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AR BUS PUOLAMA
LENKIJA?
Vakarų (kraštų diplomatai Maskvoje
stengiasi gauti Sov. Sąjungos pažadą, kad
Lenkija nebus puolama. Tačiau tokio papažado dar niekas nėra) gavęs. Priešingai,
vyrauja įsitikinimas, kad Kremlius neiš
laikys ir pats pasiųs daugiau divizijų tvar
kos Lenkijoje daryti, arba lieps tuo pasi
rūpinti Rytų Vokietijai ir Čekoslovakijai.
Vakariečiai šiek tiek atsigauna,, kai iš
Lenkijos ateina žinios, kad naujųjų profe
sinių sąjungų vadai ramina karštuosius
savo narius drausmingiau laikytis. Tačiau
tokios žinios retokos. Dabar jau matyti,
kad blaivus balsas ne visada laimi. Vis
daugėja valdžiai reikalavimų, ir kai kurie
jų tenkindmi. štaii sąlyginai buvo iš kalė
jimo paleisti du piliečiai, kurių vienas iš
vyriausiojo prokuroro įstaigos iišnėšė
slaptą dokumentą, o kitas atspausdino.
Tame dokumente tiesiogiai nebuvo kalti
namos naujosios profesinės sąjungos, bet
buvo išvardytos kelios disidentinės orga
nizacijos, kurios varančios griaunamąjį
darbą. Tačiau profesinės sąjungos parei
kalavo, kad suimtieji būtų paleisti, arba
bus visuotinis streikas. Kad grasinimas
streiku būtų labiau pagrįstas, reikalauta
sudaryti parlamentarinę komisiją, kuri išišaiškintų saugumo įstaigų sauvaliavimą.
Profesinių sąjungų vadas Walensa ir disi
dentų vadais Kuronas turėjo ilgai įtikinėti
karinguosius darbininkų vadus, kad sutik
tų atšaukti streiką, kai suimtieji buvo pa
leisti.
Kai tokie neramumai tebevyksta, tai vis
daugiau kalbama, kad Sov. Sąjunga neiš
laikys. Maskva jau ne kartą buvo įspėju
si Lenkiją, kad viduje ir užsieniuose prie
šiškos jėgos stengiasi pakeisti jos santvar
ką. Dabar Sov. Sąjungos laikraščiai ir
Tassas
persispausdino Čekoslovakijos
„Rude Bravo“ straipsnį su panašiais įspė
jimais. Straipsnyje, be kita ko, tvirtinsima,
kad Lenkijoje tavo įkurtos naujos profesi
nės sąjungos, kurios stengiasi stiprinti antisocialistinį profsąjungizmą. Lenkijos ko
munistai įspėję, kad yra riba, kuri neturi
būti peržengta, ir „socialistinės ir patrio
tinės jėgos“ darysiančios viską apginti
„revoliucijos pasiekimams“.
Stebėtojų nuomone, padėtis esanti visai
panaši į Čekoslovakijos 1968 m., todėl jau
Skaičiuojamos sovietinės divizijos, kurios
galėtų būti staiga suvestos j Lenkiją. Try
lika divizijų Sov. Sąjunga laiko sateliti
niuose kraštuose ir dar dvi tankų divizi
jas pietvakarių Lenkijoje. Pačios Sov Są
jungos vakarinėse dalyse (Pabaltijyje,
Baltarusijoje, Karpatuose su štabais Ry
goje, Minske ir Lvove) yra išdėstytos 35
divizijos. Pulti, sako, galėtų bent 30 divizi
jų — apie 300.000 karių ir masė tankų.
Maždaug tokiomis pajėgomis buvo puola
ma Čekoslovakija.
Lenkai nuolat tvirtina, kad jie ginsis.
Gintis, žinoma, galėtų tik tie, kurie turi
ginklų — kariuomenė. Tačiau nežinia,
kaip ji pasielgtų telkiu kritišku metu. O
laivų statyklų darbininkai, kurie žada
gintis, juk neturi ginklų.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS ITALIJOJE

Lapkričio 30 d. oficialiai buvo skelbia
ma, kad dėl žemės drebėjimo Italijoje žu
vo 2.913 ir apie 1.548 nebuvo žinių. Iš
griuvėsių gyvų buvo ištraukta 110. Bet
apie drebėjimo labiausiai paliestą Avellino rajoną sakoma, kad ten bus žuvę apie
10.000. Benamių yra alpie 400.000.
Drebėjimo paliestųjų sričių gyvi išlikę
žmonės tuoj pradėjo reikšti nepasitenkini
mą, kad nebuvo rimtai suorganizuotas gel
bėjimas. Vieno kaimo burmistras pareiš
kė, kad greičiau atvažiavo giminės iš Vo
kietijos negu gelbėtojai. Jei gelbėjimas
būtų buvęs gerai suorganizuotas, po griu
vėsiais gal būtų surasta daugiau gyvų
žmonių. Pavyzdžiui, 122 valandoms po dre
bėjimo praėjus, dar iš griuvėsių gyvas bu
vo ištrauktas 8 m. amžiaus berniukas.
Gyvų daugiau, tur būt, nebebus atkasta.
Dabar balsas keliamas dėl tų, kurie liko
be pastogės. Užėjo šalti orai, ir palapinė
se sunku sveikam išlikti Vaikai ir seniai
miršta jau. Bijomasi, kad nepradėtų plisti
limpamosios ligos.
Padėtis kiek pasikeis, kai benamiai bus
pradėti apgyvendinti numatomuose rekvi
zuoti viešbučiuose ir vasarvietėse.
Kai kurios dabar drebėjimo paliestos
vietos nebe pirmą kartą sugriaunamos,
štai Sant Angelo miestais buvo sunaikin
tas 16 ir 17 amžiais. 1930 m. tame mieste
dėl žemės drebėjimo žuvo 1.425 žmonės.
1962 m. vėl drebėjo.
Benamių ateitis nešviesi. Kol kas, sako,
jie gyvena lyg pragare. Iš viešbučių ir va
sarviečių taip pat turės kadai nors išsi
kraustyti, bet nėra vilties, kad greit būtų

Londonas, 1980 m. gruodžio 8 d.
REAGANO ADJUTANTAS UŽERZINO
KINIJĄ

7 dienos

Kinijai nepatiko Reagano rinkiminės
— JAV užsienio prekybos balanso nuos
kalbos, kuriose jis sakėsi vėl užmegsiąs
ryšius su Taiwano nacionalistine Kinija tolis vis didėja: rugsėjo mėn. buvo 1,64
(susitarusios su komunistine Kinija, tuos milijardai dolerių, o spalio mėn. — 1,86
milijardai dol.
ryšius JAV yra nutraukusios).
— Rytų Vokietijos mokytojams pirmą
Dabar į Singapūrą nuvažiavęs, Reagano kartą nuo 1950 m. pažadėta pakelti atly
adjutantas Cline pareiškė, kad bus iš nau ginimas net 20 procentų, kad jie neitų j
jo peržiūrėti prez. Carterio susitarimai su kitokius, geriau apmokamus darbus.
Kinija. Už pripažinimą ji turėsianti paža
— Naftos 'bendrovė Esso suradusi Fichdėti civilizuotai elgtis — neberemti komu tel kalnuose V. Vokietijoje prie Čekoslo
KALTINIMAI KOR
PAGALBA LENKIJAI
nistinių sąjūdžių kituose kraštuose, nesi vakijos nemažus uranijaus kiekius.
Lenkijos dienraštis „Trybuna Ludu“ pa
Nors Lenkija yra labai prasiskolinusi stengti jėga užimti Taiwano,padaryti savo
— Vakarų Vokietijos užsienio reikalų
kaltino savo Savigynos komitetą (KOR) Vakarams, bet jai duodamos paskolos, kad kraštą prieinamą bendrauti.
ministeris Genscheris parlamente iškėlė
netiesioginiais ryšiais su Vakarų Europos galėtų išbristi
ūkinės krizės.
Kinijos žinių agentūra paskelbė, kad pasiūlymą, kad Lenkijai reikia duoti to
teroristinėmis grupėmis.
Davė Vakarų Vokietija. JAV duoda 670
KOR teroru nekaltinama, bet į Lenkiją mil. dolerių žemės ūkiui paremti. Kanios tokie reikalavimai prasilenkia su tarptau maisto, kurio kalnus yra prisikrovusi Eu
ropos Ekonominė Bendruomenė.
užmegzti ryšių buvę siunčiami du olandų vadovaujama vyriausybė buvo prašiusi tinio bendradarbialvimo normomis.
— Rytų Vokietija pareiškė griežtą pro
teroristų atstovai. Prancūzų trockistai la duotli 3 milijardus dolerių, be tų žemės
APSAUGA KANDIDATUI Į
testą Vakarų Vokietijai dėl to, kad kaž
bai palankiai rašę apie Lenkijos disiden ūkiui gaunamųjų 670 mil., bet žadama tik
PREZIDENTUS
kas pietuose išgriovė pasienio gynybos
tus. O ir KOR pripažįstanti, kad vieninte 900 mil. dol. Kliūtys įduoti daugiau: kei
lis būdas sunaikinti dabartinei santvarkai čiasi prezidentai, ir naujoji administraci
Komikas Coluche pasiskelbė, kad jis įrengimus ir išrovė net sieną žyminčius
yra prievarta.
ja gaili kitaip žiūrėti, be to, varžomasi Sov. kandidatuos į Prancūzijos prezidentus, ir ženklus.
— Mėsa Lenkijoje bus normuojama nuo
Sąjungos, kuri gali kaltinti JAV, kad do apklausinėjimai rodytų, kad jis gali su
sausio 1 d., o cukrus buvo pagal korteles
VADOVAUJANTIS PARTIJOS VAIDMUO leriais nori patraukti į savo pusę bėdos rinkti 27 procentus balsų.
pardavinėjamas jau lapkričio mėn., būsią
TURI LIKTI
ištektą Lenkiją.
Dėl to prieš jį sujudo kai kurios parti
pradėta normuoti sviestas ir ryžiai, o Var
Lenkijos komunistų partijos vadas Ka
jos. Buvo nužudytas jo rinkiminės kampa
šuvoj didelės eilės laukiančios prie duo
nia pasisakė su simpatija priimąs naują
UŽDAROMI KELIAI PABĖGTI
nijos vedėjas. Kadangi jis gauna grasini
nos parduotuvių.
sias profesines sąjungas, tačiau jos turin
mų,
tai
dabar
jį
saugo
policija.
Tačiau
Lietuvis disidentas Vladlas šakalys pa
— Rumunijos policija Transilvanijoje
čios pripažinti komunistų partijos pir sipasakojo, kad jis iš Lietuvos į Švediją ir policijai jo nemėgsta, nes paskutiniame
iškrėtė namus tūkstančių vengrų, kaip
maujanti vaidmenį.
filme
jis
nekokioj
šviesoj
pavaizdavo
po

pabėgęs per Suomiją.
spėjama, ieškodama politbiuro buvusio
Savo kalboje jis pripažino, kad kraštas
O Suomija dabar pradeda uždarinėti sa licijos inspektorių.
nario dr. Kiršly laiško nuorašų, o tame
išgyvena ekonominę krizę.
Laikraščiai ta proga rašė, kad naujosios vo plasienį su Sov. Sąjunga. Susitarus su
m in riteriui pirmininkui rašytame laiške jis
ILGOS
EILĖS
PRIE
DEŠROS
profesinės sąjungos turėtų nuolat tartis Sov. Sąjunga, pradedama griežtai saugot:
skundėsi dėl Rumunijos vengrams daro
Tokie sovietiniai miestai, kailp Maskva
su vyriausybe, o ne tik tada, kai iškyla ir kontroliuoti siena ties Laplandija. Suo
mųjų neteisybių (o vengrų Rumunijoje
ir
Leningradas,
paprastai
esą
geriau
ap

mių pasienio policijos viršininkai teisinda
nesusipratimai.
yra apie 3 milijonai).
miesi (aiškina, kad kontrolė įvedama, no rūpinami maistu negu- kurie nors kiti. Tai— Europos Ekonominė Bendruomenė
čiau
kai
pradėdama
mėsinėje
pardavinėti
rint apsiginti nuo (brakonierių, kurie šau
pasiryžusi ypač pigia kaina parduoti
ĮSPĖJIMAI SOV. SĄJUNGAI
dešra,
tai
susidarančios
didžiulės
Itrijų
do elnius. Tačiau pravažiuojančiuose au
Lenkijai 20.000 tonų sviesto ir 40.000 tonų
Busimojo JAV prez. Reagano vardu va tomobiliuose paprastai ieškoma nelega valandų eilės. Nuo fcrokuvinės dešros jautienos, ir su primokėjimais EEB vals
anksčiau
Maskvos
'gyventojai
įsukdavę
ša

