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NATO negins Lenkijos

TERLECKO, SASNAUSKO IR
STATKEVICIAUS TEISMAI

Lenkijoje dar vis tebevyksta Itckie da
lykai, kurie sovietinius, ypač kaimyninius,
kraštus erzina daugiausia, tur būt, iš bai
mės, kad (toksai sujudimas nepernimestų
ir i juos ir neprasiveržtų didesniu ugnį
kalniu. O Vakarams tai daugiau gal įtik
sensacija. Jų ir pastangas ekonomiškai
paremti bankrutavusią (Lenkiją Maskva
ir komunistiniai kaimynai sutinka žvaira
kiuodami, su įtarimais, kaip norą ištemp
ti tą kraštą iš „socialistinių kraštų šei
mos“.
Ligi šiol, dabar jau kelintas mėnuo, Va
karų vadai vienas po kito įvairiomis (pro
gomis įspėjinėjo Sov. Sąjungą nesikišti į
Lenkijos reikalus. Už tokių pasakymų,
be abejo, buvo užslėpta mintis, kad
Maskva
neturėtų taip pasielgti su
Lenkija, kaip 1956 m. buvo padaryta su
Vengrija ar 1968 m. su Čekoslovakija. O
ką gi Vakarai darytų, jeigu Maskva duoItų įsakymą papildomoms armijoms įžygiuoti į Lenkiją padėti toms, kurtos jau
ten yra, ir po kruvinų kovų nušluotų vi
sas reformas demokratėjimo linkme?
Atrodo, kad maždaug nieko nedarytų.
Karo tarp Rytų Ir Vakarų tikrai nebūtų.
Štai ką lapkričio 22 d. vedamajame
„Lenkija: ko Vakarai nepasakė“ rašė bri
tų „The Guardian“:
„Ne vieną, bet du kartus šią savaitę
NATO generalinis sekretorius dr. Joseph
Luns perdavė tokią žinią: „NATO nebuvo
sukurta Lenkijos ginti nuo jos sąjunginin
kų“. Kitais žodžiais sakant, jeigu rusai
galimai įsikištų i Lenkijos reikalus su
naikinti laisvųjų profesinių sąjungų sąjū
džio „Solidarnosc“ ir vis daugėjančių jų
bendrininkų tarp studentų, kaimiečių, in
telektualų ir katalikų, tai įpykę Vakarai
nepaleis dėl to nė vieno šūvio. NATO yra
geografiškai ribota gynimosi sąjunga, bet
ne visapasaulinė kryžiaus žygiams vykdy
ti. Tai tokia yra žinia apgultai) ir (Varšu
vos pakto kraštų) apsuptai Lenkijai. Pa
kartotinis dr. Lunso pasisakymas gal ir
vertas buvo kartą paskelbti, kad „būtų
įregistruotas“, nors nėra jokių duomenų,
kad „Solidamoisc“ vadai ar jų šalininkai
būtų tikėję, jog Vakarai kariškai įsikištų.
Lenkijoje nuotaika yra šaltakraujiška, ci
niškas realizmas, o ne audringas, idealis
tinis jaudinimasis.
Taisai dr. Lunso pasisakymas dėl ribo
to NATO vaidmens Kremliaus vanagams
turėtų atrodyti 'beveik kaip pakvietimas
lįslkilšlti. Dar daugiau dėt to, kad Vdkarų
■užsienio reikalų ministerial rado tikslin
ga nesvarstyti, kas atsitiktų, o ne kas ne
atsitiktų, jeigu .sovietiniai tankai įriedėtų
šią žiemą. Norėdami būti teisingi dr. Lunso atžvilgiu, turime pasakyti, jog jiis su
minėjo, kad sovietų įsikišimas reikštų de
tantas galą „Ilgam laikui“. Bet kas gi
klausys dr. Lunso tarptautinės diplomati
jos, kuri yra priešinga karinei politikai?
Ko dabar reikia, — po Lunso pasisakymų
labiau negu bet kada . — tai tvirto, aiš
kaus ir viešo pareiškimo, kaip Vakarai
žiūri į Lenkiją.
Iš tikrųjų tai sovietinis blokas tie
siog Btirauikė tokį pareiškimą. Lenkijai
buvo leista mėnesiais išsipasakoti savo
bankrotą Vakarų sostinėse. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė garantavo naują pa
skolą ir Vokietijos bankų paramą. Kania
ir 'Pinlkowslkis, Lenkijos pirmasis sekreto
rius ir ministeris pirmininkas, beveik mal
davo ekonominės paramos lordą Cariringtoną, kai praeito mėnesio pabaigoje jis
lankėsi Varšuvoje. Paskui Lenkija prašė
Jungtines Valstybes neįprastai didelės su
mos paramos — 3 milijardų dolerių. Tuo
tarpu iš Maskvos, iš Prahos, iš Rytų Ber
lyno ir net iš pačios tos maldaujančios len
kų administracijos vis be paliovos užpi
lama negarbingos propagandos, kad Va
karai siekia pakirsti pastovumą Lenkijo
je. Kaip šiame laikraštyje jau ir anksčiau
buvo pasakyta, tikriausias kelias pakirsti
pastovumą Lenkijoje būtų nieko nedary
ti ir palikti susikompromitavusį jos reži
mą Susti savo paties Skurdžiose sultyse.“

UPI žinių agentūra rugsėjo 20 d. prane
šė, kad Vilniuje įvyko Antano Terlecko ir
Juliaus Sasnausko teismas. Rusų ditsiidentų žiniomis, daugiau kaip 100 teisiamųjų
šalininkų susirinko su gėlėmis prie Vilnauis teismo rūmų, bet nebuvo įleisti į vidlų. Terleckas nuteistas trejiems metams
kalėjimo ir penkeriems metams vidinės
tremties. Juliaus Sasnausko bausmė — 18
mėnesių kalėjimo ir penkeriems metams
vidinės tremties. Teismas abudu apkaltino
„sąmoningai sikleidus sufalsifikuotus (Iš
kraipymus apie sovietų politinę ir visuo
meninę sistemą“.
Ankstesnėmis žiniomis, Terleckas i!r
Sasnauskas buvo kaltinami ir už spaudos
konferencijų surengimą užsienio žurnalis
tams: 1977 m. Terlecko bute ir 1979 m. pas
Angelę Ragaišienę.
(ELTA)

RYTŲ VOKIETIJAI VIS RŪPI LENKIJA

Rytų Vokietijos spauda dažnai pakniitiIkuoj-a Lenkijos įvykius ir pagąsdina, kad
kaimynai nepakęs nukrypimų nuo socia
lizmo.
Kai dabar buvo paskelbta, kad profesi
nės sąjungos „Solidarnosc“ gavo tečisę
šeštadieniais pasinaudoti radiju -pakatlbėti apie savo veiklą, tai „Neues Deutsch
land“ paskubėjo pasmerkti jų vadą Wialensą. Jis buvo užsipultas, kad' buvo susi
tikęs ir tarėsi su disidentų grupės KOR
vadu Jaceiku Kuronu, o ta grupė, sako,
rūpinasi sulikviduoti socializmą Lenkijo
je.
Wlalensal taip pat prikišama, kad jis
padėkojęs Italijos neofašistinio jaunimo
grupei Moviamento Sociale Italiano .už
solidarumo pareiškimą.

RONALDO 'REAGANO PAREIŠKIMAS
DĖL PABALTIJO VALSTYBIŲ

VLADO ŠAKALIO ATSIŠAUKIMAS Į
MADRIDO KONFERENCIJOS DALYVIUS

Dar neišrinktas prezidentu spalio 25 d.
R. Reagar.as paskelbė tokį pareiškimą dėl
Pabaltijo valstybių:
„40 metų Pabaltijo valstybių — Estijos,
Latvijos ir Lietuvos — tautos išlaikė tikė
jimą ir viltį, kad kurią nors dieną jos at
gaus laisvę ir nepriklausomybę. Tasai
dvasinis Pabaltijo tautų atkaklumas nusi
pelno visų amerikiečių paramos ir pasigė
rėjimo.
Oficialiai diplomatiškai
nepripažinti
prievartinio tų trijų mažų tautų įjungimo
į TSRS buvo dalis Amerikos užsienio po
litikos nuo 1940 m. Ta politika bus tęsia
ma ir Reageno administracijos.
Didesnių ir pajėgesnių valstybių vykdo
moji neteisėta ir žiauri priespauda prieš
mažesniąsias valstybes buvo tai, ką Ame
rika visada smerkė. Mūsų tauta buvo su
kurta pagal laisvės ir jos pačios apsispren
dimo teises, pagal tą švyturį, kuris yra
pavergtųjų tautų viltis.
Ir toliau atsisakydama diplomatiškai
pripažinti neteisėtus tarptautinius veiks
mus, tokius kaip Sovietų prisijungimas
Pabaltijo valstybių, Amerika užsitikrins
sau vadovaujamą moralinį vaidmenį pa
saulyje."

New Yorke leidžiamas dvimėnesinis
žurnalas „Freedom (Appeals“ savo Madri
do konferencijai skirtame numeryje iš
spausdino Vlado šakalio atsišaukimą į
Madiridb konferencijos delegatus: „Už
tuos, kurie negali kalbėti“. Išsamiai ‘apta
ręs Molotovo-Ribentropo pakto poveikį
Lietuvai ir savo paties pergyvenimus, jis
kreipiasi į delegatus, prašydamas, kad
jie:
1. Pasiūlytų paskelbti Molotovo-Riben
tropo paktą negalioj ančilu. Toksai pasiū
lymas yra Madrido konferencijos rėmuo
se, nes tasai paktas tebeturi ypatingo po
veikio žmogaus teisių padėčiai Vidurio ir
Rytų Europoje.
2. Iškeltų tautų apsisprendimo klausi
mą, nes tai viena svambiausių kolektyvių
žmogaus teisių, kuri giliai paveikia kiek
vieną asmeninę teisę.
3. Reikalautų, kad sovietai bematant
paleistų suimtus pabaltlečius — Antaną
Terlecką,Julių Sasnauską, Algirdą Statkevičių, Arvydą čekanavičių, Martą Nikulsą ir kitus, suimtus ir kaltoarnus už
45 ipabaltiečių memorandumo pasirašymą,
t.y., .už pasinaudojimą išraiškos laisve, ku
rią jiems garantuoja Helsinkio sutartis,
Visuotinoji Žmogaus Teisių Deklaracija
ir pačių sovietų konstitucija.
4. Globotų persekiojamųjų ir suimtųjų
Pabaltijo patriotų šeimas ir reikalautų,
kad sovietų valdžia atitinkamais .atvejais
leistų tokiems šeimomis susivienyti su sa
vo nariais užsienyje, šakalys prašo, kad
būtų-daroma visa, kas tik įmanoma, su
teikti jo ‘šeimai galimybę atvykti pas jį į
JAV-bes.
5. Priimtų dėmesin sovietų mėginimus
diskrediduoti už žmogaus ir tautų laisvę
kovojančių asmenų parodymus ir pastan
gas užkirsti jiems (kelią į Madrido konfe
renciją. Kaip anksčiau Šakaliui, taip ir
kitiems mėginsima užčiaupti burnas, gra
sinant lįkalinlilmu ar šeimos narių represavimiu.
(ELTA)

VLIKO DELEGACIJA IŠVYKO š
MADRIDĄ

Lapkričio 7 d. VLIKO delegacija, vado
vaujama dr. K. Bobelio, išvyko į Madri
dą. Ten bus bandoma įvykstančiuose Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos pasitarimuose keCiti Lietuvos
reikalą. Kaip jau žinoma, VLIKO pirmi
ninkas .anksčiau, nuo rugsėjo 10 d. iki
spalio 10 d., praleido Europoje, lankyda
mas Konferencijos signatarinių valstybių
vyriausybes, (kalbėdamas šiuo reikalu ir
įteikdamas Lietuvos Diplomatijos šefo
Stasio Lozoraičto ir jo pasirašytą memo
randumą.
.Su dr. K. Bobeliu dabar kariu vyksta
VLIKO vicepirmininkas, dr. Kostas Jurgėla, iš okupuotos Lietuvos neseniai pa
bėgęs Vladas Šakalys ir ALTOs atstovas
dr. Jonas Genys. Taip pat .į Madridą at
vyksta BALFO pirmininkė Marija Rudie
nė ir VLIKO atstovas Argentinoje Alek
sandrais Mičiuidas.
Dr. Bobeliui būnant Europoje, VLIKO
pirmininko pareigas eis vicepirmininkas
inž Liūtas Grinius.
(ELTA)
VLIKO IR DIPLOMATINĖS TARNYBOS
MEMORANDUMAS MADRIDO
KONFERENCIJAI

Memorandume apžvelgiamas 45 pabaltiečių protestas prieš Hitlerio-Stalino pa
ktą, didžiųjų Vakarų valstybių atsisaky
mais pripažinti neteisėtą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aneksavilmą ir „esminių
laisvių Ir .pagrindinių žmogaus teisių“ pa
žeidinėjimai Lietuvoje. Laisvųjų kraštų
vyriilaiuisybės memorandume prašomos
„siekti Helsinkio baigminio akto įgyvendi
nimo“, reikalaujant, kad Sovietų Sąjun
ga:
1. Atitrauktų ilš Lietuvos visas savo ka
rines pajėgas bei politinius, administraci
nius ir policijos kadrus iki 1920 m. liepos
12 d. Lietuvos-Sovietų Sąjungos taikos su
tartyje atžymėtų sienų;
2. Paleistų visus lietuvių tautybės poli
tinius (kalinius iš kalėjimų, lagerių, psi
chiatrinių, vidinės tremties ir kitų nelais
vės vietų, .įskaitant prievartinę karinę
tarnybą sovietų armijoje, ir leistų jiems
grįžti į Lietuvą;
3. Nustotų oficialiai persekiojus asme
nis, (kurte nori praktikuoti savo religiją,
laikytis savo kultūrinių tradicijų ar gint:
pagrindines laisvės ir žmogaus teises,
naudojantis tarptautinių dokumentų su
telktomis žmogaus teisėmis.
,
Konferencijos dalyviai taip pat prašomi
„įgyvendinti tarptautinę procedūrą, kuri
sovietų ginkluotoms pajėgoms ir kitiems
kadrams pasitraukus šš Lietuvos teritori
jos, įgalintų lietuvių tautą pravesti laisvus
rinkimus ir atstatyti suvereniškas Lietu
vos vyriausybės institucijas ir tuo savo ne
priklausomą valstybinę egzistenciją“.
(ELTA)
KITI KONGRESAI MADRIDE

Šalia to garsiojo suvažiavimo Helsinkio
nutarimų įgyvendinimui svarstyti Madri
de dar vyko socialistų internacionalo ir
Sov. Sąjungos ir Rytų Europos disidentų
kongresai.

