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LIETUVOS KARIUOMENEI IR KARIUI PRISIMINTI

Buvęs paminklas žuvusioms Karo Muziejuje Kaune

Owen C. J. Norem
PRIE ŽUVUSIŲ

Stovėjau prie pilko paminklo
Nežinomam kariui didvyriui,

Atėjęs pailiudyt draugystei,
Pagerbt tų, už laisvę kur mirė.

Stovėjau prie to atminimo, 
Ir mintys užplūdo atsruvę;

Mąčiau apie tolimus amžius,
Kai žvelgė dangun čia lietuviai.

Tauta toji buvo drąsinga,
Tarp jūrų dviejų viešpatavo;

Šaunieji jos vyčiai baugino
Kryžiuotį, totorių ir slavų.

Kad buvo jiems ietys per aštrios
Tų vyčių, kur lėkė be baimės,

Juos sveikinti ėmę maldavo
Valdyti, vaduot iš nelaimės.

Kuris čia akmuo Gediminą, 
Kurs Vytautą Didįjį mena?

Lyg grįžtų vėl amžiai didingi, 
Dvasia jų šioj žemėj plazdena.

Ir jaunas kareivis išeina
Kurt aukuro, kurs suliepsnoja

Lyg iš praeities, kad ji švistų
Kaip ta „stella maris“ skaisčioji.

7 dienos
— JAV prez. Cantoris ipateikė Vakarų 

Vokietijai reikalavimus, kari būtų page
rintos gyvenimo ir pasiruošimo kovai są
lygos 'amerikiečių kariams, kurių ten yra 
300.000.

— Rugsėjo miėn. Italijos prekybos su 
užsieniu balansas buvo 1 milijardas 1 mil. 
svarų nuostolio.

— Ispanija baskams yra davusi savi
valdos teisę, bet jų vyriausybė sako, kad, 
tur būt, nesiliaujantis politinis teroras 
nuves į katastrofą, nes separatistų tero
ristai vien šiais metais yra ilšžudę 100 as
menų.

— Italijoje 1979 m. buvo padaryta cpie 
188.000 legalių abortų (1978 m. 280 abor
tų teko (kiekvienam 1.000 'gimusių 'kūdi
kių).

—• Pietų Korėjoje karinė vyrAitiisybė pa
skelbė sąrašą daugiau kaip 200 asmenų, 
(kuriems atimama teisė dalyvauti politi
niame gyvenime iki 1988 metų.

— Rytų Vokietijos pasienio sargybinis 
nušovė šalia jo buvusį (bendradarbį ir pa
bėgo į Vakarus.

— Penktą kartą perrinktas, Tanzanijos 
(Afrika) prezidentas Nyerere paleido 
1.919 kalinių.

— Į priėminą revoliucijos sukakties 
proga Maskvoje daugumas vakariečių d'c 
plomiatų neatsilamkė, protestuodami dėl 
Afganistano okupacijos.

— (Britų darbo partijos parlamentarai 
savo vadu išsirinko Michaelį Footą.

— Areštuotas buvęs Irano užsienio ,rei
kalų m'inisteris Gotbzadelkas, nes jis pa
kritikavo mulų tvarkomą televiziją, bet 
Chomeiniio (įsakymu vėl buvo paleistas.

— Trejus matus skridęs, amerikiečių 
erdvės įtaisas Voyager 1 pagaliau pasie
kė Saturno planetą.

KARIŲ PAMINKLO KAUNE

Kiekvienas akmuo čia tur tikslą, 
Visi į eiles jie sudėti,

Pačioj gi viršūnėje kryžius, 
Tikėjimui jis atžymėti.

Didieji karai mums tik mena: 
Ne ginklam surasti teisybę:

Prispaustas nekaltas vien laukia 
Dienų, kur bus laisve sužibę.

Iš gretimo Karo Muziejaus
Iš lėto žingsniu jie žygiavo,

Tie laisvės kovų veteranai, 
Drąsa su garbe lenktyniavę.

Toje iškilmėj kasdieninėj 
Kiekvienas turėjo ten vietą

Pagal savo dalinio vardą; 
štai mano eilė aukai dėti.

Turėjau gėlių puokštę rankoj 
Aš nuo Vašingtono paminklo, 

Tą gyvąją kritusioms auką, 
Draugystės tą žydintį ženklą.

Greit baigėsi tas pagerbimas, 
Bet mena ilgai jis man žemę, 

Kuriai pasakiau aš „sudievu“, 
Prie kryžiaus visi tarėm „Amen'

(Vertė A. T;

LENKIJOS BĖDOS
Nesusitarę su vietine valdžia, Gdanske 

mokytojai buvo užėmę įstaigos rūmuose 
kamtoanį, demonstruodami savo nepasi- 
tenlkiini'mą. Palaikydami mokytojų ir svei
katos įstaigų darbuotojų reikalavimą pa
kelti atlyginimus, visame Gdansko rajone 
valandą buvo sustabdę judėjimą susisie
kimo srityje dirbantieji.

Atsakingi pareigūnai prasitaria apie 
esamuosius ir (busimuosius trūkumus. Ka
dangi Lenkija užsieniams skolinga apie 
21 milijardą dolerių, tai nebegali nieko 
pirkti. Sov. Sąjunga kasdien atgabenanti 
po 2.000 tonų grūdų ir kitų dalykų. Bet 
tmivių derlius tebuvęs tik pusė to, ko 
laukta. Labai mažos atsargos esančios 
druskos, miltų, cukraus ir kitokių maisto 
dalykų. Anglis yra Lenkijos eksporto ga
minys, (bet ir jas iškasta 12 mil. tonų ma
žiau negu plane numatyta.

Skelbdama kovą alkoholizmui, Lenkijos 
vyriausybė nutarė uždaryti trečdalį par
duotuvių, (kurios prekiauja alkoholiniais 
gėrimais.

TEISMAS NUSPRENDĖ TAIP, KAIP 
PROFESINĖS SĄJUNGOS NORĖJO

Lenkijos aukščiausias teismas persvars- 
tė profesinių sąjungų „Solidamosc“ įsta
tus ir išmetė iš jų įrašą apie priklausomy
bę niuo komunistų partijos (tai sauvališ- 
kai buvo įrašyta žemesniajame teisme).

Jei tas įrašas nebūtų buvęs išmestas, 
buvo žadama streikuoti. Dabar streikas 
atšauktas.

KINIJOS LĖKTUVAI PAKISTANUI
Kinija pradėjo tiekti Pakistanui (kovos 

lėktuvus.
Ji duoda iš viso 65 lėktuvus — trims es

kadronams.

Londonas, 1980 m. lapkričio 11 d.

EUROPEAN LIAISON GROUP

memorandumas
Madrido konferencijai (1980 m. lapkri

tis) dėl žmogaus ir tautų teisių TSRS-oje 
ir Rytų Europoje

ĮVADAS

Pirma dalis Detante, Helsinkio baigia
masis aktas ir žmogaus teisės

1 Detante sudarė pagrindą Helsinkio 
konferencijai. Abi tas idėjas iškėlė Sovie
tai, kurie pasiekė savo pagrindinį tikslą 
— Vakarai faktiškai pritarė esamajai pa
dėčiai Rytų Europoje.

2. Tačiau Vakarai ryžtingai stojo už 
žmogaus teises, patį jautriausią dalyką 
Sovietams ar jų Varšuvos pakto sąjungi
ninkams. Nors teisiškai ir neįpare.igojąs, 
Helsinkio baigiamasis aktas yra pirmasis 
tarptautinis susitarimas, patvirtinąs, kad 
taika, saugumas ir detante yra nesugriau
namais ryšiais susieti su pagarba žmogaus 
teisėms; iš jo aišku, kad į žmogaus teisių 
gynimą nebegali būti žiūrima kaip į kraš
to vidaus reikalą: žmogaus teisės pasidarė 
pavaldžios tarptautinei teisei“. To princi
po savitumas yra tas, kad jis reikalauja 
valstybes gerbti savo pačių piliečių teises.

3. NATO sąjungininkų ir ypač JAV po-
žiūriu, 'didžiausias pasiekimas Belgrade 
buvo tas, kad į tarptautinę darbotvarkę 
kartą pagaliau buvo įtrauktas žmogaus 
teisių klausimas. Tačiau gal pats svar
biausias liudijimas Belgrado komunikate 
glūdi 'tas, kurio jame nėra —■’ žmogaus tei
sės jame neminimos; Sovietų .atstovas pri
vačiai davė suprasti, kad vienintelė Bel
grado išdava bus 'sutarimas nesutarti“.

4. Pasirašydami Helsinkio baigiamąjį 
aktą, Sovietai sulaužė 8 iš 10 jo pagrindi
nių principų, o ligi tol jie yra sulaužę 
arti 1.000 tarptautinių sutarčių. „Derinda
miesi prie savo teorinio nusistatymo, Var
šuvos pakto x valstybių vaidai savo 
(kraštuose bandė nuteikti žmones, kad jie 
mestų visas viltis, jog bus apribota auto
ritarinė valdžia, ir nuslopinti laisvėjimo 
reikalaujančias jėg-as. Nebuvo jokios am
nestijos politiniams kaliniams, ir griežtų 
malšinančių priemonių buvo imtasi prieš 
disidentus, taip pat prieš tautines ir reli
gines mažumas, ypačiai TSRS.

5. Sovietai ir toliau varė savo ideologinį 
puolimą prieš Vakarus ir rėmė tautinio 
išsilaisvinimo karus „prieš kolonijinius 
režimus“; jie panaudojo Rytų Vakarų 
prekybą, kad gautų sau pažangios tech
nologijos milžiniškam ginklavimuisi, 
įprastajam ir atominiam, idant būtų to
kioje padėtyje, kad golėtų šantažuotu Va
karus pasiduoti „be karinio (konflikto“. 
„Istorija moko, kad taikos negalima pa
siekti vien tik trokštant jos, iir karo nega
lima išvengti nuolaidoms“.

6. „Senovės Ponio karalius Mitridatas 
Didysis taip buvo užsigrūdinęs prieš nuo
dus, kad jam nepasisekė bandymas nusi
žudyti ir jis turėjo įsakyti kareiviui nužu
dyti jį. Ideologinis apsiniuodįjįlmas, pasi
rodo, veikia veiešinga: — juo daugiau esi 
priklausomas nuo jo, tuo mažiau .atspa
resnis darais“.

7. ^Afganistano užpuolimas, atviras su
laužymas baigiamojo akto principo II, 
greičiausiai buvo Sovietų įvykdytas iš 
baimės, kad Irano revoliucijos sukurtieji 
neramumai muzulmoniškajame pasaulyje 
gali per Afganistano sienas plisti į Viduri
nės Azijos sovietinių respublikų muzulmo- 
niškąsias tautas. Tas užpuolimas leido su
prasti, kad daugiau jau nebegalima laiky
ti priimtinais sovietinio detantės ir jų nau
jai paskelbtosios „suskaldytos detantės“ 
aiškinimų.

8. Kariniai, politiniai, ekonominiai fak
toriai bet kurioje padėtyje negali būti ski
riami vienas nuo kito; Vakarų silpnybė 
vis tebėra ta, kad jie veikia taip, tarytum 
tai būtų galima.

9. Sovietų siekimas dominuoti pasau
lyje buvo dešimtmečiais aiškus, šitai siek
damas, sovietinis imperializmas dangstosi 
tarptautinio komunizmo ideologijos skrais
te, prievarta pridangstydamas jo tradici
nį imperializmą, 'kuris yra išlikęs rusų 
tautos masėje.

10. Sovietinio valdymo neteisėtumas 
(taip pat ir Rytų Europos marionetinių 
režimų, kurių visas teisėtumas remiasi jų 
priklausomybe nuo Kremliaus) yra pa
grindinis dalykas to sovietinėje imperijo
je vis didėjančio nepastovumo viduje.

U. „Laisvės“ ir „nepriklausomybės“ 
doktrina užsieniuose oficialiai skelbiama 
kaip reikšminga komunistinė doktrina, ta
čiau pačioje Sovietų Sąjungoje laikoma iš
davimu.

12. Toliau vis taip tęsiamas tas sovieti
nio valdymo neteisėtumas ateityje dar pa
didins sovietinę imperalistinę ekspansiją 
ir avantiūras.

13. Vakarų požiūriu, detante, kad ji bū
tų tikra, privalo turėti žmonišką veidą. 

14. „Kova už žmogaus teises yra neat-

slkįriama nuo kovos už tautines teises;... 
grumtynės už demokratiją yra neatskiria
mos nuo grumtynių už tautinę nepriklau
somybę“.

15. Visoms nerusiškoms TSRS ir Rytų 
Europos tautoms Helsinkio baigiamojo ak
to principai VII ir VIII yra esminė laisvės 
sąvokos dalis: joms žmogaus ir tautinės 
teisės yra nedalomos.

16. Jungtinių Valstybių kongresas 1979 
m. gruodžio 13 d. vienbalsiai priėmė rezo
liuciją 200 (rezoliuciją Pabaltijo klausi
mu), siūlančią JV delegacija: Madrido 
susirinkime rūpintis, kad būtų įgyvendin
tas Helsinkio baigiamojo akto dėsnis dėl 
„Tautų apsisprendimo“.

