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PRIESPAUDA IR LAISVĖ

Kai Lietuvos žemę, nepriklausomybės 
saulei už juodų agresijos debesų pasislė
pus, trempė svetimų karių batai, ir rytų 
ir vakarų įsibrovėliai stengėsi savo ideo
logijai palenkti bent mažą mūsų tautos 
dalelę. Ir rusiškojo komunizmo, ir vokiš
kojo nacionalizmo nešėjai nuodingas vy- 
lyčias taikė į mūsų tautos mažumas bei 
svyruojančius karjeristus, žadėdami že
miškąjį rojų.

Tuo metu (1941 m.) poetas Bern. Braz
džionis, tartum gyvosios lietuvių tautos 
dvasios šauklys, šaukė „tautą GPU užgui
tą“ į naują atgimimo buitį, stipriai pa
brėždamas tautinę vienybę kaip laidą iš
sinarplioti i'š „vargo nakties klaikios“:

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
kad tamsiame vidurnakty nežuvę 
pakiltų rytmečiai gyventi ir žydėt.

Gerai nutuokdamas, kad tautos, nors lai 
kinai ir pavergtos, stiprybė—jos vaikų išti
kimybė motinai tėvynei, poetas įtaigiai 
pridūrė, kad „ateities nevertas, kas da
barties nedrįso tautai nešt“, išdeginęs 
veidmainiškos ugnies liepsnomis brolių 
širdyje atvertas žaizdas.

Protestuodami prieš tuos, kurie, skelb
dami laisvę, nešė žvangančias vergijos 
grandines, ir tikėdami, kad XX š. demo
kratiški vakarai neprisidės prie mūsų 
nepriklausomybės laidotuvių, pasitrau
kėme i vakarus. „Išvietintųjų“ stovyklose 
susibūrę, nesnūduriavome: kūrėme mokyk 
las, spausdinome laikraščius ir knygas, 
organizavome chorus, tautinių šokių gru
pes, vaidybos ratelius, lygiavomės lį Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto gairėmis 
nusmaigstytas veiklos gretas.

Vėliau, kaip Grigo bitės, išsiskirstėme: 
kurie nenorėjo nutolti nuo Lietuvos liko 
Europoje, o visi kiti pasklido JAV, Kana
dos, Australijos, Didž. Britanijos žemėse. 
Tačiau kur begyventume, visi esame pa
žymėti ne savanoriškos emigracijos, o 
tremties ženklu. Dėl to, kaip 1948 m. dr. 
A. Maceina teigė, negalime pamiršti savo 
tėvynės, o turime savą tautiškumą ne tik 
išlaikyti nepažeistą, bet jį dar išvystyti, 
išsiskaidrinti ir praturtinti.

Per ilgus dešimtmečius svetimos įtakos 
kaip kandi rūdis brovėsi į mūsų veiklos 
entuziazmą, ją silpnindamos ir tautinio 
apsnūdimo bacilomis apkrėsdamos ne vie
ną kadaise aktyvų mūsų bendruomenės 
narį. Tačiau visą laiką svarbu budėti, 
įtempti jėgas įr stengtis būti takiais, ko
kiais turėtume būti, o ne tokiais, kokiais 
nori mus paversti svetima, lietuvybei ne
palanki aplinka.

JAV prez. R. Reaganas inauguracijos 
metu prisipažino netikįs likimo lemtimi 
ir mažais sapnais. Neįtikėtinas nė Krem
liaus sapnas, kad istorija vedanti visą pa
saulį į komunizmą. Kaip mūsų istorikas 
S. Sužiedėlis tvirtino, gyvenimo tikrovė ir 
istorinė patirtis rodo ką kitą: laisvė ver
žiasi iš priespaudos ir gyvenimą suka ki
tu kampu, negu prievartininkas nori; dėl 
to mūsų pareiga griauti tariamąjį istorijos 
determinizmą, pasiremiant sava istori
ja: Lietuvos istorija nebe pirmą kartą 
verčiama kovos priemone.

(Istorija kartojasi ir pavergtoje Lietu
voje: ir šiandien ji iš jaunųjų tarpo išau
gina didvyrių, kurie, nepaisydami perse
kiojimų, kalėjimų ir ištrėmimo, tvirtu 
pasiryžimu ir kova kuria nesibaigiančią 
kovojančios Lietuvos naujųjų amžių isto
riją.

Poetas Balys Gaidžiūnas, vesdamas pa
ralelę tarp paskutinių septynių Kristaus 
žodžių ir mūsų troškimų, „Penktajame žo
dyje“ labai taikliai išsako mūsų visų viltį:

„Ir mes, o Viešpatie, taviems troški
mams lenkiamės, dėkojame už tai, ką esa
me per šimtmečius sukūrę, išpuošę savo 
žemę, prikėlę ją laisvam gyvenimui, pa
statę kryžius pakelėse Tavo garbei skelb
ti. Mes trokštam, kad svetimi iš ten išeitų, 
mes trokštame, mes meldžiamės, mes ti
kime, kad Tu padėsi laisvės vainikus ir 
vėl iškelti“.

