
Nr. 40 (1530) Londonas, 1980 m. spalio 20 d. XXXIV

ELTA analizuoja CSCE
PRANEŠIMĄ

ELTOS Infoirmacijjos Tarnyba išleido 
9-ių puslapių analitini dokumentą, kuria
me nagrinėjamas JAV Komisijos Saugumo 
:tr Bendradarbiavimo Klausimams (CSCE) 
pranešimas Kongresui Helsinkio klausi
mu: „ELTOS personalas“, paruošęs šią 
analizę, pagiria pranešimą už jo komen
tarus apie Afganistaną ar „tebesitęsiančią 
neteisėtą Pabaltijo okupaciją“. Palankiai 
atsiliepiama apie JAV Valstybės Departa
mento nuosprendį JAV karinių atstovų 
į 1970 m. liepos 23-27 d. Lietuvoje vyku
sius sovietinius manevrus. Analizės auto
riai' taip pat pažeria kritiškų pastabų ir 
pasiūlymų, čia keli pavyzdžiai:

* „CSCE pranešime daroma klaidinga 
užuomina, kad nacionalizmo manifestaci
jos Pabaltijo respublikose sudaro esminį 
jų teisės į nepriklausomybę požiūrį. Pa
baltijo valstybės laisvai apsisprendė jau 
1918 metais, ir jų suverenumą de facto ir 
de jure... patvirtino dauguma valstybių, 
įskaitant SSRS. CSCE neturėtų sugesti- 
jiuoti, kiad Maskvos tarptautinių sutarčių 
laužymą būtų galima išaprę-šti nauju ple
biscitu".

* CSCE pranešimas turėjo paminėti 
faktą, kad Sovietų Sąjunga neteisėtai 
mobilizuoja pabaltiečius į savo kariuome
nę ir siunčia juos į Afganistaną.

* Pranešimo autoriai padarė klaidą, pa
remdami savo išvadas žinomais „disiden- 
tizmo“ pasireiškimais. ši pozicija pavojin
ga, neš komunistinėms valstybėms gali 
pavykti užblokuoti tokius įrodymus, kaip 
beveik įvyko Stalino laikais. Todėl Mask
va su tokiu įniršiu stengiasi nustelbti opo
zicinius sąjūdžius ir savilaidinę spaudą.

Nors pranešime išsamiai apraišomas di
sidentų persekiojimas, jame nėra praktiš
kų pasiūlymų jiems 'apsaugoti.

Kalbant apie rusinimą, praleistas tokių 
diskriminuojamų mažumų, kaip lietuvių 
Baltarusijoje, atvejis.

Nepaminėtas 1979 m. sovietinis piliety
bės įstatymas, kuris stato pavojun ir JAV 
piliečius. Taip pat reikėjo paminėti ne
paprastai aukštus muitus siuntiniams, 
draudimą kaliniams pasinaudoti šalpos 
siuntiniais iš užsienio ir Inturisto plėšia
mus mokesčius.

CSCE pranešamas turėjo rekomenduoti, 
kad būtų sustiprintos Amerikos Balso, 
Laisvos Europos ir Laisvės Radijo prog
ramos nerusų kalbomis.

ELTOS analizė taip pat kritikuoja 
CSCE pranešimą už „negailestingą savęs 
plakimą“, išskaičiuojant Amerikos prob
lemas. 250-ių puslapių 'skyrius apie Rytų 
Europą įvertinamas, kaip „genas niūriosios 
gyvenimo pusės komunistinėse šalyse ele
mentorius“. (ELA)

„KOMUNISTAS“ PATVIRTINA 
„KRONIKOS“ ŽINIAS

Lietuvos Komjaunimo CK sekretorė S. 
Vaškevičienė patvirtino, „LKB Kronikos“ 
teiginius, kad Lietuvos mokyklos yra pa
verstos indoktrinacijos fabrikai'S, kurių 
pagrindinis tikslas yra mokinių komunis- 
tinimas :r nureliginimas. Ji rašo: „Nema
žai įdomių ir visapusiškų renginių vyksta 
Vilkaviškio rajono Kybartų vidurinėje 
mokykloje, Šilalės rajono pajūrio viduri
nėje mokykloje. Juose praktiškai dalyvau
ja visi moksleiviai. Bet kai kuriose kla
sėse čia kas trečias moksleivis nepriklau
so pionierių organizacijai. Daugeliui truk
do tėvų religingumas, pačių vaikų taiks
tymasis su religija. Gerai, kad pionierių 
dlraugovė, jos vadovai neatriboja nuo ko
lektyvo gyvenimo vaikų su nestabilia ar 
klaidinga pasaulėžiūra, leidžia jiems pa
justi vaikystės džiaugsmą. Bet patys 
moksleiviai? Veiksmai, poelgiai, neparem
ti įsitikinimais, negali būti stabilūs, kryp
tingi. Kaip jie elgsis sudėtingomis aplin
kybėmis, kurios neabejotinai ne kartą iš
kils jų gyvenime? Bendrojo lavinimo mo
kykla, komjaunimo ir pionierių organiza
cijos privalo auklėti ateistus, sugebančius 
apginti savo idėjinius įsitikinimus, įtikin
ti kitus. Šiandien pionierių organizacijos 
funkcijos pasireiškia tuo, kad ji privalo 
dairyti ideologinį poveikį visose srityse, 
kiekvienoje ląstelėje, kurioje vyksta vai
ko gyvenimas, turi tapti pirmąja pakopa 
kiekvieno jauno žmogaus politinėje bio
grafijoje“. (Komunistas, Nr. 5, 1980).

(ELTA)

ELTOS PRIEDAS APIE ŽMOGAUS 
TEISES

Rugpjūčio mėnesį buvo išleistas Specia
lus ELTOS biuletenio angliškas priedas 
apie „Žmogaus teises ir pogrindžio spau
dą Lietuvoje“. Pavyzdžiais iš šių metų 
savilaidos paliečiamos šios temos: Laisvo 
apsisprendimo paneigimas; Ataka prieš 
neoficialią spaudą; Rusifikacija; Piktnau
džiavimas psichiatrija; Sąžinės kaliniai; 
Teisės emigruoti paneigimas; Cenzūra;

PAŠA ULYJE
LITERATŪRINĖ NOBELIO PREMIJA 

CZESLAWUI MILOSZUI
'Literatūrinė Nobelio premija šiais me

tais paskinta Lietuvoj gimusiam lenkų po
etui Czeslawui Miloszui, profesoriaujan
čiam Berkeley universitete Kalifornijoje.

Kai kas galvoje, kad Lenkijos įvykiai 
nulėmė paskyrimą.

RYTŲ VOKIETIJA GINASI 
VAKARIEČIŲ

Lankydami savo gimines ir pažįstamus, 
kasmet apie 8 mil. Vakarų Vokietijos pi
liečių apsilanko Rytų Vokietijoje (rytie
čiams keliauti į V. Vokietija neleidžiama).

Norėdama pristabdyti tą lankymąsi, 
Rytų Vokietija padidino pinigų sumas; 
kurias svečiai privalo išleisti. Suaugusie
ji ligi šiol privalėdavo išleisti 13 markių 
(3 sv.) per dieną o dabar nustatyta 25 m. 
Pensininkams nebūdavo tai taikoma, bet 
dabar jie turės atsigabenti suaugusiųjų 
normą. 6-15 m. amžiaus vaikams nustaty
ta 7,50 m., 6 jiems, .kaip ir pensininkams, 
būdavo daroma išimtis.

Stebėtojai spėja, kad R. Vokietiją gąs
dina Lenkijos įvykiai ir ji nenori tos dau
gybės svečiių.

2.000 DEMONSTRAVO TALINE
Remdamasis iš Stockholm© gautomis 

žiniomis, britų „The Daily Telegraph“ 
spalio 6 d. paskelbė, kad Talino gatvėmis 
spalio 1 ir 3 dienomis žygiavo apie 2.000

Kas valdys JAV: kaubojus ar pamokslininkas?
Carteniui per tuos ketvertą metų daug 

kur nepasisekė, čia jis kaip nors perdaug 
paskubėdavo, plačiau neapsvarstęs reika
lo, ir sukeldavo amerikiečių nepasitenki
nimą. čia sąjungininkams pavesdavo kurį 
nors sunkiai įvykdomą uždavinį, iš anks
to su jais nepasitaręs. Tačiau Amerika vis- 
tiek dar labiau jį vertino negu Iškylantį 
jo varžovą Reaganą iš pradžių net ir tada, 
kai jau buvo prasidėjusi rinkiminė kam
panija'. Dalį 'amerikiečių, atrodė, baido 
Reagano politikos griežtumas, ir dėl to 
priešrinkiminėms varžyboms vykstant iš 
pradžių ’apklausinėjimai vis rodė, kad 
daugiau pasisakė už Carterį, negu už aną 
buvusį filmų aktorių, juose vaidinusį, daž- 
niauislai kaubojų, bet metusį tą profesiją 
ir atėjusį į politiką — jis gi buvo išrinktas 
Kalifornijos gubernatorium.

Kelkiu balsu pragys ligi šiol dar prezi
dentu nebuvęs Reaganas, galima tik spė
lioti. Ką kandidatai dabar kalba, tai yra 
skirta tik rinkėjams patraukti, nes 'išrink
ti paprastai derina savo politiką pagal 
dienos reikalavimus, pagal įvykius švel
nina ar stiprina ją. Tačiau žadėtoji link
mė maždaug išlaikoma. Dėl to dalį ame
rikiečių ir jų .sąjungininkų gąsdina ypač 
Reagano užsienio politika. Kritikuodamas 
Carterio politiką, juk jis yra pasakęs: 
„Galimybė varžytis dėl ginklavimosi yra 
viena kortų, kuria iki šiol nesinaudota.“ 
Jo tvirtinimu, ta korta turėjo būti nau
dojamasi pasitarimuose su Sov. Sąjunga. 
Jis ryžtųsi tai pataisyti. Pirmiausia atsi
sakytų SALT II sutarties dėl atominių 
ginklų 'apribojimo, nes ji turi trūkumų (ir 
tai pripažįsta visos Vakarų valstybės) ir 
sudaryta su visokiomis nuolaidomis Sov. 
Sąjungai po ilgų derybų ir tampymosi’. 
Be 'kita ko, JAV ligi šiol nėra jos patvir
tinusios. Jis, priešingai, siūlo aktyviai da
lyvauti ginklavimosi varžybose tol, kol 
Sov. Sąjunga išsisems.

Tokią politiką jis galėtų vykdyti. Galė
tų atgaivinti planą pradėti gaminti BI 
bombonešius ir neutroninę bombą, kurios 
gaminimą Carteris yra sustabdęs. Galėtų 
baigti vystyti MX 'sistemą, antibalistinių 
maketų, leizerių. Tam reikėtų padidinti ka
rinį biudžetą, kuris pagal dolerio vertę vis- 
tiek būtų mažesnis už sovietinį.

Ko kai kurie -amerikiečiai ir sąjungu 
nirikai bijo, tai kad tokios varžybos nepa- 
slkatintų Sov. Sąjungos pradėti atominio 
karo. Priemonių ji turi ir vis daugiau ga
minasi, o Amerikos besaikis ginklavima- 
sis galįs išsekinti priešo kantrybę ir pri
versti jį rizikuoti. Be to, ginklavimosi var
žybose ir Amerikos sąjungininkams tektų 
nemaža našta.

Sako, Reaganas norįs pasiimti policinin-

Mažumų kultūrinės teisės; Religijos per
sekiojimas. Vedamajame „Helsinkio susi
tarimai — pašaipos Objektas Lietuvoje“ 
rašoma', kad pastaruoju metu žmogaus 
teisės ten dar labiau pažeidinėjamos. Sa- 
viliaidinės spaudos pagalba, lietuvių tau
ta byloja pasauliui, kad ji „nesileis būti 
nutildoma“, ir kad ji „atsisako priimti 
melus, kuriuos apie ją skleidžia okupaci
nė valdžia“. (ELTA) 

moksleivių minia (15-18 m. amžiaus jau
nuoliai). Jie nešė draudžiamąją tautinę 
mėlyną - juodą - baltą vėliavą iir šūkius, 
reikalaujančius laisvės, iškeldinti iš Es
tijos joje apgyvendintus rusus, geresnių 
pietų mokyklose ir kad žmoniškiau būtų 
šildomos mokyklų klasės.

Policija neleido jiems pasiekti rūmų, 
.kurtuose dirba 'vyriausybė. 'Grumtynių me
tu daug buvo sužeista. Apie 150 sulaikyta, 
bet daugumas paleisti.

Kai kas spėja, kad tam jaunimus. įtakos 
padarę Lenkijos įvykiai. O kai kas sako, 
kad tokia priežastis nebūtinai tikra. Ne
paprastas krašto rusinimas pribaigia net 
ir vaikų kantrybę, nes jau vaikų darže
liuose mokoma rusų kalbos.

VENGRIJOS VYRIAUSYBĖ IŠKLAUSĖ 
PROFSĄJUNGŲ PAGEIDAVIMŲ

Vengrijoje pirmą kartą profesinės są
jungos tarėsi su vyriausybės .atstovais dėl 
geresnio .planavimo, atlyginimų ir gyven
tojų aprūpinimo būtiniausiomis prekėmis.

Vyriausybė profesinių sąjungų pasiūly
mus turėsianti galvoje, kai bus sudarinė
jamas penkmečio planas.
AMINO DALINIAI VERŽIASI Į UGANDĄ

Vakarinėje Nilo srityje į šiaurės vaka
rų Ugandą iš Zairės ar Sudano įsiveržė 
buvusio prezidento Amino kariuomenės li
kučiai. Tanzanijos daliniai su tankais ir 
.artilerija pajudėjo kovoti su jais.

Prieš 18 mėnesių pabėgęs Aminas dabar 
gyvenąs Saudžio Arabijoje. Spėjama, kad 
Saudžio Arabija bus apginklavusi tuos da
bar įsiveržusius dalinius.

ko vaidmenį pasitarimuose su Sov. Sąjun
ga ir bandyti parklupdyti Kremlių, o tai 
būtų pavojingas žaidimas.

Carteris operavo daugiau nuolaidomis. 
Jis ir neutroninės bombos atsiSakė, ir 
Amerikos bei Europos apginklavimas nau
jomis 'atominėmis raketomis dar tebėra 
pusiau pakibęs ore. Dar jis yra sutikęs 
tartis dėl ginklavimosi apribojimo. Ap
skritai jis yra taikos žmogus, nors jo mar
kę 'apgadino nepasisekęs bandymas išgel
bėti Irane laikomuosius įkaitus, skubus 
patvarkymas nebeduoti Sov. Sąjungai grū
dų, kuris buvo taikomas ir sąjunginin
kams ir toli gražu nebuvo sėkmingas, 
olimpiados boikotas ir t.t.

