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Ar Lenkijos vadai paklausys 
blaivaus balso ?

Rinktinių žmonių grupė nušvietė 

gąsdinančių padėti ir pasiūlė receptus

Birželio 16 d. „Inlternation'al Herald 
Tribūne“ išspausdintame John Damtori 
pranešime iš Varšuvos rašoma apie dau
giau Ikaiip šimto žurnalistų, mokslo žmo
nių ir ‘inteCeiktiualų surašytą raportą ku
riame vaizduojama didelė 'Lenkijos gyve
nimo krizė ir daromos išvados, kad jei 
vyriausybė nesiims .griežtų veiksimų pa
dėčiai pakeisti, rtai neigiamybės palaips
niui dildės ir gali pasiekti 'tokį laipsnį, 
kuris sudarys atvirą nesusipratimų grės
mę. Daugumas tų raportą rašiusiųjų yra 
iš valdančiųjų sluoksnių.

Raporte paliečiama daugelis klausimų, 
pradedlar.lt -nelygybe santykiuose su Sov. 
Sąjunga ir baigiant iblogu ekonominio gy
venimo tvarkymu, griežta cenzūra, spau
da, kuria niekais netiki, ir specialiomis 
privilegijomis elitui. „Mums reikalinga 
visiška tiesa", rašoma raporte.

1978 m. pabaigoje buvo 'sudaryta nepo
litinė grupė, įkuriots tikslas — laisvomis 
diskusijomis .pasvarstyti pačius svarbiau
sius tautos ir valstybės Mausimus. Gal ir 
ne valsai nepolitinė, nes i tą grupę įėjo ir 
tokie partijos vado Giereko patarėjiai, 
kaip Mieczytelaw Rakowski, partijos cen
tro komiteto narys ir savaitraščio „Poli, 
ityka“ redaktorius, 'ir Antoni Rajkiewicz, 
žymus ekonominis patarėjas. Bet į grupę 
įėjo ir katalikų veikėjai ir labiau nepri- 
kfJaiusomai galvoj anti ej i žiupniafeltai. (Ne
buvę cfeildlenltų. O iš diskusijose dalyvau 
vulsiių ir raportui savo mintis pateikusių 
141 autoriaus komunistų partijos narių 
buvę 51.

Raportais pateikdamas partijos vadui 
Gierekui, miniSteriui pirmininkui Babiu- 
chui ir kardinolui WyszynSkiui. Autoriai 
nekelia klausimo, kad reikėtų keisti da
bartinę komunistinę santvarką, .bet reiš
kia norą, kad ji būtų liberalesnė ir demo
kratiškesnė ir kad vyriausybė suktų visa 
ką daugiau į tikrą lygybę.

Vis i^įlėįjhniffio visuomenės! abejingumo 
ir nepasitenkinimo šautinis esąs ne vien 
tas faktas, kad krašte vyksta ekonominė 
krizė, nes kraštas vien Vakarams yra 
•skolingas 18,5 milijardus dolerių ir kraš
to ekonominė produkcija yra minus 2 
procentai, pirmą kartą šitailp nusmukta 
po antrojo pasaulinio karo. Krizė, kuri 
yra 'apėmusi Lenkiją, esanti pirmiausia 
socialinio ir politinio pobūdžio. Kaip kri
zės priežastys nurodoma santvarkos nepa
jėgumas tvarkytis, įvesti gerą kontrolę ir 
biurokratijos įsigalėjimas; visi3ka|sl meti
kėj imas, ką sako vyriausybė ir spauda ar 
kiti žinias teikiantieji šaltiniai; Sov. Są
jungą gteįilĮnant-i vergiška propaganda; 
mėsos trūkumas ir nelygybė socialiniame 
gyvenime, įskaitant galimybes darbe kil
ti, teisinę apsaugą ir tokias papildomas 
premijas (aukštiesiems partiniams parei
gūnams, kaip vilos ir automobiliai.

Dėl vyriausybės sakoma, kad pavojin
gesnis dalykas jai yra netekti tikėtinumo 
negu populiarumo. Nepasitikėjimas spau
da esąs pasiekęs neurozės laipsnį — toks 
gilus tas 'nepasitikėjimas, kad nebetikima 
ir blogomis žiniomis.

Vyriausybė galinti pasirinkti vieną iš 
trijų kelių. Ji galinti tvarkytis taip, kaip 
ligi šiol, arba spręsti Ekonomines proble
mas remdamasi viltimi, kad kaip nors 
pagerės reikalai, arba kieta ranka su
drausti kritikus. Tačiau 'bet kuris tų ke
lių greičiausiai vestų į „atvirą 'socialinį 
konfliktą“. Toks konfliktas nebūtinai tu
ri prasiveržti riaušėmis, kokios buvo 
1956, 1970 ir 1976 m. Jis gali pasireikšti 
panika, ekonominio .gyvenimo sužlugimu 
ir vilsuotiniais neramumais.

Kad padėtis pagerėtų, reikia, sako, at
gauti visuomenės pasitikėjimą ir sudlary- 
ti tokias sąlygas, kuriose žmonės galėtų 
panaudoti savo kūrybingumą. Tačiau ra
porto autoriai aiškiai pasisako, kad' vy
riausybė vargu tai padarys. Jie pripažįs
ta, kad kraštas yra atsidūręs labai sun
kioje padėtyje, ir reikia atvirai diskutuo
ti visas problemas, panaikinti cenzūrą, di
desnės lygybės pagrindu santykiauti su 
Sov. Sąjunga, daryti nuolaidas -Bažnyčiai, 
vykdyti reformas žemės ūkyje, sustiprin
ti parlamento galią, rinkimai turi būti są
žiningai pravedami ir panaikintos privi
legijos.

JAV TANKAI JORDANUI
JAV administracija planuoja pattdiuoti 

Jordanui 200 patobulintų tankų.
Jordanas 'turįs tankų, bet norįs papil

dyti jų arsenalą ir gatuiti tobulesnių.

PASAULYJE
VAKARAMS TIEK NEUŽTENKA

Prieš susirenkant į Veneciją tartis sep
tyniems Vakarų didiesiems, Sov. Sąjunga 
per Prancūzijos vyriausybę pareiškė, kad 
jli planuoja atitraukti iš Afganistano da
lį savo kariuomenės. Nepranešta, kiek 
numatoma atitraukti, bet amerikiečiai sa
ko, kad keletą tūkstančių.

Vakarų vadai paskelbė, kad tiek neuž
tenka. Vakarams priimtina būtų, jei Sov. 
Sąjunga iš viso išsikraustytų ’ilš Afganis
tano.

KUN. D. DUDKO IŠPAŽINTIS

(Prieš šešetą mėnesių KGB areštuotasis 
ortodoksų kunigas Dmitri Dudko birželio 
20 d. Maskvoje buvo pristatytais televizi
jos žiūrovams atlikti „viešos išpažin
ties“ — prisipažinti, kad jis šmeižęs so
vietinę valstybę.

Prisipažinimą jis skaitė iš mašinėle ra
šyto teksto. Pasmerkė tai, ką yra pada
ręs, ir savo kovą prieš bedievybę laikąs 
'kova prieš valstybės valdžią.

Dial užsienio spaudos pranešimų, kad 
jis nekaltai persekiojamas, Dudko sakė, 
kad netiesa: jis esąs atsakingas prieš įsta
tymus 'už savo padarytuosius nusikalti
mus. O jis ralšęs knygas ir straipsnius, 
kuriuose isbvtiettdnę irystemą piĮiistiatlinČĮj'ę's 
iš anltisoivietinių, šmeižiamųjų pozicijų.

Dudko padidarė plačiai žinomas septy
niasdešimtųjų metų pradžioje, kali pradė
jo klausimų ir atsakymų forma sakyti 
pamokslus, nagrinėjančius oficialiąją be
dievybę. Kai tų pamokslų klausytis pra

Dr. A. Gerutis ir Hans Rychener sujudino
ŠVEICARIJOS SPAUDOJE JIE PLAČIAI 

PASISAKĖ

Lietuvos Okupacijos 40 metų sukaktis 
susilaukė Šveicarijoje gana skardaus at
garsio. Didžiausią tiražą 'turįs šveicarų 
sostinės dienraštis ,,Berner Zeitung“ pa
skelbė mūsų tautiečio dr. A. Geručio 
straipsnį. Jame autorius, nušvietė, kaip 
1940 m. raudonoji armija okupavo visas 
tris Baltijos valstybes ir kaip jos buvo 
paverstos sovietinėmis respublikomis bei 
aneksuotos Sovietų Sąjungos.

Toliau autorius perteikė baltų tautų 
amžiais trukusius -kultūrinius bei tikybi
nius ryšius su Vakarų Europa ir nurodė į 
okupuotuose kraštuose nūn nuosekliai va
romą rusinimą. Tuo būdu siekiama su
žlugdyti baltų tautinį savitumą. Dar di
desnį pavojų sudaro rusų ir kitų 'Svetim
taučių planingais apgyvendinimas Baltijos 
valstybėse. Latvių sostinėje jau šiandien 
rusai sudaro daugumą. Tačiau visos šios 
okupanto pastangos nepajėgia palaužti 
gyventojų opozicijos prieš primestąjį re
žimą. Ypač -didelis pasipriešinimas vyks
ta Lietuvoje. Ten veikia ,,Helsinkio gru
pė“, o tikybos laisvės reikalaujančioji 
„•Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 
išeina pogrindyje nuo 1972 metų.

Straipsnio pabaigoje autorius pastebi, 
kad vakaruose suniktai įsivaizduojami pa
vojai, kuriuos sukelia opozicija prieš to
talitarinį komunistinį režimą. Bausmės 
už „(Sovietų Sąjungos šmeižimą “ siekia 
10 ir daugiau metų tolimose darbo sto
vyklose, bet nereti atsitikimai, kai aukos 
uždaromos psichiatrinėse klinikose. 
Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: „Vis 
dėlto opozicija nemažėja“.

Politiškai vadovaujantis Berno dien
raštis ,,Der Bund“ išsispausdino šveicaro 
Hans Rychener, pasižymėjusio baitų tautų 
•bičiulio, straipsnį apie Maskvos įvykdy
tąją Baltijos valstybių aneksiją. Straips
nis pradedamas konstatavimui, kad Afga
nistano įvykiai tėra viena grandis maskvi- 
nių užkariavimų grandinėje. Pasirėmusi 
įsuokalb'ilu su hitlerine Vokietija ir pasi
naudojusi patogiu mementu, kai vakaruo
se sugriuvo frontai, sovietų kariuomenė 
prieš 40 metų įžygiavo į Baltijos valsty
bes. Po to sekė žinomieji įvykiai: suklas
toti „rinkimai“, sovietinės Lietuvos pa
skelbimas ir įjungimas į Sovietiją.

Autorius atkreipė dėmesį į sovietinės 
politikos melagingumą. Jis cituoja sovie
tų enciklopediją, kurioje nepriklauso
mų Baltijos valstybių vyriausybėms pri
kišami ryšiai su „fašistine“ Vokietija, tuo 
tarpu kai ne kas (kitas kaip toji pati 
Kremliaus vadovybė buvo anuo metu vo
kiečių „fašistų“, atseit nacionalsocialistų 
sąjungininkė.

H. Rychener nušvietė Maskvos įvestąjį 
teroro režimą, masines gyventojų depor
tacijas ir ypač Lietuvoje vykusį partiza
ninį karą. Straipsnio pabaigoje rašoma: 
„Šiandien kova eina toliau, nors ir kito
mis priemonėmis, — prieš -aliarmuojančią 
sovietinę nutautinimo politiką“.

Birželio 14 d., po vakarinių žinių, Bal
tijos valstybių okupacija buvo paminėta 

dėjo sulėiti didžiulės minios, 1974 m. bu
vo pašalintas iš Maskvos ir įsikūrė Greb- 
neve netoli Maskvos, o šįmet sausio mėn. 
buvo areSbuotas.

Po tos viešos ,,išpažinties“ rytojaus die
ną Dudko buvo paleistas iš kalėjimo.

KAS SIUNTINĖJA SOV. SĄJUNGAI 
KARINIUS DOKUMENTUS?

JAV (Senatori-uls Jim Sassers sako, kad 
yra kažkokia sena, 1889 metų sutartis, pa
gal kurią dlar kažkurį Amerikos įstaiga 
1965-1970 m. siuntinėjo Sov. Sąjungai vi- 
suls kairinius 'metraščius ir kitokius kari
nius dokumentus apie karinių dalinių ju
dėjimą, Vietcongo taktiką.

Tuomet vyko Vietnamo karas ir iš tų 
dokumentų Sov. Sąjunga žinojo, kokia 
yra amerikiečių padėtis.

'Senatorius dabar nori išsiaiškinti, kuri 
įstaiga šitai įdarė ir yra atsakinga už iš
davinėjimą. Jo spaudos sekretorius spė
ja, kad gal Kongreso biblioteka ar Smith
sonian institucija.

ŽUVO SANJAY GANDI

Praktiikuodam-asis su savo lėktuvu, žu
vo Indijos min. pirm, sūnus Sanjay Gan
di, svarbiausias motinas patarėjas ir, 
daugelio nuomone, gailimas busimasis mi- 
niisteris pirmininkas.

KO SIEKS SEPTYNI (TURTINGIEJI?

Vendaij'<j|;le pteėdžIiavuir&Įji isĮsptynių 
(Britanijos, Kanados, Prancūzijos, Itali
jos, Japonijos, JAV ir Vakarų Vokietijos) 
Vakarų pramoninių kraštų vadai sutarė 
stengas mažinti naftos (suvartojimą, ipa-

Šveicarijos radijo dienos įvykių komen- 
tairuose „Echo der Zeit“.

Šveicarijos radijas paruošė specialinę 
laidą apie Baltijos valstybes bei tautas. 
Laidos autorė — ponia Beatrice Leutene- 
gger, Berne -gyvenanti Šveicarijos radijo 
bendradarbė. Bendradarbiaudama su 
Šveicarijoje bei kituose laisvuose Europos 
kraštuose įsikūrusiais baltų tautų veikė
jais, B. Lentenegger sukūrė -apie kiekvieną 
įbaCltių tautą po laidą. Kiekviena truko po 
valandą. Abėcėlės tvarka pirmoji laida 
prasidėjo birželio 17 d. apie Estiją. Bir
želio 24 d. numatyta laida -apie Latviją, 
liepos 1 d. — apie Lietuvą.