Mūsų troškimus ir toliau turi padėti re
alizuoti gyva, nepavargstanti veikla, kai, 
pasalk S. Sužiedėlio, laisvi ir pavergti, vi
si lietuviai, savo rankose turi tautos gy
vybę, nes tai yra „dvasinių jėgų srovė, ku
ri iš praeities per dabartį teka ateitin“ 
(Boeflitz).

J. Kuzmickis

FILMAS PAGAL BREŽNEVO (KNYGĄ

Tassas skelbia, kad sovietinė televizija 
pradės rodyti šešių valandų ilgumo doku
mentinį filmą, kuris buvo susuktas pa
gal Brežnevo knygą „Plėšiniai“.

JAV prez. Reaganas nauja kryptim su
ka politiką Sov. Sąjungos atžvilgiu. Spau
dos konferencijoje jis pareiškė, kad detan
te ligi šiol buvo vienos krypties gatvė. 
Sov. Sąjunga, sakė, siekia vien tik savo 
tikslų — pasaulinės revoliucijos. Vienin
telė jos vadų moralė — tai, kas pasitar
nauja jų reikalui. Siekdami savo tikslų, 
jie pateisina bet kokius nusikaltimus, me
lą, apgavystes, ir kas apskritai yra mora
lu, tai pagal jų standartus nemoralu. Dėl 
to ir tariantis dėl ginklavimosi apribojimo 
reikia visa tai turėti galvoje, o ne vien 
tik sėstis prie stalo ir tartis dėl ginklų.

Naujajam prezidentui perėmus parei
gas, valstybės departamentas pakeitė tvair 
ką, kuria ligi šiol naudojosi Sov. Sąjungos 
ambasadorius Dobryninas, kuris, be kita 
ko, yra diplomatinio korpuso dekanas. Jis 
naudodavosi specialia privilegija — įva
žiuodavo į požeminį garažą. Dabar jis bu
vo paprašytas naudotis priekiniu įėjimu, 
prie kurio nuolat būna televizijų kameros 
ir žurnalistai.

Ne vien tik prezidentas griežtai sakosi. 
Valstybės sekretorius (užsienio reikalų 
ministeris) generolas Haig taip pat 'pakal
tino Sov. Sąjungą, kad ji skatina, remia 
ii- plečia tarptautinį terorizmą, o JAV ko
vosiančios prieš tai, skatindamos žmogaus 
teises. Sov. Sąjungos remiamos, Kuba ir 
Libija padedančios visokioms teroristi
nėms grupėms. Pati Sov. Sąjunga savo 
propagandoje pasisakanti už įvairius va
dinamuosius tautinio išsivadavimo sąjū
džius ir materialiai remia juos, nors jie 
dažnai naudojasi teroro priemonėmis. Ji 
skatinanti ginkluotą kovą pradedant EI 
Salvadoru ir baigiant Namibija. Prieš 
tarptautinį terorizmą JAV kovos reikala
vimu vykdyti žmogaus teisių deklaraciją, 
šituo keliu turėtų eiti ir kitos Vakarų vals
tybės. O žmogaus teisių pažeidimai būsią 
aiškinamasi diplomatiniais kanalais, ne 
viešai.

Pasisakė ta tema ir vienas busimųjų 
prezidento patarėjų sovietiniais klausi
mais Harvardo universiteto profesorius 
Pipes. Jo nuomonė sutinka su Amerikos 
dabartinės administracijos pažiūra, kad 
sovietinė santvarka yra bloga ir nepajėgi. 
Jeigu, sakė jis, duodi Sov. Sąjungai para
mą, tai alpdovanoji juos už tai, kad jie 
nereformuoja savo santvarkos, padedi 
santvarkai, kuri yra nepajėgi veikti.

Bernardas Bradžionis

IŠ „ŠAUKIU Aš TAUTĄ"

Šaukiu aš tautą, GPU užguitą
Ir blaškomą, it rudenio lapus: 
Į naują vieškelį, į naują buitį, 
Kur miekad šiaurūs vėjai 'neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
7r gyvą širdį prie gyvos širdies, 
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę, 
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams palikit vargo maktį'klaikią! — 
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj, 
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų 
Panemunių sodybose žiedai.

Nauja Amerikos politikos kryptis
Sov. Sąjunga turinti pati išspręsti savo vi
daus problemas, keisdama santvarką. Pa
stovumo nebus pasiekta nuolat duodant 
kreditus ir technologiją tam ypatingu bū
du tvarkomam kraštui, kuris tarnauja 
kaip reikiant tik nedideliam kiekiui elito. 
Juk Sov. Sąjungoje pragyvenimo lygis da
bar nesąs aukštesnis kaip prieš 60 ar 70 
metų, o kai kuriais atvejais gal net žemes
nis.

Prof. Pipes įsitikinęs, pavyzdžiui, kad 
sovietinės naftos ir dujų tiekimas Vaka
rams ne tilt ekonomiškai naudingas Sov. 
Sąjungai, bet yra ir politiška priemonė 
siekiant savo tikslo. Vokietijai tiekiamo
sios dujos daugiausia yra skirtos vokiečių 
namams šildyti. Tačiau pagrasinimas, kad 
žiemą jos bus užsuktos, yra labai stipri 
politinė priemonė. Ta priemonė yra tokia 
pat stipri, kaip ir arabų kraštų grasinimas 
sustabdyti naftos tiekimą.