17. Tuo remdamiesi, mes prašome, kad 
sutelktinėmis pastangomis Madrido konfe
rencijos tarptautinėn darbotvarkėn būtų 
(kartą pagaliau įtrauktas svarstyti įgyven
dinimas pricipo VIII (tautų lygybės čr ap
sisprendimo), kartu ir principo VII (žmo
gaus teisės ir pagrindinės laisvės).

ANTRA DALIS

Principas VII (žmogaus teisės ir pagrindi
nės laisvės)

1. „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs 
orumu ir teisėmis“. Be laisvės žmogus yra 
tik gyvas kūnas, iš kurio yra atimta Siela 
ir žmogiškasis orumas.
Sovietinė ir komunistinė praktika žmo
gaus teisių Reikalu

2. Sovietinio valdymo esmė yra ta, kad 
ten visiems ‘gyventojams yra atimtos žmo
gaus teisės, kurios formaliai buvo leistos 
pagal:

— vienoj po kitos Skelbtose 1918,1924, 
1936 ir 1977 m. konstitucijose;

— tarptautinėje žmogaus teisių dekla
racijoje (1948 m. gruodžio 10 d.);

— tarptautinėje sutartyje dėti ekonomi
nių, socialinių ir kultūrinių teisių (1976. 
I. 3);

— tarptautinėje sutartyje dėl civilinių 
ir politinių teisių (1976. III. 23).

Ta magiškoji formulė, praktiškai vyk
doma nuo 1917 m., užtikrina visam laikui 
Sovietinį režimą. Ta pati formulė yra įgy
vendinta ir Rytų Europos komunistinių 
režimų ir duoda tokias pat pasėkas.

3. Sovietiniai (ir Rytų Europos komu
nistų valdantieji teoretiškai pagal konsti
tuciją piliečiams duodamąsias žmogaus tei 
sės ir laisve® pajungia valstybės ir parti
jos interesams. Šiitai aiškiai yra pasakyta 
sovietinės 1977 m. konstitucijos 39 straips
nyje, ir tai leidžia nesivaržyti dėl kokių 
nors konstitucinių dėsnių, dėl to valdan
tieji gali 'bet kurį priešą apkaltinti anti
socialiniais ar antisovietinės agitacijos ir 
propagandos ar kitais nusikaltimais.

4. Sovietinės baudžiamosios teisės 
straipsniai, kurie varžo pagrindinių žmo
gaus teisių vykdymą (čia cituojamas Ru
sijos respublikos baudžiamasis kodeksas):

a. Straipsnis 64 — „Išdavimas ar šnipi
nėjimas“... ((Mirtis ar nuo 10 ilki 15 metų 
kalėjimo)

b. Straipsnis 70 — „Antisovietinė
agitacija ar propaganda“: skleidimas išsi
galvotų šmeižikiškų dalykų, kurie plėšia 
sovietinės valstybės ir socialinės santvar
kos garbę ar gamina arba laiko tekio tu
rinio literatūrą (nuo 6 mėnesių iki 7 me
tų kalėjimo, dar pridedant prie to nuo 
2 iki' 5 metų tremties).

c. Straipsnis 72 — „Organizacinė veik
la, kuria siekiama įvykdyti ypač pavojin
gus nusikaltimus prieš valstybę, ir taip 
pat dalyvavimas antisovietinėse organiza
cijose" — (baudžiama pagal dabartinio ko
dekso 64-71 straipsnius.

d. Straipsnis 190 — „Skleidimas išsigal
votų dalykų, žinant, kad jie melagingi, ku
riais siekiama pakenkti sovietinės valsty
bės ir socialinės santvarkos geram var
dui“ (kalėti ne daugiau kaip 3 metai).

e. Straipsnis 142 — „Pažeidimas įstaty
mų, kuriais atskirta Bažnyčia nuo valsty
bės ir Bažnyčia nuo mokyklos“ — (patai
sos darbams ne daugiau kaip 1 metams).

f. Straipsnis 147 — „Trukdyti asmeniui 
ir pažeisti piliečių teises, kai -atliekamos 
religinės apeigos“ (kalėti iki 5 metų ar 
tremties tokiam pat laikui).
Persekiojimas ir įkalinimas rusų, ukrai
niečių, lietuvių, gruzinų ir armėnų grupių, 
sekančių Helsinkio nutarimų vykdymą:

5. Tos grupės -buvo sudarytos sekti, kaip 
Sovietai vykdo Helsinkio baigamąj-į aktą 
žmogaus testų srityje — rinkti ir tik
rinis informaciją apie pažeidimus ir 35 
konferencijoje dalyvavusių valstybių va
dovybėms pranešinėti.

Visų aktą pasirašiusių valstybių mora
linė pareiga bendradarbiauti su tomis se-, 
kimo grupėmis, kadangi jos dirba Helsin
kio baigiamojo akto rėmuose. Jų reikalu 
turėtų būti imamasi efektingų veiksmų ir

nukelta į 4 pust didinąs pavojų taikai.

LAPKRIČIO AŠTUONIOLIKTOJI 
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO SUKAKTIES DIENA.

Mūsų mintys su šia broliška tauta, su 
Latvija prie Baltijos, nepriklausomybės 
laikais iškilusia ir sužydusia, o dabar 
okupanto engiama ir rusinama.

Tačiau ta gabi tauta turi išlikti, ir (są
moningi jos vaikai visomis išgalėmis tai 
siekia.

TEGYVUOJA LATVIJA IR LATVIAI!

Mire Prof. Dr. J. Grinius
Gauta liūdna žinia, (kad lapkričio 10 d., 

pirmadienį, Muenchene, kur po karo jis 
visą laiką gyveno, ligoninėje mirė litera
tūros istorikas, kritikas ir rašytojas prof, 
dr. Jonais Grinius, gimęs 1902. II. 21 Gi- 
minėnų k., Joniškio vis., Šiaulių aps.

Velionis buvo baigęs Šiaulių gimnaziją 
ir Lietuvos universiteto teologijois-fitoiso- 
fijos fakultetą, gilinęs prancūzų kalbos, 
literatūros, estetikos ir meno istorijos 
studijas ‘Grenoblio ir Paryžiaus universi
tetuose. 1929 m. gavo daktaro 'laipsnį už

Prof. dr. J. Grinius

disertaciją ,.O. V. Milašius — poetas“, 
Vytauto Didžiojo universiteto teologiljos- 
fiilosofijos fakultete 1929-1940 m-, dėstė li
teratūrą, estetiką ir meno istoriją, o pas
kui to paties universiteto statybos fakul
tete meno istoriją ir prancūzų kalbą. Be 
to, 1941. X. 1 buvo išrinktas V. D. univer
siteto senato sekretorėm.

Pasitraukęs į Vokietiją, buvo Lietuvių 
tremtinių komitetų narys ar pirmininkas, 
Schwaebi-Sch Gmuendo lietuvių gimnazi
jos mokytojas ir direktorius, paskui 1958- 
1960 m. Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, o po to mokytojas.

Nuo jaunų dienų yra veikęs ateitinin
kuose moksleiviuose, paskui studentuose 
ir sendraugiuose, be to, pavasarininkuose 
ir lietuvių katalikų vyrų sąjungoje.

'Buvo Katalikų mokslo akademijos na
rys, Draugijos katalikų universitetui rem
ti pirmininkas. Lietuvių rašytojų draugi
jos narys, švietimo draugijos „Saulės“ 
valdybos narys, Darbo federacijos atsto
vas Vlike, Lietuvių federalistų sąjungos 
narys, yra skaitęs daug paskaitų įvairio
mis progomis. Yra redagavęs „Ateitį“, 
„Pavasarį“, buvęs „Židinio“, .,XX Am
žiaus“ ir „Aidų“ redakcijos nariu, tiek 
Lietuvoje, tiek svetur bendradarbiavęs 
daugelyje leidinių.

Atskirai buvo išleista jo drama „Sąži
nė“, „O. V. Milašiaus — poetas“,. „Visuo
tinė literatūra“ (drauge su kitais), „'Puti
no lyrika“, „Grožis ir menas“, „Vilniaus 
meno paminklai“, „Brazdžionio poezijos 
kritiški metmenys“, drama .^S'tečfa Ma
ris", „Gulbės giesmė“, „Žiurkių kamera“, 
„Lietuvių kryžiai ir koplytėlės“, „Mano 
viešnagė Amerikoje“.

Paskutiniaisiais metais kai kuriuos 
anksčiau ir pastaraisiais metais paraižy
tuosius kritikos straipsnius ir studijas 
yra išleisdinęs stambiuose dviejų tomų 
rinkiniuose, pavadintuose „Veidai ir pro
blemos lietuvių literatūroje“. Greičiau
siai ir žadėtąjį trečiąją to rinkinio tomą 
bus paruoštą palikęs.

Turimomis žiniomis, turėjo parašęs ir 
stambų romaną, kurį yra žadėjęs trumpin
ti Gal bus .palikęs ir kitų darbų.

KALTINIMAI ŠVENTĖS PROGA
Revoliucijos šventės (lapkričio 7 d.) 

proga Sov. Sąjungos krašto apsaugos mi- 
nisteris marš. Ustinovas .pasakė (kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad JAV ir „reakcinės 
imperialistinės pajėgos“ stengiasi palaido
ti detantę ar panerti žmoniją naujame šal
tajame kare. Imperializmo ir Kinijos he- 
gemenizmo 'bendradarbiavimas vis labiau
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Mūsų literatūros deimančiukai
J. Kuzmickis

Knygos mėgėjas, paėmęs į rankas A. 
Skrupskelienės ir Č. Grincevičiaus reda
guotą solidų Juozo Brazaičio Raštų I to
mą, iš įvadinio leidėjų straipsnelio sužino 
apie jo veiklą „visuomeniniuose ar politi
niuose (baruose“ bei rezistencijoje.

Nedaug ką apie šį iškilų literatūros pro
fesorių, įdomių literatūrinių studijų au-

Jonas Kuzmickis
torių suras ir redakcijos „Pas labose “.Kad 
„dr. Juozas Girnius baigia rašyti Juozo 
Brazaičio monografiją“, — labai gerai, ta
čiau ši pastaba vargu ar atpalaiduoja nuo 
kiek platesnio supažindinimo su J. Brazai
čio biografija.

„Sunkaus svorio“ rašytojai
Raštų I-jame tome pirmiausia pateikia

mi J. Brazaičio lietuvių literatūros 
straipsniai ir studijos apie Juozą Tumą- 
Vaižgantą, A, DamlbrauSką-Jakšitą, o vė
liau grįžtama prie senesniųjų — K. Done
laičio, S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Ba
ranausko ir V. Pietario. Jei sunku „su
vokti jo literatūrinių kriterijų augimą“, 
gal (būtų buvę naudinga paisyti pačios 
mūsų literatūros raidos: po K. Donelaičio, 
M. Valančiaus, V. 'Pietario pirmųjų litera
tūrinių barų Vaižganto ir Jakšto kūryba 
aiškiau išsitiestų slenkančio laiko per
spektyvoje

Juozas (Ambrazevičius (vėliau pasivadi
nęs Brazaičiu), laimingiausias buvo, dės
tydamas lietuvių literatūrą „Aušros“ gim
nazijoje, o vėliau Vytauto D. Universite
to filosofijos fakultete. Jo paskaitų 1936- 
1940 m. teko jr man klausyti. Studentų 
buvo mylimas ir gerbiamas, nes visi jau
tėme ne tik jo mokslinį pasirengimą, bet 
ir taktą, metodiškumą, lengvą stilių, dės
tomo objekto meilę. Kai J. Eretas švytėjo 
emociniu stiliumi, žavinčia 'retorika, pra- 
piyšdamas kaip Nemuno srovė pavasarį, 
— J. Ambrazevičiaus brandūs, turiningi 
šaltiniai tekėjo kaip -rami, savo krantuose 
įsjtelpanti upės srovė.

Jo mokslinį darbą pertraukė Lietuvą 
užgriuvusios nelaimės, kada paliko litera
tūros mokslą ir, kaip pats prisipažino, jo 
,/rolė tebuvo kamščio rolė — užkimšti 
skyles, kurios atsirado sunaikinus kvalifi
kuotus žmones“. Labai gaila, kad, gink

lams žvangant, jo literatūrinė mūza tu- 
dėjo pritilti.

Tarp knygų ir žmonių
Bemaž pusę šio tomo 'puslapių užima J. 

Tumo-Vaižganto kūrybos studija, prade
dant užuomazga — sceniniais vaizdais, 
alegorijomis ir baigiant suklestėjimu — 
Pragiedruliais bei smulkiąja beletristika. 
Iškeldamas jo kūrinių foną, personažus ir 
gyvą stilių, autorius daugiausia literatū
rinės kūrybos atranda Vaižganto vaizde
liuose. Jam šviesa — saulė yra šaltiinis, 
kuris gaivina visą kosmą, o tamsa — mis
tinis nebūties simbolis. Dėl to nenuostabu, 
kad Vaižgantas visur ieškojo šviesos žie
žirbėlių — deimančiukų.

