
KONFERENCIJA RUSINIMUI IR 
KOLONIZACIJAI SVARSTYTI

Šią savaitę Luzerne susirinko posėdžio 
ten veikiančios organizacijos „Euro- 
paeische Konferenz fuer Menschenrechte 
und SeClbsitlbestimmung“ vaidyba, pirmi
ninkaujama šveicarų parlamentaro (Na- 
tiowalrat) dr. Oehlerlo. Valdyba priėmė 
dr. A. Genučio pasiūlymą sušaukti (konfe
renciją, kuri būtų specialiai Skirta rusi
nimui ir kolonizacjai nerusiškų tautų te
ritorijose Sovietų Sąjungoje svarstyti'.

Posėdžio dalyviai pavedė mūsų tautie
čiui parengti (tokios konferencijos pro
gramą čir referuoti Ikitame valdybos posė
dyje. Pati konferencija numatoma kitais 
metais Šveicarijoje.

Lucemiškė organizacija, 'be kitų rengi
nių, Ilgšio! sušaukė dvi konferencijas, 
kūrių viena išnagrinėjo nerusišlkų tautų 
padėti Sovietų Sąjungoje, o antroji ap
svarstė 'sovietinių vad. satelitinių valsty
bių būklę.

Ryšium su vengrų siukilimo 25 metų 
sukaktimi kitų metų spalio mėnesį Lu
zerne užsimota surengti paminėjimą. Be 
kitų renginių, programoje numatyta sim- 
poziumas apie sukilimus (bei kitokį pasi
priešinimą Maskvos užvaldytuose kraš
tuose. Į programą įtrauktas taip pat lie
tuvių tautos sukilimas 1941 metais bei 
partizaninis karas, vykęs Lietuvoje, kai 
1944-45 metais vėl prasidėjo sovietinė 
okupacija. .

Vykstant Luzeirno organizacijos „Euiro- 
paeische Konferenz fuer Menschenrechte 
und Setostbestimmung“ valdybos posė
džiams, Šveicarijoje lankėsi Rytų Vokie
tijos užsienių reikalų ministras. Origani- 
zicijos pirmininkas dr. E. Oehleris įteikė 
Šveicarijos užsienių reikalų ministrui są
rašą politinių kalinių, kurie kalinami Ry
tų Vokietijos kalėjimuose. šveicarų mi
nistras prašytas paveikti Maskvos sateli
tinės valstybės svečią, kad politiniai ka
limai būtų paleisti, nes jų kalinimas 
priešingas Helsinkio susitarimams. Dr. 
Oehlerio reikalavimas plačiai nuskambė
jo Šveicrijos spaudoje, radijuje ir tele
vizijoje.

SUĖMIMAI LIETUVOJE
„USSR News įBrief“ (Briuselis, Nr. 18) 

žiniomis, rugpjūčio 19 d. suimtais vilnietis 
Liutauras Kazakevičius. Jis yra pasirašęs 
45-ių paibaltiečių memorandumą, smer- 
kantį Molotovo-Ribentropo paktą ir rei- 
kalaujanitį laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Pernai liepos mėnesį Kazakevi
čius buvo trumpam sulaikytas per Ragai
šio teismą, o spalio mėnesį jo bute padary
ta krata. Kuo jis kaltinamas—nežinome, 
bet po suėmimo buvo pasiųstas psichia
triniam tyrimui.

Gegužės 14-ą, Romo Kalantos susidegi
nimo dieną, ant jo kapo grupė jaunuolių 
padėjo gėlių vainikus. Apie tai irgi pra
nešė „UISSR News Brief“ (Nr. 19). Iš 
Lietuvos gautomis žiniomis, užtai buvo 
apkaltinti chuliganizmu ir suimti: Laisvė 
Vaitiekūnaitė, Paulius Vaitiekūnas, Vla
das Kuikulskis ir seserys Aurelija ir Lo
reta (pavardė neįskaitoma). (ELTA)

BALTARUSIJOS LIETUVIAI KREIPIASI 
{MADRIDO KONFERENCIJA

rVakarus pasiekė egzempliorius .Lietu
vos, adresuotas Helsinkio sutarčių per
žiūros konferencijai Madride. Penkiuose 
mašinraščio puslapiuose aprašomas lietu
vių tautinis ir religinis diskriminavi
mas Baltarusijoje, lietuviškoje Apso, 
Gervėčių, Lazdūnų ir kitose apylinkėse. 
Šis maždaug 5000 kv. kilometrų plotas 
1940 m. rugpjūčio 5 d. Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos buvo. perduotas 
Lietuvai, tačiau pažadas iki šiol neįvyk
dytais.

Po 1944 metų iš šios srities 'buvo ilšva 
ryti lietuviai inteligentai, o jų vieton 
privažiavo kolonistų iš Rusijos gilumos. 
Dokumentas aprašo, kaip čia niekinama 
lietuvių kalba, kuri tapo visai išstumta iš 
viešojo gyvenimo. Tėvai, leidžiantys vai
kus mokytis Lietuvon, vietinių organų 
baudžiami. Lietuvių kalba išstumta ir iš 
bažnyčių. Norį dalyvauti lietuviškose pa
maldose, turi keliauti į Lietuvą 50 ar 
daugiau kilometrų. Lietuviai yra pasiuntę 
daug pareiškimų į Minską ir Maskvą, 
kuriuose prašoma leisti atidaryti lietuviš
kas mokyklas, bibliotekas, leisti ongani 
zuoti lietuvišką saviveiklą, chorus, leisti 
veikti uždarytoms (bažnyčioms, leisti lie
tuviams kunigams apsigyventi ir eiti pa
reigas 'Baltarusijoje. Buvo prašoma arba 
nutraukti lietuvių diskriminavimą, arba 
prijungti Vakarų Baltarusijos lietuviškas 
sritis prie 'Lietuvos.

Anot dokumento, visi tie pareiškimai 
valdžios viršūnių ne tik nepasiekdavo, bet 
paskatindavo vietinius Baltarusijos orga 
nūs persekioti pareiškimų iniciatorius.

(Baltarusijos lietuviai primena Madrido 
konferencijai, kad „sovietinė valdžia, 
naudodama genocidines priemones prieš 
lietuvių tautinę mažumą Baltarusijos TSR

MADRIDE TURĖTŲ POSĖDŽIAUTI 38 
VALSTYBĖS

PLB VALDYBOS SVEIKINIMAS 
LATVIAMS

Po 6 savaičių darbo Madrido konferen
cijos dalyviai išsiskirstė Kalėdų atostogų.

Stebėtojai apie ligšiolinius posėdžius 
sako, kad juose ne Vakarų Europos, o 
JAV delegacijos nariai griežčiausiu tonų 
kalbėjo. Kaip tik prieškalėdinę savaitę 
JAV delegatas pareiškė, kad konferenci
joje turėtų dalyvauti ne 35, bet 38 valsty
bės: be tų 35, dar Lietuva, Latvija ir Esti
ja, kurios yra pavergtos ir kurias Sov. 
Sąjunga laiko dalimi savo federacijos.

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS GDANSKE

Gdanske, Lenino vardo statybos kieme, 
buvo pastatytas paminklas — trys 140 
pėdų aukštumo kryžiai — pagerbti ke
lioms dešimtims darbininkų, kuriuos 1970 
m. riaušėse ten iššaudė policija ir kariuo
menė.

Gruodžio 16 d. į paminklo atidarymą 
susirinko daug tūkstančių, kalbėjo parti
jos ir profesinių sąjungų vadai. Profesinių 
sąjungų vaidas Walensa šaukėsi, kad ne
būtų sudaromas pavojus tėvynės laisvei 
ir valstybirjgumui.

Paminklai buvo pastatyti ir kitur, kur 
tada žuvo darbininkų.

Be kita ko, laikraščiai rašo, kad dėl 
Lenkijos tarp Vatikano ir Maskvos bu
vęs sudarytas tam tikras sandėris. Vati
kanui buvę pasiūlyta, kad per Lenkijos 
Bažnyčią darytų raminamos įtakos gyven
tojams, tada nebūsią reįkalo to krašto 
pulti. Lenkijos Bažnyčios vadovybė suti
kusi, ir kard. Višinskis pradėjęs sakyti, 
kad žmonės prisilaikytų drausmės, jr 
ėmęs kritikuoti disidentines grupes.

LORDAS KAGANAS |IR 
RIČARDAS VAIGAUSKAS

Iš Lietuvos kilęs ir 1976 m. lordo ti
tulą gavęs milijonierius Kaganas už įvai
rius prasilenkimus su įstatymais biznio 
reikaluose buvo nuteistas 10 mėnesių ka
lėti ir turės sumokėti daugiau kaip milj-
joną svarų baudų ir teismo išlaidų.

Dabar, kai jo teismas baigėsi, spauda 
ypač pradėjo domėtis jo santykiais su 
Sov. Sąjungos ambasadoje Londone dir
busiu KGB pareigūnu Ričardu Vaigausku, 
kuris porą metų buvęs dažnas Kagano 
šachmatų loišimo partneris. Domimasi dėl 
to, kad Kaganas taip pat būdavęs dažnas 
svečias ministerjo pirmininko Wilsono 
įstaigoje.

Be kita ko, Vaigauskas anuo metu buvo 
susibičiuliavęs ir su kai kuriais Londono 
lietuviais.

JEIGU (LENKIJA 'BŪTŲ UŽPULTA
NATO kraštų užsienio ministerial su

darė komisiją, kuri turi paruošti planą, 
kokių priemonių reikės imtis, jei būtų 
puolama Lenkija.

O jau dabar svarstyta, kad Vakarų 
kraištai tada pasitrauktų iš Madrido kon
ferencijos ir iš pasitarimų dėl nusigink
lavimo, sustabdytų kreditus ir technolo
gijos tiekimą.

BREŽNEVO (PASIŪLYMAI DĖL 
PERSIJOS ĮLANKOS

Kalbėdamas Indijos parlamente, prez. 
Brežnevas pareiškė, kad Sov. Sąjunga ne
nori brautis į Viduriniuosius Rytus, kur 
yra naftos, ar užkirsti kelią jai gabenti. 
Jis pasūlė Amerikai, Vakarų kraštams, 
Kinijai ir Japonijai pasirašyti įsipareigo
jimą nekurti ten savo bazių, negrasinti jė
ga to rajono kraštams, gerbti tų kraštų 
teisę nepriklausyti blokams, gerbti jų tei
sę į turimuosius gamtinius turtus, neda
ryti kliūčių tiems kraštams laisvai1 pre
kiauti.

Vakarų kraštai tuos pasiūlymus priėmė 
abejingai.

-e, pažeidžia ne -tik žmogaus teisių dek
laraciją bei Helsinkyje 1975-ais metais 
priimtus įsipareigojimus, bet ir savo nau
jąją 1978 metų konstituciją. (ELTA)

Gerbiamam prof. dr. J. (GRINIUI 
mirus, jo žmonai ALINAI 

nuoširdžią (užuojautą reiškia 
pažįstami

Lietuviai Belgijoje

1980 m. vasario 19 d. Škotijos lietuviai 
buvo pavaizduoti radijo programoje, pa
vadintoje ,,Lanarikšyro lietuviai“. Ta 
programa buvo viena iš dešimties serijo
je, pavadintoje ,,Odyssey“, kurioje buvo 
pasistengta parodyti Škotijos kultūros 
turtingumą ir įvairumą. Serija susilaukė 
palankaus kritikų pripažinimo, o po to 
jaudinančio vasario 19 d. vakaro buvo dar 
keletas kitų įvykių, kurie Škotijos lietu
vius labai aiškiai atžymėjo žemėlapyje.

Pirmiausia, tos serijos režisierius iš 
BBC Škotijos radijo, Billy Kay, atrinko 
lietuvišką programą, kaip vieną geriausių 
serijoje, ir ji 1980 m. rugpjūčio 19 d. bu
vo pakartota Radio 4 Britanijoje. ,,Ody 
ssey“ programos vėl susilaukė atitinkamo 
dėmesio ir teigiamo vertinimo.

Antra, kai tik ta „Odyssey“ serija bu
vo baigta transliuoti, tuoj nutarta suda
ryti taip pat pavadintą knygą, panaudo
jant jai programų medžiagos ištraukas 
kartu su fotografijomis, vaizduojančiomis 
įvairius to meto (maždaug tarp 1880 ir 
1940) visuomenės gyvenimo aspektus. Ta 
knyga dabar jau ką tik atspausdinta, ir 
pirmą kartą Škotijos istorijoje lietuviams 
atžymėti buvo paskirta tinkama vieta ta
me leidinyje. O kas svarbiausia (ir čia 
glūdį knygos stiprybė ir visos tos serijos), 
tai tas faktas, kad tai yra lietuvių požiū
ris į praeitį. Tai yra lietuvių patyrimo lie
tuviška ataskaita, ir labiausiai kaip tik 
dėl to istorijai reikšminga. ■

Trečia, kai tos ,,Odyssey“ programos 
taip pasisekė, tai BBC, bendradarbiauda
ma su Škotijos National Museum of An
tiquities, suorganizavo ,,Odyssey“ knygo
je vaizduojamųjų bendruomenių meninių 
dailenybių parodą. Paroda oficialiai bu
vo atidaryta gruodžio 12 d., ir fa iškilmė 
buvo sujungta su knygos pristatymu. Qr- 
ganizotoriai parodė tiek entuziazmo, ma
tydami lietuvių surinktuosius dalykus, 
kad ,,Lanarikšyro lietuvių“ Skyriui paro
doje bUvo skirta ypač įžymi vieta. Paro
doje išstatyta moteriško tautinio drabužio 
modelis, kaliarūšio siuvinėjimo darbų, me
džio drožinėjimų, spaudos, nėrinių, liau
dies audinių pavyzdžių ir rinkinys fotog
rafijų iš lietuvių bendruomenės gyvenimo 
Škotijoje ankstyvųjų dienų. Taip pat iš

KĄ EEB DUOS LENKIJAI?

Europos Ekonominė Bendruomenė jau 
apsisprendė skolon parduoti Lenkijai 
maisto už 120-150 mil. svarų su nuolaida 
(prįimokėjimai EEB kraštams kainuos apie 
20 mil.svarų).

Bus parduota 30.000 tonų sviesto, 
50.000 to cukraus, 15.000 to jautienos, 
35.000 to kiaulienos, 3.000 to pieno milte, 
lių, 600 to alyvų aliejaus, 40.000 to paša
rinių grūdų, 100.000 to miežių, 100.000 to 
rugių ir 25.000 to ryžių.

Sakoma, kad tai tėra tik dalis ekonomi
nės paramos, kurios Lenkija prašo iš Va
karų. Dar ji norinti gauti 8 milijardus do
lerių, kad galėtų apmokėti užsisenėjusias 
skolas (o skolų užsieniuose ji turinti apie 
25 milijardus dolerių).

