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RAGINIMAS JUNGTIS

OBĘ IR JANISIEJŲ PLANUOJAMA
NUKREIPTI Į PIETUS

Dr. Bronius Nerrickas, kaip PLB Val
dybos atstovas, nuo 1980 m. birželio 23 d.
New Yorke dirbo kartu su estų, latvių,
ukrainiečių, -gudų ir turkesta-niečių atsto
vais, ruošdamas Jungtinių Tautų 35-jai
Generalinei Asamblėjai naują memoran
dumą, pakartojant prieš dvejus metus
keltą Sovietų Sąjungos dekolonizavimo
reikalavimą ir iškeliantį per pastaruosius
dvejus metus naujai įvykdytus priespau
dos ir teroro veiksmus sovietų pavergtuo
se kraštuose. D>r. Nemickui talkino Bro
nius Biefliukas, kun. Kazimieras Pugevičius ir Gintė Damušytė.
Memorandumą lietuvių vardu pasirašė
PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas ir sekretorė Daina Kojelytė. Me
morandumo užbaigimo proga 1980 m.
spalio 23 d. New Yorke įvyko spaudos
konferencija ir svarstybos apie dabartinę
sovietinės Rusijos imperiją.
Svarstybų metu Frank Shakespeare, buvęs
JAV informacijų tarnybos (USIA) di
rektorius, dėstė, kaip dabar vykstanti ži
nių skleidimo revoliucija palengva veikia
-geležinę uždangą ir tirpdo priespaudos
varžtus Sovietų Sąjungoje, o kiti du pre
legentai, profesoriai - sovietologai Richard
Pipes (Harvard University) ir Andrew S.
Ehrenkreutz (University of Michigan),
pavaizdavę Rusijos tautybių politiką ir
Rytų Europos tautų priešiškumą rusiška
jam komunizmui bei imperializmui, kėlė
reikalą jungtis visiems pavergtiesiems vieningon kovon prieš Sovietų Sąjungą, nes
niekas kitas jų iš priespaudos neišlaisvin
siąs — pavergtiesiems patiems teks iš jos
išsivaduoti.

Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarnosc“ pareikalavo 40 valandų darbo savai
tės, grasindamos streiku, jei tas reikalavi
mas nebūtų vykdomas. Vyriausybės atsto
vas ministerio pirmininko pavaduotojas
Ja-giels-kis tvirtina, kad jei tokia savaitė
būtų įvesta, tai gamyba sumažėtų 15 pro
centų.
Sausio 10 d., šeštadienį, daugumas įmo
nių nedirbo. Profesinių sąjungų vadai sa
ko, kad 40 valandų savaitė yra įrašyta
Gdansko susitarimo dokumente.

Sov. Sąjunga planuojanti dvi didžiąsias
Sibiro upes, Obę ir Janisiejų, kurios dabar
savo vandenis neša į šaurės Arktiką, pa
sukti į pietus — drėkinti vidurio Azijos ir
Kazachstano žemių.
Manoma, kad tas planas galėtų būti
įvykdytas iki 2010 metų, jei viskas seksis.
Pirmiausia būtų užtvenkta Obė į šiaurę
nuo tos vietos, kur į ją įteka Irtyšius. Nuo
ten kanalu vanduo bėgtų 200 mylių iki Tobolsko, kur būtų rezervaras vietiniams rei
kalams. Nuo ten pompomis vanduo būtų
varomas į kitą rezervarą, iš jo į AmuDarja upę — į Uzbekistaną. Nuo užtvankos
iki Amu-Darjos būtų apie 1.600 mylių.
Aralo — Kaspijos srityje vanduo būsiąs
panaudojamas drėkinti 125 mil. akrų že
mės.
To plano vieni kritikai sako, kad tai ga
li būti tikra nelaimė: upes kitaip pasukus,
Arktikoje krisianti temperatūra ir prasi
dėsiąs naujas ledynmetis. Kiti baisisi tuo
projektu dėl to, kad jį vykdant -tikriausiai
atomu bus sprogdinamos didesnės kliūtys.

KANIA PRIEŠ ŪKININKŲ PROFESINES
SĄJUNGAS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PALIESIĄS TOKIO

Lenkijos komunistų vadas Kania pasi
sakė prieš ūkininkų norą turėti savo nepri
klausomas profesines sąjungas. Kai kurie
tų sąjungų organizatoriai esą antisocialistai ir kontrarevoliucionieriai.
Tų profesinių sąjungų įstatai buvo pa
teikti aukščiausiam teismui registruoti.

Remdamiesi tam tikrais reiškiniais,
Japonijos mokslininkai tvirtina, kad že
mės drebėjimas netrukus palies sostinę
Tokio.
Drebėjimas būsiąs smarkus — panašus
į 1923 metų, kai Tokio ir Jokohamoje žu
vo daugiau kaip 100.000 žmonių.
Japonijoje kasmet žemė dreba apie
10.000 kartų, bet nesmarkiai.

TEISIAMI 2 ESTAI LAISVĖS
KOVOTOJAI

,,The Guardian“ (sausio 7 d.) Helsin
kio korespondentas D. Fields rašo, kad
Estijos sostinėje Taline ruošiamasi teisti
du estų disidentus.
Vienas jų yra 46 m. amžiaus Mart Nik
ius, biologas, kalbų mokytojas. Jis kalti
namas antisovietine agitacija ir propagan
da. Stockholm© (Švedija) estų šaltiniai
sako, kad M. Nikiui į „nusikaltimus“
įskaitomi jo parašas po 1979 m. rugpjūčio
mėn. pabal-tiečių atsišaukimu, taip pat
Skleidimas žinių apie lietuvių disidentų
teismą ir „Amerikos balso“ klausymasis.
M. Nikius 1959-1966 m. kalėjo už tai,
kad suomiui davė fotografijų apie Tartu
miestą.
Antrasis kaltinamasis yra 40 m. amžiaus
Jiri Kukk, Tartu universiteto chemijos
profesorius. Jis kaltinamas ,,fabrikacija
ir skleidimu melagingų žinių ir už šmei
žimą sovietų valstybės“. Be to, jis kaltina
mas, kad suteikė žinių „Christian Science
Monitor“ korespondentui.
Abu yra protestavę dėl Afganistano
okupacijos ir dėl olimpinių žaidynių
Maskvoje.
Po bado streiko abu kaltinamieji esą
labai nusilpę.

PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ

PREZIDENTO PRAŠYMAS ATLEISTI
VYRIAUSYBĘ

TRYS EEB SOSTINĖS

7 dienos
— Į Vakarų Vokietiją atbėgo iš Vienos
sovietinis vertėjas Viktor Koroliuk, kuris
dirbo Sov. Sąjungos — Vakarų kraštų pa
sitarimuose dėl nusiginklavimo.
— Atgijo Irar.o - Irako karas, ir po 24
valandų mūšio Irako žinių agentūra pa
skelbė, kad Iranas netekęs 700 karių už
muštais ir 40 tankų, o Irakas 70 karių ir
30 tankų.
— 9 japonai, kurie 1970 m. nuvarė Japo
nijos keleivinį lėktuvą į Šiaurės Korėją,
dabar apgaili savo žygį, norėtų grįžti na
mo, jeigu jiems nebūtų keliamos bylos.
— Smolenske buvo nuteisti mirti keturi
sovietiniai piliečiai, kurie 1942 - 1944 m.
išžudę tūkstančius gyventojų.
— į Vakarus buvo su šeima išleistas ir
atskrido į Vakarų Vokietiją rusų rašytojas
Vladimir Voinovič, kuris 1974 m. buvo iš
mestas iš rašytojų sąjungos, autorius pa
garsėjusios satyrinės knygos „Kareivio
Ivano čonkino nuotykiai“, kuris, kaip ir
kiti jo kūriniai, tebuvo išleistas tik Vaka
ruose.
— Imre Žambo, apsirengęs Kalėdų se
neliu, dviejų arkliukų traukiamu vežimė
liu atvažiavo į Londono Regent gatvę ir,
sustojęs šaligatvyje, pradėjo dalyti vai
kams šokoladą, bet už tokį judėjimo truk
dymą magistrato teisme buvo nubaustas
tik sąlyginai.
— Australijos Sydnejaus mieste suim
tas žmogus, kuris įtariamas dėliojęs bom
bas Woolworth parduotuvėse, reikalauda
mas daugiau kaip milijono dolerių, aukso
ir deimantų.
— Tikėdamiesi, kad bus paleistas pagrob
tas teisėjas, Italijos laikraščiai vykdo tero
ristų reikalavimą ir spausdina jų politi
nius pareiškimus.
— Izraelio koalicinė vyriausybė pradėdėjo byrėti, dėl to birželio mėn. bus parla
mento rinkimai.
— Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė
Šiaurės Korėjos prezidentui atvažiuoti vėl
tartis dėl abiejų kraštų apsijungimo.
— Per metus dėl politinio chaoso EI Sal
vadore žuvo apie 9.000 žmonių.
— Lenkijos nepriklausomųjų profesinių
sąjungų organizatorius ir vadas Walensa
su delegacija buvo atvažiavęs į Italiją su
sipažinti su jos profesinėmis sąjungomis ir
pasimatyti su popiežium.
— Mirė Europos Ekonominės Bendruo
menės žemės ūkio komisionierius Finnas
Gundelachas, 55 m. amžiaus danas.