Į prezidentus jis atėjo su moralinėmis 
intencijomis. Dar neseni buvo prez. Nixo- 
ną sukompromitavusieji skandalai, o Car
teris ėjo su pažadu; kad nebus jokios ko
rupcijos, atgims Amerika. Didelių skan
dalų, tiesa, jo prezidentavimo laikais nėra 
buvę. Kur nors susipainioję ministerial 
tuoj pat pasitraukdavo. Net už brolio Bi- 
lio veiksmus prezidentas vargu ar atsa
kingas.

O dėl ko Amerika pati ima svyruoti, ku
ri reikėtų pasirinkti, ar karingąjį Reaga
ną, kuris ir šiaip didesnį atkutimą žada, 
ar liga šiol valdžiusį Carterį, tai ir rinki
minė kampanija nemaža sverianti. Jau: ne
maža buvo rašyta; kad smarkokai susenęs 
Reaganas turįs labai šlubuojančią atmintį 
ir kitokias su senatve susijusias ydas. Ta
čiau Carterio markė yra apsmukusi. Svar
biausia, esą, dėl to, kad jis Iš seno įpra
timo nesilaikąs žaidimo taisyklių. Jau kai 
jis buvęs renkamas Georgios valstybės 
gubernatorium, tai savo varžovą stengęsis 
paguldyti ant menčių: norėdamas pasiro
dyti ypač baltas, jis Skleidęs fotografiją 
to kito kandidato, apsikabinusio juoduką. 
Dabar jis Reaganą asmeniškai gnyba, kur 
tik galėdamas. Jis tvirtina, kad Reaganas 
suskaldysiąs Ameriką — .atskarsiąs baltąjį 
nuo juodo, žydą nuo krikščionies, šiaurie
tį nuo pietiečio, miestietį nuo kaimiečio. 
Jo patarėjai sako, kad prezidentui šitaip 
kalbėti netinka, kai ką Carteris paskui 
viešai 'apgaili, bet 'apsigrįžęs ir vėl palei
džia srovę tokių pat insinuacijų.

Jų vidaus politika ir Išsiskiria ir sutam
pa. Reaganas tvirtina, kad Amerika yra 
pakankamai turtingas kraštas, jos žmo
nės darbštūs, ir jeigu vyriausybė nedary
tų nereikalingų išlaidų, tai ir infliacija 
būtų pristabdyta. Carteris aiškina, kad 
infliaciją didina naftos įsivežimas, o pra
monės gamybą mažina po karo Iškilusios 
tokios valstybės, kaip Japonija ir Vakarų 
Vokietija, Pagal tą aiškinimą išeitų, kad 
nebus iš ko perdaug mažinti mokesčių, 
kaip žada Reaganas. Gal ir nebus.

Rinkimai jau čia pat, ir ne tik Amerika, 
bet ir kiti kraštai susidomėję laukia, ku
ris iš tų dviejų kandidatų perims JAV 
valdžios vairą.

Dar yra trečias kandidatas, nepriklau
somu einąs Andersonas. Sunku tikėti, kad 
jis galėtų laimėti. Tačiau jis surinks, tur 
būt, nemaža balsų, kurie šiaip galėtų būti 
atiduoti už kurį nors tų pagrindinių kan
didatų.

7 dienos
— Afganistanas ,į savo tautinę armiją 

imąs vaikus nuo 14 metų amžiaus (o jo 
armiją sudaro 30-35.000 vyrų).

— Britanijos kasyklų darbininkų profe
sinė sąjunga reikalaus pakelti savo na
riams atlyginimus 36 procentais (anglį ar
dantieji tada gautų apie 10.000 sv. me
tams).

— Rytų Vokietija uždraudė sklandymo 
Sportą (kas gaminsis sklandytuvą, galės 
būti baudžiamas iki 125 sv.).

— Popiežius priėmė Tibeto budistų va
dą Dalai Lamą, kuris dabar kaip pabėgė
lis gyvena Indijoje.

— Kinijos sostinė Pekinas turi 4 mil. 
gyventojų, bet jame tėra tik 120 užkandi
nių, todėl vietinis laikraštis pasiūlė, kad 
gatvėse būtų pradėta pardavinėti dešrelės 
ir kotletai.

— Graikai nutarė bandyti iškelti ėš jū
ros dugno senovinius romėnų laivus, ku
rie paskendo, kai Oktavius sumušė Mar
kaus Antoniaus ir Egipto karalienės Kle
opatros armiją.

— Lenkijos ministeris pirmininkas Pin- 
kowskis ne tik vadovaus vyriausybei, bet 
taip pat rūpinsis krašto gynyba, 'krašto vi
daus saugumu, finansine politika ir net 
statistika.

— Palyginti su 1978 m., Prancūzijos 
parfumų ir kitokių pasigražinimo priemo
nių eksportas padidėjo 21 procentu (pra
eitais metais parduota užsieniams už 3.38 
milijardus frankų, arba 338 milijonus sva
rų).

— Lenkijos .spauda paminėjo, kad Czes
law Milosz gavo Nobelio premiją.

— Japonijos vyriausybė neranda jokio 
teisinio pagrindo atiduoti Sov. Sąjungai 
tuos turtus, kurie dabar iškeliami iš Japo
nijos pakrantėje prieš 75 metus pasken
dusio rusų laivo (o turtų jame būsią gal 
už 16 milijardų svarų — aukso ir brange
nybių).

— Turkiją valdantieji kariniai vadai 
paleido suimtuosius buvusį minasterį pir
mininką Demirelį ir opozicijos vadą Ece- 
vitą ir daugiau kaip 50 parlamento narių.

— Nobelio taikos premija paskirta savo 
krašte už žmogaus teises kovojančiam ar- 
gentiniečiui Adolfo Perez Esquivel.

— Kuba paleido iš kalėjimų apie 40 
amerikiečių, kurie galės grįžti namo (tarp 
jų yra 10, kurie į Kubą lėktuvus nuvarė, 
o kiti pažeidė oro erdvę, platino religinę 
literatūrą, pardavinėjo narkotikus).

— Rytų Vokietija reikalauja, kad Va
karų Vokietija pripažintų, jog yra dvi Vo
kietijos, nes tik tada būsią galima page
rinti santykius.

KALTINAMA ČIA
Skaitytojai, be abejo, dar atsimena tą 

baisų atsitikimą, kai prieš porą metų Gu- 
janos džiunglėse išsinuodijo ir išsišaudė 
rezginė sekta — žuvo 914 ten nuviliotų 
ameriknlečių, įkūrusių savo koloniją.

Dabar 5 vaikai ten nužudyto kongres- 
mano Ryan ir trijų nužudytų žurnalistų 
giminės pakaltino amerikiečių žvalgybos 
organizaciją ČIA, kad ji -artimeii blelndlra- 
darbiavo su tos sektos vadu Jones ir per 
jį stengėsi išbandyti; kaip galima masiš
kai veikti žmonių protus.

Kaltinimui pagrindo davė taf, kad toje 
kolonijoje buvo rasti palikti dideli kie
kiai narkotiko, skirto žmonių galvojimui 
paveikti. Tas narkotikas esąs lygiai toks 
pat, ikoikį naudoja ČIA, vykdydama savo 
bandymų programą.

KAI KURIE IMIGRANTAI 
NEPATENKINTI IZRAELYJE

Apie l.'OOO ‘stovyklose Haifoje laikomų 
imigrantų iš Sov. Sąjungos buvo pradėję 
streiką. Jie nepatenkinti, kad Izraelio vy
riausybė neparūpina jiems darbų ir 'butų. 
Kai kurie -stovyklose esą pralaikomi po 
porą metų. Prasiveržiąs ir pavydas tiems 
anksčiau .atvažiavusiems, kurie turi gerus 
darbus ir jau -suspėjo įsitaisyti automobi
lius.

Vyriausybės atstovai sako, jog bėda su 
tais stovyklose laikomaisiais esanti ta, 
kad jie visi veržiasi gyventi būtinai Hai- 
foje, dideliame mieste. Kita bėda esanti 
ta, kad jie, atvažiavę iš didelio krašto, 
turi -siauras specialybes, kurių Izraelyje 
negalima pritaikyti. Arba, sako, ką dary
ti su tais, kurie dėstė marksizmą-leniniz
mą? Arba jeigu per metus atvažiuoja ko
kie 600 dailininkų ir muzikų?

Iš praeitais metais atvažiavusių 2.300 
buvo apmokyti naujos specialybės. Dau 
gutmas patenkinti darbais ir 'burtais. Po 
penkerių metų70 procentų jau dirba savo 
senųjų specialybių darbą. Apie 24 procen
tai jau pirmaisiais metais pajėgę įsitai
syti automobilius.

SIRIJA — RUSIJOS SĄJUNGININKAS
Sirijos prez. Asadas Maskvoje pasirašė 

draugiškumo ir bendradarbiavimo sutartį, 
pagal kurią karo atveju abu kraštai pasi
žadėjo eiti vienas kito ginti.

Tokia sutartis ypač gąsdina Izraelį.

ŽEMĖS DREBĖJIMO PADARINIAI
Žemės drebėjimas spalio 10 d. vakari

niame Alžyre sugriovė EI Asnamo miestą 
ir -apylinkės kaimus. Spėjama, kad žuvo 
apie 25.000.

Paskutinis prieš šitą drebėjimas ten 
įvyko 1954 m.

TAMPYMASIS DĖL PROFSĄJUNGŲ 
STATUTO

Prasidėjo ginčas dėl naujųjų Lenkijos 
profesinių sąjungų statuto (be kita ko, jos 
pasivadino Solidarumu).

Įstaigos reikalauja, kad jos į savo sta
tutą būtinai įrašytų paragrafą -apie Ištiki
mybę komunistų partijai ir socialistinei 
■santvarkai.

Gindamiesi tokio reikalavimo, prof, są
jungų vadai sako, kad tai j.au yra politika 
ir kad susitarimuose Gdans'ko streiko me
tu darbininkų atstovai pripažino komunis
tų partijos vadovaujamą vaidmenį ir 
konstituciją.

PERĖMĖ PAREIGAS PREZIDENTĖ 
FINNBOGADOTTIR

Islandija prezidente išsirinko 50 m. am
žiaus Vigdis Finnbogadottir, kuri jau pe
rėmė pareigas ir atidarė parlamento sesi
ją, užsienio kraštų televizijoms rodant di
džiulį susidomėjimą.

Kadaise ji su kairiaisiais reiškė protes
tą prieš amerikiečių bazę, bet dabar pasi
dariusi realistė.

Kai gyvieji pavydės įnirusiems
Kai kuriuose kraštuose vis daugėja 

žmonių, kurie įsitikinę, kad karas jau čia 
pat. O koks bus tas kar-as? Gal toks, kokį 
mūsų daugumas dar atsimename, o gal ir 
atominis, nes, štai, ir britai sako, kad tos 
■pajėgos, kurios dabar yra Europoje, tik
riausiai nepajėgtų atlaikyti sovietinių tan
kų masės ir kitokių ginklų telkinių ir tu
rėtų pradėti naudotis atomu.

O jei tomis baisiomis bus pradėta svai
dytis, tai jau ne tokiomis mažytėmis, ko
kios buvo anuomet numestos .ant Japonijos 
miestų ir vistiek -dar tebeatsimenamos vi
same pasaulyje, tiek jos prižudė žmonių. 
O jeigu pora stiprių bombų būtų numesta 
-ant New Yorko, tai žūtų, sako, 14 milijo
nų. Jei kas gyvas liktų — gailėtųsi, kad 
nežuvo. Net ir nesužeistas išlikęs greit pa
jus, kad nėra ko valgyti, ir ligos tuoj ims 
plisti.

Sprogimo metu bus sugriautos ligoninės, 
žus gydytojai ir kitas ligoninių persona
las. Nežuvę dėl stiprios radiacijos nedrįs 
išeiti iš saugios vietos ir tarp -gaisrų apim
tų griuvėsių Ieškoti sužeistųjų. Taigi su
žeistieji mirs be jokios pagalbos, gailėda- 
miesi, k-ad jie nežuvo iš karto su tais spro
gimo metų sudegintais ar užgriautais.

Kas iš tikro atsisiks — niekas tikrai ne
žino, niekas neturi aiškesnio patyrimo. 
Tyrinėtojai net spėja, kad ir tose specia
liai statomose slėptuvėse žmonės sudegs 
kaip krematoriume, nes po -sprogimo dar 
siautės ugnies audros, o radiacija pasieks 
labai toli nuo sprogimo vietos, dėl to ir 
toliau gyvenančių dar milijonai žus greit 
ar nuo ligų kiek vėliau. Milijonai lavonų 
reiškia, kad tuoj prasidės visokias epide
mijos (o lavonų gi nebus kam -laidoti).

Yra galvojančių, kad atominis karas ga
li būti net ir dalinis: vieni ant kitų numes 
po vieną kitą 'bombą, šiek tiek pagąSd'ns 
ar atsilkerlšys ir pabaigs. Bet taip galvo- 
j-antieji esą nerealistai. Jeigu- pradės, tai 
stengsis sunaikinti vieni kitų tokių gink
lų atsargas, jr tiršta radiacija sunaikins 
abu kraštus, jeigu ne visą pasaulį. O kas 
liks, vargu bepajėgs žmonių giminę tęsti, 
nes radiacija ilgai laikysis ir palies tuos 
išlikusius.

Globalinio atominio karo metu išdegtų 
miškai, dėl to iš pagrindų pasikeistų kli
matas. Niekas nebesulaikytų saulė ultra
violetinių spindulių, ir būtų baisiai karš
ta — žmogus Išdrįstų lauk išeiti tik labai 
apsitudalojęs. žūtų gyvuliai ir augalai, iš
liktų tilk radiacijai atsparūs vabzdžiai, 
kurie platintų ligas.

Tarp optimistų yra :<r tokių, kurie gal
voja, kad kelios numestos bombas išgąs
dintų pasaulį ir tas siaubas sulaikytų nuo 
visiško sunaikinimo. Jeigu didelius tų 
ginklų arsenalus turintieji pradėtų, tai 
gal jau ir nebesustotų. Tačiau kasmet vis 
būna po keletą karų, kuriuos pradeda 
mažesni kraštai. Ne vienas ir jų Stengiasi 
pasigaminti -atominių ginklų ir gali suri
zikuoti panaudoti juos. Tai tikrai toksai 
mažesnio masto atominis karas gali išgąs
dinti pasaulį ir sulaikyti jį, kad nesusi- 
naiknntų.
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Nenorim 
Karaliaučiaus

(Iš Europos Lietuvių B-nių {suvažiavimo)

Atrodo, kad Studijų Savaitės ir Europos 
Lietuvių B-nių suvažiavimai prasidėjo 
maždaug apie tą patį laiką, t.y, prieš 27- 
28 metus. Tiktai kai studijų savaitės be 
pertraukos susirinko jau 27 kartus, Euro
pos L B-nės (turėjo tik slšltuntą suvažiavi
mą paskutinės studijų savaitės proga Ins- 
birudke.