NEIIRU PREMIJA MANDELAI

Indija Nehru vardo premiją šįkart pa
skyrė Pietų Afrikos kalėjime jau 17 me
tų laikomam juodųjų nacionalistų vadui 
Nelsonui Mandeiai. Ta premija Skiriama 
už tarptautinio susipratimo skatinimą.

Be kilta ko, Nehru premiją yra gavęs ir 
lietuvis poetas Eduardas Mieželaitis.

8.000 LATVIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU
Australijoje K. Zarinfo fondas išleido 

stambią .^Latvian Graduates 1945-1975“ 
knygą.

Joje rašoma, kad per 30 metų išeivijoje 
8.000 latvių yra baigę 'aukštuosius moks
lus.

Latvių išeivių skaičius, palyginti, nėra 
didėlis.

AR TIKRAI TIEK NAFTOS BUS 
GAUTA?

švedų firma Petrostudies, kuri Sov. Są
jungoje padeda ieškoti r.aftos, paskelbė, 
kad vakarų Sibire buvo surasti nauji šal
tiniai, kurie duos 619 milijardų tonų ar
ba 4,55 trilijonus statinių po 35 galionus 
statinėje.

Jeigu tai yra tiesa, tai Sov. Sąjunga bū
tų didžiausias r.aftos savininkas pasauly
je. Visi nesovietinio pasaulio ištekliai yra 
650 milijardų Statinių.

Žinia buvo sutikta labai įvairiai. Vieni 
neįtiki. Kiti tvirtina, kad ta nafta yra 
10.000 pėdų gylyje ir tik mažą jos dalį ap
simokės paimti. Tačiau Vakaruose naftos 
bendrovių šėrų vertė staiga krito, nes ti
kima, kad Sov. Sąjunga uižversianti pigia 
nafta, pasaulį.

Latvijos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės sukakties proga (lapkričio 18 d.) 
PLB Valdyba pasiuntė sveikinimo laišką 
laisvojo pasaulio Latvių Federacijos pir
mininku dr. I, Spilners, perduodama jam 
laisvojo pasaulio lietuvių sveikinimus ir 
linkėjimus, kad bendromis broliškomis jė
gomis ir pastangomis siektume laisvės ir 
nepriklausomybės Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos kraštams.

VOKIEČIŲ „DIE VVELT“ APIE ŠAKALĮ

Lapkričio 26 d. Vokietijos dienraštis 
„Die Welt“ išsispausdino Rolf Goertz 
straipsnį apie Vladą šakalį, pavadintą 
„Iš Sibiro i Madridą“.

Prie straipsnio išspausdinta ir fotogra
fija.

PRANCŪZIJOS LĖKTUVAI IRAKUI

Irako viceprezidentas Azizas jau antrą 
kartą matėsi su Prancūzijos prezidentu 
Giscardu, įrodinėdamas, kad jo kraštui 
dabar kare su Iranu ypač reikalingi bom
bonešiai.

Nepaisant prez. Giscardo atsikalbėjimų, 
netrukus 60 Mirage Fl bombonešių jau 
bus paruošta pristatyti. Irako lakūnai ei
na Prancūzijoje apmokymą ir išskris tais 
lėktuvai.

BAUS UŽ DAINAVIMĄ TRAUKINIUOSE

Italijoje nuo gruodžio 1> d._ įsigalioja 
potvarkis, pagal (kurį bus baudžiami trau
kiniuose dainuiojantieiji.

Savo talentus traukinyje i norįs parody
ti solistas galės būti baudžiamas sumokė
ti ne mažiiau kaip 30.000 lirų (apie 15 
svarų). Jei dainiuotų būrys — bausmė pa
kyla iki 500.000 (Mirų (apie 250 svarų),

Jei kas nesumokėtų 'baudos, galės gauti 
2 mėnesius kalėti.

Lietuviai Škotijos žemėlapyje
statytos fotografijos iš dabartinės Lietu
vos, pasinaudojant Londone gyvenančio 
R. Baublio rinkiniu. Be to, specialiai bu
vo paprašytas Franko Dullicko (Dzidoli- 
ko) vadovaujamas šv. Cecilijos choras iš 
Mossendo padainuoti lietuviškų tradicinių 
dainų atidarant parodą. Choras sudaina
vo ketvertą dainų, kurias labai šiltai pri
ėmė apie 150 kviestinių svečių.

Tądien ankstyvu popiečiu BBC filmi- 
ninikai įrekordavo pasikalbėjimą su Billy 
Kay, kuris pabrėžtinai iškėlė lietuvius ir 
jų įnašą parodoje, ir tas pasikalbėjimas 
buvo parodytas Škotijos BBC 6 vai. ži
niose.

Taigi praeitais metais Škotijos lietuviai 
susilaukė pripažinimo spaudoje, radijuje, 
knygoje ir dabar televizijoje, kas pagal 
bet kuriuos standartus yra pažymėtinas 
laimėjimas. Man buvo tekusi maloni pri
vilegija dalyvauti didžiojoje dalyje tų 
įvykių, tai ir baigti noriu asmeniškai, 
reikšdamas savo padėką ir pagarbą vi
siems tiems, kurje nepagailėjo laiko ir pa
stangų padėti man dirbti lietuviškais rei
kalais. Tikiuos, kad galiu drįsti ir vėl pra
šyti jų pagalbos!

Murdoch Rodgers

Paroda vyksta National Museum of An
tiquities, 1 Queen St, Edinburgh (bus ati
daryta 3 mėnesius nuo 1980. XII. 13).

Knyga „Odyssey“, redaguota Billy Kay, 
o išleista Polygon Books leidyklos, kai
nuoja 5, 95 sv. Didelio formato 109 pusla
piai su apie 100 fotografijų. Lietuviškai 
medžiagai paskirti 8. puslapiai. Išspaus
dintos 7 fotografijos (viena skirta ,,Išei
vių Draugui“ su didžiuliu būriu lietuvių 
piknike — ta užima visą puslapį; kitos: 
vaizdas plieno fabrike, grupė lietuvių 
angliakasių, trijų laikraščių nuotrauka, 
trijų 1917 m. į Rusiją grįžusių lietuvių 
nuotrauka, grupė plytinėje dirbusių lie
tuvių moterų irl930 m. leistojo ,,Naujo 
laiko“ nuotrauka. Kita medžiaga: ta radi
jo transliuotoji medžiaga — būrio lietuvių 
pasisakymai su M. Rodgers įvadu ir ko
mentarais.

Londone knygą platina Foyles (ją gali
ma užsisakyti ir iš leidėjų).

7 dienos
— Katalikų Bažnyčia Lenkijoje pasisa

kė už dabartinį režimą ir griežtai pasmer
kė disidentus, kurie savo veiksmais suda
ro pavojų, kad Sov. Sąjunga gali įsikišti.

— Prieš 19 metų JAV kareiviui slapta j 
būdavo duodama LSD narkotiko, nes žval
gyba įtarė, kad jis gal bus pavogęs slap
tus dokumentus ir haliucinuodamas išsi
pasakos, bet tai nebepataisomai susargdi
no jį, ir jo priežiūrai ir gydymui dabar 
paskirta 650.000 dol.

— 1978 m. Rytų Europoje buvo įkalinta 
450 asmenų, besirūpinančių žmogaus 
teisėmis, kaip tvirtina tuos įvykius sekan
ti atitinkama Šveicarų grupė.

— Britanijoje per 1980 metus bedarbių 
padaugėjo 800.000.

— Turėjęs pasilikti svetur, kai Aminas 
perėmė valdžią, dabar, kai Aminas buvo 
išvytas, vėl išrinktas Ugandos prezidentu, 
dr. Obotė pažadėjo nckeršyti savo prie
šams.

—Suezo kanale buvo baigti 558 mil. 
svarų kainavusieji praplėtimo darbai, ir 
ta proga juo praplaukė Egipto prez. Sa- 
datas, kuris pasakė: „Egipto vardu sakau 
pasauliui, kad mūsų kar.alas yra atviras, 
kanalas klestėjimo, taikos ir meilės“.

— Prieš Kalėdas Lenkija jau. pradėjo 
pagal korteles pardavinėti po svarą mė
sos, svarą dešrų ir pakelį sviesto.

— Mirė 76 m. amžiaus Aleksejus Kosy
ginas, buvęs Sov. Sąjungos ministeris pir
mininkas.

— Vasario mėn. popiežius važiuos į Ja
poniją, kurioje misininkai katalikybę pra
dėjo skelbti daugiau kaip 400 metų, o taip 
pat į Filipinus ir į amerikiečiams priklau
sančią Guarno salą Ramiojo vandenyno 
vakaruose.

— Amerikiečiai iš savo surenkamųjų ži
nių darosi išvadą, kad Sov. Sąjunga bus 
turėjusi aukų žmonėmis Afgar.istane ne 
mažiau kaip 15.000.

— Ascoli Piceno mieste gyvenąs batsiu
vys susirgo raupsais — pirmas toks atsi
tikimas Italijoje po kelių šimtmečių (jis 
1972 m. grįžo iš Argentines, ir galvojama, 
kad iš ten parsinešė ligą).

— Centrinės Afrikos respublikoje už 
akių (jis pats sėdi Dramblio kaulo kranto 
valstybėje) teisiamas buvęs imperatorius 
tironas Bokassa, kuris kaltinamas ne tik 
žiaurumais, bet ir tuo, kad valgydavo 
žmogieną.

— Lenkijos finansų ministeris savo kal
boje davė suprasti gyventojams, kad fi
nansiškai ir ekonomiškai 1981 metai bus 
sunkesni už 1980 m.

— Iranas sutinka paleisti ligi šiol vis 
suimtus tebelaikomus 52 JAV atstovybės 
pareigūnus, jei bus įmokėta 23 milijardai 
dolerių.

— Tarptautinė ekonominio bendradar
biavimo organizacija Skelbia, kad Brita
nija apie 1982 m. vidurį turės 3 mil. be
darbių, jos gaminiai svetur nepajėgs var- 
žylis su kitų kraštų gaminiais, ir jos pre
kybos su užsieniu balansas bus labai nuo
stolingas.

— Australijos vyriausybė laimėjo teis
me bylą, kad būtų uždrausta spausdinti 
knygą, (kurioje atidengiami slapti jos ry
šiai su JAV.

— Britai Barents jūroje surado 1942 
m. padkendusį savo laivą „Edinburgh“ su 
50 mil. svarų vertės aukso (kroviniu.

— (Prieš aštuonetą mėnesių Mozambike 
buvo nacionalizuota prekyba, o dabar var
žytynėse vėl išpardavinėj amas parduotu
vės.

— Archeologai į pietus nuo Kairo užti
ko smėliu užpustytą ligi šiol buvusią ne
žinomą piramidę, statytą Egipto farao
nams kažkada apie 2560 metus prieš kris
tų.

— Afganistano prez. Karmeiis savo kal
boje šitaip įspėjo Pakistaną: „Aš įspėju 
Pakistano reakcionieriškuosius ir milita
ristinius valdančiuosius sluckriius sustab
dyti savo agresines provokacijas ir kiši
mąsi į šventąją Afganistano žemę“.

— Izraelis eksportavęs (daugiausia i 
Pietų Ameriką) ginklų daugiau (kaip už 
milijardą dolerių šiais metais.

— Indonezijai priklausančioje Javoje 
jaunavedys tik tada gauna leidimą vesti, 
kai kaimo viršininkui pristato bent 50 
žiurkių, kurios pasidarė tikra nelaimė 
krašte.

— Pasikalbėjime su laikraščiu buvęs 
FBI agentas tvirtina, kad prez. Ker.nedrį 
nužudęs Lee Harvey Oswald porą mėne
sių prieš tai Meksikos mieste matėsi su 
sovietiniu žvalgybos ir nužudymų sky
riaus viršininkui, ir pranešimai apie tą 
pasimatymą buvę įsegti į bylą, bet po 
lemtingų šūvių kažkas tuoj išėmė juos iš 
ten.

— Kinijos žinių agentūra Skelbia, kad 
35 m. amžiaus kaimiečiui buvo nuplauta 
antroji parazitinė galva, kuri augo tikro
sios dešinėje pusėje.

1
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Rožes ir spygliai
J. Kuzmickis

Jau praėjo 36 metai, kai paukome įgim
tąją šalį, kur miega kapuos didvyriai. Po 
ilgų okupacijos metų mūsų tautos idlidvy- 
rių kapų dar padaugėjo ne tik tylinčiose 
giriose, beit ir Sibiro stepėse.

Pavergtoje Lietuvoje skelbiama įvairaus 
kalibro rašytojų bei partiečių atsimini
mai, Ir, pasalk T. Andriaus, apgailėtina, 
kad prisitaikymo dvasia taip įsigalėjusi.

jog kartais atrodo, kad net patys autoriai 
nebejaučia, kas ©galvota ir kas tiesa. 
Tačiau negi -artsiiiminiimų autoriai ibūtų to
kie naSvūs, kad patys nertųsi kilpą apie 
kaklą.

Atsiminimų metas
Mes, kelias dešimt tūkstančių, 1944 m. 

pirieš naują >b01ševilkų Okupaciją, anot Ju
liaus Vidzgirio, „pabalsavę kojomis“, 
traukdami į užsienį, pradedame skelbti 
savo veiklos aprašymus. 1972 m. buvo iš
leistas „25 metų Bradfordo ir apylinkės 
Keltuvių veiklos“ leidinys, o 1978 m. „Bri
tanijos lietuvių 1947-1973 m.“ istorija. Tai 
galiama pavadinti savos rūšies sąžinės są- 
slkaJta, nors ir vengiama viešai kelti pa
sitaikiusias negeroves. O, gal būt, jų nė 
nebūta.

Neseniai saleziečių spaustuvė Romoje 
labai meniškai atspausdino „Venezuelos 
lietuvių katalikų veiklos metraštį“, pa
vadintą „Rožėmis ir spygliais“. Šis bū
dingo pavadinimo metraštis, kai|p įvade 
pastebi Pr. Gavėnas, sudarytas daugiau
sia Aleksandros Vaisiūndenės, produkty
vios žurnalistės, pastangomis ir sutelkta 
medžiaga.

Iš Pr. Gavėno įvado atrodo, kad saulės 
kaitinamoje Venezueloje nestigo ir „lįlkai- 
įtusių“, kaip daug kur, lietuvių. Deiman
čiukais jis vadina entuziastišką kelių me
tų skautų veiklą, radijo valandėlę, tris 
knygynus, mokyklas ir priduri®: „Reikia 
apgailestauti, kad METRAŠČIO autoriai 
neiškėlė deramai aikštėn tų ,,deimančiu
kų“ pradlžios, jų žibėjimo ir jų apdulkė
jimo bei pranykimo priežasčių. Tatai bū
tų brangūs duomenys pilnesnei mūsų velt 
kimo istorijai“.