NEPRIKLAUSOMAS KATALIKAS —
LENKIJOS MINISTERIO PIRMININKO
PAVADUOTOJAS

Vieniu ilš šešių Lenkijos ministerio pir
mininko pavaduotojų paskirtas katalikų
organizacijos „Znak“ narys parlamente
Jerzy Ozdowski.
Į (tą paskyrimą žiūrima kaip į pastangas
sudaryti tautinės vienybės vyriausybę.
KALTINIMAI KETURIŲ GAUJAI

Kinijoje propagandos reikalui vis kal
bama apie keturių gaują, kuri pridariusi
visokių nusikaitimų ir po Mao mirties lai
koma kalėjime ir ruošiamasi teisti. Iš tik
ro itų kaltų esą 16, tačiau šeši jau yra. mi
rę.
Gaujai vadovavusi Mao žmona. Suokal
biuose dalyvavę .penki generolai ruošęsi
nužudyti Mao, dėl jų veiklos žuvę 34.000
žmonių, o nukentėję apie pusė milijono.
Kai kurie partijos valdai, kaip dabar vėl
iškilęs į pačius pirmaujančius Deng Xioping, buvę pasmerkti kaip kontrrevoliu
cionieriai ir kvisilingai. Padedama raudo
nosios gvardijas, Mao žmona Jiang Qiing
teirciriziaivo rašytojus, aktorius iir kitus
kultūrininkus, stengdamasi surasti ją kam
promkuojančios medžiagos iš tų laikų,
kai ji dirbo filmų aktore.
BRITAI NEDUOS IRAKUI GINKLŲ

Britanijos vyriausybė atmetė Irako pra
šymą duoti ginklų.
Tačiau ji tuojau pradėtų tiekti juos Iranui pagal seniau sudarytas sutartis, jei tik
tas paprašytų (jam tiekimas buvo sustab
dytas, kai Iranas suėmė JAV atstovybės
pareigūnus).
TTG KOMITETAS KREIPIASI I
MADRIDĄ SUIMTŲJŲ REIKALU
Iranas Britanijoje buvo užsakęs karo
„I Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasira laivą ir tankams dalių.
šiusias vyriausybes Ir į visus geros valios
žmones“ kreipiasi Tikinčiųjų Teisėms
Ginti Katalikų Komiteto Dokumentais Nr.
34, išleistas 1980 m. liepos 21 d. Komiteto
nariai prašo užstoti „nepakeliamose sąly
gose“ kalinamą ir kankinamą „kilnų lie
Maldini do konferencija, kuri turėjo per
tuvį Petrą Plumpą-Pluirą.“ J-je taip pat žiūrėti 1975 m. Helsinkyje pasirašytosios
informuoja, kad už panašų „nusikalti Europos saluigumo ir bendradarbiavimo
mą“, t. y. už informacijos apie tikinčių sutarties vykdymą, sutraukė į Ispanijos
jų diskriminacijos platinimą, teismo lau sostinę šimtus įvairių tautų delegatų bei
kia keturi „niekuo nekalti lietuviai: Povi spaudos atstovų. Pasinaudodami ta proga,
lais Buizas, Anastazas Janulis, Genovaitė lapkričio vienuoliktą, konferencijos ‘atida
Navickaitė ir Ona Vitkauskaitė. „Jų teis rymo dieną, pabaltiečiai suruošė miieiste
minio persekiojimo faktą būtina iškelti dvi įspūdingas demonstracijas.
Helsinkio nutarimų įgyvendinimui ruošia
Pirmr^ią Idemonetaacijjlą suruošė latvių
moje Madrido konferencijoje“.
jaunimas, suvažiavęs į Madridą iš įvairių
Bužo, Janulio, Navickaitės ir Vitkaus- Europos kraštų ir Amerikos. Antrąją de
fcaLės bylai skirias ir TTG Katalikų Ko monstraciją suruošė visi pabaltiečiai —
miteto Dokumentas Nr. 32, išleistas 1980 estai, latviai ir lietuviai, atvykę daugiau
m. birželio 21 d. ir adresuotas Lietuvos sia iš užjūrio ir iš Europos kraštų. De
KP Centro Komitetui ir Vyriausybei. monstrantai nešė latvių, estų iir lietuvių
„Skaudi iliuzija — bandyti nuslėpti tikin tautines vėliavas, transpairentus ir plaka
tiesiems daromas skriaudas, nusikaltimas tus su užrašais, kurie reikalavo Pabaltijo
šito siekti, kankinant nekaltus žmones“, tautoms laisvės. Ispanų dėmesį atkreipė
rašoma Dokumente. Lietuvos tikinčiųjų moterų, (kurios dalijo praeiviams Skraju
diskriminacija ‘aprašoma Dokumente Nr. kes, gražūs tautiniai rūbai.
33 (1980 m. birželio 21 d.), kuris reikalau
Pirmoji demonstracija buvo suruošta
ja „pilnos religinės laisvės“. Dokumentas policijas uždraustoje zonoje, prie pat kon
Nr. 31 (1980 m. kovo 12 d.), adresuotas ferencijos rūmų, „Paseo dte la Castellana“
Brežnevui, gina Rusijoje už religiją suim plačioje gatvėje, kur prie aukštos sporto
tus asmenis. Dokumentų tikštai išspaus stadiono sienos latviai prikabino ilgą
dinti LKB Kronikos 44-me numeryje, iš transparantą su užrašu ispanų kalba:
leistame liepos 30 d.
(ELTA) „Laisvės Latvijai!“ Tuoj pat netoliese -bu
vęs policijos rezervas apsupo demons
trantus iir -aštuonis jų nuvežė į kalėjimą.
KOKS KOMUNISTŲ PARTIJOS
Tik rytojaus dieną, kai Socialistų Inter
VAIDMUO LENKIJOJE?
nacionalo kongrese dalyvavusi latvių so
Lenkijos valdiniai laikraščiai pradeda cialdemokratų delegacija pareiškė dėl
svarstyti (Mausimą, koks yra komunistų suėmimo griežtą protestą, jie buvo paleis
partijos vaidmuo ir koks turėtų būti.
ti. Buvo kalbama, kad demonstrantams
„Žycie Warszawy“ rašo, kad dėl visų buvo ruošiama byla, kuri galėjo užsitęsti.
Lenkijos bėdų per pastaruosius 25 metus
Antroji demonstracija, įvykusi tą pat
kaltas partijos nesiskaitymas su niekuo. dieną vienoje senamiesčio aikštėje, pra
Visos krizės kilusios dėl to, kad partijos ėjo be incidentų. Abi demonstracijas pla
viduje nebuvo demokratijos. Partija turin čiai .aprašė Madrido spauda, Jr jes buvo
ti būti politinis centras, bet ne administ parodytos Ispanijos televizijoje.
racinis.
Demonstrantai reikalavo, kad Sov. Są
Panašų klausimą kelia ir „Trybūna junga įgyvendintų Helsinkio Baigiamojo
Ludu“.
akto įsipareigojimus:
Partijos vaidmens klausimas netrukus — kad Sov. Sąjunga liautųsi pažeidiinėjubūsiąs svarstomas ir centro komiteto su si Baltijos valstybėse — Latvijoje, Lietu
voje ir Estijoje —• tautines teises ir kad
sirinkime.

7 dienos
— Rytų Vokietija nutarė nuo sausio
mėn. nebeleisti į Vakarų Vokietiją savo
dainininkų ir muzikantų, nes nepatenkin
ta, kad ją puola dėl reikalavimų daugiau
mokėti, jei kas nori apsilankyti Rytų Vo
kietijoje.
— Reagano į Maskvą pasiųstieji
politikai parsivežė įsitikinimą, kad Sov.
Sąjunga nėra atsisakiusi minties okupuo
ti neramių Lenkiją.
— Garsiajame Las Vegas (JAV) milžisi'škame (2.100 kambarių) viešbutyje ir
lošimų kazine kilo gaisras, žuvo 75 žmo
nės, bet daug helikopteriais buvo išgelbė
ta nuo to 26 .aukštų pastato stogo.
— Lenkijos televizija pranešė, kad vy
riausybė planuoja įvesti mėsos korteles
niuo sausio mėn.: 3 kilogramai mėnesiui
kiekvienam suiaugusam ir 5 (kg sunkų dar
bą dirbantiems.
— Kinijos komunistų partija pradeda
stiprinti ryšius su nepriklausomomis Eu
ropos ir Azijos komunistų partijomis (is
panų partijos vadas Carrillo jau buvo nu
važiavęs į (Pekiną ir matėsi su Kinijos par
tljos vadu Hu-a, esąs pakviestas Italijos
partijos vadas Berlingueris).
— Daugiau kaip 300 žydų aktyvistų
Maskvoje, .Leningrade, Odesoje. Kijeve ir
Vilniuje paskelbė bado streiką, reikšdami'
protestą dėl jų vado Viktoro BraJlovskio
arelšto.
— Italijos ruožą tarp Neapolio ir Potenzos palietė stiprus žemės drebėjimas (kai
kuriais duomenimis, žuvo daugiau kaip
5.000).
— Perbėgęs į Afganistaną Pakistano
aukščiausio teismo teisėjas skelbia, kad
buvęs ministeris pirmininkas Bhutto ne
teisingai buvo pasmerktas mirti ir kad
ten nepaisoma teisingumo ir žmogaus tei
sių.
— Kabulo radj'as tvirtina, kad Nimruzo provincijoje Afganistane buvo sutriuš
kintos sukilėlių pajėgos Ir paimti dideli
kiekiai kiniškų ir amerikietiškų ginklų.
— Jugoslavijoje vienas nuteistas mirti,
o kitas 20 m. kalėti kaip antrojo pasauli
nio ikaro nusikaltėliai.
— Iš Rytų Berlyno apšaudomi du pa
bėgo, o trečias nebesuspėjo.
— Kinija jau pradėjo vadinamosios ke
turių gaujos teismą, ir buvęs aviacijos
viršininkas Wu Faxian jau prisipažinęs,
kad (jis dalyvavęs suokalbyje nužudyti
Mao Cetungą (užsienio žurnalistai į teis
mo salę neįleidžiami).
— Rusų kariuomenė pradėjo visuotinį
puolimą prieš sukilėlius Afganistano Logaro provincijoje, kuri turi apie milijoną
gyventojų.

