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Nr. 45 (1535) Londonas, 1980 m. lapkričio 24 d.

NAUJI AREŠTAI LIETUVOJE
LKB Kronikos 43 (birželio 13) ir 44 

(liepos 30) nir. ,pateikia išsamesnės me
džiagos apie praėjusio pusmečio bėgyje 
suimtuosius lietuvius patriotus, štai jie 
chronologine eile:

Gintautas Jašmantas (gyv. Vilniuje, 
Švyturio 36-8), lituanistas, gimęs 1930 m. 
ir baigęs Vilniaus Pedagoginį Institutą. 
Kurį laiką dirbo „Komjaunimo Tiesos“ 
redakcijoje, bet 1970 m. išstojo iš kompar
tijos. Suimtas 1980 m. kovo 4 d. ir apkal
tintas ,.bendradarbiavimu pogrindžio 
spaudoje“.

Genovaitė Navickaitė, gimusi 1947 m. 
vasario 18 d., diiribo (įvairiose Kauno ligo
ninėse medicinos seserimi. 1980 m. balan
džio 17 d. būrys saugumiečių ją užklupo 
Kybartuose su perrašytais „LKB Kroni
kos“ 42 numerio puslapiais. Šiuo metu 
Navickaitė yra Vilniaus KGB kalėjime.

Ona Vitkauskaitė, gimusi 1935 m. ba 
iandžio 23 d., technikė (technologė .Suimta 
balandžio 18 d. Sagotosios (Marijampolės 
raj.) klebonijoje su „LKB Kronikos“ pus
lapiais.

V. Abrutis (gyv. Vilniuje, Tai’.at Kelp
šos gatvėje), suimtas 1980 m. gegužės 23 
d. Maskvoje ir kalinamas Lukiškių kalė
jime. 1980 m. balandžio 9 d. Abručių bu
te kratos metu paimta daug pogrindinės 
literatūros ir rašomoji mašinėlė. Abru- 
čial yna padavę pareiškimus išvykti į už
sienį.

Jadvyga-Gemma Stanclytė dingo 1930 
m. liepos 11 d. Vilniuje, 'aplankiusi iš Si
biro tremties sugrįžusią Nijolę Sadūnaitę. 
Liepos 22 d. giminės ją surado Lukiškių 
kalėjime. KGB nurodymu, jai fabrikuoja
ma kriminalinė byla už „veltėdžiavimą“ 
— tardymo metu Stanelytei buvo pasaky
ta: „Mes iš tavęs antros Sadūnaitės neda
rysime!“ Staneiytė plačiai žinoma Lietu
vos katalikų sluoksniuose. (ELTA)

LUKOŠEVIČIUS IR KARALIŪNAS 
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE

LKB Kronikos (Nr. 44) žiniomis, 1980 
m. balandžio 15 d. buvo areštuotais Pet
ras Lukoševičius jr KGB nurodymu pa
guldytas į Naujosios Vilnios psichoneuro
loginę ligoninę. Jam 65-eri metai. 1944- 
1956 metais kalėjo (Gulago lageriuose. 
1973 m. KGB konfiskavo jo rašomus Gu
lago prisiminimus, o 1977 m. paėmė daug 
s ai vii aidinčia spaudos. Kratai vadovavęs 
pulkininkas Urbonas pareiškė: „Jeigu nesi 
liausi, būsi patalpintas į psichiatrinę li
goninę“.

1980 vasario mėn. į Kauno psichiatrinę 
iš Černiachovskio (Ragainės) psichiatri
nės ligoninės — kalėjimo pervežtas Vol
demaras Karaliūnas. Dabar jis aminazinu 
„gydomas“ nuo tautinių ir religinių įsiti
kinimų. Karaliūnas du kartu teistas už 
Lenkijos sienos perėjimą. 1977 m. uždary
tas į Černiachovskio psichiatrinę. Susir
gimo „simptomai“: organizavo streiką 
Kauno (fabrike, atsisakė sovietinės piliety
bės, kreipėsi į Jungtines Tautas, prašyda
mas spręsti Pabaltijo tautų pavergimo 
klausimą. (ELTA)

STATKEVIČIAUS KANKINIMAS
„USSR News Brief“ (Briuselis, Nr. 16, 

1980) žiniomis, rugpjūčio 11 d. teismas 
Vilniuje paskyrė Algirdui Statkevičiiui 
prievartinį gydymą specialaus tipo psi
chiatrinėje ligoninėje. 57 metų Statkevi- 
čius nuo 1951 metų atkalėjo 9-rius metus 
už dalyvavimą rezistenciniame sąjūdyje 
iir dvejus su puse metų buvo laikomas psi
chiatrinėje ligoninėje. (ELTA)
PABALTIJO AKTYVISTAI SVEIKINA 

LENKŲ DARBININKUS
Dvidešimt pabaltSačių, kurių dauguma 

lietuviai, rugsėjo mėnesį pasveikino lenkų 
darbininkų streiko vadovą Lech Walęsą 
„ir visus lenkus su visiems socialistiniams 
kraštams taip reikalingų demokratinių 
reformų pradžia“. Apie tai pranešė dien
raščio „The Christian Science Monitor“ 
(1980. IX. 23) korespondentais Maskvoje, 
David K. Willis. Jo nuomone, šis sveikini
mas „įsiutinęs KGB“, kuri ėmė smarkiau 
spausti pabaltiečių „aktyvistus“ dėl me
morandumo prieš Hiltlerio-Stalino paktą 
paskelbimo praėjusį rugpjūtį. Willis tepa
skelbia dvi pasirašiusiųjų estų pavardes: 
N. Tarto ir Erlk Udam.

Rugpjūčio 23 d., 41-ųjų Molotovo-Riben
tropo metinių proga, estas Mart Nikius 
kalėjime pradėjo bado streiką. Kitas estas 
aktyvistais, Juri Kuekk, buvo neseniai per
keltas iš psichiatrinės Estijoje į kitą Mas
kvoje, nes estų gydytojai atsisakė pa
skelbti jį psichiškai nesveiku. 36 palbat- 
tiečių disidentai pasirašė atsišaukimą 
Tarptautinei Amnestijai (Amnesty Inter
national) Londone ir Maskvos bei estų vy
riausiems sovietams, reikalaudami, kad 
Nikius ir Kuekk 'būtų tuojau paleisti'. Wil- 
liso nuomone, Kremliaus nesustabdys ir 
galima stipri Vakarų kritika žmogaus tei
sių kausimu vėliau įvykstančioje .Madrido 
konferencijoje. (ELTA)

Ką duos Madrido konferencija?
Tai pamatysim, kai jii pasibaigs.
O kol kas čia savo skaitytojams patei

kiame „The Sunday Times“ lapkričio 16 
d. vedamąjį „Two-way detente“, kuriame 
dėstomas vakarietiškas požiūris:

„Kietai laikydamiesi dėl Madrido kon
ferencijos Europos saugumo ir bendra
darbiavimo klausimais, nekomunistiniai 
Europos kraštai laimėjo prieš rusus ir jų 
draugus. Po savaitės trukusių ginčų, at
kakliai reikalaujant neutraliesiems ir jo
kiems blokams nepriklausantiems kraš
tams, buvo sutarta, kad sekančios penkios 
savaitės bus skirtos svarstyti pareiški
mams dėl žmogaus teisių pažeidimų, 
įskaitant sovietinę intervenciją Afganis
tane. Tik paskutinę savaitę komunistiniai 
kraštai galės keiti kitus klausimus, tarp 
jų Varšuvos pakto požiūrį dėl Europos 
nusiginklavimo konferencijos.

Helsinkio 1972-75 m. konferencija, ku
rios tęsinys yna Madridas, buvo ilgas ir 
sudėtingas darbas. Savais sumetimais jos 
reikalą kėlė Maskva. Tie sumetimai buvo 
įteisinimas sienų vidurio Europoje pohit- 
leriniais laikais ir svarstymai, kiek kur 
karintų dalinių ir bazių reikia laikyti Eu
ropos saugumui užtikrinti. Atrodo, kad 
beveik ilki konferencijos pačios pabaigos 
visa ką vedė Maskva, vakariečiams 
nuobodžiaujant ar velkantis iš pas
kos. Bet į pabaigą Vakarai (įskaitant ne
utraliuosius ir blokams nepriklausančius 
kraštus) numanevravo TSRS, ir nuo Hel
sinkio tai yra buvęs spyglys į sovietinį 
kūną. Vyksmas, kuris buvo pajudintas 
Helsinkyje, išvirto į politinės revoliucijos 
stichiją vidurio Europoje. Pats Helsinkio 
žodis pasidarė vilties ir atsinaujinimo 
simboliu.

Helsinkyje Vakarai atsisakė pasižadėti 
dar ką nors daugiau, be tos deklaracijos 
dėl esamųjų sienų, kad jos neturėtų būti 
keičiamos jėga. Ir primygtinai reikalavo, 
kad į saugumo aptarimą būtų įjungtas ne 
tik kariuomenės išdėstymas, bet ir abiejų 
pusių susipratimas. Dėl to Helsinkio bai
giamajame akite yra dar deklaracijos dėl 
ryšių ir informacijos laisvės ir žmogaus 
teisių. O taip pat numatytos periodinės 
apžvalgos, ką pasirašiusios valstybės yra 
padariusios.

Vakarai pakankamai neįvertino savo 
pasiekimų Helsinkyje. Jie nepajėgė numa
tyti, kad pasisakymai apie žmogaus tei
ses, kurie tokie nuvalkioti ar akademiški 
yra vakariečių ausims, įskels ugnį ir pa
lies jautrią Stygą vidurio Europoje. Hel
sinkis .užgrūdino tuos, pavyzdžiui, kurie 
Čekoslovakijoje užvirė čarterį 77 ar Len
kijos darbininkus paruošė revoliucijai.

Kai atėjo laikas pirmajai apžvalginei 
konferencijai (Belgrade 1977 m.), TSRS 
nusprendė, kad Helsinkį geriausia būtų 
padėti į šaldytuvą. Belgrado konferencijo
je buvo prieita chaotiškos padėties be iš
eities ir nieko nenutarta, išskyrus tai, kad 
vėl susitiktina šiais metais Madride. Bet, 
sovietiniu požiūriu, Madridas atrodo dar 
blogesnis dalykas. Ispanai šeimininkai, ne 
taip kaip prieš trejus metus Tito, leidžia 
konferencijos rajone lyg papuošalus reng
ti demonstracijas, ir pertraukoms Vakarai 
dar turės nuostabių propagandinių galimy
bių pakalbėti apie Afganistaną. Prieš 
Madrido konferenciją sovietai ėjo i pasi
tarimus pasiryžę arba iš viso tą konferen
ciją numarinti, arba, grasindami, kad taip
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bus padaryta, priversti Vakarus, kad jie 
apsiribotų nepavojinga propaganda. Jiems 
nepasisekė, nes Vakarai kietai laikėsi.

Nekomunistinių kraštų pozicija yra tei
singa. Helsinkyje Vakarai taip pat yra 
padarę nuolaidų, kadangi teisė kritikuoti 
TSRS yra perkama savo ruožtu prisiimant 
Vakarų trūkumų kritiką. Niekas nėra vi
siškai švariai baltas. Vakariečių kalbos 
nepakeis sovietinės visuomenės, apsidrabs- 
tymas purvais Madride nieko nepamokys, 
ir tai nieko nepadės detantei. Bet tai ne
sudarys pagrindo karui pradėti, Ir tai yra 
dalis to proceso, po kuriuo prieš penketą 
metų Helsinkyje padėjome savo panašus. 
Maskva kovoja kietą propagandinę kovą. 
Dabar iš naujo patvirtintos Helsinkio for
mulės reikšmė yra ta, kad ji duoda Vaka
rams veiksmingų ginklų tai kovai.“

Kitas britų laikraštis, „The Observer“, 
tą pat dieną žymiai trumpiau pasisakė:

.Nuolaidos penktadienį .bent išgelbėjo 
Madrido saugumo ir bendradarbiavimo 
Europoje konferenciją, kad rusai jos ne- 
pasmauigtų. Tačiau kokių išvadų ta kon
ferencija beprieitų, mes privalome savo 
mintis sutelkti ties principu.

Nebe pirma kartas, kad Vakarai susi
duria šu aiškiu pasirinkimu: bet kuria 
kaina stengtis susitarti su Sovietų Sąjun
ga išsaugoti detantei ir atstatyti Rytų-Va
karų tarpusavio pasitikėjimui, arba visa 
kuo rizikuoti ir pasmerkti Maskvą dėl ne
silaikymo žmogaus teisių.

Turint galvoje susidariusią įtemptą pa
dėtį pasaulyje po Afganistano ir Lenki
jos, būtų pagundos antrojo reikalo sąska.i- 
ton rūpintis pirmuoju. Tačiau tokio pasč- 
rinkimo nėra. Sušvelninti savo žodžius dėl 
žmogaus teisių būtų ne tik neatleistinas 
savo pareigos apleidimais žmonijos kitos 
dalies atžvilgiui; šitaip darant, būtų išmes
tos lauk esminės priemonės priversti so
vietiniams vadams pereiti į realistinį dia
logą, primenant jiems jų populiariosios 
bazės silpnumą vis tęsiamuose Rytų - Va
karų susidūrimuose.“

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS UŽSIENIO DELEGATUROS

memorandumas
MADRIDE POSĖDŽIAVUSIAM SOCIALISTŲ INTERNACIONALUI

iii.
Kaip „The Times“ 1980. IX. 22 pranešė, 

du kampanijos už žmogaus teises dalyviai, 
Antanas Terleckas ir Julius Sasnauskas, 
pastaruoju metu buvo nuteisti iki 8 m. 
darbo stovyklos ir vidaus tremties.

Sovietinis komunistinis laikraštis „Tie
sa“ (1980. IX. 27) pranelšė, kad A. Terlec
kas ir J. Sasnauskas buvo nubausti už 
šmeižimą sovietinės valstybės, kad rinko 
parašus po „keturiasdešimt penkių“ pe
ticija. Jie taip pat buvo pakaltinti, kad 
Lietuvos sostinėje Vilniuje apsilankusiems 
užsienio žurnalistams 1979 m. vasario 10 
d. suorganizavo spaudas konferenciją, ku
rioje lietuviai disidentai paaiškino, ko sie
kia lietuvių sąjūdis už žmogaus teises. 
Galutinis jų kovos tikslas yrą atstatymas 
krašte laisvės ir nepriklausomybės.