Pirmieji penki suvažiavimai įvyko be
veik kas metai: Londone (1952 m.), Ha
noveryje (1953 m.), Paryžiuje (1954 m.), 
Zueniche (1955 m.), Romoje (1957 m. ).

Tie penki suvažiavimai nebuvo siejami 
su jokiais kiltais parengimais ir, mano 
nuomone, įgaudavo daugiau reikšmės, ne
gu . dabartiniai, būdavo iškilmingesni. 
Trukdavo Knis dienas. Garbingų svečių 
sveikinimai ir kitos kalbos būdavo trans
liuojama į Lietuvą per Amerikos Balsą ir 
V'aJtlikano ir Romos radijus.

Po (penktojo suvažiavimo Romoje įvyko 
beveik 20 metų pertrauka, iki Europos 
B-nės vėl pradėjo posėdžiauti, tik jau kar
tu su studijų savaitėmis. Prie pasikeitu
sių aplinkybių tai, tur būt, yra neišven
giama.

Paskutinį suvažiavimą sukvietė Vokieti
jos L. B-nės Krašto Valdyba, ir jos pirmi
ninkas Andrius Šmitas pirmininkavo po
sėdžiams, kurie truko du popiečius, sek
retoriavo dr. J. Pečiulionytė iš Šveicarijos. 
Svečių tarpe buvo vyskupas A. Dcksnys, 
Lietuvos Įgaliotas Ministras dr. A. Geru
tis ir PLB pirm. inž. V. Kamantas. Jauni
mui atstovavo M. Landas iš Vokietijos, J. 
Podvoidkis iš D. Britanijos ir S. Kubilius 
iš Italijos.

(Iš svarstytųjų dalykų gal reiktų išrink
ti keturis punktus: PLB politinę veiklą, 
Vasario 16 gimnaziją, „Europos Lietuvį“ 
ir bendruosius renginius.

Pradedant nuo paskutinio punkto, buvo 
pritarta, kad peikia ruošti daugiau euro
pietiško masto parengimų, ir buvo ragi
nama kuo gausiau dalyvauti Lietuvių 
Sodybos pavasario sąkrydyje.

Vasario 16 gimnazija yra sunkioje pa
dėtyje. Trūksta ir mokinių ir pinigų. Lie- 
Ituvildmis reikia surinkti .trečdalį reikiamos 
sumos, o surenkama dabar įtik ketvirtada
lis. Vokiečių pareigūnas teisingai pastebė
jo, kad jeigu lietuviams gimnazija tik 
tiek terūpi, tai kas čia mums?

„Europos Lietuvis“ buvo ir .giriamas ir 
baramas, bet galutinai buvo pasidžiaugta, 
kad turime lietuvišką laikraštį Europoje, 
ir bus dedamos pastangos suverbuoti dau
giau skaitytojų, tik jau tas nelemtas že
mėlapis, (kuris atsirado prie antraštės! 
Kaip Vienas dalyvis išsireiškė, mes daug 
dlambo įdėjome verbuodami draugus k'ta- 
taučių (tarpe, o Kas žemėlapis mūsų pastan
gas niekas paverčia. Žemėlapis nera
do gynėjų net D. Britanijos atstovų tarpe.

Kadangi „EL.“ yra Europos lietuvių 
laikraštis, leidėjai turėtų į tai atkreipti 
labai rimtą dėmesį ir tuojau.

Kiek ilgiau buvo kalbėtasi dėl L. B-vės 
politinės veikios. PLB pirm. V. Kamlamtas 
pageidavo, (kad Europos bendruomenės 
duotų tokiai veiklai savo pritarimą, kas 
ir buvo padaryta su sąlyga, kad ta veikla 
bus koordinuojama su Vliku.

Kitų metų Europos L. b-nių suvažiavi
mą kviečia Prancūzijos L. B-nė kartu su 
ten į vykstančia studijų savaite.

M. Bajorinas

Jaunieji ūkininkai laisvoje Lietuvoje
Perskaičiau Vyt. Alanto romaną iš Lie

tuvos ūkininkų gyvenimo „Liepkalnio so
dyba“. Perduoti vaizdai ir epizodai iš be
sikuriančios Lietuvos laikotarpio ir kaip 
viskas ‘vyko ūkininkų gyvenime. Romanas 
traukia skaitytąją savo intriga, kova už 
būvį ir jaunuolių prisirišimu prie žemės 
ūkio. Didelės problemos tada slėgė artoją, 
bet kartu buvo ir džiaugsmo pradėti gy
venti individualiai. Romane minimi ir 
Jaunieji ūkininkai, jų steigimas. Kadangi 
gyvenau ‘tame sūkuryje, noriu pasidalyti 
savo atsiminimais apie JŪR savo apylinkė 
je, kur veikiau apie 10 metų.

Jaunieji ūkininkai — kaimo pažiba. Už
augau Biržų aps., Daujėnų vis., Smiltynės 
vienkiemy. Tėveliai turėjo vos 6 hektarus 
prie miško. Pradžios mokykla buvo Dau- 
jėnuose, už trijų mylių, taigi gana toli bū
davo keliauti kasdien net ir blogu oru ir 
bot kokiu keliu. Žiemos metu tai Raudu- 
vės iš Smiltynės kaimo kantais paveždavo, 
nes jų du berniukai taip pat mokėsi. Vie
nas jų, Bronys, dabar gyvena Ispanijoj.

Susirinkęs iŠ visų kaimų, mokyklinis 
jaunimas Daujėnuose spietėsi į įvairias 
organizacijas. Pradžios mokykloj, atsikė
lus mokyt. Steponavičiui, "pradėta kalbėti 
apie Jaunųjų ūkininkų ratelio steigimą. 
Daugumas mokinių buvo ūkininkų vai
kai, mažažemių ar didesnių, ir jie mielai 
pradėjo veikti ir mokytis iš pat mažens 
žemės ūkio darbų ir atlikinėti įvairius 
darbus susirinkimuose. Pradėjom rašyti 
referatus, rengti gegužines, šaukti kas 
mėnesį sekmadieniais narių susirinkimus. 
Daugelis mūsų tada išėjo į visuomeninį 
darbą: išmokom, kaip pravesti susirinki
mus, gvildenti įvairias problemas, daly
vauti parodose, vaidinti, deklamuoti ir ra
šyti į savo spaudą, „ūkininko Patarėju
je“ buvo ir priedas „Jaunasis Ūkininkais“. 
Jame būdavo spausdinami straipsniai ir 
gamtos sekimo stočių pranešimai, ko- 
repondėncijos. O juk tada (1930-1936 m.) 
JŪR veikla buvo plačiai išplėsta. Mūsų 
ratelis tada Pasvalyje surengė pirmąją sa
vo parodą. Parodoje dalyvavome su savo 
žemės ūkio gaminiais ir gavome premijas. 
Norint gauti premiją, reikėjo vesti visą 
procedūrą: surašyti savo pasirinktojo rū
pintis gyvulio ar augalų visus nutikimus. 
Visa tai prižiūrėdavo JŪR vadovas mok. 
Steponavičius. Jis net po kelis kartus ap
lankydavo narius ir prižiūrėdavo, kad 
viskas mūsų pačių būtų auginama ar dir
bama. Turėjom prašyti tėvelių duoti dar
žo gabalą, leisti tvarte laikyti gyvulius, 
juos šerti ir ‘apskaičiuoti, kais kaip yra.

Parodose apsilankydavo daug žmonių. 
Kai kuriuos savo eksponatus mes galėda
vome ir parduoti. Tai būdavo jau1 mūsų 
pačių iniciatyva uždirbti pinigai. Tai, ži
noma, pereidavo į tėvelių kasą, bet smul
kių užtekdavo ir mums. Tai kėlė neapsa
komai didelį norą dirbti, kad sumedžiotu
me papildomų litų. O būdavo ūkininkams 
ir sunkių dienų, kai vasaros lietingos ar 
žiemkenčiai įšaldavo. Kartais ir pašarų 
sunku būdavo pasigaminti. Kai pradėta 
šėlti dobilai ir kitos žolės, tokio trūku
mo nebejausta.

Mes išeinam į darbą didį. Tai JŪR dai
na, nes mūsų žemė iš tikro žaliuoja ir žy
di. Tokia didelė meilė ir džiaugsmas tada 
mus supa. Sava mokykla, trispalvės plaz
da, laisvė ir (kūryba visais visais pašaliais, 
kaip sakydavo ūkininkai. Žemės ūkio ga
minių pilna turgūs, eksportas i užsienį. 
Mes, jaunieji, turėjome progos reikštis 
įvairiais būdalils. Ir žiemos metu, kai būna 
gilios sniego pusnys, rinkdavomės į susi

EUROPOS LIETUVIS

rinkimus, vykdome į kursus, kuriuos 
ruošdavo mūsų agronomai ar specialistai. 
Švietėmės ir kilome virš tų, kurie norėjo 

‘būti nuošaliai.
Štai teko dvi savaites išbūti Vabalnin

ke kursuose. Susirinko nemažas skaičius 
iš Biržų apskrities JŪR. Dirbome kasdien 
visokius darbus. Ir nagingų buvo mūsų 
tarpe, talentingų. Nors buvo šalta, snie
guota, bet taip susiklostė, kad į namus 
turėjau pėsčias keliauti 'apie 20 km vienas. 
Akyse ašaros, o širdy džiaugsmas, kad ga
lėjau pasisemti sau mokslo.

Taip, Daujėnų JŪR buvo mano visuo
meninio darbo pradžia. Jam kelerius me
tus pirmininkavau. Toks didelis noras bu
vo viską išgyventi, vadovauti, laimėti1, 
pasidaryti geru ūkininkaičiu. O to jauni
mėlio! Koks, prisimenu, buvo linksmas, 
šnekus, be puikybės ir sveikas. Tai įsiti
kinau, matydamas jį salės parengimų 
metu, o minėjimų metu visada būdavo iš
kelta JŪR vėliava su trispalve.

Taip susiklostė, kad turėjau palikti* sa
vo gyvenamąją vietą ir išeiti pas ūkinin
ką tarnauti Krinčino apylinkėje. Ten bū
damas, vėl įsijungiu į JŪR, kuriam vado
vavo mokyt. Janiulionis. Turėjau prašyti 
ūkininlką, kad jis duotų man gabalėlį že
mės, kuriame laisvu laiku auginau savo 
pasėlius. Davė, ir tęsiau sau užduotus dar
bus. Kartais sekmadieniais bėgdavau ir 
į Daujėnus (10 mylių) JŪR veikloje da
lyvauti. Tą veiklą taip išgyvendavau, kad. 
atrodo, be jos negaliu būti.

II Pasaulinio Karo siaubas artėjo į mū
sų namus, laukus ir žydinčias pievas. Iš 
Krinčino atkeliavau į Pasvalį. Čia vėl, 
pas ūkininkus tarnaudamas, mokiausi, 
laikiau egzaminus, iki atėjo laikas stoti į 
kariuomenę. Joje atbuvęs prieš pat aud
rą, vėl atsidūriau numylėtame ūkyje, ku
rį jau pats vedžiau. Čia užtiko pirmoji 
okupacija. Buvo be galo skaudu matyti, 
kai į Pasvalį atūžė sovietiniai tankai. Mū
sų, ūkininkų, širdyse užvirė neapykanta 
tik tada, kai pradėjo lankytis ragintojai 
ir grasintojai, kad turim vežti prievoles 
— tiek ir tiek kiaušinių, lašinių, grūdų, 
gyvulių ir t.t. Ruduo ir žiema padėjo 
ūkininkui apsigalvoti, kaip paskutinį 
grūdą apsaugoti pavasario sėjai, o gyvu
lius išslapstyti. Kai ką pardavėm mažiau 
auiginantilemis — popieriuje pardavėm, ūkį 
sumažinom. Nukrito ūkininkams ūpas 
dirbti, nes pareigūnai viską įsakinėjo, lie
pė vežti į surinkimo punktus. Ir važiavo 
suvaryti ūkininkai prievarta su raudonais 
Skudurais dainuodami į Pasvalį. Lyg ko
kia procesija. Sustoję kiti juokavo ir lai
dė replikas. Turgai jau buvo pranykę. 
Ūkininkai baimingai .slėpė ir veždami vie
šai parduoti bijojo, kad neįkliūtų.

Dingo mūsų Žemės Ūkio Rūmai, „ūki
ninko Patarėjas“ su „Jaunuoju Ūkinin
ku“. Atėjo „Valstiečių Laikraštis“, atseit, 
ūkininkų laikraštis. Kai kurie agronomai 
buvo išmesti iš įstaigų, kiti pasislėpė Ūk- 
ninkų žemės buvo dalijamos. Kaip skaudu 
buvo matyti ašarotomis akimis ūkininkus, 
(kuriuos palietė žemės dalijimas. Beturčiai 
jas nenoromis ėmė ,nes neturėjo suprati
mo, kaip ją 'dirbti. Negaliu perteikti vaiz
do, kas dėjosi Lietuvos ūkininko širdyje, 
kai jo prakaitu sukultasis ūkis buvo 
draikomas.

Nušvito kitas pavasaris, sudundėjo va
karų frontas, naciai okupavo mūsų kraš
tą. Ūkininkas išgyveno jų prievartą ir te
rorą. Gilus širdies skausmas neužgijo nė 
po 35 matų netekus savo gimtojo ūkio.

Bal. Brazdžionis

Lietuviai kunigai Maskvos 
olimpiadoje

Romos dienraštis „H Tempo“ rugpjūčio 
2 d. išsispausdino savo korespondento iš 
Maskvos straipsnį „Olimpiniame kaime su 
valstybiniais 'kunigais“. Straipsnio paant
raštė: „Trys lietuviai katalikų kunigai iš 
baimės vietoj dvasinių vadovų tapę poli
tiniais. štai kodėl italų vyskupų konfe
rencijos nusiųstas kun. Edmondo de Pan- 
filis geriau jautėsi tarp ortodoksų“, šitai 
„Tėviškės Žiburiuose“ atpasakojo prel. P. 
Jatulis.

Rašoma, kad olimpinių žaidynių metu 
Maskvos valdžia įvairių konfesijų sporti
ninkams buvo įrengusi koplyčias. Mask
voje veikia prancūzų šv. Liudviko parapi
ja. Sekmadieniais joje susirenka .apie 200 
tikinčųjų, daugiausia lenkų kilmės. Jie 
negali organizuoti ir mokyti kitus katekiz
mo. Bet tos parapijos dvasiškiai nebuvo 
nusiųsti į olimpiados kaimelį. O į ten bu
vo ‘atgabenti iš Lietuvos trys 'katalikų ku
nigai: kun. Paulius Kučinskas, kun. Joa- 
nes Vaivods iš Rygos ir kun. Gediminas 
Šūkis (Sukis) iš Panevėžio.

