surasti, reikia atsistoti ir persižegnojus 
sakyti: „Aniolai ir visi (būtinai visi) 
šventieji, padėkite man surasti...“ Ir bū
tinai surasi. Jis tuo pats, matyti, tikėjo 
ir kitiems patarė taiip daryti.

Kartą vieną pavakare nubėgau pas bro
lį į -Bikos kaliną, kur jis ganė gyvulius. 
Brolis (tai ir telaukė. Įsakęs man pagany
ti karves, pats nubėgo į Šaltinius pas Ja- 
karvičiaius Kiuzmį. Nors tai man ir nepa
tiko, bet turėjau paklausyti, nes jis buvo 
vyresnis. Tiesą pasakius, nebuvo kas 
daug ir ganyti: karvės ir avys, sugulę ant 
dirvono, ramiai gulėjo ir gromulavo. Pa
likęs vienas, atsisėdau prie kemso ir, pa
vakario saulės maloniai šildomas, užmi
gau. Kaip ilgai miegojau, nežinau. Tik 
kai nubudau, avių nebebuvo, t. y. aš jų 
nebemačiau. Šokiu šen, šoku ten, bet avių 
niekur nematau. O, Jėzau, kas dabar 
bus?! — sušukau garsiai. Tikriausiai jos 
nugarmėjo į Šiliaus javus ir tas pagriebė. 
O Sirius buvo piktas, bent taip man ro
dėsi. Pamatęs mus .beganančius gyvulius 
netoli jo lauko, jis sakydavo: „Nu, un- 
cvaltai, nenuganykite mano vasarojaus, o 
tai nulupsiu tau skūrą!“

Bešokinėdamas aplink karves, prisdmi- 
ndiau tėvo išmintį. Tada atsistojau, pa
dariau nt savęs kryžiaus ženklą ir su vil
timi sakau: Aniolai ir visi šventieji, pa
dėkite surasti aveles!

— Ir ko čia dabar kryžiavojies, kaip 
žvirblių baidyklė kanapiuose? — išgirdau 
brolio balsą.

— Je, kad avelės prapuolė, — sakau 
pro ašaras.

— O tos ar ne avys? — klausia jis, ran
ka rodydamas į gulinčia avis. Jos ten bu

vo ir pirma, Ibet kaip aš jų nemačiau?
— Vėpla tu, vėpla, avys čia pat guli, o 

ans šokinėja, kaip višta į (kubilą įkritusi, 
— šaiposi brolis.

O man tokia .gėda, tad įtiek baimės tu
rėjau dėl nieko ir dar visa tai matė (bro
lis.

Maskolc važioun. Nepamenu, kokia ta
da 'buvo rusų šventė, .bene Nikolajaus II 
vainikavimas Rusijos imperatorium. Ru
sų policijos buvo įsakyta tą dieną visame 
krašte (švęsti. Bet lietuviui ūkininkui dar
bo dieną švęsti, kada rudens metu būna 
nusistojusios kelios giedrios dienos ir kai 
jis skuba (tokiomis dienomis užbaigti Ibul- 
bes kasti, rugius sėti ar atsiklojėjusius 
linus suvežti į pastogę, — yra tarsi pa
karuoklio virvė ant kaklo. Tad ir dirbo 
visaip pasisiaiugodarrii popi rijos, kuri tą 
dieną važinėjo po kaimus ir, kur radusi 
bedirbančius arčiau (kelių, vaikė iš laukų.

Mūsų (bebaigiamos kasti (bulbės buvo 
kaip tik prie judraus kelto. Bet tėvas .ry
žosi tą dieną baigti kasti. Susisamdė ka
sėjas ir išėjo į lauką, o mudu su- broliu 
Kaziu pastatė sargybom, kad policija ne
užkluptų i:lš netyčių. Brolį pastatė saugo
ti kelio nuo Viešvėnų, o mane nuo Jo
mantų kaimo. Taip pat pamokė, kokiu 
balsu turime sušukti, pamatę maskolius 
važiuojant ar joj'aint. Tada žmonės rusų 
policiją vadino ne policija, bet masko
liais, atseit, rusas 'buvo sutapatinamas su 
policija. Ir dar pažadėjo abiem nulupti 
skūras. jei pražiopsotume. Nors tėvas 
mūsų niekada nemušdavo, (bet jo labiau 
bijojome nei motinos. Tad jo įsakymą 
pildėme stropiai.

■Nors belaukiant man ir nusibodo, bet 
nesitraukiau nuo durpinės kampo, kur 
buvau pastatytas.

Pagaliau kelio pasisukime pamačiau 
vienu arkliu pakinkytą vežimėlį, kuriame 
sėdėjo du vyrai: vienas uniformuotas, o 
kitas civilis. Aš taip susijaudinau pama
tęs, kad ir tėvo pasakytąjį garsą pamir
šau. Bėgu į kasėjų pusę ir rėkiu kiek tik 
galėdamas: Maskole važioun! Maskole 
važioun!!

Kasėjai tuojau pat dingo mano kūmos 
eglinaly. Tai ir buvęs Žarėnų uredninkas 
su dešimtininku. Ar jie pastebėjo (besi
slapstančius darbininkus, ar ne, bet nu
važiavo nesustoję.

Uredninkuii pravažiavus, kasėjai links
mi darbą varė toliau. Laimingai tą šven
tės dieną baigė kasti bufllbes. Jau kitą die
ną prasidėjo rudens lietūs.

Paslaptingas svečias. Vieną rudens va
karą į mūsų trobos duris kažkas tyliai 
pasibeldė. Tėvas, padėjęs pančius, nuėjo 
atidaryti durų. Ilš priemenės tyliai kažką 
tėvui sakė. Tėvas, pasakęs „Je“, pakvie
tė į vidų. Įėjo nedidelio ūgio vyras, ma
žumą žilstelėjęs, ūsorius toks ir su maišu 
ant .pečių. Pagarbinęs nusiėmė maišą ir, 
pakišęs jį po suolu, atsisėdo. Tėvas tuo- 
j’au uždangstė langus.

Svečias atrodė labai nuvargęs, dėl to, 
pavalgęs vakarienės, tuojau nuėjo poil
sio.

— Ryto jau vėl reikės duona lipdyti 
prie sienos naują abrozdą, — sako bro
lis, kai sugulėme.

Ryto metą nebebuvo nei svečio, nei jo 
maišo. O vakare tėvas nebeviijo pančių: 
iš užančio išsitraukęs, Skaitė naują (kny
gelę apie Mikę melagį. Tas paslaptingas 
svečias tikriausiai bupo knygnešys. O tė
vas gal ir pats platino slaptą spaudą, o 
gal tik perduodavo siuntas kiltiems. Slap
tos spaudos tėvas visada turėdavo.

Barbė vakoučė. Mūsų apylinkėje suki
nėjosi, o tarpais ir mūsų sodyboje pagy
vendavo moteris, vadinama „Barbe va- 
kouče“. Taip ją žmonės pravardžiuodavo 
dėl to, kad ji augino keturis vaikus, išda

lijusi juos po apylinkės ūkininkus. Vie
nas už maine buvo keliais metais vyres
nis ir tarnavo piemeniu. Jo vardas buvo 
Jonis, ibet žmonės vadino 'jį „Banborinu- 
ku“. Jis buvo dailus berniukas, .gražiai 
nuaugęs. Kur Jonis nueidavo tarnauti, 
ten jį atsekdavo ir ta jam prisegtoji pra
vardė.

(Barbė buvo žemo ūgio, rauplėta ir la
bai Storomis blauzdomis, dėl ko ją dar 
ir stebuflblaiuzde vadindavo. Ji buvo stip
ri, darbšti ir paslaugi. Dažnai ir mano 
motinai šį bei tą padarydavo ir neprašo
ma. Gal dėl to ji niekada nebuvo apiply
šusi ar apšepusi, nors dažnai dirbo ’tik už 
duoną, kad galėtų savo naugimį ’auginti.

Vieną vasarą Barbė atsikraustė į mūsų 
sodybą ir apsigyveno pas kaimyną Bene
diktą Jurkų, įsikurdama jų belangėje ka
maroje. Po savaitės čia ji pagimdė penk
tą vaiką.

Vieną dieną priešpiečiais iš Kriištopų 
sodybos atėjo Skiirmontienė ir Dargienė. 
Mūsų sodybos moterys ir viešnios susėdo 
po gluosniu ii- kurį laiką šnekučiavosi 
apie kasdieninius reikalus.

— Tamsta, Barbei, kaip matau, vėl su
šildavai mažiuką. Griešiji pondeivou ir 
žmones piktini taip gyvendama, — po il
gesnės tylos Dargienė užsipuolė Barbę.

— Dėl pondeiva tamsta gali nesirūpin
ti, ons pats žino, kaip aš gyvenu, o žmo
nėms vistiek neįtiksi, nors ir visai nu
pliksi, — atsikirto Barbė.

— Bet, Barbei, gyveni be vyro, vo kas
met vaikus gimdai, — nepasiduoda Dar
gienė.