KONFERENCIJA BERLYNE

Luzerne, Šveicarijoje, veikianti organi
zacija „Europinė žmogaus Teisių ir Ap
sisprendimo Konferencija“ birželio 24-26 
d. rengia Berlyne ne viešą apklausinėji
mą apie žmagaus 'teisių pažeidimus Sovie
tų Sąjungoje ir jos satelitinėse valstybė
se. Apklausinėjimas daromas -ryšium su 
Madride 'šaukiama konferencija.

Liudininkais pakviesti trijų baltų tau
tų -atstovai, rusai, ukrainiečiai, gudai, 
lenkai, čekai, slovakai, rumunai, vengrai, 
bulgarai, Rytų Vokietijas gyventojų ir 
Sovietijos tiurkų tautų atstovai.

Apklausinėjimų komisijai pirmininkaus 
parlamento atstovas Erm-acora, garsus 
Vienos universiteto tarptautinės ir valsty
binės te'sės profesorius. Apklausinėjimą 
pradžioje buvo numatyta vykdyti1 Vienoje, 
Austrijoje, bet paskum nusistatyta perkel
ti į Berlyną. Pagal sudarytąją programą 
renginį -atidarys liucerniškės organizaci
jos pirmininkas, Šveicarijos parlamento 
narys dr. E. Oehler. Po jo kalbės vokiečių 
sekcijos pirmininkas, Vokietijos parlamen
to narys dr. C. Jaeger.

Renginys - Berlyne vyksta, bendradar- 
biaujianit su ten veikiančiąja -Darbo Gru
pe žmogaus Teisių klausimais“, kuriai 
pirmininkauj a Wolfgang Mleczkowski. 
Pats -apklausinėjimas ruošiamas Berlyno 
tarptautiniame kongresų centre.

Šiuo metu aiškinamasi, ar į Berlyną ga
lės vykti Tomas Venclova kartu su Ang
lijoje gyvenančiu dr. Aleksandru Štromu, 
ar tiktai vienas -iš jų.

,.Europinės Žmogaus Teisių ir Apsi
sprendimo Konferencijos“ valdybos narys 
ypatingiems reikalams yra Berne, Šveica
rijoje, gyvenantis dr. A. Gerutis. Jo pa
siūlymu valdybos nariais pakviesti latvių 
ir estų organizacijų atstovai. Apklausinė
jimų proga Berlyne šaukiamas minėtosios 
organizacijos valdybos posėdis. Darbų 
tvarkom tarp kitų dalykų, įtrauktas klau
simas įsteigti organizacijos sekcijas Itali
joje dr Belgijoje. Daroma žygių veiklą iš
plėsti taip pat Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Austrijoje. Vienas i'š Luzemo organizaci
jos vicepirmininkų yra Geoffrey Stewart- 
Smith, „Foreign Affairs Publishing Co“ 
direktorius ir mėnesinio žurnalo „East- 
West Digest“ vyr. redaktorius, buvęs bri
tų (parlamento narys. 

dėti patys neturtingiems kraštams ir 
kviesti į talką jiems padėti sovietinį blo
ką ir iš naftos turitėjančiais valstybes.

Reikalingai energijai gauti nutarta di- 
dliinitii anglies gamybą ir ieškoti kitų (šalti
nių.

MILIJARDINIS SOV. SĄJUNGOS — 
VAKARŲ VOKIETIJOS BIZNIS

Sov. Sąjunga ir Vakarų Vokietija suta
rė 'dėl 5 milijardus svarų verto biznio.

Sov. Sąjunga tieks Vokietijai natūrali
nes dlujas iš Sibiro kol kas po 424 milijar
dus kubinių metrų kasmet, o nuo 1984 m. 
po 1.800 milijardų. V. Vokietija įsiilparei- 
goj'a -nutiesti vamzdžių už 3,5 milijardus 
ir dar duoti įvairių mašinų.

PREZ. CARTERIO ĮSPĖJIMAS 
KANCLERIUI SCHMIDTUI

Vakarių pasaulio didieji vadai į Vene
ciją tartis įvairiausiais reikalais suvažia
vo, sako, nesmagūs. Mat, per savaitę 
prieš kelionę į tą konferenciją V. Vokieti
jos kancleris Schmlidtas gavo prez. Carte- 
•rio laišką, labai atšiaurų ir nedraugišką, 
tiesiog įželidžfianitį. Kadangi kancleris ren
giasi važiuoti į Maskvą, tai prezidentas 
stačiokiškai įspėja jį nepasirašyti ten jo
kio susitarimo dėl Nato pasiūlymo aprū
pinti Europą naujomis 'atominėmis rake
tomis. Spėjama, kad tą laišką būsiąs su
redagavęs prezidento patarėjas saugumo 
reikalams Brzezinskis.

Nors laiškas buvo privatus, tačiau ži
nios apie jį prasmuko į spaudą. Po to bu
vo pakalbintas dr Schmidtas ir prisipaži
no, kad toks rašymas jį nustebino.
Tiesa, Schmidltas nuolat pasisako, kad 
tų raketų išdėstymą Europoje reikėtų kol 
kas Ibenlt trejetui metų atidėti ir tartis su 
Sov. Sąjunga dėl dalinio nusiginklavimo. 
O Vašinigtonias, matyti, nepasitikėjo juo, 
spėliodamas, kad ims jis Maskvoje ir pa
sirašys kokį pasiūlymą, kuris atrodys pri
imtinas.

Tas nesusipratimas Venecijoje tuoj bu
vęs sutvarkytais, kai tik susitiko prezi
dentas ir kancleris. Vokiečiai vis dar te
bejaučia kartėlį dėl to laiško. Vienas jų 
diplomatas pasakęs; „Tai tik rodo, kad 
mumis laiyilau ptals'ltiki Varšuvos lenklalii, 
negu Vaišiingtono lenikai“. Vašingtono len
kais, be abejo, čia reikia suprasti prezi
dento patarėją Zbi-gnievą Brzeziniskį.

TAUTINIŲ PIAUTYNIŲ AUKOS

Indijos Trilpuna valstijoje kai kur pre
kyba ir -amatai yra bengalų rankose, tai 
kitų taultybių gyventojai dėl -to nepaten
kinti jais. Tai 'gerai apsiginklavusios ki
tų tautybių gaujos neseniai užpuolė ben
galų gyventojus ir išžudė Ištisus kaimus. 
Aukų e'są daugiau kaip tūkstantis. Nepri
klausoma Indija ligi (šiol jokiose riaušėse 
dar neturėjusi 'šitiek daug aukų.

Kadangi -suspėjusių pabėgti buvo sude
ginti namai, tai paskubomis suorganizuo
ta jiems -apgyvendinti 40 stovyklų, d-ar 
Tetikėsią apie 60.

Užpuolikai .išsislapstę Indiškuose.

KARO STOVIS EGIPTO-LIBIJOS 
PASIENYJE

Egiptas vėl 'grąžino klano stovio padėtį 
Libijos padienio srityje.

Nežinia, ar tai1 daroma Egipto saugumo 
sumetimais, ar Egiptas bandys pulti Libi
ją ir nuversti „lunatiką“ ir „sovietų 
aigenitą“ prez. Gada-fį, kurio propaganda 
gundo Egipto kariuomenę nuversti savo 
prez. Sad'atą.

ŽUVUSIŲJŲ TRANSPORTAI

Japonas matė, kaip Kabulo 'aerodrome 
sustojo du sunkvežimiai, pilni į karstus 
panašių dėžių, 'kurias buvo pakrautos į 
sovietinį lėktuvą.

O -afganai tvirtina, kad tokie dalykai 
vyksta kasdien ir kad iš tikro tos dėžės 
yra karstai — vežami namo žuvusieji ka
riai.

Sovietų tankai ir šarvuočiai laiko apsu
pę Kabulą, kad sukilėliai .neprasiveržtų į 
miestą. Tačiau- gerai 'ginkluotiems Afga
nistano dezertyrams pasiseką prasiveržti 
į sostinę.

Neipaltiv|Wtinįtai|S jgandrii'ą, prezi. Babrla- 
'kas Karmafiis norėjęs nusižudyti, bet ru
sai sargybiniai neleido.

RINKIMUS LAIMĖJO JAPONIJOS 
VALDANČIOJI PARTIJA

Palrlamento rinkimus Japonijoje laimė
jo liberalų demokratų partija, kuri jau 
25 metus valdė kraštą. 511 Vietų paria- 
mienite ji turės 284 atstovus.

INDIJOS MOTERYS REIKALAUJA 
PAKEISTI KRAIČIO ĮSTATYMĄ

Indijos sostinėje Delhyje moterų orga
nizacijos suruošė demonstraciją. Jos prie
kyje ėjo motinos trijų jaunų moterų, ku
rias uošviai (sudegino, kad per maža (krai
čio atnešė. Dėl kraičio daug moterų nu
žudoma ar pačias nusižudo. Nešamuose

7 dienos
— Britanijoje 1983 m. pabaigoje prie 

Newbury, Benkšyre, bus įrengta bazė 96 
amerikiečių atominėmis raketoms, o prie 
Hunltingdono 64, kitų metų pradžioj bus 
pradėta ruošti joms vieta, su jomis atva
žiuos apie 2.000 -amerikiečių kairių, bet 
saugoti piadės ir 220 britų karių.

— Dr. H. Kissinger davė suprasti, kad 
j'ils mielai grįžtų į JAV užsienio reikalų 
ministerio — valstybės sekretoriaus vie
tą, jei R. Re-aganiais būtų išrinktais prezi
dentu.

— Australija šiais metais pardavė Sov. 
Sąjungai vienuolika kartų (Jiek kviečių., 
kiek pernai per tokį pat laiką (šiemet 
1.700.000 lenų, o pernai 157.000 tonų).

— Šėkų disidentas Ruidalf Bottek pla
tino atsišaukimus, raginančius boikotuo
ti spartakiadą, o suimamas -apmuišęs du 
pclicininlkus.

— Kinijoje jau 15 metų skleidžiamas 
ir skaitomas pornografinis romanas „Jau
nos merginos širdis“, ir dabar Guanigki 
provincijoje buvo suimti dlu vynai, kurie 
atspausdino to romano 180 egzempliorių.

— Italijos Turino firma pagal 100 mil. 
dolerių vertėte sutartį gavo teisę statyti 
Sov. Sąjungoje fabriką ir jame 5 metus 
austi ir siūti mėlynas populiarias kel
nes, pavadintas „Jėzaus džins“, dekaden
tiškų Vakarų jaunimo uniformą (tų kel
nių pavadinimas gal diar pakeistas bū
siąs).

— Pasaulinės sveikatos organizacijos 
vadovas dr. Mahler -tvirtina, kad ūkiškai 
■atsilikusiuose kraštuose šiais metais 
mirs 13 mil. vaikų, 'gerdami užterštą van
denį.

— Tassas paneigė žinias, kad Gorkyje 
ir Togliatltyje (buvę automobilių fabrikuo
se darbininkų streikai.

— Bendradarbiaudama su JAV, Italija 
Apulijoje statys didžiausią pasaulyje 
įmonę -saulės energijai panaudoti elektrai 
gaminti (pagamins vieną megav-atą).

— Ligi 'šiol mokslininkai skelbė, kad 
pirmieji gyvybės ženklai žemėje pasirodė 
prieš 2 milijardus 300 mil. metų, o dabar 
amerikiečiai -ir australai specialistai su
rado Australijos uolose primityvių bak
terijų, kurios jiems leidžia daryti išvadą, 
kad įgyvylbės būta jau prieš 3 milijardus 
500 -mil. metų.

— Į 'Londoną pakalbėti naftos 'ir pinigų 
kfeuirimamij sviatrisfiyfj' sušaufe|to|jė konfe
rencijoje buvo pakviestas buvęs JAV 
valstybės sekretorius dr. H. Kissingeriis, 
jote atvažiavo su sargyba, ir rengėjams 
tai kainavo. ap!e 20.000 doi., o, sako, pa
sikviesti tokius vietinius politikus, kaip 
Edward Heath ar Derrs Healey, kainuotų 
tik apie dėšimtad'alį tos sumos.

— Pietų Korėja paskandino jos pa
krantėse šnipinėjusį šiaurės Korėjos lai
vą, žuvo 8 įgulos nariai, vienas paimtas 
n-etailavėn, ir dėl to vos nekilęs karais tarp 
tų abiejų kraštų (Šiaurės Korėja panei
gia, kad ta'ip atsitiko).

— JAV kariuomenės daliniuose V. Vo
kietijoje buvo išaiškinti per metus 8.875 
kariai, kurie vartoja narkotikus.

— Nors ir ligoti, -sovietiniai vadai Brež
nevas 'ir Kosyginas dar nepasitrauks — 
numatyta, kad 'jie partijos dividešimt 'šeš
tame kongrese darys pranešimus 1981 m. 
vasario 23 d.

— Nuo liepos mėn. iš Šveicarijos bus 
galima (be telefonisto pagalbas susiisfaam- 
binti telefonu su Maskva, Minlsku, .Lenin
gradu, Kijevu ir Talinu, o pradinis nume
ris, kurį reikės pasukti, yra 007 — kaip 
James Bond filmuose.

plakatuose buvo įrašyta: „1975 m. mirė 
200 moterų, 1978 m. 300, kiek dėl (to mirs 
1980?“

Policija į tekius nužudymus, nusižudy
mus ir išprievartavimus žiūrinti pro pirš
tus. Moterys reikaliauj'a, kad (kaltieji bū
tų teisiami kaip žmogžudžiai — kad įsta
tymais būtų pakeistas.

BUS DIDINAMOS SOVIETINĖS 
PAJĖGOS RYTŲ EUROPOJE

Brežnevas buvo pažadėjęs atitraukti iš 
Rytų Vokietijos 20.000 karių ir 1.000 tan
kų.

Truputis buvo atitraukta, 'bet amerikie
čių žvalgybos vadovai tvirtina, kad Rytų 
Europoje bus pastiprintas karinis pajė
gumas 30.000 karių, 1.200 -tankų ir šarvuo
čių. Tie -papildymai bus paskirstyti po tas 
26 sovietines divizijas, kurios yra Rytų 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.

Sovietiniai tankai T-64 ir T-72 esą ap
rūpinti tokiais artilerijos pabūklais, ku
rie ilš 2.000 jardų nuotolio gali pramušti 
šarvuotį.

AMERIKIEČIŲ ŽURNALAS APIE 
SIVILAIDINĘ -SPAUDĄ

Informaciją apie lietuvių s avilaidinę 
spaudą reguliariai spausdina New Yorke 
išeinantis žurnalas Freedom Appeals.

1
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Prel. J. Gutausko jubiliejus
J. Kuzmickis

Ramybėj žjiai galvai 
ir širdžiai poilsio...