Demonstracijos Madride
pripažintų toms tautoms apsisprendimo
teisę bei valstybinį suverenumą;
— kad Sov. Sąjunga nustotų laužyti žmo
gaus teises Pabaltijo valstybėse;
— (k-ad Sov. Sąjunga sustabdytų Pabalti
jo valstybių .rusinimą ir kolonizaciją;
— kad Sov. Sąjunga — paskutinė likusi
pasaulyje kolonijinė imperija — nustotų
persekioti Pabaltijo ir kitas pavergtas
tautas, atitraukdama savo karines pajė
gas ir kolonialistus iš Pabaltijo valstybių,
Afganistano ir kitų okupuotų kraštų.
„Europos saugumas yra tol negalimas,
kol Sov. Sąjunga laužo Helsinkio Baigia
mąjį aktą ir kol nėra anuliuotas garsusis
1939 m. Sovietų-Nacių paktas, kiek jis su
sijęs su Pabaltijo valstybėmis“, — skelbia
Madride išjplatintf pareiškimai.
Madride pastoviai gyvena tik vienas
ijietuvils — kun. K. Pataiavlčius, kuris mo
kytojauja Saleziečių mokykloje. Tad
demonstracijoje dalyvavę lietuviiiai buvo
daugiausia atvykę Iš užsienio. Tai VLIKo
pirm. dr. K. Bobelio vadovaujamos gru
pės nariai, kurie čia atvyko stebėti Mad
rido konferencijos darbus, ir keli kiti.
Tarp jų įbuvo Kanados Liet. B-nės pirm.
J. Simanavičius, naujai -atvykęs ilš Lietu
vos disidentas V. Šakalys čir LSPD delega
tas, atvykęs į Soc. Internacionalo kongre
są iš Londono.
Konferencijos metu Madride buvo su
ruoštos kelios disidentų literatūros paro
dos, kuriose lankytojai galėjo matyti ir
lietuvių savilaidos leidinius, kaip „LKB
Kronikas“ ir kt. gaunamus iš Lietuvos.
Parodas, kurias buvo suorganizavę lenkai,
ukrainiečiai, pabaltiečiai ir net vokiečiai
(„Berlyno mūras“), lankė ispanai', į kon
ferenciją atvykę įvairių tautų delegatai
ir žumalLtai. Teko pastebėti, kad Soc.
Internacionalo kongresą ir Madrido kon
ferenciją stebėjo taip pat keturi sovietų
spaudos atstovai: Tasso ir NovostJ žinių
agentūrų ir „Pravdos“ 'bei „Trud“ laik
raščių korespondentai.
J. V-
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EUROPOS LIETUVIS
J. Kuztnickis

Mariu vėjui skambant
K. Grigaitytės VI-sis poezijos rinkinys

Žmogaus gyvenimą sudiairo įvairių įvy
kių bei aplinkybių tėkmė, kurios įtakoje
gėris grumiasi su blogiu ir lengvą Šypse
ną pakeičia graudulys, kol visa nuplaukia
į mįslingą mirtį.
Kai lūkesčius ir skausmą pakeičia
džiaugsimas, nejučiomis pilką gyvenimą
baltais sparnais apgaubia meilė, kiuri,
nepalaistoma įsijautimo vandeniu, su
skamba gedulingais praradimo varpais.
Ir džiaugsmo, ir praradimo įtakoje poe
tas nusitveria plunksną, kad, savo išgy
venimų 'įaudrintas, ką nors ypatingo su
kurtų.

iš nendrių ir erškėčių“, - ir maršų gedulo
tonaii ',/suplaukia į šventnamio negyvą
staliautą“.
Tačiau poetė nenori „tūnoti minčių glū
dumoje“, stengiasi atitrūkti nuo minori
nių gedulo tonų ir iš sudužusio buities
veidrodžio išgauti naują profilį, grįžtant
į pirmo saulės patekėjimo džiaugsmą:

Laiko žaizdos

Poetė jaučia laiko slinktį, nes anksčiau
nei (paukščiai išskrido pavasaris ir „nie
kad daugiau negrįžo“, neis ji „paeilgeiiia
tik rudenio rūku, jo žaizdro dūmais ir
migla“. Tačiau savo krūmus ir medžius
„pagirdžiusi ašarų sūrimu“ ir vėl išgir
dusi pavasarį, pučiantį už kampo fleitą,
jaučia tą patį gyvenimo geismą, kai „ran
kos rauda, glamonėdamos pirmą tulpės
daigą“.
Nors K. Grigaitytė supoetina aplinkybių
ir įvykių įtaigojamą gyvenimą, vis dėlto,
kaip kiekvienas jautrus poetas, jaučia
,/juodą skausmo uolą“, suskaldžiusią ilge
sį, lauksmo vienatvę, kai „vate mes lau
kiam“, iir Šaukia gerves ir laukines žąsis,
kad pragystų,/kanklių nerimu ir laulkžiedžio verksmu'1. Tiek kartų ėjusi šerkšnotu
keliu, ekspresišlkai meldžia Mūzą per
traukti tylą dlr apsupti žodžių šiluma, nes
jai
tereikią vienos žarijos-----sušildyti žodį.
Jos skausmo, vienatvės ir ilgesio kraitę
papildo „liūdėsys iškilęs, tartum kryžius

KAM LYDĖJAI
Tau širdažolių pribrauksiu
Pilną saują,
Kai padangių mėlynumas
Mums akis skalauja.

Priartėjusi nupūsiu
Jas nuo delno.
Tegu neša drungnas vėjas
Pabarimą švelnų.
Kam lydėjai lig vartelių
Sesę kitą.
Liko pradalgės prie tako
Nevartytos...

Liko pradalgės prie tako
Nevartytos —
šilui gaudžiant, rytui audžiant
Dainą kitą.

Eilėraštis — pats gyvenimas

O kas jos, tas eilėraštis, Oriausia poezi
jos mėgėjai, kritikam bei patys poetai, —
ir mėgina jį aptarti kaip gyvenimo tik
rovės, gausmų ir minties junginį. Įdomiai
pastebėjo Viktorija Daujotytė, kad eilė
raščiais kartais kuriama pati galimybė
gyventi, tikėti 'gyvenimo tikrumu, kadi
eilėraštis esąs pats gyvenimas tiems, ku
riems jis reikalingas, kad eilėraštyje ne
galima daug aiškinti, — visada turi lik
ti kažkas neišsakyta.
Dėl to neįmanu atpasakoti eilėraščio tu
rinio, kai žodis, pasak V. Mykolaitį [Puti
ną, yra susieitas su idėjomis^ proto veikla;
o emocijos nori 'reikštis tiesiogiai, laisvai.
Svarbu tad suvokt eilėraščio prasmę, ku
rią sudaro minties, įspūdžių, nuotaikos vi
suma.
„Marių vėjui skambant“ yra šeštasis
Kotrynos Grigaitytės poezijos rinkinys,
kuris knygos atlape pavadintas „rezignacine gyvenimo pavakarės poezija“. Gal
tai yra pavakarės poezija, tačiau, jei
,(šypsomės, kai laikas nusigręžia“, alr „il
gimės gal amžinybės, gal miražo“, — ga
lima jausti poetės širdyje ne rezignaciją,
o susimąstymą ir rimtį, kai „Baltijoj nuįskendo juokas Ir laumių pažadai“.

K. Grigaitytė

MĖLYNI VARPELIAI
Kodėl taip daugel skamba
Varpelių mėlynų,
Kai, gedulu pridengus randus,
Sapnuose pareinu?
Akių aš ieškau pro vėduoklę,
Bešypsančių tenai,
Kur Baltijoj nuskendo juokas
Ir laumių pažadai.

Dangus atskleidžia saulės plotus
Akiračių ritme
Į nežinios vartus miglotus
Sapne, ar ne sapne.

kaip tikima žydėjimui ir sausrai, ir pabai
gai nakties“.
Kilkime į neaprėpiamą mėlynumą,
K. Grigaitytė apmąsto ir mirtį, kai
prabėgusį pro langą
„akis užpila svetima žemė“, ir „į amžių
aną pirmąjį rytmetį.
eiseną“ neišnykimo pažadėtu keliu, -tebe
dundant paskutinei žemės saugai, iškelia
Kryžiai ir Prisikėlimo viltis
vusį. -Būta keturių, dėl to „triskart dun
Pastebėjusi, kad mes stovime tartum dės da-r paskutinė žemių sauja į amžių ei
prie šulinio, užmerkę aikšte ir „vieni kitų seną, kai jungsimės visi“.
kančios nematom“, poetė, įkvėpta S. Ku
dirkos, regi, kaip prie Baltijos „kryžinis
Praradimo grėsmė
šviesudiluoja pakelės, šlaitai ir kalvos —
l-r
lūkesčiuose
bei skausme, ir džiaugs
kūju ir piaultuvu mūs žudomos šalies“,
jog net valriideinys dejuoja, „kad žmonės me bei meilėje tūno niūri praradimo grės
kietesni už uolą, baisesni už žvėrį“. Tė mė: praradus savo žemę, būtų skaudu pra
vynė — tarsi sala tautų salynuose, ir nie rasti jaunąją kartą, kaip Skaudu prarasti
vitališką gyvenimą ar širdies paguodą.
kas neužslopins meilės jai:
Ta praradimo šmėkla ryškiausia „Virš
'Bedieviška ar dieviška-,
sniego provėžių“ eilėraštyje. Kažkas, ne
tu mūsų (Lietuva.
leistinu greičiu pralėkęs šviesas“, atvėrė
Tremta, kryžiuota, niekinta —
žaizdą, kuriai užpilti nepakaks jo švelnu
visais šventais šventa.
Susirūpinusi poetė ir užgimusia „nuse- mo. -Geriau tada „be taikos taikiam pa
kujsiioj kraujo vagoj svetimos žemės“, sauly“: „neapglėfck pečių — nenoriu grįž
dviejų pasaulių prarajoj karta: „jei ne ti — mes jau atsisveikinę“:
tuo nueisit keliu, raudosiu savo žemei“.
Tavo iššūkis sužeidė mane:
Lauknešėliu jiems prie durų žada palikti
jis (buvo povų giesmė,
„svėrės duoną, ašarų druską, vyturio gies
jis buvo nutekinta relikvija,
myną“.
bet ne vanduo, kuris pagirdo žemę.
Su želmeniu tikėdama Dievu takely
K. Grigaitytės poezija aprėpia įvairaus
kiekvienam („Jis buvo
taibemakule, gyvenimo visumą, dėl to ji įdomi kaip ir
skliautuos, lelijoje akmens“), tilki dvyli pats -gyvenimas. Joje alsuoja pažįstama
kos raidžių — negęstančių žvaigždžių — tikrovė ir -gyvi jausmai, kuriuos apjungia
žoidlžiu Prisikėlimas: „Tikėjau ir tikiu, -sodri mintis.
J. Kuzmickis

..Tik reikia mokėti pasakoti žmogui...“

Dar man tebegyvenant pas seserį buvo
atsiradusi Krėpštų divare jauna moteris,
Petronėle vardu. Ji nebuvo žemaitė, bet
iš kur ji buvo kilusi, neli mes jos klausi
nėjome, nei ji pati pasakojosi. Taip pat
nežinau nė ipais ką dvare ji gyveno. Su
svalriu ir seserimi ji, matyti, buvo pažįs
tama, nes vakarais pate mus dažnai atei
davo palošti „66“. Kortomis lošti temokė
jau tik aš vienas, tad mudu ir tekilodavo
me jas.
Su jos 'atsiradbmu mūsų apylinkėje pa

sirodė lapeliai, siūlą žemėje įkurti rojų.
Tuos lapelius žmonės raisdavo prie takų
ar prie keliukų, kur daugiausia žmonės
vaikščiojo. Radau kelis ir -alš, bet mažai
tekreipiau į juos dėmesio, nes nedaug dartenusimaniau politikoje. Vieną kartą ra
dau kelių puslapių brošiūrėlę. Kiek pa
menu, joje buvo rašoma, kad būslią panai
kinti pinigai, o darbininkai -gausią, ko
jiems reikėsią, pagal tam tikrus raštus.
Taip pat ten buvo rašoma, kad darbinin
kas 8 vai. dirbs, 8 ilsėsite ir 8 pramogaus.
Tą knygutę parodžiau Petronėlei.
— -Perskaitęs pamesk kur nors prie ta
ko. Tik neduok niekam į rankas, — pata
rė ji.
-Nusibodus lošti, ji mane mokė mesti
koaltas. Jos metimo būdas buvo labai pa
prastas: 32 kortas išdedi -ant stalo į ketu
rias eiles. Jei meti vyrui, tai imi karalių,
jei moteriai — karalienę, šviesiaplaukiam
raudoną, — tamsiaplaukiams juodą, ir
dedi į vLuirį. Ir dabar „skaitai“ jo ateitį
iš aplink jį ar ją gulinčių kortų. Pasisa
kiau, kad nieko nesuprantu ir nemoku
skaityti.
— Ir nereikia mokėti Išskaityti. Tik
reikia mokėti pasakoti žmogui, į kortas
žiūrint, ir žmogus patikės. Jei net iš
tamstos pasakojimo iš dešimties vienas
atitiks žmogaus troškimus, jis patikės ir
visai dešimčiai, — švietė mane Petronė
lė.