— Tamsta, rodos, iki ženatvės be vyro 
tris pagimdei ir visus pragižusiiu pienu 
nugirdei, vo .aš pagimdžiau ir visus dar 
■gyvus tebeturiu, — rėžė Barbė susierzi
nusi. Dargienė pritilo. — Jūs visi tik ir 
težinote patarinėti: susirastum vyrą, gy
ventum kaip žmogus, gyventum kaip visi. 
Vot ir susiradau: penkis vynus ir penkis 
vaikus dabar turiu. Vyro beieškodama ir 

valkus gimdyti pradėjau, — iškrovė savo 
skausmą Barbė.

(Be abejo, ji norėjo susirasti tokį žmo
gų, kuris ją vestu ir už kurio būtų gale- 
jusi pasislėpti nuo žmonių piktų liežu
vių, kaip už krūmo nuo žvarbaus vėjo. 
Bet jai nesisekė, tik su kiekviena tokia 
vilnimi didėjo jos vargas...

Motinai mitrus, tėvas ją buvo pasamdęs 
pašeimininkauti. Bet neilgai ji pas mus 
tešeimininkavo. Vyresniųjų brolių ir se
sers spaudžiamas, tėvas ją ’greitai atlei., 
do.

Po pusmečio, kai jau ir tėvas buvo mi
ręs, Barbė mane išgelbėjo nuo tikros 
mirties. Tą dieną po pusiaudienio ėmė 
man pūsti vidurius. Pasiskundžiau sese
riai, ir ji pasiuntė mane į lovą. Atgulus 
pradėjo man vidurius pūsti vis daugiau 
ir daugiau*. Sesuo, palipusi į palėpę, kur 
stovėjo mano lova, nusigando. Tuojau pa
sikvietė kaimynę Jurkienę, ir jiedvi nu
kėlė mene žemyn. Sesuo pataisė trobos 
kampe man gultą ant molinės aslos. Aš 
guliu, o jos sustojusios žiūri. Aš vos be- 
atgaunu orą. Pagaliau sesuo iš kamanos 
atsinešė gralbnyčinę. Vadinaisi, jos lau
kia, kada iaš pradėsiu mirti. Tada jos 
uždegs tą žvakę, ir bus viskas kaip rei
kiant padarytai. O aš tada mirti tikrai dar 
nenorėjau.

Staiga atsidaro durys, ir įetaa Baiibė 
vakoučė. Iš kur ir kada ji čia atsirado? 
Mūsų sodyboje ji negyveno. Patyrusi, kas 
man yra, numetė savo ryšulėlį ir, atsi- 
kl’jaiupuiSi šalia manęs, ėmė minkyti ma
no išpūstus vidurius. Po kelių minučių 
atsipalaidavau nuo susikaupusių dujų ir 
pietų tūrio ir buvau vėl visiškai sveikas.

Kaip nedaug ’tereikėjo išplėšti žmogui 
iš mirties magų! Bet mano sesuo ir kai
mynė težinojo, tad mirštančiam reikia 
uždegti grabnyčinę žvakę.

(Bus daugiau)

2



1980 m. gegužės 19 d. Nr. 20 (1510) EUROPOS LIETUVIS S

Betono sienos, spygliuotos vielos ir 
kareivis su automatu

Nemaža ir mūsų disidentiškai besimai- į 
toničių tautiečių .yra uždaryti psichiatri
nėse ligoninėse. Dažnai į mūsų laikraš
čius patenka jų pavardės. O kokios 'būna 
jiems sąlygos tose ligoninėse? Gali saky
ti, nežinome. Apie psichiatrinėse ligoninė
se laikomus lietuvius niekais ligi šiol ne
ria pateikęs jolkių smulkmenų. Suminimi 
vaistai, kurie jiems /per /prievartą grūda
mi, ir tiek.

„Keston News Service“ savo biulete
nyje išsispausdino laišką, įkuriame pa
vaizduotos sąlygos Taškento specialioje 
psichiatrinėje ligoninėje laikomos Anos 
Čertkovos. Ten laikomi kriiminaliaių po
linkių 'bepročiai, o su jais ir Ana, evange
like (krikščionė, suimta 1973 m., nuteista’ 
be jokių laiko apribojimų laikyti beprot
namyje 1974 m. O laiške rašoma:

„... negalvoju, kiad jūs galite įsivaiz
duoti sąlygas, kokiose laikoma Ana Va- 
siljevna ir kas (ten /per vieta yra. Tai aš 
pasakysiu jums. Ji yra laikoma kalėjimo 
ligoninėje, skirtoje psichiškai sergan
tiems, stačiokiškai šnekant, kalėjimo be
protnamyje. Didžioji dauguma ligonių ten 
yra žmogžudžiai. Alna Vasiiū’evna yra tarp 
tokių žmonių. Ji yra laikoma už septy
nių sargybos 'užtvarų. Pirmiausia tai ta 
(betoninė siena, trijų su puse metrų aukš
tumo dar su metro aukščio spygliuotos 
vielos tvora viršuj; už 5 ar 6 metrų už jos 
yra tokio pat aukščio medinė žalia tvora. 
Tairp jų yra spygliuotos vielos tvora, tru
putį žemesnė, (kuria eina 12 voltų elektros 
srovė. Erdvę tarp betoninės sienos ir 
spygliuotos vielos tvoros saugo automatu 
ginkluotas kareivis. Kareiviai dirba pa
mainomis. Visa tai tvarko vidaus reikalų 
ministerija. Pasivaikščioti yra betoninis 
užtvarais, kurį daktarai vadiniai mankštos 
kiemu. Jo sienos yra 5 metrų aukštumo, 
ir jis yra 11 metrų platumo ir 17 metrų 
(ilgumo. Grindys cementinės, nėra jokios 
žolelės ar krūmo, nors ligoninės rajone 
yra ir pievelių ir vaisinių medžių. O ta
me užtvare nieko nėra. Moterų skyrių, 
įskaitant 'ir tą užtvarą, supa 2 metrų 
aukštumo mūro šieno, kurią Ana Vasil- 
jevtnia vadina „Kinų siena“. Durys į tą 
bloką, kuriame yra moterų skyrius, plie
ninės, kaip ir kalėjime, ir užrakinamos 
20 centimetrų ilgumo raktu. Antram 
aukšte durys į palatas yra užsklendžia
mos, o pirmam aukšte užriafeinamios. Ana 
Vasiljevna laikoma antrojo aukšto „ge
rajame“ skyriuje. Pirmajame aukšte. yra 
dar blogiau. Duryse yna-skylės, pro ku
rias slaugės seka ligonis. Jei nori >į išvie
tę, tai turi pasibaladotii, tačiau turi žiū
rėti, kaip baladojiesi! Jei per garsiai par 
silbaladosi, tai iSplūs tave, o jei per tyliai 
tai neišgirs. Nesibaladok per dažniai, ne
siskųsk. Jei perdaug kalbi, tai įleis tau 
dozę sulfazdno, kuris tavo temperatūrą 
pakelia ilki 40 laipsnių Ceflzijaus, ir tu esi

baigtas. Ana Visiljevna gauna sulfaizino, 
nes netiki į komunizmą, o atvirtai tiki į 
Dievą. Jie įgrūda ją su ateistėmis, kurios 
sudinasko jos evangeliją (kartais šitaip 
atsitinka). Jai neleidžiama su ligonimis 
kalbėti apie Dievą, grasina jai, kiad bus 
'izoliuota (tarytum dar būtų kokia vieta, 
kulr ji būtų labiau izoliuota), ir sako, kad 
ji yra liaudies priešas.