J. 'Brazaitis įdomią paralelę praveda 
tarp gyvo, temperamentingo Vaižganto ir 
kritiško proto, užsidariusio publicisto, li
teratūros kritiko A. Dambrausko — Jakš
to, kuris „knygą labiau mylėjo už žmogų, 
tiesą betgi labiau už knygą“. Vaižgantas 
jautėsi „neatidalijamas nuo visuomenės“ 
ir kai senatvėje „pasijuto niekam nebe
reikalingas", nebeteko prasmės gyventi. 
Jakštas, savo gyvenimą įprasminęs „filo
sofiniu religiniu pradu“, nebuvo prisiri
šęs prie verdančio gyvenimo ir ,/nieko sau 
iš jo nelaukė“. Tačiau abu juodu jungė du 
charakterio bendri bruožai: idealizmas įr 
dinamizmas.

„Vidiniai prieštarav/mai“
Po šių dviejų rašytojų asmens ir kūry

bos analizės grįžtama 200 metų atgal prie 
K. Donelaičio. Dar Lietuvoje parengęs 
puikų šio klasiko „Metų“ poemos leidinį 
ir pakartojęs jį tremtyje, Brazaitis gražiai 
atsako į sovietinių (kritikų pamėgtąjį „vi
dinių prieštaravimų“ arkliuką, kai Done
laityje surandamas asmen dvilypumas ir 
vidinis konfliktas. Pasak J. Brazaitį, kal
bėti apje tos rūšies prieštaravimus — reiš
kia iškreipti jo pagrindinius bruožus: 
„Donelaitis 'tuo ir buvo vieningas, kad jo 
religinėje šviesoje nyksta visoki 'priešta
ravimai — jų nebūtų jr gyvenime, jei ta 
religinė šviesa žmonių gyvenimą nušvies
tų ir jį vairuotų“.

Apie S. Daukantą, M. Valančių ir A. Ba
ranauską neilgi straipsniai. Įdomūs S. 
Daukanto poetiški senovės lietuvių gyve
nimo vaizdlaj (kilę iš Indijos, atsidanginę 
į Juodųjų Marių pakraščius, azijatų iš
grūsti į Pabaltijį), M. Valančiaus realus 
žvilgsnis į istoriją ir sovietų rašytojų iš
pūstais tų Skirtingų charakterių vyrų kon
fliktas. A. Baranauskas vadinamas ./prieš
taravimo žmogumi“, prieštaravusiu „ir 
lietuviam, ir kunigam, ir pačiam sau". Jo 
tragedija: „tautai padėjo išlaikyti lietu
vybę, o pats tai lietuvybei pražuvo“.

Pabaigoje — išsami V. Pietario asmens 
ir jo kūrybos analizė. Supažindinęs su šio 
Rusijoje visą amžių praleidusio gydytojo 
istoriosofija, įdomiai nagrinėja pirmąją 
lietuvių istorinę ,Algimanto“ apysaką ir 
pateikia taip pat retai kitų literatūros is
torikų apdorojamą Pietario stiliaus anali
zės eksperimentą: „Pietario sakinys ir sa
kinių junginiai skamba kaip užgauta gi
taros ar kanklių 'Styga, kuri pati pamažu 
nutyla, niekieno pirštų nepaliečiama“.

Šiandien rimta knyga — reta viešnia 
mūsų būstuose: ją išstūmė griozdiško te
levizoriaus dėžė. Ne vienam sunku prisi
versti perskaityti naujų knygų recenzijas.

O vis dėlto verta pasigrožėti mūsų lite- 
ratūros deimančiukais ir praturtėti kan
džių nesunaikinamu mūsų kultūros lobiu.

Ar mes slunkiai?
„Dirva“ vedamajame „Nepasiduokime 

svetimų mitų įtakai“ rašo, kad mes myli
me savo tėvynę dažniausiai sentimentaliu 
žodžiu -ar padejavimais dėl jos nelaimių, 
bet jei nėra akylaus apdairumo ar veiks
mingo darbo, mūsų nebėra, nepaslenkame. 
Gal, sako, mūsų tautos nelaimė glūdi mū
sų (būde: esame tingūs slunkiai.

„Vis -apsileidžiiam, vis tylom kenčiam 
netiesą, laukiam — tegu kitas atliks“, tę
sdama straipsnyje. ,

Tokiai minčiai „Dirvos“ vedamajam 
akstiną davė „Tėviškės Žiburiuose“ (iš
spausdintasis straipsnis, kuriame, tarp ki 
ta ko, prasitarta, kad mums tenka „šven
tuoju Kazimieru dalintis su lenkais“. Ko
dėl, rašo „Dirva“, reikia dalytis su len
kais? „šv. Kaziilmiero kilmė: Jogailos su 
Alšionių Sofija anūkas, o motina austrė

Habsburgo, taigi nė lašo lenkiško (krau
jo. Austrai jo nesisavina, kodėl lenkai? 
Kai tuomet 'lietuvių dinastija valdė ir 
Lenkiją, tai šv. Kazimieras gimė Kroku
voje, bet 12 metų jau siųstas valdyti Ven
grijos, o ten nepavykus, jis savo neilgą 
amžių ypač skyrė Lietuvai, buvo Vilniuj. 
Miręs Gardine, t. y. Lietuvoj, išvežtas lai
doti ne į Krokuvą, tik į Vilnių.“ Visoj ak
cijoj paskelbti jį šventuoju tedalyvavo 
Lietuva. Be to, buvo ,pabrėžta, kad būtų 
„Lietuvos žemėj tikėjimui didelė parama“.

1602 m. paskelbus jį šventuoju, Vilniu
je buvo 3 dienų triumfo šventė. 1636 m. 
perkeltas į specialią koplyčią ir popiežiaus 
Urbono VIII paskelbtas Lietuvos globėju. 
,/Ar tai ne litetuvjų šventasis?“ klausia 
„Dirva“.

Lietuvoje XVII a. labai greilt prigijo jo 
kultas, pastatyta jo garbei daug bažnyčių, 
miestai gavo jo herbus. Išleidžiama apie 
jį knygelių. 1948 m. popiežius Pijus XII 
paskyrė jį ypatingu lietuvių jaunimo glo
bėju, o arkiv. J. Skvireckas 1950 m. nusta
tė VIII. 27 lietuvių jaunimo švente. Romoj 
yra šv. Kazimiero lietuvių kunigų (kolegi
ja, yra lietuvės kazimierietės vienuolės. 
Ir ryškusis stebuklas: šv. Kazimieras pa
dėjo lietuviams prie Dauguvos kovoj su 
maskvėnais, kaip sako legenda.

Nėra svarbu, sako, kad jis gimė Kroku
voje. St. Pilka ir Alė Rūta gimė Petrapily
je, ar jie tik pusiau lietuviai?

Mes „tik sturikišku būdu vis pasiduo- 
dam svetimų mitų įtakai“, rašoma. „O 
verta prabusti. Juk ir Vilnių dar lenkai 
įtaigoja „su mumis dalintis“, nors tai nuo 
amžių mūsų sostinė, o jokios lenkų kolo
nizacijos čia niekad nebuvo, tad nė tikrų 
lenkų bendrijos nėra, vien paskiri atsibro- 
vėliai ir — užuiti, nutautę mūsiškiai, vir
tę „tuteišiadis“.

„Laikas jau iš slunkių būdo grįžti į 
daukantiišlką lietuvį: atmesti klastingus 
mitus ir kietai stoti už tiesą!“

Vladas šlaitas

VAIKUČIŲ DŽIAUGSMAS

Kodėl aš mėgstu gyventi prisiminimuose?
Todėl, kad mano prisiminimuose 
niekad niekas nesensta;
nes mano patys pirmieji vaikučių

pasaulio prisiminimai 
yra mano geriausi vaistai nuo visokiausių 

širdies negalavimų bei senatvės.
Lengvas lieptas.
Vaikučių džiaugsmas.
Ir palaimingas
upeliūkščio čiurlenimas.

Su lietuviais 
pasaulyje

VLIKO PIRM. DR. BOBELIO KALBA 
„ŠALTINYJE“

Esame skaitę, kad Lietuvių Katalikų 
Bendrijos sąskrydyje, (kuris įvyko Man
česteryje, Vliko pirm. dr. K. Bobelis pa
sakė kalbą, kuri susirinkusiųjų buvo en
tuziastiškai priimta. O tos kalbos tekstą, 
pasirodo, žodis žodt'n išsispausdino „Šalti
nis“ 'savo šių metų Nr. 5. Jo redaktorius, 
kaip teko pastebėti, turi modernių techni
kos priemonių tiksliai priimti, kas aplin
kui vyksta, dėl to ir retų dalykų pajėgia 
pateikti, kaip ir šiuo atveju atsitiko.

Šiaip turiningai margas ir šis žurnalo 
numeris, kaip ir visada visi. Matome ori
ginalaus P. Paulaičio laiško atspaudą, Jus
to Gimbuto priesaiką, K. Vilkoni.'o išve
džiojimus apie laikinąjį poilsį, dr. J. 
Draugelio straipsnį apie žmogaus didin
gumą, istoriko dr. A. Šapokos Vytauto is
torinio asmens aptarimą, kun. J. Vaišno
ros straipsnį arkiv. J. Matulaičio beatifi
kacijos tema. Šįkart pagerbiamas poetas 
Vladas Šlaitas: spausdinami naujausi jo 

VIS DAR TESTAMENTAI
,.Europos Lietuvyje“ daug kartų buvo 

rašyta, kad lietuviai miršta nepalikę tes
tamentų ir jų palikimus pasiima gyvena
mojo krašto iždas arba jie patenka į so
vietinių advokatų rankas ir artimiesiems 
iš to tenką tik trupiniai.

Padėtis daug kur tokia pat . Štai „Ar
gentinos Lietuvių Balsas“ dėl to rašo:

„Kaip keista, kad, kiek mums žinoma, 
paprasti žmonės su .pomirtiniais paliki
mais geriau susitvarko negu didesnio iš
silavinimo žmonės.

Kaip liūdną pavyzdį turime buv. kon
sulo Argentinoje Jurgio Kučinsko ir taip 
vadinamo spaudos atstovo Urugvajuje 
prie Lietuvos Pasiuntinybės, rašytojo Ka
zimiero Čibro-Verax, 'kurie, .palikdami šį 
pasaulį, viską paliko 4 vėjams. Viskas 
atiteko svetimiesiems. Dabar, neseniai 
miręs ind. Stasys Rakauskas, žmogus, ro
dos, buvo apsiskaitęs ir šiaip save laikė 
ne iš paskutiniųjų, bet nepaliko jokio tes
tamento. Jei broliai ar kiti 'giminės neat
silieps iš Lietuvos, nemažą turtą paims 
valdžia. Juk, rodos, toks tautietis, jei ne
rado reikalo testamentu aprašyti nors sa
vo krikšto vaikams, tai galėjo aprašyti 
lietuvių institucijai, Argentinos Lietuvių 
Centrui, kurio nariu jis buvo. Arba kaip 
giliai tikintis katalikas lietuvių bažnyčiai. 
Liūdna ir graudu darosi, kaip tokių atsi
tikimų kasdien pasitaiko vis daugiau, atei
viams paliekant šią ašarų pakalnę."

Bet esama ir šviesesnės pusės:
„Prieš keletą metų in'dustrialas Pr. Bal- 

takys davė .gražų pavyzdį, savo dalį turto 
palikdamas organizacijai, 'kuriai jis pri
klausė — Susivienijimui Lietuvių Argen
tinoje. Nebuvo tai stambus palikimas, bet 
organizacija materialiai sustiprėjo. Nuo 
to laiko tokių supratingų tautiečių neatsi
rado, iki štai dabar mokytojos Elenos Vil- 
činskai.tės Ryselienės asmenyje.

Elena Ryselienė savo amžiaus 80 metų 
proga, per jos pagerbimą Argentinos Lie
tuvių Centre už visokeriopus nuopelnus, 
ALC pirm. Juliui Mičiudui įteikė savo po
mirtinį testamentą, palikdama savo mūri
nę dviejų aukštų vilaitę ir du žemės skly
pus, kurie aprašyti ALC vardu.“

eilėraščiai (vieno net rankraščio nuotrau
ka) ir seni, ir dar V. Obcarškas rašo apie 
jo kūrybą. Aprašoma Studijų savaitė, gra
žiai pristatomas poetas L. Švaikuis su šei
ma ir su poezija, 'ir .puslapiai baigiami 
smuklia ir lustruota kronka.

„ŠALTINIO“ KALENDORIUS
„Šaltinis“ ir šįmet išleido sieninį didelio 

formato kalendorių, kurio iliustracijos tie
siog krinta į akį įvairumu. Štai sausio mė
nuo iliustruojamas fotografija M. Gelvi- 
nauskienės vadovaujamos tos grupės mer
gaičių, kurios miesto šventėje sunkveži
myje pasirodė miestui. Vilnius, J. Juodžio 
fantazijos, realistinės fotografijos ir reli
ginės temos — tikra įvairybė! Kas mėnuo 
— naujas paveikslas.