Mes tikime, kad Socialistų Internacio
nalo nariai sutiks, jog abu peticiją pasi- 
rašusiųjų reikalavimai — pasitraukti So
vietams iš Pabaltijo kraštų ir siekimas tų 
kraštų atstatyti savo nepriklausomybę — 
yra teisėti. Jie sutinka su 1975 m. Helsin
kio baigiamuoju aktu ir šu studijų grupės 
dėl žmogaus teisių reportu, pateiktu S. I. 
biuro susirinkimui Oslo 1980 m. birželio 
men.

Raporto 3 punkte sakoma: „Kiekviena 
tauta privalėtų turėti neatimamą teisę 
pasirinkti pati sau politinę santvarką lais
vai ir be jokios prievartos iš šalies. Kiek
viena tauta turi teiSę pasirinkti demokra
tinę santvarką, taikomą visiems pilie
čiams,... kurioje laikomasi žmogaus tei
sių“.

Mes sutinkame su studijų grupe, kad 
„Sociaristų partijos, kaip tradicinių žmo
gaus teisių Skelbėjos... yra priverstos 
veikti taip, kad... apskritai žymiai efekty
viau būtų įgyvendinamos žmogaus teisės“ 
ir kad „svarbu reikalauti sąžiningai lai
kytis jau paskelbtųjų teisių“ Jungtinių 
Tautų chartijoje ir baigiamajame 'akte.

Mes esame tos nuomonės, kad 45 pabal
tiečių pasirašytoje peticijoje nebuvo jo
kio sovietinės valstybės šmeižto. Joje te
buvo išreikštas tiktai tikras aptarimas 
tarptautinio nusikaltimo, padaryto Hitle
rio ir Stalino, gerai žinomo visam pasau
liui. Reikalavimas atitaisyti Pabaltijo 
valstybėms padarytąją neteisybę turėtų 
būti svarstomas Socialistų Internacionalo 
ir Jungtinių Tautų.

Mes manome, kad sovietinių teismų pa
skirtosios bausmės peticiją pasirašiusiems 
yra pasipiktinimą keliantis žmogaus teisių 
pažeidimas.

Žmogaus teisių pažeidinėjimas sovietų 
okupuotoje Lietuvoje

Lietuva yra vienas trijų Pabaltijo kraš
tų, 1940 metais Raudonosios armijos oku
puotų ir įjungtų į Sovietų Sąjungą. Per 
pastaruosius 40 metų Lietuvos darbo 
žmonės, iš tikro visa tauta stengiasi at
gauti laisvę ir tautinę nepriklausomybę.

Sukakus 40 metų nuo to,s žinomosios 
Molotovo-Ribentropo sutarties, pasirašy

tos Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 24 d., ku
ri įžiebė antrąjį karą, 45 pabaltiečių at
stovai pasirašė TSRS, Vokietijos Demok
ratinės Respublikos ir Vokietijos Federa
linės Respublikos vyriausybėms Skirtą pe
ticiją, reikalaujančią paskelbti negalio
jančia tą gėdingą sutartį dr slaptuosius 
protokolus, kurie įgalino įjungti Pabalti
jo valstybes į Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos vyriausybė, kuri pa
staraisiais kelerials metais labai Skatino 
savo piliečius kreiptis į valdžią siu savo 
reikalavimais ir skundais, šiuo atveju 
įsakė suimti ir įkalinti tuos žmogaus tei
sių aktyvistus, kurie suorganizavo šią pe
ticiją.

Dėl to per pastaruosius dvylika mėne
sių buvo areštuotas žymus Skaičius lietu
vių, jų namuose buvo daromos kratos ir 
(persekiojamos jų šeimos. Keletas žmogaus 
teisių aktyvistų buvo teisiami ir pasmerk-
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ALINAI jr artimiesiems.
LKD valdyba

7 dienos
— Lenkijos profesinių sąjungų „Soii- 

darnosc“ vadovai pagrasino streikui, jeigu 
vyriausybė neišspręs ginčų su darbilnin- 
■kaįs krašto šiaurėje ir pietuose, o taip 
pat reikalauja atleisti Čenstachavos gu
bernatorių, kurio įsakymu darbovietėse 
trukdoma prof, sąjungų veikla.

— Grasinant darbininkams streikais, 
padavė pareiškimą atsistatydinti Lenkijos 
Čenstachavos provincijos gubernatorius 
Miroslavas Wierzbickis, pasižymėjęs bru
talumu (dar reikalaujama atleisti ir 6 
valdininkus).

— Sudanas liepė išsikraustyti Kubos 
diplomatiniam atstovui.

— Ispanijoje žuvo susisiekimo nelaimė
je sovietinis disidentas Andrejus Amalri- 
kas, išgarsėjęs pogrindyje išleistąja savo 
knyga „Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 
1984?“ ir vėliau „Nesavanoriška kelionė į 
Sibirą“ (išleistas Iš sovietinės stovyklos, 
gyveno Prancūzijoje.)

— Tarp Kinijos ir Vietnamo vyko smar
kus artilerijos apsišaudymas (Kinija skel
bia', kad Vietnamas pradėjęs).

— Naujasis Britanijos parlamentarinės 
darbo partijos vadas Footas, vos tik perė
męs pareigas, išsisuko kojos riešą.

— Prez. Reaganas, kai pradės eiti parei
gas, karinį biudžetą prašysiąs padidinti 
dąr bent 3 milijardais dolerių.

— Vienos (Austrijos) Burghtheater at
sisakė važiuoti vaidinti į Sov. Sąjungą, 
nes Maskva atsisakė duoti įvažiavimo vi
zą tai grupei priklausančiam čekoslova
kiškos kilmės aktoriui Pavelui Landovs- 
kiiui.

— Sov. Sąjunga metams išleido užsienin 
disidentą Kopelevą, kuris pirmąją prie
glaudą gavo Nobelio premijos laureato ra
šytojo Heinricho Boellio namuose Koelne, 
Vakarų Vokietijoje.

— Apklausinėjimai parodė, kad Lenki
joje už komunistų partiją balsuotų tik 3 
procentai gyventojų, jeigu būtų demokra
tiniai rinkimai.

PAŠA ULYJE
POPIEŽIAUS VIZITAS VOKIETIJOJE
Popiežiaus vizitas Vakarų Vokietijoje 

sutraukė minias katalikų.
Kadalngi krašto gyventojų dauguma yra 

protestantai (Vokietija — Martyno Liu
terio gimtinė), tai popiežius buvo susiti
kęs ir 'su jų vadais.

VALENSA PRAŠO GARBINGIAU 
LAIKYTIS

•Lenkijoje dar vis yra apsčiai streikų. 
Dėl atyginimų ar sąlygų vienur streikuo
ja įmonių darbininkai, kitur mokytojai 
'kultūrinės srities darbuotojai, kasyklų 
darbininkai.

Naujųjų profesinių sąjungų vadas Wa- 
lensa prašo liautis su tais partizaniniais 
streikais dėl kiekvieno nepasitenkinimo. 
Jis kalbėjęsis su partijos vadu Kania, 
ir jie abu sutarė, kad laikas baigti valdy
ti ir pradėti tarnauti žmonėms. O profe
sinės sąjungos padedančios spręsti ginčus.

VAKARŲ PARAMA LENKIJAI — 
SUOKALBIS

Taip sako Sov. Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto informacijos sky
riaus viršininkas Zamiatinas. Tai esąs 
suokalbis pakirsti darbo klasės pasitikėji
mą partijos vadovaujamu vaidmeniu. 
Sov. Sąjunga nepritars, kad Lenkija sko
lintus! llš Vakarų.

Vakarų Vokietijos laikraščiai raišo, kad 
į Lenkijos naująsias profesines sąjungas 
įsijungė net septynios organizacijos, ku
rios esančitos pasiryžusios nuversti san
tvarką.

SCHMIDTAS PATENKINTAS REAGANO 
LAIMĖJIMU

Vakarų Vokietijos kancleris Schmidtas 
neslepia savo pasitenkinimo, kad JAV 
prezidentu išrinktas Reaganas.

Carterio valdymo laikais buvę labai 
blaškam asi.

REAGANO PASIUNTINIAI MASKVOJE
JAV prezidentu išrinktasis Ronaldas. 

Reaganas yra išsiuntęs savo atstovus į 
Maskvą tartis.

Tą komisiją sudaro W. Scranton, B. 
Scowcrof ir dr. H. Sonnenfeldt, visi ligi 
šiol jau kuo nors rdiškęsi JAV politikoje.

PREZ. CARTERIS REIKALAUJA 
STIPRINTI GYNYBĄ

Prez. Carteris yra išsiuntęs j Briuselį 
savo komisiją, kurios tikslas yra NATO 
sąjungai prilklausiančius Europos kraštus 
raginti, kad jie stiprintų gynybą.

Prezidento atsiųstieji atstovai net buvę 
pdlnstruktuoti sakyti, kad jei Europa ne- 
pasispaus labiau pasirūpinti gynyba, tai 
naujasis prezidentas gal nutarsiąs ati
traukti JAV dalinius iš Europos.

JAV vadovybė, be to, esanti nepatenkin
ta, kad Vakarų Vokietija ir ypač Prancū
zija nesilaiko prašymo boikotuoti Sov. Są
jungą dėl Afganistano ir smarkiai biz
niauja su ja.

PIRMIEJI ŽIEMOS ŠALČIAI EUROPOJE
Lapkričio pirmomis dienomis didžiąją 

Vakarų Europos žemyno dalį smarkiai pa
lietė žiema.

Prisnigo, ir staiga krito temperatūra. 
Laikraščiai rašo, kad tokių šalčių dar ne
buvo nuo 1941 metų. Ūkininkai sako, kad 
tekios ankstyvos žiemos jie net neatsime
na.

MADRIDO KONFERENCIJA PRADĖTA 
KALTINIMAIS

Po ilgo tampymosi pagaliau buvo sutar
ta pradėti Madrido konferenciją.

Vakarų kraštų ministerial vienas po ki
to savo kalbose kaltino Sov. Sąjungą dėl 
persekiojimo už žmogaus teises kovojan
čių aktyvistų ir dėl Afganistano okupaci
jos. O sovietinis atstovas kaltino Vakarų 
kraštus, kad jie ardo detantę, taikydami 
ekonomines sankcijas, pažeidžia Helsinkio 
susitarimus, o į Afganistaną buvo žygiuo
ta, nes jo valdantieji prašė.

KALBĖTI (RAMIAI, BET RANKOJE 
LAZDĄ LAIKYTI

Reagano patarėjai dabar nustatinėja 
JAV busimosios politikos gaires. Senato
rius Jacksonas, busimasis užsienio reika
lų ar krašto apsaugos ministras, visada 
buvęs šalininkas griežtos laikysenos san
tykiuose su Sov. Sąjunga, sako: „Sovietai' 
nėra laukiniai. Jie nesiveržia į tas sritis, 
kuriose Vakarai yra stiprūs ir vieningi“. 
Nesą ko šūkauti ant rusų — reikią laiky
tis Teodoro Roosvelto politikos: kalbėti 
ramiai ir vis nešiotis didelę lazdą.

Būsimasi's senato vadas Hovardas Ba- 
keris pareiškė, kad Vakarų Europos kraš
tų diplomatiniai ir kariniai ėjimai yra 
grėsmė Vakarų sąjungai. Ypač susirūpi
nimą keliąs Vakarų Vokietijos išsidkiriąs 
požiūris į santykius su Sov. Sąjunga.
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Knygų leidyklos neatostogavo
Išeivijos kultūrinio gyvenimo sektoriu

je vasaros mėnesiai paprastai yra tam 
tikro poilsio bei atoslūgio laikotarpis. Kul
tūrinės intencijos bent kiek dar reiškia
si įvairių vasaros stovyklų programose, o 
visur kitur poilsiaujama, žinoma, pasitai
ko ir čia be galo malonių ir beveik nuos
tabių išimčių. Šiemet tokia stečgmeninė 
išimtis yra intensyvus knygų leidyklų 
darbas kaip tik šių metų vasaros mėne
siais. Trumpoj Kertinėj paraštėj beveik 
'neįmanoma tiksliai visko suregistruoti. 
Tačiau greitosiomis ir gal ne visai pilna 
surinkta informacija liudija labai gausų 
ir labai reikšmingų leidinių paruošimą, 
o kitų jau ir išleidimą pačiuose vasaros 
karščiuose, žodžiu, ateinantį rudenį ir 
žiemą bus ką paskaityti, o kartu ir pasi
džiaugti mūsų knygos gyvastingumu.

Šių metų knygų leidybos vasaros dar
bymečio rezultatai jau šiandien yra to
kie. Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyk
la Chicagoje išleido Broniaus Kviklio 
milžiniško užmojo „Lietuvos bažnyčių“ 
pirmąjį tomą, Skirtą Telšių vyskupijai. 
Tomas didelio formato, 400 psl., pateikia
ma visų bažnyčių aprašai, nuotraukos, 
piešiniai. Viso užmanymo bus šeši tomai.

Ta pati Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla išleido ir kitą jau tiesiog tarptau
tinio dėmesio vertą knygą, būtent — Vi- 
tolio E. Vengrio „Lietuvių ekslibriai“ — 
„Lithuanian Bookplates“. Knygos tekstas 
pateikiamas lietuvių žr anglų kalba. Di
delio formato liuksuSiniuos puslapiuos 
duodama lietuviškojo ekslibrio istorija, 
supažindinama su ekslibrį kūrusiais ir ku 
riančiais dailininkais tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje, akį džiugina šimtai gražiausių 
lietuviškųjų ekslibrių pavyzdžių.

Prie pačių stambiųjų leidinių priklauso 
ir jau M. Morkūno Spaustuvėj, Chicagoje, 
dorojamas kolektyvinis veikalas, leidžia
mas serijoje „Studia Lituanica“ ketvir
tuoju tomu — „Rytų Lietuva“. Jo leidė
jas — Vilniečių sąjunga. Redaktorius — 
Alg. Budreckis. Knygoje pateikiami stu
dijiniai straipsniai prof. J. Puzino, prof. 
J. Ochmanskio, prof. M. Roemerio, prof. 
M. Biržiškos, prof Z. Ivinskio, prof. D. 
Krivicko, dtr. J. Gimbuto ir kit.