Pr. Gavėnas darbuojasi, berods, Brazi
lijoje, ir, gal būt, jo patarimas kelti aikš

tėn „apdulkėjimo bei pranykimo priežas
tis“ nesiderintų su metraščio tikslu ir 
teišSaiuktų naujų „spyglių“ tenykščių lie
tuvių tarpe.

Veiklos apimtis
Įžangoje daug rašoma apie ilgametį 

Venezuelos kapelioną kun. A. Penkumą — 
užsitarnavusį Kinijos misininką, kun. se
minarijos profesorių, sumanų tautinės ir 
religinės veiklos organizatorių, uolų 
apaštalą, „be kurio pagalbos lietuvių 
bendruomenės veikla būtų neįmanoma“.

Metraščio 10 psl. paskirta pirmajam 
Venezuelos lietuvių kapelionui kun. A. 
Sabaliauskui, kuris ten darbavosi nuo 
1949 m. pradžios iki 1954 m. gegužės vi
durio. Suorganizavęs bendruomenę, leido 
ir redagavo mėnesinį „Tėvų kelio“ žur
nalą. Visa lllkuei metraščio didžioji dalis 
paskirta kun. A. Peikumo gyvenimo ke
liui ir veiklai, kuri siekė net Hong Kon
gą dir Italiją, kurioje jo rūpesčiu ir para 
ma seleziečių jaunimo vasarvietėje buvo 
pastatytais medinis lietuviškas kryžius. 
Plačiai aprašomi jo „daubai trečiam že 
myne", Lietuvių Namų statyba, 70 metų 
amžiaus ir 38 m. kunigystės sukakties mi
nėjimas (vėliau grįžt am a atskiru straipis- 
nSu prie 25 m. kunigystės sukakties), 
veikla su skautais ir t. t.

Vėliau sužinome, kad 1976 m. Lietuvių 
Namai, išskyrus kunigų rezidenciją ir 
dalinai susirinkimų salę, buvo išnuomo
jami Venezuelos švietimo ministerijai. 
Kaip Namų klausimas buvo sprendžia
mas toliau, neaišku, tik trumpai1 pažymi
ma, kad „dėl pasunkėjusio susisiekimo ir 
kitų nepatogumų kunigo rezidencija ir 
reikalingos patalpos lietuvių religinei ir 
tautinei veiklai yra iperkeliamos į salezie
čių centrinę -įstaigą Atamiroje“.

Taigi, rožės ir spygliai. Su daugybe 
iliustracijų ir dviejų energingų kunigų 
veiklos aprašymu. Metraštyje galima pa
sigesta truputį platesnio pačių lietuvių, 
iškilesnių veikėjų veiklos išryškinimo, 
nepaliekant jų iniciatyvos (kažkokiame 
šešėlyje ir tokiu būdu susilaukiant „truk
dytojų ir kiršintojų“.

Toronto (skulptorius
Skulptorių Jokūbą -Dagį pažinau Vokie

tijoje, kai kartu teko dirbti „žibinto“ 
Aiukšt. Prekybos Mokykloje. Paprašytas 
nupiešė kelias vinjetes, įspūdingą ,,šven
tosios nakties“ antraštę ir puikų „Kūrė
jo“ profilį „Žibinto“ žurnalui.

Vokietijoje nebuvo sąlygų skulptūrinei 
kūrybai. 1945 m. pradžioje R. Prūsijoje 
atskirtais nuo žmonos ir trijų vaikų, Da
gys jautė skaudžią praradimo žaizdą ir 
eilėraščiais liejo savo skausmą, kai „ke
liais, keleliais tra-ukdamis viską prarado“. 
1945 m. raiše:

Klajojau vienas, lyg paukštelis 
Miškuos paklydęs tarp šakų, 
ir vis dairiausi — gal išvysiu 
kur nor-s keleivius be namų.

Tačiau „nerado to, ko ieškojo, neišvy
do brangių veidų“. 1947 m. atsidūrė Lon
done, bet, nenumatydlamias šviesesnės at
eities, 1951 m. pabaigoje emigravo į -Ka
nadą. Toronte porą metų padirbėjęs pau 
pirastu darbininku, nuo 1954 m. visą laiką 
paskyrė menui, skulptūrai vartodamos 
medį, marmurą ir net bronzą. Jo vardas 
minimas D. Britanijos „Who‘s who in 
Art“ ir kituose leidiniuose.

Dar gimnazijoje išsiskyręs iiteratūri-

RAŠO APIE VLADĄ ŠAKALĮ
„The Toronto Sun“ dienraštis Išsispaus

dino ilgą rašinį apie Vladą šakalį. Pasi
kalbėjęs su juo, korespondentas priėjo iš
vados, kad sovietai rengiasi karui su Va
kariais. Jei Vakarai bus silpni, sovietai 
puls pirmieji, o jei stiprūs — sovietai ga
li ir nedrįsti.

Žurnalistas taip pat priminė, kad kon
servatorių atstovas Kanados parlamente 
pasiūlė priimti nutarimą prašyti vyriau
sybę, kad kreiptųsi į Maskvą dėl V. Ša
kalio šeimos. Deja, kaip rašoma „Tėviškės 
Žiburiuose“, liberalų atstovas tam nepri
tarė, ir pasiūlymas atkrito.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
Veiklus Sao Paulo (Briziilija) lietuvių 

literatūros būrelis neseniai turėjo savo 98- 
tąjį susirinkimą.

literatai paskaitė savo kūninių. Pasi
naudodama Nidos Knygų Klubo išleista 
„Dešimtąja Pradalge“, rašytoja H. Mo- 
'šinskienė supažindino dalyvius su (Čika
gos teatro grupe „Antru kaimu“, kartu su 
A. Petraičiu penskaitydama ten Iffepaiuis- 
dintuosaus 9 rašytojų humoristinius ški
cus.

Sao Paiuf.o lietuviai Lituanistikos sto
vyklavietėje pasodino 100 dekoratyvinių 
medelių. Be to, ten buvo iškasta duobė 
maudymosi baseinui, paruošta -krepšinio 
aikštė, padidinta futbolo aikštė, iškasti 
tvenkiniai žuvims.

A. A. JANINA PALAVINSKAITĖ- 
BUDRYTĖ JURKONIENĖ

Gimusi buvo 1911 m. sausio 25 d. Kui- 
d'jngoje, Latvijoje. Mirė 1980 m. spalio 12 
d-. Miuienchen-Solln.

niais gabumais, nemaža rašęs tremtyje, 
Dagys nutarė tų literatūros kūrinių nesu
naikinti, o išteisti atskirais leidiniais, kad 
skaitytojai „skaitytų ir permanytų, koks 
laikas visa tai išugdė“. 1977 m. išleido 
savo skulptūromis išpuoštą eilėraščių 
knygą „Dagys dejuoja ir dainuoja“, 1979 
m. „Dagys klajoja ir galvoja“ (eHėnaiščūai, 
poemos, epas), o 1980 m. 12 vaizdų dramą 
„-Meilė tarp priešų“.

Ir vėl spygliuotos rožės
J. Dagio poetinė kūryba egocentrinė, 

persisunkusi skaudžiais išgyvenimais. Ne
maža plastinių lyrinių vaizdų („vakairo 
pašvaistėj žalsvos šviesos sklysta dr nu 
rSmęs snaudai® krištolo dangus“), ir be
velk visur ryški autoriaus idėja, svarsty
mai, nuvedą iki epinių pasakojimų: „Nors 
šiandien degam, kaip žarijos karštai su
kurtam židiny, rytoj bus viskas surūdiję, 
pradingę pilkame smėly“.

Kaip Venezuelos lietuviai, taip l!r Kana
dos menininkas kalba -apie „rožę be spyg
lių“ — švelnutę, meilią mergaitę, kuria 
guodėsi ir džiaugėsi neramioje širdyje:

Bet tu man ją skaudžiai surėžei 
randais gilių žaizdų, 
nors ir buvai švelni kaip rožė, 
neturinti -spyglių.

Dagio išvada: verčiau ji būtų lauko ro
žė, apaugusi spygliais, nes bent širdies 
nebežalo-tų. Užmirštų ją kaip erškėčių 
krūmą Ir „per pasaulį vienas eitų, ieško
dama rožės ir spyglių“.

Taigi, rožės ir ispygliai — gyvenimiška 
tikrovė: kol rožių dygliai žaloja atsūmini- 
mus, tol neįmanu kalbėti ramiais žodžiais 
(Jeigu nori).

Tačiau -ar iš tikrųjų reikia laukti, kol 
visas kartumas nusės ir sutirps? -Gal būt:

Taip gaila, taip gaila, taip gaila, 
kad laukti kažko vis turiu...

Su lietuviais 
pasaulyje

40 METŲ PIRMININKAVO 40-TAJAI 
KUOPAI

„Salndara“ praneša, kad Dormont 
(JAV), eidamas 98 metus, mirė Aleksan
dras Vainorius, kuris per 40 metų ėjo 
SLA (Susivienijimo lietuvių Amerikoje) 
40 kuopos pirmininko pareigas.

LITUANISTINĖ R. BAUBLIO 
BIBLIOTEKA LONDONE

„Draugas“ išsispausdino prof. J. Gim
buto straipsnį „Lituanistinė biblioteka 
Londone“, kuriame papasakojo apie Lon
done gyvenančius Rostį ir Juzę Baublius 
ir apie jų 3.000 egzempliorių lituanistinę 
biblioteką.

Rašoma, kad R. ir J. Baublius Anglijos 
vietiniai) lietuviai ir svečiai žino taip, 
kaip Lietuvoje visi žino Dionyzo Poškos 
baublį. Prie Baublių namo pritaisyta 
stilizuotas Lietuvos Vytis ir ryškus -užra
šas: Lithunian Community in Great Bri
tain and Lithuanian Archives“.

Rašoma, kad R. Baublys tą lituanistinę 
biblioteką rinko daugiau kaip 30 metų, ir 
ja naudojasi britų akademinė visuomenė, 
Oxfordo, Edinburgo universitetai, specia
lūs institutai dir kt. R. Baublio lituanisti
nėje bibliotekoje yra archyvinės medžia
gos — laiškų, dokumentų. Tarp tos doku
mentinės medžiagos yra žymaus socialde
mokratų veikėjo, buvusio Vliko pirminin
ko Stepono Kairio ir dail. M. Dobužinskio 
archyvų dalis.

Jei kas kreipiasi į biblioteką ir ne
randa reikalingos medžiagos, tai paslau
gusis R. (Baublys suranda jos kitur. Taip 
pat jas turi apie 300 lietuviškų plokštelių 
ir didelį skaidrių rinkinį.

R. -Baublio rūpesčiu 1969 m. -buvo iš
leistai Kipro Petrausko įdainavimų plokš
telė, oficialiu leidėju taip pait buvęs R. 
Baublys, įkūręs Londono lietuvių meno 
klubą (The Lithuanian Art Club). Ka
dangi išteistoji plokštelė išplatinta, ruo
šiamais! leisti naują jos laidą.

Niuo 1974 m. R. Baublys yra pensininkas 
ilr džiaugiasi galįs patarniaulti tautiečiams 
savo biblioteka ir archyvu.

„1979 metais“, rašomai, „mūsų muošir- 
dlžiaim bendruomenės veikėjui suėjo 70 
metų“.

R. Baublio visuomeniniam darbui tal
kininkauja jo sūnus -filosofijos daktaras 
Kastytis.

DĖL VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Kanados lietuvių bendruomenės tarybos 

suvažiavime, kaip rašoma „Tėviškės Ži
buriuose“, buvo pasisakyta, kad „dėl Va
sario 16 gimnazijos buvo padarytas prie
kaištas, liečiąs nesibai'giiančias tos gim
nazijos mokinių ekskursijas į Lietuvą pro
pagandinės „.Tėviškės“ draugijos globoje. 
Piinmiinilnk'as (PLB pirm. V. Kamanitas) 
pasakė /kad neseniai buvęs gimnazijoje 
ir matęs skelbimą, kad važinėti grupėmis 
į Lietulvą neleidžiama ir kad mokiniai1, to 
perspėjimo nepaklausę, rizikuoja būti 
pašalinti iš -gimnazijos.

Kanados Liet. Bendruomenės tarybos 
suvažiavime buvo išrinkta tokia valdyba: 
Joana Kunaitė, Juozas V. Danys, Edvar
das Stungevičius, Irenai šemaitė-Meikle- 
john, Jeronimas Pleinys, Valteris Dau
ginis, Algis Nausėda, Juozas Krištolaitis.

NAUJAS INFORMACINIS CENTRAS
Los Angeles (JAV) įsteigtas lietuvių 

amerikiečių informacinis centras. Per 
antrąjį centro susirinkimą buvo sudary
tos trys komisijos: sekretoriato, finansų 
ir redakcinė, kurtoms vadovaus Antanas 
Mažeika, trečios kartos lietuvis.

Informacinis centras dabar renka me
džiagą apie komunistų nusikaltimus Lie
tuvoje ir kitomis temomis, ir visa tai bus 
perduota amerikiečių visuomenėj.

Panašios paskirties informacinis cen
tras veikia New Yorke, vadovaujamais 
kun. K. Pugevičiaus.

MIRĖ GEN. S. PUNDZEVIČIUS
New Yorke, įsullaukęs 97 metų amžiaus, 

mirė savanoris kūrėjas gen. Stasys Pun
dzevičius.

Lietuvos nepriklausomybės kovų metų 
jis buvo vienas iš -Giedraičių kautynių 
planuotojų ir organizatorių. Tose kauty
nėse buvo sustabdytas lenkų veržimasis į 
Lietuvą.

1939-40 m. gen. St. Pundzevičius buvo 
karo aviacijos viršininkas.

MIRĖ P. BŪTĖNAS
Spalio 4 d. Bostone (JAV), sulaukęs 83 

metų amžiaus, mirė kalbininkas Pdtlras 
Būtėnas.

P. Būtėnas baigė Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto humanitarinį fakulte
tą ir buvo profesorių K. Būgos ir J. Bal
čikonio mokinys.

Mokytojaudamas Panevėžio mokytojų 
seminarijoje kartu su prof. J. Elisonu su
organizavo tautosakos ir senienų rinkimo 
draugiją.

Išleido keletą lietuvių kalbos vadovėlių. 
Prieš pasitraukdamas į Vakarus, buvo 
Panevėžio vyrų gimnazijos direktorium.

Gyvendamas Bostone, raiše įvairiais lie
tuvių kalbos klausimais į laikraščius ir 
žurnalus ir buvo „Lietuvių Enciklopedi
jos ‘aktyvus bendradarbis.