žiavęs į Maskvą senatorius Charles Percy liai važiuojančių žmonių.
lin nosį, o dabar stoja į eilę, Ikad šiek tiek tybių mokesčių mokėtojams tai' kainuos
Sov. Sąjungos krašto apsaugos ministeriui
daugiau kaip 40 mil. svarų, (o atsargų san
jos gautų.
saike, kad bus imtasi karinių priemonių,
„KOMSOMOLSKAJA PRAVDA“
dėliuose prikrauta ir vieno ir kito gaminio
Eilėse
stovintieji
anksčiau
ramiai
laiikyjeigu iškiltų grėsmė Amerikos interesams,
UŽERZINO AUSTRIJĄ
yra po 300.'000 tonų).
davęsi,
o
dabair
jau
pradeda
murmėt).
pavyzdžiui1, jei būtų stengiamasi atkirsti
— Lenkijos komunistų vadas Kania
Pagal 1955 m. sutartį su Sov. Sąjunga,
naftos tiekimą iš Viduriniųjų Rytų.
JAV, Britanija 'ir Prancūzija, Austrija ŠVELNI REZOLIUCIJA DĖL ŽMOGAUS įspėjo nepriklausomąsias profesines są
Maršalui Ustinovui buvę pasakyta, kad niekada neturinti susijungti su Vokietija.
jungas, kad jos nesistengtų pasidaryti po
TEISIŲ PAŽEIDINĖJIMŲ
būtų klaida galvoti, ’jog Sov. Sąjunga iš O dabar „Komsomolskaja pravda“ pakai
litine jėga varžytis su valdančiąja ko
liktų sveika po atominio karo ar galėtų tino, kad ji jiau baigianti susijungti su
Amerikos valstybių organizacijos užsie munistų partija, taip pat kritiškai pasisa
tokį karą laimėti.
nio reikalų ministerial aštuonias dienas kė dėl tų .kietos linijos partinių, kurie ne
Vakarų Vokietija.
Taip pat Sov. Sąjunga buvo įspėta ne
karštai ginčijosi dėl žmogaus teisių pažei nori bendradarbiauti su profesinėmis są
Austrijos pramonė priklausanti nuo Vo
pradėti žygio į Lenkiją, nes tai turėtų
dinėjimo. Akivaizdžiu pažeidinėjimu buvo jungomis, ir pasidžiaugė, kad iš Sov. Są
kietijos
kapitalo.
Vokiečiai
Austrijoje
su„katastrofiško poveikio“ Rytų - Vakarų
pirkinėją nuosavybes ir kasmet į Austri kaltinamos Argentina, Čilė, EI Salvadoras, jungos buvo gauta 1 milijardas 300 mil.
santykiams — tai pakeistų žemės rutulio
dolerių tvirtos valiutos.
ją atvykstą 7,4 mil. vokiečių turistų. Kny Haiti, Paragvajus ir Urugvajus.
veidą, ilgam nutrūktų bet kokie pasitari
— Atstatyti, ką žemės drebėjimas su
gų leidyba ir televizijos programos pri
Bet kai Argentina pagrasino išeiti, tai
mai dėl ginklavimosi apribojimo ir prasi
griovė, Italijai reikėsią apie 5 milijardų
klauso
nuo
VOkietnjos.
Ji
dalyvaujanti
buvo
priimta
švelni
rezoliucija,
kurioje
dėtų toks ginklavimasis, koks po antrojo
NATO žvalgybos sistemoje prieš sovieti prašoma stengtis tų teisių nebepažeidinėti. svarų, ir ji norinti gauti 600 mil. svarų
pasaulinio karo dar nebuvo žinomas.
nio ibfoko kraštus.
Dėl Argentinos buvo pateiktas 266 pus paskolos patogiomis sąlygomis iš EEB.
Tačiau senatorius negavo jokio patiki
— Dr. A. Sacharovas ir N. Meimanas
lapių
raportas, (kuriame pagrįstai išvardi
Austrijai
stengiasi
išsiaiškinti,
ar
tie
nimo, kad Lenkija nebus puolama.
kaltinimai yra kilę iš valdžios viršūnių, jami keli šimtai atvejų, kai saugumo orga kreipėsi į Madrido konferenciją, prašyda
nai suėmė žmones, ir jie dingo. Suminėti mi gelbėti įkalintojo Juriaus Orlovo gyvy
ar laikraščio keliami be valdžios žinios.
ŠIMTAI DISIDENTŲ SUIMTA,
dar
keli tūkstančiai tokių dingimo atvejų, bę.
DEŠIMTYS BUVO PRIVERSTI
— Už dvylikametės mergaitės nužudy
kurie
nėra pakankamai įrodyti.
EMIGRUOTI
mą nuteistas amerikietis prašosi atitinka
Įvairūs užsienį pasiekiantieji pareiški
Savo ruožtu JAV administracija net pla mų institucijų nužudyti jį — jis serga
mai leidžia susidaryti vaizdą, kaip nutil
nuoja pasiųsti į EI Salvadorą ir Guatema- ■Skaudžia ir nepagydoma odos liga ir dėl
dami Sov. Sąjungos disldentai.
ią kariuomenės padėti kovoti su revoliuci to nori greičiau mirti.
Per .paskutiniuosius pusantrų metų PRO SATURNĄ, URANĄ IR NEPTŪNĄ niais partizanais. EI Salvadoro karinė
— Tarptautinės žmogaus teisių ko
KGB yra suėmęs apie 300, ėr apie 50 tu
Trejus metus amerikiečių erdvės įtai junta yra gavusi paramos kovai su tais
misijos apskaičiavimu, prez. Videlois va
rėjo emigruoti. Maskvos Helsinkio grupė sas Voyger 1 skrido Saturno planetos partizanais, nors yra nuomonių, kad ta
dovaujama karinės juntos vyriausybė Ar
turėjo 21 narį, 8 areštuoti, 5 turėjo emi linkme, per tą laiką nuskrido netoli mili
valdančioji junta yra nepopuliari ir nerei gentinoje bus be jokių 'teismų sulilkividagruoti, ir aktyvūs liko tik 4. Kai kuriose jardo mylių ir dabar jau praskrido tą kėtų jos remti.
vusi daugiau kaip 5.000 savo piliečių.
respublikose grupės nebeveikia, nes jų vi planetą, kuri turi kažkokį rūko žiedą ir
si nariai areštuoti ar išblaškyti.
apie ją bėgančių 14 mėnulių. Jei nebus
pakeliui kokių nors kliūčių, tas įtaisas
jiems pristatyta pakankamai namų, štai apie 1990 m. išskris iš mūsų saulės siste
prieš 13 metų žemės drebėjimas sugriovė mos tolyn į (kitas.
Bulvės — vienas pagrindinių maisto gai ir sovietiniam piliečiui nebūtinu bui
Praskrido jis lapkričio 12 d. 2.500 my
Sicilijoje Belice slėnį. Atstatyti ten miestaįms vyriausybė buvo paskyrusi 450 mil. lių atstumo nuo Saturno didžiausio mėnu produktų Lietuvoje, šiais metais tapo la ties atributu, anksčiau buvo galima nu
svarų, tačiau 40.000 anos nelaimės palies lio Titano (tai didžiausias mėnulis visoje bai (brangia ir sunkiai prieinama preke. sipirkti tik pagal specialius talonus.
Dabar kilimų parduotuvėse kabo skel
Už bulvių centnerį tenka mokėti 30 rub
tųjų ligi šiol tebelaukia namų ir gyvena saulės Sistemoje, ėr jis yra 77.000 mylių
lių, kas sudaro trečdalį darbininko mėne bimai, kurie ragina pirkti kilimus, už juos
■būdelėse. Tvirtinama, kad anos milijoni atstumo nuo Saturno).
apmokant ne pinigais, bet... bulvėmis.
nės sumos suėjo į mafijos ir į politikų ki
Saturnas yra pagal didumą antroji pla sinio uždarbio. Tokią kainą Lietuvos gy
Ne geresnė padėtis su anglimis. Jos
šenes.
neta (pirmoji yra Jupiteris). Jo diamet ventojas yra priverstas mokėti juodoje
bus parduodamos tik nuo gruodžio 8 d.
rinkoje.
ras yra dešimt kartų toks kaip žemės. Sa
Kai bulvės pasirodo daržovių parduo Tie gyventojai, kurie gyvena namuose be
turnas, kaip Jupiteris, Neptūnas ir Ura
tuvėje, tuoj susidaro Ilgiausia žmonių ei centralinio šildymo, turi patys sukti gal
nas,
yra
sudėtas
daugiausia
iš
dujų.
Jo
Klubo nariui
vas, (kaip išbristi iš susidariusios padėties.
solidi: medžiaga yra apie dvigubai tiek di lė (žr. nuotrauką).
Steponui Juteliui mirus,
Deficitinius
kilimus,
kurie
pagal
sovie

dumo kaip žemės.
ji giminėms ir draugams
Rimgaudas
tų valdžios sprendimą priklauso praban
Tasai pro jį skridęs įtaisas turi bent 10
reiškia gilią užuojautą
visokiausių instrumentų, kurie perduos
Vyčio klubo valdyba ir nuliai
duomenis žemei. Tada gal paaiškės, kas
sudaro (Saturno žiedus — ledas ar uotas.
Ar tai yra sunykusių mėnulių liekanos, ar
palikusios iš tų laikų, kai susidarė plane
tos?
Klubo ilgalmečiui nariui
Saturnas ilšleidžiąs daugiau šilumos, ne
Mykolui Talkačiauskui mirus,
gu pats gaunąs iš saulės. Spėjama, kad
jo žmonai Jadvygai ir giminėms
tai yra pasėka vandenilio ir heliumo skai
reiškia nuoširdžią užuojautą
dymosi jo paviršiuje.
Jis esąs apsuptas didelio energijos
Vyčio klubo valdyba ir nariai
sluoksnio, šimtus kartų didesnio negu Jupiteryje. Nerimą surasti 'atsakymą, kodėl
taip yra.
Titanias, tasai didžiausias Saturno mė
nulis, turįs atmosferą, panašią į tą, kokia
Didžiai gerbiamam
buvo primityviame žemės paviršiuje. Šitai
prof. dr. J. Griniui mirus,
domina tuos mokslininkus, kurie ieško gy
nuoširdžiai užjaučiame
vybės pradų.
mielą jaunimo draugę,
Po 9 mėnesių Šaltumą praskris Voyager
liūdinčią jo žmoną ALINĄ.
2. Jis pasieks tą planetą 1981 m. rugpiūčio mėn. Tas Voyager 2 toliau turės Ura
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga
ną pasiekti 1986 m. ir Neptūną 1989 m.

Skrido ir dar toliau skris

Aprūpinimo problemos Lietuvoje
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EUROPOS LIETUVIS
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NAUJOS KNYGOS
N. A. DIČPETRIO „TRYS DIENOS
PASAULY“

Prieš 'keliolika gražių metų „Europos
Lietuvyje“ buvo pradėjęs reikštis Napo
leonas Aleksandras Dičpetris. Rašydavo
jis daugiausia tokius pusiau feljetoninio
pobūdžio kūrinius. Vėliau pradėjo rašyti
stambesnius pasakiškus dalykus, kuriais
.pasirodė žurnaluose.
Dabar Algimanto Mackaus Knygų lei
dimo fondas išleido jo pirmąją knygą, pa
vadintą Trys dienos pasauly (180 pri.,
kietai įrišta, apipavidalinimas V. O. Vit
kau, kalina 8 dol.).
Knygoj išspausdinta 12 kurinių. Vie
nuolika jų — tekios avangardinės pasa
ko®, o dvyliktasis — moderni jūrininko
meilės 'istorija.
ALFRED ERICH SENN „JONAS
BASANAVIČIUS: THE PATRIARCH OF
THE LITHUANIAN NATIONAL
RENESSANCE“

Alfred Erich Senn, Wisconsin universi
teto Amerikoje profesorius, gimė jau ta
da, kali šveicariškos kilmės jo tėvas iš
Kauno universiteto jau buvo persikėlęs
dirbti .į JAV. Tačiau namuose ir naujaja
me žemyne tebebuvo vis gyva Lietuvos ir
Kauno dvasia (jo motina lietuvė). Sūnu
je ta lietuviška dvasia tebėra tokia stip
ri, kad jis ligi šiol jam nelbe vieną moks
linį darbą yra parašęs lietuviškomis te
momis (kai kur istorinėse studijose jūs
net išryškina Lietuvos įvykiuose tai1, ko
mūsų istorikai bus nepastebėję ar nenorė
ję pastebėti).
O dabar, matyt, jo iniciatyva amerikie
čių Oriental Research Partners pradėjo
leisti Rytų Eurcpos biografijų seriją, ir
tos serijos pati pirmoji knyga yra Alfred
Erich Senn Jonas Basanavičius: the Pat
riarch of the Lithuanian National Renais
sance (90 puslapių, kietai įrišta, 9,50 dol.).

Tai dailiai parašytai biografijai panau
dota nemaža medžiagos.
Šios knygos įvade mokslininkas nuoširdusis lietuvių dlraugas (ir giiminaiitis iš
motinos pusės) taip pat neiškenčiu neme
tęs žvilgsnio atgal į savo tėvo ir savo su
sitiksimus:
„Daugelis šiuose puslapiuose minimų
pavardžių tavo kasdieninės apyvokos žo
džiai namuose, kai aš augau. Mano tėvas
Basanavičių Ibulvo susitikęs vienui vieną
kartą, tačiau kai jis iš pradžių 1921 m. at
sikėlė į Lietuvą, tai kambarį nuomojosi
iŠ Adomo Jakšto-Dambrausko. Jis jau
Šveicarijoje tavo susitikęs Juozą Gabrį.
Kai mano tėvas įsijungė į universiteto fa
kultetą Lietuvoje, Antanas Smetona buvo
jo antrininkas (su kiekvienu j fakultetą
pakviestu svetimšaliu turėjo būti samdo
mas ir vienas lietuvis). Mano tėvas arti
mai įdirbo su Jonu Jablonskiu čr Kaziu
Būga. Juozas Tumas-Vaižgantas buvo ma
no sesers krikštatėvis. Mano pavardė pa
dėjo man susitikti su Steponu Kairiu, My
kolu Biržiška ir 'kitais. Juozas Balčikonis
tavo miano vadovas, kai pirmą kartą lan
kiausi Vilniuje I960 m. vasarą. Jausda-

Pokalbis su svečiais iš Vokietijos Marylande
„Draugas“ rugpiūčio 30 d. išsispausdino
savo bendradarbio VI. (Ramojaus) repor
tažą, kurio dalyje paliečiama ir lietuviš
koji Europa.
Gražią savo reportažo dalį autorius pa
skyrė Elenai Damlbriūnienei, kalbininko
Daimbrčūno našlei, kuri visur suspėja ir
pribūna: ir susirgusius lanko, ir nepajė-

ma$ daug kartų man parodytąjį palanku
mą, aš kaip tik noriu šią knygą skirti sa
vo tėvo atminimui.“
Jo čia suminėtieji lietuviai turėjo ryšių
su J. Basanavičium: jų pavardės kartoja
mos ir mūsų patriarcho (biografijoje.
Tdigi ta biografija dar vienas A. E.
Senno darbas lietuviška tema. Dar vienas,
bet tikriausiai ne paskutinis, (k. b.)
JOKŪBO DAGIO „MEILĖ TARP
PRIEŠŲ“