Vokiečių ,,-Der Spiegei“ išsispaudino Ira
1965 m. buvo parinki: trys miestai, kaip
no prezidento Bani-Sadr spalio 31 d. laiš Europos Ekonominės Bendruomenės sosti
JAV KRITIKUOJA MASKVĄ
ką, rašytą ajatolai Chomeiniui, kuriame nės: Briuselis, Strasburgas ir Liuksembur
JUNGTINĖSE TAUTOSE UŽ
jis maldauja pašalinti Rajai vadovauja gas.
„APSISPRENDIMO TEISĖS“
mą vyriausybę, nes ji esanti net didesnė
PANEIGIMĄ LIETUVIAMS
NUTEISTI MART NIKLUS IR
Europos parlamentarai reikalauja, kad
blogybė už karą su Iraku.
JURI KUKK
Spalio 13 ir 14 d. Jungtinių Tautų 3iki birželio mėn. būtų parinkta viena vie
Laiške rašoma, kad jis jau daug kartų ta. Jeigu taip nebus padaryta, tai jče pa
iaj-ame Komitete susikirto Sovietų Sąjun
Peter Reddaway ,,The Observer“ savait
gos ir JAV-ių -atstovai. Atsakydama į raštyje sausio 11 d. paskelbė, kad sausio ■prašęs pašalinti vyriausybę, kuri nėra tys nutars, nes šiuo metu, kai posėdžiai
būna Strasburge, tai iš Liuksemburgo, kur
SSRS, Ukrainos ir Baltarusijos atstovų 8 d. buvo paskelbtas teismo sprendimas es pajėgi tvarkyti reikalų.
„iškraipymus ir melagingus kaltinimus“, tų disidentams: Mart Nikius nuteistas 15
yna sekretoriatas, suponuojami ir sunkve
JAV-ių atstovė Marilyr. Haft pareiškė, kad metų kalėti ir vidaus tremties, o Juri JEIGU KAIP, TAI JAV PASITRAUKS žimiais gabenami dideli kiekiai dokumen
jie būtų ,,beveik juokingi, jei nebūtų tie Kukk 2 metams priverstinių darbų.
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ
tų, ir -apie 1.000 kanceliaristų ir adminis
sioginės Sovietų agresijos Afganistane...
Dar laukia teismo keletas kitų disiden
Naujojo prezidento kandidatė į JAV am tratorių turi važiuoti.
ir buvusios nepriklausomos valstybės bei tų ir tų, kurie dalyvavo praeitą metų ru basadores Jungtinėse Tautose pareiškė,
religinės ir etninės mažumos negyventų dens demonstracijose.
kad Jungtinės Valstybės galėtų ir pasi KELIONĖ jPO LENKIJOS BAŽNYČIAS
priespaudoje visoje Sovietų imperijoje“.
Straipsnio autorius smulkiau supažin traukti iš -tos tarptautinės institucijos, jei
25 metus Čenstakavos stebuklingosios
JAV-ių delegatė ironiškai pabrėžė, jog dina skaitytojus su 45 lietuvių, latvių ir ten būtų veikiama prieš Amerikos ar jos Dievo Motinos paveikslo kopija keliavo
jos delegaciją ypač sudomino faktas, kad estų 1979 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytu rei sąjungininkų interesus.
per Lenkijos bažnyčias. Šios ilgos kelio
Sovietų Sąjunga ,jpagaliau atrado tarptau kalavimu panaikinti Stalino - Hitlerio su
nės metu buvo aplankytos daugiau negu
Kodėl
esą
reikalinga
remti
ir
finansuoti
tinės žmogaus teisių sutarties pirmąjį sitarimą dėl Pabaltijo kraštų okupacijos
10.000 Lenkijos bažnyčių ir koplyčių.
instituciją,
kuri,
sakė,
yra
nusistačiusi
straipsnį, kuris Skelbia, jog „visos tautos ir grąžinti jiems laisvę. Taip pat teigia,
prieš
mūsų
ir
mūsų
draugų
branginamas
turi teisę laisvai apsispręsti“. Sovietų kad gyvas lietuvių judėjimas būsiąs pa
vertybes?
kalbėtojai išreiškė savo... susirūpinimą skatinęs estus priešintis rusinimui.
tų tautų gerove, iš kurių, jų žodžiais,
Pagal nepatvirtintus pranešimus, praei REAGANAS DĖL ĮKAITŲ NEDARYS
atimta laisvė apsispręsti. Tūkstančiai so tų metų pabaigoje į Estiją buvęs nuvažia
NUOLAIDŲ
PASIEKĖ VAKARUS
vietų nužudytų afganiečių m-uzulmonų... vęs Sov. Sąjungos politbiuro narys ir KGB
Prieš perimdamas prezidento pareigas
tikrai susižavėtų, sužinoję, kaip Sovietų viršininkas Andropovas ir už kažką tuoj
Vakaruose gautas ketvirtas (1979 m. Spausdinami šeši patriotiniai eilėraščiai.
Sąjunga rūpinasi jų teise laisvai apsis pat pašalinęs iš pareigų Estijos KGB vir Reaganas įspėjo Iraną, kad dėl amerikie spalio-gruodžio) saivil-aidinės „Alma M-a- Redakcija pripažįsta, kad grožinė lite
čių -įkaitų jis nedarys jokių nuolaidų. Jis ter“ numeris. Kaip ir praėjusieji nume ratūra galėjo būti aukštesnio lygio, bet
pręsti... Pačioje Sovietų Sąjungoje ukrai šininką majorą generolą Avgust Pork.
jau ir anksčiau piktais žodžiais yra išvadi riai, jis skirtas Vilniaus universiteto 400- primena, kad „rašytojai- profesionalai,
niečiai, latviai, lietuviai, estai, muzulmonai, totoriai, žydai ir kitos priespaudą
nęs Irano valdančiuosius už tai, kad jie tų metų sukakčiai paminėti. Plačiai ap tikėdamiesi išlikti sovietinėje spaudoje,
PRADEDA JUDĖTI IRANO
suėmė JAV ambasados pareigūnus.
rašomi universiteto -jubiliejiniai renginiai bijo bendradarbiauti su mumis, vengdami
kenčiančios tautos bus tikrai dėkingos už
MONARCHISTAI
tokį radikalų Sovietų politikos pakeitimą,
Alžyrui tarpininkaujant, prez. Carteris ir valdžios pastangos juos kontroliuoti valdžios įtarimų, kad gali būti atpažinta-"
Irano buvusio šacho sesuo skelbimais
kuris juos įgalins įgyvendinti laisvo apsi Prancūzijos laikraščiuose pradėjo akciją vedė su Iranu derybas, žadėdamas grąžin bei cenzūruoti. „Galima įsivaizduoti, jų „stilius“.
kolos šaunus, turiningas būtų buvęs mūsų
Naujoji „Alma Mater“ dokumentuoja
sprendimo teisę“.
prieš ajatolą Chomeinį. Naujasis šachas ti Amerikos užšaldytus milijardus.
ALMA MATER jubiliejus, jeigu jį -būtų rusinimo slinktį
Lietuvoje. 1979 m.
Marilyn Haft taip pat kritikavo Sovie pareiškime iš Egipto ragina bet kuriomis
buvę galima švęsti laisvoje Lietuvoje“, -rugsėjo 12-13 d. Vilniuje vykusi lietuvių
MOKSLININKŲ, RAŠYTOJŲ IR
tų Sąjungą už žmogaus teisių pažeidinėji priemonėmis kovoti prieš Chcmeinį ir jo
rašo J. Kalnaitis (slapyv.)
literatūros vertėjų konferencija pravesta
REDAKTORIŲ NELEGALI
mus: ,,O Sovietų veidmainystė žmogaus režimą.
Naujoji „Alma Maiter“ perspausdina ne rusų kalba. „Rusifikacija klestėte klesti“
teisių atžvilgiu? Paklauskit religines gru
ORGANIZACIJA
Monarchistai esą įsitikinę, kad Irane di
maža medžiagos iš išeivijos šaltinių. Joje geležinkelių stotyse, kaip, pvz., Plungėje,
pes, paklauskit Helsinkio sutarčių vykdy dėja nepasitenkinimas dabartiniu režimu,
Rusų mokslininkai, rašytojai ir po
mo stebėtojus, paklauskit vadinamuosius kuriame vyriausias vaidmuo yra Chomei- grindinės spaudos redaktoriai, kaip vokie randame Pasaulio Lietuvių Jaunimo IV kur visokia informacija tik rusų kalba.
politinius disidentus, kurie tesiekia pa nio rankose, be -to, jie tikisi, kad naujasis čių „Die Welt“ rašo, įsteigė Leningrade Kongreso sveikinimą pavergtos Lietuvos Reklaminiai užrašai ir kitokia informacija
grindinių ir visuotinų žmogaus teisių įgy JAV prezidentas bus neatlaidus Irano val nelegalią organizaciją ginti narių teisėms jaunimui ir laišką „Alma Mater“ leidė kinta ir Vilniuje: „Jei -anksčiau dar buvo
jams. Iš radijo laidos nurašyti Tomo Ven abiem kalbom - lietuvių ir rusų, tai dabar
vendinimo ir už tai brutaliai persekioja dantiesiems.
ir leisti tokiems darbams, kurie nepraeina clovos komentarai apie Vilniaus u-to rašoma tik rusiškai“. Parduotuvėse .^su
mi, uždaromi į psichiatrines, ištremiami
pro valstybines leidyklas.
jubiliejų ir „Alma Mater“, o iš „Metme įžūlėjo“ rusės pardavėjos, kurios „de
ir kalinami sovietiniuose lageriuose...“
nų“ žurnalo paimtos V. Trumpos pastabos monstratyviai -aptarnauja kalbančius tik
(ELTA) JAV PROTESTUOJA DĖL NEPOLITINIO
LAPIAI GINA UPĘ IR SLĖNĮ
apie Leoną Karsaviną ir A.M. Jurašienės rusiškai“.
ŽURNALO PIKTNAUDOJIMO
prisiminimus -apie Balį Sruogą.
Norvegijos
šiaurėje
yra
daug
lašišos
tu

GAUTAS 143,869 KATALIKŲ PRAŠYMAS
Iš -autoritetingų Valstybės Departamen rinti upė Altą ir gražus slėnys. Ten gyve
Vedamasis straipsnis „Mažos tautos di
Valdžios požiūris į „Alma Mater“ atsi
GRĄŽINTI KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ
to šaltinių palfirta, kad:
rūmuose
na to krašto lapiai. Ten dabar ruošiamasi delė pergalė“ aprašo 74-ių metų nuo lietu spindi Vilniaus profsąjungų
Vakarus pasiekė egzempliorius „Lietu
1) spalio mėn. pradžioje Valstybės De statyti milžinišką hidroelektrinę, kuri su viškos spaudos atgavimo -sukaiktį ir -pa skaitytoje filosofijos kandidato J. Baužio
vos katalikų 143,869 atstovų prašymo partamentas įteikė Sovietų ambasadai jauks slėnį ir upę, dėl to lapiai pasiryžę brėžia jos „išskirtinę reikšmę“ — toji su paskaitoje, kur jis pareiškė, kad šis leidi
grąžinti Klaipėdos Taikos Karalienės protestą dėl žurnalo „Soviet Life“ (š. m.
priešintis. Keletas tūkstančių norvegų ža kaktis šiandien „lyg rąstas okupanto aky nys esąs „trijų reakcingų profesorių“ dar.
Bažnyčią". Su prašymo turiniu anksčiau rugpjūčio mėn. laidos). Toji laida buvo da jiems padėti.
se“. Daugelio lietuvių sumiesčionėjimą ir bas. Anot Baužio, „pogrindinė spauda supažindino „LK.B Kronika“. Brežnevui paskirta paminėti 40 metų sukakčiai, kai
sumaterialėjimą plaka straipsnis „Med niekai“, bet tie „reakciniai profesoriai su
Daugiau
kaip
600
policininkų
su
šuni

1979 m. buvo pasiųsta 1434 psl. knyga BaMijos Respublikos pateko Sovietų val
žiaginė pažanga ir tautos buitis“. Užbai sirišo su ,/reakcinga katalikų dvasininki
mis ir helkopteriais buvo sutraukta į tą giama studija „Ketvirtas padalinimas“, ja“, kuri leidinį „iššmugeliavo į Vaka
su prašymu lietuvių ir rusų kalbomis, 56- džion.
iomis dokumentinėmis nuotraukomis ir
2) Valstybės Departamentas pareiškė rajoną.
kurioje -spausdinami Suvalkų trikampio rus... Dabar užsienio radijas skaito to
143,869 parašais. Pridėtas ir pakartotinis Sovietų ambasadai, kad yra netinkama
pirkimo-pardavimo dokumentai. Pastabose leidinio straipsnius... štai kur bėda!“
prašymas, datuotas 1979 m. liepos 1 d., panaudoti tariamai nepolitinį „Soviet Li
DANIJOS SUOKALBININKAI
prie šių dokumentų Andrius Vientautas
Savo „padėkos ir atsisveikinimo žody
įspūdinga nuotraukų serija vaizduoja, fe“ žurnalą paskleisti aiškiai politines
Danijos policija susodino kalėj iman (slapyv.) -kritikuoja Vakarus už Hitlerlo- je“, „Alma Mater“ redaktorius ir leidė
kaip Klaipėdos vyrai, moterys ir vaikai pažiūras. Departamentas priminė amba dvidešimt suokalbininkų, kurie buvo su Stalino pakto „nutylėjimą“, šiurpūs lietu jai dėkoja toms radijo stotims užsienyje,
savo rankomis ir prakaitu statėsi šven sadai, kad Jungtinių Valstybių nusistaty imti su 1.500 svarų narkotikų.
vių tremtinių pergyvenimai Tolimojoje kurių, dėka .grįžtamuoju procesu“ tūk
tovę. 1957 m. birželio 30 d. į pamatų mas Estijos, Latvijos ir Lietuvos atžvil
šiaurėje 1942-ais metais aprašomi ištrau stančiai .skaitė“ mūsų leidinį“. Dėkojama
Policija
ilgai
sekė
juos,
ir
vis
manyta,
šventinimo iškilmę susirinko kelios dešim giu -pasilieka nepasikeitęs.
koje iš A. Andriukaičio knygos „Bausmė ir ,,-LKB Kronikai“, „Aušrai“ bei „Per
tys tūkstančių tikir.čiūjų. 1959 m. rudenį
Čila turima mintyje JAV vyriausybės kad jie 'tėra tik narkotikų pirkliai. Dabar be nusikaltimo“. Tvirtinama, kad Vlado spektyvoms“, teigiamai paminėjusioms
bažnyčia jau buvo pastatyta-, buvo baigia 1940 m. liepos 23 d. pareulšUdmas, kad aiškėja, kad jie vertėsi narkotikų preky Česiūno likimą nulėmė jo pasisakymas, leidinį; „naujiems draugams užsienyje“;
mi vidaus apdailos darbai, o 1960 m. bir Amerika nepripažįsta Sovietų Sąjungos ba, norėdami susidaryti pinigų pagrindi kad jis „rašys knygą apie sporto padėtį bendradarbiams, „kurių gal nepažįstame“,
niam savo tikslui įvykdyti — išžudyti ka TSRS“. Vakarų Vokietija raginama imtis ir ypač „pilkiesiems didvyriams“, kurie,
želio 29 d. baigtas -altorius. 1961 m. bažny smurto.
čia buvo atimta ir paversta filharmoni
įdomus sutapimas, kad lygiai prieš 40 rališkajai šeimai ir perimti valdžiai į savo „tinkamų priemonių“, kad jis būtų su rizikuodami savo laisve, aukodami visas
ja. Pridedama vienintelės .skurdžios Klai- metų spaūio 15 d. prezidentas Rooseveltas rankas.
grąžintas, o lietuviai ir kiti skatinami laisvas valandėles, sveikatą, didelėje įtam
pėdoje tebeveikiančios katalikų bažnyčios priėmė lietuvių delegaciją, kuriai jis pa
Kol kas karališkos šeimos jie diar ne protestuoti, „kad būtų likviduotas nusi poje įvairiais būdais daugino mūsų leidi
nuotraukos. Yra ir keli pavyzdiniai lapai reiškė, kad „Lietuva nepriklausomybės bandė šaudyti. Kulkų nepagailėdavo tik kaltimas“. Gausu informacijos kultūrinė- nį“. Ar „Alma Mater“ eis toliau? - ne
su parašais. Tokia masinė akcija unikali neprarado — Lietuvos nepriklausomybė tiems savo agentams, kurie pasiimdavo mis temomis.
žinia-: „Galime tik pasakyti, kad toks ar
visoje Rytų Europoje.
tik laikinai pertraukta. Ateis laikas, ir išparduoti hašišo, bet neatsiskaitydavo
Mišrių šeimų ir -rusinimo problemą gvil panašus leidinys tikrai reikalingas“
(ELTA) Lietuva vėl bus laisva“.
(ELTA) už jį.
dena novelė
„Paskutinis žingsnis“.
(ELTA)