Šalia religinių paveikslų dažnai iškyla 
tarp kalendoriaus iliustracijų ir lietuviš
kas Vytis.

Be kita ko, kalendoriuje patelkiamos ir 
mėnulio atmainos.

PREMIJA JAUNIMUI
'Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 

savo mirusiam sūnui ir broliui prisimin
ti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dole

rių premija skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam, raštafls (lietu
vių, anglų ar (kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunumo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, 'sporto būreliui), .geniausiai 
'reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vde- 
nerdų metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštui pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. (pašto ant
spaudas) ;

3. Premiijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai; ją Skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. (ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi! raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KO
MISIJAI 12500 Pawnee Road, Palos Park, 
Illinois, 60464.

ŠVIEČIA AMAZONĖS INDĖNUS
Tarp Amazonės indėnų, kaip pranėša 

„Draugas“, reiškiasi misininkas kun. 
Kazimieras Bekilta. Jis laikomas indėnų 
švietėju.

Jis taip pat paruošė ir išleido tukanų 
kalbos vadovėlį — pradžiamokslį.

A. ZAMŽICKAS NEPASIDUODA
Londone gyvenęs socialdemokratų vei

kėjas Aleksas Zamžickas, dabar gyvenąs 
Columbus (JAV), kaip rašo „Naujienos“, 
senatvėj nepasiduoda: yra aktyvus, mėgs
ta daržininkystę ir šią vasarą užauginęs 
agurką, kurio virkščios iškilo virš gara
žo.

Dar tikisi aplankyti Europą.
B?

Žemaičio atsiminimai
— Vakar vakare sėjau.
— Kur ir ką?
— Pas rūsius smiltis sėjau, kol išmokau.
Ji šyptelėjo, pakraipė galvą ir daugiau 

nieko nebesakė.
Dabar man rūpėjo, kad tik nebūtų sėbir- 

žiuota. Dažnai atbėgdavau pasižiūrėti vos 
iš lovos (Išsiritęs rytais. Vieną rytą ir ipo- 
nytėlė (beateinanti pasėlio pasižiūrėti.

— O juk gerai pasėjome. Mįslijau, kad 
(bus sėbiržiuota, tu tap greitai lėkei sėda
mas, — sako ji, apžvelgusi ’gražiai sudygu
sius kviečius.

AŠ pasijutau jau vyras ir... laimingas. 
Tą rytą mudu su Marcele gavome page
rintus pusryčius.

Kartą su ponytėle 'buvome nuvažiavę 
pas jos jiaunesniąją seserį Opulskienę Ities 
Nevaromais. Šita nebuvo tokia didelė ūgiu 
kaip ponytėlė, tačiau ir ji (buvo stamboka 
dr labai judri, linksma ir šneki. Rodos, to 
Opulskio sūnus nepriklausomybės laikais 
kurį laiką buvo Nevaromų valsčiaus vir
šaičiu. Opulskis tėvas buvo geras ūkinin
kas ir nepaprastai tvarkingas. Visi ūkiški 
padargai: vežimai, kinkymai ir t. t., turė
jo kiekvienas savo vietą, ir samdiniai pri
valėjo žiūrėti, kad bet koks jų naudotos 
daiktas po darbo nepaliktų nepadėtas į 
jam skirtą vietą.

— Pabandytum votegą palikti kur pa
mestą — pirmą kartą gausi velnių, o kitą 
pavarys, vis tiek, ar žiema būtų ar vasa
ros darfoimetis, — papasakojo man vyres
nysis bernas.

■Dėl niekų nesikabinėjęs, bet netvarkos 
negailėjęs pakęsti.

Domas Burncikli

Kitą rytą ponytėlė, atsisveikindama su 
seserimi, susigraudino iki ašarų.

Įdomiai jie kalbėjosi atsisveikindami: 
pradeda lenkiškai, baigia lietuviškai, ar
ba 'antraip.

— Tur būt, čia daugiau nebeaitvažiuosi
me, — pasakė .ponytėlė su grauduliu bal
se, kai išvažiavome iš kiemo.

— O dėl ko, ponytėlė? — paklausiau.
— Nebeturiu sveikatos.
Mano akimis žiūrint, atrodė, kad jai 

sveikatos turėjo būti net perdaug. Tokia 
stipri ji atrodė. O jau seniai negalavo, 
nes sirgo, kaip vėliau sužinojau iš jos sū
naus, kepenų vėžiu. Lyg nujausdama ar
timą mdrtį, ji dabar ir važinėjosi pas vie
nintelę seserį ir pas savo pažįstamus, tar
si atsisveikindama su visais.

Po savaitės nuvažiavome į Tryškius pas 
vyskupo Beresnevičiaus seserį. Čia ji su 
vyro (nepamenu pavardės, Jagminas ar 
Stankus) /turėjo didelį žemės sklypą ir na
mą dešiniajame Virvytės krante. Pietus 
pavalgius, man 'besėdint virtuvėje, iš sve
tainės išėjo šeimininkas ir, atsisėdęs prie 
stalo, ėmė šnekučiuoti su manimi. Man 
jis pasirodė labai simpatiškas žmogus. (Bu
vo 'truputį jau .užmetęs už lūpos. Pro pra
viras duris buvo girdėti jo žmonos ir ma
no ponytėlės lenkiška kalba.

— Girdi? Abi žemaitės, o šnekasi len
kiškai, tarytum mūsų žemaitiška kalba 
prastesnė, — sako šeimininkas, mostelėjęs 
galva durų link, iš kur buvo girdėti pa
šnekesys. Aš nutylėjau, nes nežinojau, ką 
atsakyti. Paskui šeimininkas atsinešė pa
klodę dr išsivedė mane į sodną riešutauti. 

'Sodno gale augo visa eilė lazdynų, kurių 
šakos buvo 'aplipusios nunokusiais riešu
tais. Prie vieno jis paklojo ant žolės pa
klodę ir atsargiai papurtė šakas. Pabiro 
daugybė gražių riešutų. Prisipyliau (kiše
nes, kiek tik jų (turėjau, ir vis tiek dar ne
tilpo.

— Pilk į užantį, jei į kišenes netelpa, — 
ragino jis.

Grįžtant ponytėlė visą kelią tylėjo.
Vasarai įpusėjus, iš Petrapilio parvažia

vo sūnus su jauna ir gražia lenkaite žmo
na. Kartu atvežė ir panelei Julkai suža
dėtinį, tekį mažiuką barzdotą lenką pro
vizorių. Jis buvo toks mažas, kad prieš 
savo sužadėtinę atrodė kaip dešimties me
tų (berniukais. Kartą prieš pat vestuves pa 
nelė pačiulpo savo tą barzdotą sužadėtinį 
ant rankų ir laiko jį pakėlusi ties savo 
juosmeniu, šis spardosi ir lazdele mosta
guoja, šaukdamas: „Juilku, pszestan!“ Pa
galiau nukrinta nuo nosies ir jo pensnė, o 
ji vis tiek nepaleidžia ir juokiasi, žiūrė
dama į mane. Pagaliau pastatė jį ant ko
jų. Jis buvo raudonas iš gėdos ir pykčio. 
Ir jei ne tie penki tūkstančiai rublių, ku
rie jam buvo pažadėti, kaip priedas prie 
panelės Julkos, jis tikriausiai tą pačią 
.dieną būtų išdūmęs, palikęs savo herku- 
lėsę sužadėtinę.

Po panelės Julkos vestuvių ponytėlė 
tuojau pat įgulė ir daugiau neibepak'lo. 
Mirė didžiausiose kančiose. Apraudojau 
aš ją kaip tikrą savo motiną. Ir vėl griu
vo mano viltys gauti paramos, o taip pat 
ir rėmėjos siekiant mokslo.

Panelė Julka su savo nykštuku vyru iš
vyko į Liepoją, kame už jos kraitį nusi
pirko vaistinę. Apie .panelės likimą suži
nojau visai pripuolamai. 1936 m. pavasarį, 
kai nuo kelių sniegas jau buvo nubėgęs, 
iš Luokės vežė mane į Telšius toks senu
kas pievomis, kur tebebuvo dar rogių ke

lias. Važiavome kaip tik pro Burnių dva
relį. Paklausiau jį, ar nepažinojo Razva- 
daiuškų. Jis ne tik pažinojęs, bet ir Julkos 
ir jos brolio likimą bežinąs. Vyras, nors 
fiziškai daug silpnesnis, tą vargšę heiku- 
lesę taip pavergęs, kad sunku esą ir ap
sakyti. Vadinęs „poganska litvinka“, klup
dęs ant kelių ar nušauti grasinęs. Taip te
rorizuojama, greitai ir mirusi. O kaįip ji 
mane įkalbinėjo mokytis 'kultūringos len
kų kalbos!

Brolis, pardavęs dvarelį, nusipirko 
Tirkšliuose vaistinę. Bet su jo diplomu 
buvusi kažkokia netvarka. Policija pradė
jusi reikalauti to diplomo.. Skubiai par
davęs vaistinę ir išvykęs į Rusijos gilumą.

Ponytėlei mirus, mūsų šeimininkais li
ko jaunieji Raizvadauskiai. Jis pats pasi
rodė vertas savo motinos: ramus, kultū
ringas ir geros širdies žmogus. Visai prie
šinga jo lenkaitė žmona. Gimusi ir augusi 
Petrapily, niekada kaime negyvenusi ir 
dėl to kaimo gyvenimo sąlygų nepažįstan
ti, griebėsi pati vesti visą namų ūkį. Visų 
■pirmiausia atėmė iš Marcelės pieno tvar
kymą. Pieną iš „špižamės“ perkėlė į bu
vusį panelės miegamąjį. Koks ten oras bu
vo Itame kambary, kad pienas po kelių die
nų pasidarydavo tąsus, kaip balta melasa, 
kartus ir nemalonaus kvapo? Mes atsisa
kėme valgyti. Ji paskundė vyrui. Marcelė 
pasėmė jam to pieno šaukštą ir paleido 
tįsti. Pauostęs ir paragavęs, jis nusipur
tė, susiėmė abiem rankom už galvos ir 
išėjo iš virtuvės. Po to pieną vėl grąžino 
Marcelei tvarkyti.

Karftą paleidau gražiuosius eržiliukus 
pasibėgioti^ kaip buvo įprasta. Pamatė po
nia ir pakėlė .triukšmą. Kaip galima pa
leisti arklius? „Juk jie pabėgs!“ šaukė ji. 
Aš pradėjau juoktis. Ji apskundė mane 
vyrui.

— Uždaryk tuos arklius, ji neduos man 

ramybės, — sako ponas, mostelėjęs galva 
į trobos pusę. Taip tie vargšai ir kentėjo 
uždaryti visą žiemą. O kaip jie džiaugda
vosi ištrūkę laisvi į lauką! Uodegas papū
tę, vėju lakiodavo kieme.

Jaunoji iponia uždraudė katei Puncei 
lankytis į virtuvę, o .taip pat (ir duoti jai 
pieno. Puncės reikalą sutvarkėme šitaip: 
pieną ji gaudavo tvartuose. O kad ji ga
lėtų nuo šalčio pasislėpti, įtaisiau skylę į 
tvartus, kuria ji mielai naudbjosi.

Dar turėjau vargo su kai kuriais kai
mynais. Kai ponytėlė mirė, jie ėmė grobs
tyti jai priklausiusį (turtą. Pradžioje kai 
kas mėgino ir mane įtraukti į tą darbą, 
bet, gavę neigiamą atsakymą, grobstė 
slapstydamiesi.

— Ar tau gaila? Bene tas ponas žino, 
kiek čia yra palikę? — sakydavo pagau
tas.

— Ons gal ir nežino, bet aš žinau! — at
sakydavau takiam.

Pagaliau atsikračiau ir palikimo „likvi
datoriais“.

Atitarnavę pasižadėtą laiką, mudu su 
Mar'cele atsisveikinome su šeimininkais 
labai draugiškai. O man ponas Razvadaus- 
kas dar ir dešimtį rublių auksu pridėjo 
dovanų prie algos.

Šunelį Sabalį, kuriam buvau išgelbėjęs 
gyvybę, išsivedžiau pas seserį. Tik viena 
vargšė Puncė liko savo pačios likimui.

Razvadauskienės .artimiausi kaimynai 
'buvo taip pat bajorai „lenkai“ Dargevi- 
čiuts 'ir Vaitkevičius. Abu barzdočiai. Dar- 
gevičiaus ruda, o Vaitkevičiaus balta. 
Dange viči aus viena duktė ištekėjo už ma
no brolio Kazib Amerikoje. Abiejų ūkiai 
buvo dešiniajame Judros upės krante. 
Vaitkevičiai 'buvo jau senukai, ir jų ūkį 
nudirbo toks niudarbininkas Butkevičius.