Pradėtas realizuoti reikšmingas užma
nymas išleisti mirusio prof. J. Brazaičio 
raštus. I laisvę fondas lietuviškai kultū
rai ugdyti išleido jų stambų pirmąjį to
mą, kuriame sutelkti profesoriaus raštai, 
liečiantys atskirus mūsų rašytojus. Tomas 
redaguotas A. Skrupskelienės ir Č. Grin- 
ceviičiaus. Spausdintas „Draugo“ spaustu
vėje.

Mykolo Morkūno spaustuvėje baigia
mas spausdinti prof. dr. P. Čepėno „Nau
jųjų laikų Lietuvos istorijos“ antrasis to
mas. Veikalas svarbus tuo, kad liečia tą 
mūsų tautos laikotarpį, kuris daugeliui 
mūsų istorikų dar atrodė per arti, kad bū
tų galima jį atskiru veikalu ir istorišku 
žvilgsniu aprėpti (1914-1920).

Taigi šių metų vasaros leidybinio der
liaus vaisius yra Tomo Remeikio veikalas 
anglų kalba „Opposition to Soviet Rule in 
Lithuanian 1945-1980“. Knyga apžvalginė 

ir dokumentinė, 680 psl. Joje pasauliui 
pateikiama -lietuvių tautos pokario dešimt
mečių rezistencijos autentiškas vaizdas. 
Veikalą išleido Institue of Lithuanian 
Studies Press, Chicago.

O -koks brandus grožinės literatūros va
sarinis derlius! Lietuviškos knygos klubas 
Chicagoje jau pabaigė spaustuvėje rinkti 
ir pradeda spausdinti Antano Vaičiulaičio 
poezijos knygą „Ir atlėkė volungė“ ir 
„Draugo“ kultūriniam priede nemažai 
nuotaikingos beletristikos spausdinusio J. 
Savojo apybraižų rinkinį „Atostogų lais
vė“, o taipgi Povilo Gaučiio paruoštą ir iš
verstą ispanų novelių antologiją.

Londoniškė „Nidos“ leidykla skaitytojo 
vasarai padovanojo įspūdingą literatūros 
metrašti „Pradalgė“. Tai apvalus dešim
tasis šio leidinio tomas. Tuo pačiu kartu 
leidykla išleido ir Jurgio Gliaudąs nove
lių rinkinį „Bausmė“.

„Ateities“ leidyklai „Draugo“ spaustu
vėje jau surinkta Antano Jasmanto (An
tano Maceinos) poezijos knyga „Ir niekad 
ne namolei“, o M. Morkūno spaustuvėje 
Aleksandro Radžiaus eilėraščių rinkinys 
„Priimk mane, mėnuli“.

Algimanto Mackaus Knygų leidimo 
fondo šios vasaros naujienos: M. Morkū
no spaustuvėje baigiama susidoroti su 
Aleksandro Dičpetrio novelių rinkiniu 
„Trys dienos pasauly“, o taipgi smarkiai 
dirbama prie I. Mero romano „Sara“, prie 
Ed. Cinzo romano „Trys liūdesio dienos“ 
ir prie naujos Alg. Landsbergio dramų 
knygos.

To paties Mykolo Morkūno spaustuvėje 
praėjusios vasaros -pradžioj buvo jo išleis
tas Lietuvos kūrybinio pogrindžio eilėraš
čių rinkinys Kazio Jakubėno „Eilėraščiai 
iš Vilniaus kalėjimo“.

Tai tik šių metų vasaros leidyklų ir 
spaustuvių darbai. Argi negalima džiaug
tis! Tačiau braunasi ir rūpestis: ar ne
pritrūks skaitytojų ir leidimui pinigų? 
Skaitytojų dar yra. Bet jų reikėtų ir dau
giau paieškoti. Ypač tarp gerai įsikūrusios 
viduriniosios lietuvių kartos. Taipgi jau 
reikėtų visiems įsisąmoninti, kad lietuviš
kasis leidinys čia, išeivijoje, savo tiražu ir 
savo pirkimu kaip ir nepadengia leidyklos 
išlaidų. Bet argi dėl to turėtume tapti tik 
pilka ir nekultūringa, be (knygos ir be raš
to mase. Todėl pats laikas būtų susirūpin
ti lietuviškąja knyga ne vien tik pagarbos 
vertiems skaitytojams, bet ir bendruo
meninėms institucijoms, fondams ir iš- 
liekančiųjų darbų mecenatams. Knygai 
daugiau dėmesio turėtų -skirti ir periodi
nė spauda bei kitos mūsų komunikacijos 
priemonės. Negi koks nors Arafato ar Be- 
gino žodis, ar lėktuvo Kubon pagrobimas 
mums yra didesnės svarbos žinia negu 
naujos lietuviškos knygos, naujo lietuviš
ko veikalo pasirodymas? O dažnai taip 
yra.

žodžiu, žvilgterėjus tik į -besibaigian
čios vasaros gal ir ne visai pilną leidybi
nę statistiką, matome, kad nei leidyklų, 
nei rašytojų, nei veikalų mums dar ne
trūksta. Tačiau skaitytojais, pinigais ir

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ PROF. PRANAS ČEPĖNAS
Spalio 3 d. Worcesteryje (JAV), sulau

kęs 81 metų amžiaus, po sunkios ligos mi
rė prof. Pranas Čepėnas.

Prof. Pr. Čepėnas buvo 1931-44 Lietuvo
je leistosios „Lietuviškos enciklopedijos“ 
redakcijos sekretorius. Vilniaus universi
teto humanitarinių mokslų fakultete jis 
buvo visuotinės istorijos katedros vyr. 
asistentu.

Pasišalinęs iš Lietuvos, kurį laiką pro
fesoriavo Pabaltiečių universitete Pinne- 
berge prie Hamburgo.

JAV jis buvo vienas pagrindinių J. Ka
počiaus leistosios „Lietuvių enciklopedi
jos“ redaktorių. Prieš kelis metus buvo iš
leistas jo parašytosios „Naujųjų laikų Lie
tuvos istorijos“ I tomas, o dabar jau 
spausdinamas ir II temas.

MIRĖ VIKTORAS LAUKAITIS
Australijos Melbourne spalio 18 d. 

mirė 53 m. amžiaus Viktoras Laukaitis, 
visuomenininkas, ilgus metus vadovavęs 
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijai1: 
Mirė vėžiu.

1979 m. jam buvo paskirta lietuvio vi
suomenininko premija.

dėmesiu knygoms jau reikia labai labai 
susirūpinti, kad atidėliojamas rūpestis ne
būtų pavėluotas visiems laikams.

Šis rugsėjo 6 d. „Draugo“ mokslo, meno 
ir literatūros priede vedamuoju išspaus
dintai k. brd. (K. Bradūno) straipsnis at
veria šviesiąją ir gąsdinančią mūsų lietu
viškos knygos gyvenimo pusę.

Galėtume ir nuo savęs dar pridėti vieną 
kitą faktą. Štai ir tame straipsnyje mini
masis londonlškis Nidos Knygų Klubas po 
to jau yra atspausdinęs Viktoro Biržiškos 
'knygą „Gyventųjų dienų prisiminimai“, 
spausdina Antano Tūlio pomirtinį novelių 
rinkinį „Inteligentų stalas“, renka Bronio 
Railos 1-iteratūririių-kultūrinių straipsnių 
knygą,įRal'lbos agavos“, yra dar pasiėmęs 
išleisti Julrigio Jankaus pasakojimų rinlki- 
nlį „Duobės“ ir Avos Saudargienės kelionių 
į komunistinius kraštus įspūdžių knygą 
„Vėjas ils rytų“. Ar tai bus paskutiniai 
šios 'leidyklos leidiniai? Leidėjai tokį klau
simą jau -kėlia, tad gal ir paskutiniai, nors 
ne tik čia suminėtieji, bet ir kiti ra
šytojai >dar norėtų, kad jų knygos būtų 
išleistos.

Taip, leidykla yra, nei rašytojų, nei vei
kalų dar netrūksta, bet skaitytojų yra tiek 
-sumažėję, kad leidėjai susirūpinę kelia 
klausimą: kada leidimo darbą sustabdyti? 
Tuir būt, taip ir atsitiks, kad netrukus 
mins leidykla, kuri po truputį, po truputį 
nuo 1954 m. iki šiol vis dėlto paleido į 
žmones jau daugiau kaip šimtą knygų.

Apgailėdami turėsime tylom užversti 
tos leidyklos istorijos paskutinį liūdną la
pą gal ir su kai kuriuo čia suminėtuoju lei
diniu.

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLOS

PLB Valdyba yra pažadėjusi paramą 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje ir tą 
pažadą vykdo.

Savo atstovu Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijoje ji yra paskyrusi kun. Bronių 
Liubiną.

*«•
PLB rengiamasis mokslo ir kūrybos 

simpoziumas įvyks Čikagoje 1981 m.
Į jį kviečiami iš visų kraštų mokslinin

kai, kūrėjau ir svečiai.
• »»

PLB Valdyba yra prašiusi kraštų valdy
bas nepriklausomybės -sukakties (Vasario 
16) minėjimuose ypatingą dėmesį skirti 
Šių dienų Lietuvai, iškeliant jos kovą dėl 
laisvės ir nepriklausomybės (pogrindžio 
spauda, pelitiniai kaliniai, disidentai) ir 
prisimenant Lietuvos žmonių latsiekimus 
kultūrinėje srityje.

»»»

I Australijos lietuvių dienas, kurios 
Adelaidėje prasidės gruodžio 26 d., vyks
ta PL-B pirm. V. Kaman-tas, rašyt. S. Sant
varas, VI. šakalys. Vysk. V. Brizgys jau 
yra nuvykęs.

Organizuojama ir šiaurės Amerikos lie
tuvių sportininkų išvyka.

Rugsėjo 13 d. lietuvių delegacija lankė
si pas JAV senatorių Charles Percy ir jam 
perdavė prašymus, kad Laisvės radijo pro
gramos būtų sustiprintos ir praplėstos.

*»»
PLB vadovybė svarsto išeivijos lietu

vių kultūrinę politiką.

„DEŠIMTOSIOS PRADALGĖS“ 
ATGARSIAI

įvertindamas Nidos Knygų Klubo iš
leistąją „Dešimtąją pradalgę“, rašytojas 
ir kritikas Pr. Naujokaitis „Tėviškės Ži
buriuose“ rašo:

„Dešimtoji Pradalgė“ yra brandaus tu
rinio, gana įvairi, įdomi. Tik nežinia, ar 
dar sulauksime ir vienuoliktos „Pradal
gės“. O jos reikėtų, nes literatūra be lite
ratūros žurnalo, lyg namas be langų.

„Pradalgė“, tiesa, neatstoja periodinio 
(kasmetinio) žurnalo, bet ir retai pasiro
dydama vis dėlto švystelia skaidriu spin
duliu į mūsų išeivijos taką.

„Draugas“ „.Naujų leidinių“ skyriuje 
rašo:

,jPo kelerių metų pertraukos „Pradal
gių“ išėjimas visiems literatūros bičiu
liams yra -tikrai 'labai maloni naujiena. Ir 
autorių gausa ir didžiausios dalies spaus
dinamų dalykų kokybe metraštis pradžių 
gins ne vieną.“

„Nemaža tokios medžiagas, kuri yra 
tikra brangenybė mūsų kultūros istori
jai“.

U. KARPYTĖ — PETKŪNIENĖ 100 
METŲ AMŽIAUS

Toronte gyvenanti Uršulė Karpytė- 
Peltkūnienė sulaukė 100 metų amžiaus. 
Ta proga jai buvo surengtos pagerbtuvės, 
kurių metu ją pasveikino Kanados miniš- 
teri-s pirmininkas P. E. Trudeau, Kanados 
gubernatorius Ed. Schreyer, Ontario min. 
pirm. W-. Davis ir kt.

27-TAS SANTAROS IR ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

27-tasis Santaros-Šviesos suvažiavimas 
įvyko įprastinėje vietoje — Tabor farmoje 
Sodus, 'Mičigane (JAV).

Santaros-Šviesos federacijoje yra susi
spietusius jaunesniosios kartos lietuvių 
inteligentijos pajėgos.

Savo paskaitoje istorikas R. Misiūnas 
pareiškė, kad jo kartu su vokiečių kilmės 
estu istorlilku anglų kalba parašytasis vei
kalas apie Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės laikotarpį netrukus bus išleistas 
vienos Londono leidyklos.

įSuvaža-vime buvo daug įdomių paskai
tų, tarp jų ir ukrainiečio prof. L. Hajdo, 
kurio referatas buvo „Lietuva ukrainie
čio -akimjiš“.

Nors dar nėra 'gerai ištyrinėtas tas lai
kotarpis, kai lietuviai valdė Ukrainą, ta
čiau ukrainiečiai istorikai yra parašę 
jau ne vieną tiesiogiai ar netiesiogiai su 
Lietuva susijusį darbą. Lietuvos ir Ukrai
nos istorijos turinčias daug bendra.

Suvažiavime dalyvavo visa eilė Ameri
kos lietuvių: sociologas d'r. Vyt. Kavolis, 
-kritikas, publicistas T. Antanaitis, žurna
listas dtr „Vienybės“ red. M. Drunga, • prof, 
dr. R. Šilbajoris, „Pasaulio Lietuvio“ re
daktorius R. Sakadotskis, dail. V. Vizgir
da, poetė M. Saulaitytė, kompozitorius D, 
Lapinskas, aktorė L. Lapinskienė ir kt.

PABALTIEČIŲ PROTESTO ŽYGIS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ

New Yorke pabaltiečiai — lietuvia:',lat- 
viai ir estai — rugsėjo 27 d. surengė Lais
vės žygį.

Žygyje su plakatais dalyvavo daug 
žmonių, o ypač jaunimo. Plakatuose bu
vo -reikalaujama laisvės Pabaltijo tautoms 
ir politiniams kaliniams, žmogaus teisių, 
ir klt. Lietuvių vardu kalbėjo generalinis 
konsulas A. Simutis, prel. J. Balkonas, S. 
Kudirka ir -neseniai iš Lietuvos pabėgęs 
Vladas Šakalys.