Naujas „Alma Mater“ numeris

2
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EUROPOS LIETUVIS
J. Kuzmickis

Netekome Aloyzo Barono
(1917. XII. 12 — 1980. IX. 7)
„Į .vidų Įeina) jaunas vyras ir prie bėgti nuo nusipelnytos bausmės, nes, ,,jei
aukso, smilkalų ir miros padeda savo gu jis būtų nepabėgęs, būtų atsėdėjęs pus
jaunų gyvybę“...
metį ar daugiau kalėjime, ir gal sėdėji
mas jam būtų buvęs laikas, kuriame šio
Praėjusių metų rugsėjo 7 d. Čikagoje, to išmokstama“. Tačiau lirjkęs filosofuoti
sunkios ligos ištiktas, mirė ilgametis veikėjas nėra tikras nė šia prielaida, gal
„Draugo“ redakcijos narys, ber.e 23 kny vodamas, kad žmogus yra veikiamas gyve
gų (novelių, romanų, eilėraščių) auto nimo aplinkybių, kuriose „pančiojasi
rius, o taipgi įžvalgus žurnalistas Aloy žmogus, slegiamas idėjų ir sąvokų ir am
žinai išlikdamas tas pats savo beatodairiš
zas Baronas.
Gimęs 1917 m. gruodžio 12 d. Vabalnin ku noru gyventi: gyventi ir žudyti, mylėti
ke, Biržų aps., aukštesnio mokslo siekda ir r.eapkęsti“.
Šitaip jaunas Al. Baronas mėgo filoso
mas, atsidūrė Kaune. Mokėsi amatų mo
kykloje, dirbo ginklų fabrike, vakarais fuoti, veikiamas gimtojo krašto pavergi
tęsė mokslą suaugusių gimnazijoje, kurią mo, idėjinio prievartavimo, kumščio bei
baigęs universitete studijavo techniką, vė jėgos despotizmo ir paskiro žmogaus, no
rinčio įgyventi, dramos. Tas žmogus arba
liau literatūrą.
išdavikiškai prisitaiko, arba kovoja, mir
Asmuo ir polėkiai
damas už savo idealus, kaip „Didžiosios
Susipažinau su Aloyzu Kaune, redaguo dovanos“ partizanas Vytas, žuvęs Kalėdų
damas vaikų ,,žvaigždutę“. Nepaisydamas naktį r.uo okupantų keturių šūvių, nuo
sunkių gyvenimo sąlygų, visuomet buvo kurių „aštrių garsų pabunda Kūdikis ir
giedras, judrus, guvus pokštininkas. Pa pamoja ranka. Prasiskiria piemenys, Trys
prašytas mielai padeklamuodavo savo ei Karaliai nuleidžia savo išmintingas gal
lėraščių ištraukų, kurios alsavo jaunystės vas, o Gerosios Motinos veidu nurieda
polėkiais, perpintais romantinės meilės ašara, nes į vidų įeina jaunas vyras ir
audiniais. Po kelių dešimtmečių susitikau prie aukso, smilkalų ir miros padeda sa
jį Čikagoje gerokai pasikeitusį, bet taipgi vo jauną gyvybę“...
judrų, kalbų, besišvaistantį lakiais, hu
Novelės ir romanai
moru perpintais išsireiškimais. Fizinis dar
Tuos
pačius
klausimus, susijusius su
bas fabrike, tremties sunkūs pergyveni
išvietinto ir svetimuose kraštuose mėgi
mai paliko jo dvasioje ryškų spaudą.
nančio prigyti lietuvio dalia, A. Baronas
1954 m. atsisėdęs į „Draugo" redakto kelia visose septyniose novelių knygose.
rių kėdę, galėjo daugiau laiko paskirti vi Pasak Pr. Naujokaičio, jo veikėjai filoso
sokeriopai kūrybai, panaudodamas turi fuoja, ieško, bet vis sukasi tame pačiame
ningą nelengvo gyvenimo patirtį.
užburtame rate, kai, siekdami savo idea
Jau pirmojoje ,,žvaigždžių ir vėjų“ no lo, net laisvės krašte jaučia ,.kažką tarp
velių knygoje (1951 m.), dedikuotoje bro laisvės ir vergijos, šventumo ir pikto, pa
liui Benjaminui, „Tėvynėje nelygioje ko triotiškumo ir tėvynės“ (Pėdos).
voj padėjusiam gyvybę už teisę mylėti Die
Šios novelės padėjo Al. Baronui ne tik
vą ir žmogų“, ir tai pačiais metais išleis kūrybiškai išsikrauti, bet literatūriškai
toje .„Debesys plaukia pažemiui“ novelių bręsti ir, sumažinus publicistinius sampro
romane jaunas rašytojas ne tiek maginosi tavimus, prieiti prie gyvo naujos tikrovės
literatūriniais vaizdais, kiek žiauraus ka žmogaus. Tačiau ir romanuose A. Baronas
ro iškeltais egzistenciniais Mausimais. At judino karo audrų sukeltas temas: „Užskirų veikėjų pasakojimai atskleidė ne gesusiame sniege“ — žmogaus teisių ir
tik gyvenimiškus charakterius, bet ir ka etikos dėsnių palenkimą istorinėms aplin
ro sužalotas ir nuvertintas vertybes bei kybėms, „Mėnesienoje“ — tėvų atsa
lietuvių idėjinius samprotavimus, kad kingumą, „Vienišuose medžiuose“ — iš
„net ir pasyvus pasipriešinimas, jeigu jis laisvintos Lietuvos viziją, „Pavasario lie
yra pasipriešinimas, užmuša žmones“ (Pa tuje“ — lietuvių emigrantų pasimetimą
bėgimas). Ginklai tobulėja, ir jie naikina laisvo krašto dykumose, „Abraome ir sū
kultūrą, kurią gali atkurti „nuolanki, ne nuje“ — mišrų šeimų problemas ir pan.
keršijanti, nemušar.ti, bet kurianti“ dva
A. Barono veikėjai paprastai daug kal
sia. Karininkas Balčius, sovietų milicijos ba, svarstydami pasikeitusio gyvenimo
suimtas, pabėga iš daboklės ir teigia, kad sąlygas ir jų sukeltas problemas, bet netas yra pats didžiausias asilas, kuris ,.lei visuomet randa ieškomą atsaką. Daug kas
džiasi numetamas į giliausią gyvenimo šu pasirodo „tuščia ir beprasmiška“, bet rei
linį".
kia „dantis sukąsti, bėgti ir eiti į niekur,
į tamsą, kurioj tikiesi šviesos“ (Pavasa
Gyvenimiškos problemos
rio lietus).
O kaip su krašto ar žmogaus išdavimu?
Netekome...
„Išdavimo“ ligonis sovietų laikais Lie
tuvoje buvo išgelbėtas sukomunistėjusio
Kieta tikrovė, šviesios viltys, nusivyli
draugo Vareikio. Sutikęs DP stovykloje mai, beprasmis blaškymasis, naujos Švie
karinės policijos gaudomą Vareikį, jį iš- sos lauksmas, A. Barono taip taikliai pa
gelbsti tas kadaise jo išgelbėtas draugas stebėtas, ir sudaro jo kūrybos pamatus.
ir, padėjęs pabėgti, samprotauja, kad iš
Kai kada A. Baronas mėgino į gyveni
davęs ne kraštą, o žmogų, nes pats didžiau mą humoristiškai žvilgterėti ir įdr. S. Aliūsias paragrafas esąs sąžinė: prasmė ir no vardu paskelbė net tris šio žanro eilė
žmogus. „Išdavęs“ žmogų, padėjo jam pa raščių rinkinius. Ilgus metus dirbdamas

GRĮŽO IŠ RIŠYKLOS
PROF. VIKTORO BIRŽIŠKOS KNYGA
Iš knygrišyklos grįžo naujas Nidos Kny
gų Klubo leidinys — prof. Viktoro Biržiš
kos, „Gyventų dienų prisiminimai. Rau
donajame Petrapilio pragare 1918-1920“.
Bet Klubo nariams ji bus siuntinėjama
kartu su Antano Tūlio novelių rinkiniu,
kuris dar laukia įrišamas.

A. 'ŠTROMO STRAIPSNIS „SPEAK UP“
MĖNRAŠTYJE
Kanadoje leidžiamasis mėnraštis „Speak
up“ lapkričio mėn. laidoje išsispausdino
dr. A. Štromo kalbą, pasakytą pavergtųjų
tautų savaitės proga Bradforde.
DEMONSTRANTŲ PRIĖMIMAS
Jau buvo rašyta apie Vašingtone (1980.
VII. 18) prie Sovietų pasiuntinybės gran
dinėmis prisirakinusius lietuvius demons
trantas, kuriems dėl to buvo iškeltos by
los. Areštuoti buvo kun. K. Pugevičius,
Simas Kudirka ir 16 liėtuvių jaunuolių.
Bylos vis atidedamos.
Bet spalio 2 d. JAV senatoriai suruošė
jiems priėmimą kapitelio rūmuose. Tame
priėmime kalbėjo visa eilė senatorių, va
dindami demonstrantas „laisvės kovoto
jais“.

MIRĖ PREL. PR. JURAS
Putname (JAV) lapkričio 21 d., sulau
kęs 89 m. amžiaus, mirė žymusis 'kultu
rininkas ir visuomenės veikėjas prel. Pra
nas Juras.
VYSK. L. POVILONIO VIZITAS
VATIKANE
Pasaulio vyskupų sinodo suvažiavimo
posėdžiuose Vatikane dalyvavo apaštalinis
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų adminis
tratorius vysk. Liudas Povilonis. Jį atlydė
jęs kun. Stanislovas Lidys.
Spalio 24 d. vysk. L. Povilonis specialio
je audiencijoje buvo priimtas pop. JonoPauliaus II.

Vladas šlaitas
KALĖJIMO PRIŽIŪRĖTOJAI

Galima susigyventi su kambariu,
su septyniais \kambario baldais ir su
vienatve.
kuri supasi kambario palubėj,
tačiau 'negalima susigyventi su {mintimi,
kad po mirties nėra nieko,
nes tada kambarys būtų tolygus kalėjimui
ir visi kambario baldai būtų tolygūs
kalėjimo prižiūrėtojams.

„Draugo“ redakcijoje, praturtino dienraš
tį įžvalgia publicistika, judinančia kultū
rinius lietuviškojo gyvenimo klodus.
Netekome kūrybingo, darbštaus, dar
daug žadėjusio rašytojo. Tačiau visa kau
gė paliktų knygų įrikiavo jį į mūsų litera
tūros istorijos pirmaeilius kūrėjus.

Domas Bumeikis li net ir mirė. Ir taip iš buvusių kaimų at.
sirado dvarai: Vilimiškės, Virkštininkų,
Valtariškės, Žadeikių, Aukškalvių, Nausodės, Medsodžio, Genčų ir kiti.
»*»
— Kas atsitiko, Anete? — klausia gra
Abu Šalnial išmirė, rodos, .pirmojo pa
fas.
— Ponis grafs, aš nebegaliu pas jus bū saulinio 'karo metu, šalnis buvo pasku
ti, — mergaitė ašarodama pareiškė ir vis tinis Kretingos bernardinų vienuolyno
aludaris, mūrininkas, stiklius ir kitų ama
ką papasakojo.
— Anete, tu pasiliksi čia. Kol aš būsiu tų meistras. Jų senoji trobelė, rodos, ati
gyvas, niekas Jš tavęs daugiau nebesity teko vienuolynui.
čios.
Karvelės ašaros. Iš seno papratimo šv.
Išsiuntęs mergaitę, pasišaukė vyriau
siąjį administratorių ir įsakė tuojau pat Pranciškaus atlaidų proga žmonės suves
visus rūmų tarnautojus, vyrus ir mote davo įvairių gyvulių kaip auką Kretingos
ris, susodinti į vieną šienvežį vežimą ir vienuolynui, nors vienuolyno kaip tokio
vežioti dvidešimt keturias valandas per jau ir nebebuvo. Tą metą (1908 m.), kai
visus jo dvarus, neleidžiant nė trumpam aš ten bernavau, taip pat buvo suvesta
■išlipti. Visuose dvaruose turi būti! paruoš daugiausia veršiukų, jautukų Ir senų kar
ti arkliai, kad, ten ilgai negaišę, galėtų vių. Kai: ganiavos pasibaigdavo, suauko
toliau važiuot!. Duoti tik vandens atsiger tieji (gyvuliai būdavo išskerdžiami. Sker
dykla buvo tarp vienuolyno mūrų ir nau
ti; daugiau nieko.
jųjų
kapinių, tuojau už alaus daryklos
Kai nusikaltėliai po dvidešimt keturių
valandų buvo parvežti į dvarą, jie buvo prie upelio. Nepriklausomybės metais
panašūs į numirėlius, atsikėlusius iš gra skerdyklą nugriovė, padarė ten kaip ir
bų. Visi skubėjo į maudykles ir baltinių sodnelį ir arčiau upelio pastatė Liurdo
Marijos statulą.
keisti.
Skerdikais tada buvo vyresnysis bernas
Nujausdamas artėjančią mirtį, grafas
Jonas Liaugminas, Vincas Ridikas, jau
mergaitę atleido, gausiai apdovanojęs.
• **
bebaigiąs apakti nuo trachomos ar ki
Kita proga šalnis papasakojo dar apie tokios akių ligos ir dar tam reikalui pa
vieną to pono išdaigą, kuri jo buvusiems samdytas senyvas žmcigus. Mano pareiga
baudžiauninkams išspaudė daug ašarų, buvo tik atvesti gyvulį. Skerdė šitaip:
įvestą į skerdyklą gyvulį pastato ties sky
atneš jiems vargo ir kančių.
Baudžiavą panaikinus, Tiškevičius su le grindyse, tada, vienam laikant už ragų,
galvojo iš baudžiauninkų valdytų žemių kitas kirvio ašmenimis kerta į tarpuragį.
pasidaryti dvarus, nes čia žemė jau buvo Gyvulys krenta be sąmonės, čia pat ap
įdirbta. Buvusiems baudžiauninkams pa dorojamas, ir tada jau įvedamas kitas.
siūlė persikelti k!tur, žadėdamas duoti Vargšai gyvuliai, pajutę kraują ir pama
trobesiams pasistatyti miško medžiagos. tę gulintį negyvą savo .giminaitį bei su
Bet kadangi siūlomos žemėn buvo ne pratę, Ikad ir jų tas pat laukia šioje bal
įdirbtos — brūzgynai, akmenynai, o ne sioje patalpoje, ima iš visų jėgų priešin
retai ir šlapios, tai kai kurie kaimiečiai, tis, klaidai šaukti, daužytis, norėdami iš
kaip Virkštininkų, Vilimiškės (ties Pa trūkti iš budelio rankų. Kai aš atvedžiau
langa), atsisakė jas imti ir nesutiko žš sa paskutinę žalmargę žiemitę karvytę, to
vo senųjų sodybų išsikelti. Tokie buvo kią gražią su dailia gatvele ir didelėm
skaudžiai nubausti: rusų kazokai negai didelėm akelėmis, skerdikas muistėsi su
lestingai išmetė juos iš ūkių, ir daugelis didoku jautuku, kuris nepasidavė įtem
vyrų ir moterų gavo bizūnų. Sumušti ke piamas į mirties patalpą. Iš visų jėgų