(Bus daugiau)
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Vilniuje lenkams galima, Seinuose lietuviams — ne
Taip pavadino savo straipsnį kum. Pra

nas Gavėnas (Tėviškės Žiburiai, 1980. X. 
9). Jis, kaip rašoma, šiais metais sausio 
27 d. lankėsi Seinuose „Niekieno nepasiųs
tas, ibe jokios „misijos“ (privačiai. Ir ten 
man teko pergyventi didžiausią nemalo
numą. Pats patyriau, kaip ten brutaliai 
lietuviams net .giedoti trukdoma, o man 
neleido nė Mišių laikyti“.

Todėl j|is nusprendė „viešai iškelti šią 
nežmonišką d'skriminaciją, kurią jau 
daugelį metų kenčia Seinų lietuviai“.

Delsęs rašyti, laukdamas kokio nors po
zityvaus latgarsio, bet, praėjus daugiau 
kaip pusei metų, skatinamas ūš įvairių ša
lių, jis ryžosi paskelbti raštą, įteiktą šv. 
Tėvui Selinu ‘lietuvių reikalu.

„Grįžęs iš Romos“, rašo jis, „vasario 8 
d. parašiau italų kalba pranešimą popie
žiui, aprašydamas išgyventą įvykį ir nu
šviesdamas padėtį bei popiežiaus tėvynėje 
vykdomą diskriminaciją. Nerasdami teisy
bės teisėtu keliu, lietuviai bus priversti 
išeiti į pasaulinę spaudą.

Bet jis abejojo, ar popiežius gaus jo pa
reiškimą kartu su Seinų lietuvių raštu 
lenkiškai, ar jie pateks tik į Vatikano ar
chyvus?

Toliau rašoma:
„Specialiai sušauktame Romos lietu

vių kunigų Vienybės posėdyje (dalyvau- 
jlaimt (ir vysk. Ant. Deksmlul) perskaičiau 
popiežiui rašytą laišką. Laukiau pasisa
kymų bei priekaištų. Tačiau tik prel. L 
Tulalba pastebėjo, kad... nediplomattika 
išdilti su „grasinimais“, kad laiškas per 
ilgas (daugiau kaip 4 mašinraščio pusla
piai).

AŠ tuojau išsitraukiau kitą, vieno pus
lapio „santrauką“ ir perskaičiau. Visi 
pritarė.

Bet kaip dabar šį raštą perduoti po- 
plježliiuii? Kilo daug sumanymų ir pasiūly
mų. Tačiau niekas neišdrįso įsipareigoti1.“ 

Kažkas pasiūlė perduoti saleziečių at
stovybei prie šv. Sosto. Sutiko laišką 
perduoti sekretoriatui. Bet kun. Pr. Gavė
nui to buvo per maža. Jis pasiprašė pasi
matyti pas kardinolą A. Samorę. Kardino
las priėmė ir diplomat’škai patarė: „Pa
siųsk tiesiogiai — popiežius gaus“.

Kun. Pr. Gavėnas dar aplankė braziliietį 
kardinolą Angelo Rossi, kuris pats papra
šė rašto apie Lietuvą perduoti popiežiui. 
O kun. -Pr. Gavėnias pasakęs, kad apie 
Lietuvą galėsiąs paruošti, bet turįs kitą 
— iapie Seinų padėtį. Po savaitės iš Vati
kano dienraščio „Osservatore Romano“ 
sužinojęs, kad tas kardinolas buvo priim
tas pas popiežių, bet ar Seinų lietuvių 
laiškas Ir jo raštas buvo „priimtas“, jis 
tarp ir nesužinojęs.

Vasario 16 d. šv. Kazimiero kolegijoje 
kun. Pr. Gavėnas laikęs Mišias su- mens. 
Audiniu Bačkiu. Kadangi mons. A. Bučkis 
dažnai susitinka su popiežium, tad kun. 
Pr. Gavėnas jį paprašęs .perduoti šį Seinų 
lietuvių raštą ir savo raštą. Mons. A. Bač
kas .pasižadėjo, bet ir šaltai, diplomatiš
kai pastebėjo: „Tai lašas vandens. Juk 
popiežius gauna daugybę laiškų!..“

Kovo 5 d. mons. A. Bačkis kun. Pr. Ga- 
• vėnui pasakęs: „Popiežius laišką gavo ir 

skaitė su tam tikru atsidėjimu“.
Tame laiške popiežiui buvo ,,a) išsamus 

mano pranešimas itališkai, b) Seinų lie
tuvių prašymas lenkiškai c) ir anas mano 
trumpesnis llaiškas-santrauka“.

Tam tikras skaičius tų lališkų kopijų 
buvo pateikti ir kitiems svarbesniems Ro
mos asmenims.

Lankantis popiežiui Brazilijoje, kun. 
Plr. Gavėnas netikėtai sutikęs jį ir perda
vęs ‘Seinų lietuvių laišką ir iš savo pusės 
pridėjo: „Šv. Tėve, viso pasaulio lietuviai 
susirūpinę laukia, kad teisingai išsi
spręstų ši .tikrai 'Skandialiinga padėtis, ku
ri perilgai! trunka Suvalkų trikampyje“.

O tekstas, kurį kun. Pr. Gavėnas para
šė popiežiui Jonui-PauCiui 11, skamba ši
taip:

šventasis Tėve,
jaučiu sąžinės pareigą ką štai praneš

ti Jūsų Šventenybei.
...Seinuose turėjau aibai liūdną pergy

venimą, Kaip tik šiuo tikslu ir rašau.
Sausio 27, sekmadienis. Norėjau laikyti 

Mišias bazilikoje — Senojoje Seinų kate
droje prie lietuvių gerbiamo poeto-vys- 

’kupo Antano Baranausko kapo.
Incognito dalyvavau 12 valandos Mi

šiose lenkų kalba. Dalyvavimas, pastebė
jau, buvo labai silpnas: vien tik vargoni- 
nJnkias .atsakinėjo ir jis vienas giedojo. 
Kaip paskui patyriau, daugumą dalyvių 
sudarė lietuviai.

Baigiantis paskutinei giesmei, kai jau 
viena dalis buvo išėjusi iš .bazilikos, bū
rys žmonių (galėjo būti per šimtą) susi
rinko Šventovės viduryje, pasiruošę gie
doti. Bet kaip tik tuo metu pasigirdo per 
garsiakalbius įregistruoti garsai čir šūka- 
vtimaLspiegimai taip garsiai, kad reikėjo 
užsikimšti ausis. Giedoti nebuvo įmano
ma. Todėl vieni ėmė kalbėti Rožinį, kiti 
skaitė maldas iš maldaknygių. O man tai 
tikra! buvo sunku sulaikyti pyktį lir ne
apsakomo žeminimo jausmą.

Triukšmingi garsai truko 8-10 minučių. 
Sumažėjus triukflmuli, papriaAiau kaimy
ną, kad mane palydėtų zakristijom Klebo
no jau nebuvo. Nuėjom klebonijom Atida
rius duris, prisistačiau klebonui ir pra
dėjau dėstyti savo reikalą.

Klebonas kun. Stanislaw Ragowski pa
sišaukė vikarą kun. Zenoną Parankie- 
wicz, kalbantį lietuviškai, ir įsivedė į

K

raštinę. Palydovas manęs nepaliko vieno.
— Esu kunigas salezietis, lietuvis, lie

tuvių šv. Kazimiero parapijos klebonas 
Sao Palute, Brazilijoje. Turėjau laimės po 
41 metų aplankyti Lietuvą. Čia pravažiuo
damas, norėčiau celebruoti bazilikoj arba 
vyskupo Antano Baranausko koplyčioje.

Vikaras buvo bepradedąs versti lenkiš
kai, tačiau klebonas galvos linktelėjimu 
davė ženklą, kad supratęs reikalą.Todėl 
vikarais tuoj įsiterpė klebono vardu lietu
viškai:

— Čia negalima. Yra kita šventovė, at
skirai). ..

Aš tariau:
— Mes, (lietuviai, nuo mažens pažįstam 

Baranauską, dekiamuojam jo eilėračius... 
Pirmą kartą atvykęs į Seinus, norėčiau 
kaip tik celebruoti jo koplyčioje..

— Bet čia negalima!
— Kodėl? Apkeliavau pusę pasaulio ir 

mačfilau, kaip mielai* priimami svetimi ku
nigai... O paskui — yra ir Bažnyčios nu
rodymai etninių mažumų naudai...

— čia yra vyskupas, yra valdžia, turim 
nurodymus. Tamsta žinai, kad* nei kuni
gas negali savo šventovėje daryti ką no
ri, ir įjos turi klausyti. Turim dekretus, 
įsakymus...

— Dekretus, įsakymus, kuriuos... atro
dą jlūš (patys suifonmulavot bendriems 
Bažnyčios nurodymams iir vykdyti diskri
minaciją tarp pačių katalikų. Popiežius 
kovoja prieš visas duiskrimiinacijias ir, 
šiuo ‘atveju, jed sužinotų, nebūtų paten
kintas.

— 'Popiežius matė ir pažįsta visą pa
dėtį. čia jis buvo laiminti statulos...

— Pamatė ir sužinojo, ką jūs norėjot, 
kad žinotų ir matytų. Bet turėtų pažinti 
tikrą padėką. Turi sužinoti! Popiežius ją 
sužinos! —Ipasakiau jiems.

— Piasalkokpit ir, jei norit, rašykit kam 
norit — net ir popiežiui. Bet žinokit, kad... 
popiežius yra lenkas!

To tai tikrai nelaukiau. Ir taip man iš
krito iš rankų visi galimi argumentai. Pa
sijutau, kad visas drebu. Ir negalėjau pri
dėti kita, kaip tik:

— Popiežius ir tai sužinos!
Ir išėjau.
Sugrįžęs į baziliką, radau tą būrį žmo

nių (daug vyrų ir subrendusių jaunuo
lių) tyliai besimeldžiantį.

Kai patyliai pasklido žinia, kad klebo
nas neleido svečiui laikyti Mišių, Visi 
kaip vienas Suklupo ūr užtraukė įžanginę 
Mišių giesmę „Pulkim ant kelių“. Bet taip 
ištemtais veidais ir tokiilu graudžiu, tačiau 
kartu ir ryžtingu balsu, kadi tikrai nega
lėjau sulaikyti ašarų. Man stojos prieš 
akis anų, dar caro perSekiojiitmo laikų, 
vaizdai, kaip skaitome mūsų istorijos 
knygose.

Nepratariau* nė žodžio, susilaikiau. Bet 
ir norint, susijaudinimas ir pasipiktini
mas nebūtų leidę kalbėti. Tik išeidamas 
išdalinau1 visus paveiksliukus, kuriuos tu
rėjau (dauguma norėjo popiežiaus at
vaizdo). Visi išėjo tyliai, lyg gavę mušti 
— pažeminti, nusiminę, pasimetę, sukan
dę dlanltis... Negalima išsakyti, ką jautė 
viduje. Jie — ir aš!

Paskui vakare nuvykau į Punską, kur 
atsilaikiau MiSias, klebono kun, Ignaco 
Dzermeikos patarnaujamas.

Šventasis Tėve, Seinuose nuo 1946 metų 
nutrauktos visos religinės apeigos lietu
viškai, (remiantis (.melagingomis ir klas
tingomis) „informacijomis“, esą krašte 
nėra lietuvių. Jau 33 metai' lietuvių dele
gacijos kreipiasi į Lomžos vyskupą su 
prašymu leisti jų parapijos šventovėje — 
bazilikoje laikyti jų gimtąja kalba sek
madienines Mišias, teikti Krikšto ir San
tuokos sakramentus bei atlikti laidotuvių 
apeigas. Tačiiau lig šiol nieko negavo. Jau 
7 metai, kai Seinų lietuviai katalikai sten
giasi sekmadieniais nors pagiedoti po Mi
šių vieną kitą lietuvišką giesmę baziliko
je, kurią jų tėvai statė ir kurią jie patys 
savo aukomlis padeda išlaikyti, tačiau yra 
visokiais būdais trukdomi, kaip kad ir 
man pačiam teko patirti. Dargi yra nie
kinami, išjuokiami ir net .grasinami': .Ne
gausi išrišimo visoj vyskupijoj“, „Netu
rėsi palaidojimo“, ,-Eisi ir tu į pragarą, 
jei susidėsi su tais banditais...“

Tiesa, 1973 m. Lomžos vyskupas leido 
laikyti vienerius sekmadienines Mišias 
lietuviškai tačiau ne parapijos šventovėje, 
o buvusioje liuteronų maldykloje, ir pa
žadėjo kitas koplyčias. Betgi tai nėra 
sprendimas. Klausimas yra gitteSnis, prin
cipinis. Lietuviai kovoja už egzistencijos 
teisę, kuri jiems paneigiama; kovoja už 
lygias teises naudotis parapijos šventove 
(kuri, pagaliau, yra jų šventovė); kovoja 
(už teises, kurias šiandien, visuose pasau
lio kraštuose etninės mažumos turi, kad 
>būtų (gerbiama jų kalba bei teisėti religi- 
ni'jai-kultūttaiai papročiai ir jiems būtų 
užtikrintas tinkamais religinis aptarnavi
mas. Jie žino, kad buvusioji protestantų 
maldykla (tarp kita ko, tai ne tik protes
tantų kulto namai, bet ir permaži, netin
kami lietuvių bendruomenės reikalams), 
ibetkada gali būti teisėtų savininkų vokie
čių pareikalauta grąžinti. Kitoms koply
čioms betkokiu atveju taip pat lengvai ga
lėtų būti atimtos 'teisės, ir lietuviams nie
ko neliktų. Čia visikas gražiai išsispręstų 
vien tik užtikrinant teisių lygybės prin
cipą. Kol prie šito nebus prieita, lietu
viai nenurims. Truputį atkaklūs tie lie
tuviai, ta'p, bet jeigu tokie nebūtų, gal 
nebūtų nė Lietuvos, ir šiuo metu tikrai 

nebūtų vienintelės katalikiškos tautos to
je nelemtoje Sovietų Sąjungoje.