Praeitais metais „Europos Lietuvyje“
buvo minėta, kad Kanadoje gyvenąs mūsų
žymusis skulptorius Jokūbas D'aigys išleisdino ne tik puikią ir atitiblkamuose sluoks
niuose deramo dėmesio susilaukusią savo
skulptūrų fotografijų knygą-albumą, bet
ir du poezijos rinkinius. Skulptūrą, kuri
gal ir per tą albumą įvesdino jį į tarptau
tines tos 'srities menininkų organizacijas,
jis vislu atsidėjimu praktikuoja j’au (kelias
dešimt metų ir neužleidžia iki šios dienos
(•medis yra jo kaiilp menininko pagrindinė
medžiaga). O poezija jam buvo laikinas
dalykas: jai Jokūbas skyrė daugiausia tik
1946-1948 metus, kai dar neturėjo sąlygų
atsidėti savo pasiruošta) ai specialybei —
imtis kaltelių ir kitokių įrankių ir tomis
priemonėmis iš medžio išdrožti meną.
Tačiau brangina jis ir savo žodinę kū
rybą. Ką anuomet parašė, tai dabar (baigė
išleisti. Šta|i neseniai pasirodė trečioji jo
žodinės kūrybos ’kny^a (didėlio formato
156 puslapiai) — drama Meilė tarp prie
šų. Knyga iliustruota jos autoriaus skulp
tūrų fotografijomis. J. Dagys, tur būt,
maža dabar .tepieišila, bet šioje knygoje jis
pateikia įdomų dalyką. Pats kūrinys čia
yra dvylikos vaizdų drama, tai 'autorius
nupiešė portretus jos veikėjų ir atspaude
knygoje.
Drama parašyta eilėmis. Matyt, kai au
torius rašė savo poemas ir eilėraščius, tai
tavo įsigyvenęs į tą formą. O dramatizuo
jami čia paskutinieji nepriklausomybės
metai ir sovietinė okupacija, kaip tai
vyksta kažkuriame Lietuvos kampelyje.
Tarp visų įvykių įvykėlių laibiausiai išky
la toje dramoje tokio Žaidomo figūra, la
bai neigiamo herojaus, kuris beit kuriomis
sąlygomis stengiasi gerai gyventi, kitus
šokdinti ir išlikti.
Be abejo, nėra vilties, kad ta drama bus
kur nors pastatyta. Tai greičiau vadina
moji! lėzėdrama-, kurios populiarumui gal
trukdytų ir ta eiliuota forma.
Įžangoje į šią knygą J. Dagys, be kita
ko, rašo:
„Man terūpėjo ne aukštinti ar žeminti
jų ('veikėjų) politines pažiūras, bet kurti
literatūrą.“
(k. b.)

Domas Burneikis

Žemaičio atsiminimai
Prie policijos durų minia kiek patriukš
mavo iškeltais pagaliais ir kumščiais Ir
palengva ėmė grįžti į aikštę, iš kur ta bai
si ir kartu didinga procesija buvo prasi
dėjusi ir kurios vienas vienintelis noras
tavo užmušlti nenuoramą mušeiką Pet
rauską. Bet dar negreitai tenurimo, štai
viena moterėlė mano akivaizdoje prišoko
prie dviejų besikalbančių ūkininkų ir,
nuplėšusi vienam kepurę nuo galvos, ėmė
mušti lezgiu kepurės savininką per vei
dą.
— Boba, ar tu patrakai, kon čia dabar
dirbi!! — muštasis barė moterį, kepurę iš
jos rankų ištraukęs.
— Vo, pondeivali tu šventas, aš kvaila
myšlijau', kad pats Petrauskis. Perprašau,
suisėdeli, perprašau! — atsiprašinėjo mo
terėlė sugėdinta.
Dėdė pasakojo, kad tą dieną ne vie
nas gavęs Petrausklo sąskaita. Daugelis
dalyvavome tik žiūrovais, minios nustum
ti prie mušamojo, negalėdami nei pirmyn,
nei atgal pasitraukti.
Kitais metais pagaliau Petrauskį 'Užmu
šė Tveruose tokia pat minia. Baigė savo
gyvenimą žmogus nenuorama.
Į Kretingą. Bebaigiant metus pas dėdę,
Kolytgalio Grakauskas ėmė kalbinti va
žiuoti į Kretingą pas jo giminaitį Kretin
gos kleboną kun. Petreikį. Sumetęs, kad,
ten betarnaudamas, tikriausiai turėsiu
daugiau 'galimybių pasimokyti, tad nesvy
ruodamas sutikau.
Po naujųjų metų pirmo sekmadienio
pavakare atsisveikinau su dėdina, albitem
dėdėm, pussesere Juze ir su pusbroliais
Fekiu, 'su tuo, kuris panašus į tėvo brolį
Vincą ir su Pranu. Atsisveikindami visi
susigraudinome. Ypač dėdė Juozas. Apka
bino, suspaudė ir nepaleidžia, veidą pri
glaudęs prie mano peties. Matyt, abiejų
naujautimas šnibždėjo, kad šis mūsų atsistveifcindmas yra paskutinis .Grįžęs iš
Kaukazo 1918 m., jo neberadau.
Atsisveikinęs, paėmęs į ranką savo ma
žą dėžutę, išėjau į Kottytgalį pas Grakaus
ką. Nežinau, ar tos vietovės buvo toks
vardas, ar tik taip ji pravardžiuojama.

Tekių vietovardžių žemaičiuose esu suti
kęs keletą. Taip vadino žemės gabalus,
įsiterpusius tarp vandenų, tarp miškų ar
šiaip įkulr tolimesnių pievų ar gamyklų ga
le. Iškiliau tiesias per 'užšalusį Saloto eže
rą. Dabar ramu ir saugu eiti. Toks pat
buvo išis ežeras ir gegužės 8 d. pavakare,
įkritusią į vandenį bitelę galėjai matyti
iš labai toli. Trise 'kiaurame laively įrė
męs į to paries Grakausko juodalksnyną
vakariniame ežero krante, kur dar prisi
laikė reti Lietuvos paukščiai baubliai. Bet
staiga užgriuvusi audra su perkūnija ir
liūtimi vos nepalaidojo mūsų ežero dug
ne. Plaukti tik vienas Ruvells temokėjo, o
mudu su Bladžiu būtume kaip akmenys
nugrimzdę.
Pas Grakauską jau radau busimąjį sa
vo bendradarbį Joną Liaiugiminą (ne har•monistą). Tas Jonas buvo laibai panašus
į piešiamuosius mongolus. „Ir tas mongo
lais bus vyresniuoju bernu ten Kretingo
je,“ galvojau', žiūrėdamas į šį pirmą kar
tą matomą žmogų. Jonas pasirodė perdė
tai mandagus ir baimingas: vos kas
krepšt, jau ir šoka (jis. Ir ilgai pralšyd'lnosi prašomas 'atsisėsti. Ir sėdi kaip ant ža
rijų. Mums vakarienę padavusį, Grakaus
kienė vos priprašė jį atsisėsti prie stalo.
— Ką duod — imk, ka muš — bėk, —
juikavo šeimininkė, sodindama Joną.
Abu Grakauskai tavo labai simpatiški
Ir mumis rūpinosi, tarsi savo sūnumis.
Šeimininkė buvo mažutė ir nepaprastai
smulki. Ji, dėdama ant stalo valgius, vis
mlus ragino (ir ragino valgyti, nes,, esą, ke
lias tolimas, tai reikią gerai prikrauti at
sargų. Ir (krovėme, ypač aš. O 'šeiminin
kas ikEIrmėlei nuraminti pylė į stiklelius
nuo šaknelių ir pats, neatsilikdamas nuo
mūsų, gėrė.
Išvažiavome tuojau po pusiaunakčio.
Užmigti nepavyko. Nors apie Kretingą bu
vau jau girdėjęs iš ponytėlės Razvadauskienės, (bet rūpėjo nauja vieta, darbas,
apUnlka. Vežė mudu Grakausko kaimynas
senukas Rekašius, rodos, iš Kliokų kai
mo. Rekašius pasirodė simpatiškas senu
kas, šnekus ir daug matęs. Jos jau daug
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Su lietuviais
pasaulyje

DAILININKŲ PARODOS

Kurį laiką gyvenęs Anglijoje dail. An
tanas Petrikonįs (Dzūkas) Čikagos Jauni
mo centre įsuruclšė savo darbų parodą.
Amerikos lietuvių spauda rašo, kad A.
Petrikonio paveikslų tematika yra įvairi,
vienur jis realistas, kitur abstraktas, o
dar kitur romantikas simbolistas.
'Los Angeles šv. Kazimiero salėje buvo
suruošta dail. J. Juodžio fantastinių pa
veikslų paroda.
Savo paveikslus jis išraižo įvairiaspalvė,
miis juostomis, o tose juostose dar įpaišo
vaizdų.

gius į bažnyčią nuveža ar į kapines lantimųjų kapų aplankyti, ir savo išaugintomis
gėlėmis altorių papuošia, ir pyragaičius
iškepa kurioms nors lietuviškoms sukak
tuvėms.
O toliau su mažyte įžanga pateikiame
savo skaitytojams, ką reportažo autorius
palpasalkojo apie žymiuosius svečius iš Eu
ropos Dambriūnų namuose čir jų pasisaky
mus:
„Vieną popietę vėl aplankėm Damlbriūnų namus Vašingtono pašonėje, Marylan
de. Kaip 'gražu čia vasarą: sodas ir 'gėlės,
kurios ils čia nukeliauja ir į Šiluvos koply
čią, ir į ligonines, ir į pažįstamųjų na
mus. Viduje teibeprikrautos knygų, žurna
lų ir rankraščių lentynos — tai a. a. kalbi
ninko L. iDambriūno palikimas, rūpestin
gai žmonos ir vaikų saugomas. Kai ku
riuos rankraščius pasiruošęs išleisti Li
tuanistikos institutais. Tikėkime, kad pasi
rodys keli tomai. Kol pajėgė, pomirtinį
kalbininko palikimą tvarkė-redagavo St.
Barzdulkas. Dabar darbą tęsia kiti.
Pas E. Dambrfūnienę atvykę svečiai iš
V. Vokietijos: dukra Marytė ir jos vyras
Andrius Šmitai. Andrius — V. Vokietijos
LB krašto valdybos pirmininkas, praėju
sių metų Jaunimo kongreso V. Europoje
•rengėjų komiteto buvęs pirmininkas. Ma
rytė — Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio vedėja, šimtaprocentinė lietuvaitė, iš
kurios lūpų plaukia taisyklinga kalba,
įžiebta jos 'tėvelio kalbininko ir jos mamy
tės. Taip pat 'ir Andriaus Smito lietuvių
•kalba pavyzdys jaunimui.
Mūsų ilgo ipckalbio, sakyčiau, pagrindi
nė ;tema tai Vasario 16 'gimnazija V. Vo
kietijoje, kurios labui ir tolimesnei egzi
stencijai 'abu Šmitai, kaip ir visa etile lie
tuvių tiek V. Europoje, tiek ir Amerikos
žemynuose, Skiria nemažai jėgų. Abu
Smitus džiugina naujojo gimnazijos direk
toriaus J. Kavaliūno paskyrimas. Jie tiki
si, kad su J. Kavaliūno atvykimu gimna
zijoje prasidėsiąs naujas laikotarpis, kad
į mokinių eiles įsijungs eilė V. Europoje
gyvenančių jaunuolių, taip pat atvažiuos
ir iš 'kitų (kralštų. Ir mes, vašingtoniškiali,
galim pasididžiuoti gitmnazijon mokytojau
ti (išlydėję mūsų kolonijos atstovę Joaną
Vadaiulaitytę, Joanos dlr rašyt. Antano Vai
čiulaičių dukrą, šiais mokslo metais 'gim
nazijoje dirbs 13 pilnų mokytojų ir de
šimt talkininkų, tarp jų du prieš kurį lai
ką 'atvykę iš Lietuvos. R. Tesnava ir litua
nistė V. iPancerfenė.
Prisiminęs V. Vokietijoje prieš dau
gelį metų praleistas dienas, A. Smitui pa
minėjau ir Anglijos lietuvį, buvusį poka
ryje Flensburgo miesto butų komendantą
ir ėjusį įvairias kitas aukštas pareigas
majorą J. Liūdžiu.
— O, taip, — prabilo A. Šmitas, — per
nai jis tavo atvykęs į Jaunimo kongresą.
Jo vaikai kalba lietuviškai. Jis buvo juos
atsivežęs!
Pasirodo, kad maj. J. Liūdžius, baigęs
savo tarnybą V. Europoje, vėliau buvo pa
skirtas Britanijos konsulu šiaurės Vietna
me. Dabar, išėjęs į pensiją, neužmiršta lie-