NAUJA RAUDONARMIEČIŲ RŪŠIS — 
SAMDINIAI

„Ne visi į Afganistaną vyksta prievar
ta“, rašo Vokietijoje leidžiamasis rusų 
emigrantų žurnalas „Posev“ (1980 m. lie
pos mėn.). „Sovietų Sąjungoje atsirado 
nauja karių rūšis — samdiniai. Lengvo 
pinigo mėgėjai, užverbuoti į specialius to
pografų ir radijistų kursus, apgyvendinti 
Maskvos valstybinio universiteto bendra
butyje, skirtame užsieniečiams studen
tams... Į Afganistaną vykstantiems kur
santams mdkslas pagreitintas, mokamos 
slipendijos po 400 rublių į mėnesį. Visa 
tai laikoma paslaptyje: apmokymo metu 
samdiniai dėvi ne uniformas, bet užsienie
tišką apdarą. Savieji juos laiko užsienie
čiais studentais, o su užsieniečiais, besi
mokančiais Maskvos universitete, jiems 
pažintys greižtai uždraustos“.

Straipsnio autorius rašo apie iš Afga
nistano sugrįžusį karininką, kuris skundę
sis savo likimu. Jį erzino tai, kad jis da
lyvavo viešoje intervencijoje ir siuntė ka
reivius „gėdiškai mirčiai“. Jį pykino, kad 
jam žadėjo sugrįžus pusę algos mokėti 
„certifiikatais“, o užmokėjo rubliais: „O 
ką gi už juos nupirksi?“ I Afganistaną 
vykstąs pulkininkas gyrėsi, kad sugrįžęs 
jis įsigys Fordą —jis jau turįs Volgą. 
(Elta)

PAŠA IL YJfE
SOV. SĄJUNGA KALTINA JAV

„Pravda“ savo komentaruose smarkiai 
puola naująją JAV admiminstraciją, sa
kydama, kad ji pradedanti „pavojingą žai
dimą", kaltindama Sov. Sąjungą palaiky
mu teroristų. Tai esą melas ir veidmainia
vimas — prez. Reaganas tyčia taip sukąs 
savo užsienio politiką.

Valstybės sekretorius gen. Haig taip pat 
stengiasi >apibiauroti „taikingą Sov. Są
jungos politiką“.

Tassas, puldamas JAV, be kita 'ko, už
siminė kaip argumentą ir du lietuvius, ku
rie nuvarė į Turkiją lėktuvą, o dabar su
rado prieglobstį Amerikoje.
NEĮMANOMA SUSTABDYTI (STREIKŲ

Lenkijoje profesinės sąjungos nebepa
jėgia sustabdyti streikų, kuriuos organi
zuoja karingieji.

Keliose vietose streikai vyksta, nes tuo 
būdu norima pašalinti įvairius susikom
promitavusius ir pinigus iššvaisčiusius 
pareigūnus. Norima nors tokius streikus 
sustabdyti. Kai kur streikuojantieji patei
kia net iki 60 įvairių reikalavimų.

Komunistų partijos vadas Kania pakal
tino profesines sąjungas, kad jos bando 
išvirsti į opozicinę politinę partiją.

SUTARTA, BET NE DĖL VISKO
Lenkijos ministeris pirmininkas Pin- 

kowskis ir profesinių sąjungų vadas Wa- 
lensa sutarę dėl darbo savaitės ilgumo ir 
dėl galimybių profesinėms sąjungoms pa
sinaudoti spauda ir kitomis žinių skleidi
mo priemonėmis (radiju, televizija).

Bet užkliuvęs svarbus klausimas: regis
travimas privačių ūkininkų profesinės są
jungos (tokių ūkininkų esą 3,5 mil.).

Prieš pradedant pasitarimus vyriausy
bė paskelbė ištisą sąrašą nusižengimų 
prieš tvanką, už kuriuos gali būti baudžia
ma kalėjimu.
PREZIDENTAS — OPOZICIJOS VADAS

Irano prezidentas, kuris prieš metus bu
vo masiškai išrinktas 11 mil. balsų, iš tik
ro krašte tėra daugiau tik opozicijos va
das. Užtat anąkart, nušviesdamas savo 
padėtį, jis ir pasakė, kad jei tik kas nors 
pagiria ar vien pasveikina prezidentą, tai 
tuoj ir areštuojamas. Taip yra dėl to, kad 
parlamente daugumą sudaro muzuimoniš- 
kosios respublikonų partijos nariai, dau
giausia mulos, kurie ir tvanko Iraną.

(Prezidentas siūlė ii- amerikiečius įkai
tus anksčiau paleisti. Jis dabar skundžia
si, kad kai kurios grupės stengiasi jį pa
žeminti. Vyriausybė nepalaiko jo.
KINIJA NESIKIŠ Į KAIMYNŲ VIDAUS 

REIKALUS
Kinijos min. pirm, žao Zijang pareiškė, 

kad jo kraštas nesikiš į kaimyninių vals
tybių reikalus, nerems nė Tailando po
grindinės komunistų partijos. Su Azijos 
valstybių komunistų partijomis palaikys 
tik „ideologinius ir moralinius“ santykius. 
Pogrindyje esančios komunistų partijos bū 
siančios skatinamos siekti, kad joms bū
tų leista viešai veikti.