Tos specialios ligoninės vedėja yra Iri
na Leonidovna Andriakova, o moterų sky
riaus vedėja — Marija Timofejevna Na- 
grablina. Jos yra labai priešiškai nusista- 
čiusiios prieš Aną Vasiljevną ir stengia
si tarnautojus siundyti prieš ją. Jos pil
ną ją prikemša nervų liigonims skiriu 
vaistų. Jai uždrausta susirašinėti, išsky
rus motiną ir dvi seseris. Leidžiama iš
siųsti vieną atvirlaiškį per savaitę. Vo
kuose laiškų siųsti neleidžiama. Iš tikrų
jų jai atimta teisė susirašinėti — taip 
įsakyta Andrialkovos. Jos paštas liabali 
smarkiai cenzūruojamas. Jai labai sunku 
atsakyti į laiškus, ji turi būti labai .at
sargi dėl to, ką rašo, arba jos nepraleis. 
Karią ji rašė, prašydama pasimelsta dėl 
to psichologinio poveikio ir medicininio 
gydymo, ir nebuvo praleista. Ana Vasil- 
jevraa kategoriškai atsisako priimti so
vietinį paisą ir neatsisakytų emigruoti. 
Jos fizinė sveikata gera, bet dvasinė 
sveikata blogėja, nors (kol kas dar ne per
daug. Ji sakosi nesiskundžiainti Dievui, ji 
pasitiki Dievu ir priima viską, tačiau jei
gu jūs neparašysite Jungtinėms Tautoms 
(aš maldauju jus šitai), tai jos išvarys 
mane iš proto, ir aš žūsiu čia. Jie pasiry
žę laikyti ją ten iki gyvos galvos. Komi
sija, kuri svarsto, ką paleisti, pasirodo 
dukart per metus, bet Ana Vasiljeva 
neina pasimatyti su ja, nes ji nepasitiki 
jokiais komunistiniais, bedieviškais or
ganais. Tai jie ateina pas ją, išjuokia ją, 
padidina vaistų dozes ir 'išeina. Maistas 
yra biaurus. Šimtą karių biauiriau Anai 
Vasiljievna'i būti ten, Ji yra išsekusi. Gel
bėkite ją! Ana Vasiljevna taip pat smar
kiai saugoma, kai ją kas aplanko, kad ji 
negalėtų, papasakoti tiesos lapie tą specia
lią ligoninę ir JT nieko neišgirstų apie 
ją. Jai grasinama, kad nebus leidžiama 
Su niekuo pasimatyti, jei (ką nors prasi
tars. Ana Vasiljevna gamina rankdar
bius. Ji nė pati nebežino, kiek jau ko yra 
nuaudusi, ir vistiek niekas jai neparodo 
dėkingumo ir neatneša nieko. Vyresnioji 
slaugė, Valentina Filipovna, kuriai ji yra 
dauig ko nuaudusi, duoda jai tik truputė
lį maisto, dar priekaištaudama „Niekad 
tu nepatenkinta tuo, ką gauni, ar ne, Ana 
Vasiljevna!“ Maisto dalykai sukrauti at
skirame kambaryje. Dukart per mėnesį 
vyresnioji slaugė visiems liigonims išduo
da ligoninės parduotuvėse maisto, už 
kuirį reikia apsimokėti savo pinigais.“

Dar truputis
Matyt, niekas jau nebebus linkęs pa

sisakyti dėl Vidurio Europos federalistų, 
tai gal skaitytojai atleis man, jei truputį 
pratęsiu pokalbį su gerbiamuoju Klemen
su Tamošiūnu, kuris mane ir pabarė, ir 
pamokė, ir dar šiuo tuo atkreipė kitaip 
dėmesį į mane kaip asmenį (žiūrėk jo 
laišką „Ko siekia Europos Federalistai?“ 
„Europos Lietuvio“ Nr. 17). Tie asmeniš
kumai, man rodos, ir sugadino visą reika
lą, nes, užuot kalbėję apie tą konkretų 
dalyką — federalizmą, dabar turime da
ryti sprendimus, ar Barėnas yra 'šioks, ar 
kitoks, juodas jis ar tik pusjuodis ar gal 
raudonas. Tai juk nieko bendra neturi su 
federalizmu', ir savo straipsnyje (žiūrėk 
„Vidurių Europos Federalistai ir jų ide
alai“ „Europos Lietuvio“ Nr. 15) nesu 
jokiam asmeniui prisegęs jokio epiteto. 
Atrodytų, kad ginčą bandoma nukreipti į 
asmeniškumus.

Pirmiausia — niekaip nepajėgiau sau 
išsiaiškinti, kuo Mančesterio lietuvio laiš
kas buvo ciniškas. Susimildami, argi 
klausti, kas tau neaišku, iš tikro yra ci
niška? Kalbant apie tą Mančesterio lie
tuvį, reikia pasakyt:', jog K. Tamošiūno 
sugestijos, kad jis Skambinęs jo žmonai, 
klausinėdamas, ar sėkminga buvo opera
cija, yra gryna fantazija, nors labai .įdo
mi — primena 'šekspyrines dramas intri. 
gos sudėtingumu. O tas lietuvis ne tik irz
liai, bet tiesiog piktai paneigia įtarinėji
mus, kad esąs skambinęs ligonio žmonai.

O dėl savęs, ką gi, nebe vienas itr nebe. 
du mano bičiulių yra sakę, jog ne gerų 
linkėjimų buvo padiktuota užuomina, kad 
„Su jo novelėmis ne tik mes, išeivijos 
lietuviai, esame gerai susipažinę, bet ir 
Tarybų Lietuvos komunistinėje spaudoje 
buvo parašyta recenzija, įvertinanti jo 
literatūrinę kūrybą“. Kad ten kas nors 
kada rašė, iš tiesų pirmiausia nieko bend
ra neturi su federalistais. šitokių dalykų 
kai kurie žmonės griebiasi, kai nebeturi 
argumentų. Iš tikro mano oponentas tiesą 
sako: „komunistinėje spaudbje buvo pa
rašyta“, net ir ne vieną kartą, tik K. Ta
mošiūnas girdėjęs bus apie kažkokią vie
ną recenziją. Greičiausia, jis nebus nė 
girdėjęs, kad apie mane yra parašyta ir 
Lietuvoje dabar išėjusioje vienoje encik
lopedijoje ir tritomiame leidinyje „Lietu-

Skaitytojų laiškai
AR TAI VADINAMA LIETUVOS 

ŽEMĖLAPIU?

Neseniai išleistas J. Andriaus sudarytas 
lapas, užvardintas „LIETUVA LITHUA
NIA.“ Išleidimo metai atspausdinti 1979, 
nors JAV-se išspausdinta 1980 metais 
Spausdino J. Kapočius.

Spaudoje skelbiama, kad tais esąs nau
jas Lietuvos žemėlapis. 'Bet žemėlapio 
vardo tame lape nėra. Reiškia, sudaryto
jas, leidėjas ir spaustuvininkas žino, kad 
tai nėra žemėlapis.

Trumpai suminėsiu kai kurias to dar
bo klaidas:

Išvedant Lietuvos ribas, vadovautas^ 
su Sovietų Sąjunga pasirašyta 1920 m. 
sutartimi. Tuo įtaigojama, kad, štai, ko
kia gera Sovietų Sąjunga, matote, kokias 
Lietuvai sienas pripažino! Rusija visai 
nepriėjo ir neprieina prie Lietuvos, tai 
apie kokias sienas kalbama? Jei norima 
garsinti kitų valstybių Lietuvai pasiūly
tas sienas, tai kodėl nepaimta JAV-ių pa
siūlyti!, kurios yra nepalyginamai dides
nės ir lietuviams priimtinesnės, nei sovie
tų numestosios.

Prūsijos žemės pavaizduotos neteisin
gose ribose. O prūsų vietovėms sukabinė
ti niekiu nepagrįsti vietovardžiai. Vieto
vardžių neleistina „perkrikštyti“ be jo
kio pagrindo, vien dėl to, kad geriau 
skambėtų mokyklų vaikams. Toks vieto
vardžių sujauksimas yra nusikaltimas tie
sai ir fantazija. Ne tik rimti lietuviai, bet 
juo labiau svetimieji šaipysis ir kaip ne
rimtą darbą numes į šalį.

Tolygiai nefieostinas vietovardžių krai
pymas rytinėse ir pietinėse to braižinio 
pusėse.

Lietuva nėra vienintelis kraštas Euro
poje, ir ji nėra kokia sala ar dykuma. Pa
gal tą brėžinį aplinkui nėra jolkių kaimy
nų, nei jokio miesto, jokio geležinkelio ar 
kelio pas kaimynus. Lietuviai nori. ir pri
valo bendrauti su kaimynais. Tokio brai
žinio parodymas juos įžeis. Net pikčiausi 
priešai parodo geografinę kitų valstybių 
padėtį.

Rytuose, pietuose ir Lietuvai tariamai 
turinčios priklausyti žemės kaiikur nepa
grįstai atskirtos nuo kaimynų. Mes esame 
per mažiį neturime atominių bombų, kad 
galėtume kaimynams padiktuoti ribas. 
Reikalaudami nepagrįstai išpūstų terito
rijų, galėtume įsivelti į tokius ginčus ir 
kivirčus su kaimynais, kad tada negau
tume net to, kas mums teisėtai priklauso.

Nubraižyta nešvariai, kai kur prikli
juotos raidės nukritę, vardai kreivai pri
lipinti.

Gaila, kad toksai, braižinys, net spalvo
tas, išspausdintas ir atkakliai garsinamas, 
platinamas kaip žemėlapis.

Algirdas Gustaitis

dėl federalistų
vių rašytojai“, kuriame pateikiama šiek 
tiek žinių apie daugelį svetur gyve
nančių lietuvių rašytojų. Bet tai nie
ko bendra neturi su federalistais ir 
lietuvių dalyvavimu tame sąjūdyje. O bi
čiuliams atsakau: kai ką nors rašau, 
niekada nesidairau per petį, kam čia rei
kėtų įtikti. Esu lietuvis, rašau lietuviams, 
ir visikas. Rašau1, kuo tikiu. Jei, ką rašau, 
Skaitytų tautiečiai Lietuvoje, — puiku, 
tegu skaito. Jeigu, ką rašau, teigiamai ka. 
da nors buvo įvertinta Lietuvoje, nesijau
čiu dėl to prieš ką nors nusikaltęs.