Vėliau ir pats įsitikinau, kad žmogus

yra didelis lengvatikis. Aišku, kalba eina
apie anų laikų kaimietį.
Sltaiga Petronėlė dingo ir daugiau -pas
mus nebeatėjo. Įsigytuoju kortų „moks
lu'“ ėmiau naudotis: mėgint juokais mes
ti mergaitėms ir moterims. Pasakoju iš
galvotus niekus, o jos (klausosi kvėpavimą
sulaikiusios. Bet kartą veptelėjau tokį
dalyką, kuris ėmė ir išsipildė. Mūsų kai
myno Girdvainio -mergaitės dažnai ateida
vo palošti vežimo. Kartą, baigus lošimą,
jos ėmė užsispyrusios -prašyti išmesti, ar
jų motina ilšigys, ar mirs. Reikalas rimtas,
tad juokauti nedera. Iš karto atsisakiau,
paaiškinęs, 'kad metu tik juokais. Bet jos
niekaip neatstoja — prašo ir prašo. Jų
motina tikrai sirguliavo, bet niekada ne
maniau, kad įgalėtų mirti. Pradedu mesti
pagal visas „taisykles“ ir jų kaire ranka
perkeltomis kortomis. Širdžių tūzas, ku
ris -reiškia „mirtį“, vis arti ir arti širdžių
karalienėls, 'kuri dabar atstovavo GirdVai
nienei. Nė nepajutau, ka.lp piepteilėja-u,
kad kortos rodo mirtį. Po dviejų savaičių
kaimynė mirė. Mergaitės ne tik patikėjo,
'beit tą savo tikėjimą ir apylinkėje pa
skleidė.
Vieną dieną iš Judrėnų k., Telšių vis.,
atjojo žmogus ir pasipasakojo, kad naktį
pavogę jo arklį, tad jis nori, kad (ilšmiosčfau kortas, kas jo tą arklį ipavogė, ar
bent pasakyčiau, į kurią pusę nuvestas.
Turėdamas galvoje atsitikimą su Girdva-iniene, -griežtai atsisakiau ir nuo jo bruk
te brukamo rublio.
Iš tikrųjų, į kokią pusę būčiau nurodęs,
jis visur -būtų radęs „vagį“. Kad taip bū
tų buvę, parodė atsitikimas dabar pas
dėdę. Vieną naktį buvo pavogti dėdiinos
pievoj bailinami audeklai. Atbėgo ji pas
mane ir beveik su ašaromis prašo išmesti
kortas, nes norinti 'bent sužinoti, į kurią
pusę audeklai nunešti. Kai pradėjau -atsi
sakinėti, -ji -apsiašarojus ėmė priekaiš
tauti „kad tik jai nenoriu padėti. Nenorė
damas pyktis metu.
— Aš tap ir mįslijau! — 'šūktelėjo ji,

ALEKSANDRO ŠTROMO „POLITINĖ
SĄMONĖ LIETUVOJE“

Jau senokai „Europos Lietuvyje“ -buvo
■baigta spausdinti dr. Aleksandro Štromo
studija „Politinė sąmonė Lietuvoje ir jo
je atsispindinčios krašto ateities vizijos su
Tomo Venclovos komentarais“.

Dabar ta studija atspausta atskira 104
puslapių knyga. Išleido Nida.
Kaina 1,50 sv.
JAV IR PABALTIJYS MADRIDO
KONFERENCIJOJE

„Mūsų delegacija Madride aiškiai pa
tvirtins, kad JAV-ės ir toliau aktyviai lai
kysis prievartinio fr neteisėto Pabaltijo
valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimo politikos“, rašo JAV-ių Vals
tybės Departamento Rytų -Europos įstai
gos vadovais Peter S. Bridges savo laiške
(1980: IX. 5) VLIKO vadovybei.
šiuo laišku atsakyta į dr. K. Bobelio ar
dr. K. JurgėCos laišką (1980. VIII. 23)
JAV Valstybės Sekretoriui Muslkie, ku
riame buvo prašoma atkreipti Madrido
konferencijos dėmesį į Lietuvos, Latvijos
ir Estijos padėtį. Peter S. Bridges taip
pat tvirtina, kad JAV-ės „energingai rei
kalaus“, jog Madride būtų „pilnai peržiū
rėti“ (Helsinkio) Baigminio Akto žmo
gaus teisių ir (tautų) apsisprendimo
punktai.
(ELTA)
VLIKO TARYBOS POSĖDIS

PASIKALBĖJIMAS SU G. MIKELL

Viešėdamas Čikagoje, aktorius George
Mikeli - Mikelaitis turėjo pasikalbėjimą
Margučio radijo programoje.
MIRĖ K. GERMANAS

„Pasaulio lietuvyje“ rašoma, kad buvęs
Lietuvos susisiekimo minister-is ir Klaipė
dos krašto atvadavimo dalyvis Kazimieras
Germanas mirė 1980. IV. 18 St. Charles,
Illinois, JAV.
Velionis buvo gimęs 1897. X. 9 Žeimių
k., šakių -aps.
LIETUVIŠKA VIDEO JUOSTA

Atvažiavo Lietuvos lengvosios muzikos
kompozitorius B. Gorbuiskis, kaip rašo
„Drauge“ Pr. V., ir per trumpą laiką iš
judino Pietų Kalifornijos lietuvių vokali
nius talentus.
Išvadoje: susukta videografinė juosta,
ir B. Gorbulskio dainas dainuoja Raiša Ur-ban-ienė gražiose vietinių lietuvių gyven
vietėse.
Juostą suredagavo ir pagamino P. Jasiukonis.
SMUTKELIAI BIBLIOTEKOJ

Dr. P. Vaitaitienė ir M. Krauchietnienė
Čikagos Lawn bibliotekoje suruošė audi
nių, 'gintaro dirbinių, lėlių ir tat. parodėlę.
Ypač įdomūs buvę Br. Kviklio kolekci
jos seni smuikeliai, šventųjų drožiniai ir
juostas.
KADA BAIGSIS PREKYBA TAUTOMIS?

Kanadoje leidžiamasi s mėnesinis žurna
las „Speak up“, redaguojamas G. Urbono,
sausio ir vasario mėnesiais išsispausdino
straipsnį iš Lietuvos pogrindyje leidžia
mosios „Aušros“.
Straipsnis .išverstas į anglų kalbą, o lie
tuviškai!! vadinasi „Kada baigsis ta preky
ba tautomis?“.

VLIKO Tarybos posėdyje, įvykusiame
š. m. spalio 19 d. Čikagoje, be kitų organizaicilnių reikalų, diskutuota ir svarstyta
Lietuvos studijų, teisių ir politinių reika
lų komisijų pateikti klausimai.
Išklausius Ir priėmus VLIKO Valdybos
pranešimus, padarytas vienbalsis nutari
mas, kad VLIKO Taryba vertina VLIKO
Valdybos atliekamą darbą ir pritaria jos PROF. J. KUPRIONIO PASISEKIMAI
veiklai. Be to, pareikšta padėka VLIKO
Louisianos Tech, universiteto vadovybė,
Valdybos pirmininku: dr. K. Bobeliui, vi pradedant mokslo metus, tarp kitų, pager
cepirm. inž. (Liūtui Griniui dr visai Valdy bė ir prof. Joną Kuprionį, pakabindama jo
bai už atliktus darbus.
(ELTA)
portretą bibliotekos salėje.
Prof. J. Kuprionis tame universitete iš
ACEN REZOLIUCIJA MADRIDO
dirbo 20 metų, dėstydamas miškininkystės
KONFERENCIJOS KLAUSIMU
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas mokrtus ir vykdydamas miškų tyrimo dar
(AOEN) rugsėjo 16 d. priėmė rezoliuciją, bus. Jo liniciatyva -ten buvo įkurtas 50 ak
taurioje -reikalaujama, kad JlAV delegaci rų dydžio 'botanikos sodas. Sode auga įvai
ja Madrido konferencijoje „pilnai ir vie rūs medžiai ir krūmai iš visų 5 pasaulio
šai atskleistų komunistų vykdomus žmo kontinentų, jų tarpe ir pušis iš Lietu-vos.
Už botanikos sodo įsteigimą prof. J.
gaus teisių pažeidimus -visose pavergtose
tautose“.
(ELTA) Kuprioniui dedikuota bronzinė lenta.
STIPENDIJA ŽMOGAUS TEISIŲ
TYRIMUI

Žmogaus Teisių Studijų Centras Kolum
bijos universitete, -New Yorke, skiria sti
pendijas nuo $10.000 iki $17.000 1981-62
akademiniams metams. Dėl informacijos
rašyti: Ms. Linda Sokolski, Center for the
Study of Human Rights, 704 International
Affairs Building, Columbia University,
New York, N. Y. 10027. Tel.: (212) 2802479.
(ELTA)

kai pasakiau, jog kortos rodo, kad aude terėlė kitai šalia manęs.
Kaip itas žmogus išėjo — nemačiau, nes
nydamas, kad miške niekais negyvena, tai -buvau sprūstles išneštas pro duris pirmas.
nieko liir įtarti negalės.
Iš maldyklos išėjęs, žvalgausi mieste
O kaip mano geroji dėdina „mįs’Jijo“, lio aikštėje, kur buvo vežimų, arklių čir
sužinojau kitą sekmadienį, nuėjęs pas žmonių sprūstis. Ger-ai, kad bent purvo
Petrauskienę atsiimti savo ii-šeigin)ų bal nėra.
tinių ('Petrauskienė buvo skalbėja). Ji1
Šen Ir ten girdėti cypinant dvieiles ar
man ne marškinius parodė, o supiaiustyt-ų ketureiles armonikas. -Prie vieno tokio
marškinių skudurus.
harmonisto prieinu pasiklausyti. Bernas
tampo ketureilę. Iš po kepurės išsiveržęs
— Kas tai padarė? — klausiu.
— Mano žmogus. Tamstos dėdina -atbė plaukų pluoštas (bevelk uždengia jo kai
gusi pasakė, jog išmetei kortais, kad ma riąją tikį, „cigarnyčia“ vaikščioja -iš vie
no žmogus (vyras) jos audeklus pavogęs. nos lūpų pusės į kitą, o jo mina ir akys,
Tai įsiutęs jis pagriebė peilį ir supi austė. rodos, saike:.„Kas galėtų šitaip pagroti’?“
Prieina apylinkėje žinomas harmonisPetrauskas buvo mūsų kaimyno Leono
Rekašiaus (kumetis ir -gyveno miško pa tas (Liauigminas. Kibk pasiklausęs, jis pa
krašty. (Mesdamas aš apie jį nepagalvo prašo duoti ir jam „papr.abavoti“. Bernas,
matyti, LiaUigimlno nepažinojo, neis -armo
jau.
Užmušti! Užmušti! Rugtpiūčio 15 d. niką padavė truputį su pašaipa.
Žarėnuose (Telšių alps.) būdavo dideli at
Liaugminas paėmęs tampo tarsi neži
laidai — žolių šventė. Nors kunigai' aiš nodamas, ką su tuo padaru pradėti Ber
kino per pamokslus, rašė maldaknygėse ir nas šypteli ir mirkteli savo draugui. Bet
kalendoriuose, kad ši šventė yra Šv. pa nelauktai pradeda groti. Ir groja tuos pa
nos Marijos į dangų paėmimo šventė, bet čius dalykėlius, kuriuos prieš tai grojo
žmonės jos kitaip nevadino kali|p žolių ketureilės savininkas. Ir kaip groja! Ro
švente. Gal senovėje mūsų sentėviai dos, ir -armonika ne ta. Burianti melodija
Šventė Žolių šventę ir tas pavadinsimas plaukia nenutrūkstaričia srove. Jo pirštai
išliko iki mūsų laikų.
bėgioja, rodos, kad mygtukų nė tieste ne
Į Žolių šventę Žarėnuose iš apylinkių paliečia. Benio pašaipa dingsta- Atgavęs
suplaukdavo žmonių minių minios. Tą savo ketureilę, ir pats Išgaravo.
dieną Žarėnų miestelėnai plačiai atidary
Kitoje vietoje, apsuptas jaunimo, jau
davo vartus į savo 'kiemus, tuščius daržus nas -alkiais elgeta Dobrovalsklte gieteta gies
ir nušienautas pievas. Ten kaimiečiai pa mes, pats sau armonika pritardamas. Jis
likdavo daug daug tonų (brangios natūra giedojo savo paties Improvizuojamas dai
lios trąšos...
neles, kartais gudriai ir vykusiai įpinda
Dėdė turėjo iš anksto užsisakęs vietą mas kokios nors giesmės žodžius. Tad Do„jep'kėje“, -aikštės ir Luokės gatvės kam (brovallskls visada buvo žmonių apsuptas,
pe, tad mes neskubėdami -atvažiavome jau ir į padėtą ant žemės kepurę 'krito kapei
beskambinant sumai. Dėdina nuskubėjo į kos, dvilkapeikii'al, ditkos (3 kap.), pen
maldyklą, dėdė dingo žmonių maišaty. ki akapelMai, o neretas ir grivinos ar net
Aš, kaip „furmonas“, į mald'yiklą nuėjau Ir dvigriviniai. Žmonės mėgo akląjį Dobrotik savo mielus keršiukus sutvarkęs.
valskį, kuris pirštais pažino pinigus ir
Moterys (įsenesnės) nešėsi šluotas vi net „matė“ kai kurias spalvas.
sokių žolių, kuriose betgi vyravo kiečiai
Žmonių -apsuptą Dobrovalskį palikęs,
3r dagiai. Pačiame maldyklos vidury sto į-simaišaiu į žmonių ir vežimų grūstę. Kai'
vėjo senyvas žmogus su didžiuliu dagiu kurie atlaiildininkai sustoję tarp vežimų
airnt peties. Nors maldykloje žmonių buvo šnekučiuoja, kiti prie vežimų stovėdami
daug, 'bet -apie dagininką aikštelė stovėjo airba sėdėdami ant vežimų užkandžiauja
laisva.
atsivežtais varškėmis, kumpiais, deš
— Ir kap tu, kipšų išesi iš bažnyčes su romis. Retai kas valgo virtus kiaušinius.
ton dagiu? — -klausiamai sako viena mo
— Petrauskis yr, bus mulštynės šian

Domas Burneikis klai nunešti į mišką. O taip sakiau, ma

Žemaičio atsiminimai

Su lietuviais
pusuulyį®

KODĖL NEATSAKOME Į LAIŠKŪS?