Tie trys kunigai atvyko į olimpinį kai
melį vieni pirmųjų, bet jie kiek varžėsi. 
Toliau rašoma: „'Laikydami mišias, maldų 
metu jie turėjo jungtis su savo vyskupui, 
bet jie jungėsi su kapituliniu vikaru. Al
girdu Gutausku. Kodėl? Juk Lietuvoje ir 
plačioje Rusijoje katalikams vadovauja 
Vilniaus vyskupija ir buvo žinoma, kad 
jos vyskupas yra Julijonas Steponavičius. 
Kodėl jie nesimeldė su savo vyskupui? Ta 
keistenybė nepaaiškėjo, kol liepos 16 d. 
neatvyko iš Romos Italijos paskirtasis 
kun. Edmondo de Panfilis. Jis apie tai 
paklausė, bet gavo neaiškų atsakymą. Pa
aiškėjo, kad titulinis Vilniaus vyskupas 
esąs „sutrukdytas“ ir negali vykdyti sa
vo ganytojiškų pareigų. Kaip tai? Paslap
tis. Trys lietuviai kunigai to nežinojo ar 
nenorėjo pasakyti? O kai kartais (vysku
pas) yra persekiojamas? Bet tai neturėtų 
būti: valdžia juk sakosi nepersekicijanti 
kunigų, net ir katalikų kunigų, jeigu jie 
nesikiša į politiką.“

Toliau korespondentas rašo, kad', laikant 
kun. Edmondui de Panfiliui mišias, tie 
trys lietuviai kunigai stovėjo arti, 'bet 'bu
vo lydimi politinio prižiūrėtojo ruso, ku
ris buvo valdžias pareigūnas kulto reika
lams. Pats kun. Edmondo jautėsi šnipinė
jamas ir kontroliuojamas. Jam buvo ne
jauku būti kartu su trimis lietuvių kuni
gais, nes jautėsi lyg jis būtų tik vedinas 
dvasiškis. Tie trys vietiniai-lietuviai (kuni
gą buvo visai nereikalingi: jie neturėjo 
nei lietuvių, nei rusų sportininkų katali
kų. Užsienio sportininkus austrus ir italus 
aptarnavo jų (pačių kapelionai.

Tas pats kun. Edmondo de Panfilis bu
vo pakviestas į Zagorsko archimandrito 
vienuolyną. Ta vieta yra apie 70 km nuo 
Maskvos. Jame jis sutiko rimtus barzdo
tus vienuolius, kurie gražiai jį priėmė. 
Tie vienuoliai tikisi, sako, sulaukti kada 
nors ir popiežių apsilankant. Maskvos 
patriarchas esąs jį pakvietęs. Kun. Edmon
do jautė vienuolių nuoširdumą, jie klau
sėsi ir laisvai kalbėjo. Nelaikė jie užčiau
pę bumų taip, kaip darė atsiųsti į olim
pinį kaimelį trys katalikų kunigai iš Lie
tuvos, pademonstravę palankumą valdžiai. 
Sako, „iš dvasinių patarnautojų (baimė 
juos pakeitė į politinius patarnautojus, į 
valstybinius kunigus“.
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Su lietuviais 
pasaulyje

KNYGA APIE LIETUVIŲ OPOZICIJĄ, 
1945 - 1980

„Opposition to Soviet Rule in Lithua
nia, 1945-1980“ — šiuo pavadinimu pasi
rodė stambus dr. Tomo Remeikio veika
las, kurį išleido Lituanistikos Instituto 
leidykla, o finansavo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. 680-ties puslapių knygą 
sudaro trys dalys: pirmojoje Remeikis 
analizuoja pokario rezistenciją Lietuvoje, 
o antrojoje ir trečiojoje pateikia atrinktus 
lietuvių opozicijos dokumentus. Autoriaus 
išvada: „Opozicijos Lietuvoje lapimtis ir 
intensyvumas rodo, kad per 35-rius sovie
tinės valdžios metus laisvo apsisprendimo 
ir nepriklausomos valstybės reikalavimai 
ne tik nesumažėjo, bet išsilaikė ir pasta
ruoju metu net suintensyvėjo. Tie reika
lavimai išreiškia viltį, kad nepriklauso
mybė bus atstatyta ir prievartinė siste
ma bus pašalinta“. (ELTA)

BENDRUOMENĖS DIENOS
K. DONELAIČIUI PAMINĖTI

Los Angeles mieste, Kalifornijoje, rug
sėjo 27-28 dienomis buvo suruoštos Lietu
vių 'bendruomenės dienos, skirtos paminė
ti Kristijono Donelaičio mirties 200 me
tų sukakčiai.

Pats minėjimas turėjo svarstybų formą. 
Jam vadovavo prof. dr. E. Tumienė, o tų 
svarstybų dalyviai buvo rašytojai B. Braz
džionis, J. Gliaudą, P. Visvydas, taip pat 
H. Tumas, dr. J. Avižienienė, E. Balceris. 
K. Donelaičio kūrinius deklamavo K Bal
trušaitytė ir dr. J. Skirtus.

Tų dienų proga buvo suruoštos 'jaunimo 
sporto varžybos ir dali. J. Juodelio kūri
nių paroda.
„AMERICAN ARTISTS“ APIE ALGMINO 

VIZIJAS
New Yorke leidžiamasis žurnalas „Ame- 

rican Artists“ rugpiūčio mėn. numeryje 
išsispausdino John Williams straipsnį, pa 
vadintą „Mitologinės Arvydo Algmino vi
zijos“.

Straipsnyje rašoma apie lietuvį daili
ninką, gimusį 1933 m. Klaipėdoje, baigusį 
Čikagoje dailės akademiją. Aptariami jo 
kūriniai, kurių net (kelių nuotraukomis 
pailiustruotas straipsnis.

Rašoma apie dailininką, o taip pat ir 
apie Lietuvą.

FILMAS APIE PREZ. A. SMETONĄ 
AMERIKOJE

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga tu
ri negarsinį filmą iš prez. A. Smetonos at
vykimo i JAV ir jo priėmimo įvairiuose 
miestuose.

Dabar filmuotojas Povilas Jasiukonis 
pasiėmė jį atnaujinti. Bus, tur būt, dar 
įrašyti paaiškinimai, ir vėliau žadama ro
dyti lituanistinėse mokyklose ir minėji
muose. Be to, norintieji galės kopijas įsi
gyti sau už atlyginimą.

GREIT DINGSTAM NUO ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS

A. Šernas sudarė įdomią vedybinę New
castle (Australija) lietuvių statistiką nuo 
1949 ilki 1980 m.

1949 m. į Newcastle atvyko 49 lietuviš
kos ir 28 mišrios 'šeimos, 1980 m., prasidė
jus antrajai kartai, liko tik 16 lietuviškų 
ir 101 mišri šeima.

Tuo laikotarpiu turėta 33 viengungiai 
vyrai tir 12 moterų, įskaitant ir 7 senutes.

Domas Bumeikis

U

Žemaičio atsiminimai
Vagys! Vagys! Taip šaukė svainio bro

lis Juozas Jurkus pusiaunaktį, Stipriai:, 
daužydamas duris. Svainis šoko iš lovos ir 
ėmlė skubiai rengtis. Sesuo ragino ir ma
ne keltis ir eiti kartu su svainiui šaltis 
buvo didelis, pleišėjo tvoros, tad mieliau 
būčiau pasilikęs šiltoje lovoje, bet, dlar 
kairią sesers paragintas, pakilau ir išėjau.

Juozų troboje buvo toks vaizdas: prie 
krosnies ant suoliuko sėdi jų kaimynė 
Kontautienė, skarą ant akių užsimauku
si. Ji ir šiaip buvo sudžiuvusi kaip mu
mija ir pajuodusi, o dabar atrodė dar la
biau sumenkusi. Ties jos kojomis guli 
maišas su lašiniais ir kumpiais. Vaikščio
dama po kambarį, Juozienė kartas nuo 
karto suduoda plaštaka j'aii į veidą.

— Še tau, vagillka', še!
Kontautienė tyli, tik nosimi šmurkščio

ja.
Kitoje (krosnies pusėje sėdi samdinė Zo

sė Varnaitė, taip pat nusiminusi ir apsi
verkusi. Svainis su įbroliu pasisveikino 
troboje, gerokai pakeikė vargšę Konitau- 
itienę ir išėjo jios vyro parvesti. Radę jį 
belaukianti žmonos. Parsivedė jau gero
kai apdaužytą ir kruvinu veidu. Pasodino 
jii šalia žmonos ta:p, kad tais maišas su 
lašiniais būtų tarp jų. Dabr vėl pridėjo 
mušti įkas kumščiu, kas ir lazda. Juozienė 
dabar nebemulšė, įtik skaitė tarsi ekzoritus: 
„Užsigeidėte Jurkaus trejų metų lašinių! 
Kur ne, nei grieko, nei nieko, imk sau ir 
nelškis! O paskui sau, nieko nedirbdami, 
ir ės svetimą naudą. Tinginiai prakeikti! 
Dirbkite ir turėsite, nė vogti nereikės!“

Jei jau visi muša, užmetu ir aš kar
kline Kantautui į galvą.

— Vyrai, dėl ko jūs mane mušaite? — 
klausia Kontaultas, gavęs smūgį.

Main pasidaro gaila jo. Iš 'tikrųjų, už ką 
aš jį mušiau? — klausiu save mintyse, sė
dėdamas kampe.

— Už ką tave mušame?! Vo šitą maita?!
— klausia Juozas, spirdamas koja į mai
šą su lašiniais ir kirsdamas pagaliu į gal
vą.

Kantautas susvyravo, bet greitai atsi
tiesė ir tylėjo.

Pagaliau man pasidairė keistai nemalo
nu čia sėdėti ir žiūrėti, kaip nusiginantį 
žmogų muša tlr plūsta, tai pasisakau svai
niui, kad noriu eiti namo. Svainis sulaikė 
mane ir pradėjo ‘kalbinti brolį leisti eiti 
namo Kantautui.

— O ką, ar tau vagių pagailo?! Nepa- 
dvės, nebijok, kad ir turme pasėdės! — 
šokosi Juozienė.

— Tylėk, Levike! — sudraudė Juozas 
žmoną.

Kantautus paleido, ir jie tylūs kaip še
šėliai išėjo namo.

— Gailai per mažai daviau tai pajuodė
lei. Kąd būč žinojus, jog paleisite, būčiau 
daugiau sudėjusi, — nenurimo Juozienė.

— Brolienei, užteks jau anirns, — rami
no Juozienę svainis.

Mums besirengiant išeiti, Juozas papar 
šakojo, kaip čia viskas atsitiko. Kantau- 
tienė susidraugavo su Juozų samdine Zo
se. Kas vakarą Kontautienė, (būdavo, vis 
čia ir ilgas valandas šnekasi su samdine 

jos kamaraitėje. Pagaliau ji pradeda kal
binti Zosę padėti jai pavogti Jurkaus tuos 
„trejų metų“ lašinius. Samdinė sakėsi bi
janti gridko.

— Nei čia grieko, nei čia nieko. Anei 
tur trejų metų lašinius, o mes nė krosne
lės neturime, — ramino Kontautienė sam
dinę. — Tik tu, Zosei, padėk, abiem bus 
gerai, — vis gundė.

Zosė išpasakojo šeimininkams. Juozas 
patarė mergaitei su pasiūlymu sutikti ir 
pasakyti jai, kada gali ateiti pasiimti la
šinių. Sutartą dieną Juozas prikimšo maišą 
lašinių ir kumpių ir padėjo prie Zosės ka- 
mlarois durų. Kontautienė -apie pusiaunak
tį atėjo paimti grobio. Zosė padavė jai 
maišą, ir padėjo užsikelti ant peties.

— Ponideivali, tau dėkui ir tau, 'Zosike,
— tyliai dėkojo ji išeidama.

Už (trobos kampo jos laukė Juozas.
— Mata, kalė, juk ir išdavė! — sušuko 

Kontautienė pagauta.
Kantautai turėjo šešių ar septynių ha 

ūkelį, kurį jie paveldėjo iš Kontautienės 
tėvų. Kontautienės tėvas, atrodo, gyveno 
neblogai, nes, iš buvusių sodyboje trijų 
trobesių gyvenamasis namas dar ir dabar 
gražiai atrodė. Kantautai patys žemės ne
dirbo ir gyvulių nelaikė. Jaunieji, paveldė
ję ūkelį, visų pirmiausia kurui sunaudojo 
trobas. 'Baigę doroti jas, griebėsi už tvar
tų, daržinės.

— Basistaitysime geresnius, jei reikės,
— atsakydavę klausiantiems.

Kantautai abu buvo nuostabūs tinginiai, 
bet nekvaili. O pati apylinkėje buvo žino
ma audėja, mokėjusi austi net per dvide
šimt keturias nytis. Tik tingėjo austi — 
vis laiko neturinti. Ji išmokė ir mano glo
bėją Zosikę Jurikutę austi ir nerti raštuo
tus nėrinius. Jis pats mokėjo šiek tiek mū
ryti. Mūrijo jis ir mums duonkepį. Bet il

gai. O dirbo taip ilgai (tris savaites), kad 
galėtų ilgiau gerai ir sočiai pasivalgyti.

Tačiau jie nebuvo vagys. Toji Jurkaus 
„trejų metų“ lašinių vagystė, tur būt, ir 
buvo pirmoji ir paskutinė, nes gana liūd
nai baigėsi. Pusė metų po to jie niekur 
nesirodė.

Jaujos veins. Vieniais metais per Užga
vėnes keletas berniukų ir mergaičių susi
rinkome pas kaimyną Girdvainį jaujoje 
pasiliniguotij. Girdvainienės pavaišinti 
Užgavėnių kepsniais, tuojau susimetėme 
į seną seną jaują, kuri buvo Beržyno kal
no papėdėje prie mūsų tankaus alksnyno. 
Ten kiekvieną vasarą perėdavo grakščioji 
šarka. Girdvainio buvau įpareigotas žiū
rėti tvarkos jaujoje, ypač būti atsargiems 
su žiburiu. Taigi ‘buvau atsakingas.

Susimetę j jaują, bematant įsitaisėme 
linginę dlr pradėjome liniguotis. Mergaites 
sodinome į vidurį, o berniukai, ant galų 
stovėdami, sudarė varomąją jėgą. Kai ku
rie išsisiūbuodavo taip aukštai, kad mažai 
betrukdavo išlėkti per balkį. Bijodamas 
atsakomybės už nelaimę, tokius mėgėjus 
aukštai pasiliiniguoti turėjau nuolat pri
stabdyti. Mergaitės ėmė klykti, kitos net 
pravirko. Tos daugiau jau nebesėdo į lin
ginę.