Žemaičio atsiminimai
Kai grafas su savo kaimynu įjojo į Kre.
taigą, tai viskas virto tikru cirku: apspito
vaikai ir suaugę ir nulydėjo ligi pat dvaro.
Komedija baigėsi prie rūmų paradinių
laiptų.
— Pirma padėkite nulipti mano drau
gui! — įsakė tarnams grafas, kai šie šo
kosi padėti jam. Nuo arklio nulipęs, Tiš
kevičius padėkojo Unitonėliui už draugys
tę ir davė rublį.
Po šitos komedijos Untcnėlis ilgam iš
nyko ilš Kretingos apylinkių.
Baigus jam pasakoti apie Untonėtiį, iš
ėjome misos pamaišyti. Milžiniškame ka
tile misa ne virė, bet bangavo, judėjo, ne
lyginant benurimstančioje jūroje vanduo.
— Gerai verda, — tarė jis, baigęs mai
šyti, ir įsriubtelėjo Iš samčio misos.
)
Sugrįžę į kūryklą, įmetę į krosnį mal
kų, vėl susėdome ant pagalių. Šalnis tuo
jau griebėsi savo tošinės. Pats .patraukė
ir man pasiūlė. Abu čiaudėjome iki ašarų.
— Senasis grafas mėgo jaunas ir gražias
moteris,—Šalnis vėl pradėjo.— Grafas jau
sirgo ir iš rūmų niekur nebeišeidavo. Vi
sada sėdėdavo prie to didžiojo lango, ku
ris į kelią, ir sekdavo praeinančius ir pra
važiuojančius žmones. Vieną šventą rytą
pamatė pro šalį einančią dailią kaimietę
mergaitę. Pasišaukęs liokajų, įsakė pasi
vyti ją ir atvesti pas jį. Apžvelgęs mer
gaitę, pasiūlė jai pasilikti pas jį tarnau
ti. Ji turėsianti būti jo kambary, vaikyti
muses ar šiaip patarnauti jam. Toji mer
gaitė, vardu Ona, buvo samdinė, tarnavu
si pas ūkininką Daktarų kaime. Mergai
tė, nedaug tesvarsčiusi, sutiko, nes čia
darban lengvas, o atlyginimas bent dvi
gubai prašoko nei ji gavo pas ūkininką.
Bet tos mergaitės atsiradimas labai ne
patiko rūmų tarnams, ypač moterims. Jie
pradėjo iš Onos visaip šaipytis, kad net
prie 'stalo ji nebegalėjo ramiai valgyti.
Vieną rytą mergaitė apsiverkusi atėjo
pas grafą.

Su li&lutiais
pasaulyje
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MIRĖ KUN. V. MARTINKUS
Providence (JAV), kasdamas prie sa
vo šv. Kazimiero klebonijos sniegą, mirė
70 metų amžiaus kun. Vaclovais Martinkus.
Velionis daug dirbo su jaunimu, kurį
laiką buvo BALFo centro valdybos pir
mininkas ir aktyviai reiškėsi lietuviškoje
veikloje.
Židikų (Lietuva) kapinėse jo iniciaty
va buvo pastatyta Šatrijos Raganai (M.
Pečkauskaitei) pagerbti paminklinė kop
lyčia.
MIRĖ DIPLOMATAS BR. DAILYDĖ
Floridoje mirė buvęs Lietuvos diplo
matas Bronius Dailydė.
Nepriklausomybės laikais jis dirbo už
sienio reikalų ministerijoje ir įvairiose
Lietuvos pasiuntinybėse.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
A. BARONO VARDO NOVELĖS
KONKURSAS
Lietuvių naštoj ų draugijos biulete
nyje rašoma, kad velionies 'A. Barono naš
lė Nijolė per vyro laidotuves vietoj gėlių
pinigus prašė skinti L.R.D. Buvo surinkta
285 dol.
L.R.D. nutarė pagerbti atminimą rašy
tojo A. Barono, savo laiku buvusio L.R.D.
pirmininko. Iš savo iždo dar pridėjo 215
dol. ir skelbs Aloyzo Barono vardo nove
lės konkursą. Premijos dydis 500 dol.

ŠVENTINIS „ŠALTINIS“
„Šaltinio“ 1980 m. Nr. 6 — šventinis, —
kaip ir visa lietuviškoji metų pabaigos
spauda, pradedamas vysk. dr. A. Deksnio
straipsniu apie negimusios gyvybės žudy
mą. Pasirodo, Britanijoje leidžiamasis
„Šaltinis“ mini 20 m. sukaktį Tai sužino
me iŠ vysk. dr. A. Deksnio sveikinimo, ku
ris spausdinamas šiame numeryje. Svei
kinimas ta proga gautas ir iš Lietuvos.
Dr. K. J. Čeginsko atsisveikinimo žodžiu
ir A. Grinienės pasakojimu apie velionies
paskutines dienas ir paliktąjį testamentą,
o taip pat keliomis fotografijomis pamini
mas lapkričio 10 d. miręs prof. dr. Jonas
Grinius. Spausdinama velionies vieno
veiksmo misterija „Kas niekad nemiršta“.
Dar rašo L. Švalkus (eilėraštis), č. V.
Obcarskas (apie A. Nykos - Niliūno poe
ziją), J- P- Kedys (apie Australijos lietu
vius). Spausdinama medžiaga apie kun.
V. Jaugelį, A. Barono knygos recenzija ir
kt.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
LITERATŪROS PREMIJOS
VERTINIMO KOMISIJA
Susitarus su Lietuvių Rašytojų Draugi
jos Valdyba, sudaryta Lietuvių Bendruo
menės Literatūros Premijos vertinimo ko
misija tokios sudėties: Balys Gaidžiūnas
ir Vytautas Voleirtas — Lietuvių Rašytojų
D-jos atstovai, dr. Danguolė Tamulionytė
ir dr. Rimvydas Šilbajoris, Viktoras M'ariūnas — JAV LB Kultūros Tarybos at
stovai.

LB LITERATŪROS PREMIJOS
TAISYKLĖS
jau buvo paskelbtos. Dabar pridedamos
dar šios pastabos:
1. Įsidėmėtina, kad spausdintų kūrinių
reikia siųsti po penkias knygas. Jos siun
tėjams nebus grąžinamos, o paliktos ver
tinimo komisijos nariams. Visi rankraš
čiai bus grąžinami siuntėjų adresu.
2. Vertinimo komisija svarstys tik litua
nistinės tematikos humanitarinio turinio
mokslo veikalus. Kitokio pobūdžio mokslo
veikalai bus grąžinami siuntėjams, susi
pažinus su tų veikalų tematika ir turiniu.
3. Rankraštiniai kūriniai nebus svarstomi,
jeigu bus pasirašyti slapyvardžiais ir ne
turės pridėto lydraščio su tikrąja auto
riaus pavarde bei adresu, ši premija nė
ra slaptas konkursas.
JAV LB Kultūros Taryba
ŠVENTINIS „BUDĖKIME“
L. S. S. Europos rajono leidžiamasis
„Budėkime“ nedažnai tepasirodo, tai ga
lėtume sakyti, kadi kiekvienas naujas jo
numeris skaitytojams yra lyg ir šventė.
Tačiau dabar išleistasis žiemos numeris
(89) yna skirtas Kalėdoms ir N. Metams,
tai ta prasme jis šventinis. Tai ilr medžia
gos šventinės jame yra: naujametinis ve
damasis, kalėdinis kun. lA. Gerybos
straipsnis, jumoristiniai linkėjimai.
Taip pat rašoma apie skautus vyčius,
spausdinamas reportažas apie vasaros
stovyklą, straipsnis 'apie K. Donelaitį,
Taukuotas Puodas, reportažas apie <sau
vaitgaUo stovyklą Nottinghame, prisime
namas R. Giediralitis-Spalis ir kt.
O ypač gausu iliustracijų. Sakytum,
tikras albumas.

PREMIJOS LIETUVIŠKAI RAŠANTIEMS
Čikagos jaunimo centre visa eilė lietu
viškai rašančių jaunuolių buvo apdovano
ti „Ateities“ žurnalo jaunimo konkurso
premijomis.
Premijoms buvo paskirta 1.000 dol.,
SU BR. RAILA CICAGOJE
'kuriuos suaukojo pavieniai asmenys ir
Šį kartą žurnalisto - publicisto Br. Rai ateitininkų organizacijos vienetai.
los susitikimą su Čikagos visuomene su
rengė Lietuvių moterų federacijos valdy
ČIULBA SU PRANCŪZAIS
ba'.
Lakštingala Gina Čapkaiuskienė prieš
Susitikime, kaip ir anktesniais kar Kalėdų šventes koncertavo Montrealio
tais, buvo diskutuojama jo naujoji knyga apylinkėse su prancūzų solistais.
„Vaivos dykštė“.
Po Kalėdų ji koncertuos lietuvių kolo
nijose.
PREMIJA SPAUDOS VAJUI
MIRĖ DR. J. ŠLIŪPO DUKTĖ
Kun. dr. Prunskis paskyrė 1.000 dol PL
B Valdybai pravesti spaudos vajui pasau
Santa Monikoje (JAV) spalio 28 d.,
lio lietuvių tarpe 1981 m. PLB Valdybos sulaukusi 94 m. amžiaus, mirė dr. Aldona
vykdomajam vicepirmininkui Vaclovui ŠlSūpafitė.
Ji palaidota Čikagos tautinėse kapinė
Kleizai pavesta paruošti spaudos vajaus
taisykles, kurios bus paskelbtos 1981 m. se šalia savo tėvo dr. Jono Šliūpo.