Kaip rašo „Nepriklausoma Lietuva“ 
(Kanada), P. Būtėnas buvo nepaprasto 
darbštumo — mokslinį kalbos tyrinėjimą 
dirbo ūki savo mirties. „Sėdėdavo savo 
kambaryje tarp ‘knygų, retkarčiais ir ne
valgęs, vienišas. Giminių ir draugų siūlo
mų piniginių pašalpų nepriimdavo“.

Jūs paliko 40 dėžių įvairių knygų, lie
tuvių kalbos tyrinėjimo sąsiuvinių, laik
raščių, ‘knygų ištraukų.

Jūs buvo savanoris kūrėjas.

„DIRVOS“ 65 M. JUBILIEJAUS 
ATGARSIAI

„Dirvos“ 65 metų jubiliejuje buvo pa
gerbti ir priislimlinti buvę redaktoriai: Vin
cas Rastenis, Balys Gaidžiūnas, Jonas 
Čiubemslkis, Vytautas Meškauskas ir kiti 
su .Dirva“ sušijusieji asmenys.

Ypač pagerbtais be atvangos dirbantis 
„Dirvols“ redaktorius Vytautas Gedgau
das. Jam leidėjai įteikė dovaną.

Laikraštį sveikino visa eilė lietuvių vi
suomeninių institucijų.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ IŠ LIETUVOS
Lietuvoje gyvenantis dramaturgais Ka

zys Sajia šią vasarą svečiavosi Los Ange
les pas savo brolį.

Los Angeles lietuviai dr. Z. Brinkio na
muose jam surengė literatūros vakarą. 
Svečią iš Lietuvos pristatė žurnalistas ir 
kritikas Pr. Visvydas.

SUSITIKIMAS SU BR. RAILA NEW 
YORKE IR NEW IIAVENE

Žemaičio atsiminimai
Leosė. Su vienuolyno virtuvės šeimi

ninke Leose Giralkauislkailte, Kolytgailišlkio 
Grakausko dlulkterimi, susipažinau tą pa
čią dieną, kai atvažiavau į Kretingą. Ji 
buvo -aukšto ūgio ir plona-, bet simpatiš
ka, gėriu spindinčiomis akimis. Jos vei
delis, kaip ir jos brolio, kuris tada mokėsi 
Telšių gimnazijoje, buvo truputį mongo
liškas.

— Leose, tai tavo pusbrolis, — pasakė 
išėlponius, supažindindamas miane su ja.

Iš įpročio nuo mažens bučiuoti visoms 
ciocėms, dėdėms ir ponams rankas, norė
jau ir jaį pabučiuoti.

— Kon tam-is-ta darai — sušuko ji ir ilš- 
traukė savo ranką iš manosios. O jos tas 
mongoliškas veidelis išraudo lyg žarija, 
tarsi ką nepadoraus būčiau padaręs jai. 
Šėporius ėmė garsiai juoktis. Pasijutau 
lyg svetimame sodne pagautas obuolius 
teškinant.

— Nieko, Dominika, Leosė yra gera 
mergelė, tik nemėgsta, kad jai kas nors 
rankas bučiuotų, —nuramino šėporius, 
įjai išėjus.

Vėliau tokių nesusipratimų r.ebepa- 
sitaiikė.

Vaišėse pas Leosę. Rugpiūčio ketvirtos 
dienos rytą, eidamas kiemu, susitikau 
Leosę.

— Sveikinu, su vardo deina! — ir pabu
čiavo į skruostą.

— Argi? — nustebau suglumęs, nes iki 
Šiol niekas manęs nebuvo sveikinęs tokia 
proga.

— Vo kaipgis. Paveizėk į kalendorių! Vo 
dabar prašau pas muni ant arbatos šin va
karą. Tik nepamiršk, septintą adiną, lau
kiu! — ir ji nubėgo. Nespėjau nė dėkui

Domas Burneikis

pasakyti.
Užgulė sunkus rūpestis: eilti ar ne? Jei 

neisiu — užpyks, o jei nueisiu... Niekada 
dar nebuvau buvęs svečiuose ipas švieses
nius žmones, juo laibiau, kad ten bus dau
giau žmonių. Kaip elgtis ir kaip laikytis, 
visai -beveik nenusimaniau. Man taip be
galvojant, ils svirno išėjo šėporius.

—-Kon tap mysliji? — paklausė.
Papasakojau, ką galvojau.
— Būtinai eik! Aš tau barzdą nurau

čiau, jei neitum, — spyrė jis ir, pačiupęs 
kelis gyvaplaukius ant smakro, papešė 
dar.

Vakare, baigęs dambą, nubėgau į kir
pyklą plaukų apkirpti: šiaip nukirpdavo 
Urvakis. Kibk kuo turėdamas ir kaip iš
mainydamas pasipuošęs ir -mažame veid
rodėly save apžvelgęs, pirmą kartą savo 
gyvenime išėjau -į pokylį.

Priėjęs Leosės buto duris, sustojau: 
stuksenti ar grįžti? O širdis kadrylių šo
ka. Viduje girdėti žmonių klegesys iir juo
kas. Pagaliau, kiek pastovėjęs, -apsispren
džiau grįžti. B-et staiga atsidarė durys ir 
ilš -vidaus šaute iššovė Leosė.

i— Matote, mes ano čia laukiame, o ons 
už durų klausosi, — čiau-škė ji, traukda
ma mane į vidų.

Visi svečiai pasirodė matyti ir pažįsta
mi. Čia bu-vo šėporiai, busimasis mano 
mokytojia-s kun. Pranas Kavaliauskas, dar 
jaunas, bet pusiau paralyžuotas, zakristi
jonas Babutaivičius su -savo devynių de
šimtų (jis -pats buvo apie 40) metų žmo
na, jo padėjėjas Ontė šįkšniuks iš Pa- 
-dlvanių kaimo, skalbėja Monika, vargoni
ninkas Petraitis ir Lisauskienė, grafo 
Tiškevičiaus vyresniojo vežėjo žmona. 

Įtrauktas į neįprastą draugiją, pasijutau 
nejaukiai. Laimei, teta — šėpori-enė, kaip 
tikra motina, visą vakarą globojo. Paga
liau pakvietė į kitą kambarį, kur buvo 
gražiai padengtas stalas. Anuometiniu 
mano supratimu, čia buvo sudėta -ant sta
lo daug nereikalingų daiktų: šakelių, pei
lių, (lėkščių, stiklų, stiklelių. Kam visa tai 
reikalir.ga, teturėjau labai miglotą supra
timą. Bet, būdamas iš prigimties atsargus, 
ir dabar, tik įsižiūrėjęs į kitus, ėmiausi 
peilio ir šakutės ir įsijungiau -į valgyto
jus.

Įdomus buvo svečių atsisveikinimas su 
šeimininke. Gerokai apie pusiaunaktį 
svečiai ėmė skirstytis.

— Dobranoc i bardzo bardzo dzenlku-ję, 
pan-enki Eleonori, — dėkojo Lisauskienė, 
bučSuod-aimia Leosę.

— Laba naktis, panele Leose, ir labai, 
labai dėkui už šį vakarą, — kalbėjo Pet. 
ralitis, pabrėžtinai garsiai, spausdamas 
Leosės ranką.

— Nu. Leosėle, dėkui už vaišes, ir labos 
nalkities, — atsisveikino kun. Kavaliaus
kas.

— Aš jau ir nebežinau, kap dabar ir be
sakyti. Buvome įpratę sakyti žemaitiška 
dzenikuję, vo dabar pradeda mūsų žmonės 
vis įleituviška, — skundžiasi- B-aliutavi- 
čienė, nebenu-manydama-, kaip pasakyti 
dėkui: žemaitiška ar leituvišk-a.

— (A, anot to, kap pavadins', tap nepa- 
gadįnsi, — tarė šėporius, išlydėdamas Ba- 
Multiaivičius.

Lisauskienė buvo lietuvė, kaip Ir visi 
svečiai:, ir visą vakarą kalbėjo lietuviš
kai. (bet išeidama norėjo švystelti lenkiš
kai. Mat, didelio -pono vežėjo žmonai.

„Vyra, tik nenusileiskim““. Kaip ir vi
sur Mtiur, taip ir Kretingoje buvo mal

dyklos liaudies -giedoriai. Kaip žinia, jų 
suolai, arba klaulpkos (kitur laupkomis 
vadinami), buvo tuojau iš bobinčiaus 
įėjus į maldyklos vidų, prie sienos: vyrų 
dešinėje, moterų kairėje pusėje. Vyrai 
giedojo pirmąjį giesmės posmelį, moterys 
antrąjį. Savaime suprantama, giedojimas 
buvo prairtas. -Bet giedontai, tiek vyrai, 
tiek moterys, vertino save labai aukštai. 
Kai vargoninkas Petraitis suorganizavo 
neblogą crorą, buvo nutarta giedorių gie
dojimą sumos metu pakeisti choru. Klebo
nas kun. Petreikis iš sakyklos pranešė, 
kaid nuo Ikito sekmadienio per sumą gie
dos choras. Giedoriai -galėsią giedoti tik 
ligi sumos. Giedoriai ir giedorkos pasiju
to -užgauti ir pažeminti. Galvas sunešę 
ėmė šnibždėtis. Po pamokslo išeinu į 'šven
torių pasižvalgyti. (Prie vienos ‘grupelės 
nežymiai prisiartinu. Pasirodė, vyrų va
dovais tarėsi su moterų vadove.

— Vyra, tik nenusileiskime! Tiek am
žių įgeijdojom gera, vo dabar, mat, geriau 
pageidos kors. Kad nesulauktum! — karš
tai kalbėjo vadovė vyrų vadovui, jo ser
mėgas atlapą laikydama rankoje.

Kitą sekmadienį sumas laikyti išėjo 
pats ‘klebonas. Galingai suūžė vargonai, ir 
tuojau pat -užtraukė giesmę choras. Apa
čioje užba'ubė vyrai giedoriai, po -jų su
kaukė moterys, visi nenatūraliai didinda
mi: balsą.

Vargonai ir choras staiga nutilo. Mi
šios, užuot iškilmingai atgiedotos, buvo 
baigtos laikyti skaitytinės. Atrodė, -giedo- 
riai tokios išdavos nelaukė, nes, dar kar
tą užrikę, nutilo r jie. Maldykloje stojo 
slogi ir nemaloni tyla.

— Kad to daugiau nebūtų! Amen, — 
klebonas baigė pamokslą, smarkiai išba
ręs giedorius. Tur būt, šis pamokslas bu
vo jo gyvenime -trumpiausias.

(Bus daugiau)

Vaižganto kultūros klubas New York 
lietuviams surengė susitikimą su publi
cistu Br. Raila ryšium su jo knygos „Vai
vos rykštė" pasirodymu.

Apie Br. Railos vaidmenį išeivijoje ir 
jo raštus kalbėjo poetas St. Santvaras. 
Kalbėjo dlair ir R. Česonis.

Tą knygą -sudaro Br. Bailios kalbos per 
„Laisvės“ radiją. Apie savo tą daubą pats 
autorius papasakojo. Iš juostelės buvo iš
klausytos 2 ‘Lietuvai skirtos B. Railos kal
bos.

Sekančią dieną tą programą Br. Raila 
ir S. Santvaras pakartojo New Havieno 
lietuviams.

„THE TIMES“ APIE VLADĄ ŠAKALĮ
Lapkričio 21 d. britų „The Times“ dien

raštis išsispausdino savo bendradarbio 
Madride Harry Debelius pasakojimą apie 
šiuo metu tame mieste su Vliko delegaci
ja esantį Vladą šakalį.

Pasakojama apie jo pabėgimą į Švedi
ją ir priežastis, kurios paskatino tam žy
giui.

PREL. V. MINCEVIČIUS — ITALIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

GARBĖS PIRMININKAS
Italijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 

Valdybos pirmininkas prelatas Vincas 
Mincevičius per daugelį metų su dideliu 
pasiaukojimu, meile ir sugebėjimu dirbo 
ir dirba Lietuvos bei lietuvių reikalams, 
nuolatos (Iškeldamas pasauliui lietuvių 
tautos kovas ir pastangas atgauti laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę, todėl PLB 
Valdyba pritarė Italijos LB narių suma
nymai pakelti prelatą Vir.cą Mincevičių į 
Italijos Lietuvių Bendruomenės garbės 
pirmininkus. PLB Valdyba pasveikino 
Italijos LB garbės piirmininlką Vincą Min- į 
cevičių jo 65 metų amžiaus sukakties pro- . 
ga, kuri buvo spalio 31d.
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Lenkija partinio akimis
(Mieczyslaw Rakowski yra Lenkijos ko

munistų partijos centro komiteto narys ir 
žurnalo „Polityka“ redaktorius, vadinas, 
įtakingas žmogus.

(Britų dienraštis „The Guardian“ gruo
džio 8 d. išsispausdino specialiai tam laik
raščiui atsiųstą straipsnį, kuriame jis ra
šo:

Lenkijos ekonominė ir politinė padėtis 
yra labai bloga. Per pastaruosius penais 
mėnesius vis vykę nuolatiniai streikai vi
siškai išsekino ekonomiją, ir dar prisidėjo 
tas katastrofiškas žemės ūkio sužlugimas, 
dėl kurio iš dalies kaltas blogas oras.

Pramonės gamyba krito, eilės vis il
gėjo ir ilgėjo, nebegalima jau (buvo iš
vengti nenormavus maisto ir drastiškai 
neapkarpius investavimų programos. Nore 
dama gyventi, Lenkija dar turi Skolintis, o 
Šaltiniai skolintis yra laibai riboti. Ką 
Lenkija dabar įprligyveno, yna nebe krizė, 
bet tautinė pražūtis.

Pasirašymas susitarimų Gdanske ir 
Szczecine, komunistų partijos centro ko
miteto šeštoji visumos sesija ir „Solidar- 
nosc“ sąjungos įregistravimas aukščiau
siame teisme neatnešė lauktosios ramybės.

Žmonės įsitikinę, kad joks susitarimas 
nėra patvarus, ir dėl to beveik visos eko
nominės ir socialinės struktūros dabar at
rodo taip, lyg jas būtų ištikęs žemės dre
bėjimas. Iš tikro valstybė yra rimtai pai
rusi.

Dėl tokios padėties žmonės vis labiau 
ir labiau nervingi darosi dėl to, kas gali 
atsitikti rytoj — susirūpinimas, kuris gali 
padėti pasukti j gerėjimą, bet taip pat iir 
priešinga kryptimi veikia. Esant tokiai 
padėčiai, Lenkijos visuomenė gali panorė
ti ir kraStatiniųjų paklausyti.