Žygio dalyviai dar pasirašė (bendrą pe
ticiją Vakarų Vokietijai, kurioje prašoma 
atšaukti Molotovo - Ribbentropo sutartį, 
atnešusią Latvijai, Estijai ir Lietuvai ru
sišką vergiją.

Iš aikštės buvo žygiuojama į Sovietų 
ambasadą, o jaunimas tuo metu dalijo 
praeiviams atsišaukimus.

Sovietų (sąjungos ambasadą saugojo rai
toji ir pėsčioji New Yorko policija ir žy- 
giuojainčių neprileido.

Šį kartą nebuvo suimtas nė vienas as
muo. Dar estai, lietuviai ir latviai sudegi
no po Sov. Sąjungos vėliavą.

Tas baltiečių žygis tą patį vakarą buvo 
parodytas per New Yorko televiziją.

Lietuviams rengėjų komitete atstovavo 
kun. K. Pugevičius, G. Damušytė, V. Si- 
das, V. Rodgers ir P. Wytenus.

REIKALINGA VILKAVIŠKIO 
KATEDROS NUOTRAUKA

Broniui Kvikliui, ruošiančiam knygas 
apie LSstavos bažnyčias, reikalinga 1944 
m. sudegusios Vilkaviškio katedros nuo
trauka.

Rašyti: „Draugas“, 4545 West 63rd 
Street, Chicago, Illinois 60629, USA.

Domas Bumeikis

Žemaičio atsiminimai
Pas dėdę Tavadorių. Vos dlvi savaites 

paviešėjus pas seserį Krepšiuose, vieną 
vakarą, grįždamas su svainiu iš Telšių, 
užsuko pas mus dėdė Tavadorius. žino
jau, kad tekį dėdę turiu ten kažkur už Ža
rėnų, bet jo nebuvau matęs. Toks -tiesus 
kaip žvakė ir žilutėlis. Plaukai ir ūsai su
šukuoti kaip jaunikaičio, ir labai gyvas.

Daug negaišdamas, dėdė trinktelėjo ant 
stalo pusbonkę pusspiritinės. O po poros 
stiklelių pasiūlė man stoti pas jį vyres
niuoju bernu. Sekasi gi man: pas ponytėlę 
penkiolikametis buvau „gaspadoriumi“, o 
dabar po metų jau siūloma pasidaryti di
delio dėdės ūkio vyresniuoju -bernu. Su
abejoju, ar pajėgsiu.

— Nu jau, ko ten nepajėgsi, toks vyrs! 
— nuneigdamas mano abejones, dėdė dar 
pagyrė.

Dar ir sesers su svainiu patariamas, su
tikau. Čia pat tuojau buvo ir alga sutar
ta. Iš teisybės jokio susitarimo ir nebu
vo.

— Duodu trisdešimt rublių ir metų gale 
diar šio to, — ryžtingai pasakė dėdė.

— Gerai, — sakau. O kas tie „šio to“ 
bus, nei klausiau, nei jis aiškino.

Tą patį vakarą ir išvažiavau į Ukontų 
kaimą, Žarėnų vis., Telšių aps. Buvo šal
ta. Važiavome susigūžę ir tylėdami. Ker- 
šiukas nebuvo didelis, bet bėgo linksmas 
ir greitai. Į dėdės didelę sodybą atvažia
vome jau vėlai.

— Tas didelis medis ten kertėje yra pa
sodintas paties tėvelio, — pasakė dėdė, 
rodydamas botagu į plačiai išsišakojusį 
medį žardienos kampe.

Nukinkę keršiuką įvedėme į arklidę, 
kur jo laukė labai išsiilgęs tokio pat dy
džio baltas 'arkliukas. Jie vienas antro taip 
buvo pasiilgę, kad labai ilgai vienas 'antrą 
iglamnnėjo lūpomis.

— Ugnis ne arkliai! — pasakė dėdė, 
ranka pliaukštelėjęs balniui per jo apva
lų dugną. — Ta pora bus paties, —paaiš
kino dėdė, arklidę užrakindamas.

Vėliau patyriau, kaid tie du arkliukai, 
vadinami keršiukaas, buvo ne tik ugnis, 
bet -ir labai protingi gyvuliukai. Ariant ar 
važiuojant jiems žinomais keliais, vadžios 
nebuvo reikalingos. Tik nepaprastai bijo
jo šūvio. O dėdė buvo didelis mėgėjas 
pagąsdinti, kai būdavo linksmas. Kartą iš 
iš Varnių grįžtančių vos jie neuž
mušė mūsų, staiga dėdei ėmus šaudyti. 
Tai buvo tikri mūsų šaunieji arkliai-že- 
maitukai, išėję iš Rietavo Oginsko ark
lidžių. Stačiai nuostabu- ir nesuprantama, 
kodėl mūsų ūkininkai graibstydavosi viso
kių ardėnų, belgų, paršeronų ir dar kito
kių, kurie mūsų sąlygoms visai netiko, 
bet nepastebėjo savo nepamainomų že- 
maftakų. kurie buvo gražūs, protingi ir 
nepaprastai patvarūs. Gal todėl, kad jie 
nebuvo tokie dideli, kaip belgai ar -ardė- 
n-ai, o greičiausiai todėl, kad žemaitukai 
buvo savi, ne svetimi. Juk mes esame ne
paprasti svetimybių garbintojai.

įėjome j šeimyninę, kutui buvo kartu 
valgykla ir virtuvė. Dėdė įžiebė žvakę, ku
ri stovėjo ant ilgo stalo, įstatyta į varinę 
žvakidę. Aplink tą stalą buvo ilgi suolai, 
o prie galų dar ir po kėdę stovėjo. Tose 
kėdėse, kaip vėliau patyriau, valgydami 
sėdėdavo dėdė ir dėdina: dėdė trobos ga
le, o dėdina nuo durų. Dar čia stovėjo 
prie sienos ir lova, kurioje kažkas gulė
davo. Iš alkieriaus išėjo apsiblaususi sto
rulė moteris su labai ilšlavėjusiu 
priešakiu. Tai ir buvo mano dėdina. Kai 
dėdė jai palpasakojo, kad aš esu jo brolio 
Untono jauniausias sūnus, jos veidu pa
stebimai nuslinko nepasitenkinimo šešė
lis. Nešyptelėjo ir nepratarė į mane nė 
vieno žodžio. Už dėdę ji buvo daug jau
nesnė. Po vakarienės dėdė mane nuvedė į 
kamarą, 'kurioje buvo lova su gerais pa
talais ir prie sienos mažas staliukas. Ka
mara labai maža: trys žingsniai j ilgį ir 
du į ptotį. Bet aš su savo turtu patogiai 
sutilpau.

Kitą dieną taip pat pirmą kartą susiti
kau su antruoju tėvo broliu Juozu Bur- 
neikiu. Šis buvo -senas viengungis ir da
bar karšo motinos ūkyje, kuris atiteko 
patėvio sūnui Tavadoriui Rekašiui (sakė: 
Rekašė). Dėdė Juozas miegojo tokioje pat 
šaltoje kamaroje kaip ir aš, nors jau tu
rėjo septynias dfešimtis metų amžiaus. 
Pirmojo pasaulinio karo metu jis toje ka
maroje (ilr sušalo amžinai. Tas mano dėdė 
paauglio mietais buvo tarnavęs pas vysku
pą Valančių.

Taip ir pradėjau tarnybą dėdės ūkyje. 
Dėdina gan ilgai -buvo man nepalanki'. Vė
liau paaiškėjo, dėl ko ji tokia buvo. Ji gal
vojo, kad dėdė parsivežė brolvaikį, kaip 
savo patikėtinį jai saugoti ir pranešinėti 
dėdei. Kai įsitikino, kad! aš laikausi prie
žodžio „Nekišk pirštų tarp svetimų du
rų!“, mūsų santykiai pasidarė visai drau
giški.

Greitai pradėjo rinktis ir kiti samdi
niai. Iš viso įbuvome šeši: trys vyrai, dvi 
mergos ir piemuo Žitkus. Visi buvo vadi
nami vardais, išskyrus pusbernį Ruivetį ir 
piemenį Žitkų. Mergos: Paulė ir Marikė. 
Marikės brolis Montrimas buvo šešiapirš- 
tis — ant kiekvienos rankos turėjo po du 
nykščius. Bet tie pridėtiniai nykščiai bu
vo neveiklūs.

Dėdė augino du sūnus: Felį ir Pranį, ir 
dukterį Juzę. Pastaroji turėjo liežuvį, kad 
ir vyras prieš ją negalėjo atsilaikyti. Ji 
žinojo visas -motinos ir mergų paslaptis ir 
jas smulkiausiai ir nepaprastai vaizdžiai 
man papasakodavo, nors tebuvo tik vie
nuolikos ar dvylikos metų. Vyresnysis 
sūnus Felis buvo kaip du vendens lašai 
panašus į tėvo (brolį Vincą. Žmonės paty
lomis man pasakojo, kad tai Vinco vestu
vinė dovana broliui. Dėdė buvo valdžios 
miškų eigulys, atseit, valdžios žmogus. Ei- 
idlamias į mišką, užsidėdavo žaliu lanku ke
purę su balta blėka kaktoje, kuroje buvo 
atmuštas rusų dvigalvis aras. Turėjo ir 
valdišką vienavamzdį pistoninį šautuvą. 
Dar turėjo leidimą ilr pistoletai laikyti, 
į mišką eidamas, šautuvo niekada neim
davo. Karią jį paklausiau, kodėl šautuvo 
neima.

— Aš -turiu geresnį ginklą, — atsakė, 

rodydamas ąžuolinę lazdą su smailiu plie
no galu. Matyt, daugiau pasitikėjo lazda. 
Dėdė validė apie septynis šimtus brandaus 
eglyno. Per pirmąjį pasaulinį karą vokie
čiai jo mišką plynai nukirto, nepalikdami 
nė vienos sėklinės eglės. Žmonės pasako
jo, kad dėl jo miškų išnaikinimo dėdė iš
gyvenęs kaip savo paties skaudžią trage
diją. Saiko, būdavo, išeina į buvusį jo val
džioje. mišką ir, atsisėdęs kur -ant sauso 
kelmo, valandas prarymo. Ir nenuostabu: 
juk jl'S daugiau kaip keturiasdešimt me
tų buvo tų gražiųjų miškų šeimininkas. 
Kurui gaudavo malkų, iš 'kurių kartais 
pasidarydavo ir statybinės mėdžiagos. Pla
čiausios ganyklos miške ir dar pievų Pa- 
■rešketėse netoli vieškelio Žarėnai-Varniai. 
Kartą dėdė ir mane išsivedė į mišką. Ta
me didžiuliame miško -plote jis žinojo 
kiekvienos kalvos ar daubos bei pelkės 
vardus. Net ir žymesnius medžius.

— Einame, Dominikai, aš pačiam paro
dysiu eglelę, — pakvietė.

Einant jos pažiūrėti, iš tolo pamačiau 
eglės -viršūnę. iškilusią virš miško. Ma
niau, kad ta eglė auga ant aukšto kaubu
rio. Iš (tikrųjų ji augo tlkioj pat lygumoj, 
kaip ir ją supęs miškas. Nei tokios aukš
tos, nei storos eglės nebuvau matęs ir vė
liau niekur nebemačiau. Dėdė sakė, kad ją 
tegali apkabinti ketumi vyrai. O aukščio 
tarėjo būti ne mažiau kaip 50-60 metrų. 
Dėdės akys švytėte šlytėjo džiaugsmu ir 
pasididžiavimu, tarsi jis rodytų man -auk
so pilnas dėžes.

— Tai medis! Ar buvai kada matęs to
kį? — klausė, eglę ranka glostydamas, lyg 
gyvą padarą.

— Ne, dėdė, nebuvau.
— Tik viena ir tėra tokia mano miške. 

Takios neturi nei Žadeikis, nei Baublys 
(žmonos įbrolis), — pūtėsi dėdė.

Bevaikščiodami išėjome į palaukę. Čia 
viename jaunuolyne kriuksėjo sena kiau
lė su paaugliais paršeliais. Dėdė nuėjo 
prie čia (buvusios mažos sodybėlės, kur 
moteris pasilenkusi kažką dirbo.

— įServiene, ar jau- pradėjai kiaules ga
nyti jauname miške?! — garsiai paklausė.

— A, mata, tos kipšą išsilaužė iŠ aptva

ro. Dovanok, pons Rekaše! — moteris kal
tino kiaules ir atsiprašinėjo dėdę, ponu 
vadindama.

— Veizėk, tamsta, kad tos kipšai dau
giau nebeįsilaužtų į mišką, — pasakė, ir 
mes nuėjome toliau. Rudenį tų kipšų sa
vininkė vieną dieną rovė linus dėdės lau
kė. 'Grįždami ėjome miško takiukais, tik 
dėdei gerai težinomais.

— IMata, bėsai, juk ir nugnybę eglę! — 
šūktelėjo, sustojęs mažoje aikštėje.

Aš niekaip negalėjau įžiūrėti-, kur čia 
ta eglė nugnybta .Bet dėdė neklydo. Pa
žvelgęs į medžių viršūnes, jis tuojau pa
stebėjo, kad (toje vietoje nebėra medžio. 
Paškui, priėjęs prie vos pastebimo kimi
nų kupstelio, įspyrė koja, ir iš po kiminų 
pasirodė naujas kelmas.

Su savo saugomo miško gnaibytojaiiš, 
kaip jis vadino miškavagius, bylas dėdė 
tvarkė tyliai ir sklandžiai abiems pusėms 
priimtinu būdu.

— Kokia būtų nauda, jei aš juos į sūdą 
nuvesčiau? Tik užsitraukčiau jų pyk
tį ir gal kerštą, — sakydavo, su gnaibytų
jų ramiai susitvarkęs. Ir dėdės didiesiems 
ūkio darbams netrūkdavo talkininkų, net 
Ir nekviečiamų. Pats taip pat nepamiršda
vo vyresniajam eiguliui — objezsčikul 
padėti didžiuosius darbus nudirbti. Na, o 
Varniuose ar Žarėnuose dėdei nereikėjo 
savo pinigų kapšioko atidaryti išgėrimui.

Tokiu pat būdu jis tvarkė ir savo šei
myninį gyvenimą. Nors gerai žinojo, kad 
dėdina Slaptai susitinka su jo kaimynu 
Šapaliu ir jam nešioja į mišką varškėčių 
ir kitokių skanėstų, bet dėl to triukšmo 
nekėlė.