K. Trumpa „Naujienose“ rašo, kad jei
gu parašai laišką Amerikos prezidentui
ai“ Kanados ministeriui pirmininkui, tai
sulauki atsakymo. Bet, sako, parašyk
laišką bet kuriai išeivijoje esančiai lietu
vių institucijai, tai jie pirmoje eilėje žiū
ri, kas rašo. Jeigu esi tą laišką skaitančio
žmogaus rango, ar jo partijos, ar net jei
gu pagiri, -tai atsako. Bet jeigu neturi to
kių privalumų, tai tavo laišką išmeta.

dien, — sako ūkininkas (kitam.
— Kur tu matai?
— Vo ten su ta ąžuoline lazda, — paro
do ranka.
— Kaip ano ir neužmuša! Kur tik Pet
rauskis, ten ir muštynės.
— Tur būt, katės veislės yra.
Buvau girdėjęs apie tą nenuoramą Petrauskį, bet nebuvau dar jo matęs. Vyru
kas nedidelio ūgio ir ne kažin kokio stuo
mens, greičiau menkas, nors dar jaunas,
apie 30 m. Stovėdamas žvalgosi aplink,
ranka maligydamas lazdos galą. Pagaliau
prieina prie trijų vyrų, ramiai šnekučia
vusių, ir atsistoja šalia jų, lazda pasirė
męs. Šnekėjusieji visai nė dėmesio neat
kreipė į atėjusį Petrauskį. Tik staiga Petrauskio rankoje švysteli lazda, ilr dlu iš tri
jų apsipila krauju. Bet trečias tošine kerta
užpuolikui Skersai nugarą. -Pastarasis su
svyruoja, ir iš jo rankų iškrinta ąžuolinė,
ir kažin kas atbėgęs sugriebė Iškritusią
lazdą.
— Užmušti! Užmušti rupūžę! — pradė
jo iš minios šaukti keletas.
Ir prasidėjo man dar negirdėta neregė
ta ir niekada daugiau nebematyta me
džioklė žmogaus mušeikos. Sujudo, suban
gavo visa didelė miestelio aikštė. Kas ką
į rankas sugriebęs: lazdą, mietą ar Šiaip
kokį pagalį, akmenį ar plytgalį ar tuščio
mis rankomis mostaguodamas virš galvų
— judėjo viena kryptimi paskui Petrausfcį, bėgantį pro pažastis, pro tarpkojį® i
miestelio daržus. Pasiekęs atstu nuo kitų
trobesių stovėjusią daržinėlę, įsmuko ir
užsidarė. Bet .įkandin atbėgusi minia įsi
veržė į virių ir, radusi Petrauskį pasislė
pusį ant balkio, nutraukė žemyn, užkabi
nę buisoku (kablys, naudojamas gaisro
metu sienoms ardyti), ir pradėjo kulti lyg
rugių pėdą. Gal kūlėjai pamanė, kad Pet
rauskis jau negyvas, nes jis gulėjo kaip
didelis mėsos gabalas kraujuose, tai klek
stabtelėjo. Ir tas gyvastingas žmogus tuo
pasinaudojo — šoko 'ant ketvertukų ir
pro tartpkojus pabėgo į Ibuflbes. Kol minia
susigauriė, kas atsiliko, Petrauskis buvo
jau netoli policijos būstinės. Čia jį polici
ja vos gyvą įvilko į vidų ir užsidarė.
(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

1980 m. gruodžio Id. Nr. 46 ((1536)

Kodėl niekinama lietuviu tautos praeitis?
(Atviras laiškas DLK VYTAUTO

(iš „Aiušra“ Nr. 20, 1980 m. sausis)

Jurbarke, Černiachovskio ir Gagarino
gatvių sankryžoje dunkso nykus parkas,
kažkada vadinęsis Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto vardu. Užgožtas medžių,
sudarkytas ir apleistas stovi jame ir pa
ties Vytauto paminklas. Tik senesnieji
žmonės su pagarba dar tebeprisimena šią
vietą. Miesto administracija 'bevelija iš
viso neminėti Vytauto vardo. Apkerpėjęs
ir apsamanojęs paminklas kai kam sukelia
liūdesį, o kai kam — piktą apmaudą, kad
štai dėl kažkieno politinio budrumo stokos
liko nelikviduotas šis „buržuazinis paliki
mas“. Bet gali atsitikti ir taip, kad vieną
gražų rytą pabudę jurbarkiečiai Vytauto
panką ras 'tuščią... Paskui seks pasaka,
kad paminklas pats sugriuvo arba buvo
„demontuotas“ dėl svarbių priežasčių. Juk
paminklų griovimo akcijoje tarybinė ad
ministracija turi puikią patirtį ir nestoko
ja nei fantazijos, nei išradingumo.
Tokioje vietoje n room nenorom prisime
ni Maskvoje ir Leningrade visur demons
truojamą pagarbą imperialistinės Rusijos
reliktams. Stalinas, viena ranka griauda
mas Lietuvos paminklus, kita ranka 1947
m. Maskvoje surentė didingą monumentą
miesto įkūrėjui kunigaikščiui Dolgorukiui.
Leningrade nesunaikintas nė vienas carų
paminklas. Kasmet jie perdažomi, atnau
jinami, papuošiami už valdiškus pinigus

vainikavimo dieną)

vo pastatyta Aleksandro Nevskio koplyčia,
skirta žuvusių 1863 m. sukilimo malšinto
jų laidojimui. (Beje, Šią koplyčią sugriovė
bolševikai 1919 m., pirmą kartą okupavę
Vilnių.)
Palyginkime Vytauto vaidmenį istorijo
je, jo nuopelnus tiek Lietuvai, tiek ir Ru
sijai.
Kada Rusija, susiskaldžiusi į daugelį
smulkių kunigaikštyščių, nešė sunkų ir že
minantį totorių jungą, Lietuva buvo cent
ralizuota galingiausia Europos valstybė
tiek savo plotu (apie 850 tūkst. km'), tiek
ir kariniu potencialu. Kunigaikščiai Algir
das ir Vytautas išplėtė Lietuvos ribas nuo
Baltijos iki Juodosios jūros. Lietuvai tada
priklausė Smolenskas, Minskas, Kijevas,
Viiazma, Okos aukštupio žemės, Brianskas,
dabartinė Odesa. Jos įtakos sferose buvo
taip pat Pskovas ir Novgorodas, Krymo
totoriai. Dar Algirdas ir Kęstutis surengė
trie karo žygius prieš Maskvą(,1368,1370
ir 1372 m.), du kartus buvo užėmę ir sude
ginę miestą, išskyrus tik Kremlių. Tuo
tarpu Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kar
tą rusų buvo užimtas tik 1655 m.
Lietuvos kunigaikščiai laimėjo kelias
dešimtis daug didesnės svarbos mūšių,
nei Čiudo ežero kautynės. Vien Durbės
mūšyje 1260 m. lietuviai nukovė 150 or
dino brolių, t.y. septynis kartus daugiau,
negu Aleksandro Nevskio vadovaujama
kariuomenė. Durbės mūšyje lietuvių ka

LIETUVOJE
ŠĄLA, VIETOMIS IR SNINGA

„Valstiečių laikraščio“ lapkričio 7 die
nos pranešimu, Lietuvoje nakties metu
būna 1-6 laipsnio šalčio, dienomis nuo 2
laipsnių šilumos iki 3 laipsnių šalčio. Vie
tomis sninga.
PASTATĖ BUTŲ

Pagal „Valstiečių laikraštį“, per pasku
tiniuosius 5 metus Vilniuje buvo pastaty
ta beveik 20 tūkstančių butų.
Vilniaus priemiestyje Santariškėse esąs
baigiamas statyti pats -didžiausias sveika
tos centras Lietuvoje.
NAUJAS DRAUDIMO PRIEDAS

Lietuvos valstybinė draudimo įstaiga
siūlo gyventojams papildomą draudimo
pensiją.
„Valstiečių laikraštyje“ rašome, kad
„pensijos draudimo -sutartį gali sudaryta
bet kurio amžiaus asmenys nepriklauso
mai nuo jų sveikatos būklės. Sutartis gali
būti sudaryta neterminuotai (iki gyvos
galvos) arba bet kuriam laikui (nuo 2 iki
20 metų). Mėnesinis pensijos dydis turi
būti ne mažesnis kaip 10 rublių.
Jeigu 50 metų amžiaus asmuo nori su
daryti 100 rublių mėnesinės pensijos ne
terminuotai draudimo sutartį, tai jis tuiri
sumokėti 14.440 rublių, o jeigu Šitokią su
tartį nori sudaryti 69 metų amžiaus -as
muo, tai jis sumoka 9.500 rublių.
MIRĖ K. DINEIKA

Lietuvoje mirė žymus sporto ir fizinės
kultūros ugdytojas Karolis Dineika, su
laukęs 82 metų amžiaus.
Jo iniciatyva nepriklausomybės laikais
buvo (įkurtos LFLS ir LGSF sporto sąjun
gos.
GRYBŲ PAPLITIMO ŽEMĖLAPIS

Pirmą kartą Lietuvos botanikos institu
to sporinių augalų laboratorijos moksli
ninkai sudarė grybų paplitimo žemėlapį.
NAUJAS SATYRINIS FILMAS

Lietuvos žiūrovai, kaip rašo „Kultūros
barai“, jau 'bus matę televizijos ekrane fil
mą, susuktą pagal lietuvių rašytojų kūri
nius.
Šią vasarą buvo rodoma muzikinė sa
tyra „Dičiau'S karjera“, susukta pagal T.
Tilvyčio poemą „Dičiu-s“. Kaip rašoma,,
per dainavimą :ir muziką jame išreiškia
mas buržuazinės Lietuvos grietinėlės gy
venimais. Bet, sako, tokios ydos „gajos vi
sais laikais“.

.pirktų gėlių puokštėmis. Tiesa, narodovolcų koriko Aleksandro III paminklo nesi
ryžo palikti aikštėje — jį pagarbiai per
kėlė į muziejų. Leningrade išsaugotas ir
rūpestingai prižiūrimas Petro I namelis,
o cerkvėse jo vardinių proga organizuoja
mos net pamaldos. Ant daugelio pastatų
tebesipuikuoja monogramos su dvigalviu
ereliu, šimtmečiais smaugusiu Rusijos pa
vergtas tautas.
Lietuvoje analogiška pagarba savo tė
vynės praeičiai ne tik neskatinama, bet
priešingai — baudžiama, štai 1973 m. ge
gužės 13 d. Perlojoje devyni VVU studen
tai sumanė padėti gėlių prie Vytauto pa
minklo. Vien tik už tai trys iš jų — eko
nomistai: Eugenijus Banys, Remigijus Kajeckas ir Pranais Grigas — buvo pašalinti
iš universtiiteto ir išvežti į rekrūtus. Stu
dentai dar mėginę idškoti užtarimo LKP
CK, tačiau ten jiems atsakę: „Užtenka
jau ir to, kad padėjote gėles prie to feo
dalo ir grobiko Vytauto paminklo. Tai ne
suderinama nei su tarybinio žmogaus, nei
su komjaunuolio principingumu ir patrio
tiškumu.“
Šių metų balandžio 10 d. Ceikiniuose
laidojant kun. Karolį Garucką, Viduklės
klebonas kun. Alfonsas Svarinskas kalbė
jo apie nepagarbą Lietuvos praeičiai, kaip
kontrastą iškeldamas visaip šlovinamus
Rusijos kunigaikščius ir carus. Pamoksli
ninkas apsistojo ties Aleksandru Nevskiu.
Apie šį feodalą rašomos knygos, Statomi
kino filmai. Viena Maskvos metro stotis
papuošta 7 metrų aukščio mozaika, vaiz
duojančia kunigaikštį Nevskį ant žirgo su
Spaso vėliava rankose.
Pažvelkime istorijon. Gal iš tiesų rusų
feodalų nuopelnai didesni, negu lietuvių?
Pskovo kunigaikštis Aleksandras gavo
Nevskio vardą už tai, kad jo vadovauja
ma kariuomenė 1242 m. ant čiudo ežero
nukovė 20 Livonijos ordino brolių. Vėliau
stačiatikių bažnyčia paskelbė jį šventuoju.
Kas suskaičiuos, kiek cerkvių ir koplyčių
buvo pastatyta jo garbei! Net Vilniuje tu
rime tokią cerkvę, čia perkeltą iš Petra
pilio 1898 m. Dar anksčiau, 1865 m., da
bartinėje Černiachovskio aikštėje general
gubernatoriaus Muravjovo iniciatyva bu