Pažiūra, kad Lenkijos padėtis gali nei
giamai paveikti Rytų - Vakarų santykius, 
atrodo, pasitvirtino, ir tos nuomonės taip 
pat laikomasi ir socialistinėse sostinėse. 
Socialistinių kraštų spauda kritiškai ver
tina įvairius Lenkijos politinio 
gyvenimo aspektus, ir aš suprantu to su
sirūpinimo šaltinį. Per ilgai tęsiasi nepa
stovumas, ir perdaug abejonių iškelta dėl 
daugelio tradicinių socialistinių idėjų. Jei
gu mes būtume buvę pajėgūs įrodyti pa
sauliui, kad po pradinio sūkrėtimo patys 
gailime susirasti savus politinius ir ekono
minius sprendimus, ta kritika būtų buvu
si švelnesnė, bet iki šiol mes nepajėgėme 
tai padaryti.

Socialistinių kraštų susirūpinimas, kaip 
jis reiškiasi žinių skleidimo priemonėmis, 
sukūrė vadinamąją sovietinio įsikišimo 
pavojų. Tikrai aš negaliu kalbėti už sovie
tinę vyriausybę, bet, pažindamas lenkų- 
sovietų santykius, galiu pasakyti, kad Va
karų spaudos spėliojimai ne realybe re
miami. Tai tik toksai pridėtinis dalykas, 
(kuris dair padidina įtampą ir nėra jokia 
pagalba mūsų kraštai.

Kokios yra šios krizės priežastys? Daug 
jų yra. Mano požiūriu, pati svarbiausia 
yra ta, kad partija ir „Solidamosc“ psi
chologiškai nėra pasiruošusios vykdyti įsi
pareigojimus bendradarbiauti. Atrodo, 
kad nėra reikalingo pagrindo abipusiam 
pasitikėjimui.

(Partijos politika dėl „Solidamosc“ pa
remta svyravimu tarp bendradarbiavimo 
ir priešiškumo; praktiškai tai reiškia vi
sokias kliūtis, daromas ypač žemesnio ly
gio administracinių įstaigų. Tos abejonės 
yra suprantamos: „Solidamosc“ buvo ir 
tebėra kažkas visiškai naujo Lenkijos po
litiniame organizme, ir partijos laikyseną 
dėl jos diktuoja ne dogmatizmas, bet pa
tys įvykiai. Išgyventi toms abejonėms rei
kia laiko, bet, deja, Lenkijai to laiko ne 
(kažin kiek Ūko.

Kitas dalykas yra padėtas pačioje parti
joje — faktas, kurio, deja, daugelis lenkų 
negali ar nenori suprasti.

„Solidamosc“ negali išvengti kritikos. 
Jos vadai nenori imtis atsakomybės už 
krašto ekonomiją ir kasdieninį jos valdy
mą, ir tai yra faktas, kurį jie yra aiškiai 
pademonstravę. Iki pasirašant susitarimą 
„Solidorr.osc" vyravo pažiūra, kad jos pa
reiga yna kontroliuoti valdančiuosius; ti
kiu, kad tas požiūris gali pasikeisti.

Praktiškai šitokia laikysena kėtė strei
ką po streiko. Partijos centro komiteto 
dramatiškas atsišaukimas, kad „krašto li
kimas ir tauta yra ant pražūties krašto“, 
buvo paremtas supratimu, kad vis tęsia
mi streikai gali sudaryti tautai nelaimę, 
juo labiau, kad kiekvienas streikas vis 
didino nervingumą ir netvarką valstybė
je. Atrodo, kad kai kurie mano tautiečiai 
užmiršta, jog niekas kitas neateis išgelbėti 
35 milijonų tautos.

Dauguma „Solidamosc“ vadų ligi šiol 
atmesdavo idėją bendros atsakomybės už 
nacionalinę ekonomiją. Jie laikosi nuomo
nės, kad ne jie .gi ekonomiją atvedė iki 
katastrofos, ir jie įtaria spąstus: jeigu kas 
nors bloga atsitiks, sako jie, tai komunis
tai privers juos prisiimti dalį kaltės. A® 
nesutinku su tokia pažiūra: socialistinėje 
santvarkoje, kur gamybos priemonės nėra 
privati nuosavybė, vyraujantis principas 
tari būti, kad viso politinės jėgos priva
lo imtis bendrai atsakomybę už ekonomi
ją. Tiek valstybės aidlministiracija, tiek 
profesinės sąjungos. Tokio principo įgy
vendinimas jokiu būdu nemažina profesi
nių sąjugų nepriklausomybės,

Tai nėra vien teoretinis klausimas. Nei
giama laikyseną dėl bendros atsakomybės 

stiprina ,,Solidariuose“ eilėse r.orą nuolat 
vis reikalauti, o tai savo ruožtu gali didin
ti radikaliai nusiteikusių ir gal net į nuo
tykius Įtekusiųjų skaičių. Tokia eiga rei
kalams vykstant, anksčiau ar vėliau neiš
vengiamai iškils priešiškumas tarp val
džios ir „Solidamosc“ vadų. Valdžia neša 
atsakomybę ne tik už tautos ir valstybės 
likimą, bet taip pat ir už Lenkijos vietą 
Europoje. Ta atsakomybė nėra lengva.

Per paskutinias kelias dienas Lenkijoje 
nebuvo streikų. Bet niekas nežino, ar kar
tais tai t>:ik nėra ramybė prieš naują aud
rą. Tačiau jeigu tokia ypač neįprasta pa
dėtis — po penkių mėnesių beveik be per
traukos vykusių streikų — yra ne laikina, 
taį būtų proga pradėti naują pastovumo 
laikotarpi. Tačiau jeigu ir taip būtų, tai 
Lenkija vistiek tarės savaites ir mėnesius 
tatai tikrų sunkumų ir ne vien tik dėl rim
tos ekonominės padėties.

Tokia santvarka, kurioje dalyvauja so
cializmą pripažįstančios visos politinės ir 
socialinės pajėgos, tebėra daugiau vien 
svajonė, o ne realybė; tokios santvarkos 
elementai dar turi būti paruošti ir pritai
kyti, bet jokios politinės pajėgos šiuo rei
kalu netari jokio patyrimo.

LenkiSkasis socializmas iš tiesų susida
rys sau pavidalą tik per sudėtingas politi
nes diskusijas, r.es mums nesvetimas yra 
jaudinimasis. Mes, komunistai, ar bent 
daugumas mūsų, norime tokio modelio, 
bet tiek dar neužtenka: visi mūsų partne
riai turi taip pat verti būti, o ar (taip 
yra? Į tą klausimą tarės būti atsakyta ar
timiausioje ateityje.

Lenkija šiandien yra pilna klausimų ir 
abejonių. Norėčiau, kad būčiau tokioje 
padėtyje, kuri leistų man išspręsta juos 
visus, bet, deja, nesu.

PRIE TAUTOS FONDO ĮSTEIGTAS

GYNYBOS FONDAS
I Kaliforniją atvykę Tautos Fondo ir 

VLIK o 'atstovai ,p>rėl. J. Barkūnais ir Juo
zas Giedraitis kalbėjo gausiai jų pasi
klausyti atvykusioms į parapijos salę.

Tautos Fondo remiamas, VLIKas turi 
daug atstovų-skyrių įvairiose valstybėse, 
iš vilso neit 15. Be daugybės kitų lietuvių 
tautai naudingų darbų, leidžia ELTA ži
niaraščius Skirtingose vietose šiomis kal
bomis: lietuvių, anglų, prancūzų, italų, 
ispanų. Prieš kiek laiko ir arabų kalba, 
bet šiuokart arabų kalba redaktoriaus 
neturima.

ELTOs žiniaraščiais plačiai naudojasi 
užsienio spauda ir diplomatai. Ypač daug 
persispausdina Itcalljos, (Prancūziiijos it 
Pietų Amerikos valstybių laikraščiai ir 
žurnalai. .Daugelis užsienio diplomatų 
gauna ELTA žiniaraščius ir juos skaito. 
Tuo atremiama sovietinė propaganda, 
dluodamos teisingos žinios apie lietuvių 
tautą iir jos kovas su rusiškuoju komu
nizmu.

Daugeliui lietuvių pageidiaujant ir tu
rint veiklų organizatorių rinkti pinigams 
būsimajai! Lietuvos kariuomenei, įsteigtas 
Gynybos Fondas. Jo organizuoti pakvies
tas Los Angelėje įgyvenantis Antanas Au
dronis. Kaip žinoma, žydai turi Gynybos 
Fondą. Panašų reikia turėti ir lietuviams. 
Gynybos Fondas yra Tautos Fondo .globo
je. Pirmais tūkstantis dolerių Gynybos 
Fondlui įteiktas paskelbimo dieną.

Tautos Fondas gauna aukų ne tik ma
žomis sumomis, bet ir tūkstantinėmis. 
Ypač džiugu, kai gauna stambesnes su
mas testamentiniais dolkumentais. Tautos 
Fondas naudoja tiktai nuošimčius nuo 
gauto kapitalo, kuris nejudinamas ir bus 
pervestas būsimai Nepriklausomai Lietu
vai. (Dabartinis Tautos Fondo adresas: 
Lithuanian National Foundation Ine., P. 
O. Box 21073, Woodwaven, N. Y. 11421, 
U. S. A. Tautos Fondo garbės prezidentas 
prel. J. Badkūnas. Garbės nariai P. Min- 
kūnas, dr. K. J. Valiūnas. Direktoriai: A. 
Vakselis, I. Banaitienė, J. Giedraitis, A. 
Patamsis, M. Noreikienė, J. Audėnas, V. 
Banėlis, J. Valaitis, dr. P. Vileišis. Vyk
domojo Komiteto pirmininkas Juozas 
Giedraitis. Tautos Fondo vadovybės są
raše yra daug kitų garbingų pavardžių.

Alg. G

STOROS LUPOS
Prieš karą Pietų Amerikon atvažiavo 

du (Lietuvos delegatai. Jiems vykstant 
traukiniui, į jų skyrių įlipo negras. Vienais 
delegatų, gal būt, iš arti nematęs negro, 
pasakė:

— Vaje, kokios to negro didėlės lūpos: 
kaip arklio...

— Kad: aš tau duosiu į smulkį, tai tavo 
pasidarys dar didesnės: kaip karvės, — 
pasakė 'aiškiai lietuviškai jam negras.

Abu delegatai jį atsiprašė, ir tolimesnis 
pasikalbėjimas buvo draugiškas. Negras 
jiems papasakojo, kaip jis išmoko (lietu
viškai.

„VĖTRUNGĖ“ KIPRO SALOJE
Kipro saloje suruoštosiose Sov. Sąjun

gos dienose dalyvavo Lietuvos konserva
torijos ansamblis „Vėtrungė“.

„Vėtrungės“ dalyviai atliko lietuvių ir 
Sov. Sąjungos liaudies dainų ir šokių.

LIETUVOJE
LIETUVIŠKI PAMINKLAI PRŪSIJOJE 

ŠAUKIASI TAISOMI
V. Kuzmickas „Pergalės“ Nr. 10 rašo 

apie savo kelionę po tas vietoves rytų 
Prūsijoje, kuriose gyveno ir kūrė M. Maž
vydas, D. Kleinas, J. Bretkūnas, K. Do
nelaitis, G. Ostermejeris, L. Rėza, Vydū
nas ir daugelis kitų įžymių lietuvių rašy
tojų, istorikų ir kultūrininkų. Ten jis pa
matė, kad kai kurie su tais Lietuvos kul
tūrai įžymiais žmonėmis susiję pastatai 
ir paminklai reikalingi skubaus remonto 
ar pataisymų.

Naujakiemis (Neudorf), rašo V. Kuz
mickas, tariame gyveno Vydūnas, prieš 
dvejus metus buvo nugriautas ir dabar 
kartu su Pilkalniu (Pilllkallen, Dobro
volskį priklausąs „Kolos“ tarybiniam 
ūkiui. 100 metų senumo Naujakiemio mo
kyklos vietoje likusi tik ilga gyvatvorė, o 
už poros šimtų metrų grimstančios kapi
naitės.

Tiesai, restauruotoje Tolminkiemio baž
nytėlėje, rašo jis, spindi sietynai, ant Do
nelaičio ka<po kriptoje nevysta gėlės, gra
žiai sutvarkyta klebonija, taip pat ir poe
to sodintasis sodas, .bet našlių namai, ku
riuos statė Donelaitis savo žmonai Anai 
Reginai, virtę griuvėsiais.

Pusiauikelyje tarp Tolminkiemio ir 
Gumbinės (Gumibtenen, Gusev), Bomin- 
tės upės slėny, stovi didžiulis Valtarkie- 
mio (Walterkehmen, Grosswaltersdorf, Oi 
chovatlka) bažnytkaimis, kuriame gyveno 
ir įkūrė žymusis lituanistas Pilypas Ruigys 
(.1675-1749). Jo dėka to meto vokiečių švie
suoliai, kaip J.G. Herderis, G.E. Lessingas 
poetas J. V. Gethė ir kiti. Vakarų Europos 
(kultūrininkai, susipažinę su jo išversto- 
tomis nuostabiomis lietuvių liaudies dai
nomis, išgarsino jas. P. Ruigys palaidotas 
Valtarkiemio bažnytėlėje. Taip pat ten pa
laidotas didelis Donelaičio bičiulis pasto
rius J. H. Kemferis. Dirbo ten pastoracinį 
darbą J. G. Jordanas, kuriam Donelaičio 
našlė perdavė savo vyro „Metus“, poezijos 
ir muzikos rankraščius.

Toji Valtankiemiio bažnyčia, kaip per 
stebuklą, po dviejų pasaulinių karų i'šili- 
kusi sveika^ tik jos bokštelis nuvirtęs. Ji 
stovi šalia kelio iš Tolminkiemio į (Gum
binę (Gumlbinen, Gusev), įkalnėje ties 
Rorriintės upės vingiu. Bažnyčios kapinai
tės jau dingusios. „Kadangi“, rašo V. 
Kuzmickas, „daugumas ekskursijų ilš Lie
tuvos į Tolminkiemį vyksta .per Stalupė
nus (istalljupenen, Ebenrode, Nesterov), 
Miliūnus (Millunen, Iljušino), o grįžta 
per Romintos miestelį (Rominten, Kras- 
nottesje), Valtarkiemį ir Gumbinę arba 
atvirkščiai, pamiršta ir apleista VaMar- 
kiemo bažnyčia šaukiasi 'atitinkamų kul
tūros įstaigų bei žinybų dėmesio“.

Kiekvienas gali suteikti
PIRMĄJĄ PAGALBĄ

Jeigu žmogų ištiktų klinikinė mirtis, 
kol 'atvažiuos greitoji pagalba, jam būtina 
tuoj pat suteikti pirmąją pagalbą.