Šventasis Tėve, jei taip engtų kokie 
turkai (kaip Sobieskio laikais), arba kokie 
ateistai (kaip Stalinas ar jam panašūs), 
tikintys lietuviai viską perneštų ramia 
kankinystės dvasia. Bet kad taip elgias: 
krikščionys katalikai katalikiškoj Lenki
joj, dargi remdamiesi paties popiežiaus 
autoritetu, ttai šiandien jau tikrai nesu
prantamas reiškinys!

Jūsų šventenybė iškilmingai pareiškė, 
kad „Tylios Bažnyčios jau nėra“. Už tai 
lietuviai' Jums yra labai dėkingi. Tačiau 
liūdna patirti, kad ir po tokio paskelbi
mo, dar yra tokia Bažnyčios dalis, kiuri 
kenčia, turi kęsti sukandusi dantis, pa
čioje popiežiaus tėvynėje — katalikiško
je 'Lenkijoje!

Tačiau tyla ir čia negali trukti amžinai. 
Jaučiamas pavojus (ir tai neilšvengiia- 
ma), kad ir čia atsiras koks „Solženicy
nas“ ar „Sacharovas“, kuris, rizikuodamas 
savo laisve ir net gyvybe, atskleis pasau
liui šitą „Tylos Bažnyčią“ pačioj katalikiš
koj Lenkijoj!

Šventasis Tėve, Suvalkų, Punsko ir Sei
nų trikampyje yra 10-11 tūkstančių lietu
vių. Yna vaikų ir jaunuolių, normaliai 
kalbančių lietuviškai namuose ir net kaž
kuriose mokyklose. Manau, (kad tai galė
tų 'būti Dievo Apvaizdos numatytas reli
ginių pašaukimų kampelis Lietuvos Baž
nyčiai. Tačiau tokioje padėtyje Seinuose 
(ir su atgarsiu gretimose vietovėse), ne 
•tik negailima kalbėti apie kokius pašauki
mus, bet reikia netgi 'bijoti visiško nuto
limo nuo Bažnyčios ir krikščioniško gy
venimo!

Jūsų Šventenybė nekartą pareiškėt sa
vo meilę 'Lietuvai ir savo rūpestį šios 
taip visokiais būdais išbandytos tautos ti
kėjimu. Lietuviai už tai yra Jums gyvai 
dėkingi, tačiau nesidrovi atvirai pasaky
ti: laukiame veiksmų!

1. Esminių pasikeitimų laukia visa Lie
tuva. Betgi tai|p pat visiems aišku; kad ir 
popiežius neviską gali tokioje padėtyje.

2. Vilnius su savo arkivyskupija yra ap
verktinoje būklėje: ortodoksai ten turi 
savo vyskupą ir savo katedrą, o Lietuvos 
sostinė metų metais tvarkoma apaštalinio 
valdytojo. Vilniaus katedra paversta me
no galerija ir koncertų sale. Pačios arki
vyskupijos ribos neaiškios. „Popiežiaus 
vardas Lietuvoje populiarus, 'bet būtų dar 
populiaresnis, jeigu jis įstengtų išspręsti 
Vilniaus arkivyskupijos klausimą“ — man 
pareiškė nusiminęs apaštalinis valdytojas 
kun. Alg. Gutauskas. Bet ir Šis Mausimas, 
aišku, reikalingas laiko ir kantrybės.

3. Šeinių lietuvių padėtis yra tikrai 
Skandalinga (itališkam tekste: „anticris- 
tiana e adirittuira antiumana“) ir šaukiasi 
greito sprendimo. Ji yra pritežastis įtam
pos tarp dviejų broliškų katalikiškų tau
tų, stiprina nusistatymą prieš Bažnyčią ir 
pačią Evangeliją, kuri ,..skaitoma vienaip, 
o 'gyvenime pritaikoma visai atvirkščiai“ 
su didele tikintiesiems dvasine žala. Tuo 
pasinaudoja ir dar pučia žarijų vis tie pa
tys „Kristaus kryžiaus priešai“. Tuo tarpu 
būtų galima išspręsti „brevi manu“, 
lengvai, trumpu laiku. „Tuomet matytųsi, 
kad papieštus tikrai mus myli!“ Ir tikin
tiesiems nebūtų ko pyktis tarpusavyje.

Kaip pastebėjau ir susižavėjau, Vilniu
je, Aušros Vartų šventovėje, 9,30 v. atlai
kiau Mišias lietuviškai; 10 v. buvo kitos 
Mišios — lenkiškai, laikomos lietuvio ku
nigo. Be jokių problemų, manau. Ir taip 
kasdien. O čia, Seinuose: „Negalima!..

Šventasis Tėve, savo autoritetu pašalin
ki! 0ią tikrai piktinančią padėtį šioje Baž
nyčios dalyje, brangioje abiem tautom ir, 
žinom, taip pat ir Jūsų Šventenybei! Iš- 
spręšklt šį klausimą pirma, negu kils 
Skandalas — išeis pasaulinėm viešumon!

Palaiminkit, Šventasis Tėve, Išią taip 
didvyriškai kenčiančią tautą, ir Seinuose 
kenčiančią tikrai be jokio reikalo, taip 
pat ir tą, kuris su giliausia pagarba prisi
pažįsta Jūsų šventenybės ištikimas sūnus 
Kristuje.

(Pasirašiau: kun. Pranas Gavėnas, 
SDB, asmeninės Sao Paulo lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas ir Pietų 
Amerikos lietuvių kunigų vitenybės pirmi
ninkas).

ŽUVŲ ŪKIS

Per rugsėjo mėn. Lietuvos gyventojams 
13 žuvininkystės ūkių pateikė 4.000 cen
tnerių karpių, o per spalį ir lapkritį nu
matoma dar apie 15-17 tūkst. centnerių, 
šiemet, kaip rašo „Valstiečių laikraštyje“ 
žuvų ūkio viršininko pavaduotojais G. 
Balkus, dėl oro sąlygų temperatūra buvo 
3-5 laipsniais žemesnė, o tai sumažino ir 
žuvų <produkciją.

Dabar, rašoma, yra apie 7.000 ha tven
kinių, bet produkcija iš ha tesiekusi vi
dutiniškai 7-8 centnerius.

Nusiskundžiama, kad tvenkinių žuvų 
pastaraisiais metais pašarai buvę žemos 
kokybės. Pašaruose proteino buvę ne 18- 
23, o 11-13 procento. Žuvų ūkiai turi ir 
kitokių nusiskundimų: žuvų ligos, nepa
kankamas mechanizavimas ir vis daugiau 
įsigalinčios žuvų vagystės. Vagiai esą 
moksleiviai, tarnautojai bei pramonės 
įmonių darbininkai.

LIETUVOJE
APIE B. JAS AITŲ, 125 METŲ 

JUBILIATĘ

Jau buvo rašyta apie Barborą Jasaitę iš 
Plungės rajono Rietavo ūkio Vilkelių 
kaimo, atšventusią šią vasarą 125 metus 
amžiaus.

Danguolė Repšienė „Tiesoje“ apie jos 
tą gimtadienio šventę rašo:

„Smuūkutė, šviesaus veido, ji sėdėjo sa
lės vidury vainikais apsuptame krėsle, ra
mdai priimdama jai rodomą pagarbą. Mo
ters veidas 'buvo kupinas ramybės, tau
rios, orios ramybės. Aplink šoko ir daina
vo, blykčiojo fotografų šviesa, — ji žvelgė 
į visa tai- išmintingai, ramiai“.

Po kiek laiko, kaip rašoma, ji išvažiavo 
namo su 85 metų seserim Emilija Reka
šiene iiš Klaipėdos. E. Jasaitės sveikata, 
atrodo, esanti gena. Jau daug metų ji ne
šioja vilnones kojines ir nedidelius kalio- 
Sėdfilus. Tai jos pagrindinis vasaros apa
vas. Apie save ji papasakojo, kad nuo 
1976 metų gyvenanti pas sesers Petronėlės 
Viržinkienės dukterį Aldoną Sauserienę. 
Jos dvi seserys ‘tebėra gyvos, toji iš Klai
pėdos ir Cecilija Dilglienė, taip pat ilga
amžė.

Jos gyvenamasis kambarys labai švarus 
ir tvarkingas. Kai niekas nemato, ji pati 
grindis atsiklaulpusi išsišluoja. Prieš pus
antrų metų ji dar ausdavo, bet dabar kaž
kas akims pasidairė.

Ji kilusi iš (gausios šeimos, buvusi kuk
li, paslaugi ir dirbo samdine. Kai keitėsi 
valdžios, ji linus rovė dir verpė. Šeimos ne
sukūrusi, tai ir nedaug jai tereikėjo: kam
po ir piavaiigyti. Dar ji' galinti skaityti, 
jos motutė ją išmokiusi.

Kas įvyko prieš 100 metų, jau nebeatsi
mena, o prieš 30 tai atsiminimai užplūs
ta.

Per karą 7 savaites vokiečiai buvo nu
varę ją žvyro vežti, sako B. Jasaitė. Į koč- 
ūkį įštojo būdama 99 metų amžiaus. Ji 
net turinti darbo dokumentą iš Rietavo 
rajono 'Vitkelių apylinkės „Pergalės“ kol
ūkio. Ten1 parašyta, kad 1952 metais kovo 
15 d. — balandžio 15 d. ji verpė linus. Su
verpė 7.5 kg. Už tą darbą jai buvo užra
šyta 9,38 darbadienio. Rugpiūčio 1-15 die
nomis ravėjo daržą. Užrašyta 6,6 darba
dienio. Spalio 1 d. kasė praartas bulves. 
Už 4 centnerius bulvių ji pelnė 1 darba
dienį.

Niekais neatsimena, kad Barbora būtų 
gulėjusi ‘ligoninėje. Nors dabar, sako, „po 
kojas vaikšto kažkokia sopė“.

B. Jasaitė turi įailškų protą, šviesius 
jausmus iir džiaugėsi dovanotais rožių 

‘krepšeliais, kurie puošė jos kambarį.
Vakarais ji nedeginanti elektros. Nepri

pranta.

DAUG KOMJAUNUOLIŲ
„Tiesa“ rašo, kad Vilniaus 33-oje vidu

rinėje profesinės .technikos mokykloje 
mokosi 700 moksleivių. Jų tarpe yra 540 
komjaunuolių.

DAUG PRIVERPĖ
Panemunėlio linų fabriko darbininkai 

per 5 metus pagamino produkcijos už 8 
su puse milijonus rublių.

A. FADEJEVAS — LIETUVOS 
ŠVIETĖJAS

Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto pirmojo sekretoriaus pavaduotojas 
A. Fadfejevas gavo Lietuvos kultūros švie
timo darbuotojo garbės vardą.

LEISTA SUMEDŽIOTI 450 ŽVĖRIŲ
Klaipėdos medžiotojų ir žvejų draugijos 

skyrius šį sezoną turės 'teisę sumedžioti 
240 šernų, 110 (briedžių ir 100 stirnų.

Medžioklė jau prasidėjusi.

PIRMOJI PREMIJA FILMUI
Liublino mieste surengtame kaimo te

matika filmų festivalyje mokomųjų ir 
mokslo populiarinimo grupėje pirmąją 
premiją dr -aukso medalį laimėjo lietuviš
kas filmas „Šiuolaikinio kaimo grožis“.

Filme rodoma Lietuvos kolūkių gyven
vietės, kaimo architektūra ir kaip (tvarko
mos -landšafto problemos.

Festivalyje buvo parodyta 50 filmų.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Toliau nevažiuosiu, nes sugedau.

(Vairuotojas — keleiviams)
Prašau mane padauginti.

(Prašymas fotoateljė)
Už budrumą, parodytą grobstant me

džiagas. sargui N. P. pareikšti padėką.
(Iš direktoriaus įsakymo)

Susidėjome tik po rublį, bet einant na
mo man plyšo galva ir nutrūko filmas.

(Iš pasiaiškinimo)

Su socialistinio turto grobstytoj'ais bu
vo pravestas aiškinamasis darbas, kaip 
nevalia grobstyti.

(Iš taskaitos)

Užsikimšus 33-ojo buto gyventojui, vi
si nešvarumai plūsta žemyn.