J. Guta

Dar, rodos, taip neseniai, iš įvairių D. 
Britanijos (pakraščių suSkridus į gauses
nį sąskrydį Sodyboje, Londone, Mančes- 
iteryje, Bradforde ar Nottinghame, visų 
laikys įsmigdavo i vidutinio ūgio, lėta ei
sena dygsniuojančio žvalaus kunigo Šyp
sena 'Spinduliuojantį veidą.

Visi, (kurie po nelaimingo karo atsibas
tė į šią apniūkusią salą, netruko sužinoti, 
kad tai Glasgove gyvenąs Škotijos lietu
vių reiklus dvasios vadas, patyręs orga
nizatorius, visų su pagavimu skaityto „Iš
eivių draugo“ redaktorius. Kai kas žino
jo jiį ir poetą esantį, dar Kaune skelbusį 
lyriškus eilėraščius.

Kaip bijūnas staipėsi -gražiai suisddaina- 
vuislių savo choristų tarpe. Šie, norėdami

vadovo gausmus padilginti, j autoriai už
traukdavo jo pamėgtą liaudies dainelę — 
,,Sėjaiu rūtą, 'sėjau mėtą". Girdėjo jį esan
tį (Jotvingių „palikuonį", (pabarantį, jei 
kals Škotijai -ant pirmosios raidės kepurę 
užkarta.

įLaikuii bėgant ir anlt galantiškų pečių 
kraunant vis sunkėjančią amžiaus naštą 
Škotijos lietuviškasis vaidila užsidarė sa
vo valdose. Tiems, kurie norėtų pamaty
ti jo (giedrą veidą ir išgirsti lietuviškos iš
minties žeidžiu, lyriškai, pagalviai kušte
lėjo:

„Nebarkite, draugai, kad nepuotauju, 
kad, kaip seniau, nerūpesfr’nga sauja aš 
nebarstau pigių šypsnių. Išdrožtos kaktoj 
raukšlės — tai ne kaukė. Kiti, kilti mane 
trirr.liltiąi šaukia ir pamilau klausytis jų“ 
(Žiliam plaukui).

Matant visuomet žvalų, judrų, pakilioj 
nuotaikos, retai besiskiriantį nuo šypse- 
nos, net nuostabu, kad liepos 4 d. prel. 

Juozas Gultauskais Švenčia 60 metų 
gystėS deimantinį jubiliejų.

Gyvenimas ir veikla

kuni-

Kuklus, nerigarsinąs nei išsamia auto
biografija, nei poezijos ištakų atsimini
mais, prel. J. Gutauskas gimė Lazdijų 
par., Šernų apskr. 1896 m. lapkričio 1 d., 
kai Lietuvą engė nepasotinamas krauge
rys erelis, suspaudęs sparnais.

(Paragavęs pradžios mokslo, juo slkonė- 
damasis mokėsi vidurinėje mokykloje, o, 
jausdamas aukštesnį pašaukimą, įstojo į 
Seinų Kiun’gų seminariją ir 1920 m. lie
pos 4 d. buvo -įšventintas kunigu.

Vilkaviškio vysk. A. Karosas, pastebė
jęs jauno kunigo gabumus, išsiuntė jį į 
užsienį pagilinti mokslo žinių. 1921 m. 
lankė Šveicarijos Friburgo kalt- universi
tetą, kur tuo metu studijavo V. Mykolai. 
tis-P-utlina-s, Pr. Raud'nlaitis, E. Turauskas 
ir geras jo draugas L Groniis. Mokslo ži
nias gilino Muengterio universitete, Vo
kietijoje.

Grįžęs į Lietuvą, darbavosi gimnazljo- 
je, vyskupijos -kurijoje, o 1934 m- buvo 
paskirtas Škotijos lietuvių kapelionu. 
Jaunais, vos 38 metų, energingas, pilnas 
sumanymų, o svarbiausia — pasiryžęs 
jam pavestų žmonių tarpe neleisti užges
ti Lietuvos ir Dievo meilės žiburėliams, 
lanko plačiai lišisklildluslials lietuvių koto 
nijas, 'aprūpima dvasinius reikalus, bu
ria į organizacijas, talkininkauja ren. 
gianlt įvairias šventes, o taipgi redaguoja 
nuo 1914 m. -leidžiamą „Išeivių draugą“. 
Šiame savaitraštyje, ilgą laiką spausdin
tame nuosavoje -spaustuvėje, kaip veidro
dyje atsispindi Škotijos lietuvių gyveni
mas, kurio pagrindine ašimi tebėra su
kaktuvininkas. -Lietuviškos pamaldos, mi. 
nėj’iimai, chorų koncertai, religinės proce
sijos, įvairūs subuvimai, — ir visur jud
raus kapeliono taiklūs skatiną žodžiai, 
lietuviška giesmė ir dvasią kelianti dai
na.

-Dėl to nenuostabu, kad, nuolat savo 
dvasios vadovo palydimi nuoširdžia pa
skata ir (iniciatyvos kėlimu, Škotijos lie
tuviai (ligi šios dienos gali 'didžiuotis gra
žiu -susiklausymu, organizuotumu, net 
jaunosios, čia gimusios 'kartos, taika lie
tuviškoje -vekloje.

Sukaktuvininkas koordinuoja ir visų 
Met-uviškų organizacijų veiklą, būdamas 
Škotijos Lietuvių tarybos pirmininku-, 
LVėtuvų Blendf lucmenės įkvėpėju, Lieitu- 
vai gelbėti fondo steigėju, lietuviškos 
spaudos knygnešiu.

Šakota asmenybė, apie kurią koncen
truojasi visa Škotijos lietuvių veikla, rei
kalinga gabaus monografo atidžios 
plunksnos, kad būtų sužymėti nepapras
tai reikšmingos veiklos istoriniai faktai.

Lyrinė kūryba
46 metus redagavęs „Išeivių draugą“, 

prel. J. -Gutauskas visą laiką laikėsi reli
ginės patriotinės linijos. Nemažai pats ra
šė, 1947-8 m. imigracinis lietuvių potvy
nis atnešė stiprių bendradarbių, kurie vė

liau susitelkė a-pie „Britanijos lietuvį“.
Studijavęs Friburge ir ten susidūręs su 

garsėjančiu poetu V. MykoCaičiu-Putinu, 
atkreipė dėmesį į poeziją. Kai vėliau žy
musis poetas Kaune redagavo literatūros, 
mokslo, visuomenės ir akad. gyvenimo 
žurnalą „Židinį“, galbūt bičiulio pakvies
tas, J. Vingiaus slapyvardžiu paskelbė ly
rinių eilėraščių.

Vieną kitą eilėraštį spausdino ir „Išei
vių drauge“ bei „Šaltinyje“. Pagaliau 
1965 m., surinkęs poezijos pluoštą, J. Gu- 
tos pravarde padovanojo mums 64 psl. 
„Žiliam plaukui“ rinkinį. Pr. Naujokai
tis ^Lietuvių literatūros istorijos“ IV to
me jį priskyrė prie poetų, (brendusių Lie
tuvoje, 'beit ryškiau pasireiškusių išeivi
joje, tačiau nesiteikė jo kūrybos atskleis
ti skaitytojams.

Gili erudicija, jautri poetiška nuovoka, 
reliigiriils ir patriotinis idealizmas padeda 
pajusti iš neįžiūrimų, miglotų tolių ,,by- 
ioj-anit mūs būties golgdtą“. Poeto ryšys 
su galybių Viešpačiu persunktas didele 
pagarba už silpnam keleiviui parodytą 

‘kelią, nusižeminimu — „aš menkas, aš 
mažytė dulkė“ ir meile, kurios ilgesiu te
gali Jį pasiekti. Kaip psalmininkas Dovy
das, prisipažįsta išbarstęs, ką buvo gavęs 
ir ką buvo -pats radęs, ir kaip elgeta grįž
ta, melsd‘amas neatstumti „keleivio be 
namų“.

■Serafiškoje meditacijoje rytmečio 
ipaukSčių nubaidytoje tyloje girdi Kūrėjo 
miuziiką, 'tėviškės kaimo pakelėse jaučia 
Jo žingsnius, o žmonių didybės vainiku 
paiąlpulclšusiiamie smurte regi Jį kenčiantį.

-Mūsų poetas, kaip ir mūsų -pirmtakas 
M-aironis, dainuoja apie jaunystę, „slėpi
ningam pasiilgimui į jauną širdį įsigau- 
nant“ — pirmąją meilę, apie jautrų susi- 
t'kimą. Įsiklausęs į tylinčią nakties sim- 
ftaiijią, ramina neramuotę širdį, kad nu
rimtų, nutiltų, užmigtų, sapnuotų, nes 
„savos skriaudos kimių aidų tu niekados 
žmonių ausyse neišvysi... Nurimk. Praei
na visa, visa“...

Ypač jautriai apdainuoja savo „Lietu
vėlę“, kurios šauksmo niekas negirdi; 
apgaili jaunųjų „aštrių žvilgių, drąsiųjų 
siekimų“ 'sudužimą į taureles ir, skau
džiai išgyvendamas klajoklio lemtį, įsiti
kina d-r broliams garsina, „kad be tėvynės 
-smilkt — tai ne gyvenimas“.

Graudus, giliai išgyventas epitafdnis 
,,Requiem" eilėraštis. Vaizduotėje vaide
nasi sunkiai ištariamas trumpas žodis — 
„sudie, sudie“. Ir vėl dovydiškas nusiže
minimas: „Nei krepšio, neii lazdos, nei 
išeiginio rūbo aš, broCiiiai, neturiu, — ap
leidžiu viską“. Ir vėl saimiarietli-šlka arti
mo meilę, vienažilnidĮiškaisl pasitikėjimas! 
VieŠpaču:

Kur jūs, draugai?
Dar meskim vieną brangų žodį!

.. .Ak, aš einu, einu jau, 
manio Dieve...

Garbusis Prelate, taurusis Lietuvi, 
jautrusis Poete! Draugai renkasi sumesti 
ne -vieną -brangų žodį. O mes einame, mes 
visą gyvenimą kūpriname pas mūsų Tė
vą...

Pl-url-mos antros!

Su lietuviais 
pasaulyje
PAMINĖJO V. ZDANAVIČIŲ

„Laisvoji Lietuva“ (Čikaga) -gegužės 1 
d. išsispausdino iš „Europos Lietuvio“ a.a. 
Viktoro Zdanavičiaus nekrologą su nuo
trauka.

A. KRIVICKO DAILĖS DARBŲ 16 
PARODA

Vokietijoje gyvenančio daal. Alfonso 
Krivicko akvarelių parodą surengė M-ann. 
heiimo „Buechergilde Gutenberg“ leidykla.

Tai buvo šešioliktoji dailininko paroda.

RAMOVĖNAI PRISIMINĖ A. KALANTĄ

Adelaidės (Australija) ramovėnai iškil
mingai paminėjo Romo Kalantos mirties 
sukaktį.

Prie Adelaidės Lietuvių namų buvo iš
keltos vėliavos, atlaikytos -gedulingos pa-\ 
maldos, o -po pietų įvyko minėjimas. Pa
skaitą „Romos Kalantos auka“ skaitė V. 
Nev-arauskas. O po to buvo suvaidintas 
P. Pu-Sdešrio scenos vaizdelis „Laisvės 
Lietuvai“ ir kt.

Užbaigai visi susirinko prie paminklo

Alfonsas Giedraitis

Tremtiniu giesmė

Jie paskleidė melą
Po šalį bedalę
Klastos ir pavydo vylingais žiedais,
Ir pasaka baigės,
Kaip krintančios snaigės — 
šėtonišką skriaudą patyrėm vėlai...

Melais užliūliuotas, pasauli, pabusk!
Žinok, pavergėjas draugu tau nebus.

Žiauriausią vergiją
Jie laisve skardija:
Ir kūdikių klyksmą vagonuos 'galvijų,
Ir alpstančias motinas
Troškuliu trotina —
Užkaltuose tvartuose toliu dangina...

O likęs,dar laisvu, pasauli-, pabusk! 
Žinok, pavergėjas draugu tau nebus.

O, sielvarto Žeme!
O, skliautai aptemę,
Išgirskite šauksmą mirtin (tremiamų:
Ten taigose drąsios
Sukils mūsų dvasios
Išlaisvint tėvynę iš priešų plėšrių!

O likęs dar laisvu, pasauli, pabusk!
Žinok, pavergėjas draugu tau (nebus

O, pievo Galybe,
Parodyk teisybę:
Duok laisvę Ir žemę tautom pavergtom, 
O žvėrį skriaudėją — 
Šėtono idėją
Paversk į balandį taikos (apraiškom.

O likęs dar laisvu, pasauli, pabusk!
Žinok, pavergėjas draugu tau (nebus 

žuvusioms už Lietuvos laisvę, sugiedojo 
Tautos himną ir sukalbėjo maldą.

„Mūsų Pa-Stogėje“ rašoma, kad dauge
lis ramovėnų yra jau pensininkai, bet jų 
veikla reikia tik stebėtis.

Adelaidės ramovėnų pirmininkas yra 
Vytautas Vosylius.

PETRONĖLEI ORINTAITEI 75 METAI
Spalvingoji paišytoja Petronėlė Orintai- 

tė Šįmet atšventė 75 metų amžiaus sukak 
tį-

Ji 'gražia, žodinga, gyva ir taisyklinga 
lietuvių kalba yra parašiusi 20 (knygų.

Nidos Knygų Klubas yra išleidęs jos 4 
knygas: „Grožvylės meilę“, „Liepalotų 
medynuose“ ir -perspausdino 2 tomus 
„Daubiškės inteligentų“.

AMERIKOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
RINKIMINĖ AKCIJA

Amerikos lietuvių respublikonų klu
bas, remdamas buvusios filmų žvaigždės 
R. Reagano kandidatūrą į prezidentus, fil
mų artistės Rūtos Lee-Kilmonytės ištai
ginguose namuose surengė šaunų pobūvį 
teikti lėšoms rinkiminei -akcijai.

Tuoj pat buvo suaukota 5.700 dolerių.

JURGIO GLIAUDOS „BAUSMĖ“ 
SIUNTINĖJAMA SKAITYTOJAMS

Jau buvo rašyta, kad atspausdinta ir 
įrišta Nidos -Knygų Klubo išleistoji „De
šimtoji pradalgė“, ir suminėta, kurie iau- 
torilai joje dalyvauja. Tada buvo pasaky
ta, kad laukiama, kol iš rišyklos grįš ki
ta knyga — J. Gliaudės novelių rinkinys 
„Bausmė“, nes norima abu tuos leidinius 
kartu siuntinėti prenumeratoriams ir tru
putį sutaupyti -paisto -išlaidų.