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga gra
žiai išleido Algirdo M. Budreckio sureda
guotą ir ils dalies jo parašytą veikalą „Ry
tų Lietuva — istorinių bei etnografinių
studijų rinkinys“. Veikalas milžiniškas —
net 628 puslapių. Su juo tikimės plačiau
skaitytojus supažindinti kiek vėliau.
KIEK LIETUVIŲ IMIGRAVO l KANADĄ
O dabar mus pasiekė informacija, kad
1978 m. iš Lietuvos į Kanadą apsigyven
tas veikalas netrukus bus išleistas ir ang
lų kalba. Verčia pats redaktorius dr. A. ti atvyko 4 vyrai ir 4 moterys. Iš jų 2 as
menys buvo daugiau kaip 65 m. amžiaus
M. Budreckis.
ir 1 jaunuolis.
Gimusių ar gyvenusių Lietuvoje į Ka
NAUJA VILNIAUS KRAŠTO (LIETUVIŲ
nadą 1978 m. atvyko 23 asmenys: 2 iš
SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Austrijos, 1 iš Anglijos, 1 iš Egipto, 4 iš
Spalio 11 d. Vilniaus Krašto Lietuvių
Izraelio, 2 iš Pietų Afrikos, 7 iš JAV, 1
Sąjunga turėjo Čikagoje savo suvagia
iš Kinijos ir 5 ūš kitų valstybių. Jų tarpe
mą.
buvo 3 asmenys su Lietuvos pilietybės pai
Jame naują centro valdybą nutarta su
šais.
daryti ilš JAV ir Kanados. Pirmininku iš
rinktas A. Misiūnas (JAV), vicepirm. J. ATGARSIAI APIE „MAP OF POLAND"
Gaižutis (JAV), vicepirm. B. Saplys (Ka
„Nepriklausoma Lietuva“ išsispausdino
nada), sekr. V. Osteikienė (JAV),, ižd. V. iŠ „Europos Lietuvio“ „Map of Poland“
Gurka (JAV), spaudos vadove E. Bulotie žemėlapį, kurį lenkai buvo pateikę Jung
nė (JAV), spaudos fondo Vadovu J. Clfeė- tinėms Tautoms pokario metu. O išsi
nas (Kian.), nariai S. Vairanlka (Kan.) ilr spausdinę dar pridėjo:
P. Česnulis (Kan.). Revizijos komisija: J.
„Šis žemėlapis turėtų visiems atmerk
Lekas, J. Vinciūnas ir D. Šukelis (visi iš ti akis, kuriems lenkų agentai jau buvo
JAV).
užmetkę. Vis tik keista, kad lietuviai, ži
noję apie šį žemėlapį, iki šiol nuo lietu
Išrinkta trejiems metas.
viškos visuomenės slėpė, šis žemėlapis
25-OJI KANADOS LIETUVIŲ ĮMENA turėtų būti įteiktas estams, latviams <ūr
Spalio 12 d. Hamiltone įvyko tradicinė kitoms tautoms, į kurias lenkų nagai nu
25-oji Kanados Lietuvių diena. Pati diien- kreipti, ir dėti pastangas sudaryti iš tų
na buvo paskelbta miesto burmistro J. tautybių sąjungą ne vien prieš rusiškąją,
A. Macdonald ir įteiktas jos paskelbimo bet ir prieš lenkiškąją hegemoniją, nes
aktas, kuriame buvo paminėta 40 m. Lie- ka’p balta, taip ir raudona okupacija yra
vienoda ir vieno tikslo siekią“.
tuvois okupacijos 'sukaktis ir kt.
Šventėje dalyvavo 300 meninės progra
„ČIČINSKO“ DAR NEUŽMIRŠTAME
mos atlikėjų ir 200 sportininkų. Ta proga
Sydnlėjaus (Australija) lietuvių teatras
burmistrui buvo įteikti specialūs marški „Atžala“ pastatė Kosto Ostrausko fantas
niai su Kanados Lietuvių dienos emblema. tinį veikalą „Čičinską“.
Burmistras čia palt nusivilko 'švarką ir
„Atžala“ ta pačia proga atšventė savo
užsivilko lietuviškus marškinius.
25 metų jubiliejų.
Be kita ko, Čičinsko tikroji pavardė bu
vo 'Vladislovas Viktorinas Sicinslkis, gi
tuvių (ir net išmokęs savo vaikus, trečios męs tarp 1614-1621 metų, dar gyvas bu
kartos Britanijos lietuvius, lietuviškai vęs 1673 m. Lietuvoje turėjęs daug dvarų,
kalbėti!. O kiek savo metu pokaryje maj. tarp jų Upytės dvarą. Apie jį tavo sukur
Liūdžius gero yra padaręs anglų zonoje ta daug padavimų.
gyvenantiems lietuviams.“
Padavimus apie jį sukurti (greičiausiai
Pasiskaitę apie Marytę Dambriūnaitę- pagrindo sudarė ir tas faktas, kad Čičins
šmitienę,' be kita ko, „Europos Lietuvio“ kas (buvo ne katalikas, o reformatorius.
Api’e Čičinską plačiai žinomą poemą
benidlrad’arbę, norėtume priminti, kald’ jos
'brolis, Antanas Dambriūnas, tarnybiniais yra sukūręs Maironis.
reikalais šen ir ten važinėjąs, pastovią ba
DU JAUNUOLIAI SPAUDOS DARBE
zę iš kur nors įgrįžęs turi Londono Lietu
viu Namuose. Todėl daugumais šio miesto
Amerikos lietuvių j'aunimo veikėja
lietuvių jiį gerai pažįsta. Ne, ne tik šio Emilija SakadolskScnė ilr Linas Rimkus
miesto. Kadangi jis, matyt, judrumu atsi dalinai pradėjo dirbti „Draugo“ redakci
gimęs į savo motiną, tai jį pažįsta daiuig jom
kas Britanijoje, nes jis, kai trik sąlygos
Albu jie yra jaunosios kartos lietuviai
leidžia, nuvažiuoja ir į kitus šio krašto ir „Pasaulio Lietuvio“ redakcinio kolekty
miestus į letuvių renginius.
vo nariai.

kartų 'buvojęs ne tik Kretingoje, bet ir
Klaipėdoje, Tilžėje ir net KairaDaučiulje.
Kokiais •reikalailB jis važinėjo — nepasa
kė. Greičiausiai kontrabandos reikalais.
Plungę pa)Sile|kėme ibeautltant . Fliunigė
buvo vienas žydiškiausių žemaičių mies
tų. Bet užtat jį puošė Oginskio puošnūs
rūmai, aplink rūmus 'didelis ir gražus
piairkas su gražiomis eglėmis — milžinais
Ir puikioji Babrungą, kuri tuojau už ka
pinių suko malūno girnas. Dar čia yra la
bai įdomi kalva, stovinti daubos lygumoje.
Nepriklausomybės metelis, kaip pasako
jo plungiškiai, Plungės teisėjas, nuo Žarėlnų Paminėjų dvarelio savininkas (gai
la, pavardės neprisimenu; 1941 m. birželio
14 d. rusų ištremtas į Sibirą kartu su žmo
gų gražiomis vasaros pavakarėmis į šią
kalvą eidavo popietinės arbatos gert).
Sekretorius, eidamas paskui, nešdavo vir
dulį, o pats teisėjas visus kitus priedus.
įvažiavus i turgavietę, įkrito į akis pa
čiame jos vidury stovįs raudonų plytų na
mas su daugybe krautuvių. Rekašius pa
aiškino, kad tai Plungės dvaro namas, iš
nuomojamas žydams krautuvininkams.Tškabos visos rusiškos, tik vienur kitur
po .nustlškojo ir žydiškai parašyta.
Šiandien čia buvo turgadienis, tad tur
gavietėje jau stovėjo keletas vežimų su
šienu ar malkomis. Arčiau maldyklos ri
kiavos klumpininkai, dar arčiau škapliernJnlkų palapinės stovėjo.
— O, kiek Čita klumpininkų! — garsiai
nustebau, pamatęs visą eilę (jų.
— Plungė garsiausia klumpėmis. Plun
giškės mergaitės ir į bažnyčią eina klum
pėtos. Plungiškiai klumpdirbiai geriausias
klulmpes padaro. Ir koja jaučiasi kaip čeveryke, — šneka Rekašius, važiuodamas
pro klumpininkus ir plungiškių klumpes
gimdamas.
Pailsinti ir pašerti arklius sustojame
pašventory prie aukštos mūrinės varpi
nės. Ta varpinė nepriklausomybės metais,
rodos, buvo pripažinta architektūriniu
paminklu Bet tada mums visa tai nerūpė
jo ir apie tai nieko neišmanėme. Mes bu
vome sušalę ir nusisėdėję nepatogiose ro
gių sėdynėse, tad skubėjome greičiau
lipti lauk iš rogių ir mankštinti kojas.
— Pavelzėsma, kon ta ponia Grakaus
kienė mums čia įkrovė, — kalbėjo senu
kas, dėdamas ryšulį ant sėdynės, kai jau

buvo arklius pašėręs ir juos gūniomis apdangstęs.
,
— Palaukite, vyra, dar neės&it©! Čia ka
žin kon įgaspaderius mon įkišo, — sustab
dė mudu jau bečiumpančius už dešrų,
pato rausdamasis 'apsiausto apatinėse ki
šenėse. Ilgai ieškojęs, ištraukė pusbonkę
degtinės.
— Poliuapiritovka, vyra! — sušuko jis,
rodydamas mums raudoną etiketę (60%),
ir pliaukštelėjo liežuviu. — Brač, kai to
kios išmeti burnelę, tai šiluma nueina li
gi pat (kulnų! — gėrisi jis, sukiodamas
bonkutę rankose.
Išmušęs kamštį į platų delną ir ranko
ve nusišluostęs lūpas, patraukė gerą
gurkšnį. Paskui, kakliuką nubraulkęis del
nu, padavė mums su Jonu. Rekašius buvo
teisus. Išgėręs to skystimo gerą sriubsnį,
pajutau sruvenančią visu kūnu šilumą.
Iš Plungės išvažiuodami, vos nenuslritome nuo stataus skardžio, sukdami pro
aštrų Šventoriaus tvoros kampą, kuris rė
mėsi į siaiuroką Plungė-Kartena vieškelį.
T4k Rekašiaus sugebėjimu valdyti arklius
išvengėme nelaimės. Tais pavojingas ke
lio kampas ištiesintas įtik nepriklausomy
bės metais, nukertant šventoriaus kampą,
— O! Kokia didelė upė! — įsušukau, pa
matęs ilgą medinį 'tiltą, nes tokios upės
savo gyvenime nebuvau dar matęs.
— Tatai mūsų Minija! Ta pati, kuri ta
vo dėdės laukų gale išteka iš Pla’tlinalio
ežero, — su pasididžiavimu paaiškino se
nukas, balsą paspausdamas ties žodžiu
„mūsų“. iNlielkaip negalėjau patikėti, kald
tas mažas griovelis, kurį be vargo žargs
čiau teln prie Platinalio .ežero, būtų vir
tęs čia tokia didele upe.
žingsniu per tiltą .važiuojant, mūsų se
nukas virto tikru poetui—■ tiek jis mokėjo
gėrėtis 'Minija, jos gražiaisiais krantais,
kurių krūmynuose įbiirželio pradžioje šim
tai lakštingalų lakštuoja. O jau kai Mini
ja patvinsta ledonešio metu, tai negali at
sigėrėti: lankos virstančios ežerais be pa
baigos.
Apie dešimtį kilometrų pavažiavę, to
kiu pat mediJniu tiltu pervažiavome .antrą
kartą per tą „mažutę“ Miniją ties pat
Kartenos miesteliu. Kartenos miestelis
įsikūręs Minijos slėnio dugne ir dėl to,
kaip paaiškino Rekašius, pavasario potvy
nių metu daug sodybų apsemia. Arčiau

„RYTŲ LIETUVA“ VERČIAMA I
ANGLŲ KALBĄ

upės trobesiai pastatyti ant, dirbtinai su
pūtų kaiuiguriukų. Kiemuose matėsi ,.vo
žtai“, ant (kurių (potvynių mietu deda len
tas, tuo būdu pasidarydami lieptus iki
kielio pylimo.
Iki Plungės ir dar šiapus 'beveik iki
Liepgirių sniego buvo tiek apsčiai, kad
plungiškių ūkininkų laukuose gausių tvo
tų tik galai tebuvo matyti iš po sniego. O
nuo Kartenos Kretingos link sniego tiek
sumažėjo, kad didesnį (kelio galą ėjome
pėsti!1, nes ant kelio vietomis visai nebuvo
sniego. Pirmąsyk tai matant, buvo įdomu
ir keistai atrodė. Pagaliau pasiekėme
Kretingą. Ji man pasirodė tada neįspū
dinga. Turgavietės vidury pastatyta rusų
cerkvė, papuošta cibuTlboikščiiais, kaip sa
kė Rekašius, ola visai netiko.
— Ir kam čia tos reikėjo?! — 'garsiai ir
nelauktai nusistebėjo Jonas, kuris visą
kelią buvo tylus, kaip nebylys.
— Kad badytų žemaičiams akis, — kar
čiai tarė senukas.
Iš aikštės pasukę į dešinę ir siaura gat
ve kiek pavažiavę, pasiekėme nedidelę
aikštę, kurios dešinėje buvo aukšta akme
ninė tvora, o už jos sodinąs. Kairėje aukš
tas Akmenės dešinysis (krantas ir Kretingsodžio kaimas, o priešais maldykla su
vieniu’ aukštu bokštu. Bokšte buvo didelis
laikrodis, kuris, kaip sakė Rekašius, va
landos ketvirčius mušė į mažiausiąjį var
pą, pusvalandžius i vidurinį ir valandas į
patį didįjį...
Dviejų aukštų vienuolyno rūmai suda
rė didelį ketvirtinį pastatą, galais pri
glaustą prie maldyklos dešiniojo šono,
tuo būdu palikdami vJdūry mažiuką už
darą kiemelį, kuriame skundo kėlios eg
lės ir šiek tiek krūmelių. Pirmoji Kretin
gos maldykla įsu vienuolynu buvusi deši
niajame Akmenės krante. Dabar toje vie
toje bebuvo tik maža sena koplytėlė. Ten
tatai' buvęs palaidotas devyniolikos mėne
sių -amžiaus miręs Chodkevičiaus sūnus.
Kad (buvo pastatyta ši maldykla su vienuoiiyniuį to mažojo numirėlio palaikai!
buvę atgabenti su didžiausiomis iškUmėmlis iš anapus Akmenės ir įkurdinti po
didžiuoju aukuru, įruoštame Chodkevičių
rūsy. Teln vėliau afi jį pamačiau šalia Ore
lių (kitų karstų.
(Bu> daugiau)

•
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EUROPOS LIETUVIS

Kodėl niekinama lietuviu tautos praeitis?
(Atviras laiškas DLK VYTAUTO vainikavimo dieną.)