(Iš pareiškimo)

Onute, pabūk ant telefono.

Vlado Česiūno likimas
Žinios apie irkluotoją ir instruktorių 

VLADĄ ČESIŪNĄ buvo gana gausios, ta 
čiau Vokietijos Federalinės Respublikos 
tyrinėtojai paskelbė, jog nėra įrodymų, 
kad jis buvo prieš savo valią pagrobtas ir 
grąžintas į sovietų Okupuotą Lietuvą. Iš 
Lietuvos neseniai pabėgęs VLADAS ŠA
KALYS šiuo klausimu pateikė tokį liudi
jimą, kuris VLIKO perduotas VFR vyriau
sybei.

KAS MAN ŽINOMA APIE 
VLADĄ ČESIŪNĄ?

Maždaug savaitė po irkluotojo Vlado 
Česiūno pasilikimo Vokietijos Federali- 
nėje Respublikoje mano labai geras ir pa
tikimas pažįstamas (skelbti pavardės ar 
patikslinančių žinių negailiu) pasakė, kad 
kalbėjosi su Vlado Česiūno broliu, dirban
čiu restorane kelneriu. ČeSiūnas (kelneris) 
pasakė, kad brolis tikrai pasiliko Vokieti
joje, bet j ils ‘turįs žinių, kad netrukus ke
tina apsigalvoti ir grįžti atgal į Lietuvą.

Tokią žinią aš išsiaiškinau dvejopaii: iš 
Vienos pusės — KGB stengiasi švelninti 
įspūdį, kurį padarė Lietuvoje Vlado Česiū
no pasilikimas, iš kitos, kad KGB ruošia 
psichologinį klimatą jo pagrobimui.

Kad šių gandų apie ketinimą sugrįžti 
šaltinis yra KGB, nei aš, nei kiti rezisten- 
tencijos dalyviai neabejojame. Mat, Lietu
voje visi pirmos klasės restoranų kelne
riai (Vilniuje yra keturi tokie restoranai) 
privalo turėti KGB aprobatą darbui. Tai 
nebūtinai reiškia bendradarbiauti Su 
KGB. Kelneriai laikomi privilegijuotais 
materialine prasme, ir todėl KGB, paly
ginus, lengvai gali daryt! jiems spaudimą.

Po to, kai česiūnas atsirado Vitaliuje, 
mums pavyko nustatyti, kad jis paguldy
tas Vidaus Reikalų Ministerijos karo li
goninėje (Karolio Požėlos g.) su smege
nų sutrenkimu. Toje ligoninėje nėra psi
chiatrinio skyriaus. Su psichinėmis ligo
mis jis būtų paguldytas arba į Naujosios 
Vilnios ligoninę, arba į ligoninę, esančią 
Vasaros g. Nr. 5.

Kai jis kažkur dingo, aš susitikau su ki
tu informacijos šaltiniu (Vlado Česiūno 
bendradarbiu), kuris pasakė, kad Vladas 
Česiūnas gaus keturių mėnesių atostogas, 
kurias jis pralekiąs tėviškėje kaimo vie
toje.

Vėliau vienas česiūno šeimos narys sa
vo draugui pasakė, kad Vladas Česiūnas 
grįžo ne savo noru, išreiškė baimę dėl Vla
do likimo, sakydamas, kad nesąs tikras dėl 
jo gyvybės. Su tuo šeimos nario draugu 
aš asmeniškai irgi kalbėjau ir neabejoju 
jo nuoširdumu perduodant pokalbį.

Vladas Česiūnas dirbo Vidaus reikalų 
Ministerijos sporto draugijoje „Dinamo“. 
Vieningu jo bendradarbių ir pažįstamų 
tvirtinimu, jis atrodė labai pasikeitęs, vi
są laiką susirūpinęs ir prislėgtas.

1980 rugsėjo 16 d. Vladas šakaflys.

MEDIS KVADRATINIU KAMIENU
Mūsų laikais įdomiausi ir netikėčiausi 

atradimai padaromi mokslų sandūroje. 
Taip atsitiko ir su kvadratinio ąžuolo ma
diniu. Tai medis, apie kurį istorikai suži
nojo, tyrinėdami senovinius tekstus apie 
Sirijos architektūrą. Asirų kyliaraščio 
lentelėse (buvo minimi kvadratinės formos 
medžių kamienai. Ketvirtojo dešimtmečio 
pradžioje įžymus Rytų civilizacijos tyri
nėtojas anglas S. Tadpolas paskelbė moks
linį straipsnį, (kuriame įrodinėjo, kad VIII 
amžiuje prieš mūsų erą asirai žinojo vie
tas, kur augo ir jau tais laikais reti, da
bar jau visai išnykę medžiai 'kvadratiniais 
kamienais. Tie medžiai buvo laikomi šven
tais. Straipsnis buvo paskelbtas karo me
tais, ir jo daug kas neskaitė. S. Tadpolo 
kolegos istorikai nesusidomėjo keista hi
poteze, o botanikai istorinių žurnalų ne
skaito. Tik po 30 metų olandų botanikas 
V. van Gusfenas, dažnai padėdiavęs ar
cheologams apibūdinti kasinėjimų meltu 
rastų medžių rūšis, susidomėjo tuo 
straipsniu. Jis manė, kad tai galėtų būti 
kokio nors ąžuolo rūšis. Tame rajone ži
noma <apie 24 ąžuolų rūšis, -bet nei ten, nei 
kitur nėra medžių keturkampiais stiebais.

Dar po trejų metų amerikiečių moksli
ninkas T, Heisas Sirijos šiaurėje kalnuose 
surado tris 'gyvus ąžuolus keturkampiais 
kamienais! Neįprastas radinys ,patvirtino 
S. Tadpolo ir V. van Gusfeno hipotezes. 
Dabar keliolika šios gyvos iškasenos nuo
plovų išsiuntinėta pagrindiniams pasaulio 
botanikos sodams. Mokslininkai svarsto, 
kaip atkurti šią beveik išnykusią rūšį. To
kie ąžuolai būtų labai pageidautini medžio 
apdirbimo pramonėje. Juk piaustant len
tas iš rąstų 'būna beveik 25% mažaverčių 
ateičių, o piaustant kvadratinius rąstus at
liekų beveik nebūtų.

(Iš „Mokslas ir gyvenimas“)

SUVALGĖ MEDĮ
Amerikietis Jay Gwaltney suvalgė 3 ir 

pusės metrų aukštumo beržą su visomis 
šakomis, lapais, žieve ir šaknimis ir buvo 
apdovanotas 10 tūkst. dolerių pirmąja (pre
mija.

Valgymas truko 3 dienias. Bjauriausia 
jam buvo valgyti žievę. „Labai karti, sta
čiai baisi“, prisipažino jis.

Viena gera galva vertesnė nei šimtas 
stiprių rankų.

Diogenas
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Kronika

11 vai. ryto. Tą dieną bazaras bus atida
rytas iki 8 vai. vak., o lapkričio vO d. nuo 
3 vai. pjp. iki 8 vai. vak.

Pabaltiečių vaikučių pasirodymas bus 
5 vai. p.p., sekmadienį. Lietuviams atsto
vaus V. Jurienės ir P. Senkuvienės vado
vaujama jaunučių grupė. Bazare veiks 
turtinga loterija ir kavinė.

Atsilankykite ir atsiveskite savo drau
gus ir pažįstamus anglus. Gera proga ne
brangiai apsirūpinti kalėdinėm dovanėlėm 
ir pasižmonėti.

Iki malonaus pasimatymo!
Dainavietės

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 22 d., Šeštadienį, 6 vai. vaka
ro, DBLS (Derby skyrius šv. Juozapo nau
jojoje parapijos salėje (Mill Hill Lane, 
Denby) rengia kariuomenės šventės minė
jimą.

EUROPEAN LIAISON GROUP

memorandumas

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Kas norėtų per „Europos Lietuvį“ 
pasveikinti savo .bičiulius Kalėdų ir 

N. Metų proga, prašom tekstą 
prisiųsti iki gruodžio 5 d.

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremtu aukojo po 5 svarus B. 

Z inkus ir L. Oiudiškis, po 2,50 sv. P. Bu- 
gaališkis dr A. Brokienė.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 29-30 dienomis įvyks tradici

nis Palbalitiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose Londone, kur „Daina
va“ atstovaus lietuvių skyriui. Prašome 
mielus tautiečius talkon.

Lietuviškam kampeliui labai reikalinga 
tautinių motyvų darbeliai: juostų, pagal
vėlių, medžio dirbinių, gintaro ir kita. Be 
to, 'reikia fantų loterijai — tinka visokios 
smulkmenos.

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite 
ligoniams, seneliams ir kitiems vargau pa
tekusiems tautiečiams. Dalis metinio pel
no skiriama jaunimo ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Daiktus ir pinigines 
aukas 'siųsti iki lapkričio 20 d. šiuo adre
su:

„Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don Wil 2PT.

Dainavietės

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

KRONIKA
Sekmladiienį, lapkričio 23 d., pamaldo

mis Londono lietuviškoji parapija pami
nės Knistų Karalių ir Lietuvos kariuome
nės 'atkūrimo 62 metines — Kariuomenės 
šventę.

Lietuvių bažnyčios perdekoravimo dar
bai eina į galą. (Buvo jie kiek sutrukdyti, 
nes vienoje sienoje buvo užtikta puvimo

žymių, ir tas vietas teko impregnuota spe
cialiais skysčiais.

Spalio 1 d. mirė Adelė Grinkevičienė, 
75 metų amžiaus. Palaidota iš šv. Jurgio 
bažnyčios Woltham'stow Šv. (Patriko ka
pinių lietuviškame skyriuje šalia savo vy
ro.

Sekmadienį, lapkričio 2 d. popietyje, 
Icndoniečiai lankė savo mirusiuosius šv. 
Patriko kapinėse.

Gedulinga procesija prasidėjo nuo ka
pinių koplyčios ir pasibaigė lietuviškame 
skyriuje, kur šiandien, tame nedideliame 
plote, ilsis jau per 120 mirusiųjų, neskai
tant tų kitų, kurie yra palaidoti kitose Šv. 
Patriko kapinių vietose.

Nežiūrint labai Šalto žiauraus vėjo, gar 
na gausiai lietuvių dalyvavo.

Vytautas Masteika jau antra savaitė 
kaip guli The London Mile End ligoninėje, 
Bancroft Rd., El, Wilsono palatoje.

Parapijos Šv. Kazimiero 'klubo vadovybė 
turėjo savo valdybos posėdį, kuriame pa
aiškėjo, kad N. O. Žvirbliai pasitrauks iš 
baro vedėjų nuo sekančių finansinių me
tų pradžios.

Keliolika Londono lietuviškos parapijos 
nartų ryžtasi praleisti Kalėdų šventes Lie
tuvoje su savo giminaičiais.

ŠOKIŲ VAKARAS 
Tautinių (šokių grupė 

„ŽAIBAS“ 
maloniai kviečia visus 

lapkričio 29 d., šeštadienį, į 
ŠOKIŲ VAKARĄ 

6.30 vai vakaro
Sporto ir Socialinio Klubo salėje, 

(345A Victoria Park Road, E.9).
Programos dalyviai: Nottinghamo cho

ras, vadovaujamas V. Gasperienės, Lon
dono latvių tautinių šokių grupė ir tauti
nių šokių .grupė „Žaibas“.

Įėjimas 2 svarai

Paskaita bus J. Zoko, Derby lietuviška
sis jaunimas atliks trumpą programą. Tu
rėsime lietuvišką muziką, veiks baras, bus 
gausi loterija.

Kviečiami atsilankyti visi iš arti ir to
li

Derby skyriaus valdyba

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 22 d., šeštadienį, rengiamas 
Kariuomenės minėjimas Vyčio klubo sa
lėje.

H. A. WAINES paskaita, P. VAS3O va
dovaujamo seksteto dainos ir deklamaci
jos.

Pradžia 6 v.v.
Kviečiame 'gausiai dalyvauti.

Liet. Sodyba
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Lietuvių Sodybos skyrius lapkri

čio 22 d., šeštadienį, rengia kariuomenės 
šventės minėjimą.

Paskaita Albino Pranckūno.
Pradžia 6.30 vai.

Skyriaus Valdyba

Vokietija
TAUTOS IR LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENČIŲ PAMINĖJIMAS
Jis įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d., šv. 

Teresės Bažnyčioje ir salėje (Hamburg- 
Afltona, Dohmweg 8).

17 vai. bus pamaldos Šv. Teresės bažny
čioje, 18,30 vai. iškilmingas aktas parapi
jos Salėje.

Paskiau bus jaukus pobūvis ir šaunūs 
šokiai, grojant gerai muzikos kapelai. Įė
jimas nemokamas, bet bus renkamos au
kos išlaidoms padengti.

Hamburgo apylinkės valdyba

(Atkelta iš 1 psl.) 
nesiribojama vien žodiniais protestais — 
jos turėtų būti laikomos būtinu veiksniu, 
užtikrinančiu, kad baigiamasis aktas nė
ra vien tuščia deklaracija.