Šiandien žmogus gali būti atgaivina
mas iš klinikinės mirties, o kartais net ir 
ne po vieną kartą. Ir po to žmogus ilgai 
gali gyventi, žinoma, atgaivinti ne visada 
pasiseka ir kvalifikuotiems gydytojams, 
nei aparatūrai. Prof. A. .Lukoševičienė 
„Tiesoj“ rašo, kad „stalgi mirtis gali iš
tikti dėl miokardo infarkto, paveikus ele
ktros įsirovei., skęstant, uždusus ir t. t. Tą
syk sustoja pagrindinės (gyvybinės funkci
jos — kraujotaka ir kvėpavimas. Išnykus 
vieniai (iš jų, greitai dingsta ir kita. Daž
niausiai staigi mirtis įvyksta kraujotakai 
nutrūkus, įkali nustoja plakti širdis.

(Skiriami du staigios mirties etapai: kli
nikinė ir biologinė mirtis. Klinikinė mir
tis prasideda nuo to momento, kai sustoja 
širdies veikla ir kvėpavimas, biologinė — 
kai žūva (galvos smegenų žievės ląstelės. 
Staiga mirusį žmogų .galima atgaivinti tik 
tuo atveju, jei pagalba jam pradėdama 
teikti dar klinikinės mirties etape — kol 
nėra žuvusios galvos smeigenų ląstelės. O 
jos, sustojus 'kraujotakai, žūva po 4-6 mi
nučių. Šis terminas toli gražu ne visiems 
vienodas, priklauso nuo organizmo būk
lės.

Brieš pradedant teikti pagalbą, būti
na įsitikinti, ar tikrai yra įvykusi mirtas, 
o gail žmogus tik apalpęs. Pažiūrėkim, ar 
yra pulsas. Miego arterijos pulsą pajusti 
lengva kaklo šone. Jei nėra pulso, ' vadi
nas, širdis neplaka, kraujotakos nėra. 
Skubiai žvilgterėkime i krūtinės ląstą: 
jeigu ji nesikilnoja, vadinasi, kvėpavimas 
sustojęs.

Tikslinga pasižiūrėti ir į akių vyzdžius. 
Mirties pradžioje jie būna normalaus dy
džio, tačiau nuo šviesos nesiaurėja, o pra
ėjus dviem minutėms būna jau išsiplėtę. 
Kol vyzdžiai dar visiškai neišsiplėtę, gali 
mylbė atgaivinti didesnė.

Konstatavus mirtį, kuo skubiausiai rei
kia žmogų gaivinti, o ne gaišti laiką, 
kviečiant greitąją. Ją pakviesti gali kitas 
asmuo. Jeigu esate vienas, tai pirma su
teikite pagalbą ir tik atgaivinę kvieskite 
greitąją.

Skubiai paguldykite žmogų ant nuga-

maskvą užrustino pabaltiecių 
VEIKLA JAV-ĖSE .

„Jie šmeižia tautas, (kurias jie išdavė. 
Pikietuoja itr boikotuoja mūsų menininkų 
pasirodymus Vakaruose, reikalauja, kad 
(JAV) vyriausybė nutrauktų pasikeitimą 
moksline ir technine informacija su 
SSRS“. Taip apie pabaltiecių pasiuntiny
bes ir politinę veiklą Amerikoje rašo Mas
kvos „Literatamaja gazieta“ (1980 m. 
IX. 10). (Straipsnio autoriumi nurodytas 
Feliksas Strumilas, Lietuvos KP CK užsie
nio ryšių skyriaus vedėjas ir LSSR Aukš
čiausios Tarybos užsienio (komisijos pir
mininkas. Paprastai Strumilas įrašo ce 
mentiiniiai 'biurokratiniu, stiliumi, o šiame 
straipsnyje jaučiama prityrusio žurnalisto 
ranka.

(Straipsnis .susieja pabaltiecių veiklą su 
Madrido konferencija: „Jie net sudarė 
‘delegaciją* kelionei į Madridą“. „Litera- 
tumaja gaaieta“ klausia, ar pabaltiecių 
„ambasadorių“ ir „atvirai naciškų ir re
vanšistinių sambūrių“ veikla nepriešta
rauja Helsinkio konferencijos (baigiamojo 
akto raidei ir dvasiai? JAV-ių oficialių 
įstaigų panama toms „ambasadoms“ ir 
„misijoms“ esanti „dar vienas bandymas 
sabotuoti Helsinkio Aktą“.

„Lilteraturnaja gazieta“ straipsnį reikė
tų interpretuoti kaip komplimentą dšeiivA- 
jai, kurios veiklą pagrindiniai Maskvos 
spaudos organai paprastai mėgina igno
ruoti. O gal tai yra signalas Vašingtonui, 
kad nekeltų Pabaltijo klausimo Madrido 
konferencijoje? (ELTA)

ATEISTINĖ PIEŠINIŲ PARODA
Kauno „Kanklių“ kino teatro laukia

mojoje salėje buvo suruošta dailininko L. 
Rymeikio piešinių paroda „Nepulkim ant 
kelių“.

Dali. L. Rymedkis kuria piešinius ateis
tine tema, kuriuos dažnai spausdina pe
riodiniai leidiniai Iš tų piešinių jau su
darytos trys knygos, kaip rašo „Tiesa“.

LIKVIDAVO VIENKIEMIUS
Devyni Vilkaviškio rajone buvusieji 

kolūkiai, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“, 
likvidavo vienkiemius.

„ŽALGIRIUI“ SEKASI
Oslo mieste norvegų krepšininkų „San- 

diviiig BiBK“ pralaimėjo Kauno „Žaiginiui“. 
Tad norvegai atvažiavo į Vilnių revanšuo- 
itis. Bet dr vėl „Žalgiris“ juos nugalėjo 
114:67 irezultatu,

„Žalgiris“ pasiekė „Europos krepšinio 
čempionate“ ketvirtfinalio vietą.

VILNIUJE PUSĖ MILIJONO 
GYVENTOJŲ

Vilniuje 1980 m. laĮpkričio 24 d. buvo 
įregistruotas 500.000 gyventojas — Onos 
ir Algirdo Arlauskų sūnus.

„Tiesoje“ rašoma, kad 1946 m. buvo 
šiek tiek daugiau kaip 100.000 gyventojų.

Naujai pastatyti gyvenamieji rajonai 
yra: Lazdynai, Žirmūnai, plečiasi Viršu- 
liškės, Baltupiai, šeškinė.

ros, geriausiai ant grindų ar 'ant žemės, 
kad būtų kietas pagrindas. (Būtina atlais
vinti krūtinę nuo drabužių, atlošti gaivą. 
Tai atliekama atsiklaupus prie gaivina
mojo ilš kairės. Kairiosios rankos plašta
ką delnu iį viršų dedam po sprandu ir j j 
pakeliame. Atlošę gaivinamojo galvą, de
šinės rankos pirštais užspaudžiame nosį 
ir, uždėję ant burnos servetėlę, bandome 
pro bumą įpūsti į plaučius oro. Jei' po to 
krūtinės ląsta nleišsipučia, banldiylkim dar 
daugiau atlošti gaivą.

Jei .kvėpavimo taikiuose yna kliūtis, ji 
patenka i skrandį. Tąsyk žmogus gali iait- 
piljtli. Tada skubiai! pasukame gaivinamo
jo galvą į .šoną, tvarsčiu išvalome bumą, 
įsitikinę, kad kvėpavimo talkai ytna laisvi, 
pradediame dirbtinį kvėp.avimą. Kaip sa
kiau, atlošę gaivinamojo galvą ir užspau. 
dę (šnerves, giliai įkvepiame ir pačiame į 
jo burną. (Suaugusiam žmogui per minutę 
reikia tai padaryti 'apie 12 kartų, vaikui
— 20.

Kauta būtina pradėti netiesioginį šir
dies masažą. Kailp tai padaryti?

Ištieskime rankas, uždėkime plaštakas 
vieną ant kitos ir spauskime apatinę kru
tink aulio dalį — ritmingai, visu savo kū
no svoriu, kaid greit nenuvargtume. Sten
kimės tai dairyti plaštakomis, kad pirštai 
neliestų kultinės. Jei širdies masažas 
sėkmingas, gaivinamojo oda parausta, su
siaurėja įairbB nustoja plėstis vyzdžiai, ir 
kiekvieno paspaiudiimo metu jaučiamas 
miego arterijos pulsas. Tačiau tai gali 
patikslinti tik pagalbininkas. Atliekant 
širdies masažą vaikui, krūtinę neikia 
spausti mažiau, viena plaštaka, kūdikiams
— įtik 2 pirštais. Širdies masažą derinant 
su (diribtiniu kvėpavimu, per minutę su
augusiam būtina spustelti krūtinės ląstą 
60 kantų lilr 8-12 kartų įpūsti oro. Jei gai
vina vienas žmogus, tai per 15 sekundžių 
reikia 15 kartų spustelti krūtinės ląstą ir 
2 kartas lįjpūsti oro. Jei gaivina du žmo
nės, itai vienas iš jų daro širdies masažą, 
o kitas dirbtinį kvėpavimą. Tada per 5 
sekrmdes 5 kartus paspaudžiame krūtinės 
ląstą ir 1 kartą įpučiame oro. Gaivinti 
reikia ne trumpiau kaip 30-60 minučių.“

Profesorė rašo, kadi gaivinti nėra sudė
tinga. Net vaikai gali išmokti.

PROFESORIUS LIPDYS PUSPADŽIUS
„Atplyšo batų padai, vadinami platfor

momis“, skundžiasi „Tiesoje" Vilniaus 
universiteto pediatrijos katedros docen
tas. „Nunešiau anądien juos į 9-tąją ava
lynės siuvlno 'ateljė“. ..Priėmėja batus ap
žiūrėjo, patampė atšokusį padą ir pareiš
kė:

— Nieko čia mūsų klijavimas nepadės. 
Nelaikys. Afi jums patarta taip: nu
eikite iį parduotuvę, nusipirkite epoksidi
nių klijų, patepkite, apriiškJte virvele, 
palaikykite per naktį ir rytą galėsite au
tis“.

Ir šalia stovėjusi vilnietė pritarė par
davėjai...

Bet dėl tokio patarimo docentas pasida
rė „Tiesoje“ išvadą:

.užuot patarmėje, galėtų imti 3r pri
klijuoti... Todėl labai keista, kad 'ateljė 
meistrai tų klijų nenaudoja“.

SODYBOJE — JUODASIS GANDRAS
Juodieji gandrai — baikštūs paukščiai, 

bet ir jie, bėdos prispausti, glaudžiasi prie 
žmogaus ir sugeba labai prisirišti. Kelmės 
paukštininkystės ūkio veterinaro J. Ri- 
meiikio (sodyboje gyvena ir puikiausiai jau
čiasi juodasis gandras. <5ia jis pateko ne
seniai — Kelmės būrelio medžiotojas A. 
Levickas paukštį peršauta snapu ir spar
nu aptiko Pavėžupto miškuose ir perdavė 
bloboti gydytojui. Koks nedoras žmogus 
pakėlė šautuvą prieš šį retą paukštį, nėra 
žinoma, bet J. Rimeikio sodyboje jis rado 
šilumą ir nuoširdų rūpinimąsi. Gandras 
priprato prie naujųjų kaimynų — vištų, 
jis labai draugiškas su žmonėmis — net 
lesa iš rankų mėsos atliekas. Pamatęs sa
vo šeimininką, gandras jį .pasitinka cyp
sėdamas ir plasnodamas sparnais.

Iš viso Kelmės rajone buvo sudkaičiuoti 
tik astuoni juodieji gandrai, gyvenantys 
laisvėje. K. Lukošius
(„Valstiečių laikraštis“)

NAUJA BULVIŲ SKUTIMO MAŠINA
Viiilniaius vaisių ir daržovių perdirbimo 

gamykla pradėjo gaminti naują prekę — 
skustas buSives.

Pirma, kaip rašoma „Tiesoje“, 'bulvės 
buvo valomos abrazyviniais akmenimis, 
ir į jų paviršių įsitrindavo akmenų kruo
pelių, kuiriios patekdavo į patiekalus. Tai, 
sako, vartotojams nepatikdavę.

Dabar gamykla is3gijo itališką malšiną, 
kuri palaiko bulves keletą minučių aukš
toje temperatūroje ir garo slėgime ir stai
ga atšaldomos šaltam vandenyje. (Bulvių 
luobelės atišoksta, Ir jos tada nuvalomos 
šepetilne mašina.

Kasdien nuvaloma ir pateikiama val
gykloms ir parduotuvėms apie 25 tūkst. 
tonų bulvių, o ‘luobelės, kurdų susidaro po
ra tonų, parduodamos gyvulių auginto
jams.

TURTINGAS BIBLIOTEKOS ARCHYVAS
Lietuvos (Mokslų akademija, kaip rašo

ma „Tiesoje“, Vilniaus centrinėje (biblio
tekoje yra sukaupusi 174.601 įvairių rank
raščių ir dokumentų vienetų, arba 296 
fondus. Tarp jų 1.415 yra parašyti perga
mente.

Kai kurie dokumentai siekia XI šimt
metį ir yra labai įvairaus tarinio. Tai yra 
senieji kodeksai, vadovėliai, įvairūs trak
tatai, bažnytinės apeigų knygos, giesmy
nai, tautosakos rinkiniai, kelionių apra
šymai, dienoraščiai, atsiminimai, grožinės 
literatūros kūriniai — tai, ką žmonės 
ranka užrašė pergamente, audinyje, po
pieriuje“.

Laiškų skyriuje esama daug Sapiegų 
XVII-XIX a. korespondencijos, taip pat 
T. Kosciuškos, J. Kraševskio, A. (Plūgo, E. 
Ožeškienės, M. Valančiaus, L. Ivinskio, 
M. Akelaičio ir kt. laiišlkal.

Apie trečdalį bibliotekos sudaro bau- 
džiaivos laikotarpio archyviniai dokumen
tai. Vienas toks dokumentas, surašytas 
Žemaičių bajoro Dovydo Grimzdęs duk
rai Rainai dviejų nelaisvų šeimynų do
vanojimo 'alkte 1623 m., skamba taip:

„Jų žmonas, vaikus ir palikuonis ati
duodu Jūsų valiai: naudotis ir valdyti, sau 
tarnauti pristatyt), už nusižengimus 
bausti ar i kartuves pasiųsti: atiduoti, 
parduoti ar išmainyta“...