(iš „Aušra“ Nr. 20, 1980 m. sausis)

Sugrįžkime prie kunigaikščio Vytauto.
Bene didžiausias Vytauto nuopelnas yra
jo strateginis indėlis Žalgirio kautynėse.
B. Dundulis pažymi: „Žalgiryje sužlugo
Teutonų ordino sieMImias sukurti didelę
vokiečių valstybę rytiniame Pabaltijy ir
užtikrinti vokiečiams viešpatavimą Rytų
Europoje. Žalgiryje Teutonų ordino kari
niam ir politiniam prestižui buvo suduo
tas naikinantis smūgis, nuo kurio jis pil
nutinai jau neatsigavo“. Kartu reikia pa-

Vytautas Didysis

sakyti, kad ši pergalė „nepaprastai iškėlė
Lietuvos ir Lenkijos prestižą ir jų tarp
tautinę reikšmę“ (B. Dundulis, Lietuvių
kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės, p. 6970).
Istorijos m. k. M. Jučas tvirtina, kad
„Žalgirio mūšis buvo tarptautinės reikš
mės įvykis. Konstanco bažnytiniame susi
rinkime buvo pareikšta, kad tokio didelio
valstybės sutriuškinimo tais laikais negir
dėta visame pasaulyje. (...) Jis tapo did
vyrišku pavyzdžiu ir slavų tautoms, ko
vojusiems už savo laisvę. (...) Tik jo dėka
rytų tautos išsigelbėjo nuo vokiškojo pa
vergimo“ (Lietuvių karas su kryžiuočiais,
V„ 1964, p. 272-273).
Labai teigiamą Vytauto charakteristiką
pateikia rusų istorikas J. Lappo: „Ir ta
Savo tolerancija Vytautas ryškiai skiriasi
nuo visų Europos monarchų, savo amži
ninkų. Tuo metų, kai Vakarų Europoje
liepsnojo laužai, kur deginami eretikai, iš
drįsę kitaip žiūrėti ir kitaip mąstyti įvai
riais tikybos klausimais, Vytautas savo
valstybėje leidžia laisvai tikėti visiems
'gyventojams. Ir įvairių tikybų krikščio
nims, ir žydams, ir mahometonams, ir pa
gonims. (...) Vytautas savo aiškiu stipriu
protu suprato tekios tolerancijos būtinumą
ir reikšmę valstybės gyvenimui, nors
bendrai visuomenės pripažintas tas daly
kas buvo tik po ilgų šimtmečių“ (J. La
ppo, Istorinė Vytauto reikšmė, — „Praei
tis“, 1933, t. II, p. 52).
O ką Vytautas davė Lietuvai? „Lietū
tavai Vytautas paliko savo įstatymus, ir
jos valstybės veikėjai ėjo jo mokyklą. Jie
išaugo ir subrendo Vytauto iškeltos Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės sava
rankiškumo idėjos maitinami. (...) Vy
tautas, pagaliau, paliko Lietuvai ir savo
garsųjį vardą. O tas vardas buvo jau iš
tisa programa“ (ten pat, p. .68-70). Mes
savo ruožtu priduriame, kad Vytauto iš
puoselėtos Nepuikiau somos Lietuvos idė
jos ir šiandien įkvepia mūsų tautą, teikia
jai dvasinę stiprybę.
Neapykanta Lietuvos praeičiai buvo pa
demonstruota tuoj pat po Lietuvos įjungi
mo lį TSRS. Jau 1940 m. liepos 25 d. Kau
no universitetui buvo atimtas Vytauto Di
džiojo vardas. Net vokiečiai neišdrįso taip
pasielgti, nors jie niekada neužmiršo Žal
girio.
Bet, pasirodo, komunistai ne visada bu
vo tokie principingi lietuviškųjų „grobi
kų - feodalų“ atžvilgiu. Prasidėjus 'karui,
į Maskvą pabėgę tarybiniai aktyvistai
staiga puolė liaupsinti Lietuvos kunigaikš
čių galybę, idealizuoti „feodalinę“ praei
tį. Patriotizmu netikėtai sužibėjo K. Kor
sako kūryba (pvz., jo publicistikos rinki
nys „Prieš amžinąjį priešą“, antologija
„Amžinoji neapykanta“ ir kt.). O 1944 m.
pavasarį Zimano, Nikitino ir Afonino vaidovauj'ama Trakų partizanų brigada pasi
vadino DLK Vytauto vardu. Stalinas mo
kėjo komunistinį „principingumą“ pa
kreipti sau palankia linkme...
Tačiau dar karui nesibaigus, įvyko toks
pat stalgus propagandinis persiorientavi
mas. Sučiupęs pergalę į savo nagus, Sta
linas atsisakė Lietuvos kunigaikščio pagal
bos. Mat, išvijus vokiečių okupantus, pat
riotinės nuotaikos atsisuko prieš jį patį,
Sukeldavo jau ne antivokiškas, o antita
rybines aistras. Ir taip Stalinas paskelbė
kovą Lietuvos kunigaikščiams, bet kokiai
„feodalinei ar buržuazinei“ Lietuvos pra
eičiai. Kaip ugningas raginimas į šį „kry
žiaus žygį“ nuskambėjo A. Sniečkaus kal
ba iš LKP (b) CK VII plenumo tribūnos:
„Daugelyje Lietuvos miestų tebestovi bur

žuazinės Lietuvos laikais pastatyti pa
minklai, kurie neturi nieko bendro su lie
tuvių tautos istorija ir kultūra. (...) Lie
tuvos KP (b) CK agitacijos ir propagan
dos skyrius turi artimiausiu laiku paruoš
ti buržuazinės praeities paminklų pašali
nimo planą“ („Vykdyti VKP (b) nutari
mus“ — „Komunistas“, 1945, Nr. 1).
Na ir prasidėjo „šalinimas“! Pirmasis
„klaidas“ taisyti griebėsi pats Trakų par
tizanų brigadas „krikštatėvis“ Zimanas.
Kiti puolė kapoti pakelių kryžius, versti
koplystulpius.
Aukščiausią „budrumo“
laipsni pasiekė tuometinis Kauno Karo
muziejaus direktorius J. Apuokas - Mak
simavičius. Besiautėdamas jis metalo lau
žui atidavė netgi bolševikų tanką,kuirjį Lie
tuvos kariuomenė 1919 m. mūšio lauke
buvo atėmusi iš Raudonosios armijos.
1946 m. iš Kauno universiteto antrąkart
buvo atimtas Vytauto Didžiojo vardas.
Šiandien įsunku apskaičiuoti, kiek kul
tūros vertybių buvo sunaikinta to barba
riško siautėjimo metais, sunku apsakyti,
kokia žala tuo buvo padaryta mūsų tau
tai. Ir juo tragiškiau, kai aplinkui matai
tebežiojėjančias stalinizmo žymes. O juk
būtų galima bent išoriškai jas užmaskuoti.
Prisiminkime vėl Jurbarke stovintį Vy
tauto paminklą. Nuo sunaikinimo jį, tur
būt, išgelbėjo autoriaus Grybo vardas.
Apdaužę paminkle iškaltus Gedimino stul
pus, nuplėšę lentą, sugriovę tvorelę, „Sta
lino sakalai“ paliko jį sunykimui. Kiekvie
nas, nuvykęs į Jurbarką, gali įsitikinti ap
gailėtina paminklo būkle. O juk ššs V.
Grybo kūrinys įtrauktas į LTSR dailės pa
minklų sąrašą (Nr. 999). Neužtenka tik
inventorizuoti — būtina laiku bent užkirs
ti kelią paminklo sunykimui. Spaudoje
nuolat minimas partijos ir vyriausybės
rūpestis praeities kultūros vertybių išsau
gojimui. Štai, pavyzdžiui, neseniai (Išleis
toje č. Kudabos knygelėje „Jei iš Vil
niaus keliausi“ (84 p.) paminėtas Perlojo
je „tarybiniais metais restauruotas kuni
gaikščio Vytauto paminklas“ (jo autorius
—■ Petras Tarabilda). Tiesa, savo laiku ir
šis paminklas buvo planuojamas sunaikin
ti. Norėta jį susprogdinti, tačiau kažkam
šovė į galvą, kad gali nukentėti miestelio
pastatai. Tuomet užmetė lyną ir bandė su
traktoriumi nuversti. Paminklas aptrupė
jo, bet nepasidavė. Pasirodo, jo statytojai
buivo tiek įžvalgūs, kad viduje įbetonavo
du geležinkelio bėgius... Nieko nepešę,
„buržuazinės ideologijos naikintojai“ tu
rėjo pasišalinti. Vėliau, pasikeitus aplin
kybėms, paminklo griovimo žymės buvo
užmaskuotos.
Kodėl taip nepasielgus su Vytauto pa
minklu Jurbarke? Juk artėja 550-osios
Vytautas mirties metinės. Aišku, kai kam
gal ir labai nemalonus Lietuvos galybės
priminimas. Kas visą gyvenimą įpratęs
tik niekinti savo itautą, tas jau netaps
patriotu. Tačiau propagandiniai sumeti
mai verčia ir juos taikstytis. Štai Kaune,
Rotušės .aikštėje, prieš kelis metus pasta
tytas paminklas Maironiui, Vilniuje res
tauruota šv. Jono bažnyčia; joje bus įmū
rytos paminklinės lentos Sirvydui ir Dau
kantui. Bet Jurbarke, Vytauto parke, no
ram nenorom peršasi mintis, kad pamink
lų statymo politika nuo Jekaterinos laikų
nelabai tepasikeitė...
Vilnius— Jurbarkas, 1979 m. rugsėjo 8-oji
kun. Algirdas Močius Kęstutis Subačius
kun. Virgilijus Jaugelis Julius Sasnauskas
Mečislovas Jurevičius Liutauras Kazakevi
čius.
Leonas Laurinskas Romualdas Trachimas
Jadvyga Petkevičienė Algirdas Statkevičius
Jonas Petkevičius
Antanas Terleckas
Zigmas Šarvindkais
Vladas Šakalys
Arvydas čekanavičius Jonas Protusevičius
Vytautas Bastys
■
Petras Cidzikas
Henrikas Sambora Jonas Volungevičius
Ona Poškienė

KIAULĖS IŠKNISO SENUS PINIGUS

Pietinės Moravijos srityje Čekoslovaki
joje kiaulės iškniso daug senų 'pinigų —
ten surasta apie 500 sidabrinių viduramži'aiiis kaitų monetų.
Tos monetos kaltos Bohemijos karaliaus
Vladislavo II valdymo laikais tarp 1471
ir 1516 metų.
TĖVAS LAIKĖ ĮKALINĘS VAIKUS

Melbourne, Australijoje, į teismą pate
ko imigrantas jugoslavas Miroslavas Kolafcas, kuris sugaudė pabėgusius keturis
savo vaikus :ir neteisėtai įkalino.
Jis turi aštuonis vaikus, kurių vyriau
siasis yra jau 21 m. amžiaus, bet niekur
jų neišleidžia, nes pasaulis esąs pilnas
blogybių. Namus jis yra apsitveręs 13 pė
dų tvora ir turi visokių sekimo aparatų.
Prokuroras teisme sakė, kad jo saugumo
sistema yra geresnė negu kalėjimo.
Moterų liežuvis yra kardas, ir jos rūpi
nasi, kad jis nerūdytų.
Kinų priežodis