Prieš porą savaičių ir „Bausmė“ grįžo 
-įrišta, -ir dabar paskubomis viskas siun
tinėjama prenumeratoriams.

J. Gliaudąs „'Bausmėje“ išspausdintos 
penkios novelės, kai kurios jų didokos. 
Raišyftojials j-au nebe kartą savo kūriniuo
se yra metęs žvilgsnį į kiek tolimesnę 
praeitį. Tai ir šįkart rinkinyje išspaus
dintoje novelėje „Garbės vartai“ pro po
niškos Lietuvos sauvaliavimą Švysteli 
lemtingas vysk. Motiejaus Valančiaus še
šėlis, o knygai vardą davusioj novelėj 
„Bausmė“ poetas kun. Antanas -Strazde
lis žmoniškai išsprendžia jaunų žmonių 
vedybų klausimą. Kitos trys novelės 
(„Viena diena pensininkės Stankuvienės 
gyvenime“, „Velykinis triptikas“ ir ,Ke
dro riešutėliai“) — šiandieninė Lietuva.

(Be kita 'ko, J. Gliaudės „Bausmė“ yra 
jau 101-asi's Nidos Knygų Klubo leidinys. 
Greit bus atspausdinta Viktoro Biržiškos 
-atsinynimų knyga -ilš revoliucijos apimto 
Petrapilio. Renkamas pomirtinis Antano 
Tūlio novelių rinkinys, suredaguotas V. 
Kuibolko. Laukia eilės Bronio 'Railos 
„Raibos -agavos“ — -spalvingi rašytojų 
portretai (J. Savickio, J. Švaisto, B. Braz- 
dlžioinio, Ant Gustaičio, G. Matomės, V. 
Mykolaičio-Putino, R. ‘Spalio) ir pasisa. 
kymiadl alpie save, Jurgio Jankaus stambus 
pasakcijlimų rinkinys ,.Nuplautas kelnės“, 
Arvos Saud-argienėis „Vėjas liš Rytų“ — 
kelionės įspūdžiai, šįkart į kai kuriuos 
sovietinius kraštus.

Domas Burneikis

Žemaičio atsiminimai
Antrosios tėvo vedybos ir jo mirtis.
-Broliui -Pranuli atgal į savo dalinį išvy. 

kus, šeimoje pasidarė dar liūdniau. Bro
lis Kazys, mano žaidimų nuolatinis dr au
gas, išėjo piemenauti. Likau vienas. Tė
vais retą dieną -tebuvo namuose — vis kur 
nors išėjęs ar išvažiavęs. Vakarais prasi
dėjo dalžn-i ir ilgi pašnekesiai ‘tėvo su ma
no vyresniaisiais broliais Jonu ir Juozu 
ir seserimi Vena bei jes vyru Jurkumi. 
Žinoma, aš tuose pašnekesiuose nedialyva. 
vau, bet i® sesers prasitarimų nujaučiau, 
kad tėvas buvo -įkalbinėjamas vesti anitrą 
žmoną. Beit tėvas, kaip mian rodėsi, nela
bai buvo linkęs, ypač taip greitai. Tačiau 
pagaliau sutiko, įsitikinęs, kad geresnio 
sprendimo nėra. Juo labiau, k-ad jam bu
vo siūloma -sužadėtinė, kuri turi pastovią 
pastogę ir pensiją. Tai buvo našlė, gyve
nusi Pašatrijo dvarely tarp Luokės-Kur- 
šėnų vieškelio ir Šatrijos kalno. Ji Itarne 
dvarely įturėijo išimtinę iki -gyvens.

Vieną dieną tėvas grįžo iš Telšių -labai 
sušalęs ir susierzinęs.

— A!š nesuprantu, dėl ko tas Šimkus 
(Šiimlkevičius, buv. Telšių kleb.) dėl to 
indulio mane vargino tris savaites tokių 
šalčių mėtų. Tai llaako neturi, tai svečių 
yra, iir vis atvažiuok kitą savaitę. Ir dėl 
tekio menko -popierėlio. -Dar ir rublį rei. 
kėjo sumokėti, — -širdo jis, rodydamas 
seseriai ilgą siaurą -popierėlį.

Kitą rytą — šeštadienio — anksti jis 
išvažiavo pas sužieduotinę.

— Bent 'apsivilk šiltai, kad peršalęs ne- 
susirgtu-mei, — patarinėjo sesuo.

— Juk žen-ytis važiuoju, Veronel, fcaiilp 
galima sirgti, — mėgino -jis juokauti.

‘Bet -atrodė, kad jam nelengva skirtis 
su1 Šia sodyba, kurioje išgyveno ‘apie dvi
dešimt metų. O gal dar ir nujautimais slė
gė, kad į Šitą sodybą daugiau niekada ne
beatvyks.

Tėvą išlydėjome abu su’seserimi. Kai 
j is d ingo tamsoje , abudu susigraudino, 
me iki ašarų. Gal ir mes pajutome, kad

virš tėvo galvos jau yra išskėstas mirties 
sparnas.

Trečias dienios vakare iš Krišltapų 
atėjęs brolis Juozas -pranešė, kad (tėvas 
-sunkiai serga plaučių uždegimu ir prašo 
Jurkų, kad mane nuvežtų.

Kitą rytą miudiu su Jurkumi ir išvažia
vome. -Naktį buvo pasnigę ir atidrėkę. -Ro
gutės drėgnu sniegu lengvai slysta-, bet 
šlapias sniegas limpa kumelaitei tarp pa
sagų ir 'c5ėl -to, vargšė, sukinėja kojas ir 
negali bėgti. O Jurkus vis ją ragina pa
bėgėti. Kali ima ‘bėgti 'atšokęs nuo kūme, 
la-itės kojių sniegas, kerta mums į krūti
nes ir veidą.

— Laikyk -akis saujoje! — perspėja Jur
kus, kai sniego gniužulas smogė man į 
kaktą.

Vargšė kumelaitė atsikvėpė, tai įvažia
vome į ‘Biržuvėnų mišką. Čia kelias buvo 
kietas, ir gyvulėlis net neraginamas ėmė 
'linksma ristele bėgti.

Iš Luokės miestelio iššliaužus, dešinėje 
pamačiau -ryto rūke d-uluoj'antį milžiną 
(toks jis man tada atrodė) 'Šatrijos kal
ną, į kurį -svetimieji ir mes paltys sujudi
nome raganas ant šluotų, t-uo išniekiinda. 
mi savo sentėvių šventvietes, pavadinda
mi jas diar pagoniškomis, kad lietuvis 
jų bijotų uir -užmirštų savo -tautos garbin
gą praeitį...

Taip pat dešinėje -ant kalvelės sukalio
jo 'sparnus senas vėjinis malūnas, o že
miau ir kiek toliau -buvo didelio ūkio so
dyba su nemažu sodnu. Tai čia ir turėjo 
būti mūsų sodyba su naująja mama.

Vos įvažiavus, laitėjo mūsų pasitikti' p-a. 
motė. Pasisveikinę suėjome į mažą kam
barėlį. Čia stovėjo dvi lovos, vienoje jų 
gulėjo tėvas. -Prie jo lovos buvo mažas 
-stalelis, anlt kurio stovėjo stiklinė su 
drumzlinu skysčiu. Kitą dieną pamačiau, 
kadi ‘tas -skystis daromas iš paprasto mo
lio, vandeny jį atskiedžiant -ir per skudu
rėlį iperkošiiant. Tą „vaistą“ davė tėvui 
gerti.

Tėvas labai apsidžiaugė mane pamatęs.
— Matai, ženteli, apsiženij-au ir guliu 

lovoje, — sako tėvas Jurkui.
Tėvas daug kalbėjo, smulkiai ‘klausinė

damas 'apie Užkapį ir jo gyventojus. Pie- 
Itus bevalgant viesulu įgriuvo į kambarį 
-dar j-aulnla moteris. Tai buvo pamotės jau. 
nesnioji sesuo Marikė. Ji buvo judri!, 
MlrJksma ir tranlkiiakalbė. Rodės, kad jos 
vienos pilnas tas mažas kambarėlis.

Jurkui Išvažiavus ir pamo-tei su Marike 
kažkur prašapus, likome kambarėly vie
nu du įsu tėvu.

— Taliįp sunku, -taip sunku krūtinėje, — 
skundėsi ‘tėvas, dėdamas ranką ant Ikrūti 
-nės.

Pagaliau, tėvui užmigus, išėjau į didėlę 
priemenę, kur pirmiausia mano -akys su
sidūrė Su mūsų baldais -ir rakandais, ‘ku
riuos tėvas atvežė dar -prieš vestuves. Čia 
dar buvo ilga kartis, kurios drūtgalys bu
vo atremtas į sieną prie žemės, o plonasis 
galas į kitą Sieną (skersai namą) ties du
rimis į lauką. Tai buvo savotiškas užrak
tas durims į kiemą užrakinti. Prie to plo
nojo -galo pririšta virvė, ir ties durų vi
duriu jos galas pro pastogę iškištas į lau
ko pusę. Kada išorėje virvę patrauki-, tai 
kartis pakyla ir, -atėjusi iki pusės durų, 
nusileidžia ir jas stipriai užremia^ o tada 
virvės galias -paslepiam aą, (kad! ne
žinodamas niekaip nerasi. Betyrinėdamas 
tą „užraktą“, išgirdau pažįstamą mūsų 
kumelaitės kužn-oji-mą. Aš -taip apsidžiau- 
giiau ją pamatęs čia pat priemenės kampe 
pririštą, kad prišokęs apkabinau jos ka. 
klą ir prisiglaudžiau. Kumelaitė, matyt, 
taip pat apsidžiaugė pažįstamu žmogumi, 
nes -savo storomis ir minkštomis lūpomis, 
vis kuižnoldama, -apčiupinėjo mano veidą, 
ausis.

Pasiglamonėjęs su j-a, patraukiau prie 
Šatrijos kalno. Daug buvau prisiklausęs, 
kdip tos raganos, sulėkusios 'ant šluotra
žių, čia keldavusios baisias orgijas, ir 
ėjau artyn ne be baimės. O Šatrija stūk
sojo rami ir susimąsčiuisf, besiklausyda
ma prie jdls kojų skambiai čiurlenančio 
upelio. Nežinau, iar vis dar teibesaugan- 
čios tą mūsų žemaičių šventvietę sentėvių 
dvasios, ar kalno masė mane traukte 
traukė į 'save. Ir kol buvo šitoje sody- 

boję, kiekvieną dieną 'atbėgdavau čia prie 
jo papėdės pasigėrėti' stačiais šHaiitaiis ir 
pasiklausyti upelio čiurlenimo.

Vieną dd-en-ą -Marikė nusivedė mane į 
Lulokę pas tokią našlę, kuri laikė savo 
namuose sltudtentus — pradžios mokyklos 
mokinius.

— Atvedžiau jums naują tavorčių, — 
palsakė ta ponia-, įvedusi mane <į didėlį ir 
švarų kambarį, kur sėdėjo keturi berniu
kai.

TUoj-au jie ėmė klausinėti mane, -iš kur 
esu-, koks mano vardas bei pavardė. Kad 
jie -visa ta1! sužinojo, vienas jų, vyriau, 
sias 'amžiumi, -toks mažiukas, nors ir pen
kiolika metų sakėsi turįs, pradėjo mane 
supažindinti su visais kitais.

— -Mane motina vadina Kuzmeliu (Ka
zys). Tą kanapėtą (strazdanotą) viščiuką 
jo mama vadino -muna Kazelė, o -anas 
ten, kur prie lango dtovi, tai mūsų cnat- 
lyvoji panelė, mokslus baigęs ketina pa
silikti Luckas davatka, o šitas yra pan 
Bultovt, baigė supažindinimą, į kiekvie
ną parodydamas ranka.

Nors tas -supažindinimas buvo atliktas 
juokinga forma, bet man padarė dlidelį 
įspūdį.

Paskui jie -man ėmė rodyti savo kny. 
gas, piešinius. Aš 'buvau visiškas bemoks
lis ir jų knygose nieko -nesupratau, gal 
tik kali kuriuos paveikslėlius.

— O kaip pats galvoji, kas čia yra? — 
paklausė Kuzmiis, rodydamas didelį po
pieriaus lapą su daugybe piešinių.

— Batai -su -nuverstais aulais, — sakau.
— O, 'tai pats riieko neišmanai malia- 

vonėSe! Čia ne batai, bet maskolių saldo
te! 'arba Žalnieriai.

Įsitikinę, kad iaš nieko neišmanau, jie 
savo knygiais ir piešinius sudėjo į lentyną. 
Susipažinimui -užbaigti dar teko su visais 
iš eilės jėgas išmėginti.

— Kas pats per vyrs, kad bijai ristis 
(grumtis)? — kirto Kuzmis, kai mėginau 
aMsakylti nuo grumtynių, nes -jie visi bu
vo už mane vyresni, tad bijojau pralai
mėti. Bet nevyru nenorėj-au būti; todėl 
ir teko ristis. Ilgiausiai teko tampytis su 
pan (Butovt, kol, man kišdamas koją, pats 
'užvirto ant lovos lir aš jį prispaudžiau^ 
Kitiems trims teko pralaimėti.

‘Bene su -tuo pačiu pan Butovt, rodos, 
1936 ar 1'937 m. žemės ūkio ministerijai 
reikėjo ilgali vesti derybas, kol išgavo iš 
jo Šatrijos kalną mainais už 19 ha -žemės 
kiltoje vietoje.

Karią valsčiaus sekretorius papasako
jo apie pan Butovt kovą su 'sūnumi dėl 
tautybės pase. Grįžusiam iš kariuomenės 
sūnui -reikėjo išsiimti pasą. Tėvas verčia 
būtinai užsirašyti lenku, o sūnus, būda, 
ma-s jau susipratęs lietuvis, -apie lenkybę 
nė girdėti nenori. Tėvas bėgo į valsčių 
prašyti sekretorių, kad sūnų užrašytų 
lenku.

— Galėsime užrašyti taip, kaip pats 
jūsų -sūnus norės, — -aiškino sekretorius.

— To mišiuigin© nėra ko pad-sylti, — sa. 
ko pan Bultovt.

Ateina -sūnus paso.
— Kaip -užrašyti: lietuvis -ar lenkas? — 

kflau-si-a sekretorius.
— Koks čila gali būti klausimas? Žino

ma, lietuvis, nes toks ir esu.
— 'Bet tėvas primygtinai prašė užrašy

ti lenku.
— Žinau. Dėl -to prašau- greičiau išra

šyti pasą, Ikad, ko gera, netapčiau lenku, 
nes mano tėvelis gali sufsigalvoti dar at
bėgti čiia, — linksmai dka‘tiin‘a j-aunasis 
Butautas.