Dėdė Tavadorius buvo vidutinio ūgio, 
smulkius, tiesus kap žvakė ir žilutėlis. Vi
sada tvarkingai -apsirėdęs, susišukavęs 
net ir ūsus. Rūkė bankruitkę, kaip ir dėdė 
Juozas (Juzups). Darbo nedirbo, tik nu
rodinėjo, ką turime daryti. Nors mėgo iš- 
gerbti, (bet niekada neužmiršo namų, ūkio 
Laikė vieną staininį eržilą ir juo didžia
vosi kaip „mano“ keršiukais, gal dar dau
giau.

(Bu daugiau)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Štai pagaliau scena paruošta ir de
koracijos sustatytos ateities pasaulio (vy
teliams suvaidinti. Visi svarbesnieji! akto
riai — mūsų seni pažįstami! ir net „drau
gai“. Tik vienas jų yra, kad ir senas, bet 
naujas — mažai žinomas Ronald Reagan 
atsistojo vietoje gerai žinomo Jimmy Car- 
terio.

Pasaulio įvykių scena ir dekoracijos, 
kur Ronaldas Reaganas, naujasis JAV 
prezidentas, pradės vaidinti, yna pasibai
sėtinai biaurios — visai nepanašios į tas, 
prie kiurių Ronaldas Reaiganas buvo pra
tęs Holywoode vaidinti su pasaulio įdo
miausia švede artiste Ingrid Bergman ar
ba Amerikos gražuole Marilyn Monroe.

Atsiprašau, pone prezidente, šį kartą 
tamstai teks „bučiuotis“ tik su vienu pa
sauliui žinomu „gražuoliu“ — Leonidu 
Brežnevu.

Be šių artistinių Reagano gabumų, ki
tokie niekam kaip ir nežinomi. Tarp kit
ko, prisiminkime: kai buvo renkamas J. 
Carteris, buvo laukiama naujo mesijo, 
Vietnamo karo parblokštos Amerikos iš
ganytojo. Su stora šv. Rašto knyga ran
koje, jis tokiu atrodė. Jo nuoškdiuis pasiti
kėjimas žmogum, jo gili, uolos tvirtumo 
dora daug kam buvo tikėjimo šaltinis — 
štai, va, jSs sužadins tautų ir žmonių mei
lę, ir jis įves į jį pro Dangaus vartus.

Toks buvo Carterio įvaizdis dažno žmo
gaus vaizduotėje.

Deja, atsitiko kitaip. Carterib baigė sa
vo prezidentavimo keturmetį ne rojaus, 
žydinčių sodų kalnuose, bet žmogaus 
šlykščiausių nuodėmių slėny.

Po Afganistano užėmimo, kai pasaulio 
r'pauda dar ilgai raiše, kad rusai neįstengs 
atsilaikyti prieš Afganistano partizanus 
nesvetingame kalnuotame krašte, šiuose 
laiškuose Iškart buvo rašoma, kad rusų 
armijos liks, okupuos kraštą ir Kremliaus 
valdovai liimsis tolimesnių planų, kaip į.si- 
sfcveiibiasi ir užvaldyti Persijos įlanką. 
Taip pat buvo rašoma, kad Afganistano 
užėmimu buvo užbrėžiama karo linija per 
Persijos įlanką, o pasaulyje tarp rytų ir 
vakarų pamažu, laipsniškai pradės įsiga
lėti karo stovis.

Tad įvyko greičiau, negu buvo laukta. 
Kremlius labai gerai žino, kad jam laikais 
užvis brangiausia, kad karo linija negali 
būti palikta ilgam beveiksmė, ypač kai 
priešo (JAV) karo pajėgos toli išblašky- 
tos, o palties jėgų viršininko vis dar nėra, 
vis dar laukiama. Atrodo, idealus momen
tas Kremliaus veiksmams!

• * •
Jute kiekvienam pasaulio įvyktais besi

dominčiam (privalėjo kilti intriguojanti 
mįslė: kaipgi, taip mažiukas Irakas išdrįso 
puf-tli už save žymiai didesnį Iraną?! Tai 
panašu į tai, jeigu Lietuva (3 mil.) pultų 
Lenkiją (40 mil.). Juo lalbau, kad iir svar
bios priežasties tam nebuvo; žibalo vienas 
kitam pavydėti nebuvo ko, nes vienas ir 
kitas turėjo pakankamai. Maži skirtumai, 
kaip garbinti Dievą Irake ir kaip Irane, 
negalėjo įtiek surūstintf Iraką, kad jo pre
zidentas, ministerial, auksuoti ir mėda- 
lluoti generolai staiga būtų nustoję pro
tauti ir būtų rnetęsi į klaikią karo avan
tiūrą!

Tikrovė, atrodo, gali būti visai 
kitokia ir net įdomi savo painumu ir po
litinės išminties apdairumu.

Kremlius, dar prieš žygiuodamas į Af
ganistaną Persijos įlankos žibalo ir IndJ- 
jos vandenyno link, numatė, kad pakeliui 
į įlanką gaili atsirasti nereikalingų dide
lių sunkumų „tvarkantis“ su Pakistanu.

Tik prisiminkime, kad, vos Afganistaną 
okupavus, to įvykio ištiktos beveik lenk- 
tyniuodamos dvi šalys ieškojo Pakistano 
diktatoriaus gen. Zia palankumo — JAV, 
siūlydamos 400 mil. dolerių, ir Sovietai, 
pasikvietę gen. Ziją į Kremlių, mėgino su
daryti „detantę“ 'arba net pasiūlyti „iš
laisvinimą“. Bet gen. Zijos, mfltyt, nei 
Vašingtonas, nei Maskva nesugundė.’

Taigi, šis pirmasis ėjimas po (Afganista
no sėkmingos avantiūros nepavyko.

Tuomet Kremlius prisiminė, kad jau 
gal daugiau kaip penikeri metai jis turi) 
parsisamdžiusio bet kuriam netikėto gais
ro atvejui (na vsiakij požarnyj slučaj) jo 
ginklais gerai 'apginkluotą „berną“ — Ira
ką. Tiesa, js gyvena kitoje Persijos įlan
kos pusėje negu Pakistanas, bet tai jute 
nesudaro esminės reikšmės — bernas tu
ri bernauti ir būti paklusnus. Štai bernui 
it buvo įsakyta peržengti Irano sieną ir 
uždegti Irano žibalo šaltinius ir tuo būdu 
eteonom'ilškai tiek susilpninti Iraną, kad, 
Kremliui prireikus, kiekvienu metu gali
ma būtų padaryti jį naudingų riaušių ob
jektu.

Karas tarp Irano ir Irako užtruko kiek 
ilgėliau negu Irakas, o gal ir Sovietai bu
vo numatę. Irakui, mažam kraštui, užtru
kęs karas pasidarė sunkiai pakeliama naš
ta, čir „bernas“ pradėjo nerimauti, nons ir 
savo, rodos, patikimo, galingo gaspado- 
riaus spaudžiamas.

Tuomet Kremlius staiga apsisprendė 
padaryti kitą, niekieno nelauktą iir visus 
nustebinusį ėjimą — išsikvietė į Maskvą 
Sirijos prezidentą ir, sudaręs su juo nuo
širdaus dlnaiugingurno sutartį, „užantspau-

davo“ ją įprastais pasiglamonėjimais ir 
pasibučiavimais. Vos du mėnesiai praėjo, 
ir Sirija jau tur! 10.000 sovietinių „pata
rėjų“ pilna karine apranga.

Šia proga svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad Irakas ir Sirija yra amžini, nesultaii- 
komi priešai. Todėl, kai Irakas nugirdo, 
kad Sovietai ginkluoja ir Siriją, jo vado
vai, panikos apimti, nuskrido į Maskvą 
pareišlkti savo tolimesnį besąlyginį pri
klausomumą ir paklusnumą Kremliui.

Maža to. Jordano karalius, labai nesim
patizuodamas Sirijai, nedelsdamas pa
reiškė savo solidarumą Irakui ir net suti
ko pasiųsti savo kariuomenę, jeigu tik ji 
būtų reikalinga Irakui teatre prieš Iraną.

• •

„Tikrai kvaila diplomatinė maišatis. 
Tikras šiukšlynas!“ pasakys tūlas nekan
trus šuo laiško skaitytojas.

O kaip ši „maišatis“ atrodys, jeigu prie 
jos prijungsime dar Libiją, kuri jau be
ne dveji metai ar daugiau turi draugin
gumo sutartį su Sovietais ir tik iš ten di
deliais kiekiais perka ginklus. Pastaruoju 
laiku, reikia manyti, Rusijos paskatinta, 
Libija pasiūlė Iranu! (ne Irakui!) bet ku
rią karinę pagalbą kaire prieš Iraką.

Bent aš nemanau, bent tuo tarpui kad 
tai yra kažkokio bepročio vadovaujama 
beprasmiška maišatis. Priešingai. Man at
rodo, tad yra Kremliaus meistriškai sugal
votas diplomatinis lošimas savo didžiajam 
planui įvykdyti — įsiviešpatauti Persijos 
įlankoje ir jos žibalo šaltiniuose.

Akyliai prisižiūrėję pastebėsime, kad 
Rusija jau dabar turi visas reikalingas 
kortas savo rankose. Kaip lošimas dabar 
jau bevyktų — Rusija negali pralošti.

Norėčiau manyti, kad toks tvirtinimas 
yra per drąsus.

Kiekviena ruso laikomoji korta (Irakas, 
Sirija, Jordanas...) yra, žinoma, svarbi, 
beit maža ir gali būti lengvai pagal reika
lą perpiašyta tiek pačių rusų, tiek kitų.

Iranas vis dar lieka neišspręsta mįslė. 
Aišku, esamoji padėtis ilgainiui negali to
kia išlikti. Jau dabar prasidėjo aiški ne
santaika dlėl Amerikos ambasados įkaitų 
— Irano parlamentas vis dar negali apsi
spręsti, ką su jais daryti, tuo pačiu metu 
'buvęs Irano užs. reikalų ministeris, suar
tėjimo su Amerika šalininkas, štai, jau 
buivo pasodintas kalėj^man.

Iš vtiisa tai irgi aišku, kad Kremliaus 
plane nėra numatyta, jog Sovietai patys 
ateis ir .pūs liepsnas, graibys žarijas sa
vomis rankomis. Jie tai darys tik sveti
momis — Irako, Irano, Libijos, Jordano 
ar kitų. Jie ateis ilk tada, kai susidarys 
sąlygos ir bus pakviesti „Išlaisvinti“. Bet 
ir tokiu atveju atitinkamu metu gal kiek 
susimąstys.

Mat, .Lenkija visai rimtai galvoja aukš
tyn kojomis versti rusišką komunizmą. 
KHsk tai pasiseks, niekas negali spėti, bet 
viena aišku, kad Lenkijos masto riaušės, 
kuo jos besibaigtų, labai sudrums ne tik 
rytų, bet 'ir pasaulio komunizmo vandenis.

Naujajam JAV prezidentui R. Reaga- 
nui reikės juose gerokai pabraidyti, kad 
ir su kiaurais batų puspadžiais.

Tarp kita ko. šiandien prisiminiau, kad 
rytoj turės prasidėti Žmogaus Teisių Kon
ferencija Madridė. šiuo metu nematau 
nei kaip ji turėtų prasidėti, nei kaip ji 
turėtų vykit!. Įsivaizduoju, tai bus pavyz
dingas tarptautinės politinės pornografi
jos balaganas. Laibai džiaugsiuos, jeigu 
bus kitaip.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

BREŽNEVO SŪNAUS 
PASIPLAUKIOJIMAS

Dabar gautoje vokiečių „Bild-Zeitung“ 
liepos 23 d. ištraukoje rašoma, kad Vidur
žemio jūra iki San Felice Circeo buvo 
jachta atplaukęs 47 m. amžiaus Brežnevo 
sūnus Juris. Jachtoje su juo plaukė dvyli
ka sargybinių, dešimt palydovų Ir sekre
torė.

Viešbutyje jis buvo užsisakęs aparta
mentą, kainuojantį 28 svarus už parą. Ta
čiau tik .pavalgyti jis išeidavęs į krantą. 
Keturis kartus per dieną užsisakydavęs 
Spageti bolonėse, bet jau ir pusryčių me
tu gerd'avęs baltąjį čiantį.

SVASTIKOS HEROJAI
Pradeda aiškėti, kad Britanijoje v:is la

biau stiprėja naciai. Štai viename pasta
te ant durų raudonais dažais buvo iš
purkšti 'užrašai „Mes grįžtame“, o po už
rašo — svastika.

Londono pietinio Actono dalyje užpul
dinėjami ir ipersekiojam: azijatai. Užra
šuose ant sienų ligi šiol būdavo pasiraši
nėjama „NT“ (National Front), o dabar 
jau rašinėjama „Adolf Hitler“, „Žudyk 
negrus“, „Visi žydai turi mirti*.

Azijatams daužomi langai, sienose raši
nėjami naciški šūkiai. Tokių rasistinių 
nesusipratimų jau esą šimtai.

Stiattytoju, tauykai
NORIU PAGIRTI UŽ ŽEMĖLAPĮ

Siųsdamas metinę prenumeratą, ta pa
čia proga noriu „E.L.“ pagirti už tautinę 
drąsą papuošti laikraštį Lietuvos žemėla
piu. Už šį lietuvišką gestą, kitaip tariant, 
už reklamą Lietuvos etnografinių sienų 
„E.L.“ leidėjai yra verti ne vien, tik pagy
rimo, bet ir visų lietuvi^ tautinės pagar
bos.

Kad tai nepatiks mūsų žemių ekspio- 
atoriamis bei okupantams, tai aišku, nes 
šitai parodo jų imperialistinius tikslus ir 
jų užmačias. Tik labai keista, tead jiems 
padėjėjų atsiranda ir lietuvių tarpe, kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai, užuot padė
ję gintis nuo „gerų draugų“, puola saviš
kius ir nori pateisinti tų „draugų“ gro
buoniškus darbus, tuo pačiu skleisdami 
lenkišką ar kitokią propagandą tarp savų
jų. Įsiskaiičius jų viešus pasityčiojimus 
(„svajonės“) ir net reikalavimus, susidaro 
įspūdis, kad tai nėra tikri lietuviai, nes 
jute lietuviška patarlė sako: „Geras paukš
tis savo lizdo neteršia“. Tokius priekaiš
tus gali daryti tik įsvetimi agentai ar jų 
išbliautais smegenimis pataikūnai, ku
riems daugiau rūpi ne atstatyti Lietuvą 
jos etnografinėse ribose, bet ją sunaikin
ti.