. Juo aukštesnis esi, tuo labiau būk nusi
žeminęs.
Saliamonas

S.I. kongresas Madride
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Socialistų Internacionalas, pirmiau bu
Kolektyvinė visų tautų ir bendruome
vęs beveik išimtinai Europos socialistų nių teisė į apsisprendimą yra integralinė
sąjūdis, per pastaruosius metus išsiplėtė į žmogaus teisių dalis. Kiekviena tauta tu
visus kontinentus. Jo XV kongresas, posė rėtų turėti nepaneigiamą teisę laisvai ir
SPORTO NAUJIENOS
džiavęs lapkričio 13-16 dd. Madride, su be pašalinės prievartos pasirinkti sau po
traukė per 400 dalyvių, suvažiavusių iš litinę santvarką. Kiekviena tauta turi tei
Estijoje surengtose Sov. Sąjungos ralio
viso pasaulio. Prieš kelerius metus atgai sę pasirinkti demokratinę santvarką, ku lenktynėse 1 automobilių klasės čempio
vintoji Ispanijos socialistų darbo partija rioje bus prisilaikoma pagrindinių žmo- nais tapo kauniečiai 'broliai Kastytis ir Artulrėjo gerokai pasitempti, omgainzuodiam gaus teisių.
vyldas Girdauskai.
tokį 'didelį suvažiavimą, kurio šūkis
Broliai Girdauskai lenktyniaus tarptau
Kiekviena tauta turi teisę turėti savo
skambėjo: „Taika, laisvė, solidarumas“. tautinį ir kultūrinį identitetą. Tai reiškia, tinėse ralio lenktynėse Anglijoje, kaip ra
Atidarydamas kongresą, S.I. pirmininkas kad kiekviena tauta gali priešintis bet šoma „Tiesoje“.
Willy Brandt kaip tik ir .pažymėjo to pa kokiai kolonijinei ar neokolonijineii val
Per pirmąsias Europos taurės krepšinio
saulinio darbo sąjūdžio vaidmenį ir jo džiai ar bet kokiai tautinės diskriminaci pirmenybes Osle (Norvegija) Kauno „Žal
programą ateinančiam dešimtmečiui. Jis jos ar priespaudos formai.
giris“ žaidė su norvegų „Sandviko BBK“
pabrėžė, kad neatsižvelgdami į netikrą
Toliau pranešime sakoma, kad atoslūgio ir laimėjo 101:68 rezultatu.
ateitį, socialistai turi tęsti kovą dėl lais procesas neturi ribotis vien tik valdžios
Kauno „Žalgiris“ per Sov. Sąjungos
vės, teisingumo, už taikingą, o ne barba viršūnių susitikimais, bet turi taip pat
krepšinio rungtynes išsikovojo 2 vietą.
rišką pasaulį.
leisti Rytų ir Vakarų piliečiams laisvai
Zaporožėje (Ukraina) įvykusioje irkla
Austrijos kancleris Bruno Kreisky, ana susitikti ir pasikeisti savo patyrimais bei vimo regatoje antrą Vietą išsikovojo J.
lizuodamas tarptautinę padėtį, pasakė, kad nuomonėmis. Socialistai remia visas pa Pinkus ir J. Narmontas (Maskvos oiimpiaper pastaruosius 16 mėnesių ta padėtis pa saulio tautas, kovojančias dėl žmogaus do bronzos prizininkai), irklavę dvivietę
saulyje visiškai pasikeitė. Sovietų invazi teisių, ir visus tuos, kurie bet kuriame su vairininku N. Nižnęgorodovskiu.
ja Afganistane, įvykiai Irane, karas tarp krašte yra represuojami už tai, kad yra
Tokioje pat valčių klasėje R. JoneVičiūIrako ir Irano priartino pasaulį prie vi įsijungę į tą kovą. Socialistai taip pat
suotinės katastrofos. Įvykiai Lenkijoje bu yra labai jautrūs dėl tų kraštų, kurie, pre tė ir J. Jovaišaitė su vairininke E. Pilipavo lyg prošvaistė. Nors, kas vyksta Lenki tenduodami esą socialistiniai, žlugdo žmo vičiūte taip pat laimėjo antrą vietą.
Sov. Sąjungos šuolio į aukštį čempionu
joje, yra lenkų tautos reikalas, socialde gaus teises ir tuo būdu diskredituoja pa
mokratai ir laisvosios profesinės sąjungos saulio viešoje opinijoje socializmo idea tapo vilnietis Raimondas Kazlauskas. Jis
sekė įvykius tame krašte su didele simpa lus. Socialistai solidarizuoja su visais, kas peršoko 2,21 cm.
„Ginkluotų pajėgų ir karinio jūrų lai
tija. Ką laimėjo Lenkijos darbininkai, yra tokiuose kraštuose, kovodamas dėl de
Helsinkio akto rezultatas. Deja, ne visur mokratinio socializmo, kartu veda kovą vyno“ j aunių džiudo čempionate nugalėtoj'ais tapo A. Grybauskas ir K. Petronis.
tas susitarimas įgyvendintas.
dėl žmogalus teisių.
O dabar jau leido Lietuvoje įkurti džiu
Diskusijose dėl tarptautinės padėties
S.I. kongresas taip pat pasiūlė įsteigti
kalbėjęs Italijos socialdemokratų partijos žmogaus teisių pažeidimams tirti nepri do, savigynos ir karato imtynių klubą.
Vyriausiuoju treneriu paskirtas savigy
lyderis Giueppe Saragat pasakė, kad po klausomas įstaigas 'bei teismą:
nos imtynių čempionas Č. JezerSkas.
Afganistano invazijos Sov. Sąjungos tiks
1. JTO Žmogaus teisių komisiją;
lai visiškai paaiškėjo. Sov. Sąjunga siekia
2. Žmogaus teisių tarptautinį tribunolą,
užvaldyti pasaulį. Ji steigia visame pasau
APDOVANOTI DARBO PIRMŪNAI
lyje gavo karines bazes, plečia savo pro kuris įgalėtų tirti skundus dėl žmogaus
teisių
pažeidimų
ir
bausti
nusikaltusius
Sov.
Sąjunga paskyrė premijas 186 dar
pagandą visuose kraštuose. Todėl Europos
tokiu
pat
būdu,
kaip
po
karo
buvo
nubaus

bo
pirmūnų.
Dvi iš jų atiteko lietuviams:
socialistų partijos turi būti vieningos, tu
Kėdainių M. Melnikaitės kolūkio brigadi
ri dirbti su pasiryžimu., stiprindamos Eu ti nacių vadai;
3. praplėsti tarptautinę teisę tokiu bū- ninkui komunistui A. Gustui ir „Vilniaus
ropos ekonominę bendruomenę ir siekda
duv
kad pavieniai piliečiai galėtų skųstis statybos“ tresto brigadininkui A. Jadzevimos sukurti Jungtines Europos valstybes.
čiui.
Socialistai turi remti Atlanto sąjungą, ti dėl žmogaus teisių pažeidimų.
„Tiesoje“ apie A. Gusto laimėjimus ra
Kongreso
paskutinę
dieną
buvo
priimta
kėdami, kad ir Amerikos naujoji adminis
tracija tęs draugišką politiką Europos at 18-kos puslapių ilgio rezoliucija, apiman šoma šitaip:
„Nelengvą egzaminą šiemet gamta su
ti visus svarstytuosius klausimus. Rezo
žvilgiu.
Toliau tuo klausimu kalbėjo Izraelio, liucijoje pažymėta, kad naujojo dešimt ruošė žemdirbiams. Tačiau tikri žemdir
Japonijos, Vokietijos, J.A.V-bių, Belgijos, mečio pradžioje demokratiniams socialis biai nepasidavė gamtos kaprizams, kiek
Ispanijos, Danijos ir kitų kraštų delegatai. tams tenka susidurti su blogėjančia tarp vieną giedrą valandą, kiekvieną saulėtą
Nemažai laiko kongreso darbotvarkėje tautine padėtimi, ekonomine krize ir ne minutę vyko tikras mūšis už derlių“.
A. Gusto vadovaujamoji brigada prikū
buvo skirta tokiems klausimam8, kaip darbu. Aštrėja tarptautinis įtempimas,
ginklavimosi kontrolė ir nusiginklavimas, didėja ginklavimosi varžybos, dažnėja lė 30 cnt. grūdų i§ ha ir prikasė po 360
cnt cukrinių runkelių.
Šiaurės - Pietų santykiai, socializmo prin žmogaus teisių pažeidimai.
Grėsmė taikai yra didesnė negu bet ka
cipai ir tikslai, naujoji socializmo princi
PASTATĖ JR PADĖKOJO
pų deklaracija, įdarbinimo politika, ir kt. da aukščiau per pastaruosius metus. San
Klaipėdos karių kaponėse pastatyta gru
Klausimas, kuris labiau rūpi Rytų Eu tykiai tarp didžiųjų valstybių yra pablo
ropos tautoms, jų tarpe ir lietuvių tautai, gėję, įvąirose pasaulio dalyse daugėja pinė skulptūra, „vaizduojianti bebaimius
Tėvynės gynėjus“, kaip rašo „Tiesa“.
buvo pavadintas „Socializmas ir žmogaus konfliktų.
„Mes esame įsitikinę, kad Helsinkio
Už tą skulptūrą padėkojo Klaipėdos
teisės“. Socialistų sąjūdis tuo klausimu
visuomet rūpinosi. Pradžioje socialistai Baigiamojo akto visi elementai, įskaitant mūšių dalyvis N. Neronovas.
vedė kovą dėl demokratinių teisių, dabar saugumo, ekonominius, kultūritnio bendra
tas reikalas apimamas kiek plačiau — ko darbiavimo ir žmogaus teisių, privalo bū KUN. PR. MASILIONIS NEBESULAUKĖ
vojama dėl žmogaus teisių. Nors dėl tų ti pilnai įgyvendinti“, sako rezoliucija.
Sidabravo klebonas kun. Pranas Masiteisių kovojo ir kiti, bet socialistams tai „Žmogaus teisių srityje turi būti padary lionis nesulaukė leidimo aplankyti savo
ti nauji praktiški žygiai, kad būtų pabaig
buvo pagrindinis siekis.
seseris ir brolius Amerikoje. Jis mirė
Nestebėtina todėl, kad Soc. Internacio tas Helsinkio procesas“.
Lietuvoje spalio 13 d., sulaukęs 78 metų
nalas prieš 3 metus išrinko specialią ko
Soc. Internacionalas yra sukrėstas ir amžiaus.
misiją žmogaus teisių klausimui giliau iš apviltas dėl Sov. Sąjungos laikysenos, kai
Prieš keletą metų „LKiB Kronikoje“ pa
nagrinėti ir paruošti pranešimą, šis prane neįgyvendinamas reikalavimas atitraukti skelbtasis jo atviras laiškas LTSR Vidaus
šimas tad ir buvo Madride diskutuojamas iš Afganistano jos okupacinę kariuomenę reikalų ministeriui leisti aplankyti gimi
ir galutinai priimtas.
ir gerbti to krašto nepriklausomybę. De nes Amerikoje nuskambėjo plačiai Vaka
Pranešime sakoma, kad žmogaus teisės, mokratiniai socialistai visame pasaulyje rų pasaulyje.
nusakytos pokarinėje JTO deklaracijoje, prisideda prie partijų lyderių pareiškimo,
yra dažnai pažeidžiamos, ir, deja, ligšiol padaryto Vienoje, ypač prie reikalavimo PAMINKLAS MAŽAI ŽINOMAM MŪŠIUI
nebuvo institucijos, kur galima būtų kreip ’atitraukti Sovietų karines pajėgas ir prie
Sov. Sąjungos vyriausybė nutarė Mala
tis dėl teisių pažeidimų. Be to, ir pats lai jų raginimo teikti pagalbą Afganistano
ją Zemlia vietoje prie Novorosijsko pasta
kas reikalauja papMyti žmogaus teisių tautai.
tyti didelį paminklą prisiminti tam įvy
kodeksą, nes gyvenime nuolat atsiranda
Soc. Internacionalas pasisakė savo rezo kiui, kai sovietinės pajėgos 1943 m. nelei
sričių, kurios anksčiau nebuvo žinomos. liucijoje ne tik dėl padėties Europoje, bet
Todėl Soc. Internacionalas nutarė paruoš ir Vid. Rytuose, Azijoje, Afrikoje ir Pietų do iš Juodosios jūros išsikelti vokiečių
ti dokumentą, kuris palengvintų visų Amerikoje. Pagaliau rezoliucijoje- yra nu kariuomenės daliniams.
Karo istorijoje tas mūšis esąs minimas
kraštų palrtijoms darbą, siekiant žmogaus brėžti socialistų uždaviniai ateinančiam
tik prabėgomis, bet tos srities karinių da
teisių patobulinimo.
dešimtmečiui: taikos ir saugumo išlaiky
Žmogaus teisės turi pažaboti totalitariz mas, kova su ekonomine krize, dėl demo linių politinis komisaras buvo dabartinis
mo prievartą ir tarnauti demokratinės kratinės ekonomikos ir dėl naujos pasau pnez. Brežnevas. Jis pats atsiminimuose
yra apraišęs tą mūšį.
santvarkos plitimui. Todėl tos teisės yra linės ūkio santvarkos.
labai svarbios totalitarinio režimo paverg
NAUJAI ATSTATĖ VILNIAUSVid. ir Rytų Europos socialistai, svarstę
tiems kraštams, kurių tarpe šiuo metu
UKMERGĖS KELIĄ
ten pat Madride savo kraštų problemas,
yra ir Lietuva.
papildė
Soc.
Internacionalo
nutarimus,
pri