priešindamasis, nepaprastai graudžiai
šaukė, net graudu buvo girdėti. Mano at
vestoji karvelė ėmė drebėti ir savo dide
lėmis akelėmis tik mirkčiojo, bailiai apįsižvalgydama į šalis. Gosčiau jos galvelę,
kaklą. Staiga kad pasruvo jos akys ašaro
mis, tokiomis gausiomis, kad net čiurkš
lėmis ėmė tekėti per jos gauruotus žandeliuts. Man įjos taip pagailo, kad degte už
sidegiau ją gelbėti nuo mirties. Iš kairio
nesumaniau kaip. (Paleisti — vistlak su
gavę nužudys. Palikęs vyrus besigrumian
čius su tuo vargšu jauteliu ir pririštą
prie mieto karvelę įbėgu pas dėdę šėporių.
Sutikęs .beišeinantį iš darbininkų valgyk
los, sugriebiau jo ranką ir pabučiavęs
prašau nepjauti tos žalmairgikės.
— Nu, kokius tu čia dabar niekus išsi
galvojai?!
— .Dėde, prašau, neleisk piauti jos. Ta
karvelė verkia! — išdrožiau susijaudinęs,
Dėdė šypteli, išgirdęs paskutinį mano
airgumeintą.
— Vaike, kuo aš šersiu, jei čia suvestus
gyvulius paliksiu? — įsako jis ir, piršta
parodęs sau į smilkinį, nueina, mane pa
likęs suglumusį bestovintį kieme.
Staiga, pažvelgęs į vienuolyno rūmus,
pamačiau kun. Petreikį, iš aukštybių be
sileidžiantį laiptais žemyn. Mintis tarsi
žaibas Švystelėjo gaivoje pulti prie jo ir
prašyti dovanoti gyvybę tam gyvulėliui.
Rodos, kad kas dar ir pastūmė į tą pusę.
— E4k prašyk šėporiaus, jis čia gaspadoriu, — sako jis išklausęs mana prašy
mą.
— Aš jau prašiau, .bet jis manęs ne
klauso, — sakau susigraudinęs.
— Na, gerai, eik ir pasakyk šėporiui,
kad alš įprašau neplauti tos tavo žaJmar.
gėlės, — pagaliau jis ištaria palaimintą
sprendimą, bet taip, lyg su ligoniu kalbė
tų.
Tada man nerūpėjo, kaip ir kas galvos
apie mane. Man buvo gaila tos verkiančos karvelės, ir aš ją norėjau išgelbėti.
Išgirdęs gvardijono ištarmę, bėgau ne
šėiporiaius ieškoti, bet tiesia! į skerdyklą.
Ir buvo aukščiausiais laikas, nes, išbėgęs

iš kiemo pro siaurus vartelius, pama
čiau, kad mano žalmargėlę trys vyrai su
kibę stumia tilta į mirties patalpą. Kar
velė desperatiškai kovoja, nepasiduoda.
Bet tai truks neilgai, nes ji pails, ir bus
baigta. Tai kūliais nusiritau nuo aukšto
kranto stačiai į upelį. Kai išsikapstęs už
upeliuko atbėgau prie skerdyklos durų,
karvelė jau buvo pastatyta prie skylės
kraujui nutekėti. Jonas laiko už ragelių, o
Ridikas graibstosi kirvio. Viešpatie, dė
kui, kad tas žmogus menkai teprimato.
Spėjau įpuolęs išplėšti iš Jono rankų mir
ti pasmerktą gyvulėlį. Kai atsukau auką
į duris, laikydamas už virvės, 'kuri nebu
vo nuo kaklo nurišta, karvytė mane neš
te išnešė iš Skerdyklos. Nuvedęs prie ban
dos, kuri ganėsi kitapus kūdros, paleidau.
IŠ karto, atrodo, ji nesuprato, kad laisva
ir kad jai bent tuo tarpu mirties pavo
jaus nebėra, nes stovi nejudėdama ir
žvalgosi' tai į mane, tai į besiganančias
karves. Tik staiga kad gi šoks ragais
maigyti krūmus, kojomis kauti žemę ir
bauibčiodama šokinėti! Toks ją pagavo
džiaugsmais, kad ji laisva ganyklose. Ne
mažiau buvau ir aš laimingas, kad pavy
ko ją išgelbėti.
Vakare, eidamas pro šėporiaus butą,
matau jį stovintį prieangy. Buvau bepraeinąs lyg jo nematąs, bet jis pašaukė ir
kumščiu pagrasino. „Klius dabar man",
pamaniau,
— Eik 'šen! — pavadino.
Ką darysi nėjęs — einu.
— Tu pasiutęs vaikis! Tave reikėtų ne
bausti!
— Už ką, dėde?
Jis tik pagrasė pirštu, kaip buvo pratęs,
ir pakvietė į vidų. Šėporienė šypsojosi,
akimis rodydama į vyrą, kuris iš spinte
lės ėmė butelį nuo „Šaknelių“ ir du stik
lus.
— Už koronę gausi išgerti drigninės, —
sako (pripylęs stiklus.
Vėliau sužinojau , kad toji karvelė bu
vo geriausia karvė.

(Bus daugiau)
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Saulei leidžiantis, atmink save
ARBA PAŽAISLIO VIENUOLYNO ILIŪD NA ISTORIJA

Lietuvos spauda rašo, kad šiais metais
rudenį buvo atidarytas restauruotas Pa
žaislio vienuolyno svečių kambarys forestorija, kurioje buvo įrengtas XVIIXIX a. V. Europos graviūrų ir taikomosio dailės eksponatų muziejus.
Skundžiamasi, kad toji patalpa nešildo
ma, o šaltis ir drėgmė gali labai lengvai
sugadinti restauruotas freskas ir lipdi
nius. Žiemą muziejus būsiąs uždarytas.
Pažaislio restauravimo darbai vyksta
toliau, nors ir iš lėto.
O Pažaislio vienuolyną pastatydino Lie
tuvos didysis kancleris Kristupas Pacas
(1621-1684). Jis norėjo ten įkurdinti ere
mitus (atsiskyrėlius) vienuolius, kokių
buvo Italijoje. Vieta tam reikalui buvo
parinkta 10 km. nuo Kauno ant kalniuko
dešiniajame Nemuno krante. Vardas busi
majam vier.uolynui buvo duotas „Mons
Paeis“ (Taikos kalnas), bet jis neprigijo.
Gyventojai jį pradėjo vadinti pagal šali-
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EUROPOS LIETUVIS

metų jie ten keitė, griovė ir perstatinėjo
pagal savo kulto reikalavimus. Skuto sie
nų paveikslus ir perdažinėjo. Kas buvo
italų padaryta, beveik viskas žuvo. Tik
bažnyčios kupolui, 4 koplyčioms ir viršu
tinėms freskoms jiems pritrūko laiko per
keisti. Tada žuvo daug bažnytinių reik
menų. Tiesa, dalis jų buvo išdalyta bažny
čioms, bet Paco dovanotąjį auksinį kieliką, išpuoštą 425 deimantais, 193 smarag
dais, 327 rubinais ir granatais, 5 perlais,
ir 300,9 kg sidabrinių indų stačiatikių vie
nuoliai pasiliko sau. Tuo metu ir įvyko
pats barbariškiausias vienuolyno apiplėši
mas. Bėgdami iš Lietuvos, jie išsigabeno
dideli grobį. Menotyrininkas L. Žilevičius
dabar radęs Tbilisio archyvuose 1.500 Pa
žaislio archyvinių dokumentų, išsivežtų
tėvo Kirijono. Visi Pažaislio istorijos do
kumentai yra išblaškyti po Lenkijos, Mask
vos, Leningrado, Vilniaus ir Kauno ar
chyvus.
Liet. Enciklopedijoje rašoma, kad rusai
nulupo varinę skardą ir išliejo iš jos var
pų. O „Švyturyje“ dar rašoma, kad I pa
saulinio karo metu vokiečiai nuplėšė va
riną bažnyčios kupolą ir abiejų fasado
bokštų skardą ir uždėjo tolį, kuris greit
prakiuro ir dėl to ėmė gesti vidus. Pasi
traukdami vokiečiai nepalikę net durų
rankenų ir spynų.
Per visą tą laiką, kaip matome, varg
dienių lietuvių baužiauninkų lėšomis pa
statytas Pažaislio vienuolynas svetimšalių
buvo plėšiamas, griaunamas ir apgrobia
mas. Vienuolyno sienoje buvo užrašas:
„Saulei leidžiantis, atmink save“.
Kaip
parašyta, taip ir padaryta: visi prisiminė
save, bet ne kitą.
Nepriklausomybės laikais 1920 m. čia
buvo įkurdintos kazimierietės iš Čikagos.
Valdžios ir kitų institucijų rūpesčiu Pa
žaislis buvo kiek galima atnaujintas ir
gražiai sutvarkytas. Ir jis tapo visuomenės
labai mėgiama vieta. 1928 m. iš Rusijos
buvo atgabentas pagrobtas stebuklingasis
šv. Marijos paveikslas. Antru kartu' ru
sams okupavus Lietuvą, Pažaislis buvo
paverstas ligonine.
Tai tokia yra liūdna istorija prabangaus
Pažaislio vienuolyno ir jo 12 vienuolių at
siskyrėlių, ieškojusių ramybės svetimame
krašte.
m.

ŲĘTUVnJĘ
SOVIETŲ IR LENKIJOS PAMINKLAS
LIETUVOJE

Prie Joniškio-Žagarės kelio, ties Bui
vydžių kaimu, pastatytas Sov. Sąjungos
ir Lenkijos bendradarbiavimo paminklasoibeliskas, skirtas vamzdžio atšakos pravedimui į Mažeikių naftos perdirbimo
įmonę.
Tuos atšakos vamzdžius tiesė Lenkijos
statybininkai. Užrašai paminkle rusiški,
lenkiški ir lietuviški.
FILMO JUOSTA APIE K. BŪGĄ

Lietuvoje susukta dokumentinė 20 mi
nučių filmo juosta apie kalbininką Kazi
mierą Būgą. Filmas pasakoja apie K. Bū
gą ir lietuvių kalbą.
PASTORACIJOS VEIKLA LIETUVOJE

Kauno kunigų seminarijoje, kaip liudi
ja Lietuvą aplankęs Stodkholmo laikraš
tininkas, dabar mokosi 82 klierikai.
Lietuvoje šiemet darbuojasi 711 kunigų,
kaip rašoma „Pasaulio Lietuvyje“.

SJkaityteju taiA&ai
„LIETUVIAI ESAME MES GIMĘ

“

Taip, tą garbę gavome užgimę! Tad ne
jaugi leisim jai pražūt, nejaugi leisim
mūsų šiame kontinente vieninteliam sa
vaitraščiui „Europos Lietuviui“, jau ir
taip mažam bei retam, pradėti nykti, išeiti
dar rečiau, o gal netrukus ir visai išnyk
ti?!
Jei taip atsitiktų, tai būtų mums nedo
vanotinas, kultūriškai ir tautiškai skau
dus, tiesiog tragiškas įvykis! Tokiu atve
ju mes visi 6.000 Europos lietuvių - išeivių
turėtume nustoti giedoti tą nuostabią, pat
riotišką giesmę (ir taipgi Lietuvos him
ną), didžiai gėdytis ją kur nors dar gir
dint, gėdytis prieš taurius lietuvius tėvy
nėj ir prieš kitas tautas!
Negi kas iš kitataučių dar begalėtų ti
kėti mūsų himno žodžiais, kad ,,Lietuva—
didvyrių žemė“, kada mes savo apsileidi
mu aiškiai jiems rodytume, kokie apkiautę patriotai, kokie savanaudžiai ir žemos
kultūros lepšiai besame?!
„E. L.“, tas mūsų ištikimas savaitinis
prietelius, yra mums visiems tautinės są
monės švyturys, daugeliui mūsų lyg gel
bėjimosi ratas, lyg mažas laivas, kuris
mums padeda išsilaikyti nepaskendus sve
timų žmonių siaubingoj jūroj. Tad neleis
kim žiburiui užgesti, tam laiveliui jiau
dabar pradėti skęsti!
Kol gyvi esame, benit mes, kurie išsinešėm gyvą lietuvišką žodį dar iš tėvynės,
remkime pagal išgales tą mūsų prietelių!
Čia galiu paminėti keletą galimai rea
lių kelių, kurie gali bent laikinai iš.
vesti „E.L.“ iš ekonominių sunkumų:
1. Kiekvienas „E.L.“ prenumeratorius
pasistengia surasti bent po vieną naują
prenumeratorių Europoj ar užjūriuose.
2. Jei kas negalėtų surasti naujų pre
numeratorių, prideda prie esamos prenu
meratos (12,50 angį, svarų) mažiausiai
5 svarus metams.
3. Be to, reikia įteikti visų Europoj
esančių lietuvių išeivių vardu gerai moty
vuotą prašymą D. Britanijos karalienei
Elžbietai, kad duotų Britanijos lietuvių
kultūros reikalams bei „E.L“ bent 20.000
svarų metams. Tuo ji galėtų bent kiek pa
lengvinti savo sąžinę dėl kaltės jos vals
tybės vyrų, kurie anuo metu dalinai, kad
ir netiesioginiai, buvo taip pat atsakingi
už lietuvių tautos didžiulę tragediją.
Kai kurios Europos valstybės bei atski-

r i jų miestai kasmet teikia ten esančioms
tautinėms grupėms nemažas sumas jų kul
tūriniams reikalams ir, be to, skiria ne
maža laiko jų programoms jų pačių kal
ba televizijoj ir radijuje. Tad būtų natū
ralu turėti tokią paramą tautinėms mažu
moms ir D. Britanijoj (man, bent šiuo
tarpu, r.ėra žinoma, ar panašią paramą
gauna ir D. Brit. lietuviai).
Norime turėti vilties, kad čia minimais
keliais dedamos pastangos sustiprinti „E.
Lietuvio“ ekonominį pagrindą bus sėk
mingos ir kad ,,E.L.“ galės eiti ir toliau
kas savaitę nesumažintas (o gal kartais
ir kiek didesnis). Žinoma, taipgi tikime,
kad jo leidimui reikalingi tinkami tautie
čiai norės tęsti tą atsakingą bei garbingą
darbą ir toliau.
Baigiant galima paminėti, kad „E.L.“
skaitytojų orientacijai būtų gera į laik
raštį įdėti jo metinį (1980) pajamų ir iš
laidų išsamų balansą.
J. Degenis, Švedija
LIETUVIŠKOS DAILĖS RŪPESČIU