Tačiau būsiančios remiamos pasiprieši
nimo grupės, kurios kovoja Kampučijoje 
prieš prosovietinį okupantą Vietnamą.

V. VOINOVIČIUS APIE KGB
Vokiečių „West Deutsche Allgemeine“ 

sausio 12 d. išsispausdino spaudos agen
tūros pasikalbėjimą su dabar į Vokietiją 
išleistu sovietiniu rašytoju satyriku ir 
režimo kritiku Vladimiru Voinovičium, 
kuris savo krašte nieko nebegalėjo spaus
dintis nuo 1973 m. ir nuolat buvo KGB 
persekiojamas, vadinamas parazitu ir ne
naudėliu-.

Ta proga jis papasakojo būdingą atsiti
kimą apie savo motiną, kuri gyveno pro
vincijoje. Kai ji mirtinai susirgo, giminės 
bandė jam skambinti į Maskvą, bet jo te
lefonas buvo išjungtas. Tada kreipėsi j 
KGB, bet ten buvo atsakyta, kad tas sū
nus nenaudėlis kažkur dingęs. O iš tikro 
jis sėdėjo Maskvoje policijos saugomuose 
namuose. Giminių laiškas pasiekė jį tik 
tada, kai motina jau buvo mirusi.
TAIFO KONFERENCIJOS SVARSTYMAI 

IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Muzulmoniškųjų valstybių viršūnių 

konferencijoje Taife Saudžio Arabija pa
žadėjo 3 milijardus dolerių islamui skleis
ti ir padėti palestiniečiams įkurti savo 
valstybę. Bus reikalaujama, kad Izraelis 
pasitrauktų iš užimtųjų žemių.

Švelniai pasmerkta Sov. Sąjunga dėl Af
ganistano. švelniai dėl to, kad ji remia 
palestiniečius.
PREZ. REAGANO KABINETO NARIŲ 

TURTAI
Iš prez. Reagano ministerių kabineto 17 

ri mažiau kaip po pusę milijono. Jų atly- 
ri mažiau kaip po pusę milijono. Ją atly
ginimas dabar bus 60.662 dol. metams.

7 dienos
— Muzulmonų pasaulyje yra apie 700 

milijonų.
—• 1932 m. olimpiadoje 100 metrų bė

gusi už Lenkiją ir laimėjusi aukso medalį 
Stella Walsh dabar mirė JAV, ir paaiškė
jo, kad ji buvo vyras.

—Europos Ekonominės Bendruomenės 
kraštų prekybos balansas su Japonija 1980 
m. buvo 9 milijardai dolerių nuostolių, 
dėl to į Tokio nuvažiavo delegacija tartis, 
kad Japonija nebeužverstų taip Europos 
rinlkų savo prekėmis, bet nieko gera nelai
mėjo.

— Vietnamas prigyveno didelius ekono
minius sunkumus ir maisto krizę, dėl 
to pakeičiami net 9 ministerial.

— Pernai Nobelio taikos premiją gavęs 
Adolfo Perez Esquivel šiemetinei kandida
tu pasiūlė Lenkijos profesinių sąjungų va
dą Lechą Walensą.

— Pirmajame po Kalėdų atostogų Mad
rido konferencijos posėdyje Sov. Sąjungos 
atstovas pareiškė, kad Rytų — Vakarų de
tante nukentės, jei nebus šaukiama Euro
pos nusiginklavimo konferencija, o JAV 
atstovas atsakė, kad detantės jau nebėra.

— Praeitą vasarą pietiniame Sudane, 
kur buvo didelės sausros, už unciją aukso 
galėjai gauti tik saują miltų.

— Čado vyriausybė sako, jog Tripolio 
pasitarimuose nebuvo nusistatyta jungtis 
su Libija — prancūzai blogai išsivertę iš 
arabų kalbos to pasitarimo dokumentą ir 
klaidingai paskelbę.

— JAV planuoja visu ketvirdaliu suma
žinti užsienio kraštams numatytąją para
mą.

— Pofrankiniais laikais vadovavęs Is
panijai ministeris pirmininkas Adolfo Su
arez atsistatydino, jo pareigas perima Le
opoldo Calvo Sotelo.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
infliacija 1980 m. buvo 13,8 procentai (Vo
kietijoje tebebuvo 5.5 proc., o Italijoje 
21,1), o 1979 m. — 9.9 proc.

— Vidurinėje Kinijoje darbininkai ir 
studentai nori įsteigti nepriklausomas pro
fesines sąjungas, 'bet laikraščiai smerkia 
tokį užsimojimą, nes tuo būdu būsianti 
pajudinta partijos nustatyta tvarka.

— Pietų Afrikoje suimtas sovietinis 
šnipas KGB mjr. Aleksejus Kozlovas.

— Nuo 1978 m. kalėjime laikomas čekų 
disidentas Petr Cibulka papildomai nu
teistas 18 mėnesių kalėti už įžeidimą ka
lėjimo prižiūrėtojo.

— Javos jūroje gaisras kilo Indonezijos 
keleiviniame laive, žuvo 374.

— Turkijoje dar vis suiminėjami įtaria
mieji teroristai (paskutiniuoju metu pro
vincijose suimta 607, Adanoje 49).