Malonusis K. Tamošiūnas įtaria, kad 
tas Barėnas, ,,išeidamas į politikos lau
kus, ar tik neapsilenkė su rašytojo etike
tu“. ’Prisipažįstu, kad nežinau, koks tas 
specialus rašytojo etiketas turi būti. Jei
gu nueinu į svečius, tai stengiuos nesėdė- 
dėti su kepure. Kai valgau sriubą, tai gar. 
šiai nešliurpčioju. Ant grindų nespiaudau 
ir snarglių nemėtau. Vadinas, stengiuos 
prisilaikyti civilizuotuose kraštuose pri 
imto etiketo. Tik vis dar neįprantu kiek
viena proga moterims rankas bučiuoti — 
šioje etiketo -srityje esu mužikas. O poka
rio istorinių faktų, nors tai ir nieko bend, 
ra neturi su etiketu, nė nemanau ignoruo
ti. Nei labai naivus, rodos, nesu: su fede. 
ralistais pažintis įsigijau ne vien Iš pa. 
veiksliiukų. Tie ir paveiksliukai, tiesą sa
kant, nelabai simpatiški atrodo: sėdi sau 
posėdžiaujantieji federalistai visada priėš 
tą savo emblemą — didžiulį rutulį, kuria
me surašytos visos tarp Baltijos ir Juodo
sios jūros gyvenančios tautos, tarytum 
bijodami, kad jei prieš akis nuolat netu
rės, tai gal užmirš savo idealus...

Užgaišę dėl asmeniškumų, dabar eikim 
pagaliau prie federalistų. Esu pabaramas, 
kad neatėjau ir nepasilklausiau apie juos 
tų, kurie dalyvauja ar dalyvavo sąjūdyje. 
Deja, klausiau, tik ne visus. O jeigu ir 
visus būčiau 'klausęs, tai, greičiausia, bū
čiau sužinojęs tai, ką Klemensas Tamo
šiūnas dabar parašė: apie Churchillį ir 
Filadelfijos deklaraciją ir apie Europą, 
kuri po karo buvo nuniokiota ir suskaldy
ta. Visa tai ir pats žinojau ir žinau. Jau 
daug metų suvažiavimuose išgirstame, 
kad tame sąjūdyje yra atstovaujama 
DBLS, ir tik dabar išsiaiškinau, kokie 
yra tų Vidurio Europos federalistų idea

lai. Tikiu, kad 'didžioji dauguma DBLS 
narių per tuos 30 metų nieko nežinojo 
apie jų idealus, niekas jiems tai neišaiš
kino.

Dar galėčiau pridurti, kad net ne Chur- 
chiUis buvo Europos apsijungtimo pradi
ninkas — tuoj po pirmojo pasaulinio karo 
ta idėja jau buvo pradėta kelti. Tik mano 
minėtieji federalistai, kaip matau, savo 
istoriją ir pagrindus bei idealus išveda ne 
iš Churchillio prakalbų ar Filadelfijos 
deklaracijos, kaip Klemensas Tamošiūnas 
sako. Kreipiuos į tą patį ,,European 
Press“, plačiai skleidžiamą federalistų 
ideologijos šaltinį, o ten labai aiškiai pa
sakyta, kad jie pradžią gavę 1948 m. Len
kų generolas Sikorskis 1940 m. buvęs už
simojęs sukurti Lenkijos-čeMoslovakiįjos 
konfederaciją, tai pagal tą idėją ir fede
ralistai organizavęSi. Juos veikęs ir isto
rinis pavyzdys — 1569 m: Lenkijos - Lie
tuvos Liublino unija. Tai kuo dabar ti
kėti, ar „European Press“ ideologais ir 
propagandininkais, ar lietuvių atstovu 
tame sąjūdyje? Jis sako, kad lietuviai per 
tą žurnalą švieselę neša, o anie ideologai 
juk savo unijinę propagandą kaip reikiant 
varo. Ir jie yra stipresni, dėl to nė kalbos 
negali būti: jų rankose yra propaganda. 
Tai kaip įtikinti Britanijos lietuvius, kad 
mes vėl turėtume siekti Liublino ar kurto 
nors kito miesto vardu pakrikštytos uni
jos

Filadelfijos deklaracija federalistams 
tėra tik vėlesnis priedas, o ją pasirašyda
mi lietuviai diplomatai ir politikai, tur 
būt, nė negalvojo, kad kažkur Londone 
lietuviams reikės lenkų generolą Sikors
ki laikyti vienybės 'šaukliu ir į Liublino 
uniją žiūrėti, kaip į šviesią žvaigždę.

'Be kita ko, kas 1951 m. Skatino ir lietu, 
vilus pasirašyti šiek tiek ir federalistinių 
tendencijų turinčią Filadelfijos deklara
ciją, tektų ieškoti rimto šaltinio išsiaiškin
ti. Tur būt, tada buvo toks laikas, kad 
stengtasi už bet ko kabintis. Pagaliau gal 
tie, kurie pasirašė, net ir tikėjo į tokius 
dalykus. Juk visokių yra, ir visokių reikia. 
Niekas demokratiniuose kraštuose negali 
uždrausti žmogui jungtis ten, kur jį trau. 
kiia. Šitai pabrėžtinai esu sakęs ir aname 
savo straipsnyje.

Ne man imtis aiškinti, kiek Vidurio Eu
ropos federalistų sąjūdyje dalyvavę lie
tuviai turėjo įtakos į „European Press“, 
bet žurnalas būdavo įrašomas į metriką,

u.” 'imi. wg—ww

LIETUVOJE
VOLDEMARO KARALIŪNO 
PERSEKIOJIMŲ ISTORIJA

Amnestijos internacionalas Londone 
įsileido raportą, pavadintą „Prisoners of 
Conscience in the USSR“.

■Balandžio 28 d. „The Times“ išsispaus
dino Caroline Moorehead straipsnį, (ku
riame ji, remdamasi tuo raportu, raišo 
apie Voldemarą Karaliūną, iš Kauno ki
lusį lietuvį, kuris bandė pasisakyti prieš 
Lietuvos 'įjungimą į Sov. Sąjungą ir aitsi- 
salkė sovietinės pilietybės, bet užtat nuo 
1975 m. yra laikomas specialioje 'griežto 
režimo psichiatrinėje ligoninėje.

Amnesty initerniational turi žinių ne 
apie jo vieno tokį žiaurų likimą, 'bet ir 
apie daugiau kaip 100 kitų, kurie per pa
staruosius penketą metų buvo neribotam 
laikui sugrūsti į psichiatrines ligonines 
už disidentinę laikyseną.

Yra eilinių psichiatrinių ligoninių, yra 
ir specialių. Karaliūnas laikomas Kali
ningrado (Karailliaučiaus) srities Černiia- 
chovskilo specialioje psichiatrinėje.

Pernai psichiatrai skundę Karaliūną 
giminėms, kad jis perdaug meldžiąsis.- 
Prievarta jam grūdami tokie vaistai, 
kaip aminazinas, haloperidbllis, insulinas 
ir suilfazimias.

DIPLOMAI GRAŽIAI IŠLEISTOMS 
KNYGOMS

Už gražų knygų apipavidalinimą ,,Moks. 
lo“ leidyklos fotografuotinis leidinys —
K. Sirvydo „Pirmasis lietuvių kalbos žo
dynas“ (dail. B. Leonavičius) — gavo 
Sov. Sąjungos tradicinį pirmojo laipsnio 
dlįplomą.

Antrojo laipsnio diplomais įvertintos
L. Vladimirovo „Knygos istorija“ ir Mai
ronio „Jūratė ir Kastytis“, trečiojo — A. 
ir M. Navasaičių monografija ,,Lietuvos 
medžiai“ ir P. Nerudos „Poezijos“ rinktinė.

SODINA MEDŽIUS

Kiekvienas Panevėžio komjaunuolis bu
vo įpareigotas pasodinti po medį, kaip 
rašo „Tiesa“.

300 KARSTŲ IŠ AFGANISTANO Į 
VILNIŲ

„Evening Outlook“, Kalifornijos dien
raštis, vasario 29 d. rašė, kad Vilniaus 
geležinkelio stotyje buvo iškrauta 300 
karstų su žuvusiais Afganistane lietuviais.

GYVULIŲ ATLIEKOS PAŠARAMS

Mėsos ir pieno pramonės ministras ko
vo 10 d. įsaku paskelbė, kad visos mėsos 
įmonės įpareigojamos surinkti skerdei a- 

kur suminimi visi tos organizacijos gar
bės prezidentai, vykdomųjų komitetų pre
zidentai, viceprezidentai ir nariai. Vadi
nas, žurnalas buvo sąjūdžio organas, ku. 
ris kėlė Ir nagrinėjo -tas federalistines idė
jas. Jį organu laikė ir jo redaktorius. Jei
gu vykdomojo komiteto nariai negalėjo 
daryti savo sąjūdžio ideologiniam žurna
lui įtakos, tai toksai atvejis iš tikro turėjo 
būti labai unikalus. Kitų panašių atvejų 
kol kas nežinau. Reikėtų, tur būt, supras
ti, kad vienas žmogus visą sąjūdį už no
sies vedžiojo — viešai spausdintu žodžiu 
skleidė tokią lenkišką propagandą, kokia 
vykdomojo komiteto nariams buvo sveti
ma. O žurnalo redaktorius, be kita ko, 
lenkas, kartu buvo ir Vidurio Europos fe
deralistų generalinis sekretorius. Žurna
las, kaip rašoma, išsilaikydavo iš prenu
meratų, aukų ir iš Skelbimų. Vadinas, na
riai jį išlaikydavo. O 'skelbimais rėmė ir 
Lietuvių Namų Bendrovė — būdavo 
spausdinami ir apmokami Lietuvių Sody
bos skelbimai.