riuomenei vadovavo kunigaikštis Treniota,
tačiau vidurinių mokyklų vadovėliuose
jo vardas nė karto nepaminėtas. Taip pat
sąmoningai Lietuvoje buvo nutylėtos čr
šių kautynių 700-osios metinės.
Per 250 metų (1185-1335 m. m.) Lietuva
buvo pagrindinė jėga, kovojusi prieš vo
kiečių ordiną. Ordino kovos su Novgoro
do, Pskovo respublikomis buvo trumpalai
kės. Be to, garsiajame Saulės mūšyje
(1236 m.), kuriame žuvo 48 ordino bro
liai, Pskovo kariuomenė kovojo kaip vo
kiečių sąjungininkė. Dr. A. Kučinsko tvir
tinimu, „Ordino ir rusų kariai Lietuvos
atžvilgiu buvo tam tikrame santykyje.“
(A. Kučinskas, Kęstutis, K., 1938, p. 153).
O lietuvių kovoj su ordinu „rusų pagalba
buvo naudojama gana retai (ten pat, p.
20).
Lietuva viena atrėmė Ordino ir Aukso
ordos puolimus, kovojo su rusais ir len
kais. 1376 m. Kęstutis su savo kariuomene
nužygiavo 'beveik iki Krokuvos. Tik 1327
m. įvyko pirmas lenkų susidūrimas su kry
žiuočiais. 'Lenkijos karalius Kazimieras
Didysis, kovodamas prieš Lietuvą, bendra
darbiavo su ordinu. Tiesiogiai lį karą su
ordinu Lenkija įsijungė tik Žalgirio mūšio
išvakarėse. Tuo tarpu vien Algirdo ir
Kęstučio laikais (1345-1372 m.) Prūsijos
ii- Livonijos ordinai įvykdė 96 žygius į
Lietuvą. Istorijos mokslų daktaro B. Dun
dulio tvirtinimu, „Agresiją į Pabaltijį vyk
dė iš esmės beveik visa feodalinė katali
kiškoji Vakarų Europa“ (B. Dundulis,
Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemu
nės, V., 1960, p. 29). Ir pats Ordinas tuo
•metu buvo „viena stipriausių feodalinių
valstybių Vakarų Europoje“ (MLTE, t. I,
p. 42).
Istorijos m. k. R. Batūra rašo, kad lie
tuviai tiesiogiai talkininkavo rusams, gi
nant jų žemes nuo vokiečių. „1323, 1342 ir
kitais metais Lietuvos jėgos padėjo at
remti ordino puolimus į šias rusų žemes“
(Novgorodą ir Pskovą — mūsų pastaba).
1349 m., gindamas Izborską nuo vokiečių,
žuvo lietuvių kunigaikštis J. Vytautaitis
(R. Batūra, Mūšiai su kryžiuočiais, —
„Mokslas čir gyvenimas“, 1967, Nr. 4, p.
24). 1307 m. Vytenis išmušė iš Polocko vo-

kiečius ir prijungė jį prie Lietuvos (Dr.
A. Kučinskas, min. veikų p. 20).
Eilė lietuvių politikų ir karvedžių suvai
dino svarbų vaidmenį Rusijos istorijoje.
Pavyzdžiui, kunigaikštis Daumantas, 1263
m. pabėgęs -į Pskovą, apsikrikštijo ir vedė
Aleksandro Nevskio anūkę, o vėliau buvo
išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Jo vado
vaujami: pskoviečiai daug kartų sumušė
Livonijos ordino riterius, mėginusius už
imti miestą. Už tai Daumantas buvo pa
skelbtas stačiatikių šventuoju.
1342 m. Algirdas drauge siu Kęstučiu ir
savo vyresniuoju sūnumi Andriumi atvy
ko į Pskovo žemę ir privertė Livonijos or
dino kariuomenę pasitraukti nuo Izborsko.
Andrius 'kurį laiką buvo Pskovo, -vėliau
Polocko kunigaikštis.
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Skaitytoju taukai
PADĖKIME VIKTORUI (PETKUI

Amnestijos internacionalo britų sekcijos
vadovybė atkreipė didžiausią dėmesį į
Viktorą Petkų, tapusį pavergtosios Lietu
vos simboliu. Ta britų sekcija prašo vi
sus savo narius (14.000 narių) rašyti laiš
kus Sovietų Sąjungos generaliniam proku
rorui R. A. Ru-denkai ir Čistopolio kalė
jimo vyriausiam direktoriui pulkininkui
Molofeyevui. Skatinama nepamiršti ir pa
ties Petkaus.
Pirmiesiems dviems rašytina prašant
paleisti Petkų, o Viktorui Petkui, kad
mes žinome jo kančias kalėjime.
Viktoras Petkus yra vienas ryškiausių
Lietuvos kovotojų už žmogaus teises. Jis
yra 52 -metų amžiaus. Drauge su keturiais
kitais Lietuvos disidentais 1976 m. įsteigė
Lietuvos Helsinkio komitetą, kuris regis
travo žmogaus teisių pažeidimus Lietuvo
je1977 m. jau tretį kartą Petkus vėl buvo
suimtas. Išlaikytas daugiau kaip metus
kalėjime, 1978 m. 'buvo nuteistas 15 m.
bausme. Teismo procese jis atsisakė daly
vauti, neištardamas nė žodžio.
V. Petkus yra vienas iš 34 Helsinkio
komiteto narių, -kurie šiuo metu yra sovie
tiniuose kalėjimuose. Gabenamas iš Vla
dimiro kalėjimo į čistopolį prižiūrėtojų
buvo smarkiai sumuštas. Paskutinėmis
žiniomis, jis yra blogai maitinamas, ir jo
sveikatos priežiūra yra bloga. Amnestijos
internacionalo turimomis žiniomis, jo svo
ris yna sumažėjęs 25 kilogramais.
Taigi anglai rūpinasi tuo lietuviu, ko
votoju už žmogaus teises. O ką darome
mes?
Šios kovos dalininkais galime būti mes
visi — yra tam įvairių būdų. Padėti kovo
jantiems būtų mūsų pareiga ir uždavinys.
O kaip padėti?
Rellškime jiems solidarumą laiškais.
Kelkime jų pasibaisėtiną būklę pasauliui,
skatinkime vieni kitus, kvieskime ir ne
lietuvius protestuoti: prieš Lietuvos polit
kaliniams daromas baisias kančias ir
skriaudas. Junkimės į Amnestijos inter
nacionalo akciją padėti Viktorui Petkui.
Paprasčiausias dalykas būtų rašyti man
dagius laiškus, prašant amnestuoti V. Pet
kų, šiems Sovietų Sąjungos pareigūnams:
Mr. R. A. Rudenko, Prokuror general,
Moskva, UL. Pushkinskaya 15 A, USSR;
Colonel Malofeyev, The Director of
Chistopol Prison, Moskva, P/YA 5110/
1-UE, USSR.

Taip pat rašytina ir pačiam kankiniui
šiuo adresu:
Viktoras Petkus, Chistopol prison,
Tatair Autonomous Republk, USSR.

Laiškai siųstini registruotu paštu-, nes
taip siunčiant -po kurio laiko galima per
britų paštą paieškoti, air adresatai gavo
laišką.
Stasys Kasparas
„EUROPOS LIETUVIO“
REDAKTORIUI

Skaičiau, jūsų laikraštį palietė peršali
mas. Siunčiu 50 dolerių vitaminams bei
raminantiems skysčiams. Mes visi esame
europiečiai ir lietuviai. Vieningai parūpi
nę vitaminų ne tiktai išlaikysime mylimą
laikraštį savaitraščiu, bet ir talkinsime
Nidos knygų leidyklai. Tai būtų kuklutės
pastangas padėti rusų-komunistų okupuo
tai tėvynei Lietuvai.
Laikykitės, nepalūžlkiite!
Su lietuviška pagarba
Los Angeles, Calif.

Algirdas Gustaitis
R. Batūra reziumuoja: „Lietuvos vals
tybė, pustrečio amžiaus atkakliai kariavu
si, 'bendroje tautų kovoje suvaidino svar MUMS BŪTINAI (REIKALINGA DAR
VIENA SODYBA
biausią vaidmenį, atremti Vakarų Euro
Mums, D. Britanijos lietuviams, labai
pos feodalų, kurių smogiamuoju būriu
buvo Kryžiuočių ordinas, veržimąsi -į Pa gaila, kad Lietuvių Sodybos vedėjai, išbu
baltijį ir Rytų -Europą“ (R. Batūra, min. vę daug metų tose pareigose, užmiršo,
kam jie turėtų dirbt:, ir rašo apie savo
str. p. 26).
vienybę. Jeigu jie suprastų visuomenės
O Vakarų Europą Lietuva gelbėjo nuo reikalus, tai nerašytų tokių neteisingų
mongolų - totorių antplūdžio. Keletas fak dalykų lyg kad rūkantis dūmą pūstų ki
tų. Jau 1238-41 m. įvyko pirmieji lietuvių tam žmogui į -akis.
susidūrimai su totoriais. 1263 m. kryžiuo
Manome, kad Sodybos vedėjai supran
čiai Su Aukso orda sudarė sąjungą prieš ta, jog dabartinė Sodyba mažai kam pa
Lietuvą. Lietuvos kariuomenės smūgiai siekiama, ir mums būtinai reikalinga dar
silpnino mongolų totorių galybę ir su viena sodyba.
darė sąlygas Rusijai išsivaduoti. 1380 m.
O kai S. Kasparas rašo, kad- mes galė
Kulikovo kautynėse Maskvos pusėje da
lyvavo eilė lietuvių karo vadų. Andrius jome Įsigyti savo sodybą anksčiau, tai ma
Algirdaitis vadovavo dešiniajam Maskvos nome, kad galima buvo, bet tuo kartu vi
kariuomenės sparnui. 1382 m. Dmitrijui si -skyriai dėjo visas pastangas paremti
pasitraukus iš Maskvos, jos -gynybai nuo Londoną. Tai reikėtų pagalvoti ir -apie tai,
Tochtamišo kariuomenės vadovavo Lie prieš kritikuojant skyrius.
DBLS Birminghauio Skyriaus Valdyba
tuvos kunigaikštis Ostejus, kuris ir žuvo
prie Kremliaus vartų. 1404 m. Egidėjaus
KAS TURI KUO RŪPINTIS?
totoriams užpuolus Vladimirą, miestą gy
nė Švitrigailos kartai.
„Europos Lietuvio“ Nr. 42 B.J. Sn-abaičiai raišo, kad LNB direkcija pirmoje vie
P. Engelsas rašė: „Tuo metu, kai Didžio
toje turėtų rūpintis išlaikyti, plėtoti ir
ji Rusija pateko į mongolų jungą, Balta
tobulinti, ką mes turime. Rašo, kad LNB
rusija ir Mažoji Rusija rado apsaugą nuo
turėtų parodyti optimizmą ir energiją Lie
azijietiško antplūdžio, prisijungdamos prie
tuvių Sodybos reikalu.
vadinamosios Lietuvos Kunigaikštystės.“
O man atrodo, kad toks laiškas turėjo
Istorijos m. dr. J. Jurginis tokiais žo
būti LNB rašytas B.J. Sna,balčiams, o ne
džiais apibūdina mūsų tėvynės vaidmenį:
Snabaičių LNB-vėl.
„Lietuva suvaidino progresyvų vaidmenį.
Atrodo, kad laiško autoriai pamiršta,
Ji sujungė daugelio tautų materialines ir
jog jie yra LNB tarnautojai, o ne Lietu
karines jėgas bendrai grėsmei atremti.“
(J. Jurginis, Lietuvos Didžioji Kunigaikš vių 'Sodybos savininkai. LNB pavedė Snatystė, — „Mokslas ir -gyvenimas“, 1968, baičiams vedėjų pareigas ir atsakomybę
Lietuvių Sodybą .tvarkyti ir vesti jos rei
Nr. 4, p. 27).
kalus. Tai vedėjai turi rūpintis išlaikyti,
(bus daugiau)
plėtoti ir tobulinti, kas yra Sodyboje. Ve

dėjai turėtų parodyti optimizmą ir ener
giją, kad -LNB tai matytų. Jei LNB direk
cija pradėtų ten rodyti energiją ir opti
mizmą, tai kam tie vedėjai reikalingi?
Kiekvienais metais neprašyti mes suskrenidam iš visų Anglijos kampų per
Sekmines. Suskrendam kaip viena šeima,
ir tą dieną tikrai vienybė žydi mūsų tar
pe. Malonu matyti, kai lietuviška šeima
žalioj pievoj pasikloja staltieses, sudeda
sumuštinius, pasistato arbatos, lupa kiau
šinius ir linksmai užkandžiauja, laukdami
pasirodant jaunų lietuvių ir lietuvaičių
tautiniais rūbais, kurie šoks mūsų tautas
tradicinius šokius.
Ką tuo laiku daro Sodybos vedėjai? Jie
numeta švankus, atsiraito rankoves, pasi
kviečia talką ir pradeda šienauti iš tautie
čių svarus, pakėlę gėrimų ir valgių kainas.
„Europos Lietuvio“ birželio 16 d. Nr.
24 B. J. Snabaiičiai prikaišojo, kad sąstcrydyje buvo ‘šykštuolių, kurie -atsivežė savo
maisto, savo gėralus, ir net paminėjo samagoną.
Kiekvieni metai per Sekmines į sąskry
dyje mūsų tautiečių įkalčius ne didėja,
bet mažėja, žinoma, mes senstame, daug
jau nuėjo į Tėvo Abraomo Sodybą, o kiti
nebenori, kad Sodybos vedėjai išvadintų
šykštuoliais.
Stasys Sargautas

MIELAJAI „NIDAI“

Mes džiaugiamės, kad Nida visą laiką
nenurimsta, varo pradalgę, kaip lietuvis
šienpiovėlis, prakaitą pasišluostęs, dalgelį
papustęs ir dainelę Valio mano daigelis,
valio sudainuodama, varo toliau, suteik
dama vietos tautiečių širdyse...
KI. Ceputis, Muskegon, JAV.