Ta'p įsilinksminę, užmiršome ir laiką. 
Ir kas čia gali sekti laiką, kai taip links
ma! Juk reikia išsūdūkti už visą ilgą ga
vėnią, kada septynias savaites negalėsi 
net švilptelti.

Staiga tint pirties džiovyklos ėmė me
kenti ožys. Mekena nelabasis taip biau- 
riai, kad mus visus net šiurpas nukrėtė. 
Žinojome, kad sodyboje nei ožio, nei ož
kos nėra. O čia dar ant pirties!

— Tur būt, jaujos veins, — kažkas pa
sakė iš būrio.

Taip mes, be abejo, ir visi galvojome. 

Nutilome, kaip vištos, vanagą pamačiiu- 
sios. Dar vienas kitas mėgino juokauti, 
bet, ožiui vis nenurimstant, pritilo ir tie. 
Mergaitės pirmosios spruko pro duris 
lauk, o paskui jas ir berniukai. Aš, kaip 
atsakingais tvarkdarys, negalėjau patikti 
žibinto. O kol jį nukabinau nuo vinies, pa
silikau jaujoje vienas. Bet ir jaujos vel
niais liovėsi mekenęs. Tačiau jaujoje vel
nio baimė spyrė skubėti paskui jau pabė
gusius. Tik baimė ir gėda būti išjuoktam 
(sulaikė mane. Į trobą parėjau žingsniu. 
Troboje svečio nė vieno neberadau. Šei
mininkių dukrelės išsigandusios kaip ave
lės kampe susiglaudusios kiūtojo. Ant vi
nies žibintą kabindamas, nugirdau už sie
nos, (kur gyveno Girdvainio pusininkas 
Kareiva', prislopintą kikenimą, „štai koks 
tas jaujos velnias!“ pagalvojau^ o kūną 
'taip ir atleido, tarsi kas staiga būtų nura
šęs jį nuo varžiusios virvės.

— Ar nebijosi pareiti namo? — paklau
sė Giirdvainiis.

— Ne, juk jaujos velnias jau atgulė 
anoje pusėje, — atsakau, supratęs, kad 
ožiu 'bliovė Kareiva, norėdamas mus iš 
jaujos išprašyti.

Tą pačią Užgavėnių dieną sesuo prikepė 
daugybę pumpuškų-blynų. Valgėme pilvus 
paspaudydami ir visad nesibijodami papil
dyti didžiąją apsirijimo nuodėmę, bet vis- 
tiek negalėjome visų sudoroti. Pelenų die
nos rytą sesuo padavė man didelį dubenį 

j tų puimpuškų ir paliepė sušerti vištoms.
Išsinešęs lauk ir susivadinęs vištas, 
ėmiau mėtyti joms po gabaliuką. Kažkaip 
netyčia kąsniuką nurijau ir pats. Puiku! 
Po to gabaliukai ėmė (kristi į manio bumą 

| daugiau nei vištoms, šiandien pumpuškos 
buvo daug skanesnės nei vakar.

(Ibu* daugiau)
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Gydytojas
iRaldlijiais tapo mums toks jau įprastas 

dalykas, kad Šiandien niekas nesistebi, jei 
eterio bangomis be pertraukos vyksta ry
čiai tarp tolimiausių pasaulio kampelių.

Tarptautiniais susitarimais radijo spekt
ras yra padalytas tarp visų pasaulio Salių. 
Didžiausi Šio spektro ruožai atitenka įvai
rių valstybių komercinėms stotims, tačiau 
keletas nedidelių ruožų yra paskirti radi
jo mėgėjams. O tokių leidimus turinčių 
radijo mėgėjų Šiuo laiku pasaulyje yra 
apie milijonas. Tai Šie eterio entuziastai 
su savo stotelėmis dienomis ir naktimis 
palaiko ryšius su po visą žemės rutulį iš
simėčiusiais draugais. Yra nemaža ir mė- 
gėjų-stebėtojų, kurie tik imtuvais seka 
eterį.

Jei kas rimčiau stebėtų eterį radijo mė
gėjų ruožuose, negalėtų nepastebėti radijo 
mėgėjiškos stotelės, dirbančios iš Bolivi
jos CP8AL šankintu. Ši stotelė eteryje 
pradeda veikti beveik be išimties 20 vai. 
GMT laiku 21.170 MHz dažnumu. Opera
torius dirba keliomis kalbomis, bet daž
niausiai naudoja vokiečių kalbą. Tuojau 
pastebima, kad jo signalo jau laukia sto
telės Europoje, ypač V. Vokietijoje ir 
Austrijoje.

Tarp šios stotelės ir jos korespondentų 
Europoje pastebima ir radijo mėgėjams 
neįprasta pokalbio tematika. Užmezgęs 
ryšį su kuriuo nors Europos operatorium, 
CP8AL po įprasto pasisveikinimo beveik 
be išimties nukrypsta į medicinos reika
lus. Stebėtojas pradeda suprasti, kad CP8 
AL stotelės operatorius yra gydytojas Ir 
kalbasi su savo profesijos kolegomis. Daž
nai jis nuoširdžiu, raminančiai skamban
čiu balsu pasakoja apie savo ligoninę 
Amazonės džiunglėse, apie problemas ir 
sunkumus, kuriuos jis ir jo personalas 
sutinka šiame tropiniame klimate. Ypač 
daug pastangų ir sunkaus darbo pareika
lauja dažnai epidemiškai siaučianti ma
liarija.

Negalima nepastebėti, kad šio gydytojo 
pacientai yra vietiniai beturčiai čiabuviai 
ir dar džiunglėse gyvenantieji indėnai.

Kas gi yra šis gydytojas ir kaip jis, pa
likęs civilizuotus Vakarus, atsidūrė Ama
zonės džiunglėse? Į šiuos klausimus gal 
geriausiai atsakys vieno P. Amerikos laik
raščio straipsnis, kuriame rašoma, kad jlie 
turi tik vieną ligoninę, kurią suplanavo ir 
įsteigė medikas misionierius Ferdinan 
das Aleksandras Bendoraitis, čia atsiųstas 
1962 m. su 5000 kg medikamentų. Gimęs 
Lietuvoje, gydytojas misionierius Alek
sandras Bendoraitis, 55 m. amžiaus, visą 
savo energiją skiria Bom Pastor ligoninei 
ir Medicinos socialiniam centrui ir teikia 
pagalbą į jį besikreipiantiems indėnams.

Prie Guapore upės įsteigęs Sagorana 
agrikultūrinę koloniją, jis bandė naują 
metodą pagelbėti vietiniams indėnams ir 
vargšams.

Pirmoji jo misija buvo teikti pagalbą 
raupsuotiesiems Afrikoje. Dabar jis ke
liauja Amazone, bandydamas perkelti čia
buvius į geresnes vietas, pakelt) jų 'gyve
nimo lygį. Jam darbuotis padeda septynių 
kalbų mokėjimas.

Kadangi ligoniai dažnai perpildo jo li
goninę, gydytojas Aleksandras rūpinasi, 
kad ligoninės ir socialinio centro organi
zacija būtų efektyvi. Kai indėnas kreipia
si į jį, prašydamas pagalbos, gydytojas 
daro visa, kad pagalba būtų suteikta.

San Joaquin, Bolivijoje, siaučiant epi
demijai, kai mirė daugiau kaip 800 žmo
nių, misionierius Bendoraitis padėjo iš
gelbėti šimtus žmonių gyvybių. Vyriausy
bė, pripažindama jo darbą, suteikė jam 
Captain of Corvette laipsnį ir davė Navai 
Order of Merit. Praeitais metais rugpiū- 
čio 7 d. jis buvo pakeltas į Captain of Fri
gate. Už indėnams teikiamą pagal
bą jis buvo 'apdovanotas Marechai Rondon 
medaliu. Už darbą tarp Guajara Mirim 
gyventojų jam buvo suteikta Guajaramira 
garbės pilietybė. 1978 m. gruodžio 19 d. 
Nacionalinė armija jį apdovanojo „Paci- 
ficadoro“ medaliu. Brazilų istorijos aka
demija San Paule apdovanojo jį Medai 
Marechai Deodoro Da Fonseca; praeito 
mėnesio 26 d. jam buvo suteiktas garbės 
titulas — Titular Member of the Acade
my. Gydytojas Aleksandras gavo The Or
der of Merit of Imprensa ir Rio de Janei
ro valstijoje, Imprensa sąjungos buvo pa
keltas į Grand Master.

Bon Pastor ligoninėje gavo klasės A kla
sifikaciją. Tokių ligoninių Rondonia yra 
tik dvi, viena 5-toj BEC, Porto Velho. Tai 
viena svarbiausių ligoninių Amazonėje.

Jis taip pat įsteigė radiją švietimo rei
kalams, kuris perduoda geriausias prog
ramas visoje apylinkėje. Sagrana įsteigė 
plytinę, kurioje pirmą kartą čia panaudo
tos modernios mašinos.

Radijo mėgėjų diapozonuose jis kiekvie- 
ną dieną kalbasi su savo draugais Brazili
joje ir užsieniuose. Kai ligoninė Lancha 
(ligoninė laive) plaukia Mamore ir Gua
pore upėmis, gydytojas Aleksandras palai
ko su šiuo laivu radijo ryšius.

Dr. F. A. Bendoraitis buvo Albert 
Schweitzer artimas draugas. Dr Aleksand
ras yra paskutinyS narys vienos turtih- 
giausių Lietuvos šeimų, kuri buvo depor
tuota į Sibirą. Dr. Albertui jės padėjo, 
dirbdamas jo ligoninėje asistentu. Gydy
tojo Aleksandro rankose numirė Albert 
Schweitzer sesuo ir artėjant mirčiai buvo 
jo guodžiama. Dr. Albert buvo garsiosios

džiunglėse
Lamb arene ligoninės raupsuotiesiems stei
gėjas. Jis buvo įšventintas kunigu katali
kų institute 1960. 1962 m. atvyko čia.

Iš Pacaas Novos indėnų, kalbančių 
Xapakuri kalbos tarme, jam pavyko su
burti 150 žmonių grupę, kurią jis švietė, 
maitino ir supažindino su civilizacija. 
Mokė juos vairuoti mašinas, sunkvežimius, 
traktorius ir laivelius. Gydytojas juos kas
dien lankė, nuvykdamas dviračiu.

Karui prasidėjus, Aleksandras buvo 
Austrijoj, todėl išvengė savo šeimos liki
mo — deportacijos į Sibirą.

Per metus jis išleidžia 300 tūkstančių 
medikamentams, 100 tūkstančių tenka 
laivui - ligoninei. 1978 m. jam buvo reika
linga 11,5 milijonų. Pinigus, jam suaukojo 
draugai Europoje ir JAV-bėse, kurie iš
girdę apie jo darbus, negali atsisakyti au
koti.

Gydytojas Aleksandras tik 35 procen
tus pajamų gauna iš valstybės, todėl pra
dėjo rinkti aukas. Jau 15 metų, kai au
kos plaukia iš viso pasaulio. Jis dar vis 
keliauja po Europą ir Š. Ameriką, rūpin
damasis aukų rinkimu.

Jo Lancha ligoninė (ligoninė laive) iš
plaukia iš Cabixi upės, ir kelionė papras
tai trunka apie 22 dienas. Laivas aptar
nauja alpie 700 žmonių (laivas yra tik 
22 m ilgio). Jame yra moderni medicinos 
ir odontologijos aparatūra, gydytojo kabi
netas, laboratorija analizėms ir 3 lovos. 
Tos 2180 km nusitęSiančios kelionės metu 
dešimtys sunkiai sergančių ligonių nuga
benami į artimiausias miestų ligonines.

1978 m. ligoninė atliko tokius darbus: 
21,860 konsultacijų, 15,227 laboratorinių 
analizių, 4,227 dantų gydymai, 539 elektri
niai gydymai, 1,879 Rentgeno peršvietimai 
9,418 greitosios pagalbos pasitarnavimai, 
153 ligoniai nuvežti ambulatorijos mašina, 
5,183 priėmimai į ligoninę, 430 operacijos.

Medicinos laivo darbo resultatai: 11 mė
nesinių kelionių, 3,482 dantų gydymai, 
6,267 vizitai, 1,887 įšvirkštimai, 42 ligoniai 
priimti į laivo ligoninę, 154 dienos išbūtos 
kelionėje, 953 kitokie patarnavimai.

Tuojau bus atidarytas pirmasis apylin
kėje kraujo bankas, kuris turės moder
niausią aparatūrą.

Kartas nuo karto susitinku su gyd. 
Aleksandru eteryje. Jis mėgsta pasikalbėti 
(kaip jis sako) „mums taip miela ir bran
gia lietuvių kalba“. Jis pasidalija su mani
mi savo rūpesčiais, problemomis ar nesėk
me savo darbuose.

— Pradžioje buvo sunku, labai sunku, 
— girdžiu imtuvo ausiniuose švelnų ir 
ramų gyd. Aleksandro balsą, atskridusį 
eteriu iš Amazonės džiunglių. — Jei pri
reikė kad ir mažiausios detalės — sraig
to ar vinies, reikėjo važiuoti net kelis šim
tus kilometrų parsivežti. Dabar jau kitaip. 
Daug kas nuveikta. Bet dar daug darbo 
laukia. Naujagimių mirtingumas pasiląai- 
sėtinai aukštas... Kad tik sveikata nesu- 
'šlubuotų. O viengungis esu.

Pirieš keletą savaičių gyd. Aleksandras 
lankėsi Europoje. Daugiausia važinėjo po 
V. Vokietiją ir Austriją. Bremeno radijas 
veda jam skirtą programą „Doktor im 
Urwald“, kuri transliuojama kiekvieną 
sekmadienį.

—• Bremeno stotyje buvau labai sujau
dintas nuoširdžiu sutikimu, — pasakoja 
gyd. Aleksandras. — Didelė minia žmonių 
jau laukė manęs su gėlėmis. Be šių ma
lonių geraširdžių žmonių negalėčiau tęsti 
savo darbo.

Jis ten buvo pakviestas dalyvauti savo 
„Doktor im Urwald“ radijo programoje.

Ryšį baigiame. Nuoširdžiai atsisveikina
me. Gyd. Aleksandras nuskuba „dar pa
dirbėti ligoninėje“. Aš išjungiu stotelės 
aparatūrą ir susimąstau. Krūtinę užlieja 
pagarba ir pasididžiavimas šiuo maloniu 
tautiečiu, kuris, atsižadėjęs civilizacijos 
teikiamų patogumų ir malonumų, savo 
nemažus gabumus, darbą, net savo gyve
nimą aukojo ir aukoja alkaniems varg
šams ir ligoniams tolimose džiunglėse.

Prisimenu, kartą dr. Aleksandras sakė:
— Mūsų šeimą išvežė į Sibirą, tai likau 

vienas kaip pirštas pasaulyje, todėl ir 
misionieriumi būti nėra taip sunku.