Vos sūnus -suspėjo pasą įsidėti į kišenę, 
uždusęs įvirto pan Butovt. Paklausė jis 
lietuvį sūnų, kaiip buvo įralš'yta, paštovė. 
jo valandėlę, -mjisiispiovė ir išėjo. O sūnus 
nebegrįžo pas tėvą: susirado vietą pas 
gimines, jiau susipratusius lietuvius.

Iš Luokės grįžęs, pastebėjau, kad ilš -tė
vo 'atvežtų daiktų tik maža dalelė beliku
si priemenėje, kur jiie buvo 'sukrauti. At
rodo, kąd ir mane į Luokę -išvedė tik Itam, 
kad gailėtų be liudininkų iššl-apstyti tėvo 
‘atvežtą įtartą. Pamo-tė ir jos sesuo Marikė 
matė, -kad tėvo gyvenimo valandos jau 
suskaitytos, todėl ir skubėjo susitvarkyti 
su palikimu, kad suvažiavę vaikai ne. 
atimtų.

-Kiltos dieons pavakariais pamotė pašaus 
kė mane pas ‘tėvą.

— Klaupkis prie lovos, tėtis tamstą pa
laimomis, — pasakė pamotė, įvedusi į tro
bą.

(Bos daugiau)
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ISTORIJOS FENOMENAS
(Rasūnas, „Aušra“, Nr. 19 (59)

Gyvendamas „išvystyto socializmo“ są. 
lygomis, (kaskart tvirčiau įsitikini, kad 
tavo tarybinė tėvynė visose savo pasireiš
kimo srityse — tikras istorinis fenome
nas. O kaipgi! Jau pats jos gimimas bu
vęs iš esmės naujų politinių, moralinių ir 
ekonominių santykių kūrimas. „Tarybų 
valdžia — pirmoji valdžia pasaulyje, ku
ri iš tikrųjų įtraukė darbo žmonių mases 
j valstybės valdymą“ („TSKP istorija“, 
Vilnius, „Mintis“, psi. 224). Apie 1918 m. 
įsigaliojusią RTPSR konstituciją Leninas 
rašė: „Pasaulyje nėra buvę tokių konsti
tucijų, ka;p mūsų“. TSRS paskelbimas 
reiškė, kad „pirmą kartą istorijoje buvo 
įkurta daugianacionalinė valstybė, laisva
noriškai susivienijus lygiateisėms tauu 
tams, valstybė, kurioje nėra nacionalinės 
nelygybės ir priespaudos“ („TSP istori
ja“, mok. priemonė IX-X klasei, Kaunas, 
„Šviesa“, 1975). Kur, kada buvo tokia 
partijos ir liaudies vienybė, kaip Tarybų 
Sąjungoje? Ar ne pirmą kartą istorijoje 
praktiškai įgyvendinta tokia demokrati
ja, kaip pas 'mus? Kai įsigilini, etai sunku 
rasti šios valstybės — fenomeno gyveni
me įvykį ar reiškinį, kuris nebūtų turėjęs 
„pasaulinės reikšmės“, nebūtų buvęs pir
mas toks savo rūšies įvykis ar reiškinys 
istorijoje, nebūtų fenomenalus.

Kad fenomemalumų sąrašas būtų pil
nesnis, reikia pridurti, kad, tikriausiai, 
niekur ir niekad nėra buvę tokio teroro, 
tokio dvasinio asmenybės pavergimo ir 
tokio genialiai (sukonstruoto apgavystės 
mechanizmo, kaip mūsų „socialistinėje 
tėvynėje“. Fenomenas lieka fenomenalus 
visose srityse. Tad pradėsime nuo teroro.

Šioje Srityje mūsų nepakartoj amybė 
turėjo rimtą konkurentą — gestapą. Taip 
ir neaišku, kas fenomenalesnis: gestapas 
ar NKVD? Žinoma, V. I. Leninas šį paly
ginimą apšauktų „buržuazinės dorovės“ 
skelbimu — kaip galima lyginti revoliu
cinę prievartą su kontrrevoliucine! Bet 
toks Svarbus faktas, kad ir ,pažangioj i“ 
komunistinė, ir reakcingoji hitlerinė dik
tatūra naudojo analogiškas kovos priemo
nes, turi kažkokią reikšmę? Ar tik neat
skleidžia jas per formos vienodumą ir įtu. 
rimto panašumą? Kitaip juk mąstantį 
žmogų turėtų stebinti tokia progreso ir 
reakcijos kovos metodų vienovė. O kad 
vinis į galvas kalė tardomiesiems tiek 
gestape, riek saugume, yira istorijos užre
gistruota realybė. Terorais lydi nuostabia, 
jo Rulsijos fenomeno žingsnius nuo jo su. 
sukūrimo liki šių dlienų. Išvystytasis socia
lizmas irgi nesirengia to įsavo egzistavimo 
pagrindo atsisakyti. Bet pas mus kiekvie
na niekšybė pateisinama, pavadinus ją 
,.proletarine istorine būtinybe“. Tailgi ir 
toliau perdaug supratusieji bus gydomi 
psichiatrinėse ligoninėse, ir toliau bus 
niokcjąma gamta, kultivuojama dvikal- 
bystė ir surusinimas. O liaudies gerovės 
ir socialistinės demokratijos klestėjimo 
metu politiniai kaliniai iš Sibiro rašys 
•apte Muravjovo laikų kalinimo sąlygas 
mūsų dienomis, apie fenomenalų žmogaus 
Orumo išniekinimą.

Šalia „aštuonių pasaulio stebuklų“ į 
devintojo vietą pretenduoja dar vienas 
TSRS fenomenas — dvasinis žmogaus pa
vergimas. Dvasinė baudžiava pirmiausia 
siekia pajungti žmogaus sielos apraiškas 
— meną, mokslą, kultūrą. Pančiai, nukal
ti šitoms širdies, proto, sielos sritims — 
patys 'akivaizdžiausi.

Menui toks apinasris — socialistinio 
realizmo metodas, šio metodo išsigimi
mą, siaurumą ir melagingumą Stalino ga
lybės meteis jau yra pasmerkusi tarybinė 
kritika, tad paliksim tą jo rūšį ramybė
je — 'gulinčio niekas nemuša.

XX partijos suvažiavimo 1974 m. išleis
ta ,,TSKP istorija“ raišo: „...Atskiri lite
ratai nesuprato kulto partinės kritikos 
esmės, (...) ėmė neigti partijos vadovau
jamąjį vaidmenį ideologijos srityje“. To
liau:“... buvo mėginama sukelti abejonę 
dėl pagrindinio tarybinės literatūros ir 
meno metodo — socialistinio realizmo 
metodo“, (psl. 498). O kodėl negalima kel
ti abejonės dėl to metodo? K. Marksas Sa
vo „Prisipažinimų anketoje“ į klausimą 
„Jūsų mėgstamą sentenciją“ atsakė: „vis
kuo abejok“. Tai esąS, mokslinio komuniz
mo teorijos įkūrėjo nuomone, (tikriausias 
tiesos ieškojimo kelias. Kokia jau ten 
lafosiliuti, viršžminiška vertybė tasai so. 
cialistinis realizmas, kad juo draudžiama 
abejoti? O tos abejonės kyla kaip ant 
mielių, kadangi savo neklaidingumui įro
dyti socialistinio realizmo metodas nepa
teikia nė vieno 'tvirto argumento. Bend
riausias to realizmo metodo principas — 
vaizduoti tikrovę revoliuciniame vysty
mesi. Na ką gi, vaizduoti, tai vaizduoti, 
bet žiūrėkime, kas iš to vaizdavimo išeis. 
Pavyzdžiui, Vaižgantui socialistinio rea
listo vardas nepripažįstamas, bet jo veika
lai įeina iį auksinį tautos literatūros fon
dą, kai tuo tarpu vaizdavusio tikrovę re
voliuciniame jos vystymesi V. Kapsuko 
rašliavai vietos ten nėra. Galima prieštai- 
rauti — Vaižgantais turėjęs didesnių ga
bumų, didesnį talentą, ir, nors klaidingai 
vaizduodamas visuomenės vystymąsi, da
rė tai meniškiau už Kapsuką, vaizdavusi 
tikrovę teisingai, bet be talento, čia ir 
atsiskleidžia dvasinės vergijos veidas. Juk 
šiandien reikštis meno srityje gali tik 
Socialistiniai realistai. Talentas čia ne

svarbu. Jeigu Vaižgantas savo „Pragied
rulius“ parašytų mūsų dienomis, jis nie
kur negalėtų jų išspausdinti — štai pui
ki „asmenybės laisvės“ ir „kūrybos lais
vės“ iliustracija! Belieka šaukti kartu su 
Lermontovu:

— Žudikai Genijaus, mūs Laisvės ir 
garbės! Pančiai, iš .anksto sukausiantys 
kūrėjo žvilgsnį į gyvenimą, yra pats so
cialistinio realizmo metodo reikalavimas 
rasti ir pavaizduoti teigiamą herojų — 
revoliucionierių. O jei rašytojas tokio ne
mato gyvenime? Jei jo rastasis revoliu
cionierius partijos akims —kontrrevoliu
cionierius? Tada visi keliai į spaudą už
kirsti. Kur tada, „galimybės laisvai kurti 
ir išvystyti iniciatyvą visoje turinio ir 
formos Sferoje“? Na, bet gal talentų slo
pinimas išreiškia itin gilų socializmo hu
maniškumą, nes gyvenimą jie vaizduotų 
iškreiptą, t.y„ ne tokį, kokį mato TSKP...

(Socialistinio realizmo metodą | mene 
atitinka , .mokslinio“ ateizmo metodas 
moksle. Jei mene socializmas reiškia par
tinę diktatūrą, tai ateizmas moksle yra 
kažkokįa |tia|l'stybėsi lėšarrfsl bęs|iįla|ikan!ti 
pseuidosisitema. Tai jau varžtai ne vien 
kūrybiškai žmogaus dvasiai, bet ir sąži
nei. Ideologiją geriausiai .apibūdina jos1 
kovos priemonės, jos elgesys kitų ideolo
gijų atžvilgiu. „Mokslinio“ ateizmo kovos 
metodus ir jo esmę puikiai išsako žmonė
se paplitęs anekdotas.'

Ėję keliu netikintis ir žydas. Pakelėj 
stovėjęs kryžius. Taigi .anas šviesuolis ir 
agituoja žydeli:

— Parka, rodyk Dievui špygą.
Žydelis atsakęs:
— Nu, jei jo nėra, tai kas žiūrės?
Tokiom viduramžiškom .^pirmeivių" 

priemonėm kovoja dialektinis materia
lizmas. Špygą „Nesančiajam“ Iš visų jė
gų stengiasi rodyti antireliginių karika
tūrų parodos, velniukų muziejai, ciniška 
ateistų literatūrinė „kūryba“, priverstinis 
Selkmiaidien'ių darbas. Fenomenalioji mūsų

Skaitytoją (atikai
IŠKRAIPYMAI IR NEAIŠKUMAI 

PASISAKYMUOSE DĖL SODYBOS

„Europos Lietuvyje“ dažniai randame 
samprotavimų ir pasisakymų už .ar prieš 
kitų nuomones ar veiksmus. Tai labai 
sveika, nes rodo korespondentų susido
mėjimą visuomenine veikla, o išspausdinto 
stos mintys supažindina -skaitytojus siu 
Skirtingomis pažiūromis. Kas kilta, kai to
kie straipsniai skelbia netikslumus. Jų 
autoriai, nežinodami faktų arba su tam 
tikru tikslu- klaidina -skaitytojus, štai pra
eitos savaitės „E. L-je“ S. Kasparas ma
no vardu paskelbė, jog ,,DBLS Taryba 
pernai nutarė, kad reikia turimą Lietuvių 
Sodybą parduoti“. Tokio nutarimo DBLS 
Taryba nepadarė, ir aš taip neskelbiau 
DBLS suvažiavime. Tarybos posėdy buvo 
priimta ir ,,E. L-je“ išspausdinta rezoliu
cija tik dėl naujos Sodybos įsigijimo, šių 
metų D'BLS suvažiavime Skaičiau prane
šimą, kuriame minėjau, jog DBLS nariai 
prieina išvados, kad finansuoti naujos So
dybos pirkimui reikėtų parduoti dabarti
nę. Bet nebuvo minėta, kad tuo. reikalu 
jau padarytas galutinis Tarybos nutari
mas, kaip atrodytų iš S. Kasparo laiško. 
Skirtumas tarp prieinamųjų išvadų ir da
romųjų nutarimų yna pakankamai didelis 
ir turėtų būti aiškus pačiam S. Kasparui. 
Kadangi jis dalyvavo DBLS suvažiavime, 
tai toks jo daromasis iškreipimas yra ne
pateisinamas. Bet, sprendžiant iš jo varo
mosios propagandos prieš DBLS ir jos va
dovus, aiškiai matomos jo straipsniuose 
lietuviškoje spaudoje, vargu ar galima ti
kėtis didesnio atsakingumo ir šiuo atveju.

Tame pačiame „E.L.“ numery yra ir 
J. ir B. Snabaičių straipsnis, pavadintas 
„Sodybos reikalu“. Pasisakymai, kad 
jiems truko 6 mėnesius surasti pirmąjį 
Iklijentą ar pradėti jų ieškoti, ir išvedžio
jimai dėl uždarbių iš baro ir balių, nepa
rodant, 'kiek kainavo tos srities aptarna
vimai ir visos kitos bendrosios išlaidos, 
gali daug ką reikšti ir galima visaip su
prasti... Nors ryšiai su anglais, žvejų ir 
šaudymo klubai ir t.t. jau buvo išvystyti 
a.a. J. .Lūžos laikais.