Lietuvoje
naujai atstatyta automagis
S.I. kongreso išvakarėse Lietuvos So
cialdemokratų partijos Užsienio delegatū- imdami savo rezoliuciją, kurioje yra pla tralė ViCnius-Ulkmergė, kurios ilgis yra
r.a kaip t:’lk paruošė specialų pareiškimą čiau apžvelgta padėtis Sov. Sąjungos pa 72,7 km.
J. Vilčinskas
„Tiesoje“ rašoma, kad šis kelias yra
dėl žmogaus teisių pažeidimų Sovietų oku vergtuose kraštuose.
vienas seniausių kelių ir buvo žinomas 14
puotoje Lietuvoje. Pareiškime buvo nu
amžiuje. Tame kelyje pastatyti 21 tiltas
rodyti konkretūs pavyzdžiai, kaip Sovietų
ir viadukas.
valdžios organ a? persekioja ir kalina kovo
PETRAS LAZDA IŠTREMTAS
tojus dėl apsisprendimo teisės, nors pagal
„Drauge“ (1980. IX. 25) rašoma, kad
KRIAUKLIŲ DOVANA VILNIAUS
Helsinkio sutarimus piliečiai turi teisę areštuotas, tardytas ir patalpintas į pSiUNIVERSITETUI
kovoti dėl demokratinių teisių, įskaitant chiiatrinę ligoninę, o vėliau ir ištremtas iš
„Moksle
ir
gyvenime“ raižoma, kad JAV
apsisprendimo teisę. Rugsėjo mėn. žmo Latvijos Petras Lazda.
gyvenanti biologė Elena Gimbutienė Vil
gaus teisių kovotojai A. Terleckas ir J.
P. Lazda (gimęs 1936 m.) 1968 m. baigęs niaus universiteto 400 metų sukakties
Sasnauskas buvo nuteisti sunkiomis baus
Latvijos universiteto juridinį fakultetą ir proga Gamtos mokslų fakulteto zoologijos
mėmis vien tik už tai, kad jie pasirašė
dirbęs kaip teisininkas Tukumo rajone.
muziejui padovanojo kriauklių kolekciją.
„45-kių pabaltiečių“ pareiškimą, kuriuo
P. Lazda kėlęs žmogaus teisių pažeidi
E. Gimbutienės kolekcija surinkta iš
buvo reikalaujama anuliuoti 1939 m. Mo
lotovo - Ribentropo paktą, davusį pradžią mus Latvijoje ir raginęs priešintis rusini eivijoje —• Atlanto šr Ramiojo vandenyno
mui.
pakrantėse. Ji pati rinko, jai kriaukles
II-jam pasauliniam karui ir Pabaltijo
dovanodavo ir pažįstami, ar ji pirkosi
valstybių okupacijai.
Lietuvių tautai atimta teisė pasirinkti SVIESTAS SU PRIMOKĖJIMAS SOV. specialiose parduotuvėse.
Kolekciją sudaro 801 eksponatas.
SĄJUNGAI
politinę santvarką :ir išsirinkti sau val
džią, kaip numato Helsinkio Baigiamasis
Europos Ekonominės Bendruomenės ko
aktas ir Jungtinių Tautų čarteris.
misija nutarė kol kas sustabdyti primokėIŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
LSDP Užsienio Delegatūra sveikino Soc. jimus prie eksportuojamo sviesto (primoInternacionalo iniciatyvą papildyti žmo kėjimas dabar yra 1.000 svarų už toną).
Astuonioms šeimoms valdytojas atmata
(Iš pareiškimo)
gaus teisių kodeksą naujais nuostatais, ku
Tokį nutarimą padaryti paskatino žinia, vo bendrą ganyklą.
rie palengvintų lietuvių tautai kovoti dėl kad prancūzų milijonierius komunistas
laisvės.
Jean Baptiste Doumeng pasirašęs su Sov.
Ar gandras Su ta pačia žmona kasmet
S.I. kongresas po ilgesnių diskusijų, Sąjunga sutartį, pagal kurią turės būti gyvena, ar su kita?
(Vaikas mamai)
kuriose kalbėjo ir Rytų Europos socialis parduota 100.000 tonų sviesto ir 50.000
tų partijų delegatai, pliėmė komisijos pa tonų tokių pieno -miltelių, iš kurių galima
Krisdamas iš trečio aukšto, tinkuotojas
ruoštą pranešimą. Jame tarp kitko sako gaminti sviestą. Toks biznis primokėjimals N.A. nesuspėjo užsidėti šalmo, todėl susi
ma:
kainuotų EEB apie 120 mil. svarų.
žeidė.
(Iš tarnybinio pranešimo)
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LAIKRAŠTIS BUS SAVAITINIS, BET
PAKELIAMAS PRENUMERATOS
MOKESTIS
Leidėjai nutarė bandyti „Europos Lietu
vį* ir toliau leisti savaitinį.
Tačiau nusistatyta 1981 metams laik
raščio prenumeratą pakelti iki 15 svarų.
Tuo siekiaįna, kad prenumeratoriai bent
šiek tiek prisidėtų prie nepaprastai dide
lių ir dar vis didinamų pašto išlaidų laik
raštį siuntinėjant.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
A. Kukana-uskas — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

VIETOJ VAINIKO
PROF. DR. J. GRINIUI MIRUS
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga
vietoj vainiko ant a.a. prof. dr. Jono Gri
niaus kapo paaukojo „Europos Lietuviui“
30 svarų.
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja

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 —
pamirštles 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 Valdyba
UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDOS
SKAITYTOJAMS
Mietai pasitarnausiu visiems „Tėviškės
Žiburių“ esantiems ir būsimiems Skaity
tojams aitsityginti. „Tėviškės Žiburiai!“ —
laisvojo pasaulio lietuvių pats didžiau
sias, geriausias, plačiausiiai skaitomas ir
pigiausias savaitraštis. Kaina metams 7
svariai
(naujiems skaitytojams pirmais
metais tik 5 svarai).
„Pasaulio Lietuvio“ skaitytojams tal
kinsiu užsisakyti ir už jį atsilyginti. „Pa
saulio Lietuvis“ — pats didžiausias, pla
čiai Skaitomas žurnalas. Jo kaina metams
paprastu paštu tik 3 svarai, oro paštu
12.50 išvarų.
„Ateities“ žurnalas Skirtas jaunimui.
Labai! puikiai leidžiamas, geras turinys,
jo metinė prenumerata tik 3,50 svarų.
S. Kasparas, 32 Puteaux House, Roman
Road, London E2 ORF.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS
KRONIKA
Klebonais kun. dr. Jonas Sakavičius,
MIC, užpraeitą įsaivai-tę lankėsi Škotijoje.
Su pirel. J. Gutausku svarstė kai kuriuos
lietuviškos veliklos klausimus.
Po to lankėsi D. Britanijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos centre — Nottinghamo
Lietuvių Židinyje ir tarėsi su Britanijos
lietuvių katalikų sielovados vedėju kun.
dr. Steponu Matuliu, MIC.
Praeitą savaitę kun. dr. J. Sakevitčius,
MIC, lankė lietuvius tolimoje Comwallio
grafystėje — Fatimouthe ir kitur.
Sekmadienį, gruodžio 7 d., Sąžinės ka
ilinių diena. Londono lietuviai tą sekma
dienį melsis už Lietuvos sąžinės kalinius.
Po pamaldų bus galima gauti specialių
oro pašto formų rašyti laiškams sąžinės
kaliniams.
Sekmadieniais po pamaldų dar galima
gauti sieninį „Šaltinio“ kalendorių ir Lie
tuvių Bažnyčios Kronikos IV tomą.
„ŽAIBO“ VAKARAS — ATGAIVOS
VAKARAS
1980 m. Londone gimė tautinių šokių
„Žaibo“ grupė, kuri jau spėjo užsireko
menduoti plačioje visuomenėje. Ji kelis
kartus patflrodlė Londone, Sodyboje, Not-

tinghaime, Wclverhamptone, Mančestery
je, tik nesuspėjo užsiregistruoti į Vl-tąją
tautinių šokių šventę Čikagoje.
Paskutinį šeštadienį prieš ’adventus,
lapkričio 29 d., ji surengė savotiškai at
gaivų vakarą. Nors lauke buvo šalta, me
džius puošė žiemos šerkšnas, Londono
Sporto itr Socialinio klubo patalpos spin
duliavo jaunatviškais šypsančiais veidlais,
laukdamos vakaro svečių.
Pirmieji pasirodė Londono latvių tau
tinių šokių grupės nariai ©u savo vadovu
Viktoru Griguli-u-. Greit po to sustojo ties
durimis didžiulis autobusas su Notting
hamo vyrų ir mišriu chorais, vedamais
Vidos Gasperienės. Su jais atvyko ir bū
rys nottinghamiečių.
Pasisveikinus ir atnaujinus pažintis,
pradėta programa, kurią pranešinėjo Vin
centas O'Brien. „Žaibas“ pirmiausia su
šoko Kalvelį, Žaikelį. šokius akordeonu
palydėjo Eimutis Šova. Latvių grupė su
šoko Ačkups ir Jautravina. Jų grupės va
dovas Viktoras Grigulis. Nepaprasta nau
jiena — pirmas kartas, kad mūsų brolis
kos tautos šokių grupė pasirodo mūsų pa
rengime. Šokėjai sutinkami ir palydimi
griausmingais plojimais.
Nottinghamo vyrų choras irgi pirmąsyk
Londone. Jis sudainuoja Siluetus, Senber
nio daliną, kurioje A. ©ruožte atliko solo
partiją, Tėvynė šaukia, Aluitis — įBaitapuitis. Chorą veda solistė Vida Gasperilenė, akompanuoja Nijolė Vainoriūtė.
Vėl salėje puikios astuonios poros Jaltviško jaunimo. Sušoka Jautrais Paris ir
Kekatnieks. Puikūs judesiai, skambi mu
zika, dailiai šokama1, ir tai tiesiog paver
gia londoniečių ir nottinghamiečių -širdis.
Nottinghamo mišrus choras, vedamais
solistės Vidos Gaųperienės, sudainuoja
Subatėlę, Lietuvą Tėvynę, Kalvelį, Nemu
nėli. Akompanuoja Nijolė Vainoriūtė. Po
to „Žaibais“ šoka šustą ir Lenciūgėlį.
Pabaigai visos vakaro meninės jėgos su
dainuoja Suk, suk ratelį. Tautinių šokių
grupė taip pat tuo metu Seiko tą Suk, suk
ratelį. Dainavimu ir plojimais įsijungė
ir visa publika.
Antanas Dambriūnas padėkojo progra
mos atlikėjams ir publikai, Sugiedamas
Tautos Himnas. Svečiams užkandžiau
jant, pertvarkoma salė — paruošiama šo
kiams.
Gera buvo šokių muzika, o dar geresnė
vakaro nuotaika. Vos tik kapela nutyla,
tuoj suskamba lietuviška dairia. Noris lau
ke šalta, bet salėje jauku ir lietuviškai
šilta. Tačiau laitėjo laikas, ir reikėjo vie
ni! kitiems spausti -rankas: iki sekančio
karite jaunimo šokiuose!
„Žaibui“ padėka už tą vakarą. Kartu
galima pasakyti, kad mūsų jaunimas mo
ka net geriau už senimą surengti -vakarą.
Be londlonlilškių ,.Žaibo“ jaunuolių, į va
karo rengimo darbus buvo įsijungę Pet
ras Petkevičius iš Wolverhamptono, F.
Bernatavičius iš Mančesterio, šokėjos,
vakare kartu virėjos ir patarnautojos Al
dona Pulkštytė, jos sesutė Kristina, dar
Petras Pūkštys, M. Šemeta su savo sesu
te ir eilė kitų. Padėka už vakarą „Žaibo“
grupei, broliams latviams, o didžiausia —
Vidai Gasperienei, jos choristams ir vi
siems nottinghamiečiams, kurie nepabūgo
sniego, šalčio ir nuovargio ir atvyko pa
dėti Londono jaunimui pradžiuginti lon
doniečių.
Šia proga gal derėtų keletą sakinių pa
skirti Londono lietuviams. Dažnai tenka
visokiomis progomis girdėti kalbant, kad
būtinai reikia padėti jaunimui. Šį kartą
jaunimas nė neprašė paramos ir surengė
puikų kultūrinį vakarą, kviesdamas visus
atsilankyti, pasidžiaugti ir pabendrauti.
Kurgi jūs šįkart, mieli londonieči-ai, buvo
te?
Atvyko latviai, iš už 125 mylių atvyko
nottinghamiečiai, patys ir savo kelionės
išlaidas susimokėdami, o mes tarytum nebe -lietuviai būtume ir nebeįdomūs mums
būtų lietuviški renginiai.
K. Medžiokalnis

Bradlordas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 22 d. „Vyties“ klubo salė bu
vo gražiai papuošta: priekyje rimtimi
dvelkė dvi tautinės vėliavos. Mančesterio
ramovėnų -vėliava, Žalgirio mūšio paveiks
las ir miniatiūrinė patranka. Pirmiausia
gausiai susirinkusius pasveikino A. Bučys, pakvietęs į garbės prezidiumą sava

norį J. Reinį, ramovėnų atstovą A. Jaki
mavičių ir kun. J. Kuzmickiį.
įdomią, gyvai parengtą paskaitą dkaJiė
A. H. Valinys, nušvietęs Lietuvos kariuo
menės kūrimą, kovas, pirmąsias aukas i-r
kariuomenės auklėjamąją įtaką. Š-iuo me
tu esame geriau pasirengę, tad neleistina
sunykti Tėvynės meilei semiantis jėgų iš
praeities. Savanoris J. Reinys pasidatiijo
savo -įspūdžiais iš kariuomenės organiza
vimo meto, kai isti-go ir uniformų, čir gink
lų, ir reguliaraus maisto. Tačiau savano
rių dvasia buvo pakili, o ryžtas padėjo iš
stumti Lietuvos priešus.
Meninę dalį atliko vyrų septintukas, va
dovaujamas P. Vasio. Talkininkaujant
klubo balsingam pirm. V. Gurevičiui, jie
padainavo šešias patriotines dainas, pa
vaizdavusias netolimus laikus ar Iš vergi
jos išlaisvintą Lietuvą. Dainas eilėraš
čiais paįvairino R. Adomonis Ir P. Vasys.
Gražu, -kad ir toliau gyveną vyrai vis ne
nustoja entuziazmo ir gražiai papildo ren
ginių programas.
Minėjimas buvo pabaigtas Tautos Him
nu. Gerai nusiteikę tautiečiai Vasario 16
gimnazijai suaukojo £80,50. Dosniai pa
rėmė ir DB-LS skyriaus surengtą loteriją.
Sekmadienį šv. Onos bažnyčioje 'buvo
aukojamos už žuvusius tautos kovotojus
šv. Mišios, užprašytos klubo valdybos. R.
Adomonis, lydimas tautiniais rūbais pasi
puošusių L. Šilingaitės ir lA. Tralškaitės,
atnešė mūsų trispalvę vėliavą prie alto
riaus. Kun. kapelionas iškėlė mūsų karių
pasiaukojimą, o taipgi laisvės duobkasių
-gėdingus veiksmus. Šiuo mietu visi esame
tautos kariai, kovoj ą dėl laisvės dvasiniais
ginklais — tautiniu susipratimui, aktyvia
veikla, vienybe Ir, kaip kariai kovos lau
ke, žūvame, perduodami tautinį žiburėlį
jaunesniems. Mišių metu -altorių puošė
raudonos rožės, būdžiai aidėjo „Dies iraę“
gtesmiė, o pabaigoje visus Tėvynės meile
apgaubė Tautos Himnas.
Kai sutartinai dirbame, kai vis judina
ma mūsų veikia, mūsų renginiai sutrau
kia tautiečių iš plačių apylinkių. Talki
ninkauja ir moterys, (kurios programos da
lyviams ir svečiams surengė skoningas
vaišes.
J. Ks

Manchesteris
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.