Prezidentas ir viceprezidentas George 
Bush taip pat yra milijonieriai.

Neturtingi yra ambasadorė Jungtinėse 
Tautose Jeane Kirkpatrick, švietimo sek
retorius T. H. Bell, vidaus reikalų sekr. J. 
Watt ir biudžetą tvarkysiąs D. Stockman.

ANIČAS PUOLA „RELIGINI 
EKSTREMIZMĄ“

Apie „religinį ekstremizmą šiuolaikinė
je ideologinėje ir politinėje kovoje“ „Ko
munisto“ mėnraštyje (Nr. 9, 1980) ra'šo 
darbštusis J. Aničas.

Vardais neminėdamas nei „LKB Kro
nikos, nei TTG Komiteto, Aničas susieja 
tuos „ekstremistus“ su „imperialistinės ir 
Pekino hegemonistinės propagandos“ tiks
lais. Nacionalistai ir klerikalai norėtų, 
kad Katalikų Bažnyčia Lietuvoje „truk
dytų lietuvių tautos komunistinės sąmo
nės formavimąsi, kad ji taptų veiksniu, 
skaldančiu socialistinę visuomenę“. Tie 
„ekstremistai“ bando „sužadinti tikinčių
jų priešiškumą socialistinei teisėtvarkai“.

Aničas pagiria Lietuvos katalikų dvasi
ninkijos atstovus, kurie aktyviai dalyvau
ja Berlyno katalikų konferencijoje, „kovo
jančioje už taiką ir tautų bendradarbia
vimą“. (Elta)

„LIETUVA GYVA“, KASO 
BRAZILIJOS D1EN KASTIS

Spalio 23 d. didžiausias Brazilijos dien
raštis „O Estado de Sao Paulo“ išspausdi
no straipsnelį „Lietuva yra gyva“. Jo au
torius, pasirašęs inicialais B.J.L.M., atsi
liepia į spalio 10 d. dienraštyje tilpusią ži
nią apie Nobelio premijos paskyrimą Čes
lovui Milošui, kurioje buvo tvirtinama, 
kad Lietuva, „jos kultūra ir dauguma jos 
gyventojų jau neegzistuoja“. Atsakymo 
autorius pabrėžia, kad, „nežiūrint visų 
persekiojimų, Lietuva yra gyva. Gyva 
kiekvieno lietuvio širdyje ir mintyse. Gy
va savo gyvastingumo valia ir dvasia. Gy
vas ir dėl to, kad daugelis valstybių visiš
kai nepripažįsta neteisėto ir laikino Lie
tuvos užgrobimo“. (Elta)
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Lietuviu ekslibriai
Gerai suorganizuota ir prabangias kny

gas leidžianti Lithuanian Library Press lei 
dykla išleido vis taip pat visapusiškai 
dailiai ir tvarkingai didelio albuminio 
formato 20 dolerių kainuojančią naują 
knygą — Vitolio E. Vengrio paruoštą Li
thuanian įBookplates/Liietuvių ekslibriai 
(248 ps!., 1980 m.). Išleista drauge su Či
kagos Loyola University Press. Išleidimą 
parėmė Illinois Arts Council, JAV LB 
Kultūros taryba ir keletas atskirų asme
nų. šeši redaktoriai tvarkė, trys dailinin
kai rūpinosi meniškumu ir technikine pu
se, ir leidinys išėjo puikus.

Ekslibris? Daugumui mūsų, be abejo, 
nė nežinoma, kas tai per daiktas, šioje 
knygoje gausybė tų ekslibrių. O V. E. 
Vengris didesnėje dvikalbėje (anglų ir lie
tuvių kalbomis parašytoje) studijoje kaip 
tik labai išsamiai su juo supažindina. Tai 
knygos ženklas, nurodantis, kieno ji yra 
nuosavybė. Kai pasiimame iš viešosios 
bibliotekos knygą, tai užtinkame joje 
įspaustus žodžius, kad tai yra tos biblio
tekos daiktas. Tokius ženklus turi visos 
pasaulio bibliotekos. Didžiosios bibliote
kos, žinoma, nepajėgtų į savo knygas pri
klijuoti kokių nors nuosavybę liudijan
čių ženklių: jos pasitenkina antspaudu, ku
riame gali būti vien tik žodžiai įrašyti ar 
ir šiek tiek pagražinimų. Tačiau reikia 
tiesą sakyti, kad savo metu kai kurie di
deles bibliotekas turėjusieji didikai nau
dojo gražius ekslibrius, štai, kaip knygo
je V. E. Vengris nurodo, Lietuvos didysis 
kunigaikštis Žygimantas Augustas turėjo 
didžiulį knygų rinkinį, ir yra žinomi net 
septyni jo bibliotekos puošnūs supercks- 
libriai.