Šiandien, kai ir žmogiškosios vertybės 
vis dažniau bandomos matuoti šaltu ma
terializmo mastu, gyd. Aleksandro auka 
įgyja dar kilnesnę prasmę. Tegul Aukš
čiausiasis laimina šio gabaus ir nuoširdaus 
tautiečio darbus dar daug daug metų.

Norintieji susisiekti su kun. dr. F. A. 
Bendoraičiu, gali kreiptis šiuo adresu: 
Amateur Radio Station G4BYW, 4 Glene
agles Way, Fixby Park, Huddersfield HD2 
2NH. J. Lekesys

Skaitytojų laiškai
REIKĖTŲ PAVYZDŽIŲ, KAIP RAŠYTI 

DĖL KENČIANČIŲJŲ
Dažnai užtinkame laikraščiuose skatini

mų rašyti laškus Sibire kenčiantiems tau
tiečiams, taip pat parlamento nariams ar 
vyriausybėms apie juos.

Tikiu-, kad yra žmonių, kurie nepagaili 
laiko ir pašto ženklų. Tokių gal atsirastų 
ir daugiau, jeigu kas, gerai valdantis ang
lų kalbą, parašytų pavyzdį, kaėp tokie 
laiškai rašytini, nes juk mūsų didesnė 
dalis nėra išmokę gerai anglų kalbos.

Laukiame. A.G.

ŽVAIGŽDĖTASIS DANGUS

SPALIS
Rudenį dienos sparčiai 'trumpėja, nak

tys ilgėja. Kai pasitaiko giedras vakaras 
'be mėnesienos, tamsiame danguje ryš
kiau, negu vasarą, sužėri žvaigždės, šiau
riniame danguje viešpatauja vis tie pa
tys mums jau pažįstami žvaigždynai, o 
pietiniame — kaskart vis nauji. Įstabiau
sias šios dangaus srities žvaigždynas — 
Pegasas. Šviesiausios trys jo žvaigždės — 
alfa, beta, gama ir ketvirtoji žvaigždė į 
šiaurės rytus nuo šių trijų, priklausanti 
neryškiam Andromedos žvaigždynui, jo 
alfa, — sudaro beveik kvadratą. Tai ru
dens kvadratas, pakylantis mūsų geogra
finėse platumose maždaug į tokį aukštį, 
kaip vasarą Saulė. Šis įstabus žvaigždžių 
kvadratas padeda mums susipažinti ir su 
kaimynais. Į šiaurės vakarus nuo jo regė
sime Gulbę ir Lyrą. Nuo keturkampio 
Andromedos alfos i šiaurės rytus driekia
si Andromedos žvaigždynas, o į pietų ry
tus — ilgas Žuvų žvaigždynas. Pačiuose 
rytuose iš už horizonto kyla Banginis, o 
po vidurnakčio — TauraS.

Įdomūs mitologiniai padavimai siejami 
su Pegasu. Pegasas — tai sparnuotas žir
gas, išniręs iš gorgonos Medūzos kraujo 
ir jūros putų, kai ją nukirsdinęs šaunusis 
Persėjas. Padėjęs Persėjui išvaduoti prie 
uolos prikaltą ir jūrų pabaisai paliktą 
Andromedą, Pegasas paskui skrajojęs ir 
ganęsis Graikijos pievose.

Sizifo vaikaitis Belerofontas, žaisdamas 
su savo tėvo karaliaus Glauko lanku, ne
tyčia pataikęs į žmogų ir jį nukovęs. No
rėdamas išpirkti kaltę, turėjęs ištremtyje 
klajoti ir rasi globėją, kuris jį priimu 
prie namų aukuro ir šventomis apeigomis 
nuplautų pralieto kraujo dėmę. Laimė, 
patekęs į Tirinto karaliaus globą. Tačiau 
karaliaus žmona Stenebojė įsimylėjusi 
jaunikaitį ir bandžiusi jį sugundyti. Užpy- 
kuisi, kai nepasisekė, įskundusi vyrui. Ka
ralius, nenorėdamas pats bausti svečio, iš
siuntė j|į pas žentą į Likiją su laišku, ku
riame pavedė atvykusįjį nužudyti. Neno
rėdamas pats to daryti, Likijos valdovas 
pasiuntęs svečią į kalnus, kur gyvenusi 
pabaisa Chimera. Belerofontas išėjęs vyk
dyti pavedimo. Po kelių dienų kelionės 
staiga išvydęs nematytą neregėtą žirgą 
— sparnuotąjį Pegasą. Belerofontas paža
bojęs žirgą ir juo nuskriejęs į Chimeros 
buveinę. Pegaso padedamas, nudūręs Chi
merą ir išvadavęs šalį nuo pabaisos.

Norėdamas įvykdyti savo uošvio pave
dimą, Likijos karalius siuntinėjęs Belero- 
fontą į naujus pavojingus žygius: įveikti 
laukinių solimų, tolimųjų amazonių, ku
rios kovęsi narsiau už vyrus. Padedamas 
sparnuoto žirgo, jis įveikęs visus priešus 
ir pagarsėjęs visoje žemėje. Pagaliau at- 
sileidęs ir Likijos karalius ir apvesdinęs 
jį su savo dukterimi. Tačiau Belerofon
tas, apsvaigęs nuo 'Sėkmės, panoręs nu
skristi į Olimpą, didžiojo Dzeuso ir kitų 
dievų buveinę, ir prilygti dievams. Šie ta
da įsakę Pegasui nutrenkti raitelį, kuris 
ir žuvęs kalnų tarpekliuose. O Pegasas 
likęs įamžintas dangaus skliaute ir tar
naująs mūzoms.

Spalio 23 d. Saulė pereina į Svarstyklių 
žvaigždyną (Skorpiono ženklą). Diena su
trumpėja 2 valandomis 14 minučių. Pla
netų šio mėnesio dangus nebus turtingas. 
Vakarais įžiūrėti Merkurijų nepavyks, 
nes jis bus žemai prie horizonto ir per 
arti Saulės. Gerokai po vidurnakčio ry
tuose Liūto žvaigždyne spindės Venera, 
o prieš auštant Mergelės žvaigždyne—Ju
piteris ir Saturnas.

Mėnesio 8-10 naktimis lėks iš slibino 
žvaigždyno meteorai drakonidai, 14-20 
naktimis — tauridai ir 14-22 naktimis iš 
Šienpiovių — orionidai.
Antanas Juška, Judita Podriadčikaitė (iš 
„Mokslas ir gyvenimas“)

AUKSAS PASKENDUSIUOSE LAIVUOSE
Berentso jūroje 1942 m. paskendo britų 

kreiseris „Edinburgh“, kuris buvo Mur
manske pasikrovęs 5 ir pusę tonos aukso 
(dabar jo kaina būtų 100 mil. svarų). Vo
kiečių povandeninis paskandino jį su vi
su tuo auksu ir su 57 įgulos nariais.

Rusai alpie tą vietą kažko ieškoję jau 
1978 m. Dabar jie vėl ten ieško, kaip spė
jama, to laivo ar aukso . šią vasarą buvo 
pradėję sudėtinėmis jėgomis ieškoti taip 
pat britai ir norvegai. Ta dėmesio susi
laukusi vieta yra tarptautiniuose vande
nyse.

Praeitais metais norvegai vieni ieškojo 
„Edinburgo“, bet nerado.

Britai pasikendusį laivą laiko kapu, ka
dangi jame yra žuvusieji jūrininkai. To
dėl į laivo vidų ibet kam įsibrauti būtų 
reikalingas Britanijos vyriausybės leidi
mas.

Japonai ruošiasi pradėti ieškoti netoli 
jų rusų laivo, su auksu ir brangenybėmis 
paiskendusio prieš 75 m., kai vyko rusų- 
japonų karas.

HOMO RHEINDAHLENSIS
V. Vokietijos mokslininkai užtiko lieka

nas žmogaus, kuris yra gyvenęs mažiau
siai prieš 120.000 metų.

Jis eąs dešimtis tūkstančių metų senes
nis už neandertalietį žmogų. Kadangi bu
vo surastas Rheindahlene, tai ir pavadin
tas tos vietovės vardu.

LIETUVOJE
g— M _■ ■■■ = ■■ J

SPARTI CUKRAUS GAMYBA
Panevėžio cukraus fabrikas rugsėjo 30 

d. pradėjo naują runkelių perdirbimo se
zoną.

Direktorius Kęstutis Likus sakė, kad 
fabrikas savo jėgomis suremontavo naują 
syvų ilšgarMmo stotį, kuri per parą galės 
perdirbti apie 1.400 tonų cukrinių runke
lių. O numatoma supirkti ir perdirbti 
apie 130 tūkstančių tonų žaliavos.

Nuo pat pirmos dienos tarp pamainų 
prasidėjęs darbininkų socialistinis lenkty
niavimas, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“.

KAIP RENKAMOS VALSTYBEI 
BULVĖS

Sov. Sąjungos bulvių aruodai papildo
mi iš privačių augintojų sklypų.

Jau još supirkinėjamos, štai „Valstie
čių laikraštis“ skelbia, kad Šilalės rajo
no ūkio mechanikas J. Oželis pardavė 
valstybei 300 kg bulvių, vairuotojas A. 
Tabulis — 280 kg, statybininkas J. Tar
vydas — 180 kf, fermos darbininkas A. 
Raudonius — 100 kg.

Dvi Kvėdarnos parduotuvių vedėjos iš 
„Naujo gyvenimo“ kolūkio gyventojų su
pirkinėja kasdien po 3-4 tonas bulvių.

Parduotosios bulvės iš gyventojų sody
bų mašinomis išvežamos pačių tų parduo- 
duvių vedėjų.

Tauragės rajono „Raudonosios žvaigž
dės“ kolūkio gyventojai pardavė valstybei 
jau daugiau 'kaip 150 tonų bulvių.

ETNOGRAFINIŲ ANSAMBLIŲ IR 
PAVIENIŲ PASAKORIŲ KONKURSAS

Rumšiškėse liaudies buities muziejuje 
'buvo suruoštas piirmiaslis etnografinių -an
samblių ir pavienių atlikėjų konkursas 
„Ant marių krantelio“.

Konkurse dalyvavo 41 etnografinis an
samblis, 53 dainininkai, 25 muzikantai dr 
12 pasakotojų (iš 25 rajonų ir 8 miestų).

UŽ KIEKVIENĄ ŠAKNĮ
Rugsėjo 23 d1. „Valstiečių laikraštis“ iš- 

sispaudino vedamąjį „Į runkelių plantaci
jas“. Po bulvių — runkeliai. Straipsnyje 
daug vietos skirta runkelių nuėmimo tech
nikai ir taip pat rašoma:

„Atkreipiamas dėmesys į ypatingas šių 

KITI APIE MUS
TIK NE KLAIPĖDA, NE KARALIAUČIUS 

IR GAL NET NE VILNIUS

Prie- „Europos Lietuvio“ antraštės pra
dėtasis spausdinti žemėlapis susilaukė en
tuziastiškų draugų ir atkaklių priešų. Tur 
būt, daugiau priešų negu draugų.

Dėl to pasisakė ir Vakarų Vokietijoje 
gyvenantieji Klaipėdos vokiečiai. Savo 
leidžiamojo „Memeler Dampfboot“ rug- 
piūč.’io mėn. (Nr. 8) numeryje jie Išsi
spausdino straipsnį, pusiau lietuviškai, 
pusiau vokiškai pavadintą „Lietuva — tė
vynė mūsų — ueber alles!“ (paskutinieji 
d)u žodžiai paimti iš Vokietijos himno 
„Deutschland, Deutschland1 ueber alles“). 
štai tas straipsnis:

„Šiomis 'Savaitėmis buvo prisimintas 
lygiai prieš 40 metų įvykęs Pabaltijo vals
tybių savarankiškumo netekimas. Sovietų 
Sąjunga tada vienu rašalo brūkšniu iš
braukė trijų Pabaltijo tautų 20 metų tru
kusią pilną vilčių laisvę. Mes, klaipėdie
čiai, klaikiai tada pergyvenome, kai arti 
mūsų kaimų ir sodybų staiga nusileido ge
ležinė uždanga. Mes tada dar nesusivokė
me ir nenumatėme, kad po ketverių metų 
■'r mus ištiks tas pats likimas.

Pandšauis likimo ir jausmo vedami mes, 
klaipėdiečiai, šiandien gerai suprantame 
ir žinome, koks skausmas slegia nelaisvė
je gyvenančius pabaltiečius arba tuos, 
kurie pasirinko emigraciją. Tiesioginei: 
mūsų kaimyninei lietuvių tautai norėtu
me sušukti, kad jos himnas „Lietuva, tė
vyne mūsų“ nenustotų skambėjęs: „Lietu
va, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme, iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę semia!“

Mes, vokiečiai, ypač laibai gerai supran
tame, kad dr lietuviai savo tėvynę už vis 
labiliau myli. Tačiau šio supratimo vedami 
mes norėtume lietuviams sušukti, kad jie 
apribotų savo teisę į tautų apsisprendimą. 
Mes, vokiečiai, labai gerai žinome, kad po 
dviejų sunkių karų mes labai daug nete
kome ir, žmoniškai žiūrint, tų nuostolių 
niekad negalėsime išlyginti arba gal tik 
po dešimtmečių ar šimtmečių. Dėl Stras- 
sbuirgo mums skauda ne mažiau kaip ir 
dėl Karaliaučiaus ar Klaipėdos, ir vis dėl
to suprantame, kad Elsasso turėjome išsi
žadėti, idant su Prancūzija galėtume tai
kiai sugyventi.

Kais kita yra su mūsų rytiniais kraštais. 
Kaip lietuviai emigrantai ilgisi laisvos 
Lietuvos, kuri ligi 1940 m. buvo laisva ir 
tegu kiafp galima greičiau ir vėl tampa 
laisva, taip ir mes, rytų vokiečiai, ilgimės 
savo gimtinės kraštų. Juo labiau, kad lig- 
šiol nėra jokių taikos sutarties potvarkių, 
susijusių su rytų erdve. Taip pat galime, 
privalome ir turime nenustoti vilties dėl 
Pomeranijos, Silezijos, vakarinės ir ryti- 

I nės Prūsijos ir, žinoma, dėl Klaipėdos 
krašto.

‘ Taigi, kaimyniškos draugystės vedami,

metų derliaus dorojimo sąlygas. Pasėlių 
vystymasis suvėlavo, ir .tai turėjo įtakos 
■šaknų dydžiui, derlingumui. Todėl turime 
paimti iš lauko kiekvieną šaknį, kiekvie
ną šios produkcijos centnerį. Norėdami su
rinkti kuo didesnį derlių, turime taip pa
ruošti, sureguliuoti techniką, kad runke
lių nuostoliai būtų mažiausi.“

KAS NUMATOMA IŠLEISTI?
„Tiesoje“ išspausdintame pasakojime 

knygų leidybą tvarkąs M. Požarskas tvir
tina, kad yna sudarytas dešimties metų 
planas išleisti įžymiųjų rašytojų kūrinius. 
Būsią iš viso išleista apie 120 tomų.