K. Tamošiūnas pakaltino mane, kad iš
kraipau faktus ir klaidinu bei kiršinu lie
tuvišką visuomenę. Kad iškraipau faktus, 
reikėtų įrodyti, jog iš tikro nebuvo taip 
rašyta, kaip mano straipsnyje pasakoja
ma. Tačiau jis 'šitai nepadarė. O iš kur 
tas kiršinimas? Ne kiršinu, tik nustebęs 
sakau sau: kaipgi man, keletą dešimtme- 

. čių vis dėlto šiokiais ar kitokiais darbais 
rėmusiam DBLS, laikusiam ją savo orga
nizacija, galėjo kas nors nepasiklausęs 
išdrįsti 'atstovauti šitokiame unijos sie
kiančiame sąjūdyje? Niekada nebūčiau 
sutikęs, kad man kas nors ten atstovautų.

K, Barėnas 

IŠKILMĖS PAGERBTI LENINUI

,,Valstiečių laikraštis“ rašo, kad Vilniu
je baleto ir operos rūmuose buvo iškil
mingai paminėtos Lenino 110 gimimo me
tinės. Po to vyko koncertas.

Prie Lenino statulos Gedimino aikštėje 
buvo pradėta girlandų ir gėlių.

Į pagerbimą buvo susirinkusi visa Lie
tuvos sovietinės kompartijos vadovybė.

1.700 SPECIALISTŲ PER 8 METUS

Viena Varėnos profesinė kaimo techni
kos mokykla per 8 metus paruošė 1.700 
traktorininkų ir vairuotojų - šaltkalvių.

mųjų galvijų atliekas ir panaudoti jas 
pašarinių miltų gamybai.

Ūkiams jau buvo parduota 500 tonų 
galvijų Skrandžio 'turinio.

VENGRAI VERČIA LIETUVIUS, O 
LIETUVIAI VENGRUS

Vengrijoje išėjo 30 lietuvių autorių 
knygų, o paskutiniaisiais metais pasirodė 
daugiau ir vengrų rašytojų knygų lietu- 
vių kalba. Gera vertėja esanti Janina Iš- 
ganaitytė, išmokusi vengrų (kalbą ir Išver
tusi vengrų kūrinių. Neseniai už vertimus 
Vengrijos autorių teisių agentūra ir veng. 
rų ambasada Sov. Sąjungoje jai paskyrė 
6.000 torinų premiją.

PAGERBĖ PROF. J. KARNAVICIŲ

Valstybinės konservatorijos prof. J. 
Keimavičiui Vilniuje buvo suruoštas kul
tūrinis susitikamas-vakaronė.

Prof. J. Karnavičius konservatorijoje 
39 metus dėsto specialų fortepiono kursą 
ir yra parengęs 38 absolventus. 31 metai, 
kai jis yra konservatorijos rektorius.

APIE TRŪKUMUS SOV. SĄJUNGOJE

Michael Simons „The Guardian“ dien
raštyje rašo, kad Sov. Sąjungoje labai 
trūksta vaikams drabužių, dantims šepe
tukų, .skutimosi šepečių, lovoms baltinių, 
vyriškų kojinių, siūlų, elektros lempučių 
ir dažų. Nepaprastai trūksta pieno gami
nių ir mėsos.

Kolūkiečiams duodamieji privatūs 
sklypai sudarą tik 3 procentus dirbamo
sios žemės, bet juose esą užauginama be
veik 30 proc. visų žemės ūkio gaminių. 
Vienoje provlindijoje valdžia piaisiūllirĮji 
penisiniinlkams užauginti ir nupenėti 
250.000 paršelių ir 30 mil. viščiukų. Pusė 
bus paliekama augintojams, o pusę turės 
parduoti valstybei už nustatytą kainą.

Sunkumų esą ir dėl naftos, nes trūksta 
gręžimams reikalingų įrankių. Šioje sri
tyje Sov. Sąjunga esanti atsilikusi nuo 
Amerikos per 30 metų.

Kai kuriose krašto vietose labai trūks
ta darbo jėgos, tai į darbą grąžinami pen
sininkai. Labiausiai darbininkų trūksta 
Sibire, kur plečiama pramonė, nors į ten 
viliojama dideliais atlyginimais ir įvai
riais patogumais. O vidurio Azijoje esą 
bedarbių.

ACEN APIE AFGANISTANĄ IR 
NUOLAIDŽIAVIMĄ SOVIETAMS

Pavergtų Tautų Seimas (ACEN) sausio 
mėnesį paskelbė pareiškimą, kuriame pa
smerkiama Afganistano invazija ir prita
riama prezidento Carterio naujajai poli
tikai Maskvos atžvilgiu. Pareiškime raižo
ma:

,,Ka!ip devynių buvusių nepriklausomų 
valstybių, taip pat Sovietų Sąjungos au
kų, — Albanijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos ir Rumunijos — atstovai 
laisvame pasaulyje, mes su pasibiaurėji- 
mu ir pasipiktinimu stebime sovietų ka
rinius veiksmus, kurių tikslas yra įstum
ti diar vieną laisvą šalį už geležinės už
dangos. Mes tikime, kad JAV-ių ir kiltų 
laisvų valstybių baiusminės priemonės 
privers sovietus atitraukti savo dalinius 
iš Afganistano ir kad afganistaniečiai ga
lės laisvai išsirinkti savo vyriausybę".

ACEN priduria, kad praeities tarptau
tinių įvykių šviesoje reikia padaryti išva
dą, jog šią sovietų agresiją padarė įmano
ma „ilgametė nuolaidžiavimo (appease
ment) politika, tylomis priėmusi buvu
sius sovietų užpuolimus 'bei žmogaus tei
sių pažeidinėjimus ir leidusi iki dantų ap
siginklavusiems sovietams įsitvirtinti 
Europos širdyje, Vakarams moraliai ir 
kariškai nusiginkluojant“. (ELTA)

N. SOLŽENICYNĄ DĖL REAKCIJOS 
ŽIAURUMO

Rusų visuomeninio fondo pirmininkė 
Natalija Solženicyną, „Gulago salyno“ 
autoriaus Aleksandro Solženicyno žmo
na, 1980 m. kovo 12 d. padarė spaudai pa
reiškimą, kuriame ji iškelia nuo 1979 m. 
rudens Sovietų Sąjungoje smarkiai vyk
domą areštų kampaniją, kokios nuo 1956 
m. dar nėra buvę.

Pareiškime ji išvardina kelis įkalintuo
sius Rusų visuomeninio fondo pagalbi
ninkus; jų tarpe minimi 15 metų kalėti 
nubaustasis Balys Gajauskas ir 1979 m. 
spalio mėn. suimtasis Antanas Terleckas.

Per šešerius savo egzistavimo metus 
Rusų visuomeninis fondas padėjo Šim
tams kalinių ir jų šeimų, nepaisant val
džios nuolatinių pastangų trukdyti fondo 
veiklą.

Solženicyną praneša, jog fondui yra 
žinomi vardai 73 asmenų, suimtų už įsi
tikinimus vien tik pastaraisiais mėne
siais. Dėl to, sako Solženicyną, našlai
čiais tapo daugiau kaip 100 vaikų. Iš su
imtųjų daugiau kaip 30 neteko laisvės 
už tikėjimo išpažinimą, jų tarpe žmonių 
didžiai gerbiamas .tėvas Dmitri j uis Dud. 
ko. Daugiau kaip 20 areštuota už teisinę 
veiklą.

Natalija Solženicyną perspėja, kad Gu
lago salyno plėtimas Ibei žiaurėjimas yra 
grėsmingas signalas visam pasauliui, nes 
vidinė agresija yra pasiruošimas išori
nei.
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SEKMINIŲ METU

Pasinaudodama Lietuvių Namų Bend, 
rovės valdybos ir Sodybos administracijos 
leidimu, Londono lietuvių tautinių šokių 
grupė 9,Lietuva“ Sekminių sąskrydžio me
tu Sodyboje ruošia loteriją-tombolą.

Loterijos pelnas bus skiriamas grupės 
kelionei paremti, Vykstant į (VI Tautinių 
šokių šventę Čikagoje liepos 6 d. Šven
tėje grupė atstovaus D. Britanijos lietu
viams.

Rengėjai , būtų dėkingi, jei į (sąskrydį 
atvykstantieji tautiečiai paremtų loteriją 
mažomis dovanėlėmis — fantais.