Su tais archyviniais dokumentais skai
tytojus supažindinanti E. Tretaiienė dar 
ir šitaip rašo apie tuos rankraštinius tar
tus:

„Dvarų, dvarelių bajorų ir akalicų plik
bajorių kažkada rūpestingai saugotuose 
(popieriuose sukaupta informacija apie 
t'al. ką sėjo, kiek nuplovė, kur gyveno, kuo 
dėvėjo, su (kuo giminiavosi^ su kuo pešė
si dėl ežios ar nukirsto medžio, ką laido
jo, kur alų gėrė, su kuo tuokėsi ir kiek 
kraičio gaivo... kurį baudžiauninką ponas 
pardavė, kurį <į rekrutas išvarė, kurį tur
gaus aikštėje rykštėmis užkapojo ar pa
kere, jog poniui ar carui blogai tarnavo“.

Tuose dokumentuose yra pakankamai 
medžiagos baudžiavos santykiamis pavaiz
duoti.

K „ŠLUOTOS“ HUMORO
Kai vyras pradėjo triukšmauti, aš į na

mus išsikviečiau blaivyklą.
(Iš pareiškimo)

•••
Nutrūkus vandeniui, valgykla nedirba.

(Raštelis ant durų) 
**•

Koncertuos šefų ansamblis „Kapų bal- 
! sai“.
1 (Iš afižos)
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MIRĖ M. KATILIŠKIS IR S. (LŪŠYS
JAV mirė rašytojas Marius (Katiliškis, 

kuriam neseniai buvo Amputuotos abi ko
jos, ir* visuomenininkas ir politikas Stasys 
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NAUJAS ,,MARY SAVE US“ (LEIDIMAS 
LONDONE

Sibiro lietuvaičių parašytoji maldų kny
gutė „Marija, gelbėki mus“ jau yra išleis
ta daugeliu kalbų. K. A. Trimako, S.J., iš
versta, JAV anglų kalba ji buvo išleista 
1959 m. Tas pats vertimas, tik anglams R. 
Sealey pritaikytas, Britų Lietuvių Tarybos 
Londone pirmą kartą buvo išleistas 1964 

■m. Čia knygutė buvo tokia populiari, kad 
1975 m. ją teko pakartoti nauju leidimu. 
Tačiau ir tas leidimas buvo išparduotas, 
ir štai .Aid to the Church in Need kartu 
Britų Lietuvių Taryba 1980 m. pabaigoje 
vėl turėjo išleisti, šįkart išleista su West- 
minsterio arkivyskupo kardinolo Basil 
Hume pratarme, kurioje jis (kalba apie 
nuostabų žmogaus dvasios atsparumą.

Knygutė minkštais viršeliais (viršelio 
pirmajame puslapyje atspaustas Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas).

Knygutės kaina su persiuntimu papras
tu paštu yra 60 penų (JAV 1,50 dol.). 
Gaunama šiuo adresu: Lithuanian Com
munity in Great Britain, 55 Rin-gimer 
Ave., London SW6 5LP.

TUO PADĖSIU IŠSILAIKYTI 
LAIKRAŠČIUI

Valijoje gyvenantis tautietis Henrikas 
šova atsiuntė 45 svarus — savo, o taip 
pat savo draugų Petro Kamilos ir Adomo 
Siurblio prenumeratos mokestį už „Euro
pos Lietuvį“ ir laiške parašė:

„Čia siunčiu dar porą naujų skaitytojų 
ir manau, kad tuo padėsiu išsilaikyt 
mums, pensininkams, taip labai mielą 
laisvoms valandoms lietuvišką raštą. Tai 
vienintelis šaltinis sužinoti, kas dedasi pa
saulio lietuvių tarpe ir net pačioje Lietu
voje.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Stančikas — 10 sv.
J. Gipas, J. Kvietkauskas ir B. Williams 

— po 10 sv., A. Biliūnas — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

P. Miliauškas 25 sv., J. Kvietkauskas 5 
sv.

Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja.
T.P.F. Valdyba

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo 5,50 svarų B. 

Williams, po 5 svarus V. Račys, A. Stan
kevičius, X. B-ham ir J. Kvietkauskas, 4 
sv. A. Česnauskas, po 2,50 sv. B. Kuzmins- 
kaitė, A. Maldutis, J. Bielskis, J. Akavi- 
tas, S. Surgautas, A. Mažeika, K. Rimai- 
tis, inž. A. Vilčinskas, E. šova ir J. Jaki
mavičius, 1,50 sv. P. Pupaleigis, 0,50 sv. 
A. Pupelis.

Londonas

KALĖDINĖS GIESMĖS LONDONO 
TELEVIZIJOJE

Gruodžio 23 d. 11 vai. vakare susijaudi
nę slpaudinėjome televizijos mygtukus, 
ieškodami lietuviškų Kalėdų. Pasirodo, 
„Europos (Lietuviui“ buvo duota klaidin
ga informacija. Programa buvo parodyta 
12.20 vai. — po vidurnakčio — Londono 
sričiai.

„The. Guardian“ dienraščio televizijos 
programoje buvo parašyta: „Kalėdos! 
Lietuvoje. Kalėdinės giesmės iš Lietu
vos, pagiedotos Britanijos lietuvių vaikų“. 
Kai kuriuose kituose laikraščiuose buvo 
duotas tik programos pavadinimas „Ca
rols".

Aktorius Michael Bentine trumpai supa 
žindino žiūrovus su Kalėdomis, be kita 
ko, sakydamas, kad žiemą Lietuvoje labai 
šalta, o eglutė puošiama šiaudinukais. 
Baigdamas jis pasveikino lietuviškai: 
„Linksmų Kalėdų švenčių“.

Ekrane, išsipuošęs tautiniais rūbais, 
pasirodė labai gražus būrys (16) mergai
čių ir berniukų, kurie sugiedojo lietuviš
kai „Jėzuii, ateiki“ ir ,.Bėkit, bėkit, pie

Liet. Sodyba
ŠAUNUS PAMINĖJIMAS

Lapkričio 22 d. DBLS Sodybos skyrius 
paminėjo Lietuvos Kariuomenės šventę.

Iškilmių proga kalbėjo Albinas Prans- 
kūnas. Jis sudarė retą progą paslklaut 
syti tokių svarių, išmintingai apgalvotų ir 
jautrių žodžių. Būtų malonu ir naudinga 
pamatyti spaudoje jo žodžius, toriais ga
lėtų pasidžiaugti ir pasinaudoti platesnė 
tautos dalis.

Meninę dalį atliko jau mums gerai pa
žįstamas Jonas (Bardzilauskas. Jeigu se
niau džiaugdavomės jo pateikta progra
ma, tai šį sykį, atrodo, jis dar jautriau 
suvirpino klausytojų širdies stygas.

Skyrius ir įsvečiai yra j'am bei paskaiti
ninkui labai dėkingi už šventišką dvasios 
pakėlimą.

Rytojaus dieną kun. A. Geryba atlaikė 
šv. Mišias už mūsų karius, o sekantį sek
madienį iuž skyriaus narius ir jų gimi
nes — 'gyvus bei mirusius.

Falmouth
STAIGMENA FALMOUTH, 

CORNWALL
Mes, du seneliai, vos negavom širdies 

priepuolio, kai sužinojom, kad mus ap
lankys gerb. kunigas J. Sakevičius. čia 
gale svieto, kur mes, du lietuviai, gyvena
me!

Tas garbingasis Dievo tarnas surado ir 
mus ir davė mums džiaugsmo, ir mes pajų 
tom, kad kai kam esame reikalingi.

Yra žmonių, kuriems rūpi kiekvienas 
žmogus, taigi lapkričio 24 d. miesto stoty- 
jo sulaukėm didelio svečio, surengėm jam 
pietus, ir mums buvo didelė garbė turėti 
jį prie savo stalo. Po pietų atsivedėm į lie- 
višką kampelį, kur maloniai pasikalbėjom.

Lapkr. 25 d. nulydėjom kunigą į katali
kų bažnyčią, ir čia jis išklausė mūsų išpa
žinčių ir atlaikė Šv. Mišias. Mes, tie du 
seneliai, gavome šv. komuniją. Tądien 
kaip tik buvo mano gimtadienis.

Po pamaldų aprodėm kun. Sakevičiui 
savo miesto apylinkes ir apskurusius rusų 
žvejų laivus, kurie supirkinėja žuvį iš 
anglų žvejų (čia tų laivų yra 14).

Tą dieną po pietų atvežėm didelį svečią 
į stotį ir išleidom atgal į Londoną.

Ačiū, tėve Sakevičiau; už atsilankymą. 
Mes jo nepamiršim.
Dėkojame Alanas, Jackie, Cecilija, Anta

nas :'lr Stasys.
Stasys Surgautas

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Sausio 17 d., 7 vai. vakaro, Stasio Mar
kevičiaus „BATTLE of BRITAIN“ svetai
nėje (Birchwood Rd., Penn, Wolverhamp
ton) šaukiamas DBLS Wolverhamptono 
skyriaus narių susirinkimas. Bus daro
mas pranešimas apie skyriaus veiklą pra
eitais metais ir pasitarimas dėl ekškursi- 
jos į Derby.

Sk. Valdyba

MALONIAI PRALEISTOS KALĖDOS
Kalėdų antrąją dieną, 2 vai. p.p., naujo

je ir puošnioje St. Markevičiaus svetainė
je susirinko gražus būrys vietinių lietu
vių, dar svečių iš Birminghamo ir Worn- 
bourne kartu praleisti Kalėdų Švenčių. 
Atkeliavo Kalėdų Senis su didele barzda 
(Vladas Narbutas), taip pat ir Kalėdų 
Senelė (G. Kaminskienė). Abu papasako
jo savo nuotykius kelionėje per Lietuvą 
ir Angliją. Vėliau, visiems įsijungus į 
bendrą chorą, buvo lietuviškai sugiedota 
,,Tyli Naktis“. Po M. Renceliauskienės pa
deklamuoto gražaus kalėdinio eilėraščio 
prasidėjo vaišės. Viskas užsitęsė iki vė
laus vakaro.

Namų šeimininkė K. Markevičienė, pri
sidedant G. Kaminskienei, sudomino šio 
priemiesčio gyventojus anglus, kurie dar 
nebuvo matę lietuviškų tautinių rūbų. 
Atsirado net fotografų, kurie pradėjo fo
tografuoti.

Ypatinga padėka turi tekti Ninai Narbu
tienei, kuri paruošė tiek daug maisto ir 
prikepė skanių pyragų, kad nebuvo įma
noma visko suvalgyti. Taip ir buvo atsi
sveikinta iki blynų baliaus, kurio pagei
davo dalyviai.

Vokietija
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO IR 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS .SUKAKČIŲ 

MINĖJIMAS
Vasario 16 gimnazija ir Vokietijos Lie

tuvių Bendruomenė rengia Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo ir gimnazijos 30 
metų sukakties minėjimą vasario 21 d. 
Huettenfelde. Pamaldos 14.30 vai. (2.30 
vai. popiet), minėjimas 16.00 vai. (4.00 
popiet).

GIMNAZIJĄ LANKIUSIŲ IR JOJE 
DIRBUSIŲ SUVAŽIAVIMAS

Vasario 16 gimnazija, minėdama savo 
veiklos 30 metų sukaktį, 1981 m. liepos 3- 
5 dienomis rengia visų gimnaziją lankiu
sių ir joje dirbusių suvažiavimą ir prašo 
visus, kurie norės ir galės dalyvauti, pra
nešti tai ligi vasario 15 d. šiuo adresu: 
Litauisches Gymnasium, Suvažiavimui 
rengti kor^įtetui, 6840 Lampertheim 4, 
West Germany. Telefonas 06256-322. I

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. nž colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai. Jei Ui anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar Įsidėjo nuo
monę.

menėliai“ ir vieną į anglų kalbą išverstą 
giesmę.

Televizijos akis apsistoja ties giedan
čiųjų veidais, rodo kepurę ir vėl giesmi
ninkus, dalį tautinio rūbo, keliauja prie de 
gančių žvakių, šiaudinukais ir kitais pa
gražinimais papuoštos eglutės, lietuviškos 
sodybėlės ir vėl pamažu vaikučių veidais. 
Visą ekraną užpildo gražus apskritaveidis 
linksmas veidukas, šviesiaplaukė galvutė, 
ir visai mažytis kuklutis giesmininkas ir 
kt. Ir vėl parodomas giedančiųjų būrys... 
Ir vėl lietuviški veidukai...

Iš tikro, kas matė, tam programa buvo 
labai jautrus lietuviškas dalykas. Tęsėsi 
7 minutes.

Kaip jau buvo rašyta, programą atliko 
Nottinghamo ir Londono jaunimas, o ją 
paruošė V. Gaaperienė, P. Senkuvienė, V. 
Jurienė ir V. 0‘Brien.

(m)

Ketteringas
AfA ALFREDAS KIRKELIONIS

Penktadienį, gruodžio 5 d., mirė a.a-. 
Alfredas Kirkelįonis. Jis gimęs Biržuose 
1920 m. Po karo atvykęs D. Britanijoj, 
sukūrė šeimą ir apsigyveno Ketteringe.

Laidotuvės buvo gruodžio 9 d. Laidotu
vių pamaldos buvo Šv. Edvardo bažny
čioje. šv. Mišias atnašavo kun. dr. S. Ma
tulis, MIC. Amžino poilsio vieta — Kette- 
ringo kapinės — skersai kelio nuo bažny
čios. Atsisveikinimo žodį tarė kun. dr. S. 
Matulis savo ir D. Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos Centro Valdybos pirm. 
P. Popikos vardu. Velionis Alfredas visą 
laiką buvo Ketteringo tarybos pirminin
kas — žmogus, kuris vadovavo beveik vi
sai Ketteringo lietuviškai veiklai.

Stasys Kasparas savo žodyje priminė, 
kad velionis buvo neeilinis lietuviškos 
bendruomenės žmogus, ir jo netekimą, 
sakė, pajus ne tik Ketteringas, bet ir Lon
donas, nes jis buvo vadovas Ketteringo 
lietuvių būrelio remti lietuvių bažnyčiai 
Londone. Baigė kalbą padėka ir užuojauta 
jo žmonai Aldonai ir sūnui Jonui, Londo
no lietuvių parapijos klebono kun. dr. Jo
no Sakevičįaus ir parapijos tarybos vardu.

Po laidotuvių velionies žmona pakvietė 
laidotuvių dalyvius į savo namus užkąsti.

Nors ir darbo diena buvo, laidotuvėse 
dalyvavo gausus būrys lietuvių iš Kette
ringo, Corfoy ir Nottinghamo.

Ilsėkis ramybėje, Alfredai, ir tegu ne
būna tau sunki svetimoji žemė.

K. Medžiokalnis

Leeds
MIRĖ STEPONAS JUTELIS

Lapkričio 20 d. po ilgos ir sunkios li
gos mirė a.'a. Steponas Jutelis, aprūpintas 
švč. Sakramentais ir Patepimu.