J. ir B. Snabaičiai taip pat siūlo „pirk
ti naują Sodybą, jeigu galima surasti 200 
žmonių, kurie paaukos po £1000, ypač jei 
50 jų vėliau sutiks apsigyventi ir mokėti 
po £200 į savaitę“, čia jau nebeaišku: ar 
tai Sodybos vedėjų išvados, kad tiek kai
nuoja išlaikyti jų vedamosios Sodybos 
pensininkus, -ar tai yra tik iš piršto iš
laužti duomenys. Susipažinus su Lietuvių 
Namų Bendrovės apyskaitomis, atrodytų, 
kad valstybinių įstaigų parama išlaikyti 
pensininkams yra pakankamai patraukli 
tuo verstis ir tam reikalingas tik mažas 
tarnautojų Skaičius: šeimininkas ir virėja 
— vedėjai.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į 
Sodybos vedėjų pažiūras į jų pačių žo
džiais pavadintus .brangius 'gyventojus“ 
Sodyboje (pensininkus). Sako: „kai kurie 
jų pasiskundžia, bet reikia juos suprasti 
'bei gerbti jų -amžių ir jiems atleisti“. Ne- 

šalis ir čia fenomenalaus bukaprotiškumo 
čempionė. Būtų dar pusė bėdos, jeigu pa
sitenkintų pirmeiviškais metodais. Bet 
štai, matydama, kad tikinčiųjų špygomis 
neužbadysi, ji pradeda jų atžvilgiu nau
doti valstybinio aparato jėgą. Bylos re
liginės Clitenatūiros (Leidėjams, katekrs- 
■tams, tautinio meno puoselėtojų perse
kiojimai — tai jau špygos Helsinkio nu
tarimams, Žmogaus teisių dekliaracijiai: 
žiūrėkite, kokie mes galingi, nieko nepai
some, nesikiškite į mūsų vidaus reikalus! 
„Mūsų vidaus reikalai — veto!“ — šau
kiama, nesiklausiant, kais pagrindines 
žmogaus teises padarė vienos Tarybų Są
jungos „vidaus reikalu“.

Jausdami, kad .aukščiau paminėtieji 
metodai -atskleidžia ateistinės ideologijos 
bejėgiškumą, jos skleidėjai imasi dar vie
nos priemonės — šme'žto. Čia -galime pri
minti V.I. Lenino žodžius: „Kokie purvini 
turi būti šaltiniai, kurie idėjų kovą pa
verčia šmeižtų skleidimu-“. Ar „moksliš
ki“ yra šaltiniai, kurie katalikų dvasinin
kus, 'tūkstančiais mirusius fašizmo lage
riuose, padaro nacių ,,talkininkais“, ku
rie krikščionybės idėją, davusią ištisą 
plejedą visuotinai pripažintų charakterio 
milžinų, vadina „žmogaus -asmenybės ža- 
loitoj-a“; kurie Mikelandželo, Leonardo da 
Vinčio, Diurerio, Čiurlionio, Bethoveno, 
Šilerio įsitikinimus skelbia „kūrybinės 
žmogaus dvasios varžtais“; kurie Niiuto- 
to, Koperniko, Pastero, Ampero tikėjimą 
vaizduoja ,,tamsių bobelių prietarais“. 
Ką bendro su mokslu turi ideologija, ku
rias argumentai — Vilniaus Kalvarijų 
sugriovimas, Meškuičių kryžių sunaikini
mas, bažnyčių padeginėjimas? Ir Sis 
„mokslas“ visais galimais būdais bruka
mas į žmonių protus, ,.užtikrinant laisvą 
asmenybės vystymąsi“. Taip prieiname 
prie trečio fenomeno — valstybinio melo 
mechanizmo.

Air ne genijaus proto reikėjo sukonst
ruoti mašinai, kur -teroras 50 metų būtų 
vadinamas demokratija, diskriminacija — 
lygiateisiškumu ir didžiavalstybinio na
cionalizmo kėslai — ,.nesavanaudiška in
ternacionaline pagalba“? Šios mašinos 

girdėjau, kad pensininkai skųstųsi geru 
gyvenimu, o jei jau pasiskundžia, 
tai norėdami parodyti, kad jie yra kuo 
nors nepatenkinti. O už iškeltą nusiskun
dimą -argi reikia seneliams atleisti? Ar 
nusiskundimas dabar jau yna nuodėmė? 
Ar pagaliau jų -amžius yra tik pagarbos 
vertas, o ne pripažinimo, kad jie turi pa
tyrimo ir protingumo? Nusiskundimuose 
gali būti pagrindo-, ir 'todėl jie neturėtų 
būti ignoruojami.

Eimutis šova

TARPTAUTINIAI SĄJŪDŽIAI GALĖTŲ 
LIETUVIAMS PADĖTI

Šiandien turime dvi Viokieitfjiais, dvi Ko
rėjas ir net nebe dvi, o tris Lietuvas: vie
ną musų okupuotą, kitą nešančią lenkų 
skaudžią vergovę, o trečią po baltgudžių 
letena pamintą.

šįkart norėčiau pakalbėti apie tą lenkų 
valdomą Lietuvą — Suvalkų kraštą, -dalį 
Sūduvos, kur lietuvių pastatytoje .Seinų 
katedroje amžinu miegu ilsis mūsų tautos 
darnius vysk. Antanas Baranauskas, kur 
1906 m. pasirodė „Šaltinis“ net su 15.000 
tiražu (išvietinltalsis „šautinis“ -tęsia savo 
dienias ir -gyvena Nottinghame).

O mano kalba būtų -štai kokia.
Kai spaudoje rašoma, kad lenkai vy

rauja Vidurio -Europos fedeiralilstuose ir 
European Liaison Group, noriu siūlyti 
tiems mūsų atstovams, kurie dalyvauja 
tuose sąjūdžiuose, laibai konkretų dalyką: 
paveikti tuos sąjūdžius, kad jie savo var
du parašytų prašymus, ginančius lietu
viškos -Sūduvos srities lietuvius. Prašy
mai turėtų būti škirti popiežiui Jonui 
Pauliui II, LenkljOis kardinolui primui 
VyšinskiUi 'ir -vietinės Lomžos vyskupijos 
vyskupui, kad Seinų lietuviams būtų leis
ta 'turėti -savo kalba laikraščius, Seinų 
katedrcŲe Įpamiapdlas lietuvių kalba, taip 
pat kad vedybų, krikštynų ir laidotuvių 
apeigos būtų -atliekamos ne lenkų, o lie
tuvių 'kalba.

Tuo būdu tie sąjūdžiai -gražiai paremtų 
lietuvių kovą už savo -teises.

Tų prašymų tekstas galėtų būti pa
skelbtas „Europos (Lietuvyje“, kaip gra
žus mūsų atstovų tuose 'sąjūdžiuose -veik, 
los -įrodymas.

Stasys Kasparas

DĖL PIETŲ KAIMYNO

„Europos Lietuvio“ Nr. 23 išspausdin
tu sitraipsniilu „Dar apie Rytų Europos fe. 
dleraffiilsltus“ J. Vilčinskas savotiškai išplė
tė tame laikraštyje pajudintą federalils-tų 
-temą, parodydamas, kad Lietuvos vienos 
seniausios partijos kai kurie veikėjai fe
deralizmą yra laikę idealu. Toksai supa
žindinimais su vienu lietuviškos praeities 
bruožu, maniam, turi skaitytojams pažin
tinės reikšmės.

Tačiau manyčiau, jog nesusipratimas 
yra paskultinis to straipsnio sakinys, ku
riame įtvilritin-amia, kad „pastaruoju la’ku 
„Europos Lietuvyje“ spausdinami puoli. 

dantračiai, varantys vienas kitą — žmonės 
susigūžę baimės kiaute, atpratinti sava 
galva mąstyti. Ugi fizinių ir dvasinių re
presijų metai giliai į jų sąmonę įrėžė for
mulę: ,prieš vėją nepapūsi“. Taigi pučia 
jie pavėjui ir, gūžčiodami pečiais, žvelgia 
į tuos, kurie bet kam galvos nelanksto. 
Mūsų santvarkos mechanizmo smagratis
— baimė. Baimė dėl generalinio sekreto
riaus posto ir baimė dėl mokyklos direk
toriaus posto. Baimė dėl vietos e'lėje bu
tui gauti ir baimė dėl įstojimo į aukštąją 
mclkyklą... Baimė nuo viršaus iki apačios 
ir atvirkščiai, ši baimė yna visų valsty
binių melų pagrindas. Ji palaiko ir vieną 
iš didžiausių mūšų santvarkos klastočių,
— kad 1956 m. buvo likviduotas garsusis 
„kulto laikotarpis“. O juk XX suvažiavi
mas panaikino tik Stalino garbinimą, t.y., 
aštuntadalį ledkalnio, matomo virš van
dens. Povandeninė kulto dalis, jo šaknys 
pasiliko — kitaip ir būti negalėjo, nes tai 
yra mūsų valstybės pagrindas. Liko par
tijas kultas, jos ‘šūkių, koncepcijų — so. 
cialisitinio realizmo, „mokslinio“ ateizmo 
iir kitų ne'.ieo'amų, būtinų Tarybų vals. 
itybės gyvenimo komponentų, „neklaidin
gų“ tiesų priverstinis kultas.

Kažkada šis kultas klestėjo. Jis turėjo 
savo žynių ir fanatikų. Dabar sunku su
tikti komiun’stą, kuris gyvenime būtų 
toks, kaip partinėje tribūnoje. Taikant 
,,imaterialinto suinteresuotumo“ principą 
partijos gretų gausinimui, partija visiš
kai išsigimė. Po storu grimo -sluoksniu 
'tarybinio fenomeno veide ryškėja visiems 
totalitariniams režimams bendri bruožai...

Kas laukia mūsų fenomeno, kiai nebe
liks nuoširdžių šio kulto tarnų?

AR NEBŪTŲ GAILA?

Maskvoje du partiniai pareigūnai pra
dėjo pckallbį apie Šveicariją.

— Kaip manote, >ar galima būtų iš Švei
carijos padaryti komunistinį 'kraštą? — 
pagaliau paklausė jaunesnysis entuziastas.

— Žinoma, gaima, tik ar nebūtų gaila?
(iš ,,Baltic News“)

mai prieš mūsų pietų kaimyną ir siūlo
mas spausdinti žemėlapis padarys žalos 
pavergtųjų tautų solidarumui, kuris taip 
reikalingas mūsų bendroje kovoje dėl 
mūsų kraštų laisvės“.

Neislulsfpir'allmiui laikyčiau priiiekisjišitą, 
kad ispauisd-'nami puolimai prieš pietų 
kaimyną. Kadangi laikraštyje mian buvo 
tekusi garbė ar nuodėmė itą reikalą paju
dinti’, tai turiu pasakyti, jog mane labai 
nustebino sakymas dėl tų puolimų. Lon
dono felderalilstai, atleiskite, nėra joks 
mūsų pietų kaimynais (nebent jie gyven
tų 'ar savo būstinę turėtų pietinėje to 
miesto dalyje), o vien susibūrimas dalies 
emigrantų, kurie, kaip jų propaganda ro
do, 'siekia Pilsudskio, gen. Sikorskio ir ki. 
tų lenkų mesianigt'ų ir imperialistų sva
jotos federacijos, idealu laikydami Liub
lino uniją. Laikraštyje supažindinęs su 
tuo sąjūdžiu, dariau išvadą, kad jo komi
tetuose ne vieta būtų mūsų D'BLS vado
vybių atstovams, ypač nepasiklaiusus na
rių, ar Ijiie norėtų siekti kokios nors pro. 
lenkiškais idealiais paremtos |fedteracijos 
ar unijos.

Kaip panašus pavyzdys, rodos, tiktų ir 
J. Vilčinsko straipsnyje išdėstyta senųjų 
lietuvių socialdemokratų ištorijia. Juk 
jeigu anuomet būtų kas nors kritikavęs 
lietuvius 'socialdemokratus dėl jų tedera- 
lizmo, vargu ar drąsu būtų buvę tokiems 
kritikams sakyti, kad jie gi priekaištauja 
visai lietuvių tautai. Tauta, ta visuma, 
yra didelė, o ifederalistai sudarė tik vie
nos partijos sparną, ne tik ne tautą, bet 
net ir ne visą partiją. Tap pat ir Londo
no federalistų jokiu būdu negailima 'būtų 
laikyti pietų kaimynu ar lenkų tauta. 
Abejoju, ar juos net būtų galima sutapa
tinti ir su visa lenkų emigracija.

O jeigu ir lenkų tauta siektų tokio fe. 
derąi'jizmo, keiks vaidenasi kai kurių Lon
done gyvenančių tos Itautos atstovų gal
vose, būčiau lygiai ta:p pat priešingas 
kaip esu prieš londoniškių siekimus.

M'an iš viso nesuprantama, kodėl turė
tume susič'aupę tylėti, jei ką nors nedorr 
norėtų mumis įdaryti ir tas pietų fcaimy 
nas. Jei išdrįstame kartais pasisakyti, ka 
vokiečiai ima skelbti keikias nors ąntilie 
tuviškas teorijas, arba prieš rusų užma 
čiais, arba prieš gudų, arba prieš brolių 
latvių, kodėl 'turėtų būti daroma išimtis 
lenkams? Ar mes jų labiausiai turime bi
joti, ar jiems dėl kažko nuolaidas daryti? 
Lepšiai! būtumei, jieii susigūžę drebėtume 
ir tylėtume. Jų svetur leidžiamieji laik
raščiai dažnai prasiveržia prieš lietuvius, 
ką ypačiai gerai žino mokantieji lenkų 
kalbą (o nemclkantiems tai atpasakoja tą 
Spaudą sekantieji lietuvių laikraščių ben- 
•dradlarbiiai).

Bendrauti reikia ir su lenkais, bet ne
turėtume padėti jiems stiprinti ir plėsti 
lietuviams žalingų idėjų.

Visiškai kitas reikalas būtų tas prie 
„Europos L'etuvio“ 'antraštės žadamas 
spausdinti žemėlapis. Kai dėl jo nesu nie
kuo dėtas, tai ir nesiryžtu ką nors sakyti, 
kiek tai gali veikti kuriuos nors kaimy
nus, pietinius, rytinius ar vakarinius. 
DBLS suvažiavimais nutarė, DBLS Centro 
Valdyba 'aps’sprenidė vykdyti, tai tik sa
kyčiau, kad pagal daugumos valią buvo 
padaryta, iir 'tiek.

K. Barėnas
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NEPATINKA UŽSIENIO RADIJŲ 
STOTYS

,JTass-iE!lta“ „Tiesoje“ pranešta, kad 
Amerika ,.smarkiai suaktyvino ardomąją 
propagandinę veiklą prieš Tarybų Sąjun
gą“.

Kadi, sako, geriau dirbtų „eterio nuo- 
dytojiai — radijo statys „Laisvės“ ir 
„Laisvoji Europa“ ir k'itois stotys, paskir
ta 93,9 milijonai dolerių, o neseniai Ame
rikos atstovų rūmai dar pridėjo 3 nvl. do
lerių temis Stotims.

„Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“ pa
jėgumą, sako, nerimą padvigubinti.

Egiptas ir Izraelis, sako, „iš karto su
tiko, kad jų teritorijose būtų statomos 
Amerikos transliavimo stotys“.

PAGERBĖ KOMUNISTĄ DAILININKĄ 
V. JURKŪNĄ

70-ties mietų amžiaus proga da'linfckas 
Vytautas Jurkūnas buvo apdovanotas so
vietiniu -spalio revoliucijos ordinu.