Tai būsią P. Cvirkos, V. Mykolaičio- 
Putino, S. Nėries, I. Simonaitytės, A. 
Venclovos, A. Vienuolio, J. Avyžiaus, J. 
Baltušio, E. Mieželaičio ir kitų rašytojų 
daugiatomiai raštų leidimai.

Būsiąs plečiamas ir enciklopedinio po
būdžio knygų leidimas. Būsianti ruošiama 
niauja tritomė regionalinė lietuviškoji ta
rybinė enciklopedija, penkių tomų istori
jos ir kultūros paminklų sąvadas, dvikal
bių ir 'terminologinių žodynų.

DAUGĖJA BRAKONIERIŲ
1974 metais Lietuvoje buvo išaiškinti 

435 brakonieriavimo atvejai, 1979 m. — 
979.

Neteisėtai kasmet sumedžiojamų brie
džių per tą laikotarpį padaugėjo nuo 38 
iki 64, elnių nuo 4 iki 21.

ĮSPĖJIMAS EITANUI FINKELŠTEINUI
Briuselyje išeinančio biuletenio „USSR 

News Brief“ (Nr. 8, 1980. IV. 3) žinio
mis, Lietuvos Helsinkio Grupės narį Eita- 
ną Firikelšteiną valdžia įspėjo apie „pa
razitizmą“. Jiis yra fizikas, bet ilgesnį lai
ką nebegauna darbo. Jo adresas: Vilnius, 
Liepos g. 21, butas 10. (ELTA)

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Parduodama karvė su visu veršiu.

(Skelbimas ant stulpo)

Jo darbas nelengvas — reikia ištisą 
pamainą išsėdėti.

(Iš neparuoštų rankraščių) 
*«*

Kai aš mažas buvau, mane mama daž
nai pažerdavo rykštėmis.

(Iš moksleivių rašinių) 
•••

Kadangi daug jaunimo išėjo į miestą, 
mums labai reikalingi laukiniai darbinin
kai. (Iš pasisakymo) 

ir mes galėtume kartu minėti 40-tąsias 
Pabaltijo kraštų laisvės netekimo meti
nes, jeigu lietuviškieji emigrantai nebūtų 
kitaip įsigeidę. Londoniškis savaitraštis 
„Europos Lietuvis“, kurio antraštę jau se
niai puošė ir Klaipėdos miesto švyturys, 
dabar susigalvojo pagerinti tą antraštę že
mėlapiu, kurį mes čia savo skaitytojams 
pateikiame gerai apmąstyti. Londono lie
tuviai >gvajoja čia apie tėvynę, kokios nie
kada nebuvo 'ir kokios niekados nebus. 
Kiekvienas supranta, kad Kaunas pri
klauso Lietuvai, bet dėl Vilniaus jau pra
sideda piktumas. Kodėl Lietuva ištisus 20 
metų vedė ginčą su Lenkija dėl Vilniaus 
krašto? Ar reikalas ėjo dėl 25 ar 30% lie
tuvių, kurie gyveno apie Vilnių? Ko Lie
tuva nori prasidėti su Gardinu? Dėl to 
lai rusai ir lenkai jaudinasi, jeigu jie iš 
viso dėl Lietuvos jaudinasi.

O mums, klaipėdiečiams ir rytprūsie
čiams, reikalas eina visų pirma dėl mūsų 
tėvynės. Klaipėdos kraštas nuo ordino 
laikų ligi 1945 m. išskyrus tuos metus, nuo 
1923 iki 1939, kai Lietuva buvo jį okupa
vusi — niekados nebuvo lietuviškas. Jr 
net per tuos 16 metų, pravedant 5 laisvus 
rinkimus, nežiūrint lietuvių priekabių ir 
trukdymų, daugiau kaip 80% klaipėdiečių 
pasisakė už Vokietiją ir šį savo nusistaty
mą jie parodė ir 1944 m. pasitraukdami į 
vakarus. Taigi dėl Klaipėdos Lietuvai nė
ra ko sielotis.

Bet „Europos Lietuviui“ nepakanka 
vien tik Klaipėdą emigrantams ir okupan
tams užpajamuoti. Dar reikalingas ir Ka
raliaučius, kuriuo lietuviai savo laikraš
čio antraštę puošia Prūsų karalių karū
navimo miestas, Kanto ir Hammano Lon
dono lietuviams tampa „lietuvišku“, nes 
prūsų kurfiurstai ir karaliai kartu su prū
sų mokslininkais iš čia plėtė lietuvišką 
kultūrą ir religiją į buvusius atsilikusius 
rytų kraštus. Kiekvienas rytprūsietis tu
rėtų atidžiai įsižiūrėti į šį žemėlapį: šalia 
Karaliaučiaus ten dar yra Tilžė, Gumbinė 
ir Įsrutė kaip lietuviškos sritys.

Kai pagalvoji, kiek tų problemų mažoji 
Lietuvos valstybė turėjo savo nepriklau
somybės laikais, koks skurdus buvo ūki
ninko gyvenimas, kaip menkai buvo aprū
pinami valdininkai ir tarnautojai! Ar ne
būtų galėję tada lietuviai apsiriboti dau
giau savo naujajai respublikai konsoli
duoti? Užuot šitai darę, jie užgrobė Klai
pėdos kraštą, kuris jiems iki pat galo vien 
tik nemalonumus ir pykčius teikė. Be to, 
Vilniaus kraštas tapo vaidų objektu, Len
kija tapo mirtinu jos priešu.

Keturiasdešimčiai metų praslinkus, gal
votum, kad egzilio lietuviai sieks ir ieškos 
draugų tik laisvo aps’sprenidimo teise pa
grįstos valstybės atstatymo. O kas atsi
tinka? Lietuva, tėvyne mūsų — ueber al
les!“
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D. (Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdybos ir lietuvių Namų Bendrovės 
spalio 3 d. posėdyje buvo nutarta, kad D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės (klausi
mu „Europos Lietuvyje“ jau buvo pakan
kamai pasisakyta ir tas reikalas laikomas 
užbaigtu

DĖL MADRIDO KONFERENCIJOS
Pavergtųjų tautų tarybos (European Li

aison Group) posėdyje, įvykusiame rugsė
jo 29 d., buvo galutinai priimtas ir patvir
tintas tekstas memorandumo, kuris buvo 
pasiųstas 35 kraštų vyriausybėms, 1975 m. 
pasirašiusioms Helsinkio baigiamąjį aktą, 
(jis išspausdintas praeitame „E. Lietuvio“ 
numeryje).

šio memorandumo tikslas iškelti viešu
mom ir pristatyti pavergtųjų tautų reika
lus Helsinkio akto —signatarų konferenci
joje Madride.

Tarp bendrų reikalavimų ir pageida
vimų specialiame aiškinamame priede yra 
iškeltas Pabaltijo valstybių klausimas ir 
priminta Jungtinių Amerikos Vastybių 
priimta rezoliucija Nr. 200, kuri specifiš
kai mini, kad JAV prezidentas dėtų visas 
pastangas, idant Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos suverenumo atstatymo klausimas bū
tų iškeltas Madrido konferencijoje.

ELG siunčia 6 atstovus į Madridą. Kaip 
j'aiu dabar žinoma, VLIKas turės savo at
stovybę. Atskirą atstovybę turės ukrainie
čiai, latviai, Žmogaus teisių organizacija 
ir kilti.

Šiame posėdyje dalyvavo nuolatinis D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos atstovas Z. 
Juras, A. Pramskūnas ir svečias VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis.

VLIKo pirmininkas turėjo progos susi
pažinti su European Liaison Group darbu, 
painformuoti Tarybos narius 'aipie VLIKo 
pasiruošimą Madrido konferencijai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, duoti konkre
čių ir .praktiškų pasiūlymų atstovams, ku
rie dalyvaus Madrido konferencijoje, in
formavo apie Rytų Europos tautų santy
kius ir bendradarbiavimą su Amerikos 
kongreso nariais, ir t. t.

D. Britanijos užsienio reikalų ministeri
jos delegacija, kuri vyksta į Madridą, pa
kvietė ELG atstovus galutinai pasitarti ir 
paaiškinti, kokios linijos D. Britanijos de
legacija mano laikytis Madrido konferen
cijoje.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
A. Mažeika — 10 sv. ir J. Pipynė — 5 

sv.
NuoS'ind'žiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

VASAROS LAIKO PABAIGA
Naktį iš spalio 25 į 26 d. Britanijos laik

rodžiai bus pasukti vieną valandą atgal. 
Nuo tos dienos bus pereita iš Britanijos 
vasaros laiko i Grinvičo vidutinį laiką 
(GMT).

VLIKO PIRMININKAS EUROPOS 
PARLAMENTE

VLIKo pirmininkas dr. K. Babelis, (lydi
mas Europos Lietuvių Krikščionių (Demo
kratų Tarnybos pirmininko inž. A. Vens- 
kaus, spalio 1 d. matėsi su Europos Parla
mento Krikščionių Demokratų Grupės pir
mininku dr. E. Klepsch, (kurio jie taip pat 
buvo pakviesti pietų. Ilgo, nuoširdaus po
kalbio metu buvo išsamiai paliesti oku
puotos Lietuvos klausimai ir VLIKo pa
stangos už mūsų krašto laisvę.

Europos Krikščionių Demokratų Grupė 
yra viena didžiausių Europos Parlamento 
grupių ir turi daug įtakos šios svarbios 
tarptautinės institucijos politiniuose 
svarstymuose ibei nutarimuose.

(ELTA)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — spalio 26 d., 1 vai.
p. p., sv. Juozapo bažn.

MANČESTERYJE — spalio 26 d., 12.30 
vai.

NOTTINGHAME — spalio 26 d., 11.15 
vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 1, Visi Šven
tieji, 19 -vai., židinyje.

NOTTINGHAME — lapkričio 2, Vėlinės,
11.15 vai., Židinyje.
Po pamaldų lankome lietuviškas kapi

nes.

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

ūž 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.

Londonas
KAPŲ LANKYMAS

Lapkričio 2 d. bus bendras kapų lan
kymas 3.30 vai. Artimiausia požeminė sto
tis — Leyton.

NAUJI SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
PATIKĖTINIAI

Spalio 12 d. įvykusiame bendrame Lie
tuvių parapijos ir Sporto ir Socialinio 
klubo narių susirinkime išrinkti nauji pa
tikėtiniai: Stasys Kasparas, Justas Černis 
ir Petras Pūkštys.

Susiirinklmui pirmininkavo Petras Ma- 
šaiaitis, sekretoriavo M. šemeitienė.

Nauji patikėtiniai buvo reikalingi, nes 
iš turėtųjų 4 jau 3 yra mirę (Jonas Domi- 
davičius, Petras Bulaitis ir Jonas’Parulis).

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Rugsėjo mėn. Londono Lietuvių parapi
jos centrą aplankė inž. Regimantas Vede- 
gys, solistė Elena Blandytė ir Juozas Sa- 
kev’čius, visi ilš JAV.

Parapijos išvyka į D. Britanijos (Lietu
vių Katalikų Bendrijos sąskrydį buvo 
nuotaikinga.

Nuvažiuojant teko ilgiau užtrukti, nes 
dėl eismo nelaimės buvo uždaryta dalis 
M6 kelio, o grįždami skenidome tirštoje 
rudens mieloje.

V-tiasis Tarptautinis Kryžių Žygis įvy
ko sekmadienį, rugsėjo 28 d., Westminste- 
rio katedroje. Be etninių grupių su savo 
kryžiais dalyvavo Vatikano apaštališkojo 
delegato atstovas prel. Mario Oliveri ir ki
tų religijų atstovai — anglikonų, metodis
tų, ortodoksų, žydų ir Išganymo armijos. 
Kardlinodas G. B. Hume atsiuntė sveikini
mą iš vyskupų sinodo Vatikane.

Koncelebraciineis mišias atnašavo Sal- 
fordo vysk. Burke su visais etninių grupių 
kunigais, kurių buvo net 19. Šiais metais 
lietuvių grupė buvo gausesnė. Pamokslą 
pasakė latvių katalikų sielovados 'vedėjas 
kum dr. Petras Cirsi's S. J.

Prieš Kryžių Žygio procesiją Victoria 
Palace buvo rodomas filmas iš popiežiaus 
Jono Pauliaus II lankymosi 'Lenkijoje. 
Ten pat buvo ir Kryžių Žygio akademi
nis minėjiilmas, kuriame SalfordO vysk. 
Burke pasakė kalbą apie Rytų ir vidurio 
Europos persekiojamą bažnyčią. Procesi
joje ir pamaldose dalyvavo per 2.000 žmo
nių.

Kaimyninė Londono vokiečių parapija 
paminėjo savo patrono šv. Bonifaco 1300 
metų jubiliejų. Tas šventasis yra gimęs 
Devone, Anglijo jie, bet jo dėka Vokietija 
perėjo į katalikybę — jis buvo tapęs 
Mal'nzo vyskupu.

Į minėjimą buvo pakviestos visos To
wer Hamlets katalikiškos parapijos. Lie
tuviams 'atstovavo klebonas kun. dir. Jonas 
Sakevičius MIC ir parapijos tarybos pirm. 
S. Kasparas.

Buvo labai malonu pasiklausyti parapi
jos Choro, kuris sugiedojo J. Haydsno 
„Beneddctus“ ir „Sanctus“ ir kitų vokiečių 
kompozitorių giesmių. Po minėjimo visi 
buvo pakviesti lį parapijos salę ir pavai
šinti taadiiciniais vokiečių sumuštiniais 
ir kava, o alaus mėgėjai galėjo išbandyti 
vokišką gaminį čia pat bare.

Šalia parapijos veikia Wynfrid House — 
vokiečių bendruomenės centras su ben- 
driabučiu-viešbučiu. Viskas labai puikiai 
administruojama. Wynfrid House adresas: 
20 'Mulberry Street, EI.

Londono lietuvių bažnyčios remontas ei
na į pabaigą. Elektra pertvarkyta, sienų 
perdažymas baigtas. Dabar restauruoja
mas altorius. Kai kuriuos dailininko K. 
Dargio paveikslus atnaujina lietuviai dai
lininkai M. Barėnienė ir V. Jokūbaitis.

Tikimasi, kad visi darbai (bus baigti lap
kričio mėn. pradžioje.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠV. MINĖJIMAS

Lapkričio 15 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
re, L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio 
Skyrius rengia Cheetham Town Hall Ka
riuomenės šventės minėjimą su įvairia ir 
įdomia programa.

Po programos vyks šokiai, grojant links
mai kapelai. Veiks baras ir užkandinė.