Naivus pasigyrimas, kad „mes daug 
darbo įdėjome, verbuodami draugus kita
taučių tarpe, o tas žemėlapis mūsų pastan
gas niekais paverčia“. Fikcija i'š lietuvių 
pasijuokti! Bataikavimas-pritarimas prie
šų klastai laikomas draugų verbavimu. 
Juk išeivijoj esame daugiau kaip 30 me
tų. Per tiek laiko, prideramai ieškant, ga
lima buvo surasti gerų ir tikrų draugų, 
bet kurgi jie? Savęs mažinimais, neįverti
nimas, svetimiems pataikavimas ir prieš 
juos keliaklupsčiavimas neužvenbuos nau
jų draugų, o tik mus pačius padaro bever
čiais, pašaipos objektu, ir nieks nenori su 
mumis tokiais skaitytis. Kodėl gudų, len
kų, rusų ir vokiečių žemėlapiai su pasi
grobtomis žemėmis jų draugų neišbaido, o 
mūsų Ir etnografinių sienų žemėlapiai pa
sidarė kažkokiomis pabaisomis? Ar tai ne 
vergovės pažymys? Jei ponas vergą apmu- 
ša, tai šis už tai ponui dar ranką pabu
čiuoja. Jei panašiai būtų svajonėmis va
dovavęs bei galvoję mūsų nepriklausomy
bės kovotojai', tai tikrai būtume neturėję 
ir apkarpytos Lietuvos ir šie dabartiniai' 
svetimųjų pataikūnai nekalbėtų Lisituvi®- 
kai, o švebeldžiuotų baroniškai ar šlekec- 
kai.

Šiandien vis dėlto daugumas kalbame 
Savo tėvų kalba lietuviškai ir jaučiamės 
ne kažkokiais „memellanderiais“ lar „pro
se panais“, bet tikrais lietuviais. Tai ir 
skelbiame ir reikalaujame tai, kas mumis 
priklauso, kas buvo ir yra lietuviška. 
„E.L.“ leidėjams už šį kitiems padarytą 
pavyzdį lietuviai 'turi būti tik dėkingi, 
kad, nors pavėluotai, bet geriau vėliau ne
gu niekad, galima sakyti, pirmieji pasiė
mėt Iniciatyvos parodyti kitataučiams, o 
ypač mūsų ainiams, kais mes buvome ir 
ko siekiame. Kažko 'bijoti, slėptis ir save 
nuvertinant mažintis pasitarnauja tik 
priešų ■ užmačioms ir savo jėgomis savęs 
susinaikinimui!
Juozas Dilys, St. Catharines, Ont., Kanada

NEPRAPULSIME IR SU 
DVISAVAITINIU, TIK NEPARDUOKITE 

SODYBOS
Aišku, jeigu jau atsiranda nepakeliamų 

Sunkumų su „Europos Lietuvio“ leidimu 
savaitraščiu, tai neprapulsime ir su dvi
savaitiniu. Jeigu kitos lietuvių bendruo
menės Europoje neprisideda prie savait
raščio leidimo, tai vieniams Anglijos lie
tuviams yra per sunku finansuoti. Lietu
viškas gyvastingumas už tėvynės ribų vi
sur silpnėja ir menkėja, kadangi neturime 
rimto pakaitalo iŠ gyvųjų tarpo pasitrau
kusiems užimti jų eiles. Ilgainiui dar 
daugiau viskas silpnės ir menkės.

Labai gerai, kad Anglijos lietuviai yra 
tokie gajūs, kūrybJagi ir turintys tokių 
gerų planų, kaip naujos sodybos pirkimas. 
Naują galite pirkti, ‘bet nepraraskite, ne- 
parduokite turimosios. Nejudomąjį tur
tą reikia pasilaikyti, kol jį galima išlai
kyti, o ne likviduoti 'be laiko.
J. Pyragas ,Luebeck, Vokietija

TIK PUSĖ BOKALO
Paskaičius „Europos Lietuvio“ Nr. 43 

informaciją 'apie laikraščio sunkią padėtį, 
man darosi graudu.

Kažin, ar 'atsiras Skaitytojų , turinčių 
Saliamono galvą, kurie galėtų tą svarbų 
reikalą išspręsti. Dabar viskas virsta 
aukštyn kojom, ir visai nenuostabu, kad 
mūsų „Europos Lietuvis“ turi didelių sun
kumų ir, kaip atrodo, gali pasidaryti dvi
savaitiniu, o gal net mėnesiniu.

Tas pats yra ir su anglų laikraščiais. 
Dideli dienraščiai ir įsavaitiniad užsidaro, 
turėdami didelių nuostolių ir sunkumų ir 
paleisdami tūkstančius darbininkų ir žur
nalistų į bedarbių eiles.

Mes, „Europos Lietuvio“ skaitytojai, ku
rie mylime ir gerbiame savo lietuvišką žo
dį, negalime pasilikti nuošaliai ir palikti 
visą naštą leidėjams — LNB-vei.

Atsisakykim pusės bokalo alaus į Savai
tę arba nesurūkyfcim penkių cigarečių, tuo 
būdu sutaupysimi 15 sv. į metus. Tai pa
kelkime „Europos Lietuvio“ prenumeratą 

iki 15 sv. 1981 metams, ir gal tai sumažins 
laikraščio sunkumus ir jis galės toliau 
lankyti mus kas savaitė. Rimtam reikalui 
užėjus, lietuvis nėra šykštuolis, kaip kai 
kas mus vadina. Esame vieningi už lietu
višką žodį ir tai, kas yra lietuviška.

Mes, skaitytojai, negalime kritikuoti ir 
diktuoti LNB-v«l, kuri visomis jėgomis, 
mes tai visi žinome, remia ir padengia 
laikraščio nuostolius. Bet kai iškilo nepa- 
ikfeliama našta, tai dabar mūsų pareiga 
stoti į gretas vaduoti mūsų brangaus lie
tuviško „Europos Lietuvio“.

Taigi, visi, kas tik kur gyvena, visi kaip 
vienas stokime į eiles už lietuvišką žodį, 
lietuvišką kalbą ir viską, kas tik yra lie
tuviška, ką esame paveldėję iš savo sene
lių ir iš knygnešių. Neapvilkime jų!

Stasys Sargautas

REIKIA PAKELTI PRENUMERATĄ
Blogos žinios apie mūsų savaitraštį 

„E. L“, jeigu bus leidžiamas tik kas antrą 
savaitę. Jau ir dabar žinių apie Lietuvą 
pateikiama nedaug, o bus dar mažiau. Ir 
koks tai bus džiaugsmas Lietuvos komu
nistams! Kazoką šoks.

Man atrodo, kad reikia pakelti prenu
meratą bent 50%. Tiek kiekvienas gali su
mokėti!, net ir pensininkas. Gėrimui išlei
džiama dešimtis kartų daugiau ir dar gi
riamasi: „Tai kad girtas buvau...“

Antra, dėl to žemėlapio su Karaliaučiu
mi. Lokys dar gyvas, o mes jau dalijamės 
jo kailiu. Norime vėl prisidaryti priešų 
aplinkui. Karaliaučiaus sritis niekad Lie
tuvai nepriklausė. Prūsai nebuvo lietuviai, 
kaip ir latviai. Nežinome net mirusios prū
sų kalbos, o norime jų žemės. Kokia teise? 
Nedarykime taip, kaip lenkai, kurie savt- 
nasi visą centrinę ir pietinę Europą iki 
Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos, o šiau
rėje iki Elbės upės, nes tos žemės — jie 
saiko — kadaise buvo slavų gyvenamos 
dar Karolio Didžiojo laikais.

O ir Karaliaučiui jau suradome net nau
ją vardą — Tvankstė. Kodėl ne Tveedle- 
dum ar Tveedledee? Ir ieškome draugų 
vdkiečių, kad jie padėtų mums „atgauti“ 
Prūsiją „nuo Nemuno iki Vyslos“. Kaip 
tik vokiečiai būtų patikimi sąjungininkai. 
Jie atgautų ar gal ir atgaus šias žemes, 
bet sau, ne mums.

O kur Vytautas jojo, mes niekad jau ne
josimo. Kitokie laikai ir žmonės.

P. Severs

PRAŠAU PRADĖTI KUO GREIČIAU 
SIUNTINĖTI

Jau ketveri su puse metų, kai turiu 
garbę vadovauti Canberros Lietuvių Bal
so radijo programoms. Transliuoju po 30 
min. 'kartą į savaitę per vietinę „commu
nity radio“ stotį.

Per visą tą laiką mano didžiausia prob
lema buvo gauti užtektinai žinių apie lie-; 
tuvišlką veiklą užsienyje ir tėvynėje.

Tuo atveju tikrai apsidžiaugiau, kai 
prieš porą savaičių pirmą kartą pamačiau 
jūsų redaguojamą „Europos Lietuvį“: man 
jo jau seniai reikėjo.

Tai kreipiuosilu į tamstą, prašydamas 
pradėti man kuo greičiau siuntinėti jūsų 
laikraštį ORO PAŠTU. Jūsų laikraštis su 
Kanados „Tėviškės Žiburiais“ sudaro ma
no pagrindinius žinių šaltinius.

Jūras J. Kovalskis
Vedėjas

JURGIO PYRAGO ATSAKYMAS 
PR. (KOTKIUI DĖL PRIKLAUSYMO

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
Gerb. pone Pyragai,
ačiū už š.m. lakričio 5 d: laiškutį. Labai 
apgailestaujame Luebecko lietuviuose 
vykstančius kivirčus.

Patikrinę Jūsų kartoteką radome, kad 
esate pilnateisis Vokietijos lietuvių bend
ruomenės narys nuo 1946 m. (taip įrašyta 
Jūsų pareiškime), įregistruotas Vokietijos 
LB Valdyboje. 1968 m. birželio 2 d. Jums 
išduota nario 'knygutė Nr. 22. Solidarumo 
įnašai sumokėti iki 1981 m.

Su geriausiais linkėjimas
J. Lukošius
Reikalų vedėjas
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LIETUVOJE
VILNIUS — PASAULINĖS 
BALTISTIKOS CENTRAS

Rygoje įvyko baltistų konferencija, ku
rioje pranešimus skaitė sovietiniai moks
lininkai ir svečiai iš užsienio (JAV, Šve
dijos, Australijos). Ta proga kelis konfe
rencijos dalyvius laptelausinėjo „Tieses“ 
bendradarbė. 'Leningrado universiteto 
prof. J. Otkupščikovas šitaip pasisakė ir 
apie baltistiką ir apie lietuvių įnašą į ją:

,Baltistika dabar tyrinėjama, galima 
sakyti, vos ne visuose mūsų planetos že
mynuose. Ypatingas dėmesys jai skiria
mas tuose mokslo 'bei mokymo centruose, 
kuir Studijuojama lyginamoji indoeuro
piečių kalbotyra. Pagrindinis baltistinių 
tyrinėjimų objektas, suprantama, yra lie
tuvių kalba — seniausia gyva jos 'šeimos 
atstovė. Lietuvių kalbos struktūra išliko 
nepakitėjusi nuo seniausių laikų. Tai — 
raktas tyrinėjant giminingas slavų kal
bas, atkuriant kažkada buvusią indoeuro
piečių prokalbę.

Vilniaus universiteto prof. V. Mažiulio, 
J. Palionio, Z. Zinkevičiaus, J. Kazlausko 
darbai iškovojo Lietuvos mokslui negin
čijamą prioritetą visoje baltų filologijo
je. Lietuvių filologai verti didžiulės pa
garbos ne tik už nuopelnus mokslui — jie 
augina gerą baltistų pamainą. Apie tai 
galėjome spręsti iŠ jaunų jūsų respubli
kos kalbininkų K. Garšvos, B. Stundžias, 
S. Valento pranešimų. Pasekėjų susilau
kė ir profesorė A. DeSnickaja iš Leningra
do, besidominti senųjų Balkanų ir baltų 
kalbų ryšiais. Tyrinėja baltistikos prolbe- 
mas ir kitų respublikų jauni mokslinin
ką it“

Vilniaus universiteto prof. Z. Zinkevi
čius sako, kad Vilnius tapo pasaulinės 
baltistikos centru. Vilniaus universitete 
jau penkiolika metų leidžiamas „vieninte
lis tokio profilio žurnalas „Baltisitica“. 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas lei 
džia „Lietuvių kalbos atlasą“, iš spaudos 
išėjo vienuolika akademinio „Liėtuvių 
kalbos žodyno“ tomų, išleista 'tritomė 
„Lietuvių kalbos gramatika“.

Prof. Z. Zinkevičius, be kita ko, dar 
štai ką suminėjo:

„Neužilgo sukaks 400 metų, kai J. Bret
kūnas išvertė į lietuvių kalbą bibliją. Ver
timo rankraštis saugomas Vakarų Berly
ne. IV baltistų konferencija pritarė Miuns 
terio universiteto profesoriaus Fridricho 
Šolco iniciatyvai išleisti šį didžiausią seno
sios lietuvių kalbos paminklą."

VILKAI VISAI PASIUTO
„...Romuldavos paigiiry atsitiktinai šie

navusio žmogaus akyse vilkė su trimis 
jaunikliais paplovė briedį... šįmet Anykš
čių rajone vilkų grobiu tapo per 30 sodie
čių avių 'bei keletas telyčaičių... Neseniai 
vienas pilkais plėšrūnas pavakare buvo at
sibastęs beveik į Dabužių miestelį. Rug
sėjo pabaigoje tykoję šernų Troškūnų 
miške medžiotojiai matė, kaip du vilkai 
draskė šerną“, rašoma „Valstiečių laik
raštyje“.

Bet kai Troškūnų miške prie Mašinkų 
masyvo su'siltiko 3 vilkai 3 medžiotojus, 
tai vieniu šūviu buvo vienas vilkas nulšau- 
tas, antru šūviu kitas pašautas, bet šils 
vis dėlto dar spėjo su trečiuoju pasislėp
ta milške.