DĖL „KEISTOS REZOLIUCIJOS“
AUTORIAUS MINČIŲ

,E.L.“ Nr. 41 pasirodė skaitytojų laiš
kuose straipsnis „Keista rezoliucija“.
Noriu priminti to straipsnio autoriui,
kad ta rezoliucija nebuvo parašyta vidu
rinės Anglijos kokių nors savanaudžių.
Tikrai kodėl mes esame tokie egoistai ir
nesuprantame, kad vid. Anglijoje lietuviš
kai veiklai reikalingas centras. Jis tikrai
pasitarnautų lietuvių reprezentacijai, tau
tai ir Lietuvos bylai, nes vidurinė Angli
ja yra tirštai apgyventa lietuviais, toks
centras būtų -visiems geriau prieinamas,
greičiau pasiekiamas, ir mes 'bendromis
jėgomis geriau galėtume reprezenituotis ir
patys veiktit O į dabartinę Sodybą nuva
žiuojame sykį per metus ar per dvejus
metus.
Tai kodėl mes esame savanaudžiai, jei
gu norime veiklos centrą perkelti, kur vi
siems lietuviams būtų prieinama? Mes gi
nesiekiame sau jokios asmeninės naudos.
Ir į LNB juk dėjome sunkiai uždirbtus pi
nigus, kad per ją būtų sudarytos sąlygos
veiklai išvystyti.
Jeigu mielas V. Andr. būtų daugiau su
sipažinęs su geografija, tai pastebėtų, kad
Bradford-as ir Mančesteris turi savo lietu
viškus klubus ir todėl gali veikti ir veikia.
Tai ir mes norime veikti. Net ir mažiukas
Gloucesteris, kurio lietuviai, šokdami tau
tinius šokius anglų visuomenei, dau
giau išgarsino lietuvių vardą ir pasitar
navo bendram 'lietuviškam reikalui, negu
anglai dabartinėje Sodyboje šokdami
prie disco ar lenkai steigdami federacijas.
Patarčiau mielam V. Andr. išlįsti iš sa
vo kiauto, dažniau apsilankyti lietuviškose
kolonijose, jų ruošiamuose minėjimuose ir
suvažiavimuose, tada gal labiau paaiškė
tų, kaip dirbama ir kaip būtų galima dirb
ti, jei būtų tinkamesnės sąlygos. O kaip
nusipirkti butelį, tai, žinoma, mes ir be
patarimų mokėsime.
Šia proga kviečiu straipsnio autorių V.
Andr. atsilankyti į Derbį — į nepriklau
somybės sukakties minėjimą, kuris ren
giamas 1981 m. vasario 28 d. Ta proga
galėtumėte apžiūrėti ir Derbio centrinėje
bibliotekoje jau antrą kartą surengiamą
tautinių rūbų ir lietuviškos tautodailės
parodą ir pamatyti lietuviškų knygų rin
kinius, kuriuos padovanojome anglų vi
suomenei, kad jai būtų lengviau suprasti
mūsų tautos -kančią ir mūsų meilę tėvy
nėje kenčiantiems savo sesutėms ir bro
liams. Paroda vyks visą vasario mėnesį.
O Vasario 16 proga galėtumėte pasigėrėti
mūsų trispalve, kuri plevėsuos virš Der
bio miesto savivaldybės rūmų.
Mielas bičiuli, leiskite man pakartoti
tamstos žodžius: nebūkime trumparegiai
ir pažiūrėkime, ką lietuviškos kolonijos
dirba. O jeigu kiekvienas tautinės bend
ruomenės narys prisidėtų, tai jau būtų
du lašai geram darbui, nebe vienas. Bet
prisidėti, žinoma, ir geresnių sąlygų rei
kėtų.
Vladas Junokas
DBLS Derbio skyriaus pirmininkas

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS
PARAGINKITE UŽSISAKYTI
VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTI —
„EUROPOS LIETUVĮ“
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PRANEŠIMAI KALĖDINIAM NUMERIUI kad ir pradėjęs dllbti jaunimas įsijung

Visus pranešimus dėl Šventinių pobū
vių, bendrų Kūčių ir Kalėdų ir Ikiltokių
renginių (kalėdiniam „Europos Lietuvio“
numeriui norėtume redakcijoje gauti ne
vėliau kaip ilki gruodžio 12 d.
Vėliau gautieji nebesuspės patekti j
laikraštį.

tų. Pasirašyti formas galima kiekvieną
sekmadienį po pamaldų.

Lapkričio 22 d. lietuvių bažnyčioje pa
krikštyta Vincento ir Gajjutės O‘Brien
dukrelė Nijolė Suzana Elena.
Krikšto apeigas atliko kun. dr. J. Sakevičius, 'MIC, krikšto tėvai — Viktoras
Šalčiūnas ir (Bronė NamajuSkienė. Krikš
AUKOS SPAUDAI
tynose buvo įsvečSų ir ūlš toliau — iš Here
Spaudai paremti aukojo 20 svarų Derby fordo ir Stoke-on-Trento.
skyrius, 5 sv. J. Lukėnas, 10 dolerių Allg.
Gustaitis, 2 sv. Alf. Trinskis ir 1,50 s v. M.
Lapkričio 23 d. lietuvių bažnyčioje pa
Mozūras.
minėta Lietuvos kariuomenės šventė —
pasimelsta už žuvusius Lietuvos karius.
Kartu paminėta Kristaus Karaliaus
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
šventė.
Štai artėja Kalėdos. Kiekvienas prisi
Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, šias abi
mins savuosius, artimus ir tolimus, prisi
minimą Išreikš gražia dovana, papuoš gy šventes ir jų reikšmę Tikėlė pamoksle.
Po pamaldų buvo platinama 'Sibiro lie
venimą svarbiausią krikščioniškos šven
tuvaičių maldaknygė anglų kalba. Tai
tės dieną.
Daug lietuvių tautos sūnų ir dukrų Lie nauja „Mary Save Us“ laida. Ją išleido
tuvoje švęs skurde, o gal dar blogiau — Aid to the Church in Need ir Britų lietu
pamiršties skausme ar tamsoje. Jie mums, vių taryba. Galima ją gauti : 55 RZigmeir
lietuviams išeivijoje, artimiausi ir bran Avenue, London SW6 5LP.
Parapijos svetainė pasipuošė nauju
giausi.
Lietuvi, argi šių Kalėdų proga Tu ne Lietuvos žemėlapiu, 'kurį išleido Devenl'ų
norėtum paguosti jĮ, bent vieną jo skur Kultūros Fondas. JAV žemėlapį dovanojo
daus gyvenimo dieną padaryti linksmą ir Londono vizito metu dr. Kazio Bobelio
žmona.
šviesesnę?
Pagalvok ir prisiųsk savo indelį šiam Žemėlapiu domisi daug lietuvių. Net jau
tikslui Tautinės Paramos Fondui Lietuvių nimais prieina pasižiūrėti, kur tėvai yra
gyvenę.
Namų adresu Londone.
Žemėlapį galima užsisakyti pas Parapi
Tautinės Paramos Fondas pasirūpins
tolesniu Tavo aukos persiuntimu. Tauti jos Tarybos pirm. S. Kasparą. Kaina 3 sv.
nės Paramos Fondas žinos, kas ir kur gy
Lapkričio 23 d. popiečiu posėdžiavo Pa
vena skausme, skriaudoje be pagalbos.
rapijos taryba. Apsvarstyta diaug reikalų,
Ačiū.
Fondo Valdyba pradėdant baigiamuoju bažnyčios perde-

koravimu 'ir baigiant 'busimąja choro va
kariene pavasariop.

A. A. ALGIS GILYS

Gyvenęs Sheffieldle, vėliau Lietuvių So
dyboje, o smarkiau sunegalavęs priimtas
į The Leonard Cheshire Foundation Le
Court paliegėlių namus, Algis Gilys spa
lio 31 d. mirė Queen Alexandra ligoninė
je Cashamt Portsmouth.
Laidotuvių pamaldos buvo atlaikytos
katalikų koplyčioje Le Court, palaidotas
Greetham bažnyčios Šventoriuje. Laidotu
vės buvo lapkričio 6 d.
Algis .paliko sesutę J. .RinrJkilenę Lietu
voje, o čia, Anglijoje, giminių neturėjo.
Jis įbuvo kinksimo 'būdo, draugiškas, yra
buvęs skautu.
Londono lietuvių bažnyčios klebonas
gavo Algio draugų i'š Shefffeldo prašymą,
kad Ij'is būtų prisimintas šv. Mišių auko
se.

S. K.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS
KRONIKA

Lapkričio 22 d. Wtestmlulnsterio airkivy-lkiuipo rūmų salėje vyko arkivyskupijos
Covenant Deeds metinis susirinkimas, ku
riame Lietuvių parapijai atstovavo kun.
dr. J. Sakevičius, MIC, ir parapijos tary
bos pirm. S. Kasparas.
Londono lietuvių parapija turi 116 Co
venant (Deeds pasirašiusius asmenis, ir
praeitais metais atgauta 1.452 svarai Iš
mokamojo pajamų mokesčio.
Klebonas ir taryba kviečia visus paja
mų mokestį mokančius lietuvius pasira
šyti Covenant Deed'. Labai pageidautina,.
^UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

|
|

KAI REIKIA
SIUNTINIO

f

d
|

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PT

1 Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta E
| viskas pagal jūsų norus ir pagelda- ę
= vimus.
e

E
š
E

Taip pat padedame sudaryti tęstamentus ir persiunčiame palikimus

Ilgametis Lietuvių parapijos tarybos na
rys ir ‘Sporto ir Socialinio klubo sekreto
rius Stasys Stalelis perkeltais į (Bethnal
Green paliegėlių ligoninę, kurioje jam gal
ir ilgiau telks prabūti.
PairapŲiečclaii prašomi jį aplankyti:
Bethnal Green Hospital, palata C2 North.
Lankyti galima bet kuriuo metu.