Mes prašome Madrido konferenciją už
tikrinti, kad jie tuojau būtų paleisti iš 
įkalinimo vietų ar tremties ir būtų grąžin
ti į anksčiau jų užimtąsias pozicijas.

7. „Mes tikimės, kad Madrido konferen
cija:

a. patvirtins būtiną ry®į tarp detantės 
ir žmogaus teisių;

b. pripažins, kad sekimas, kap (įgyven
dinamos žmogaus teisės, nėra išimtinai 
vien valstybės vidaus reikalas, bet grei
čiau tarptautinė problema, kuri įeina į 
tarptautinės teisės sritį;

c. pasmerks ryškesniuosius žmogaus tei-
■šių pažeidimus, sužymėdama skirtingų 
kraštų tipiškus pažeidimus;

d. suorganizuos tarptautinį tribunolą 
svarstyti byloms, kai kuris nors kraštas 
pažeidžia savo piliečių teises;

e. pripažins Helsinkio nutarimus sekan
čioms grupėms teisę veikti visose dalyvėse 
valstybėse.

8. Mes įsitikinę, kad neleistinas dalykas 
dalyvėms valstybėms turėti sąžinės kali
nių, ir reikalaujame amnestijos visiems 
sąžinės kaliniams TSRS ir Rytų Europo
je (kaip ją yra nusakęs Amnestijos inter
nacionalas).

9. Prievartinis ištrėmimas į Gorkį Nobe
lio premijos laureato dr. Andrejaus Sacha
rovo, kurio drąsus žmogaus teisių gynimas 
buvo vilties šaltinis jo kraštui ir pasauliui, 
yra sauvališkas ir neteisėtas veiksmas, ir

dėl to turi būti energingai protestuojama. 
Dr. Sacharovo ištrėmimas yra dalis vy
riausybės sutelktinės priespaudos politi
kos, nukreiptos prieš žmogaus teisių ak
tyvistus visoje TSRS.

10. Kurie atskiri asmenys ar nepagei
daujamos grupės sukelia susidomėjimą 
Vakaruose, su tais elgiamasi atsargiau ir 
santūriau; tačiau su didžiąja persekioja
mųjų dauguma, kuri nesusilaukia Vakarų 
dėmesio, elgiamasi žymiai griežčiau.
Teisė protestuoti ir disidentinis sąjūdis

11. Tajrp daugelio žmogaus ir tautų tei
sių aptarimų Helsinkio baigūamiajeme ak
te Sovietų Sąjunga sutiko ir su šitokiu 
principo VII įsipareigojimu: „ Jos, tos da
lyvės valstybės, patvirtina individo teisę 
žinoti savo šios srities teises ir pareigas 
ir pagal jas veikti (žmogaus ir tautų tei-

ir baltarusių bendruomenių atstovai.
Spalio ir lapkričio mėn. įvyko kelį su

sirinkimai, kuriems pirmininkavo belgas 
de Lantsheere ir lenkų draugijos atstovas 
VI. Da'hnel. Darbotvarkėje skubūs ir ak
tualūs klausimai, susiję su artėjančia 
Madrido konferencija. Kadangi visos mi
nėtosios bendruomenės jau yra įteikusios 
krašto parlamento nariams memorandu
mus, tai pasiūlyta ir nuspręsta priimti re
zoliuciją ir papildomai išsiuntinėti parla
mentui ir krašto spaudai.

Nutarta 'gruodžio 12 d. suorganizuoti 
Briuselyje spaudos konferenciją, į kurią 
bus pakviesti įvairių krypčių belgų žurna
listų. Iš anksto gavę informacijos duome
nis, jie pasisakys į jiems keliamus klausi
mus. Debatų tema: „Madridas — viitįs ar 
iliuzija?“

Lietuvių bendruomenei atstovauja St. 
Baltus. Jos pasirinktoji klausimo tema: 
„Ko gali Itilkėtįs iš Madrido konferencijos 
Lietuvos katalikai?“

sės ir laisves)'.
12. Principas VII apima minties, sąži

nės, religijos ir įsitikinimų laisves, o taip 
pat naudojimąsi civilinėmis, politinėmis, 
ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinė
mis teisėmis ir laisvėmis — ir kad tauti
nės mažumos yra lygios su kitais prieš 
įstatymus praktiškai naudotis žmogaus tei
sėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

13. Tarptautinė sutartis dėl civilinių ir
politinių teisių

(straipsnis 19) nurodo: Kiekvienas tu
rės teisę be jokio įsikišimo laižytis savo 
pažiūrų:...teisę į laisvę pasisakyti, 'įskai
tant laisvę pasirūpinti, gauti :ir teikti in
formacijų ir bet kokių idėjų, nepaisant 
jokių isfenų, žodžiu, raštu alr 'spausdintais, 
meno forma ar kuria nors Britą savo pasi
rinkta išraiškos priemone.

14. Sovietinė 1977 m. konstitucija garan
tuoja tas pačias teises, kaip ir principas 
VII ir visuotinė žmogaus teisių deklaraci
ja i|r dvi tarptautinės sutartys:

a. Straipsnis 50: žodžio laisvė, per spau
dą ir susirinkimuose, mitingų, procesijų ir 
demonstracijų gatvėse (bet tai paneigia
ma nurodymu „stiprinti ir vystyti socia
listinei santvarkai“)-.

b. Straipsnis 52: Sąžinės laisvė, tai yra 
teisė išpažinti ar neišpažinti 'bet kurią re
ligiją ir vesti religines pamaldas -ar ateis
tinę propagandą.

c. Straipsnis 54: Asmens neliečiamybė.
d. Straipsnis 55: Namų neliečiamybė.
e. Straipsnis 56: Teisė į piliečių privatu

mą ir jų susirašinėjimo, telefoninių pasi 
kalbėjimų ir susisiekimo telegrafu.

f. Straipsnis 58: Teisė skųstis prieš pa
reigūnų, valstybinių ir viešųjų įstaigų 
veiksmus.

g. Straipnis 68: Rūpestis išsaugoti istori
nius paminklus ir kitas kultūrines verty
bes yra TSRS piliečių pareiga ir prievolė.

SPEAK UP
Tai mėnesinis žurnalas, leidžiamas To

ronte, Kanadoje (po 24 puslapius kiekvie
nas numeris), redaguojamas lietuvio G. 
Urbono.

Žurnalas skirtas šviesti angliškai kal
bančiai visuomenei — supažindinti jai su 
komunistiniais ėjimais, su šiaurės Ameri
ka ir ypač su Kanada. Bendradarbiauja 
jame ir lietuviai.

Metinė prenumerata 10 dolerių. Norin
tiems susipažinti bus pasiųstas vienas nu
meris nemokamai.

Adresas: Speak Up, P.O. Box 272, Sta
tion „B“, Toronto, Ontario M5T 2W2, 
Canada.

PAIEŠKOJIMAS
Armėnijoje gyvenąs brolis paieško Jo

no Morkevičiaus, gimusio 1914 m. Gasti- 
loniuose, Kauno rajone.

Jlis pats ar žinantieji apie jį praSomi 
rašyti DBLS Centro Valdybai (2 Lad
broke Gardens, London Wil 2PT).

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
BAZARAS

Lapkričio 29-30 dienomis Latvių Na
muose, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2, vyks tradicinis Kalėdinis ba
zaras.

L.L.M. Dainavos Sambūris nuoširdžiai 
kviečia visus jame dalyvauti ir paremti 
pabaltiečių moterų organizacijas.

Baizarą atidarys Mrs. N. V. Morley - 
rytas iki 8 vai. vak., o lapkričio 30 d. nuo

Belgija
PASITARIMAI RYŠIUM ĮSU MADRIDO 

KONFERENCIJA
Rytų ir Vidurio Europos pabėgėlių ko

mitetas, kurio garbės pirmininkas yra 
kardinolas Leon-Joseph Suenens, pradėjo 
savo biure kviesti tartis bendruomenių 
pirmininkus 'bei delegatus, šitam komite
tui priklauso lenkų, vengrų, čekoslovakų, 
bulgarų, kroatų, pabaltiečių, ukrainiečių

SAaitytoju Calskai

KALĖDINES 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 šį 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,

Gražų amžių nugyvenęs dabar jau vie
nišas lietuvis norėtų susirasti tokią pat 
vienišą lietuvę, kuri jam padėtų gyventi. 
Turi patogius namus.

Suinteresuotas tautietes prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai, kuri 
duos jo adresą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — lapkričio 23 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE-on-TRENT — lapkričio 23 d.,
14.30 vai., St. Wulstan's, Wolstanton.

NOTTINGHAME — lapkričio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTON SPA — lapkričio 30 d., 14 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRY — lapkričio 30 d., 16 vai., Šv. 
Elzbietoje.

AR NE GĖDA?
Paskaitęs pranešimą, kad „Europos Lie

tuvis“ bus paverstas dvisavaitiniu laikraš
čiu, negaliu nutylėti, ką galvoju.

Laikraštis, kuris skelbia, jog lietuvių 
tautai reikia erdvės, 'kad „ji galėtų tarpti“, 
ir todėl pradėjo spausdinti naują Lietuvos 
žemėlapi, — negali padaryti to mažo daly
ko — teikti skaitytojams žinias kas sa
vaitę. Tai, mano nuomone, yra dvasinis 
bankrotas.

Pažiūrėkime, kokiomis Sąlygomis yra 
Lietuvoje leidžiama pogrindžio spauda. 
Krašte, kur negalima gauti nei popie
riaus nei kitų reikmenų, kur leidėjai yra 
kišami! į (kalėjimus, lietuviai sugeba iš
leisti 12 laikraščių, kiekvienas iš jų 40, 
net iki 100 puslapių. O mes, gyvendami 
laisvoje Europoje, nesugebame išleisti sa
vaitraščio!

Ar ne gėda?
J. Vilčinskas

" VIENA KOJA Į GRABĄ...
Nesiiginlinsiu į priežastis, kurios privedė 

prie dabartinės mūsų laikraščio leidimo 
krizės. Nieko nenoriu kaltinti. Būtų leng
va kritikuoti iš šalies, pačiam mažai prisi
dedant prie to darbo, kurį atlieka Saujelė 
žmonių.

Mūsų visų ryšys, ne tik šioje saloje, su 
kontinentu įr visu lietuviškuoju pasauliu 
yra ir liks „Europos Lietuvis.“ Leidėjų 
siūlomasis nutarimas apkarpyti Sparnus 
tali kregždei, kuri kas savaitę atneša vil
ties, žinių ir lietuviškos vienybės, būtų pir

masis žingsnis į mūsų visų grabą. Turime 
savaitraštį, kuriame galime pasidžiaugti 
atliktais darbais ir atvirai išreikšti savo 
nuomones ( man net smagu, kai karštes
nieji kartais išvadina išgama ar palygina 
Su parsidavėliu afganistaniečiu, o tai juk 
reiškia, kad dar gyvi esame).

Ar tikrai priėjome liepto galą? Prasi
gyvenę ir praturtėję, prisipirkę namų ir 
mašinų, norime tapti dvasios Ubagais. Už
miršome tuos laikus, kali visą savaitinį at
lyginimą akindavome laikraščio prenume
ratai. Manyčiau, jog ne tik mes patys iš
galėtume daugiau mokėti už laikraštį, bet 
ir mūsų įsteigtoji Liet. Namų B-vė netu
rėtų spardytis ir turėtų toliau remti savą
ją spaudą. Tam ji ir buvo .įkurta. Siūly
čiau pakelti mūsų savaitraščio prenume
ratą iki 20 svarų (latviai moka dar dau
giau). Pensininkams — 15 sv., o visiškai 
nepasiturintiems, kurių labai maža, siun
tinėti nemokamai. Mano apskaičiavimu, 
leisti tokį laikraštį, kokį turime dabar, rei
kia 18.000 sv. metams. Su 5.000 sv. Bendro
vės parama dar mažiausiai penlkeri metai 
būtų užtikrinti. Žinoma, yra būtinas mūsų 
spaustuvės perorganizavimas ir redakto
rių klausimo išprendimas, nes tai ir yra 
svarbiausios esamosios krizės priežastys. 
Vidkas yra galima, reikia tik noro ir pa
siryžimo.

.Never say die", Kaip sako anglų prie
žodis. Tačiau, jeigu patys norime save pa
laidoti, — tebūnie lengva mums Anglijos 
žemelė! Gėda ir apkiautizmu bus užbaig
ta Anglijos lietuvių istorija.

V. Keris

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} e gali būti dvi poros. Už vienas £20-00.
Jeans „Wrangler“ rumbuoto velveto, sveria 1| 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 į 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. 1 sv. £27.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
į sv. arbatos £2.00., 1 sv. Nescafes — £3.00, 1 sv. pupelių 
kavos £3-50, 1 sv. šokoladinių saldainių — £3.50, 40 ciga
rečių — £2.30.
Sudarant siuntinį 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

4


	1980-11-17-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1980-11-17-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1980-11-17-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1980-11-17-EUROPOS-LIETUVIS-0004