Kiti medžiotojai taip pat vieną vilką 
nušovė, o kitas sužeistas pabėgo.

Dabar laukiama sniego, kai bus galima 
juos visus susekti ir nudėti.

KARATI MEISTRAS
Karoti imltininikų turnyre Leningrade 

65 kg svorio kategorijoje 26 metų amžiaus 
kaunietis K. Bartkevičius, pademonstra
vęs aukštą techniką ir kovingumą, laimė
jo pirmąją vietą.

VIS TIE BLOGI ORAI
R. Bareiškis „Valstiečių laikraštyje“ 

rašo, kad šiemet visur bulvės renkamos 
permerktos, su žemėmis ir žolėmis. Atša
lus orui, bulvės ima gesti.

Patariama teuo greičiau jas džiovinti 
ventiliatoriais šiltoje patalpoje.

Sėklai patariama palikti bulvių 'iš 'anks
čiau nukastų ir tik sausų.

PAGALIAU SUPRATO
Kėdainių rajono „Rytų aušros“ kolūkio 

partinės organizacijos sekretoriui R. Ivaš
kevičiui šviesiau pasidarė, kai perskaitė 
L. 'Brežnevo kalbą apie jo partinį rūpini
mąsi žemės ūkio reikalais. Girdi, teisin
gai L. Brežnevas pasakęs, kad reikia ge
resnių kombainų, traktorių, automobilių. 
Sako, jei būtume tai turėję, greičiau bū
tume sudoroję derlių. O dabar sunku, 
kaip niekad.

REIKALAUTŲ VILNIAUS IR LVOVO
Lenkų katalikų rašytojas ir politikas 

Stefan KisielewSki populiariajame vokie
čių magazine „Der Spiegei“ tarp kita ko 
rašo:

„Po to eičiau pas vokiečius ir jiems sa
kyčiau: mes viską jums atleidžiame, net 
Fridrichą, Bismarką ir Hitlerį. Užtat tu
rite tuojau be išsisukinėjimų pripažinti 
mūsų sienas, nes kaip tik dėl Hitlerio mes 
buvome išmesti iš Vilniaus ir Lvovo“.

PASIRUOŠIMAI PREZIDENTAUTI
Išrinktasis JAV prezidentu Reaganas 

sudarė būrį žymių patarėjų išryškinti sa
vo politikai: senatorių, buv. prezidentą 
Fordą, buv. valstybės sekretorių Kissin- 
gerį ir kt.

Jau pasisakė jis ir kai 'kuriais politikos 
klausimais. Irano adresu sakė, kad nėra 
ko laikyti dar ir toliau amerikiečius įkai
tai ir laukti, kol jis perims pareigas. Pa
sitarimuose su Sov. Sąjunga dėl nusigink
lavimo būsią žiūrima iš viso, kaip ji lai
kosi, kokais agresijos veiksmais reiškia
si. Rūpinsiąsis, kad Graikija ir Turkija 
būtų NATO karinėje sąjungoje Neturė
siąs reikalų su teroristine Palestinos iš
laisvinimo organizacija. Nors Prancūzija 
dažnai nesilaiko sąjungininkų politikos 
Sov. Sąjungos atžvilgiu. bet su ja būsią 
gerinami santykiai.
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Kronika
NAUJAJAI SODYBAI IEŠKOMA 

TINKAMOS VIETOS
JAU SUTARTA, KOKIA JI TURĖTŲ 

BŪTI
Spalio 12 d. Lietuvių Namuose Londone 

posėdžiavo DBL SJgos 1980 m. suvažiavi
me išrinktasis Komitetas įtinti galimybėms 
lietuvių veldos centrui įsigyti vidurinėje 
Anglijoje. Posėdyje dalyvavo komiteto pir 
miniinlk-as E. šova, Z. Juras, V. Danilevi
čius ir R. šova (susirgęs posėdyje negalė
jo dalyvauti K. Bivainls).

Komitetas, apsvarstęs surinktuosius 
duomenis, — visuomenės atsiliepimus ir 
kitus su naujos sodybos pirkimu susiju
sius reikalus, — priėjo šitokių pagrindi
nių Išvadų:

1. Sodyba vidurinėje Anglijoje būtų 
centras, 'kuris sudarytų sąlygas lietuviškai 
veiklai sustiprinti, išvystyti ryšiams su 
jaunąja karta ir įgalinti jaunąją kartą 
tęsti lietuvišką veiklą. Ją įsigyti yra būti
na lietuvybės išlaikymui D. Britanijoje.

Naujoji sodyba savo aplinka, įrengimais 
ir aptarnavimu turėtų būti patraukli, kad 
joje patenkinti apsigyventų pensininkai, 
ją mielai lankytų jaunimas ir vyresnieji 
Su šeimomis. Jos žemės plotas turėtų bū
ti apie 30 akrų, pastatuose, 'be raštinei ir 
kitiems visuomeniniams reikalams tinka
mų 'kambarių, 'turėtų būti 20-30 miegamų
jų ir salė (ar galimybė ją pastatyti), ku
rioje tilptų apie 400 žmonių. Numatoma 
tokios sodybos kaina apie £200.000. Vieta 
turėtų būti lengvai pasiekiama, maždaug 
tarp Nottinghamo Ir Binminghamo.

Esant palankioms sąlygoms ir turint 
veiksmingą lietuviškos visuomenės prita
rimą, tokią naują sodybą — visuomeninės 
veiklos centrą būtų įmanoma 'įsigyt? ne- 
pairtiiavus dabar turimo LNB turto.

šių metų laikotarpiu komiteto nariai 
apžiūrėjo keletą siūlomų vietovių. Dau
gumas jų nepatenkino komiteto statomų
jų reikalavimų. Bet buvo rasta viena kita 
vieta, kuri verta rimtesnio svarstymo.

Šiuo metu komitetas seka nekilnojamo
jo turto rinką su vė'.timi surasti ką nors 
tinkamesnio.

Komitetais taip pat yra susisiekęs su 
DBiLS Centro Valdyba, su kuria svarsto 
finansavimo klausimą. Smulkesnės deta
lės ar kitos žinios, susijusios su sodybos 
pirkimu, ateityje bus skelbiamos „Euro
pos Lietuvyje“.

r. š.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Štai artėja Kalėdos. Kiekvienas prisi

mins savuosius, artimus ir tolimus, prisi
minimą išreikš gražia dovana, papuoš gy
venimą svarbiausią krikščioniškos šven
tės dieną.

Daug lietuvių tautos sūnų ir dukrų Lie
tuvoje švęs skurde, o gal dar blogiau — 
pamiršties skausme ar tamsoje. Jie mums, 
lietuviams išeivijoje, artimiausi ir bran
giausi.

Lietuvi, argi šių Kalėdų proga Tu ne
norėtum paguosti jį, bent vieną jo skur
daus gyvenimo dieną padaryti linksmą ir 
šviesesnę?

Pagalvok ir prisiųsk savo indelį šiam 
tikslui Tautinės Paramos Fondui Lietuvių 
Namų adresu Londone.

Tautinės Paramos Fondas pasirūpins 
tolesniu Tavo aukos persiuntimu. Tauti
nės Paramos Fondas žinos, kas ir kur gy
vena skausme, skriaudoje be pagalbos.

Ačiū.
Fondo Vaidyba

ŽYGIAI REIKŠMINGOJE SUKAKTYJE
Lapkričio 28 dieną sueina 4 metai nuo 

to laiko,kai Airija stengėsi pasiųsti; švč. 
'Marijos statulą Lietuvos sootinėn Vilniun, 
bet jos sovietai neįsileido. Statula dabar 
yra ant -altoriaus Aušros Vartų Židinyje 
Nottingham®.

Airių žygio ketvirtų metinių proga Du
bline Visuomeninis Centras, vadovauja
mas -advokato -Gerardo O'Mahoney, ruošia 
'lapkr. 28 d. didelę iškilmę. Daugelio ku
nigų 'laikomos iškilmingos Mišios bus Iš 
ganytojo bažnyčioje 19.30 -valandą. Seks 
Rožinio procesija su didžiuliu- kryžiumi 
prie miesto centre esančios, Lietuvai -pri
minti, Marijos statulos. Po maldų iš čia 
paisius sveikinimus lietuviams, paskelbs 
atsišaukimą už krikščionišką taiką Airi
joje, Lietuvoje, Lenkijoje -bei kitur ir 
valdovų širdyse, ypač dabar dalyvaujan
čių Madrido konferencijoje. Airiai kvie
čia lietuvius tą dieną dvasioje jungtis su 
jails.

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

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Visi tautiečiai maloniai kviečiamii ypač 
lapkričio 28 -ar 30 dieną dvasia — šv. Mi
šriomis, pamaldomis, malda — jungtis su 
bičiuliais airiais Lietuvos reikalų para
mai.

Kun. S. Matulis, MIC

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 29-30 dienomis įvyks tradici

nis Piabalitiečių -Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose -Londone, kur „Daina
va“ atgtovaus 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 vargan 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.

Daina vietės

PAMALDOS UŽ A.A. ALGIRDĄ GILI
Liss miestelyje, Hants, (netoli Lietuvių 

Sodybos), lapkričio 27 d.,, ketvirtadienį, 
3.30 vai., Le Court bus pamaldos už Iten 
mirusį lietuvį Algirdą Gilį.

Visi kviečiami dalyvauti.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Dragūnas — 20 sv. ir J. Jaikštys — 

2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Šv. Kalėdų proga kalinamųjų Šeimomis 

aukoja S. Kuzminskas 10 įsv.

Londonas
TRADICINIS PABALTIECIŲ 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 
paba-lti-ečių moterų organizacijas.

Bazarą atidarys Mrs. N.V. Moriey-Flet- 
cher, M.B.E., lapkričio 29 d., šeštadienį, 
11 vai. ryto. Tą dieną bazaras bus -atida
rytas iki 8 vai. vakaro, o lapkričio 30 d. 
nuo 3 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Pabaltiečių vaikučių pasirodymas bus 
5 vai. pjp., 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

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Lapkričio 15 d. palaidotas Kazys Pin
kais. Lietuvių bažnyčioje laidotuvių pa
maldas -už velionį -atnašavo kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC, dalyvaujant gau
siam būriui londoniečių. Iš Derby buvo 
atvykęs skautininkas Bronius Zinkus pa
gerbti paskutinį kantą nuoširdaus skau
tiškos idėjos rėmėjo. K. Plukas buvo taip 
piat Anglijos ateitininkų draugovės narys, 
„Šaltinio“ atstovas.

Palaidotas Šv. Patriko kapinių lietuvių 
skyriuje.

Sekmadienį, lapkričio 16 d., Londbno 
lietuviškoji parapija atšventė Aušros 
Vartų Gailestingumo Motinos Marijos 
šventę ir kartu prisiminė Vytauto Didžio
jo -mirties 550 metines ir dr. kun. K. A. 
Matulaičio mirties metines, kurios išpuola 
lapkričio 17 d.

LAPKRIČIO 18
Kas mums yra Vasario 16, tas latviams 

Lapkričio 18. Tą dieną latviai Londone pa
minėjo savo 62-as nepriklausomybės pa
skelbimo metines.

Į koncertą, kuris vyko Commonwealth

Instituto teatre, atsilankė apie 350 klausy
tojų, o koncertas vyko paprastą savaitės 
dieną. Koncertas gerai pasisekė dėl stip
raus choro (suskaičiau 38 choristus) ir 
solistų Ievos Gnaubinos (Smuiku) ir Ro
berto Bravo (pianu). Jiedu profesionališ
kai atliko Beethoveno sonatą Nr. 8.

Koncertą pradėjo choras, vadovaujamas 
Lilijcs Zobens, daina „Garbė Dangaus Ka
raliui.“ Po to Latvijos Pasiuntinybės pa
tarėjas M. T. V. Ozolinš pasveikino daly
vius angliškai ir latviškai. Choras su visa 
publika sugiedojo Latvijos ir D. Britani
jos himnus.

Sekė solistų ir chord koncertas. Chorui 
-pasikeisdami dirigavo Ziedonis Abolinš ir 
Lilija ZobenS, kuri taip -pat dainavo solo, 
pritariant chorui. Dalyviai buvo tikrai pa
tenkinti koncertu, po kurio sekė priėmi
mas visiems koncerto dalyviams.

Įėjimas į koncertą buvo veltui, bet pri
ėmime gėrimus turėjo pirktis patys sve
čiai, -arba 'bent tie, kurie pajėgė prisigrūs
ti prie baro. M. Rajorinas

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. Ga-sperienės, Lon
dono latvių tautinių šokių grupė ir tauti
nių šokių grupė „Žaibas“.

Įėjimas 2 svarai

Bradfordas
KZ. ZDRAMIO PAMINKLAS

Lapkričio 2 d. po lietuviškų pamaldų, 
kas galėjo, skubėjo į kapines aplankyti sa
vo 'artimųjų ir pažįstamų kapus. Kun. ka
pelionui vadovaujant, -buvo sustota prie 
ki'lslkivieno Ifetuvio kapo ir pasimelsta.

Ta proga buvo pašventintas juodo mar
muro paminklas, kuris ilgus metus pri
mins, kad po ilgo ir nelengvo gyvenimo 
West Bowling kapinėse ilsisi a. a. Kaz. 
Zdralmys. Gražų paminklą pastatydino 
lietuvių draugė latvė -Marija Deirums, ku
ri ligi pačios mirties rūpestingai prižiū
rėjo velionį. Jo ištekėjusi duktė Vanda 
Juškienė, įgyvenanti su Išeima Australijo
je, negalėjo šventinimo iškilmėse daly
vauti.

Po visų apeigų M. Derums jaukiame 
namelyje surengė draugišką priėmimą, 
kuriame šalia lietuvių dalyvavo ir kitų 
tautybių bičiuliai. Kun. kapelionas padė
kojo Marijai už rūpestingą K. Zdinam-io 
slaugymą ir už gražų paminklą, kuirils įsi
rikiavo į kitų gretas.

J. K.

PENSININKŲ POBŪVIS
Tradicinį pensininkų pobūvį rengia Vy

čio klubo valdyba gruodžio 6 d., šeštadie
nį, 6 vai.

Klubo nariams ir rėmėjams pensinin
kams vaišių išlaidas apmokės klubas.

Norintieji pobūvy dalyvauti nepensinin- 
kai patys apsimoka.