Notlinghamas
MIRĖ J. (KAZLAUSKAS

Lapkričio 4 d. mirė Jonas Kazlauskas
83 metų amžiaus, gimęs Anykščiuose.
Dar 20-ties metų pilnai nesukakęs, Jo
nas Kazlauskas tapo savanoriu kūrėju ir
išžygiavo ginti Lietuvos nuo ją 'puolančių
priešų. Kovoms pasibaigus, Jonas Kazlaus
kas, trokšdamas ir toliau 'tarnauti Lietu
vos apsaugas bare,, perėjo policijos tarny
bon. šioje tarnyboje, išsitarnavęs aukštes
nį laipsnį, išbuvo iki Lietuvos okupacijos.
1947 m. atvyko į D. Britaniją ir apsigy
veno Nottinghame. Čia mes visi pažinojo
me jį kaip pavyzdingą lietuvį, priklausan
tį lietuviškom organizacijom, uoliai skai
tantį lietuvišką spaudą. Visiems jis buvo
nuoširdus ir geras ■bičiulis. Netekę jo Nottinghamo lietuviai ilgai gailėsis ir pasiges
jo. Lai Dievas jį globoja.
■Lietuvoje liko žmona, sūnus ir duktė.
Nottinghamo lietuviai reiškia jiems gilią
užuojautą.
A.a. Jonas Kazlauskas buvo pašarvotas
Katedroje. Mišias atnašavo ir palaidojo
kun dr. S. Matulis. Prie karsto Nottinghamo kapinėse atsisveikinimo žodį pasakė
dr. S. Kuzminskas.

| Boltonas
VEIKLA
I LapkričioSKYRIAUS
2 d. latvių klube Iboltonigkiai
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vėd buvo susirinkę aptarti savo einamųjų
reikalų. Skyriaus pirmininkas atidarė su
sirinkimą fir pakvietė kasininkę M. Piauliukoniienę padaryti šokių vakaro finansi
nį pranešimą. Susirinkimas (buvo malo
niai nufctebSntas, kad tokį gražų pelną tie
šokiai atnešė ir kad tokia patenkinama
yra 'skyriaus kasos padėtis.
Skyriaus pirmininkas 'tada padare pranešAną apie DBLS Tarybos suvažiavimą,
paminėdamas Sodybos (reikalus, „.Euro
pos Lietuvio“ padėtį ir ragindamas jį už
siprenumeruoti, priminė Kariuomenės
šventės Trūnėjimus Mančesteryje ir Bradforde ir ragino narius juose dalyvauti.
Tradicinis Kalėdų pobūvis buvo kitas
darbotvarkės taškas. Susirinkimas vien
balsiai nutarė jį rengti ir šiais metais.
Pirmininkas pasiūlė Naujuosius Metus su

tikti Mančesterio lietuvių klube, ir buvo
nutarta sužinoti, ar būtų galima suorga
nizuoti transportą į Mančesterį ir kiek jis
kainuotų. Dideles diskusijas sukėlė Balti
jos tautų koncerto rengiamasis karnavalas-šokiai vasario 7 d., kurį pirmininkas
ragino paremti.
Ateinančių metų boltoniškių tradicinių
šokių data yra spalio 10 d. Visi (Boltono
lietuvių 'draugai prašomi įrašyti šią datą
į savo ateinančių metų kalendorius.
Boltoniškių susirinkimas, kaip visada,
pasibaigė draugiškoje ir linksmoje nuo
taikoje.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 4 d., sekmadienį, 3 vai. pp.,
■M.L.S. klubo valdyba šaukia savo narių
metinį visuotinį susirinkimą, kuriame
bus padaryti valdybos ir revizijos k-jos
pranešimai ir išrinkta nauja valdyba 1981
metamas.
Kvorumui nesusirinlkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas neatsižvelgiant
į susirinkusiųjų skaičių.
Visi nariai prašomi dalyvauti.
Klubo valdyba
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Rochdale
A. A. MYKOLAS TALKAČIAUSKAS

Gimęs buvo 1907 m. ru'gpiūčio 9 d. Širvintuose, Ukmergės aps., gausioje šeimo
je: penki broliai ir viena sesuo, kuri dar
tebegyvena Lietuvoje.
Nelengvas gyvenimas buvo Mykolui.
Teko patirti sunki samdinio dalia, tačiau
nesiskulnidė ir neslgėdino apie tai pasako
ti.
Prasidėjus karui, jam teko, kaip ir dau
geliui lietuvių, „pauostyti parako“ — ko
voti prieš raudonuosius plėšikus. Atvažia
vęs Anglijon, dirbo žemės ūkyje Comwalyjie. Vėliau persikėlė į Rochdatę ir
sunkiai dirbo asbesto fabrike. Tas darbas
pakenkė jo sveikatai.
■Sulaukęs pensuos, nuoširdžiai darbavo
si daržuose. įBuivo malonu pažiūrėti į jo
dirbamus daržus.
'Mykolas gyveno su žmona Jadvyga
nuosavame name, gražiai įsikūrę. Šelpė
■gimines Lietuvoje drabužiais ir Ikt. Pri
klausė DBLS Rochdatės skyriui, Bradfordo ir Mančesterio lietuvių socialiniams
klubams, lankydavosi minėjimuose ir po
būviuose, buvo su visais malonus, man
dagus ir draugiškas. Skaitė „E. Lietuvį“.
■Mirė lapkričio 13 d. po sunktos opera
cijos. Lapkričio 22 d. laidotuvių pamal
das atlaikė kun. V. Namaitis ir kun. J.
Kuzmickis. Pamoksle kun. J. Kuzmidkis
priminė Mykolo nuoširdumą ir draugiš
kumą. Po pamaldų palydėtas į Mostomo
kapines Mančesteryje.
■Laidotuvėse dalyvavo apie 80 asmenų
iš iB'radfordo, Gloucesterio, Eccles, Man
česterio ir kitų vietovių. Po laidotuvių
visi jų dalyviai lietuvišku papročiu Man
česterio soc. klube buvo pavaišinti.
Liko liūdinti žmona Jadvyga. Liūdime
ir mes, Rochdalės lietuviai, neteikę tavęs,
Mykolai.
Ilsėkis
ramybėje.

Lapkričio 15 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖS“ Mančesterio skyrius surengė Cheetham Town Hall Kariuomenės šventės mi
nėjimą, kuriame dalyvavo apie 120 žmo
nių.
Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų
skyr. pirm. K. Murauskas. Tarė įžanginį
žodį ir pakvietė H. Vainį skaityti paskai
tos.
Prelegentas vaizdžiai .apibūdino mūsų
kariuomenės vaidmenį Lietuvos istorijos
įbėlgyj iki l§ių dienų, įskaitant ir partiza
nus. Ypač išryškino nepriklausomybės
kovų laikotarpį ir partizanų kovas, kai1
lietuviai rodė pasiryžimą ir narsą laimėti
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę, nesi
gailėdami pastangų nei aukų. Jeigu, sakė,
mes visi sutartinai dėsime tokias pat pa
stangas Lietuvos nepriklausomybei at
gauti, kaip savanoriai 5r partizanai anuo
mėtų, tai bus laimėta, šios paskaitos pa
grindinės mintys buvo nusakytos ir ang
liškai tiems, kurie nesupranta lietuviškai.

Ta pačia proga ramovėnų .skyriaus val
dyba nuoširdžiai 'dėkoja H. Vainiui už
įdomią padkaltą, Eir'ad|£ordo (vaidybos
grupei Ir jos autoriui bei režisieriui A.
Bučiu už „Nevystančio vainiko“ pastaty
mą, sekstetui ir jo vadovui P. Variui už
dainas, solistei V. Gasperienei ir akompaniiatorei N. Vainoriūtei už dainas ir
muziką, visas tarnybai ir visiems atsilan
kiusiems bei tiems, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie šio minėjimo.
A. F-kis

Vokietija
PAŽINTIES SU M. K. ČIURLIONIU
VAKARAS

Vytas Mackevičius ir Algi's Klimaitis
ruošia lietuvių dailininko ir kompozito
riaus M. K. ČIURLIONIO vakarą, kuris
bus gruodžio 6 d., šeštadienį, A. Klimaičio
namuose (Kaltenhoefer Strasse 7,2407 Bad
Schwartau). Pradžia 18 vai.
Programoje paskaitos lietuvių ir vokie
čių kalbomis. A. Klimaitis parsivežė iš
Lietuvos apie 40 Čiurlionio paveikslų ar
nemaža muzikos plokštelių. Turėsime
progos pamatyti mūsų menininko darbus
ir pasiklausyti jo muzikos.
Ateikime visi ir atsineškime atitinkamą
rimtą nuataiką šiam vakarui. Įsidėk
truputį maisto vakarienei, kad galėtume
po programos dar pasidalyti įspūdžiais
apie mūsų įžymaus kompozitoriaus k
menininko Čiurlionio darbus.
HAMBURGO JAUNIMO NORAI

Hamburgo lietuviškasis jaunimas norė
'Meninėje dalyje BradfordO vaidybos tų sudaryti 'tautinių šokių grupę ir pradėti
grupė suvaidino A. Bučio „Nevystantį dainuoti.
vainiką“, kuriame pagrindinius vaidme
nis atliko E. Navickienė (Eglė) Ir A. Ger- LIETUVIŠKOS PAMALDOS
džiūnas (karininkas), partizanais buvo P. BRADFORD'S — gruodžio 7 d., 12.30 v.
Vasis, V. Gurevičius, J. Bugėnas, S. Bud
BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 v.
rys, B. Karalius ir J. Adomonis. Režisavo
LEIGH — gruodžio 7 d., 5 vai., šv. Juo
A. Bučys. Suvaidinta vykusiai. Tema ak
zapo bažnyčioje.
tuali Ir dabar. Mančesteryje scenos 'vei
kalų jau daug metų neturėta, tad buvo ECCLES — gruodžio 14 d., 12.15 vai. Iš
pažintys prieš pamaldas.
proga pamatyti vieną dabar.
Koncertinėje dalyje V. Gasperienė, ROCHDALE — gruodžio 21 d., 12.15 vai.,
akompanuojama N. Vainoriūtės, padaina MANCHESTERYJE — gruodžio 25 d.,
12.30 vai.
vo lietuvių kompozitorių dainų. Bradfordo vyrų sekstetas — V. Gurevičius, B. NOTTINGHAME — gruodžio 7 d'.. 11.15
vai., Liet. Židinyje.
Karalius, S. Budrys, J. Adomonis, J. Bu
geniais, vadovaujami P. Vasio, padainavo KETTERINGE — gruodžio 7 d., 14 vai.,
šv. Eduarde.
eilę progai pritaikytų dainų. Už gražų
programos atlikimą visi susilaukė daug NOTTINGHAME — gruodžio 8 d., Švč.
Marijos Nekaltame Prasidėjime, 19
katučių.
vai., Liet. Židinyje.
Pasibaigus programai, ramovėnų skyr. NOTJTNGHAME — gruodžio 9 d., 19 vai.,
V. M.
pirm. K. Murauskas, uždarydamas minė
Liet, židinyje. Vietos lietuviams
jimą, padėkojo visiems už programą bei
skirtos Maldos Žygio pamaldos už
atsilankiusiems ir įteikė programos vado
Lietuvą.
vams gėlių. Visi sugiedojo Tautos himną. NOTTINiGHAME — gruodžio 14 d., 11.15
Po programos vyko šokiai. Veikė bufe
vai., Liet. Židinyje.
BENDROS KŪČIOS
tas Ir užkandinė. Programos eigą nufil LEICESTERYJE — gruodžio 14 d., 14
Gruodžio 24 d., 7 vai. vakare, Crown
mavo L. F. R. darbuotojas J. Podvoiskis.
vai., švč. širdyje, Mere Rd.
restorane, Station St., miesto centre, Birminghamo skyrius rengia bendras Kūčias.
Visiškai nepasiturintiems ir vaikams
KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
dalyvavimas nemokamas.
Specialus siuntinys 1 — 1980
Visus tautiečius bei jų draugus kviečia
me praleisti savųjų tarpe tą mums vi
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
siems brangų vakarą.
kam arba moteriškam kostiumui, vakarinei suknelei me
Norintieji dalyvauti prašom pranešti
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei, vyriškas arba
ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d. telefonu
moteriškas megztinis, komplektas moteriškų nailoninių rūbų
382-2319 arba 328-2138.

Birminghamas

DBLS Skyriaus Valdyba.

Gloucesteris
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Gruodžio 27 d., šeštadienį, Ukrainiečių
'klubo patalpose (37 Midland Rd.) DBLS
Gloucesterio-Stroudo skyrius rengia vai
kučiams kalėdinę eglutę.
Programoje pasirodys „Baltija“, 'ibius
dainų, atvažiuos Kalėdų senelis su dova
nomis. Be to, organizuojama loterija, bus
baras, užkandžių, šokiams gros galinga
disko muzika.
Kviečiame iš toli ir arti visus atsi
lankyti — vietos užteks. Pradžia 6 vai. va
karo, užbaiga 11.30 vai. Prašom nesivėluotl.
DBLS Skyriaus Valdyba
(J. Vilimas)

Manchesleris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
re, Mančesterio lietuvių klubas savo patal
pose ruošia klubo narių vaikams Kalėdų
eglutę. Atvyks Kalėdų senis, kuris vaikus
apdovanos. Vaikai atliks programą. Vėliau
bus vaikams arbatėlė.
RODYS FILMUS

Gruodžio 6d., šeštadienį, 6 vai. vakare,
L.F.R. vienetas rodys spalvotus filmus iš
paskutinių lietuviškų kultūrinių įvykių.
Prašome atsilankyti visus.
L.F.R. vienetas

KALĖDINIAI ŠOKIAI

Antrąją Kalėdų dieną M.L.S.
rengia bendrus šokius.
Kviečiami atsilankyti visi.

klubas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio
skyrius rengia M.L.S. klube Naujųjų Me
tų sutikimą. Pradžiai gali visi atsinešti
savo maisto, vėliau pavaišins klubas.
Visi kviečiami atsilankyti.
Ramovėnų /valdyba

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 pusbačiaišio 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,
dirbtinio kailio pamušas, 5 sv.
£110.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, 6 sv. £43.00.
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi Srauss“, sveria 2 sv.
Siuntinyje gali būti dvi poros. Už vienas
£20 00.
Jeans „Wrangler“ rumbuoto velveto, sveria lį sv. (gali
būti 2). Už vienas
£20.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. £18.00.
Moteriškos arba vyriškos kojinės
£1.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės
£6.00.
Telescopic lietsargis, sveria 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. į sv.
£27.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
į sv. arbatos £2.00., i 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