V. E. Vengris mums liudija, kad pir
muoju knygos ženklu — ekslibriu laikyti
na fajansinė plokštelė, rasta prie pa
pirusų ritinio, kuri nurodo, kad tas 
rankraštis priklauso Egipto faraonui 
Amcnotui III, valdžiusiam kraštą 
1417 - 1379 m, prieš mūsų erą, ir 
karalienei Tejei, Kai jau mūsų eros lai
kais ėmė ekslibriai populiarėti, tai juos 
yra piešę tokie garsūs dailininkai, kaip 
Duereris, Cranachas, Hoibeinas jaunesny
sis, Manet, Toulouse - Lautrec, Picasso, 
Dali. Tie knygos ženklai - ekslibriai juk 
yra ir praktiškas reikalas — atžymėti kny
goje, kas jos savininkas — ir menas. Mū
sų laikais dalis ekslibrių jau nebelipdoma 
į knygas — jie laikomi meno kūriniais, ir 
jų atspaudai eina į muziejus, į parodas, 
i privačių rinkėjų kolekcijas.

Lietuvių ankstyviausiu ekslibriu laiko
mas Vilniaus vyskupo Povilo A. Alšėniškio 
knygos ženklas—Lietuvos Vytis apskrita
me rėmelyje (1533 m.). Tų ženklų mada, 
kaip P. Galaunė tvirtinąs, į Lietuvą atėjo 
ne iš Vokietijos ar Šveicarijos, kur jau 
XV amž. jie plito, bet iš Lenkijos, kur ta
da mokydavosi didikų vaikai. XVI—XVII 
amž. Nesvyžiaus Radvilų, Chodkevičių, 
didžiojo etmono Povilo Jono Sapiegos, ku
nigaikščio Boguslavo Radvilos bibliotekos 
jau yra turėjusios heraldinius ekslibrius 

o spaustuvėje rinktus — vienuolynų bib
liotekos.

Iki XIX amž. pabaigos Lietuvoje žino
mi ekslibriai įrašus turėję nelietuvių kal
ba (lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, vokie
čių, žydų). O to amžiaus pabaigoje ir XX 
amž. pradžioje pasirodo jau su lietuviš
kais įrašais (M. J. Slančiausko, J. Tumo- 
Vaižganto). Mažosios Lietuvos lietuvinin
kai taip pat apie tą laiką turėjo savo įdo
mią knygos ženklų istoriją.

Su nepriklausomybės atgavimu Lietu
voje ekslibriai ėmė smarkiai plisti. Entu
ziastiškas Skatintojas buvo P. Galaunė, 
kuris 1928 m. surengė Kaune pirmąją jų 
parodą (o 1929 m. jis lietuviškus ekslib
rius buvo eksponavęs Briuselio tarptauti
nėje parodoje). Knygos tuos ženklus anuo
met piešė vyresnieji dailininkai M. Dobu- 
žinskis, A. Galdikas, P. Rimša, K. Šimonis 
ir kiti. Vėliau toje meno srityje reiškėsi 
P. Augius, A. Kučas, V. K. Jonynas, J. 
Steponavičius, V. Petravičius. G. Bagdo
navičius ne kartą eksponavęs savo gamin
tus ekslibrius užsienyje (1931 m. Los Ange 
les parodoje už juos gavo diplomą). Po šio 
karo svetur ekslibrio srityje išskirtinai pa
sireiškę A. Kurauskas, Ž. Mikšys, R. Vie
sulas, V. O. Vilkau. O ir Lietuvoje tas me
nas dabar yra ne tik atgijęs, bet ir išpo
puliarėjęs. Su savo tos srities kūriniais 
dailininkai dalyvauja tarptautinėse paro
dose ir konkursuose ir laimi premijas, me
dalius, diplomus.

Apie ketvirdalis šios knygos skirtas su
pažindinti su ekslibriu, jo istorija ir lie
tuvių indėliu. Tačiau ir tie puslapiai tiek 
gausiai iliustruoti, kad pačios iliustracijos 
pristato tą istoriją. O visi kiti knygos pus
lapiai skirti dabartiniams lietuvių ekslib
riams. Čia pristatomi su jų ekslibrių pa
vyzdžiais 44 lietuviai dailininkai. Vis dai
lininko fotografija, truputį biografijos ir 
keliuose puslapiuose jų daryti ekslibriai. 
Yra kuo pasigrožėti net ir nesimėgauj an
čių tokio meno rinkimu (o juos renka ir 
privatūs žmonės ir tam tikros institucijos; 
kaip knygos autorius liudija, Britų muzie
jus ir Yale universiteto biblioteka savo rin 
kiniuose turi daugiau kaip po ketvirtį mi
lijono tų ekslibrių!). Ta stilių įvairybė — 
dailininkų veidrodžiai! O ir pačiuose kū
riniuose vienur stengiamasi išreikšti kny
gų savininko polinkius, kitur kažkas mįs
linga, rimta, fantastiška, heroiška, jumo- 
ristiška. Žiūri ir neatsižiūri.

šios knygos — albumo kol kas atspaus
ta 2.000 egzempliorių. Mūsų tautiečiams 
tokio kiekio ne tik per akis užtektų, bet, 
tur ‘būt, dar daug liktų. Pavyzdžiui, Brita
nijoje, greičiausia, nupirks Bradford© ir 
Derbio lietuviai, kurie tokius ir panašius 
leidinius paprastai dovanoja savo miestų 
bibliotekoms, ir gal dar kas nors, kas do
misi ekslibriais ir net renka juos. O su 
malonumu ja apsirūpins įvairių pasaulio 
kraštų institucijos, kurios ekslibrius ren
ka, ir privatūs rinkėjai.