Ligi šiol grupės kelionei paremti auko
jo DBLS Londono I skyrius 20 sv., Lon. 
dono Sv. Kazimiero klubas 300 sv., Pasau
lio ‘(Liet. Jaunimo IV kongreso pagalbinis 
komitetas 300 sv., į,,Dainavos“ ' sambūris 
90 sv. (iš jų 30 sv. jauniesiems), ponia X 
iš Herefordo 25 sv., P. Gudiškis 10 |sv., C. 
Lapinskienė 1 sv., p.p. Cornish 5 sv., A. 
Putinienė-3 (sv., anglų draugija iš parengi
mo pelno 180 sv

DEIMANTINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Liepos 4 d. sukanka 60 metų, kai prel. 
J. Gutauskas, ilgametis Škotijos lietuvių 
Dvasios Vadas, buvo įšventintas (kunigu.

Tą garbingą sukaktį Škotijos Lietuvių 
Katalikų D-jos vieningai minės liepos 6 d., 
sekmadienį.

Iškilmingos šv. Mišios bus 2.30 vai. po 
pietų Motherwell miesto katalikų kated
roje. Pagerbimas, vaišes ir šv. Cecilijos 
choro koncertas bus netoli esančioje šv. 
Bride's salėje.

Norintieji dalyvauti tame minėjime, 
prašome įsigyti bilietus iki birželio 22 d. 
Bilieto kaina 3 sv. 50 penų. Užsakyti gali
ma (šiuo adresu:

Mr. J. Kašponis, 48, Garfield Ave., Mos
send, BeUshill, Lanarkshire, ML4 2NU.

Minėjimo (K-tas

EUROPOS JAUNIMO RASINIŲ 
KONKURSAS

Europos Jaunimo rašinių konkurso ko
misija praneša, kad 1978 metais paskelb
to konkurso premijų antroji dalis (350 
svarų) bus išmokėta šiais metais.

Konkurso sąlygos:
1) konkurse gali dalyvauti abiejų ly

čių Europoje gimę lietuviai nuo 18 iki 30 
metų amžiaus.

2) kandidatai premijai gauti privalo 
iki 1980 m. spalio 1 dienos pristatyti kon
kurso vertinimo komisijai (2, Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT) savo raši
nių, išspausdintų lietuvių išeivijos ar gy
venamojo krašto spaudoje, iškarpas ar 
fotokopijas. Rašiniai turi būti parašyti lie
tuviams rūpima tema.

3) Rašinių vertinimo komisija, atsi
žvelgdama į gautų rašinių kiekį, mecena
to P.B. Vankalos skirtą premiją galės pa
skirstyti trims kandidatams, arba visą 
premiją (350 svarų) vienam asmeniui.

Konkurso komisija:
P.B. Varkala, R. Spalis, J. Vilčinškas 

t

SEKMINIŲ PAMALDOS LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Pamaldas laikys svečias iš Kanados 
skautininkas jėzuitas kun. Stasys Kulbis.

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo P. Remėza ir 
A. Strikaityte-Waterman po 5 sv., J. Da
nauskas ir V. Cibulskas po 3 sv., P. R. 
Popika ir A. Mameniškiis po 2 sv., P. Pu- 
palaigis 1 sv. ir N. žvirblis 0,50 sv.

Londonas
LITERATŪROS VAKARAS SU 

SVEČIAIS IS TOLIMOS KALIFORNIJOS
Birželio mėn. pradžioje iš tolimos Kali

fornijos į Londoną paviešėti atvažiuoja 
rašytojas Andrius Miironas-Norimas su 
aktore žmona Ona.

Tą gražią progą panaudodamas, Londo
no Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambū
ris birželio 7 d., šeštadienį, Lietuvių Na
muose rengia literatūros vakarą. Progra
moje — svečio rašytojo kūriniai. Skaitys 
pate rašytojas, skaitys jo aktorė žmona, 
(Skaitys kai ką abudu drauge. Skaitys pro
zą ir poeziją. Antroji programos dalis ža

LIETUVIS eSį
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.

da būti linksma.
Pradžia 6.30 vai.
Taigi tą vakarą nereikės namie nuobo

džiauti: pasiklausysime lietuviško litera
tūrinio žodžio, susipažinsime su svečiais.

Be kilta ko, po programos bus arbatėlė.

LONDONO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
KRONIKA

Savaitę klebonijoje svečiavosi Pijus 
Gudetevičius, Argentinos (lietuvių savait
raščio ,;Ladkas“administra(torius ir V-tojo 
P. L Bendruomenės seimo atstovas. Lon
done jis susipažino su lietuviškos ben
druomenės veikla. Iš Londono vyksta į 
Nottinghamą, į Marijonų vedamąjį vidu
rio Anglijos lietuvių Židinį, susipažink 
su „šaltinio“ spaustuve bei Židinio ir 
Britanijos (Uetuvtių Katalikų (Bendrijos 
Centro veikla.

Europoje aplankė Italijos ir Vokietijos 
lietuviškas bendruomenes.

Maldos sekmadienis luž Lietuvą buvo 
švenčiamas .gegužės 11 d. Kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC, atnašavo Šv. Mišias, pa
sakydamas pamokslą, kad tauta savame 
krašte meldžiasi ir kovoja už savo tau
tines ir religines laisves nebijodama net 
savo gyvybę paaukoti už tai. Labai apgai
lėtina, kad laisvėje esantieji jau nebepa
jėgia net pamaldose dalyvauti.

Kun. Stasys Kullbfe, S. J., pavaduos 
(kun. dr. J. Salkevičių, toris gegužės mėn. 
pabaigoje išvyksta atostogų į JAV.

Kun. Stasio Kulblo nuolatinė vieta yra 
Kanados MonitrealEs.

Petras Pūkštys gegužės 11d. savo drau
gų tarpe atšventė savo 21-jį gimtadienį.

Sunkiai serga Stasys Starai is The Lon
don ligoninėje — pusiau' supairaližuotas. 
Linkime sveikatos.

(Petras Bujauskas sveiksta Hammerton 
ligoninėje. Linkime greitai grįžti namon.

Šv. Patriko (hietuviSką kapinių plotą 
grtažuai pavasariškai (apšvarino Anįioetas 
Bužas (ir Pranas Pupalaigis su talkinin
kais. Vasaros metu kiekvieną mėnesį bū
tinai reiklia kantą nuplauti žolę. Pupalai- 
gis organizuoja talkas tam darbui atitikti.

KADA SPORTO IR SOCIALINIS 
KLUBAS BUS ATIDARYTAS 
PAVASARIO ATOSTOGINIU 

SAVAITGALIU?

Klubais 'bus atdaras penktadienį, gegu
žės 23 dt, ir šeštadienį, gegužės 24 d., nor
maliai, kaip ir kiekvieną savaitgalį.

Sekmadienį, gegužės 25 d., jis bus už
darytas. Visi kviečiami tą dieną praleisti 
savo gražioje lietuviškoje Sodyboje.

Pirmadienį, gegužės 26 d., klubas at
daras nuo 2 vai. po pietų.

Sekmadieniais po pietų klube galima 
gauti užvalgyti lietuviškų kopūstų su 
dešromis.

Bradfordas
PAGERBTOS MOTINOS

Gražią gegužės 4 dieną gausiai susirin
kę tautiečiai 'šv. Onos bažnyčioje išklau
sė I. T. Dickinson giesmėmis paįvairintų 
Mišių 'už gyvas ir mirusias mūsų moti
nais. Kun. J. Kuzmickis, priminęs staigią 
artimo draugo mons. Kl. Razmino mirtį, 
pamokslo tema pasirinko kunigo motiną, 
kuri pfriisildėpo ‘prie pašaukimo formiav|i- 
mo ne tik praeityje, bet ir dabar.

Po pietų Vyties klubo salėje itin gau
siai susirinko plačių .apylinkių motinos 
(ir susidomėję sveteliai. Klubo pirm. V. 
Gurevičius trumpa kalba pasveikino mo
tinas ir pakvietė ton. A. Pucę paskaitai. 
Prelegentas, priminęs ugninėmis raidė
mis įrašytus įsakymus širdyje, ilgiau su
stojo prie autoriteto nykimo, kai daug 
kas jį praranda, kalbėdamas ‘ne apie ab
soliučią. o dalinę tiesą. Svarbu, kad mo
kėtume pagerbti tėvus, mokytojus, Tėvy
nę iir patį Dievą. Už turiningą paskaitą 
nuoširdžiai padėkojo kultūros reikalams 
valdybos narys R. Adomonis, pakvietęs į 
sceną vyrų sekstetą.

Gražiai susidainavęs chorelis harmo
ningai padainavo motinas (iškeliančių 
dainų: Vai atsimenu, Oi 'Lietuva motinė
le, Pilki keleliai dulka ir Vai neverk, mo
tinėle! Dainų aidams nutilus, R. Adomo
nis padeklamavo du Bern. 'Brazdžionio ei

lėraščius, o L. šilingaitė įsijautusi per
skaitė anglų k. sukurtus jautrius eilėraš
čius — Mano motiną ir švelnias rankas. 
Po Tautos Himno motinos buvo apdova
notos gėlių žiedais ir sveikinimo atviru
kais.