Vilniuje 'Surengta jo darbų julb'liejlnė 
paroda, i kurią 'atsilankė visas Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto pre
zidiumais su P. Griškevičium ir klt.

„V. Jurkūnas nuėjo sudėtingą, didelį 
komunisto kūrėjo kelią — ir prieškari
niais, ir karo, ir pokario metais“, rašo 
„Valstiečių laikraštis“.

TIKRI SPARTUOLIAI

EkspiLilmerili'inio |pamų| eTįatybois Item, 
binato gateristas A. Kučinskas, pagal 
„Tiesą“,, jau dirba 1983 metų sąskaita, o 
šaltkalvis A. Ališauskas Ir operatorius J. 
Tamkevičiius 1982 m. sąskaita.

IR VĖL LAIMĖJO DIDĮJĮ BALTIJOS 
PRIZĄ

Tarptautinėje apie Baltijos jūrą gy
venančių tautų fotografijų parodloje Bal
tijos didįjį prizą gavo klaipėd'iielt’'s Vaclo
vais Stasiukas. Jam dar teko ir Skandina
vijos fotosąjungų prizas.

Parodoje dalyvavo 832 fotomenininkai 
iš 8 kraštų su 4 ir puse tūkstančių foto
grafijų.

„Tiesa“ rašo, kad yra kuo pasigirti, 
paskutinius tris kartus didžiuosius Bal
tijos prizus vis laimi „mūsų respublikos 
fotografai“, atseit, lietuviai.

TRAKUOSE TAIP PAT TURISTŲ 
SPŪSTIS

Ne tik Palanga savaitgaliai užkimšta 
turistais. Kalap matyti iš „Tiesos“, toks 
pats likimas ištinka ir Trakus. Per metus 
Trakus aplanko apie milijonas turistų, 
dtVykrtanlčių net ir iš tolimojo Vladivos
toko.

Trakų ežerai pilni valčių ir rėksmingų 
tranzistorių. Ežerų salelėse turistai kuria 
laužus ir girtauja ir rėkaują. Trūksta vie
tų nakvoti ir pasistatyti automašinoms.

PAGERBTAS SOVIETINIS 
BENDRADARBIS

Pagerbti gen. Vincui Vitkauskui viena 
Vilkaviškio mokyklų pavadinta jo vardu. 
Kaune prie namo, kuriame jūs paskuti
niaisiais metais gyveno, įrengta memo
rialinė lenta.

1940 m. ministlerio pirmininko A. Mer
kio pas'ūlymu- jis 'buvo paskirtas Lietu
vos kariuomenės vadu. Sov. Sąjungai 
okupavus Lietuvą, gen. V. Vitkauskais įsa
kė kariuomenei: „Imtis visų galimų prie
monių, kad Sov. Sąjungos kariuomenė bū
tų apsaugota niuo bet kurių išsišokimų“ ir 
1.1. Vėliau jis jau buvo paskirtas suisovie- 
tinitos Lietuvos kariuomenės vadu.

PRO VILNIŲ į MASKVĄ

Vilnius nebus olimpinis miestas, kaip 
rašo „Tiesa“, bet tikimasi, kad jį 'aplan
kys 'apie 4 tūkst. 'turistų, vykstančių į 
Maskvos olimpiadą. Per Lietuvą, kaip ra
šoma, važiuos specialūs traukiniai su 
sportininkais, treneriais ir turistais.

BUS BLOGAI ŠUNIMS IR KATĖMS

Lietuvoje, kaip rašo „Valstiečių laik
raštis“, padaugėjo valkataujiančių šunų ir 
kačių, kurie, kaip žinoma, įkartais suser
ga pariiuit'mo liga. Todėl ministrų taryba 
nutarė sugriežtinti kovą prieš šunis ir 
kates.

Ministrų taryba įpareigojo visos eilės 
organizacijų pareigūnus prižiūrėti ir kon
troliuoti gyvulėlių savininkus.

Miestuose gyvenvietėse, kur gyvena 
daugiau kaip viena šeima, laikyt' katę ar 
šunį bus įgalima tik su raštišku leidimu, 
ir tai, jei neprieštarauja visi kiti namo 
gyventojai.

'Bus draudžiama šunis ir kates vestis į 
parkus, sodelius, aikštes, pliažus ir it. t. 
Taip pat uždraudž:ama vežti juos autobu
sais 'ar troleibusais.

Šunys ir katės turės teisę pasirodyti 
viešose vietose tik su savin'nkais, antraip 
jie bus laikomi valkataujančiais, nežiū
rint, kokios jie būtų veislėls.

Už taisyklių nesilaikymą šunų ar kačių 
savininkas galės būti nubaustas niuo 10 
iki 50 rublių ir gyvulys atimtas.
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Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Tautieti, Tu esi reikalingas Lietuvai. 
Tavo auka Tautinės Paramos Fondui pa
lengvins okupacijos naštą krašte. Aukok 
Tautinės Paramos Fondui. Ačiū.

T. P. Fondo Valdyba

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Tautinės Paramos Fondui 35 svarus au

kojo Zigmas Juras, 5 sv. Antanas Veselga.

ŽEMĖLAPIS, KURIUO NUMATOMA 
PAKEISTI MIESTŲ HERBUS

Nuo sekančio nume io „Europos Lie- 
įtuivio“ antraštė truputį ritaip atrodys: ša
lia pavadinimo ligi šiol ilgus metus 
spausdintieji trijų miešti, herbai bus pa
keisti žemėlapiu, ‘kuriame Lietuvos plotas 
rodomas praplėstas.

Skaitytojai, greičiausia, bus pamiršę, 
kaip vyko ta pakeitimo istorija. Iš pagrin
dų dėl to buvo keistasi nuomonėmis DB 
LS suvažiavime 1978 m. balandžio 16 d. 
Suvažiavimo aprašyme tasai reikalas bu
vo ta'ip .atpasakotas:

,,Dr. S. Kuzminskas yra siūlęs vietoj 
miestų herbų prie „Europos Lietuvos“ ant
raštės .įdėti praplėstos, daugiau istorinės 
Lietuvos žemėlapį. Buvo dėl to tartasi, ir 
jau projektas paruoštas. J. Alkis palei
džia projekto piešinį per suvažiavimo da
lyvius susipažinti. Dr. S. Kuzminskas sa
ko, kad ‘buvę abejojančių, .tai siuntęs Vil
ko sferom susipažinti. Paskaito gautą at
siliepimą. J. Vilčinskas galvoja, kad čia 
yra .politinis reikalas. Vlikas turi sienų 
klausimui svarstyti komisiją, reikia lauk
ti, kol bus paskelbtas oficialus nusistaty
mas. Be to, dr. S. Kuzminskas buvo prašy
tas parašyti tuo klausimu straipsnį, tada 
būtų leista ir kitiems pasisakyti. Tokį že
mėlapį spausdindami, užbėgtume visiems 
pasisakymams ir nusistatymams už akių. 
S. Kasparas nebūtų linkęs laukti, nes kol 
komisijos ką nors padarys, galima jau ir 
laikraščio nebeturėti. Z. Juras nepritaria 
S. Kasparui. O dr. S. Kuzminskas buvęs 
pažadėjęs J. Lūžai duoti straipSnį tada, 
kai bus pradėtas spausdinti žemėlapis. 
Straipsnis būtų ne diskusinis, o aiškina
masis. Žemėlapis būtų propagandinis, pa
ruošimas žmonių opinijos, kurios ir Vlikas 
nori. V. Ignaitis palaikytų, nes žemėlapis 
ne nustato sienas, o ‘tik rodytų, ko lietu
viai siekia. Juk lietuviai kadaise valdė ir 
Smolenską. P. Mašaiaitis abejotų, ar tokie 
žemėlapiai prie laikraščio antraštės nepa
kenks bendradarbiauti su kitataučiais. S. 
Kasparas lenkų klubuose matęs žemėlapių 
su Lenkijai priskirtu Vilnium. Dr. S. Kuz
minskas sako: likviduokimės, jei bijom, 
kas ką pasakys. Kai jis po straipsniais 
pradėjęs pasirašinėti „iki pasimatymo 
Karaliaučiuje...“, kai kas pradėjo ta link
me galvoti, nors kai kas ir juokiasi.

Pasiūlymą prie „Europos Lietuvio ant
raštės spausdinti tokį žemėlapį su išplės
ta Lietuvos teritorija nubalsuojama pri
imti.

Tada inž. J. Vilčinškas primena, ką 
j.am dėl to yra sakęs J. Lūža. O jis sakęs, 
kad kai toks žemėlapis bus pradėtas 
spausdinti, tai nebe jis redaguosiąs laik
raštį. ,Ką sakė J. Lūža, tą ir a!š sakau“, 
tokią išvadą pasidarė J. Vilčinskas“.

Tas reikalas vėl buvo iškeltas DBLS 
suvažiavime 1980 m. balandžio 27 d. Su
važiavimo aprašyme šįkart jis taip buvo 
atpasakotas:

,Dr. S. Kuzminskas iškelia „Europos 
.Lietuvio“ antgalvės klausimą. Suvažiavi
me 'buvo nutarta keisti — vietoj dabarti
nių trijų herbų įdėti žemėlapį su tomis 
sritimis, kurias lietuviai norėtų turėti. 
Štai Amerikos laikraščiuose spausdinami 
žemėlapiai, kuriuose Karaliaučiaus sritis 
įtraukta į Lenkiją. D. Banaitis sakosi vis 
norėjęs klausti, kodėl anas nutarimas ne
vykdomas. J. Alkis painformuoja, kad 
dėl to keitimo Centro Valdyba dar nėra 
tikra. R. Šova pareiškia, kad ir dabartinė 
graži. Kas būsią, jei valdyba priešindama
si atsistatydins?“

Pagaliau tą reikalą apsvarstė DBLS 
Centro Valdyba ir nusistatė vykdyti aną 
DBLS suvažiavimo 1978 m. nutarimą.

Kitame numeryje bus spausdinamas dr. 
S. Kuzminsko straipsnis „Erdvė tautai 
sveikai tarpti“, kuriame pagrindžiamas 
tas pakeitimas laikraščio antraštėje.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini 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, negrųžlnamL
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 

IŠVYKA PAJŪRIN
Anksčiau skelbtoji išvykimo vieta pa

keičiama. Sekmadienį, liepos 6 d., išvykos 
dalyviams bus šv. Mišios 8 vai. rylto Lie
tuvių bažnyčioje (21 The Oval, Hackney 
Road). 8.30 vai. autobusas paima visus 
Mišiose dalyvavusius nuo bažnyčios, o li
kusius kiltus nuo klubo (345|A Victoria 
Park Road, E9). Autobusas nuo (klubo į 
Clacton pajudės 8.45 vai.

Tą dieną klubas bus uždarytas maž- 
diaug iki 9 vai. vakaro, kol 'grįš išvykos 
dalyviai.

Norintieji dalyvauti, prašomi tuojau 
užširašyfta.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Gautas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ 5-tasils tomas, išleistas pami
nėti Vilniaus Universiteto 400 metų su
kakčiai. šiame tome išspausdintos Kroni
kos Nr. Nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ir 
39, ‘apimančios 1978-1979 meibuls. Išspaus
dintos puikiame popieriuje su gražiomis 
ir prasmingomis itiustaad'Įjomfe, kurias 
piešė seselė Mercedes.

Ši knyga yra tikras papuošalas kfiekvie- 
vo lietuvio bibliotekai, kaina minkštais 
w:ir®ejiais 2,50 sv., kietais — 3,50 sv.

Londono parapijiečiai kviečiami šią 
knygą ‘įsigyti sekmadieniais parapijos 
svetainėje. ‘Kronikos kviečia lietuvius 
neužmiršti, kad Petras Plumpa, Nijolė 
Saldumai.tė, Sergiejus (Klovai iovas, VH'adas 
Lapienis, 'Balys Gajauskas, Viktoras Pet
kus, Petras Paullaitis iir kilti neša nelais
vės pančius, idant mes kibi galėtume lais
vai gyventi lir įtikėta.

Buvęs ilolndonietis Algis ‘Pesys mirė 1979 
m. spalio 31 d. Buvo gimęs Seredžiuje 
1924 m. Palaidotas iš Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos bažnyčios Holy Sepul
chre (kapinėse.

Bradlordas
LIETUVIŲ KANKINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 22 d. labai gausiai susirinkę 

tautiečiai šv. Onos bažnyčioje dalyvavo 
iškilmingose ‘Mišiose, užprašytose Vyties 
klubo valdybos, už mirusius ir gyvus 
mūsų tautos kankinius. E. Radzevičius, 
lydimas tautinius rūbus vilkinčių Notting- 
hamo seksteto moterų, atnešė prie alto
riaus gedulo kaspinu perrištą mūsų vė
liavą. Šv. Mišių metu moterų sekstetas, 
vargonais palydint N. Vainoriūtei, gražiai 
pagiedojo naujų, įspūdingų giesmių. Kun. 
kapelionas, priminęs tautos kankinius, 
įkalintus ir ištremtus, ragino suglausti 
gretas ir lietuvišku pareigingumu tęsti 
veiklą ir toliau. Pabaigoje visi sugiedojo 
Tautos himną.

Po pietų apsčiai vietos ir apylinkių lie
tuvių susirinko klubo salėje. Oficialią 
dalį trumpa kalba pradėjo A. Bučys, o J. 
Adomonis apeliavo į susirinkusius auko
mis paremti Tautinės Paramos fondą. Kun. 
J. Kuzmickis trumpa kalba, cituodamas 
sukaktuvininko prel. J. Gutausko eilėraš
čius, priminė priespaudą ir terorą okup. 
Lietuvoje, o drauge ištvermingą lietuvių 
pasipriešinimą ir dvasinę ištvermę kace- 
tuose bei kalėjimuose. Ragino, gyvenant 
laisvajame krašte, aktyviai dalyvauti lietu 
viškoje veikloje, paremiant savo institu
cijas, spaudą, ir neprarasti vienybės, su
tarimo dvasios.