KLUBO NARIŲ BALIUS
Spalio 18 d. M.L.S. klubas suren-gė savo
narių metinį pobūvį — balių, kuriame
dalyvavo apie 80 žmonių.
Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm.
V. Kupstys. Maistą paruošė O. Ramonienė,
B .Barauskienė ir O. Markroftienė.
Po užkandžių ir pirmųjų tostų, linkint
klubui geros kloties, žodį -tarė klubo pirm.
V. Kupstys, kan. V. Kamaitis, ramovėnų
pirm. K. Murauskas ir kiti.
Po to toliau vyko pasižmonėjimas, dai
nos, o kurie norėjo, tai pašoko. įdomes
nius pobūvio momentus nufilmavo L.F.R.
darbuotojas J. Verbickas.
A. P-kis

PADĖKA
Tautinių šokių grupė „Žaibas“ maloniai
dėkoja visiems tiems, kurie atsilankė į
šokių vakarą. Ypatinga padėka tiems, ku
rie padėjo paruošti maistą ir visa kita.
Vakaras gerai pavyko, ir turėjome pel
no.
Mes tikimės ateityje dažniau pasimaty
ti su -jumis tokiuose vakaruose su prog
rama.
„žaibas“
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 v.
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.
NOTTINGHAME — gruodžio 14 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
LEICESTERYJE — gruodžio 14 d., 14
vai., Švč. širdyje, Mere Rd.
BRADFORDE — gruodžio 16 d., 12.30 v.
HALIFAXE — gruodžio 23 d., 1 vai. p.p„
St. Columba įbažn.
BRADFORDE — gruodžio 24., po Kūčių
vakarienės, „Vyties“ klube Bernelių Mi
šios. Kalėdų dieną — 12.30 v. šv. Onos
bažnyčioje.
BRADFORDE — Sausio 4 d., 12.30 v.,
Naujųjų Metų angoje.
LEEDS — .sausio 11 d., 3 vai. p.p., H. Ro
sary bažn. šv. -Mišios už a.a. Konstanci
ją.
NOTTINGHAME — gruodžio 21 d.. 11.15
vai., Židinyje.
DERBYJE — gruodžio 21 d., 14 v-al., Brid
ge Gate.
NOTTINGHAME — Kūčiose, 24 vai., o
Kalėdų I d., 11.15 vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d.. 17
vai., šv. Petre ir Pauliuje, North Street.
BIRMINGHAME — Kalėdų II d., 12 vai.,
19 Park Rd., Moseley.

PADĖKA
V. Balkys L. F. R. -vieneto reikalams pa
aukojo 15 svarų, už ką vienetas nuoširdžai dėkoja.
Be dosnių tautiečių paramos vienetas
negalėtų atlikti daug kultūrinio pobūdžio
darbų. Jo veikla remiasi tautiečių parama.

progos pasikalbėti ir su iškilmėje dalyva
vusiais lietuviais, kuriuos jis pažino pėr
21 metus būdamas Eccles meru. Po to vy
ko koncertas ir šokiai. Tą pačią dieną kan.
V. Kamaitis Eccles St. Mary's bažnyčioje
atlaikė lietuviškas pamaldas.
Ramovėnų skyrius, dalyvaudamas iškil
mėse, kartu pagerbė ir savo už Lietuvos
laisvę žuvusius karius.
A. P-kis

VĖLINĖS
Lapkričio 2 d., sekmadienį po pietų, susi
rinkę daugiau kaip 40 žmonių Mostono
kapinėse prie paminklinio lietuvių 'kry
žiaus, prisiminė visus mirusius. Kan. V.
JUZĖS KATILIŪTĖS PARODA
Kamaitis paskaitė -atitinkamas maldas ir
tarė progai pritaikytą žodį. Visi sukalbėjo
Ženevoje -gyvenanti tapytoja Juzė Kati
Viešpaties angelą ir sugiedojo Marija, liūtė dalyvauj-a Šveicarijos moterų daili
Marija.
ninkių sąjungos narių kolektyvinėje parote. Jury komisija atrinko parodai du daili
ninkės paveikslus. Paroda truks iki gruo
PADĖJO VAINIKĄ
-Lapkričio 9 d., sekmadienio ryte, L.K. džio 6 d.
Parodoje taip pat dalyvauja dailininkė
V.S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio skyrius,
Britų Lygos pakviestas, dalyvavo su savo iš Bazelio, kurios pavardė Erda Kaganas
vėliava Eccles miesto kariuomenės, orga (Kaganaitė?).
nizacijų -bei visuomenės Remembrance
-Parodos -atidaryme dalyvavo Lietuvos
Day eitynėse ir prie paminklo abiejuose Diplomatinės Tarnybos narys dr. A. Ge
-paskutiniuose pasauliniuose karuose žuvu- rutis, gyv. Berne.
siems prisiminti ir jiems pagerbti- padėjo
vainiką. Minėjimą pravedė Rev. Edward
Buries. Buvo sugiedota bendra giesmė ir
pasakyta kalba. Dalyvavo 15 lietuvių. Su
MIRUSIEJI
tautiniais rūbais dalyvavo O. Virbickaitė.
Biremene
-spalio
11 d. mirė Stasys Pike
Vėliavą nešė A. Jakimavičius. Vainiką
padėjo V. Kupstys. Jis čia padedamas jau lis, gimęs 1923 m. kovo 7 d. Šukaičiuose.
Rugsėjo 24 d. Gueterslohe mirė Algi
22-trą kartą iš eilės.
Eitynės baigėsi Britų Lygos salėje su mantas Reinholdas Grunovas, gimęs 1928
trumpa oficialia programa. Po to visi bu m. liepos 28 d. Klaipėdoje.
vo pavaišinti bokalu alaus, vaisvandeniais,
Spalio 19 d. Salzgitter - Lebenštcdte
kava ir arbata bei šaltais užkandžiais. Bu mirė Jeronimas Ščerbavičius, gimęs 1918
vo atvykęs Salfordo meras, kuris rado m. spalio 23 d. Kietaviškiuose, Trakų aps.

Šveicarija

Vokietija

Skaitytoju taukai
LAIKRAŠČIO REIKALU
Svarstant ar sprendžiant bet kurį rei
kalą, privalu, ar mums tai patinka, ar ne,
pažinti tikrovę ir jąja vadovautis. Kito
kios išeities nėra.
Vienas tikrovės faktų yra tas, kad nei
tauta, nei jos atskala svetimame name- il
gainiui tarpti nebegali.
-Lietuviai, atvykę į Britaniją prieš dau
giau kaip 30 metų, jau gerokai paseno,
pavargo ir dvasiškai nusidėvėjo. Savo visuomenišk-ai tautinės veiklos išdavomis jie
tikrai gali didžiuotis. Pasaulyje nėra kitos
tokios vietos, kur teks mažas lietuvių
įkaičius būtų tiek daug padaręs.
Nuolat visuomeniškai dar tebeveikian
čių amžiaus vidurkis apie 60, o dažnai jau
siekia ir 70. Bendras mūsų skaičius spar
čiai mažėja, nes žmonės serga ir miršta.
Iš priaugančios, jau D. Britanijoje su
brendusios jaunuomenės, -kuri tikrai domi
si lietuviškais reikalais, pastaruoju laiku
iškilo 3 (jauniausiam, rodos, daugiau kaip
30, kitiems dviems arti 40, o gal ir kiek,
bet labai mažai daugiau). Jeigu paimti
kiek ilgesnį laikotarpį, t-ai tokių veiklių
jaunuolių -Skaičių galima būtų padidinti
gal ir iki 8 ar 9. Štai jie ir vadovauja, štai
jais remsis ateities lietuviška veikla D.
Britanijoje. Tokia yra mūsų drama, tokia
yra tikrovė, ir toks yra „Europos Lietu
vio“ -užnugaris.
Dabar prie paties reikalo — prie spau
dos, t.y. „Europos Lietuvio“.
Skaitytojų skaičius dėl suprantamos
priežasties nuolat mažėja ir mažės. Skai
tančiųjų tarpe jau yra ir tokių, kurie ne
visai supranta, ką skaito, nors, mėginda
mi atsiminti, dažnai skaito ištisą savaitę
Nuolatinių rašytojų laikraščiui, rodos,
beliko tik trys — pats redaktorius i-r jo
neoficiali korespondentė (abu jie užpildo
99 procentus viso turinio) ir dar vienas
'pusėtinai retas, bet nuolatinis bendradar
bis, bet ir jam, rodos, 80 greit sukaks.
Tokia yra tikrovė, susijusi su „Europos
Lietuviu“. Ar red-aktorius nėra tikras ste
bukladaris, kad vis dar pajėgia sureda
guoti laikraštį esamos tikrovės sąlygomis?!
Bet ir „stebukladariai“ nuvargsta ir
senstaTaigi. Ar ir dabar vis dar neaišku, kad
„Europos Lietuvį“ būtina padaryti dvisa
vaitiniu galimai -greičiau? Tuo mes žymiai
palengvinsime redaktoriaus darbą, tuo
gal pasiseks prikalbinti redaktorių ilgė
liau likti prie laikraščio, o tuo pačiu, pa
darius redagavimo darbą kiek lengvesnį,
kiek patrauklesnį, gal lengviau sektųsi
rasti naują redaktorių ir net porą naujų
bendradarbių. Tuomet tik gal dar sugebė
sime leisti laikraštį, kol liks bent pora
šimtų skaitytojų. Jeigu paliksime savaiti
niu, laikraščio amžius bus tikrai trumpas.
Stasys Kuzminskas
P.S. Skaitytojas, manau, pastebėjo, kad
laikraščio leidimo finansinės pu-sės aš net
nepaliečiau. Tai yra -antra tos pačios dra
mos dalis, šiam kartui juk užtenka ir šios
vienos.

PATYS PASIGAMINKIME
LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ KORTELIŲ
Kalėdų proga daugelis lietuvių siunti
nėja artimiesiems ir pažįstamiems sveiki
nimo korteles, norėdami -bent kartą metuo
se palinkėti sveikatos, laimės ir kitko.
Deja, daugelis tokių kortelių yra sveti
mųjų pagamintos. Jose visai nieko lietu
viško nėra. Kartais atmušti kokie žodžiai
ir religiniu pamušalu įdiegtas sakinys.

Mažumoje — paskiri kalėdiniai atspaudai
pagaminti lietuvių dailininkų.
Būtų kur kas gražiau patiems pasirū
pinti savais kalėdiniais sveikinimais, pasi
gaminti namuose. Nebūtinai meniškai. Juk
nevienas turi prastą rašyseną, o ranka
rašyti laiškai brangesni, retesni už spaus
dintus. Ranka rašytos eilutės rodo dau
giau -asmeniško dėmesio.
Be to, taip artėtume prie savų tradicijų
ar atitoltame nuo svetimųjų įperšamų
idėjų. Lietuviai svetimiesiems išmeta daug
pinigų — visai be reikalo — tarptautiniais
motyvais išmargintas korteles pirkdami.
Savo darbo kortelės lietuviškesnės ir ar
timesnės už nusipirktąsias.
AJg. Gustaitis

DĖL SODYBOS
Mano manymu, kam čia dabar ginčytis
per laikraštį dėl sodybos ir niekinti vieni
kitus? Ar nebūtų gi geriau balsavimu iš
spręsti klalusimą, pirkti ar nepirkti naują
sodybą? Su „Europos Lietuviu“ galima
būtų išsiuntinėti kiekvienam po porą
balsavimo kortelių, viena būtų prenume
ratoriui, kita laikraščio neskaitančiam, ir
taip išspręstume tą klausimą.
Jeigu jau būtų įperkama, tai siūlyčiau
parinkti vietą prie didelio kelio ar geležin
kelio, nes dabartinę Sodybą, kas neturi
savo mašinos, labai sunku pasiekti ypač
iš tokių vietų, kaip Ketteringas, Corby ar
Ncrthamtonas, kur gyvena tik po keletą
lietuvių. Ekskursijų jie negali suorgani
zuoti, Jei būtų patogesnėj vietoj, daugu
mas 'apsilankytų bent -po kartą.
A. Kukanauskas
KODĖL BIJOME ŽODŽIO
„LITHUANIAN“?
Pernai Jaunimo Kongrese man- buvo iš
keltas klausimas, kodėl Lietuvių Sodybos
nėra telefonų abonentų knygoje. Dabar
vėl gavau laišką iš Amerikos lietuviškos
šeimos, kuriame vėl keliamas tas pats
klausimas. Rašo, kad buvę Southamptone ir norėję apsilankyti Lietuvių Sodybo
je, bet negalėję telefonų -knygoje rasti nu
merio. Telefonų stotis negalėjusi jiems pa
sitarnauti, nes visoje Hampshire gnaDijoje
nesą lietuviškos įstaigos.
Pasitikrinau Guilford apylinkių telefo
nų knygoje. Ten yra „Headley Park Club
and Holiday Residence", Bordon 2810.
Iš tekio įrašo telefonų knygoje, aišku,
negalima atspėti, kad tai yna lietuvių ins
titucija.
Londone padėtis yra panaši. Lietuvių
Nidos spaustuvės (o ji, kaip 'biznio viene
tas, tikrai turėtų būti knygoje), Lietuvių
parapijos šv. Karimiero (klubo, Lietuvių
Namų klubo ir dar kitų (keliolikos lietu
viškų organizacijų niekas neras telefonų
■knygoje, o jos turi telefonus.
Šiuo metu Londone pagal telefonų kny
gas galima surasti tik keturias lietuviškas
institucijas: Pasiuntinybę, Lietuvių Baž
nyčią, Sporto ir socialinį klubą ir Lietu
vių Namus.
„E. Lietuvyje" spausdinamuose savo
laiškuose Vytautas Andruškevičius, siūly
damas pirkti kitą sodybą vidurinėje Ang
lijoje, -labai smarkiai pabrėžia, kad tai
bus lietuviškos reprezentacijos ir dlraugų
ieškojimo vieta. Kas iš to, jei anglai net
-nežinos, (kad tai „Lithuanian Manor"?
Ar ne laikas mums būtų savo Lietuvių So
dybą pristatyti kitataučiams kaip „Lithu
anian Headley Park Club“ i-r visas kitas
institucijas telefonų knygoje įrašyti „Li
thuanian“?
Stasys Kasparas