Po oficialiosios dalies motinos susėdo 
prie skoningai padengtų stalų ir, šeimi
ninkių raginamos, vaišinosi, besidalyda- 
dalmos gražiais įspūdžiais. Vynai tuo tar
pu ‘atskirai užkandžiavo, svarstydami vy
riškus (reikalus.

Minėjimas buvo įspūdingas ir nenuobo
dus.

GRAŽUOLĖS RINKIMAI
Pavergtųjų Tautų Komitetas gegužės 

24 d., šeštadienį, latvių salėje, 5 Clifton 
Vilias, iš Manningham Lane, rengia šešių 
pavergtųjų tautų

GRAŽUOLĖS RINKIMUS 
IR ŠOKIUS

Rinkimuose kandidatuoja ir lietuvaitė.
Šokių pradžia 7.30 vai. vak., o rinkimai 

9.30 vai.
Prašoma gausiai dalyvauti ir paremti 

savo kandidatę.
Vyčio klubo valdyba

Huddersfieldas
MIRĖ JONAS KIRKILAS

Negausi lietuvių 'kolonija vėl sumažėjo, 
kai balandžio 28 d. mirė Jonas Kirkilas. 
Gimęs 1904 m. lapkričio 4 d. Pumpėnuo
se, kiek pasimokė ir tarnavo Lietuvos ka
riuomenės kavalerijoje, gavęs puskari
ninkio laipsnį. Vedęs, susilaukė (šeimos 
ir darbavosi nuosavoje krautuvėje. At
vežtas į Vokietiją darbams, 1947 m. emi
gravo į Angliją dr 1949 m. įsikūrė Hud- 
dersfielde, įsigijęs net du namus.

Velionis buvo vienišas, ramus, .tvarkin
gas ir taupus. Sulaukęs brandaus am
žiaus, nesdblaškė, palaikydamas ryšį su 
tautiečiais, kurie jį lankė dir įvairino jo 
senatvės dienas.

A. a. J. Kirkilo laidotuvėmis rūpinosi 
A. ir I. Geidžiūnai, talkininkaujant V. 
Kalpokui. Gegužės 6 d. laidotuvių koply
čioje ton. J. Kuzmickis pasimeldė už ve
lionio sielą ir pasakė (trumpą pamokslą. 
Į (kapines palydėjo, gražus būrelis' žmo
nių, kurie po visų apeigų -susirinko V. 
Kraulklio namuose pasistiprinti.

Amžiną atilsį!
J. K.

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 25 d. DBLS Gloucesterio- 
Stroudo skyrius rengia ekskursiją į Lie
tuvių Sodybą.

Iš Gloucesterio autobusas išeina 9 vai. 
rytą, o iš Stroudo miesto centro 9.30 vai. 
Tald prašom nevėluoti. O iš Sodybos iš
vykstam į namus 9 vai. vakaro — prašom 
įsidėmėti tą grįžimo laiką, kad neįvyktų 
jokių nemalonumų.

Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Gegužės 24 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro, 

Talbot svetainėje, Princess Street, šau
kiamas DBLS Wolverhamptono skyriaus 
narių ir prijaučiančiųjų susirinkimas.

Bus padarytas pranešimas 'apie DBLS 
ir LNB-vės akcininkų suvažiavimą Lon
done. Taip pat aptarsime ateities planus 
ir kitus reikalus.

Visus prašome dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Gegužės mėn. 31 d., 3 vai. pp., Mančes
terio lietuvių klube Draugija daro savo 
susirinkimą. Draugijos sekretorius pada. 
rys pranešimą apde dabartinį p. ženklų 
prekybos stovį Anglijoj.

Visi Draugijos nariai ir kiti lietuviai fi
latelistai yra kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti.

Leicesteris
A. A. BRONĖ JAMANTAITĖ

Po suriktos ir ilgos vėžio ligos balan
džio 28 d. mirė Bronė Jamantaitė, gimu
si 1911 m. Telšiuose.

Jokių giminių čia nepaliko, tad (laido
tuvėmis rūpinosi Bronius Kudzma ir 
Adolfas Restenis.

Bažnytines apeigas (atįliko kun. dr. S. 
Matulis. Susirinko nemažai lietuvių ir ki
tataučių velionės palydėti.

Tebūnie lengva jai Anglijos žemė.
K. Paukštys

Ketteringas
MIŠIOS UŽ MOTINAS

Gegužės 4 d. Ketteringo šv. Edvardo 
bažnyčioje už mirusias ir gyvas lietuves 
motinas buvo atlaikytos mišios. Jas už
prašė A. Kukanauskas.

Nors ir taip jau mažai lietuvių yra Ket- 
teringe, bet ir į motinų mišias ne visi bu
vo atvykę. Kai sekmadienis, tai į tas mi
šias buvo susirinkę ir kitų- tautybių žmo
nių. J. Liobė

Vokietija
VILHELMUI ENDRIKAICIUI 90 METŲ 

AMŽIAUS

Nuo 1945 metų Luebedke ‘gyvenąs bu
vęs (Klaipėdos uosto muitinės viršininkas 
Vilhelmas Endrikaitis laibai tyliai .atšven
tė 90 metų amžiaus sukaktį (gimęs 1890 
m. gegužės 5 d. Klaipėdoje).

Pasibaigus II pasauliniam karui, V. 
Endrikaitis su šeima apsigyveno Luelbec- 
ko Artillerie buvusiose kareivinėse, ku
rias anglų karinė valdžia sekvestravo ir 
perdavė anuometinei UNR1RA organiza
cijai, kad įsteigtų DP stovyklą apgyven
dinti d'š Rytų Europos kraštų kilusiems 
pabėgėliams. Tuomet stovykloje Endri- 
'kaičdtai išgyveno ilki 1961 m., Ikol priartė
jo laikas stovyklai likviduoti. Po to jis su 
žmona Medle persikėlė į naujai pastaty
tus benamiams ‘užsieniečiams namus Mo- 
zartstr. 16, ir ten išgyveno iki 1979 m. 
Dabar gyvena Alten-und Pflegeheim, Sol- 
mitz-str., 2400 Luebeck. Jubiliatą slaugy
mo namuose apsigyventi privertė 
didelė nelaimė: 1975 m. jam buvo ampu
tuota visa kairė koja, o 1979 m. visa de
šinė. Dabar žmogus gali pajudėti tik ve
žimėlyje įsėdėdamas — palikęs tik viršu
tinis kūno stuobrys. Tai ‘tikra tragedija.

Kai žvilgterime į V. Endrikaičio gyve
nimą Vak. Vokietijoje, iš karto ir 'aiškiai 
galime pasakyti, kad tai yra didelis pa
triotais lietuvis, kuris įmynė gilias savo 
pėd'as, ypač (Mažosios Lietuvos lietuviš
koje veikloje. Jubiliatas savo laiku daug 
yra rašęs spaudoje lietuvybės išlaikymo 
tema užsienyje, leidęs biuletenius ir ap
linkraščius, toriuose vis keldavo mažlie- 
tuvių tarpe tautinę sąmonę ir patriotiš
kumą. Jubiliatas darė tai ir triūsė ne pa- 
sipelniimo vedamas alr garbės trokšda
mas, (bet tautinės meilės skatinamas. 
Šiandien yra tik įtiek turtingas, kiek baž
nyčios pelė. Labai didelį nuopelnai 
priklauso jam už gražų tamsaus granito 
obelisko formos paminklo pastatymą Lue- 
bedko miesto Vorwerker kapinėse (1946 
metais). Prie 'šio paminklo dar ir šian
dien renkasi Luebecke gyvenantys lietu, 
ylai paminėti šio ar to mūsų tautos tra
giško įvykio, o V. Endrikaitis ir toliau 
vis dar yra formalus šio paminklo ‘globė
jais. Jubiliato žmona mirė 1975 m., o visi 
vaikai buvo gerai išauklėti tikroje lietu
viškoje dvasioje, visi gražiausiai kalba 
lietuviškai, pilni tautinio charakterio ir 
būdo, — tik gėrėkis ir džiaukis jų tvirtu 
lietuviškumu!

Jubiliato 90 metų amžiaus sukakties 
dieną VLB Luelbecko ‘apylinkės valdybos 
pirmininkas Pranas Kotkis, ■vicepirm. 
Vanda Simonienė ir šio aprašymo auto
rius popietinėmis valandomis buvo nu
vykę į slaugymo namus pasveikinti jubi
liato ir įteikti gėlių puokštės bei mažos 
dovanėlės. Pirmininkas perdavė šilčiaiut- 
sius linkėjimus nuo visų Vokietijoje gy
venančių lietuvių .ir tarė nuoširdžiausią 
padėkos žodį už nuveiktus didžius darbus 
lietuvybės puoselėjimo darbuose, palin
kėdamas laimingai 'Sulaukti ‘šimtinės am
žiaus mėtų.