Meninėje dalyje tautiniais rūbais pasi
puošusios moterys — K. Kirwanaite, J. 
Makaveckienė, V. Montvilaitė, S. Šmi- 
taitė ir E. Vainorienė, akompanuojant N. 
Vainoriūtei — įtaigiai sudainavo Keliau
jame su daina, Pavasario laiškus, Aš- 
tuonytį ir Jūros šauksmą. E. Vainorienė 
su dukra Nijole įspūdingai kanklėmis pa
skambino Motulė mane barė, Ant marių 
krantelio, Barborytės polką. Pabaigoje 
gražiai susidainavęs sekstetas padainavo 
Atsikėlus ankstąjį rytelį, Sodo obelėlę, 
Gintarinę šviesą ir anglišką Marianiną. 
Naujos dainos, darnus jų atlikimas, besi
šypsą veidai pavergė klausytojus, nukėlė 
juos į laisvės laukiančią Tėvynę. Klubo 
pirm. V. Gurevičius gražiai padėkojo, 
įteikęs žydinčių gėlių puokštę. Visiems
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šauniai sutraukus Tautos himną, Susirin
kusieji kantriai išklausė kasetėje įrašyto 
Vatikano radijo pranešimo apie trėmimų 
nežmoniškumą.

Po minėjimo buvo renkamos T.P. fon
dui aukos ir išplatintos 5 „Lietuvių Kat. 
Bažnyčios kronikos“, ką tik gautos iš 
JAV. Priėmimo metu, besidalijant įspū
džiais, V. Gurevičius gražiu tenoru padai
navo savo sukurtą Ne aukso noriu dainą, 
alsuojančią gilia Tėvynės meile.

Dėkojame moterų sekstetui, sustiprinu
siam visų dvasią, rengėjams, šeiminin
kėms ir gausiai atsilankiusiems sveteliams. 
Kad taip gausiai dalyvautume liepos 20 
d. Pavergtųjų Tautų komiteto katedroje 
rengiamose šešių tautybių pamaldose ir 
eisenoje! J. K.

Birminghamas
MIRĖ A. CIMERMANAS

Birželio 12 d. po trumpos ligos mirė 
Aleksas Cimerimanas, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Palaidotas 23 d. Wilton kapinėse, 
susirinkus gražiam būreliui tautiečių.

Gimė jis 1903 m. Marijampolės apylin
kėje, ‘Gaisrių kaime. 1923 m. buvo pašauk
tas į kariuomenę, tarnavo aviacijoje Kau
ne. Išėjęs į atsargą, gavo darbą prie ge
ležinkelio, kur išdirbo, iki bolševikai oku
pavo Lietuvą.

Turėdamas vokišką pavardę, repatrija
vo į Vokietiją. Po karo 1947 m. atvyko į 
Angliją, 'kur ir užbaigė savo gyvenimo 
dienas.

Velionis buvo ramaus būdo., visą laiką 
priklausė DBLS. Padėka kun. S. Matu
liui už religines apeigas dr visiems tautie
čiams, palydėjusiems Aleksą į amžino po
ilsio vietą.

S. E. C. Jezerskiai

SERGANTIEJI
J. Smetonius susilaužė ranką. B. 

Smujkui padaryta akies operacija. Vi
siems ligoniams linkime greitai pasveikti.

Skyriaus Valdyba

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS 

IR „RAMOVĖS“ SUKAKTIS
L.K. V.S. „RAMOVĖS“ Mančesterio 

skyrius liepos 12 d. Klubo patalpose ruo
šia DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMĄ.

Prašome kuo gausiau dalyvauti.
Liepos 19 d. Klubo patalpose rengiama 

L.K.V.S. „RAMOVĖS“ 25 metų skyriaus 
įsisteigimo Mančesteryje garbinga šventė.

Ramovėnai prašomi nesivėluoti.
Minėjimo ir šventės pradžia 6 vai. va

kare. „Ramovė“

MIRĖ ADOLFAS PETKEVIČIUS
Birželio 3 d. ‘Mančesterio ligoninėje 

mirė A. Petkevičius, sulaukęs 77 m. ir 9 
mėn. amžiaus. Sirgo ilgą laiką. Buvo da
linai paralyžiuotas, silpnai (gurdėjo, mažai 
matė ir silpnokai vaikščiojo, todėl niekur 
nedalyvavo ir nesireiškė.

Adolfas gimė 1902 m. rugsėjo 11d. Pa
nevėžyje, kuriame ir gyveno visą laiką. 
Iki pasitraukdamas iš Lietuvos tarnavo 
saugume, šalia tiesioginių pareigų grojo 
Panevėžio orkestre. Iš Lietuvos pasitrau
kė 1944 m. ir apsistojo prie Hamburgo. 
Dirbo ten amunicijos fabrike, kur įvykus 
Sprogimui, neteko vienos akies, o tai pa
veikė ir kitą.

I Angliją atvyko 1947 m. Gyveno Brad- 
forde ir 'dirbo tekstilės fabrike. Ten vedė, 
bet šeimos nesusilaukė. Vėliau persikėlė 
į Mančesterį ir čia taip pat dirbo teksti
lėje, kol dar kiek gerėliau matė.

Palaidotas birželio 7 d. katalikų kapi
nėse nuosavame kape Mostone. Pomir
tines apeigas St. Chad's 'bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. Laido
tuvėse dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių. 
Sunešta daug vainikų ir gėlių. Po laido
tuvių jo žmona laidotuvių dalyviams savo 
namuose Suruošė arbatėlę.

Ilsėkis, Adolfai, ramybėje nes daug 
vargai.

Jo žmoną visi ‘giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

VESTUVĖS
Birželio 7 d. Rozita Bematavičiūtė iš

tekėjo už Brien Borrows. Vestuvės įvyko 
Mančesterio lietuvių klube. Dalyvavo 
daug Svečių.

Rozita savo laiku yra lankiusi litua
nistinę sekmadienio mokyklą, dabar yra 
Mančesterio skiaučių „Živilės“ draugovės 
paskiltininkė.

Visi jaunavedžiams linkime laimingo ir 
vaisingo vedybinio ‘gyvenimo ir Rozitai 
neapleisti skautiškos veiklos.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 14 d. M.L.K. Koordinacinis ko

mitetas Mostono kapinėse prie lietuvių 
paminklinio kryžiaus surengė išvežtųjų 
minėjimą, kuriame dalyvavo 42 žmonės. 
Jų būtų buvę daugiau, bet anksčiau lijęs 
smarkus lietus kai kuriuos atbaidė. Per 
porą valandų prieš minėjimą nustojo lyti. 
Dalyvavo ir organizacijos su savo vėlia
vomis. Bendrą vainiką padėjo V. Kupe
tys.

Minėjimą pravedė kan. V. Kamaitis, 
kuris visiems sugiedojus Marija, Marija,

1980 m. birželio 30 d. Nr 26 (1516)

NUVERSTAS LIETUVIŲ PAMINKLAS
Birželio 6 d. vokiečių „Luebecker Nach- 

richten“ išsispausdino šią čia dedamąją 
fotografiją su tokiu užrašu:

,,Nežinoma nusikaltėliai nuvertė lietu, 
vių paminklą Luebecko Vorwerker kapi
nėse. Paminklas buvo 1947 metais pasta
tytas lietuvių tautinės grupės trėmimui į 
Sibirą paminėti.

Luebecko miesto statybos senatorius 
Hans-Dieter Schmidt tvirtinimu, pamink
lo atsitialtymas kainuosiąs keletą šimtų 
markių.

Vietos kriminalinė policija užvedė kvo. 
tą ir ieško nusikaltėlių“.

tarė progai pritaikytą žodį ir paskaitė šv. 
Rašto ištraukų, teikiančių viltį ištrem
tiesiems ir išvietintiesiems.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną A. P-kis

Ketteringas
APSILANKIUS PAS LIETUVIUS

Baigdamas 84-sius savo amžiaus me
tus, ėmiau ar aplankiau senesnius ir jau
nesnius ketteringiškius ir corbiškius lie
tuvius. Savo amžiaus tautiečių tarp jų 
(nesuradau. Taip vienas pats seniausias ir 
pasilikau, neatradęs sau draugų. Jei dar 
pagyvensiu ir labai nepasensiu, pabuvęs 
ir vėl lankysiu.
Apsilankymas buvo malonus: pasidalyta 

atsiminimais iš jaunystės laikų bei įspū
džiais. Atrodo, lyg ir pasidarai jaunesnis 
ir pamiršti1 vienišumą.

Dabar ir vėl sėdėsiu ir pro langą žiū
rėsiu, ar kas iš jaunesnių ar senesnių at
silankys pas mane. J, Liobė

f
Šveicarija

MALDININKŲ KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ

Rugpjūčio 23 ir 24 dienomis (šeštadie
nį ir sekmadienį) veikėjo kun. A. Bungos, 
Bad Wioeri'schofen klebono Vokietijoje rū
pesčiu ir pastangomis, ruošiama didelė ir 
iškilminga maldininkų kelionė maldai už 
pavergtą Lietuvą į dvi žinomas šventoves 
vidurinėje Šveicarijoje: Maria Einsieldeln 
ir Sachsėtn.

Šią Intenciją aukštai vertindamas, mal
dininkų kelionę pagerbs kartu1 su ja at
vykdamas aukštas svečias — J. E. kardi
nolas A. Samorė iš Romos, didelis lietu, 
vių draugas jau didelę eilę metų, nuo pat 
savo darbo nepriklausomoje Lietuvoje, 
kai jis buvo nunciatūroje Kaune.

'Mes, Šveicarijos Metaviai, džiaugiamės 
taip pat, kad tąkart galėsime vėl savo 
tartpe turėti mūsų G'anytoją, Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupą dr. A. Deksniį.

Numatyta, kad po iškilmingų pamaldų 
Sachseln bažnyčioje .sekmadienį, rugpjū
čio 24 Id. . (pradžia 11.30 vai.), aukštieji 
svečiai ir tautiečiai iš Vokietijos turės 
progos Pabendrauti su Šveicarijos lietu
viais, kurie kviečiami gausiai įsijungti' į 
šią maldininkų kelionę. Sveikindamas 
maldins intenciją, atvyksiąs ir Chur'o vys
kupas J. E. dr. Vonderach, jei jam svei
katos sąlygos leis.

ATOSTOGOS KAIME

Birutė ir Povilas kviečia praleisti 
šių metų atostogas ramiame

Cumbria kaime, 
žinomame ežerų rajone 
(Lake District), Kendal. 

Šeimos ir pavieniai asmenys 
mielai laukiami.

Pusryčiai ir nakvynė arba pilnas 
išlaikymas.

Birutė ir Povilas Dobbs, 
The Barn,
Sedgwick,
Kendal, Cumbria, LA 8OJU 

Telef. 0448 60940.

(Mūsų bendradartįiis’ iš Luebecko raito, 
kiad paminklas sveikas išsilaikė niuo 1947 
m. Jo spėjiimu, dabar, kai pradėjo .atvyk
ti naujų žmonių iš Lietuvos, tarp jų bus 
besą infiltruotų agentų, kurie iiir bus 
įvykdę tą nusikaltėlišką veiksmą. Tai, 
sako, nėra vokiečių komunistų darbas, 
nes „mes su jais nieko (bendro neturime“.

„(Paminklą išniekino kaip tik trumpai 
prieš minėjimą Baisiojo Birželio tragiš
kųjų įvykių, o vistiek tie įvykiai bus pa
minėti ir prie nuversto paminklo. Ir kam 
tas bekalbis, šaltas akmuo galėjo užkliū
ti?“ dar prideda mūsų laikraščio bendra
darbis.

Skautiškuoju keliu
širdingai dėkojame DBLS Denby sky

riui už £17 paramą vasaros stovyklai.
Stovyklos vadovybė

BANDITO DAINA
Franko valdymo laikais Ispanijoje bu

vo labai išgarsėjęs banditas, pramintas 
EI Lute. Su simpatija į jį žiūrėjo ne tik 
vargšai, bet ir vidurinioji klasė. Jis už 
alkių buvo nuteistas minti, o sugautas du 
kartus pabėgo.

Kai pasidavė, buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. Tas 'beraštis pradėjo moky
tis. Jliis dabar jau ne tik kalinys, bet ir 
poetas, rašytojas, tapytojas, greit laikys 
baigiamuosius teisininko egzaminus. Gal 
greit bus paleistas iš kalėjimo.

O šiuo metu jis vėl prisimintas, nes Be- 
nidorm populiarios muzikos festivalyje 
pirmąją premiją laimėjo jo daina Qui- 
siena ,Aš norėčiau), sudainuoti populia
riausio dainininko Jeronimo.

ANTARKTIKOS LEDAI GERIAMAJAM 
VANDENIUI

Paryžiuje |y.|'|kūlrė loefcelrlg ilntennadki-i 
nal. Jos prezidentas yra Saudžio Arabijos 
princais Al-Falfeal, kuris yra savo krašto 
vandens valdybos viršininkas. Ta (ben
drovė subūrė norvegų ir britų tyrinėto
jus, (kulnie (kitais metais važiuos į Antark- 
tilką aiškintis, kodėl vieni nuo ledynų ‘ati
trūkę ledo kalnai subyra į mažesnius, o 
kiti ne. Jiems taip pat rūpi ištinti Pietų 
Atlanto sroves.

Visa tali reikalinga ištinti prieš prade
dant vykdyti sumanymą gabenti tuos le
do kalnus į Australiją, kur .trūksta van
dens, ir į Saudžio Arabiją. Sakysim, dii- 
džiullį ledo kalną — 1.000 jardų ilgio, 500 
j'ardų pločio ir 200 jardų aukščio — at
plukdys lį (Australijos Perth miestą. Ke
lionė .užtruktų 'šešetą mėnesių, per tą lai
ką pusė ledo ištirptų, bet likusioji dalis 
dar duotų 50 mil. tonų vandens, ir tiek 
užtektų milijono gyventojų miestui viene- 
riems metams.

Jeigu tyrimai parodytų, kad įmanoma 
iš anksto pasakyti, kuris ledo kalnas pa
keliui nelsubyirės, ir kad vandenyno sro
vės tinka tokiems plukdymams vykdyti, 
tai po trejeto metų jau būsią pradėta tą 
planą vykdyti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — liepos 13 d., 12.15 vai.
BRADFORDE — liepos 6 d„ 12.30 vai., 

paminint prel. J. Gutausko 60 m. ku
nigystės jubiliejų.

LEEDSE — liepos 13 d., 3 vai. p.p.: Šv. 
Mišios už a.a. Agotos Misiūnienės vėlę.

BRADFORDE — liepos 20 d., 1230 vai., 
Mišių metu giedos mūsų sveteliai iš

Škotijos.
HUDDERSFIELDE — liepos 27 d„ 1 vai. 

pjp.: Šv. Mišios už a.a. Jono Kirkilo vė
le.

NOTTINGHAM® — liepos 13 d„ 11.1(5 
vai., Lietuvių Židinyje.

NOTTINGHAME — liepos 20 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

DERBYJE — liepos 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

WOLVERHAMPTONE — liepos 20 d., 17 
vai., šv. Petre-Pauliu je, Paternoster 
Row, North St.
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