Viši norintieji dalyvauti (ir pensinin
kai) prašomi užsirašyti klube ilki lapkri
čio 30 d.

Vyčio klubo valdyba

Nottinghamas
SU LIETUVOS LAISVĖS TALKININKAIS

Sovietų sutrukdytos Marijos statulos, 
airių dovanotos, kelionės į Lietuvą, ket
virtų metinių proga drauge su- airiais 
jungiamės pamaldomis už laisvę ir talką.

Lietuvių Židinyje atitinkamos pamal
dos bus 'lapkričio 28 d., 8.30 vai. ryte, ir 
'lapkričio 30 d., 11.15 vai.

Maidenhead
SKYRIAUS ARBATĖLĖ SU MUZIKINE 

PROGRAMA

Sekmadienį, lapkričio 9 d., Ray's sociali
niame klube Maidenhead DBLS skyrius 
suruošė arbatėlę.

Palinksminti narius buvo pakviestas E. 
Šovos vadovaujamas akordeonistų anisamb 
lis. Akordeonistai (Elenutė, Zita, Marytė, 
Anita, Gintas, Andrius, Silvanas ir Eimu
tis) iš savo dėdelio repertuaro pagriežė 
lietuviškų dainų ir tautinių 'šokių muzikos 
šiupinį ir pabaigai kalėdinę giesmę.

Skyrius buvo sužavėtas jaunųjų muzi
kantų perdavimu lietuviškų melodijų ir 
mielai jungėsi prisidedami dainavimu.

Atvykęs svečia-š, Centro Valdybos vice
pirmininkas R. Šova, pasveikino skyrių, 
palinkėdamas ir toliau išlaikyti lietuviškos 
veiklos ratelį Maidenhead apylinkėj. Jis 
'klausytojų vardu padėkojo jauniems akor
deonistams už įdedamąjį darbą, pastangas 
ir aukojamą laiką, nes jų menas .teikia 
daug džiaugsmo lietuvių kolonijose. Taip 
pat padėkojo ir jų tėveliams už transpor
tą ir kitas išlaidas.

Kaip įprasta, Z. Kurtinaitienė su kito
mis šeimininkėmis paruošė Skanių užkan
džių ir pavaišino susirinkusius. Padėka 
tenka ir P. Rakauskui, per kurį galima 
laisvai naudotis klubo patalpomis. E

Vokietija
80-TIES METŲ SUKAKTUVININKĖ
Lapkričio 27 d. Vokietijoje gyvenanti 

Veronika JasinauSkaitė - Sutkuvienė su
laukė 80 m. amžiaus.

Sukaktuvininkė gimė Rygoje aukštaičių 
šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu, 
priartėjus frontui prie Rygos, V. Sutku
vienė buvo evakuota į Odesą. Pasirašius 
taikos sutartį su Lietuva, sukaktuvininkė 
grįžo į tėvų -gimtinę, išdirbdama ilgiausiai 
Kauno karo ligoninėje. Čia susipažino su 
vyr. l'tn. Sutkum, sukurdami šeimą. Atsi
dūrusi Vokietijoje, V. Sutkuvienė organi
zavo mergaitėms mašinraščio 'kursus, da
lyvavo choruose. Liga sutrukdė emigruoti 
į užjūrius.

Sulaukusi gražaus amžiaus sukaktuvi
ninkė negali aktyviai dalyvauti lietuviško
je veikloje. Tačiau, turėdama jautrią šir
dį, remia Vasario 16 gimnaziją, „Labda
rą“, M-uencheno „Ratuką“, Lietuvių Fon
dą ir kt. organizacijas. Užklausta, kodėl 
iš savo kuklios pen-Sijos taip uoliai remia 
lietuviškas organizacijas, sukaktuvininkė 
kukliai atsakiusi: „Lietuvai skolą grąžina
me“...

Ilgiausių metų ir sveikatos sukaktuvi
ninkei! K. B.

PIRMOS TARPTAUTINĖS EKUMENINĖS 
UŽSIENIEČIŲ PABĖGĖLIŲ PAMALDOS 

IIANNOVERYJE

Susirinko -astuonių tautybių tikintieji1 
su 1'2 keturių konfesijų dvasiškių. Jos bu
vo spalio 25 d. -Melstasi už persekiojamą 
Bažnyčią ir pavergtas tautas Rytų Euro
poje, -artinantis Madrido Saugumo Konfe
rencijai.

Pasveikino vietos evangelikų pastorius 
Hem-trich H. Padėkos žodį tarė kun. 
V. Šarka. Jis apibūdino šių pamaldų 
tikslą ir pristatė vokiečių tikintie
siems šių tautų atstovus: estų, jugo
slavų, latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių 
ir vengrų. Kalbėdamas pabrėžė, kad įtikin
ti ietį i Rytų Europoje nekaltai praraido lais
vę ir labai nukentėjo Stalino Sr Hitlerio 
eroje. Jie buvo priversti palikti savo tė
vynę ir Ieškoti prieglaudos Vakarų pa
saulyje. Pasitikusieji turėjo labai daug 
kentėti savo tėvynėse, taip pat kalėjimuo
se bei Ištrėmimo vietose. Jie dar ir dabar 
tebekenčša, laukdami laisvės ir daugiau 
žmogaus teisių respektavimo. Jie l-aulkla 
tos pagalbos iš savo tautiečių ir iš geros 
valios žmonių visame pasaulyje, o ypač 
iš didžiųjų 'tautų.

Užsieniečiai turėjo nemaža problemų 
pokario mėtų. Daugiau kaip milijonas 
emigravo į užjūrius. Esame dėkingi vi
siems, kurie priglaudė pabėgėlius Europo
je, Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje bei kituose kraštuose. 
Mes džiaugiamės, kad Vokietija yra tur
tinga. Čia 'turiu omenyje ne -pinigus, ma
terialines įgėrylbes, bet didelę laisvę 'gy
venti ir kunti šviesesnę ateitį. Mes nepra- 
šom vokiečių pinigų — materialinių gė
rybių. 'beit nenorim atleisti 'jų nuo parei
gos remti mus morališkai dr padėti, kad 
mūsų kraštuose — Rytų Europoje Bažny
čia nebūtų persekiojama, kad tldnltieji 
nebūtų diskriminuojami, laikomi1 antros 
rūšies žmonėmis ir kad visi piliečiai tu
rėtų -daugiau laisvės bendrauti vieni su 
kitais ir galėtų pasidžiaugti pagrindinė
mis žmogaus teisėmis. Susirinkome čia 
ne demonstruoti, paraduoti, bet nuošir
džiai pasimelst*. Mūsų čia nelabai daug, 
bet susirenkame maldai daugau kaip šim
to milijonų vardu, pasilikusių už Geleži
nės uždangos.

Lietuvis kunigas įteikė vietos pastoriui 
didelę Velykų žvakę, kad jinai primintų 
kiekvieną kartą vokiečių tikintiesiems, 
jog Kristaus Bažnyčia Rytų Europoje yra 
persekiojama, tikintieji kenčia ir laukia 
pagalbos. Visi gyvenantieji laisvėje turi 
paremti tikėjimo brolius ir seseris savo 
nuoširdžia malda, -geru žodžiu, darbu bei 
auka.

■Paskiau sekė maldos. -Buvo giedama ir 
skaitoma vokiškai, kad visi susirinkusieji 
suprastų. Pamokslą pasakė Magr. dr. Lud
wig Marizy — Caritas direktorius Ham
burge. Kalbėjo apie talkos .igyvendinllmą 
pagal šv. -Raštą ir pagal įvairias tarptau
tines konvencijas bei Helsinkio, Belgra
do, o dabar besiartinančia Madrido kon
ferencija. Tikinčiųjų maldas skaitė dva
sininkai vokiečių kalba, o pa-Skiau savo 
-gimtąja kalba: dekanais J. Leskowycz, 
Paulis Urdzė, -dr. Eduard Ka'egi, A. Pejič, 
Nikola Iwanciw, dek. V. šarka , K. Rei
mers, Alexander Kowalsky, J. Hemtribh, 
Msgr. -dr. Marizy, W-asyi Wo-rotniak ir kil
ti. Šv. Rašto skaitymus atliko dr. E. Kae- 
gi Ir dek. J. Leskowycz. Pamaldų metu 
grojo muzikė E. Klein.

Po pamaldų susirinko žmonės į Frei- 
zeiltheim Stoeoken, kur buvo jaukius pobū
vis Iprie kavos-arbatos -a-r alaus stiklo. Kas 
norėjo valgyti, galėjo čia prieinama kai
na pasisotinti.

čia 'buvo nemažas susirinkimas. M. 
Bodkovič, AGAFIN‘0 pirmininkais, pasvei
kino ir -padėkojo kunigams Ir pasaulie
čiams už gražias pamaldas :(r puikų pa
mokslą. Jis Išreiškė pasigėrėjimą ir 
džiaugsmą, kad šis pirmas didesnio pobū
džio tarptautinis susirinkimas atneš gerų 
rezultatų bendram mūsų reikalui. Paskiau 
kalbėjo jugoslavų vardu -Mjr. Kostiič. Lat
vių vardu sveikino Džilda Bračs, lietuvių 
vairdlu įdomiai prisistatė ir pakalbėjo Pet
rė Pralienė, lenkams -atstovavo J. Soltys, 

kuris atsiprašė, kad šį kartą mažokai bu
vo lenkų -atstovų. Ukrainiečių -vardu pasi
reiškė ikf-eib. N. Iwanciw, kuris skaitė pa
reiškimą ukrainiečių kardinolo Josip Sli- 
pyj. Vengrams pirmąsyk atstovavo jau
nas Ikun. J. -B'aranyai. Vokietis, ekumeni
nių reikalų -atstovas Busch, BasilJj-aus 
draugijos pirmininkas, prašė paremti Si
rijos krikščionis, kurie yra musulmonių 
gerokai skriaudžiami. Jį papildė diakonas
K. Reimers, kuris apgailėjo, kad vokiečių 
užsieniečių dalyvavimas buvo mažokas. 
Jis pažadėjo aktyvinti vokiečius domėtis 
-užsieniečių pabėgėlių -problemomis ir jų 
tikintiesiems pasitarnau-ti.

Viską sėkmingai pravedė kun. V. šar
ka. Visi susirinkusieji pasiliko -gan-a- il
gai pasikalbėti ir 'artimiau -pabendrauti, 
šis 'susirinkimas buvo visiems labai nau
dingas. Buvo pasiūlymų rašyti raštus 
Madrido saugumo konferencija J, tarptau
tinėms organizacijoms, institucijoms, 
konsulatams bei valstybių vyrams, pra
šant pagalbos.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos lietuvių bendruomenės apy
linkių pirmininkų, krašto valdybos įgalio
tinių ir kitų darbuotojų suvažiavimas vy
ko spalio 17-19 d.d. Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. Pagrindinius pranešimus pada
rė VLB pirm. A. Šmitas ir gimnazijos dir. 
J. Kavaliūnas.

Pageidauta turėti švietimo įgaliotinį 
prie Krašto Valdybos rūpintis vaikų dar
želių steigimu, lituanistinių mokyklų, šo
kių -ratelių organizavimu ir dainų moky
mu. Galvojama gimnazijoje sudaryti! cho
rą, pratinti lietuvius dažniau dainuoti ir 
giedoti, projektuoti dainorėlio - giesmynė- 
lio išleidimą, paruošti pastovius vadovus 
jaunimo vasaros stovyklai, kviesti jaunas 
Šeimas su vaikais praleisti vasaros atos
togas Romuvoje, steigti lietuvių kultūros 
institutą. Pageidauta, kad apylinkių val
dybų kadencija būtų prailginta iki 5 ar 
nors 3 metų, taip pat ir 'krašto valdybos 
rinkimus pravesti kas 3 ar 5 metai.

Studijų savaičių paskaitas siūlyta vers
ti į vokiečių kalbą ir skelbti „Actą Balti- 
ca“ ir kiltuose leidiniuose.

JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 7-9 d.d. numatytasis jaunimo 

suvažiavimas Huettenfelde dėl techniškų 
sunkumų neįvyko.

Jaunimo suvažiavimas ruošiamas gruo
džio 5-7 d.d. Hueittenfelde, lietuvių gimna
zijoje. Pagrindinė suvažiavimo tema bus 
žmogaus teisės. -Bus paskaita ir labai daug 
progos diskutuoti. Taip pat bus renkama 
nauja Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyba.

SVEIKINIMAI (POPIEŽIUI
Sukako Idveji metai, kai buvo išrinktas 

popiežius Jonas Paulius II. Tos sukakties 
proga jį pasveikino vysk. dr. A. Deksnys 
ir ikun. V. Šarka.

Kun. V. šarka savo -sveikinime priminė, 
kad Lietuvai būtų reikalinga kardinolas, 
visoms vyskupijoms vyskupai, ir prašė, 
•kad Vatikano atstovai Madrido konferen
cijoje gintų Pabaltijo kraštų reikalus ir 
kad būtų padaryta žygių išsirūpinti, jog 
Lietuvoje būtų leista švęsti Kalėdos.

„LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA“ 
BAD ZWISCIIENAIINO 

LIETUVIAMS
Viena-s Duderstadto lietuvis per buvusį 

savo kiariuomenės draugą Povilą KazirSkį 
padovanojo Bad Zwischenahno lietuviams 
Visą komplektą „Lietuvių Enciklopedijos“.

NET PENKI STRAIPSNIAI LIETUVOS 
IR LIETUVIŲ TEMA

Vckietijos katalikų dienraštis „Deuts
che Tagespots“ spalio 15 d. išsispausdino 
net penkis straipsnius, kuriuose paliečia
mi (Lietuvos 'ir lietuvių klausimai.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

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

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

LEAMINGTON SPA — lapkričio 30 d., 14 
vai., St. Peteris, Dormer Place.

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

BRADFORDE — gruodžio 7 d., 12.30 v.
BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 V.
MANCHESTERYJE — lapkričio 30 d., 

12.30 vai.
LEIGH — -gruodžio 7 d., 5 vai., šv. Juo

zapo bažnyčioje.
ECCLES — gruodžio 14 d., 12.15 vai. Iš
pažintys prieš pamaldas.
ROCHDALE — gruodžio 21 d., 12.15 vai., 
MANCHESTERYJE — gruodžio 25 d-< 

12.30 vai.
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