Taipgi pasveikino jubiliatą ir Luebecko 
■miesto valdyba, įteikdama atitinkamą 
sveikinimo raštą — diplomą, piniginę do
vaną ir gėlių puokštę. Pasveikino jį ir 
slaugymo namų vedėja bei kiti oficialūs 
asmenys. Jubiliatas gavo nemaža sveiki
nimų raštu d'š užsienio, ypač iš Čikagoje 
gyvenančių savo buvusių bičiulių, ‘drau
gų ir prietelių, o taip pat ir vieno savo 
sūnaus, kuris gyvena Čikagoje.

Nors jubiliato amžius jau gilus, abi 
kojos amputuotos, gyvena slaugymo na
muose, bet nuotaika labai ‘gera, pilnas jis 
sąmojo ir gražiausių praeities prisimini
mų, pilnai protaujantis žmogus.

Tad dar kartą reikalinga jubiliatui Šir
dingai palinkėti, kad ir tokiose sąlygose 
būdamas, dar ilgai ilgai tęstų savo gra
žaus amžiaus kelią, o lietuvių tauta vi
suomet bus jam didžiai dėkinga už nu
veiktus gražius darbus lietuvybei išlaiky
ti.

J. Pyragas

MOTINOS DIENA HANAU

VLB Hanau apylinkės motinos dienos 
minėjimas įvyko sekmadienį, 1980 m. ge
gužės 4 d. po pietų, Šv. Dvasios parapijos 
salėje. Prieš minėjimą buvo ekumeninės 
pamaldos, kurias pravedė kun. F. Skėrys 
ir tėv. K. Gulbinas, OFMCap.

'Paltį minėjimą, į kurį, be programos 
atlikėjų, buvo susirinkę apie 50 , asmenų, 
atidarė apylinkės pirm. A. Kęmeiraitis. 
Visų pirmiausia jis pasveikino visas ma
mytes, po to Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šoklių (grupės vadovę mokytoją D. Au- 
gustinavičiūtę ir svečius, pabrėždamas, 
jog tikisi, kad gimnazijos šokių grupė dar 
ne kartą pasirodys Hanau mieste.

Programa prasidėjo Vasario 16 gimna
zijos mergaičių trio (K. Langytė, L. Ke- 
meraitytė gitaromis, B. Dirgėlaitė) daina 
„Pilki keleliai“. L. Kairytė po to dekla
mavo B. Brazdžionio eilėraštį „(Mažoji 
motina“. Sekė gimnazijas tautinių šokių 
grupės pasirodymas. Grojant V. Lemlkei 
akordeonu, alštuonios poros sušoko Kubi
lą ir Malūną. O. Sereikaitė deklamavo B. 
Brazdžionio ^Motiną“. Ir vėl pasirodė 
mergaičių trio su dainomis „Pas močiutę 
augau“ ir „Kaip veikiančio smuiko“, šo
kių ‘grupei sušokus Suktinį ir Gyvaltarą, 
pasibaigė meninė programa. Apylinkės 
pirmininkas A. Kemeraitis padėkojo šo
kių grupės vadovei D. Augustina vielutei 

ir įteikė jai pucikStę (gėlių.
Po to haniauiškiai susėdo vaišių prie 

gausiai apkrautų stalų. Vasario 16 gim
nazijos mokiniai, atlikę programą, gavo 
užkąsti .tik duonos su dešra ir limonado. 
Vargu ar Vasario 16 .gimnazijos tautinių 
šokių grupė ir dainininkės bei deklama- 
torės dėl šio nevaiSingumo ateityje vyks 
į Hanau.

Vaišių metu tėv. K. Gulbinas pasveiki
no mamytes ir palinkėjo visiems ir atei
nančiais metais atvykti į pamaldas ir į 
vaišes. Vaišės tęsėsi iki vėlyvo vakaro.

Petras Veršelis

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
ANNABERGE

Pabaltiečių Krikščionių Studentų Są
jungos patalpose, Annabengo pilyje prie 
Bonuos, 1980 -m. gegužės 1-4 d. d. įvyko 
tradicinis lietuvių pavasarinis suvažiavi
mas. Jį paruošė ir pravedė (kun. J. Urdzė.

Ketvirtadienį, gegužės 1 d., atvyko pir
mieji dalyviai. Vakaras (praleistas prie 
laužo. Penktadieni, gegužės 2 d., iškylau
ta laivu Reino upe. Vakare jaukiame po
kalbyje diskutuota draugystės reikšmė.

šeštadienį, gegužės 3 d., priešpiet ton. 
V. Bandžieriius pravedė pagal IV-jį Dievo 
Įsakymą apmąstymo valandėlę tema „Mo- 
tinos ir tėvo reikšmė“. Po pietų buvo da
lyvių skaičius jaučiamai padidėjęs. Su
skaičiuota apie 30 asmenų. Vasario 16 
gilmlniažijos mokytojas dailininkas A. Kri
vickas Skaitė referatą „Moteris ir moks- 
llas lietuvių istorijoje“, supažindindamas 
klausytojus su Lietuvos moterų veržimo
si į mokslą raida. Deja, paskaitą sėtosios 
diskusijos nuslysta nuo temos, ir dalyvių 
tarpe esančios moterys nukreipė pokalbį 
į primityvų emancių šūkavimą ir vyrų 
šmeižimą. Apie paties mokslo aspektą 
nieko nebebuvo galima girdėti. Vakare 
A. Liepdenė referavo apie „Savistovumo 
problemą šeimoje“. Ir vėl 'diskusijos nu
ėjo panašiu keliu! Gal reikėtų ‘ateityje 
diskusijų vedėjui kun. J. Urdzed griež
čiau jas vesti, (arčiau prisilaikant temos, 
arba įvesti simpoziumo formą, kur disku
tuoja tik pasiruošę dlr kompetetingi asme
nys. Tačiau dabartinėje formoje diskusi
jos Annabenge yra varginančios ir nuobo
džios. Po diskusijų dar buvo progos pa- 
silbičiuliiauti bendravakairyje prie židinio.

Sekmadienį, gegužės 4 d., .priešpiet įvy
ko evangelikų pamaldos, kurias pravedė 
kun. J. Urdzė. Po jų susirinkta suvažiavi
mo įvertinti ir uždaryti.

Petras Veršelis

INTERFERONAS
Mokslininkai tiki, kad vėžio ligai gy

dyti skirtasis cheminis junginys interfe
ronas greit paplis, nes jis jau gamina
mas pigiu būdu. Dabar interferono dozė 
kaštuoja 25-50 svarų, o nauju metodu pa
gamintoji tik keliasdešimt penų. Tyrimai 
parodė, kad interferonas gali išgydyti 
slogas, pasiutligę, hepatitį (kepenų ligą), 
Singles (išbėrimus). Slogai pagydyti jo 
pagaminimas dabar kaštuoja iki 1.000 
svarų.

Inerferonas buvo išrastas prieš 30 me
tų dviejų mokslininkų, britų dr. Alio 
Isaaks ir šveicarų Jean Lindenmann. Abu 
dirbo Tautiniam medicininių tyrimų in
stitute Londone. Apkrėtę influencijos vi
rusais kiaušinius, mokslininkai pastebė
jo, kad ta masė pradėjo gaminti natūra
lų cheminį pasipriešinimo junginį, kurtį 
jie pavadino interferonu. Bet jie taip pat 
patyrė, kad tas inteferonas veikia tik 
ten, kur jis pagamintas. Kadangi sunku 
buvo jį atskirti, tai tyrimai tada buvo su
stabdyti.

Bet 'šiais metais šveicarui Charles 
Weissmann pasisekė pagaminti interfe
rono iš žmogaus genetinės bakterijos.

Interferonas yra natūralus cheminis 
junginys, gaminamas gyvo kūno kovai 
prieš kai kurias vėžio rūšis.

KUR GIRTAS ATSARGUS IR (KUR 
ATVIRAS

Studijos parodžiusios, kad girtas neži
nomose aplinkybėse yra daug atsargesnis. 
Nuogas atvirumas pasireiškęs tik savų
jų tarpe.

PADĖKA

Mano brangiam vyrui (mirus, /aš ir sūnūs 
norime pareikšti padėką i visiems, šią 
skaudžią valandą pareiškusiems mums 
užuojautą, už šv. Mišių aukas, gėles ir 
vainikus, DBLS centro ^valdybai, kun. J, 
Sakevičiui už paskutinį patarnavimą, p. J. 
Černiui už gražias giesmes, p. Z. Jurui už 
DBLS vardu tartąjį atsisveikinimo žodį 
ir visiems draugams, palydėjusiems Vik
torą į kapus, iš liūdesio suspaustos krūti
nės tariame širdingą ačiū.

Joana ZdanavlČienė 
Kęstutis ir Vytautas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGAME — gegužės 25 d., Sekmi

nėse, 11.15 vai., Židinyje.
MANCHESTERYJE — gegužės 25 d., 12.30 

vai.
ECCLES — birželio 8 d., 12.15 vai.
ROCHDALĖJE — birželio 15 d., 12.15 vaL
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