K. Barėnas

Su lietuviais 
pasaulyje

ANGLIJOJE GIMUSIEJI YRA TVIRTI 
LIETUVIAI

Kristina Parėštytė, gimusi Mančestery
je, lapkričio 8 d. Hamiltone (Kanada) iš
tekėjo už Viktoro Nako. Abu jaunavedžiai 
yra žinomi lietuvių jaunimo veikėjai.

Jaunosios tėvas A. Parėštis juokauda
mas prisiminė, kad savo šeimoje auginęs 
tik mergaites, o dabar šeima pradėjo gau
sėti ir vyrais.

Hamiltone žinomieji jaunosios kartos 
visuomeninkai Vida Barakauskaitė ir Al
gimantas Senkus lapkričio 1 d. taip pat 
sukūrė lietuvišką šeimą.

Algimantas yra gimęs Anglijoje. Jo tė
vai, Eugenija ir Juozas, jau yra atsiskyrę 
su šiuo pasauliu. Jie 1957 m. iš Londono 
buvo emigravę į Kanadą. Algimantas yra 
baigęs komercinius mokslus Toronto ir 
Yorko universitetuose. Abu jaunavedžiai 
ir toliau dirba lietuvišką visuomeninį dar
bą. Algimantas yra Toronto Lietuvių Na
mų valdybos pirmininkas.

„Tėviškės Žiburiuose“ rašoma, kad Al
gimantas viešai pasižadėjo nuo savo ves
tuvinės dienos šeimoje kalbėti tik lietuviš
kai, o taip pat šios kalbos išmokyti busi
muosius šeimos narius.

IR DAR VIENA ŠEIMA...
„Mūsų Lietuvoje“ (Brazilija) rašoma, 

kad du jaunavedžiai, Arnaldas ir Janetė 
Nikitin Zizai, pasižadėjo tarpusavyje kal
bėtis tik lietuviškai.

Tokią tvarką numatą ir būsimam prie
augliui.

E. BLANDYTĖ DAINUOJA KANADOJE
Puikiai dainavusi praeitą vasarą Angli

jos lietuviams, solistė Elena Blandytė da
bar koncertavo Montrealio KLK draugi
jos suruoštame „Moters“ žurnalo 25 me
tų sukakties minėjime.

DVASIA ČIA SENELIŲ GYVA...

Kur ošia nuo amžių žalieji įšilai, 
Upeliai pakalnėmis čeža, 
Didvyriai piliakalniuos miega giliai, 
O 'Nemunas tiesia Bau vagą.

Kur Balltijos jūros šmaikščioj! banga 
Pakrantėmis gintarą barsto, 
Kur [medžiuos paskendus sena Palanga 
Karolius iš gintaro varsto,

Kur saugoja kelią smuikelis kuklus, 
Sodybos lalyvom alsuoja,
Ten Vytautas vedė didvyrių pulkus 
Nuo Vilniaus, Šiaulių bei Pakruojo.

Ten buvo nuo amžių laisva Lietuva, 
Lietuviškos dainos jskambėjo, 
Ir šiandien dvasia čia senolių gyva 
Ir protėvių gyvos idėjos.

šis eilėraštis gautas iš Lietuvos su svei
kinimu Lietuvos Nepriklausomybės 63 me
tų sukakčiai.

PAGERBĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
KOVŲ MILŽINUS

Los Angeles karių sąjungos ,,Ramovės“ 
skyrius savo apylinkėje turi visą eilę sa
vanorių - kūrėjų. Vien tik sulaukusių 80 
metų amžiaus esama 15.

Jiems pagerbti buvo suruošta graži 
šventė - vakaronė, kurioje dalyvavo 11 
savanorių - kūrėjų ir gausybė svečių.

Ne visi sukaktuvinirjkai galėjo dalyvau
ti tame pagerbime, kaip rašoma ,,Dirvoje“. 
Seniai ir sunkiai serga Vyčio kryžiaus ka
valierius gen. Stasys Raštikis, pik. Juozas 
Andrius, mjr. Jonas Puikūnas ir dr. Itn. 
Jurgis Gedgaudas-Prialgauškas.

Savo kalboje Lietuvos generalinis kon
sulas Vyt. Čekanauskas pasidžiaugė, kad 
lietuviai savo tarpe dar tebeturi ,,gyvų 
Nepriklausomybės kovos milžinų“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS PER 
TELEVIZIJĄ

Sydney Communication centro dėka vi
są valandą per televiziją buvo transliuo
jamos šv. mišios, atnašaujamos kun.. P. 
Butkaus. Per pamaldas lietuviškai ir 
angliškai giedojo „Dainos“ choras, skai
tymus už Lietuvą atliko Sydnėjaus mok
sleiviai ateitininkai. Altorius buvo pa
puoštas lietuvišku tautiniu menu.

Australai katalikai tai transliacijai pa
ruošė puikų įvadą apie Lietuvą nuo Min
daugo laikų, kaip rašoma „Mūsų Pastogė
je“.

BAIGĖ KARINU TARNYBĄ
„Dirvoje" rašoma, kad Londone sėkmin

gai baigusi 5 metų karinę tarnybą, j Cle- 
velandą grįžo Vilija Nasvytytė.