Velionis buvo nuošalus ir mažai ką apie 
savo praeitį kalbėjo. Gimė 1916 m. gruo
džio 26 d., Vaskontuose, Panevėžio aps. Pa 
šauktas tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
ir kaip karys 1944 m. atsidūrė Vokietijoje. 
Patekęs į nelaisvę, buvo nuvežtas į Dani
ją, iš kur laimingai pabėgo ir prisiglaudė 
DP stovykloje. Emigravęs į Angliją, buvo 
įsikūręs Bradforde ir, dirbdamas tekstilė
je, įsigijo namus. Vėliau persikėlė į Leeds 
ir keliolika metų gyveno savo būste, šalia 
tiesioginio darbo, mėgdamas įvairios rū
šies laikrodžius, juos taisė ir nemaža pa- 
dovalnojo draugams. Sveikatai susilpnėjus, 
nulstojo dirbęs, tačiau neužsidarė namuo
se: tautinių švenčių metu mėgo atvykti į 
Bradfordą pasižmonėti. Kai jėgos apleido, 
nesijautė apleistas: labai nuoširdžiai juo 
rūpinosi J. Ž'iliu'kas, kelis kartus per die
ną jį aplankydavo ir maistą parengdavo

Lapkričio 26 dieną, saulei skleidžiant 
spindulius, H. Rosary bažnyčioje susirin
ko gražus būrelis draugų. Gedulingas Mi
šias aukojęs kun. J. Kuzmickis sugiedojo 
„Libera me“ ir pamoksle i'šrylškino a.a. S. 
Jutėlio kuklų, draugišką asmenį. J. Ži- 
liuko rūpesčiu kapinėse buvo parinkta pa
togi vieta jo palaikams.

Po laidotuvių visi susirinko vaišingų V. 
ir E. Silnickų namuose užkąsti ir pasikal
bėti. Visi pasidžiaugė, kad velionio nepa- 
miršo Braldfordo „Vyties“ klubas, pager
bęs buvusį narį gyvų gėlių vainiku.

Amžiną 'atilsį!
J.k.1

PALAIDOTAS PROF. DR. U. GRINIUS
Jonas Grinius, Vokietijos LB Tarybos 

pmezidiiiuimo pirmininkas ir referentas vi- 
suorrteiniiniams reikalams, mirė Ligoninė
je širdies smūgio ištiktas lapkričio 10 d. 
Palaidotas Lapkričio 15 d. Mu'enchene, 
Wlcstfiliedlhof kapinėise. Ge(dlu|!fingias Iflv. 
mišias Šv. Jokūbo bažnyčioje aukojo 
vysk. lAnt. Deiksnys su 7-Sais lietuviais 
kunigais. Pamoksle vyskupas pareiškė 
užuojautą našlei Alinai ir apibūdino tuos 
idealus, kuriais velionis vadovavosi. Vi
sas jo gyvenimas buvo tarnyba Dievui ir 
tautai. Nesiekė materialinių gėrybių, bet 
ieškojo -dvasinių — tiesos, gėrio ir gro
žio. Prašė Viešpatį suteikti velionio sielai 
amžiną atilsį. Per pamaldas giedojo Viole
ta Heirm-anaiitė. Meldėsi per -pusšimtis 
žmonių.

Į kapines susirinko per šimtas tautie
čių. Laidojimo apeigas .atliko mons. dr. 
Jonas Aviža. Prie kapo duobės jis pirma
sis ir atsisveikino su velioniu, pabrėžda
mas, kai žmogaus gyvenimas nesibaigia 
su fiziologine mirtimi. Kristus nutiesė 
kėlią į amžinybę. Kalbėtojas apžvelgė dr. 
Griniaus gyvenimą nuo vaikystės iki pro- 
resūros Vytauto Didž. universitete ir po
kario Vokietijoje.

Vokietijos LB Valdybos pirmininkas 
Andrius Šmitas, -buvęs 'dir. Griniaus moki
nys Vasario 16 gimnazijoje, tarė atsisvei
kinimo žodį Pasaulio ir Vokietijos LB 
vardu, suminėdamas velionio vadovauja
mas pareigas: visą laiką (1950-1980) Ta
rybos narys, 1969-1975 ir 1978-1980 Ta
rybos prezidiumo pirmininkas, 1959 ir 
1976 Valdybos narys, 1967 ir 1968 Garbės 
teisimo narys, referentas visuomeniniams 
reikalams nuo pat referentūros įsteigimo 
iki mirties. Per 10 metų mokytoj avo Va
sario 16 gimnazijoje, apie porą metų ei
damas jos 'direktoriaus pareigas. Buvo 
reiklus mokytojas ne tik mokiniams, bet 
ir sau pačiam. Didelis jaunimo skatinto
jas.

Vasario 16 gimnazijos direktorius Jo
nas Kavaliūnas pareiškė užuojautą Ali
nai Grinienei -savo, mokytojų, mokinių ir 
viso personalo vardu. Pastebėjo, kad Vy
tauto Didž. universitete velionis buvo vi
suotinės literatūros profesorius, kurio pa
skaitas ir j-am teko klausyti. Visą gyve
nimą dlirbo tėvynės labui ir Kristaus vy
nuogyne. Su direktorium į laidotuves bu
vo atvykę 5 tautiniais drabužiais -apsi
rengę mokiniai ir d>u mokytojai.

Dr. Jonas Norkaitis, Vokietijos ateiti
ninkų pirmininkas, atsisveikino Vokieti
jos ateitininlkų, korp. „Šatrijos“ ir visos 
Federacijos vardu, pastebėdamas, kad at
eitininkuos idealas — omnia instaurare 
in Christo — velionio gyvenime užėmė 
centrinę vietą. Apibūdino velionį kaip la
bai pareigingą ir principingą, dosnų ki
tiems, (kuklų sau.

Europos lietuvių fronto -bičiulių pirmi
ninkas dr. Kajetonas J. Čeginskas apgai
lestavo netekimą veiklaus bei principingo 
rezistento ir kvieltė ieškoti paguodos 
mialidoje. Perskaitė velionio parašytą mal
dą.

Vincas Natkevičius atsisveikinimą bu
vusių velionio studentų ir artimų bendra
darbių vardu pradėjo Nikos Niliūno eilė
raščiu „Ir mes užgesime“. Iškėlė velionio 
Ikulklumą ir darbštumą, išvardindamas 
pagirindiniuls jo veikalus.

Stud. Kęstutis Ivinskis atsisveikino jau
nimo vardu, toris velionį sutikdavo kaip 
paskaitininką Studijų savaitėse, Romuvo
je, -Annaberge. Buvo susirūpinęs lietuvy
be ir stengėsi įskiepyti ją jaunimui.

VLB ■Muencheno apylinkės pirmininkas 
inž. Rich. Hermanas atsisveikinimą 
muiencheniškių vardu pradėjo ir baigė 
poetišku žodžiu. Lietuvių kultūros drau
gijos vicepirmininkas kun. Kaz. Senkus 
skundėsi, kad mirtis išplėšė draugijai uo
lų narį, rėmėją, paskaitininką. Kun. diek. 
Vacį, šarka tarė atsisveikinimo žodį vil
niečių ir Liet, kaitai, sielovados direkto
riaus tėvo dr. Konst. Gulbino vardu, sumi 
nėdamas velionio nuopelnus moksle, pu- 
bCMsitlkojle, dailiojoje raliftitclje, aulki’Jėjii- 
me.

Sukalbėtos maldos, sugiedota „Marija, 
Marija“, Ant kapo sudėta apie 20 didelių 
vainikų ir daug atskirų gėlių puokščių.

Vist dalyviai pakviesti į gretimą svetai
nę (kavos. Čia kalbėjo Europos liet, fronto 
bičiulių vardu dr. K. Čeginskas, apibūdin
damas 'velionį kaip drąsų pasyviosios re
zistencijos kovotoją ir veiklų kultūrinin
ką. (Baigė žodį malda iš J. Griniaus „Gul
bės giesmė“. -Sugiedotas Lietuvos himnas. 
(Vokietijos L. B. Valdybos Informacijos)

FRICUI ŠLENTERIUI 75 METAI
75 m. j-am suėjo rugsėjo 3 d. Yra gimęs 

Šilgalių kaime Rūkų parap., Klaipėdos 
ikaršte geležinkeliečio šeimoje. Mokėsi vi
durinėje ir prekybos mokyklose Tilžėje. 
Tarnavo Dinkių ir Milk-unpiių miškų urė
dijose. Augo susipratusių lietuvių šeimo
je. Jau 1924 m. stojo į „Ąžuolo“ draugi
ją, vėliau į „Giedotojų“, į „Santarą“ ir 
kurį laiką buvo Priekulės rajono vadu.

Klaipėdios krašto direktorijos vokieti
ninkai Šlenterį visą laiką skriaudė. Dėl to 
persikėlė dirbti į Kaipėdos uosto muitinę. 
1939 m. užėmus Klaipėdos kraštą na
ciams, persikėlė į Didž. Lietuvą, kur taip 
pat dirbo muitinėse. 1941 m. repatrijavo 
Vokietijon. Gyvendamas Bayreuthe, pa
laikė ryšius su liet, politiniais kailiniais 
ir juosi šelpė.

Po karo gyveno Luebecke. 1948 m. iš
rinktas Evang. vyr. Bažnyčios tarybos 

nariu. Kartu su kitais leido „Evangelikų 
kelią“, vėliau „Sandorą“, redagavo .Jau
nimo ratelį ir „Svečią“. Jubiliatas pri
klauso Vokietijos lietuvių bendruomenei 
nuo jos įsisteigimo; buvo Tarybos ir N&- . 
dybos nariu. Dabar yra VLB Bremeno 
apylinkės vadovybėje. Dažnai padėdavo 
ir dabar padeda savo tautiečiams.
(Vokietijos L. B. Valdybos Informacijos)

Keletas moterų atvyko iš Lie
tuvos viešnagėn pas savo gimines Va. 
karų Vokietijoje.
LEONAS INARKUS, Hamburgo lietuvių 
pirmininkes, susilaukė viešnios — savo 
sesutės iš Telšių. JONĄ KLINGERĮ Jan. 
ko jo sesuo iš Klaipėdos.

RŪPINASI LIETUVIŲ REIKALAIS 
HANNOVERYJE

Hannoveryje lietuvių reikalais labiau
siai (rūpinasi Angelė Vilkienė.

Jai talkininkauja Adelė Kalinauskienė, 
Jonas Jakobas, Petrė 'PraJienė, Vitas Ra
manauskas.

ANTANAS ULECKAS TEBESITIKI SU 
SAVO TURTU GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Kun. V. Šarkos leidžiamuose „Aušros 
Vartuose“ rašoma, kad A. Uleckas užsisa
kė lietuvišką laikraštį.

O tai tas lietuvis, kuris laiko du arte
lius, tris karves ir du veršius (ir tikisi su 
savo gyvuliais nukeliauti į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

MILIJARDINĖ SUTARTIS DĖL 
NATŪRALIŲJŲ DUJŲ

Vakarų Vokietijos bankai sutarė pasko
linti Sov. Sąjungai 10 milijardų maridų 
(2,2 milijardus svarų), — Vokietija už tai 
gaus natūraliųjų dujų ir pramonės užsa
kymų.

Ligi šiol V. Vokietija gaudavo iŠ Uralo 
'kasmet 424 milijardus kubinių metrų tų 
dujų. Nuo 1984 m. gaus po 1.400 milijardų 
ti kubinių metrų. Vokiečiai dar tu
rės nutiesti toms dujoms atleisti apie 
3.000 mylių vamzdžių.

ŠAUDOMI NE TIK JAKAI, BET IR 
SNIEGINIAI LEOPARDAI

Gal kam ir smulkmena, bet toms orga
nizacijoms, kurios rūpinasi gamtas apsau
ga, Afganistano okupacija ir Iš tos pusės 
yra papiktinanti.

Ten yra tokių didelių kudlotų galvijų, 
kurie vadinasi jakai. Okupacijos metu 
daugybė jų buvo iššaudyta mėsai, šaudo
mi taip pat be jokio pasigailėjimo van
dens paukščiai. O skaudžiausia, tur būt, 
kad baigiami išnaikinti reti žvėrys — 
snieginiai leopardai. Jų kailiai pardavinė 
jam! Kabule.

Afganistanas taip pat turėjo tam tikrą 
komitetą rūpintis gamtos apsauga. Du jo 
nariai buvo sušaudyti, kiti -priversti bėgti 
iš -krašto.

— -Sov. Sąjunga pasistačiusi ,baidykliš
ką“ 30.000 tonų povandeninį laivą iš la
bai reto, nepaprastai atsparaus metalo ti
tano.

— Lenkijos vyriausybė atšaukė draudi
mą įsileisti Vatikano lenkų kalba spausdi- 
namąisfas „Osservatore Romano“ laidas.

PADĖKA
NuioSirldlžSai dėkoju visiems, kurie pa

gelbėjo man sunktoje valandoje, mirus 
mano mylimam vyrui Mykolui. Dėkoju 
kunigams kan. V. Kamaičiui ir kun. 1. 
Kuzmickiul už palaidojimą, D. Banaičiui 
už pagalbą rūpinantis laidotuvėmis, 0. 
Ramonienei ir B. Barauškienei už pa
ruošimą arbatėlės ir užkandžių, A. Gied
raitienei, M. įBairėnienei, BrazaiičiamS, 
Burbams, Sasnauskams ir Gugams už 
pareikštas m-an užuojautas, DBLS Roch
dale skyr., B-rądford'o klubui „Vytis“ ir 
visiems kitiems dalyvavusiems laidotu
vėse ir už taip -gausiai suneštais gėles bei 
vainikus.

Jadvyga Talkačiauskienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Dair.avietėms ir 

Bradfordo ,,Vyties“ klubui už kalėdines 
dovanas.

Lietuvių Sodybos seneliai

Lietuvių Namų pensininkai dėkoja Dai- 
navietėms už kalėdines dovanas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDS — sausio 11 d., 3 vai. p.p., H. Ro

sary bažn. šv. Mišios už a.a. Konstanci
ją-

GLOUCESTERYJE — sausio 10 d., 12.15 
vai., Šv. Petre, London Rd.

STROUDE — sausio 10 d., 17.30 vai. 
Beeches Green. Išpažintys prieš Mišias.

NOTTINGHAME — sausio 11 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-on-TIRENTE — sausio 11d., 14.30 
vai., St. Wu-lstan, Church Lane.

NOTTINGHAME —- sausio 18 d.. 11.15 
vai., Liet, židinyje.

DERBY — sausio 18 d.. 14 vai., Bridge 
Gate.

ECCLES — sausio 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE •— sausio 25 d., 12,30 

vai. -į.
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