Daugelį metų stebėjęs mūsų tautiečių
kultūrinį gyvenimą Vakarų Vokietijoje,
LEIS LENINO RAŠTUS
norėčiau stabtelti ties lietuviškos dailės
Lietuvoje ir vėl leidžiami Lenino rink
temų
svarba kultūrinių renginių progra
tinių raistų trys tomai. Jie ypač pasitar
mose.
nausią aukštųjų mokyklų studentams,
Ligi šiol mūsų kultūrinių renginių prog
kaip rašoma „Tiesoje“.
ramose savotiškai ,,viešpatavo“ vien filo
sofinės — religinės bei literatūrinės —
ORAS LIETUVOJE KALĖDŲ METU
politinės temos, kartais dar palydint vie
Vilniaus oro biuro duomenimis, Lietu
nu kitu liaudies šokiu ar savųjų meninėm
voje Kalėdų metu buvo 1-6 laipsniai šilu
pajėgom koncertu. O temos apie lietuviš
mos. Vietomis lijo.
ką dailę niekad nerasdavo nei kelio, r.ei
Žiema prasidėjo šalčiu ir sniegu, bet,
vietos programose. Ji būdavo „kažkaip“
padvelkus Atlanto vėjams, oras staiga at
nekultūringai
ignoruojama.
šilo.
Taip vyko mūsų kultūrinės programos
Sinoptikai pranašauja, kad sausio mė
be dailės temų daugel metų, kol susilau
nesį bus šalčio ir vidutiniškai kritulių.
kėm 1975 metų. Tais metais vyko M. K.
Čiurlionio 100 m. jubiliejus. Vokietijos
60 KARTŲ ,,TRAVIATA“
Pažaislio vienuolynas
lietuvių bendruomenė tada buvo kažkaip
1920 m. gruodžio 31 d. Kauno valsty
sujudinta. Daugelyje vietovių buvo skai
mals tekantį tąpslj Žaisli. Dėl lengv isnio
binis operos teatras pastatė Dž. Verdžio
tytos paskaitos apie jo kūrybą, gyvenimą
tarimo priprasta prie Pažaislio. Upelyje
operą „Traviatą“.
ir suruoštos atitinkamos parodėlės. Po to
Žaistyje, kaip legenda sako, laumės mau
Tas pastatymas virto tradicija: ta ope
ir vėl lietuviškoji dailė paskendo nykioje
dydavosi, velėdavo savo skalbinius ir
ra buvo statoma tą dieną per 60 metų.
nakties tamsoje. Kai pernai visoje išeivi
žaisdavo.
Pirmajame pastatyme pagrindinius vaid
jos spaudoje buvo prisimintas žymaus lie
Vienuolyno statyba pradėta 1664 m,. Jį
menis dainavo K. Petrauskas ir A. Galautuvių dailininko (gyvojo) prof. Adomo
statė italų architektai, o statybai buvo
nienė, spektaklį statė K. Glinskis, dirigavo
Varno 100 m. jubiliejus, tai Vakarų Vokie
vartojama pati geriausia medžiaga: juo
J. Tallat - Kelpša.
tijoje tebuvo jis vos dviejose vietovėse pri
das, raudonas, baltas marmuras ir kt. Vi
simintas ir atitinkamai pagerbtas: lietu
dų freskomis (sienų paveikslai) ir lipdi
SPYGLIŲ MILTAI
NESVEIKATINGUMO
REIŠKINIAI
vių Vasario 16 gimnazijoje Huettenfelde
niais taip pat puošė italų meistrai. 10 me
A. MICKEVIČIUJE
Raseinių rajono „Raudonosios žvaigž
ir Studijų savaitėje Belgijoje.
tų 100 freskų su kitais tapė garsusis ita
dės“ kolūkis, kaip rašoma „Valstiečių laik
Plačiau lietuvių bendruomenė nerado
Prof.
dr.
J.
Lelis
„Moksle
ir
gyvenime
“
las Mykolas Archangelas Paloni.s Iš Ka
MIRĖ ŽMOGUS, KURIS „IŠRADO“
raštyje“, kasdien pagamina po pusę to
progos pagerbti prof. A. Varną. Atrodo,
raliaučiaus buvo atgabentas didelis gele aprašo garsaus lenkų rašytojo-poeto Ado
KEPTUS
VIŠČIUKUS
nos spyglių miltų, skirtų karvėms, veršin
kad lietuviškoji dailė Vokietijos lietuvių
žinis laikrodis, o jam 2 varpus atliejo Vil mo Mickevičiaus pastabas jo knygose apie
JAV mirė 90 m. amžiaus pik. Harland bendruomenėje sunkiai skina sau kelią
goms ir sėlinamo amžiaus telyčioms ir ki
tuo
meltu
siautusias
ligas.
Įdomių
faktų
niaus dirbtuvės. Medžiagos statybai buvo
Sanders, kuris iš keptų Kentuckio viščiu programose. Mūsų Čiurlionis šiandien pa
tiems gyvuliams.
gabenamos iš Suomijos, Švedijos ir kt. profesorius suteikia ir apie paties rašyto
Ūkis numato pagaminti apie 40 tonų kų susikrovė milijonus.
sakytų tą patį, ką pasakė 1907 m. Vilniu
jo
sveikatą.
Nors,
saiko,
jis
buvo
didelio
Statyti padėję nagingi vietiniai lietuviai.
250 mil. dolerių vertą biznį jis turėjo je: „kad lietuvių dailės dėmesys dar vai
Vienuolyno fundatoriui K. Pacui mirus, polėkio ir žodžio meistras, bet, pasirodo, spyglių miltų.
jau tada, kai buvo 64 m. amžiaus. Biznis ko vystykluose“.
jo brolėnas ėmė globoti statybą. 1712 m. fiziškai ir dvasiškai labai greit nusidėvė
vis buvo plečiamas. Jei prieš 20 m. vien
Šiandien lietuviškos dailės pasaulyje
jo.
VILNIAUS
GYVENTOJAI
vienuolyno bažnyčia jau buvo pašventin
tik Amerikoje buvo 400 užeiginių, kurių
Jaunystėje A. Mickevičius 'buvęs svei
ta, bet prancūzų keliautojas 1726 m. savo
Nors Vilniuje kasmet padaugėja 11,5 specialybė — Kentucky Fried Chicken turime ir daugiau asmenybių, kurios lau
užrašuose pažymėjo, kad vienuolyno spar kas, judrus ir smalsus. Buvo gražios iš tūkstančių gyventojų, kaip kad rašoma (pagal Sanders receptą kepti viščiukai), kia mūsų įvertinimo ir pagerbimo. Jų
nas nesąs dar baigtas. Tačiau apie tą lai vaizdos: lieknas, kiek pabliškusio veido,su „švyturyje“, bet natūralus gyventojų prie tai dabar jau 48 kraštuose yra 6.000 tokių yra ir išeivijoje ir tremtyje. Šiandien ga
lėtume tą mūsų varganą kultūrinę veiklą
ką statyba buvusi baigta, o jos kaina sie tamsiomis garbanomis. Turėjęs didelį pa auglis sparčiai mažėja. 1970 m. 1.000 Vil vietų.
praturtinti
ir dailės temomis.
sisekimą
moterų
tarpe,
buvo
visų
garbina

kusi 8 milijonus auksinų.
niaus gyventojų teko 17 gimimų, o 1979
Vokietijos lietuvių Kultūros draugijos
Visi to meto kronikininkai rašo, kad mas ir gerbiamas. Sulaukęs 30 metų am m. tik 14,3.
NEVARTOKITE DRUSKOS
paskutiniame suvažiavime lyg ir buvo pa
Pažaislio vienuolynas buvo pats gražiau žiaus, jau buvo visas pražilęs ir netekęs
Gyventojų Vilniuje daugėja dirbtiniu
Garsusis
daktaras
Jonas
Adomavičius
dantų.
50
metų
jis
atrodė
visiškas
senis:
stebėta
spraga lietuvių dailės. Paskutiniu
sias Europoje (išskyrus Vatikano) baro
būdu: žmonės keliasi iš provincijos į Vil
kinio stiliaus tobulos simetrijos pastatas. „jo plaukai buvo visiškai balti, veidas iš nių, nes ten galima lengvai gauti darbo. „Naujienose“ rašo, kad druskos vartoji momentu buvo įtraukta paskaita apie tris
mas trumpina žmogaus gyvenimą, kelia
Visi žavėjosi jo grožiu, medžiagų turtin vagotas gyslelių, raudonas, kairės rankos
Kaip jau buvo rašyta, su Arlauskų kraujo spaudimą, kuris greitina širdies dailės asmenybės. Tad stengkimės ateity
mažasis pirštas sutrauktas“.
je, kad mūsų kultūrinėse programose bū
gumu, freskų, ornamentų, statulų ir kito
naujagimiu
Gediminu Vilniaus tapo atakas ir paralyžius.
tų vietos skirta ir lietuviškai dailei. Juk
Dvasiškai rašytojas taip pat buvęs pa 500.000 gyventojų miestu.
kių išgražinimų meniškumu, puošnumu,
Žmogaus kūnui reikalingas labai mažas lietuviškoji dailė yra lygiateisė ir lygia
liegėliu.
Būdamas
emigracijoje
Paryžiuje,
turtingumu. Nepaprasto grožio baltas pa
Vilniuje lietuvių dabar esama 47,3 pro kiekis druskos, o jo ir taip pakankamai
statas buvo apsuptas iš visų pusių žaliuo pateko Į sulenkėjusio ir išprotėjusio lie centai, rusų — 22,2 proc., lenkų — 18 būna paruoštuosiuose maisto produktuose. vertė kultūros šaka, kaip ir kitos kultūros
šakos, kurios gali mus tik dvasiškai pra
jančių miškų, o šalia tekėjo ramus mėly tuvio šlėktelės A. Towianskio įtaką, kuris proc., baltarusių — 6,4 proc., ukrainiečių
turtinti.
skelbėsi
esąs
atsiųstas
į
žemę
paties
Die

nas Nemunas.
ir žydų — 2,2 proc. Kitos 70 tautybės su LILITĖ — PIRMOJI ADOMO ŽMONA
Negi, gyvendami Vakarų Europoje, no
Kamadulių vienuolyno ordinas (liet, vo sukurti karalystei, nes Kristus nespė daro 1,5 procentų.
J. V. Gėtės „Fausto“ Valpurgijos naktų rime pavirsti lietuviškos dailės atžvilgiu
kamanduliai) buvo įsteigtas 1013 m. <įv. jęs tai padaryti, o Napoleonas Dievą ap
Daugiausia vilniečių (106.000) dirba
scenoje pasirodo graži demone. Ją pama vien civilizuotais barbarais!
Romualdo Italijoje, Camaldoli mieste. Pa gavęs. Save vadino „mokytoju“, o Mic pramonės įmonėse.
tęs Mefistofelis perspėja Faustą, kad bū
A. Krivickas
tys vienuoliai - atsiskyrėliai apaštalavimu kevičių ,,pranašu“ ir t.t. A. Mickevičius
savo
ruožtu
sukūręs
teoriją,
kad
Lenkija
tų
atsargus.
Tai
esanti
Lilitė,
„Adomo
NYKSTA KIŠKIAI
beveik nesidomėjo. Gyvendami atskiruose
esanti tautų Kristus.
pirmoji žmona“.
LIETUVIŠKIEJI „LAIKRAŠČIAI“
nameliuose, vilkėdavo baltais habitais ir
Lietuvoje, kaip rašoma „Valstiečių
Sukergdamas
Towianskio
„mokslą
“
ir
Šis personažas — ne visiška poeto iš
VOKIETIJOJE
augindavo ilgas barzdas. 1664 m. vienuo
laikraštyje“, pagal kiškių apskaitą 1971
lyno steigimo aktu K. Pacas dovanojo ka- savo teorijas j krūvą, A. Mickevičius ėmė m. jų būta 220.000, o 1978 m. — 12.000. monė. Jis dažniai minimas viduramžiais
1980
m.
lapkričio
27 d. „Tėviškės Žibu
Rytų literatūroje. Pasak legendos, kūrė rių“ Nr. 48 kažkoks korespondentas (taip
maduliams žemės vienuolynui statyti. Taip Skelbti Lenkijos mesianizmą kitoms tau Kas čia atsitiko?
toms.
Medžiotojai turi teisę šaudyti juos tik jas sutvėrė iš žemės pirmąją žmonių porą po straipsniu pasirašęs) išvardija eilę lie
pat buvo apsvarstyta, ar bus galima ten
Tų dviejų nelaimingų liguistų žmonių
išlaikyti 12 vienuolių. Buvo jų pasikvies fantazijos padariniai, kaip matome, dar dvi dienas. Toks pats kiškių išretėjimas Adomą ir Lilitę. Tačiau jiedu laibai nesu tuviškų „laikraščių“, leidžiamų V. Vokie
matomas Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Ven tarę. Nenorėdama paklusti Adomui, Lilitė tijoje.
ta iš Lenkijos.
iki šių laikų sargdina kai kuriuos žmones.
grijoj
ir kituose Europos kraštuose. Lenki sakydavo: „Tu esi lygus man. Mudu abu
Neilgai truko ta jų ramybė. 1706 m.
Aš, kaip V. Vokietijos gyventojas, šir
jos medžioklės ūkio tyrimai parodę, kad sutverti iš žemės“. Adomas nebuvo paten dingai prašau „Europos Lietuvio“ redak
švedų karo metu Švedijos karalius Karo
kintas,
tada
Lilitė
ištarė
burtažodį
ir
din