Kviečiame visus iš arti ir toli atvykti į 
minėjimą.

Skyriaus valdyba

VESTUVĖS
Spalio 4 d. Birutė Valiukevičiūtė ište

kėjo už J. Barlow. Jie buvo susižiedavę, 
šliubą davė St. Mary's bažnyčioje kun. 
Holins. Vestuvinis pokylis įvyko Swinging 
Sporant restorane Eccles. Dalyvavo apie 
50 žmonių, kurie sunešė daug sveikinimo 
kortelių ir dovanų.

Visa Mančesterio lietuvių visuomenė 
nuoširdžiai sveikina jaunuosius jų vedy
bų proga ir linki laimingo ir gražaus ve
dybinio gyvenimo.

PADĖKA
Albinas Miliūnas L.F.R. vieneto reika

lams paaukojo dvi pokeliuose neatplėštas 
savo algas, už ką vienetas nuoširdžiai dė
koja.

Tai 'gražus tauraus lietuvio dosnumo pa
vyzdys lietuviškos kultūros reikalams.

A. P-kis

Vokietija
TARPTAUTINĖS EKUMENINĖS 

PAMALDOS HANNOVERYJE
Jos bus spalio 25 d., 17 vai., Corvinus- 

Kirche, Hannover - Stoecken, Moorhoff 
Str. 28.

Jose (dalyvaus lietuviai, estai, latviai, 
vengrai, jugoslavai dr vokiečiai.

Po pamaldų bus pobūvis „Freizeithaus 
Hanlnover Stoecken“ patalpose (Hannover 
-Stoecken, Eichsfelder Str.). 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
ATVYKSTA Į VOKIETIJĄ

Jis bus vokiečių tautos svečias lapkričio 
15-19 dienomis, lankysis Koelne, Bonnoje, 
Oslnabruecke, Mainze, Puidoje, Muenche- 
ne ir lA&btoetinige. Su užsieniečiais Mainze 
bus pirmiadienį, XI. 17 dieną, 10 valandą 
per pamaldas, o paskiau keletą valandų 
pačioje aikštėje.

Pamaldose ir aikštėje galės būti (arčiau 
Šv. Tėvo tik (tie, kurie turės specialiu® bi
lietus. Juos reikia jau dabar užsisakyti 
pas Tėvą dr. Konstantiną Gulbiną, OFM 
Oap., įgyvenantį: 'Suedmauer 5, 4712 WER- 
NE a. d. Lippe. Kas neturės bilieto, tas ir 
iš toliau atvykęs pavieniui ar grupėje ne
galės gauti leidimo arčiau prieiti.

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 15-19 d. d. .jAIUif dem Hessenkcpf“ 
prie Goslairo Braunschweigo evangelikų 
bažnyčios laisvalaikio ir .posėdžių name, 
Hiarco miške, Šiaurės Vokietijoje. Praėju
siais metais toks suvažiavimas įvyko Pie
tų Vokietijoje, o kitais metais numiaityitas 
(Bavarijoje.

Šiam suvažiavimui, kaip ir iki šiol per 
21 metus, vadovavo ilgametis Pasaulio liu
teronų sąjungos vokiečių 'tautinio komite
to įgali .'lt .imis Bažnyčios tarėjas kunigas 
dr. Ernst Eberhard iš Stuttgar'to. Pradėta 
pamaldomis, kurias laikė pats vedėjas.

šiemet, kaip ir pastaraisiais metais, dii- 
d’džiausią grupę sudarė latviai—27, lietu
vių buvo 9, estų — 7 ir vengrų — 5, .iš vi
so 47. Dėl neseniai padarytos sunkios ope
racijos mūsų lietuvių evangelikų liuteronų 
vyriausios Bažnyčios tarybos pirmininkas 
senjoras klun. A. Ketais negalėjo šį kartą 
dalyvauti. Taip pat atsisakė kun. (Rudol
fas Vymeris ir kun. Ansas Kilius >su žmo
na.

Lietuvių grupei šį kartą atstovavo gar
bės senjbras kun. A. Gelžinius su žmona 
iš Braunschyeigo (jie rugpiūčio mėn. pa
baigoje (atšventė auksines vestuves), -vice- 
sen joras kun. J. Undzė iš Bonn-Bad Go- 
dešbergo, Fr. Gaurais su žmona iš Salzgit- 
ter-Lebenstedto, kun. Mikas Klumbys iš 
Bensheimo, (buvęs ilgametis mūsų Bažny
čios reikalų vedėjos ir buhalteris Fr. Star
teris iš Bremeno (jam rugsėjo 3 d. suėjo 
lygiai 75 amžiaus) ir kun. Fr. Skėrys iš 
Mannheimo.

Suvažiavimą atidarė kunigas dr. E. 
Eberhard. Tylos minute buvo pagerbti du 
per praėjusius įmetus minusieji kunigai — 
Soosar (estas) ir Loeszey (vengras). Vy
riausias Bažnyčios tarėjas Wlandersleben 
pranešė 'apie Bažnyčios darbą Braunsch- 
weigo orityjie. Vieną vakarą mus aplankė 
Landesbischof (lando vyskupas) Heintze 
iš Braunsrhweigo.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, kurias laikė pakaitom išeivių ku
nigai. Vieną vakarą pamaldas laikė kun. 
Martynas Klumbys. Po pusryčių kasdien 
vyko Biblijos studijos. Temas nagrinėjo 
iš Senojo Testamento latvių kun. — 'Pau
lis Undzė iš Oldenlburgo, latvių kun. prof. 
Rasentalis Evangelijos tekstą ir vengrų 
kun. Gėmes iš Stuttgarto Epiistelių teks
tą. Po Biblijos studijų kasdien vyko, pa
skaitos.

Vieną.popietį įvyko .kunigų iir 'Bažnyčios 
darbuotojų konvenltas-suisirlinkimas. Ap
tartos 'ateities gairės. Du vakarus Bažny
čios atstovai ir kunigai darė pranešimus 
su skaidrėmis apie per paskutinius metus 
nuveiktus darbus. Kun. Fr. Skėrys parodė 
skaidrių iš Europos Bažnyčių sąjungos 
(KEK) 8 suvažiavimo Kretos saloje 1979 
m. Confessio Augustano 450 m. jubiliejaus 
šventės Augsburge 1980 m. birželio 22-29

d. d. ir apie Vasario 16 gimnaziją. Kuto. J. 
Urdzė darė pranešimą apie renginius 
Annaiberge ir apie suvažiavimą Šiaurės 
Vokietijoje prie Baltijos jūros, netoli Neu- 

’staidto. Kun. A. Gelžinius painformavo 
apie savo parapiją Salzgitter-Lebenstedt, 
kurią jis vieną kartą į mėnesį 'aplanko su 
pamaldom. Jam padeda dar teiti kunigai.

Grynai lietuvių „frakcijos“ pasitarime 
kun. J. Urdzė pranešė, kad spalio 31 — 
lapkričio 2 d. d. Annabergo rūmuose įvyks 
Pabaltiečių jaunimo suvažiavimas. Viskas 
bus pravesta vokiečių kalba. Gal kiltais 
metais pavasarį pavyks Rastatte suruošti 
didesnio! masto lietuvių evangelikų liutero 
nų suvaži'avimą-sąskrydį.

Estė Kaegi padarė gana platų pranešimą 
su skaidrėmis apie laibai pavykusią Esti
jos išeivių šventę (Esti 80) liepos mėn. 
pradžioje Stockholme.

Vyriausias Bažnyčios tarėjas dlr. G. 
Klapper iš Hannoverio kaip delegatas pla
čiai nušvietė mažumų Bažnyčių suvažiavi
mą Tallinne (Estijoje), kuris vyko rugsė
jo 6-13 d. d. Bendra jo temai: „Evangelijos 
skelbimas šiandien“. TaMinne suvažiavo 
atstovai iš 32 valstybių iš viso per 100 as
menų. Iš lietuvių tenai dalyvavo: vysk. 
Jonas Kalvanas, kun. Ernstas Roga, kun. 
Jonas Okas ir kun. diakonas Artūras Mo
rais. Tai: pirmas toks įvykis Sovietų Sąjun
goje, kad įsileido Bažnyčių atstovus ir iš 
Vakarų pasaulio. Čia didžiausius nuopel
nus galima priskirti Pasaulio liuteronų są
jungos Europos generaliniam .sekretoriui 
dr. Hansenui iš Ženevos. Jis tą suvažiavi
mą suorganizavo. Į Tauragę, grįždami iš 
Tallinno, buvo atvykę trys svečiai: Euro
pos sekretorius dr. P Hansen, vysk. V. 
Kiedron iš CSSR ir vyriausias Bažnyčios 
tarėjas dr. H. Zeddies iš Rytų Berlyno, vi
si Pasaulio Liuteronų Sąjungos diarlbuoto- 
jai. Buvo sustoję Šiauliuose, Skaudvilėje 
ilr Batakiuose, visur atlaikė šeštadienines 
(rugsėjo 13 d.) vakarines pamaldas. Sek
madienį, rugsėjo 14 d., vyko eilinės pa
maldos, bet šį kartą PLS svečiams — at
stovams oficialiai dalyvaujant, pilnutėlėje 
Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčioje, 
įžanginę prakalbą pasakė dr. Hansenas, 
pamokslą vysk. Kiedlronas, o Šv. Vakarie
nės kalbą dr. Zeddies. Tų pamaldų metu 
buvo pakrikštytas vydk. J. Kalvano sep
tintasis anūkas.

Vieną vakarą „Auf dtem Hesseinkopf“ 
įvyko iškilmingos pamaldos su šv. Va
kariene. Kun. dlr. G. Klapper D. D. pagal 
naujausią liuteronų liturgiją pravedė šitą 
pamaldų dalį. Pamokslą pasakė kun. Klaus 
von Aderkas iš Bremeno.

Vieną popietę keliavome autobusu po 
Harco miškus čir apylinkes, kol pasiekėme 
gėdos sieną, kuri skiria DDR nuo BRD. 
Vidury Vokietijos nuo Luebeoko iki Hof 
a. d. Saale Išvesta 1393 km ilgumo siena. 
Ji skiria ne tik dvi Vokietijas, bet ir di
džiausius susidariusius blokus po Antrojo

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
Specialus siuntinys 1 — 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui, vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei, vyriškas arba 
moteriškas megztinis, komplektas moteriškų nailoninių rūbų 
arba vyriški geresni marškiniai, ,,Wrangler“ arba „Levi 
Strauss“ jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto, crimplene 
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm, vy
riški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
£128.00.

Taip pat dar galima į ši siuntinį pridėti 9 sv. prekių, me
džiagos galima pridėti 4 m ir dirbtinio minko kailio paltui 
2.75 m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,

dirbtinio kailio pamušas, 5 sv. £110.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, 6 sv. £43.00.
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi Srauss“, sveria 2 sv.
Siuntiny j e gali būti dvi poros. Už vienas £2000.
Jeans „Wrangler“ rumbuoto velveto, sveria lį sv. (gali 

būti 2). Už vienas £20.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. £18.00.
Moteriškos arba vyriškos kojinės £1.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės £6.00.
Telescopic lietsargis, sveria i sv. £5.50.
Geresni marškiniai £9.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria lį sv. £22.00.
Puiki medžiaga suknelei, 1 sv- £14.00.
Vilnonė eilutėms medžiaga, 3 sv. £28.00-

£32.00 
£46.00.

Kalkuliatorius TI-33 Texas £28.50.
Stetoskopai. į sv. _ £27.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
į sv. arbatos £2.00., į sv. Nescafes — £3.00, 1 sv. pupelių 
kavos £3-50, 1 sv. šokoladinių saldainių — £3.50, 40 ciga
rečių — £2.30.
Sudarant siuntini savo nuožiūra, už visas persiuntimo 

Išlaidas reikia pridėti £17.50.
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Sudarant testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba daiktais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01-460 2592

Daugelis mūsų, be abejo, atsimena, su 
kokiu dideliu entuziazmu buvo sutikta ži
nia, kad nupirkta Lietuvių Sodyba. Į pir
muosius renginius joje tada buvo suplau
kę iš visų pakraščių tiek tautiečių, kiek 
čia gali j au niekada ir niekur nebesu- 
plauks, nes mūsų gretos smarkiai suma
žėjo.

Taip buvo prieš 25 metus. Taigi dabar 
turėtume švęsti gražią sukaktį ir prisimin
ti anas pirmąsias dienas. Taip ir bus da
roma —

LIETUVIŲ SODYBOJE

Spalio 25 d„ šeštadienį, bus

LIETUVIŲ SODYBOS 25 M.

sukakties minėjimas
Oficialiosios dalies pradžia apie 6 vai. 

vakare. Vadovai suvažiavusiems primins 
pačią .pradžią, kuri per ketvirtį amžiaus 
nusitęsė iki šios dienos.

O paskui apie 8 vai. prasidės šokiai. Bus 
bufetas, kad neišalktume.

Taigi į Sodybą, aukštaičiai, žemaičiai ir 
visi lietuviai, kad vėl būtume dideliame 
būryje!

pasaulinio karo. Vadinamoji DDR („ūki
ninkų ir darbininkų valstybė“) užsibari
kadavo 3,20 m aukščio .geležine 'tvora, 
spygliuota viela., 100 m platumo mirties 
zona, kiuri kasdien akėjama. Ją saugo au
tomatiški šaudymo prietaisai, stebėjimo 
bokštai ir t. t. Tai didžiausias KZ pasau
lyje. Netgi zuikiui sunku per tą sieną 
perbėgti iį Federalinę Vilkietiją. Šiurpas 
perima žmogų, stebint tą gėdos sieną, ir 
tali dar dvidelšėmto amžiaus pabaigoje. Ne
smagu klausytis DDR politikierių, vadi
nančių tą sieną „taikos siena“.

įGrįždami nuo gėdos sienos .per Oker 
upės slėnį, aplankėme didžiausią tvenkinį 
Vdkietijiljey talpinantį 47.000.000 kub. m 
vandens. 1956 m. užliejant 230 ha žemės 
plotą paskandinti keli kaimai. Okar tven
kinys aprūpina vandeniui didesnius mies
tus ir Ik1 tomu s apylinkėse. Ir Bremenas 
gauna dalį savo vandens iš šito tvenkinio.

Ats'ilsveJ.dnimo vakarienė įvyko ketvir
tadienį. Čia suvažiavimo rengėjas darė jo 
įvertinimą ir pranešė, kad kitais metais 
išeina į pensiją ir paskutinį kartą surengs 
tekį suvažiavimą. Visi dalyviai dėl to la
bai .apgailestavo, nes 21 metus su viršum 
kun. dr. Eberhardas rūpinosi išeivių Baž
nyčiomis.

Penktadienį po pusryčių atsisveikinom 
su visais broliais ir sesėm iki' 1981 m. pa
simatymo Bavarijoje.

Fr. Sk.
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