viena kiškė atsivedanti 8 kiškiukus. Nusta
lis XII, smarkiai sušalęs, užsuko į Pa
torių, idant leistų patikslinti per savait
UŽDARYTAS 40 METŲ
tyta, kad 4 jų žūsta žemės ūkio darbų go. Kūrėjas išklausė Adomo skundą ir raštį,kad šiuo metu nėra nė vieno lietuviš
žaislio vienuolyną. Pamatęs židinį, priėjęs
pasiuntė
tris
angelus,
kurie
ją
surado
Rau
pasišildyti. O tai buvusi tik širma (paraItalijos policija išaiškino, kad dabar metu, 1 neišlaiko šaltos žiemos, 1 nušauja
ko laikraščio V. Vokietijoje, o tik biulete
vanas), kurioje buvo labai gyvai ir natū jau 65 m. amžiaus sulaukusi kilmingoji medžiotojai, o du likę tęsia savo giminę. donojoje jūroje, bet negalėjo priverkti niai, kaip kun. Vaclovo Šarkos „Aušros
raliai nupaišyta liepsnojančios malkos ir šeimos buvo ištaikyta uždaryta 40 metų. Bet, sako, tuos likusius gaudo Įvairūs grįžti pas Adomą. Tada Lilitė buvo pa Vartai“, kur.. Kazimiero Senkaus „Lietu
ugnis. Pastebėjęs savo klaidą, karalius su
Kambarys, kuriame šeima ją laikė, (bu plėšrūnai, žudo klimatinės sąlygos ir che versta į demonę, žudančią naujagimius. vis“ ir VLB Krašto Valdybos „Informaci
pykęs ir spyręs purvinu batu. Sako, to* vo pasibaisėtinai nešvarus. Ji buvo laiko miniai preparatai. Dabar jau ima atsiliep Kūrėjas iš Adomo šonkaulio sutvėrė kitą jos“, o „Krivūlė“ yra mažas žurnaliukas,
(„M.G.“)
bato pramušta Skylė juodavusi 100 metų. ma bokšte. Uždarę ją dabar jau mirę tė ti kiškių organizme ir nuodingų DDT moterį — Ievą.
leidžiama du kartus per metus V.
1812 m. Pažaislį apiplėšė Napoleono karei vai, kadangi ji, dar 25 m. amžiaus būda miltelių vartojimai žemės ūkyje.
Vokietijos Sielovados. Iš jų nė vienas nė
Eduardas Mieželaitis
Prašoma gyventojų žiemą atsiminti al
viai. Jie apgadino bažnyčios laikrodį, al ma, rodžiusi beprotybės ženklų. Pusba
ra panašus į laikraštį, o leidžiami tik lei
torių, biibliotėką, archyvus. Nuo kai kurių džiu laikoma, ji dabar esanti vdsišlkaii niu kanus kiškius ir pasirūpinti jais.
dėjų specifiniams reikalams. Daugiau jie
BUDELIS
paveikslų atplėšė sidabro - aukso ir bran rnai tin ta.
yra parapijinio pobūdžio, nors ir patrauk
IS „ŠLUOTOS“ HUMORO
Ryšium su tuo buvo suimti du jos bro
gakmenių papuošimus. Fundatorių Pacų
Kiekvienas mes turime nuosavą budelį:
liomis vinietėmis praturtinti. Bet ir patys
Kai vyras pradėjo triukšmauti, aš į na Kas blakę, kas utėlę, kas vyno butelį,
šeimos karstai po didžiųjų durų slenksčiu liai ir viena brolienė.
leidėjai nepretenduoja, kad tie jų biule
buvo išlaužyti, ieškant brangenybių, ir
mus išsikviečiau blaivyklą,
teniai būtų laikomi laikraščiais.
mirusiųjų kaulai išmėtyti, žmonės kalbė
KAS GERAI KIAULĖMS, GERAI IR
(Iš pareiškimo) Kas aukso veršį, kas kvepiantį pinigą,
Vienintelis V. Europoje, o taipgi ir Vo
Kas
kortų
kaladę,
kas
botkoti
spiningą,
ję, kad prancūzai nutraukė 2 vienuolyno
MUMS
kietijoje skaitomas laikraštis, tai „Euro
bokšto varpus, ir vienas jų nuriedėjęs že
Elektros laukas su aulklštos oro 'įtampos
pos Lietuvis', kuris leidžiamas Londone.
Nutrūkus vandeniui, valgykla nedirba. Kas cigaretę, kas riebų dešrogalį, ,
myn į Nemuną. Nuo tada, kai per metines linija nepakenkė 40 kiaulių. Tai ji yra
Tai yra grynai tautinės minties savaitraš
Kas kavą, kas lovą ir popiečio pogulį,
(Raištelis
ant
durų)
vienuolyno šventes būdavo imama Skam nekenksminga ir žmogui, sako mokslinin
tis, ir jis atstovauja visų pakraipų ir įsi
Kas laikrašti, (radiją ar televiziją,
*•*
binti visais varpais, iš Nemuno dugno, sa kai.
tikinimų lietuviams, išskiriant komunis
ko, atsiliepdavęs ir anas nuskendęs.
Battelle Memorial instituto tyrinėtojai
Koncertuos šefų ansamblis „Kapų bal Kas kotedžiuką pušyno pavėsyje,
tus, o ne vienai kuriai šakai ar sričiai.
Per 1831 m. sukilimą kamaduliai vie suvarė 40 kiaulių ir laikė jas daugiau sai“.
Taigi, mes, V. Vokietijoje gyvenantys
Kas automobilį, kas perlų kolekciją,
nuoliai buvo apkaltinti slėpę sukilėlius. kaip 20 valandų per dieną aukštos Įtam
(Iš afišos) Kas laikraščio arba žurnalo redakciją,
lietuviai, neturime r.ė vieno formalaus lie
Visi 12 buvo išsiųsti į kitus vienuolynus, pos elektriniame lauke. Rezultatai paro
tuviško laikraščio, kai biuleteniai nėra
o du mirė kalėjime. 1832 m. caras Mikalo dė, kad jos normaliai augo ir atsivedė 140
O aš — savo lyrą, ir, žinoma, butelį, —
Susirinkimas eina įtoliau.
laikraščiai.
jus I Pažaislį atidavė stačiatikiams. 80 sveikų paršiukų.
(Pirmininkauj antis-salei) Kiekvienas mes turime nuosavą budeli.
„Europos Lietuvio“ skaitytojas
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Atspausdinti straipsniai išreiškia auto,
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
mone-
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Sausio 24 d., šeštadienį, 5 vai. vakare,
L.K.V.Sigos „RAMOVĖS“ Mančesterio
skyriaus valdyba šaukia savo narių vis
uotinį metinį narių susirinkimą, kuris
įvyks Mančesterio lietuvių klube.
Valdyba ir revizijos komisija pada
rys pranešimus, ir bus renkama valdyba
1981 metams.
Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas 30 minu
čių, o po to pravestas neatsižvelgiant į
susirinkusių narių skaičių.
Visi nariai prašomi susirinkime daly
vauti.
Skyriaus valdyba

Liet. Sodyba
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS

1981 m. sausio 19 d. Nr. 3 (1542)

Susidarius giesmininkų būreliui, A.
Kietavičiui pritariant akordeonu, sugiedo
ta Tyli nakti ir dar keletas giesmių.
Po to prasidėjo pašnekesiai prie puto
jančio alučio, kuriuo aptarnavo V. Remei
ka.
O tas mūsų tradicinis Kūčių vakaro pa
tiekalas — silkės, kurias paruošė E. Jezerskienė, tur būt, buvo pagautos mūsų
mieloje Baltijoje prie Palangos, ir dingo
lyg auksas. O tų sumuštinių skanumėlis,
kuriuos paruošė M. Zokienė.
Iki vakaro 11 vai. visus linksmino akor
deonu A. Kietavičius. Baigėsi laikas, ir
su šventiška nuotaika ir gerais prisimini
mais skirstėsi visi namo, prižadėdami su
sitikti ir kitais metais.
Dalyvis

Spaudos balius
1981 m. sausio 31 d.
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 8.00 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
Gros puiki muzika.

Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Staliukų rezervacijos mokestis (4 asm.) £1.00
Įmokamas užsakant. Staliukus patartina užsi
sakyti Lš anksto, nes vėliau gali pritrūkti sėdi
mų vietų.
Įėjimas £1.00

KARNAVALAS — ŠOKIAI

Boltono Baltijos Tautų Komitetas ren
gia karnavalą — šokius, kurie įvyks Bal
iono ukrainiečių salėje vasario 7 d., 7 vai.
vakaro. Įėjimas — vienas svaras. Prizai
bus duodami už originaliausius kostiumus
— kaukes.
Ar su kaukėmis, ar be kaukių — visi
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti.
Kaip visada, bus gera šokių muzika, ge
ri užkandžiai, geras baras — visa tai ga
rantuojama visiems svečiams.

Vokietija

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO IR
MIRĖ KAZYS KAZLAUSKAS
VASARIO 1G GIMNAZIJOS .SUKAKČIŲ
Jis kurį laiką negalavo, ir šeimininkas,
MINĖJIMAS

grįžęs iš darbo, rado lovoje negyvą. Mirė
Vasario 14 d., 18.30 vai., Sodybos sky eidamas 56 metus.
rius šaukia visuotinį narių susirinkimą.
K. Kazlauskas laikėsi nuošaliai, todėl ir
AUKOKIME TAUTOS FONDUI
prof. Vytautas Dor.iela dar buvo užsukęs į Bus renkama nauja valdyba ir aptariami į laidotuves susirinko tik keletas tautiečių.
įvairūs
reikalai.
Palaidotas sausio 7 d. Witton kapinėse.
■Pradedant naujuosius metus. Tautos Londoną.
Ta pačia proga įvyks Lietuvos Nepri
Lankėsi ir Lietuvių Namuose.
Religines apeigas atliko kun. S. Matulis.
Fondas sveikina visus savo rėmėjus ir dė
klausomybės šventės paminėjimas. Paskai
Amžiną atilsį.
koja jiems už paramą praėjusiais metais.
tą skaitys M. Bajorinas.
Tautos Fondo lėšos, kaip žinote, naudo METINIS LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ
Kviečiame narius bei svečius kuo gau
SUSIRINKIMAS
jamos VLIKO veiklai finansuoti, pirmoje
siau atsilankyti.
Škotija
eilėje informacijos tarnybai — radijo įvyks sekmadienį, sausio 25 d., 15 vai.,
Skyriaus valdyba
tranliacijoms į Lietuvą ir žinių (biulete 2 Ladbroke Gardens, W.11
KLUBAS PABERBĖ SENUKUS
niams įvairiomis (kalbomis leisti. Tos iš
Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Pirmi
metai, kai mūsų naujasis lietuvių
laidos viem dėl infliacijos nuolat didėja.
Darbotvarkėje: klubo naujo komiteto Gloucesteris
socialinis klubas pagerbė senukus klubo
Daugiau lėšų reikia ir dėl to, kad tarp rinkimai.
narius, ne tiktai lietuvius, bet ir kitatau
„BALTIJA“ BANGUOJA
tautinė padėtis reikalauja minėtą veiklą
GLoucesterio miesto IFL (tarptautinė čius. Prisidėjo ir kai kurie jaunesnio am
plėsti. Todėl Tautos Fondas prašo visų
draugystės sąjunga), kurios nariai yra žiaus.
tautiečių paramos, ypač dabar, artėjant Bradfordas
I. Zaveckienė su savo draugėmis paruo
įvairių tautybių daugiausia aukštos kla
tradicinei aukų rinkimo dienai — Vasa
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
šė vaišes, klubas davė bilietėlius keliems
rio šešiolikta j ai.
sės
ir
profesijų
žmonės,
gruodžio
3
d.
uk

Vasario 1 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p.,
rainiečių klubo salėje surengė pobūvį. Tos gėrimams, buvo loterija, kuriai klubas pa
Aukokime vienos dienos uždarbį ar — šaukiamas Vyčio klubo narių metinis
kas neišgali — mažiau. Bet kokia pinigi
organizacijos
vadovybės kvietimu, Glou- skyrė puikių dovanų. Prisidėjo ir Bliūdžiai
ISUSIRINKIMAS.
nė auka bus su dėkingumu priimta.
cesterio — Stroudo lietuvių tautinių šokių pinigine auka ir baro vedėjai.
Darbotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir grupė „Baltija“, vadovaujama M. GelviProgramą atliko Škotijos airiai, mūsų
Iš D. Britanijos lietuvių Tautos Fondas
mielai priima ir Lietuvių Namų B-vės ak t.t.
nauskienės ir J. Kukšto, atliko meninę da klubo geri draugai.
Visi klubo nariai prašomi dalyvauti.
ižinoma, mes turime ir savo kultūros ir
cijas, kurias akcininkai norėtų perleisti
lį. Akordeonistui J. Kukštui grojant, mer
Vyčio klubo valdyba gaitės pašoko septynis mūsų tautinius šo meno vedėją P. Dzidoliiką, (kuris repetici
Fondui tuoj pat ar pagal testamentus vė
liau. Akcijoms perleisti blankai, pagal pa
kius, kurie visi buvo palydėti ilgomis ka joms naudojasi klubo patalpomis kartą
tutėmis. Publikai prašant, keturi šokiai per savaitę. Pensininkai tikėjosi lietuviš
geidavimą, bus pasiųsti kiekvienam auko Manchesteris
tojui. Tautos Fondas apsiima apmokėti
buvo dar pakartoti. Antrą įkartą šokant kos programos, bet nesulaukė
Mes dabar turime labai veiklų klubo
NAUJA KLUBO VALDYBA
testamento sudarymo išlaidas, jeigu pali
„Kalvelį“, žiūrovai taip buvo paveikti, kad
pirmininką
J. Bliūdžiu, gerą lietuviškos
kimas ar jo dalis (pinigais ar akcijomis)
Sausio 4 d. M.L.S. klubas turėjo savo pradėjo ploti, trypti, nusimovė batus, ypač
bus paskirtas Tautos Fondui. Informacijų metini visuotinį susirinkimą, kuriame moterys, ir pradėjo kartu su mūsų šokėjo veiklos organizatorių, kuris turi gerą pa
sisekimą tarp lietuvių. Gal dar po antro
tuo reikalu suteiks Tautos Fondo Atsto valdyba ir revizijos komisija padarė pra mis šokti.
vybė D. Britanijoje, parašius jai laišką nešimus, ir buvo išrinkta nauja valdyba
(Pasibaigus programai, žmonės apsupo jo pasaulinio karo tokio vadovo nebuvo.
Anksčiau daug lietuvių sutikdavom gat
žemiau nurodytuoju adresu:
1981 metams.
mūsų šokėjas, vaišino jas, grožėjosi mūsų
vėje,
bet nežinojom, ar jie lietuviai, ar
TFA D. Britanijoje,
Iš pranešimų matyti, kad klubo veikla tautiniais rūbais ir klausinėjo, kas taip
2 Ladbroke Gardens,
buvo gyva. Atlikta eilė darbų, todėl ir gražiai pasiuvo. Povūvio vedėjai Mr. R. Skotai. Jie sunkiai uždirbtus pinigus pra
London, Wil 2PT
pelnas palyginti atrodė mažas.
Hubble ir Mr. F. E. King sąjungos ir susi leisdavo svetimųjų baruose, o dabar jų
šių metų valdyba yra šios sudėties: rinkusiųjų vardu padėkojo šokėjoms už prisirenka pilnutėlis mūsų klubas. Jie jau
Siunčiant tuo adresu aukas čekiais ar
pašto orderiais, gavėjo vardą reikia užra pirm. — V. Kupstys, vicepirm. — A. Pod- gražią programą. Po to M. Gelvinauskier.ę nebijo būti lietuviais.
šyti angliškai: Lithuanian National Fund voiskis, sekr. — J. Verbickas, ižd. — D. ir J. Kukštą dar pasveikino Azijos, Afrikos J. Bliūdžius pasiaukojo dirbti nemokamai
Jelinskas; v-bos nariai: P. Podvoiskis, J. ir kitų tautybių dalyviai, taip pat ir anglų visus metus, taip pat ir I. Zaveckienė, J.
in Gt. Britain.
Drew su žmona. Padėka K. BliūdžiuvieTFA D. Britanijoje Naujokas, O. Ramonienė, J. Butėnas, L. spaudos korespondentas.
Podvoiskienė ir J. Milaknis; kandidatais
Sekančią dieną per anglų vietinę spau nei.
Anksčiau klubas buvo sunkioj padėty,
AUKOS SPAUDAI
liko S. Aleknavičius ir P. Garšva. Revi dą vėl mūsų Lietuvos vardas plačiai nu
bet
atsirado gerų žmonių, kurie aukomis ir
Spaudai paremti aukojo 15,35 sv. Z. Sle- zijos komisiją sudaro S. Lauruvėnas, J. skambėjo.
dziauškas, 10 dol. P. Pagojus, po 7,50 sv. Podvoiskis ir V. Paulauskas; kandidatas
Reikia dar pažymėti, kad mūsų „Balti paskolomis padėjo jam atsistoti ant tvir
A. Miliūnas ir A. Germanavičius, 7 sv. Iz. — A. Pupelis.
ja“ ir anksčiau keletą kartų šoko anglų pa tų pamatų. Net ir mūsų draugas BradforSragauskas, 5 sv. N. Butkus, po 3.50 sv.
Naujai valdybai linkime sėkmės.
rengimuose ir kaskart vietinės spaudos do „Vyties“ klubas paskolino pinigų.
Mes, Škotijos lietuvių klubo nariai, lin
dr. S. Sereika ir B. Magdušauskas, 3 sv. J.
A. P-kis buvo gražiai įvertinta. Mums, šios mažos
Nevulis, po 2,50 sv. J. Dunauskas, J. Lideikolonijos lietuviams, didelė garbė, kad kime J. Bliūdžiui geros sėkmės, kad jis ir
ka, St. Pocius, J. Šukaitis, J. Kuliukas, B.
toks mažas kupstas ddelį vežimą verčia. toliau būtų klubo tėvu
KALĖDŲ /EGLUTĖ
Z. Sledziauskas
Urbanavičius, M. Valikonis, A. AndriušaiA. V.
Gruodžio 20 d. M.L.S. klubas surengė
tis ir P. Morkūnas, 1 sv. J. Pakalnis.
savo narių vaikams Kalėdų eglutę, kurią
Kelleringas
atidarė ir pravedė klubo pirm. V. Kups Birnringhamas
DBLS SUVAŽIAVIMAS
tys.
Kalėdų
senis
(V.
Bernatavičius)
visus
A. KUKANAUSKAS GAIVINA
33-ias visuotinis DBLS atstovų suvažia
GRAŽIAI PRALEISTAS KŪČIŲ
vaikus
apdovanojo
kalėdinėmis
dovano

VIENIŠUS
vimas įvyks Lietuvių Namuose Londone
VAKARAS
mis, nebuvo pamiršti ir tėvai. Po to buvo
A. Kukanauskas turi lietuviškų plokš
balandžio 4-5 d.d. Darbotvarkė bus pa
Kūčių vakaras mums lietuviams yra telių iš Amerikos ir iš Lietuvos gavęs iš
vaikams surengta arbatėlė, kurią paruošė
skelbta vėliau.
daug ką primenantis. Tai ir Birminghame J. Liobės iš sesers. Tai pasikviečia pasi
K.
Subačienė.
Skyriai bus atstovaujami pagal 1980
Visi vaikai ir tėvai dėkingi lietuvių susirinko tautiečiai bei jų svečiai, daugiau klausyti ketteringiškius lietuvius, ypač se
metais užregistruotų pilnateisių narių są
kaip 40 asmenų, Crown restorane prisimin nesnius, tuos vienišus. Kam dainos įdomu,
klubui
už dovanas ir vaišes.
rašus. Sąrašai jau yra sudaryti ir netru
ti senų mūsų Kūčių tradicijos.
tie atsilanko paskaidrinti vienišumo. A.
kus bus pateikti skyriams.
(Susirinkusius pasveikin0 skyriaus pirmi Kukanausko durys visiems atdaros.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
DBLS CV sekretorius
ninkas P. Bukauskas, primindamas Kūčių
Būna ir tokių, kurie, pokalbiuose skun
L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio vakaro prasmę, ir padėkojo tiems, kurie
džiasi, kad vienišo gyvenimas yra nepavy
NAUJA ,,EUROPOS LIETUVIO“
skyrius surengė lietuvių klube Naujųjų prisidėjo prie paruošimo.
dėtinas, tačiau atsilankyti neturi noro. O
PRENUMERATORĖ
Metų sutikimą. Kaip kiekvienais metais,
Po to anglų kalba tarė žodį Bendrijos mano manymu, turime A. Kukanauskui
taip
ir
šiais
žmonių
susirinko
daug.
„Europos Lietuvį“ užsisakė Nijolė PuoNaujieji Metai sutikti su organizacijų pirmininkas S. Jezerskis, primindamas, ko būti dėkingi, kad jis atjaučia vienišų gy
džiukaitė-Pilcher.
atstovų sveikinimais ir linkėjimai, sugie- mes susirinkom šį vakarą. Buvo prisi venimą.
minti mūsų tėvai, gyvi ir mirę, broliai ir
J. Liobė
dant Lietuvos himną, po kurio kiekvienas
seserys ir tie tautiečiai, kurie tebeneša
Londonas
asmeniškai linkėjo ilgiausių ir geriausių
jungą dėl tautinių ir religinių įsitikinimų.
1981-jų metų.
BEDARBIS VLADAS ŠLAITAS
Po to Sandra Bukauskaitė sukalbėjo mal
Atsilankiusieji pradžioje vaišinosi savo
SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS,
Išdirbęs Nidos spaustuvėje apie 12 metų atsineštu maistu, vėliau pavaišino klubas dą. Laužydami plotkeles, prisiminėm gi
JUNGIĄS
PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS
musį
Kristų
ir
šeimos
vienybę.
linotipininku, poetas Vladas šlaitas buvo skaniais K. Subačienės pagamintais už
atleistas.
kandžiais. Iš visko buvo matyti, kad ir
Palikti darbovietę dalinai vertė susilp ant karalienės stalo nebuvo geresnio ir
nėjęs regėjimas.
gardesnio maisto, išskiriant šampaną,
prie kurio mes niekad nepriprantame.
PRO LONDONĄ ATGAL I
Ramovėnų valdyba sveikina visus savo
AUSTRALIJĄ
ir jų šeimos narius Naujųjų 1981 m. pro
Praleidęs pusmetį darbo atostogų Vokie ga ir linki daug laimės ir sėkmės asmeniš
tijoje, prieš grįždamas atgal į Australiją, kame gyvenime.
A. P-kis

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Boltonas

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).
DVI BANDELĖS, KURIAS JI ĮSIKIŠO
Į RANKOVĘ

Sakoma, kad tik Vakarų spauda mėgsta
sensacijas. Tai, be albejo, netiesa. Sovieti
niuose kraštuose, rodos, šiaip sensacijų
neieškoma, bet jų prikurtama tada, kai
žmogų norima nubausti ar suimti.
Buvusio Kinijos vado Mao našlė Jiatng
Qing dabar teisiama už suokalbius, ir sensacinės smulkmenos, tur būt, nenulems
sprendimo, nes ir rimtų kaltinimų yra. O
Kinijos spauda dabar gardžiuojasj ir viso
kiomis smulkmenomis apie ją. Bene rim
čiausia sensacija, kad kantą kalėjimo val
gykloje ji įsikišusi į rankovę dvi bande
les. Prižiūrėtojai pastebėję. Jali buvę pa
sakyta: jeigu nori, tai suvalgyk čia pat, o
išsinešti negalima. Tai ji čia pat sukumžlojusi.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams,
pareiškusiems užuojautą man sunkioje
valandoje, mirus mano mylimam vyrui
Alfredui. Nuoširdžiai dėkoju kun. S. Ma
tuliui, MIC, už gražų pamokslą ir už pa
laidojimą, S. Kasparui už gražų atsisvei
kinimo žodį ir pareikštą gilią užuojautą
visos šeimos vardu, skyriaus pirmininkui
už prakalbą ir vainiką, P. Pipynei ir P .B.
Mardosui už gražias gėles.
A. Kirkelionienė

NORINTIEJI ATOSTOGAS PRALEISTI

Snaudonijos kalnų pašlaitėje,, maloniai
kviečiami apsistoti svečių namuose „PA
LANGA“, iš anksto užsisakant. Lietu
viams papiginta kaina. Kreiptis: Petras
Kamila, 6 Sandringham Ave., Rhyl.
Clwyd. Tel. 32017.

:•

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — sausio 25 d., 12.30
vai.
NOTTINGHAME — sausio 25 d., 11.15 i
vai., Lietuvių Židinyje. Dalyvauja
DBLK Bendrijos Centro Valdybos
nariai ir svečiai iš visur.
NOTTINGHAME — vasario 1 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
LEA1MINGTONE SPA — vasario 1 d., 14
vai., Šv. Petre, Dormer Place.
COVENTRY — vasario 1 d., 16 vai., Šv.
Elzbietoje.
WOLVERHAMPTONE — vasario 7 d., šeš- /
tadienį, 17 vai., šv. Petre ir Pauliuje,
North St.
NOTTINGHAME — vasario 8 d., 11.15
vai., Liet, židinyje.
LEICESTERYJE — vasario 8 d., 14 vai.,
Švč. Širdyje, Mere Rd.