PASIKEITĖ KLUBO PIRMININKAI
Gruodžio 28 d. susirinkime Los Angeles 

Dailiųjų Menų Klubui pirmininkauti iki 
sekančio susirinkimo pakviestas architek
tas Jonas Mulokas.

Jis perėmė pareigas iš prof. dr. M. Gim
butienės.

Gruodžio 28 d. Klubo susirinkime Pra
nas Visvydas kalbėjo apie Č. Miloszo kū
rybą.

MIRĖ TAUTVAISAS
Sulaukęs 64 m. amžiaus, Čikagoje mirė 

žymusis šachmatų meisteris Povilas Taut- 
vaišas. 1936 m. jis su Lietuvos šachmatų 
rinktine dalyvavo Muencheno olimpiado
je, o taip pat varžybose Rygoje, Tartu, 
Helsinkyje, Buenos Aires, laimėdamas 
daug taškų. Pasitraukęs iš Lietuvos, 1948 
m. Vokietijoje, Oldenburge, laimėjo tarp
tautinį turnyrą.

Gyvendamas Amerikoje, jis tapo Bosto
no, Čikagos ir Illinois valstijos turnyrų 
laimėtoju.

MIRĖ VINCAS NEKĖ
Grand Rapids (JAV), sulaukęs 71 m. 

amžiaus, staiga mirė Vincas Strolis — 
Vincas Nekė, kuris 1980 m. išleido savo 
eilėraščių rinkinį „Klajūno dalia“. Ta po
ezijos knyga buvo jo 40 metų darbo vais
ius.

„METMENŲ“ 40
Praeitų metų pabaigoje išleistas kūrybai 

ir analizei skirto „Metmenų“ žurnalo Nr. 
40 (192 puslapių knyga). Šio numerio de
dikacija yra šitokia: „Czeslaw Miloszui. 
paskutiniajam Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos piliečiui, pirmajam lietuviui len 
kų poetui Nobelio laureatui“.

šįkart „Pradžios ir pabaigos“ pavadin
toje studijoje žurnalo redaktorius Vytau
tas Kavolis nagrinėja keleto žymių lietu
vių (J. Basanavičiaus, J. Šliūpo, žemaitės, 
K. Griniaus, P. Klimo, M. Vaitkaus, V. 
Mykolaičio - Putino, J. Baltušio) autobio
grafijų pradžias ir pabaigas ir pasidaro iš 
to labai įdomias išvadas apie tuos žmones. 
A. J. Greimas savo metodais nagrinėja 
vieną Marcelijaus Martinaičio eilėraštį. V. 
Kelertienė, kuri dar tik gimnazistė buvusi, 
kai vyresni už ją leido „Literatūros lan
kus“, dabar į tą žurnalą meta žvilgsnį šių 
dienų požiūriu. B. Vaškelis rašo apie pir
mąjį liet, teatro dešimtmetį JAV. R. Šil
bajoris nagrinėja H. Nagio „Prisijaukin
siu sakalą“, A. Staknienė L. Dovydėno 
„Vasaros vidudienį, E. V. Žygaitė N. Vė
liaus ir A. J. Greimo tautosakines studi
jas, o V. Trumpa apžvelgia tuos raštus, 
kurie buvo skirti paminėti Vilniaus univer
siteto sukakčiai.

Poezijos spausdinama M. Katiliškio, A. 
Žolyno ir L. Šimkutės, prozos — Ic. Mero.

Dar viena lyg ir įdomi detalė: šio nume
rio išleidimą dalinai parėmė Illinois Arts 
Council.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KALENDORIUS

Prigyvenome tokius laikus, kad mus jau 
visiškai patenkina sienoje kabinami mė
nesiniai kalendoriai. Po karo dar vis kas 
nors išleisdavo tokius kalendorius lyg ir 
almanachus — knygas su įvairiais skaiti
niais. Tokių kalendorių tradiciją bene il- 
gausiai išlaikė Bostone leistasis savait
raštis „Keteivis“.

O Kanadoje jau septinti metai tokius 
kalendorius — knygas išleidžia Toronto 
Prisikėlimo parapijos ekonominė sekcija. 
Šiemetinio, Stasio Prakapo paruošto, iš
leista net 3.000 egzempliorių (184 psl. kny
ga). Nemaža iliustracijų, informacijų, ei
lėraščių, juokų, visokių gudrių išsireiški
mų, spygliuotų minčių ir kita ko ir A. Ba
rono apsakymas „Laukinės antys“.
ŠVENTASIS RAŠTAS EVANGELIKAMS

Čikagoje buvo išleista nauja knyga lie
tuviams evangelikams. Tai Kosto Burbu
lio darbas Šventasis Raštas. Komentarai— 
aiškinimai. Apaštalų darbai (188 pusla
piai).

Kaip autorius įžangoje sako, tai pirmi 
tokie evangeliški komentarai lietuvių kal
ba. Jiems rašyti naudotasi daugiausia 
anglių ir vokiečių šaltiniais.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS ANGLŲ KALBA

Anglų kalba atskiromis knygutės jau iš
leistos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos“ Nr. Nr. 41 ir 42.

Vertė Vita Matusaitis, redagavo kun. 
Kazimieras Pugevičius, išleido Lietuvių 
Romos Katalikų Kunigų sąjunga Ameriko
je.

t“

Domas Burneikls vaikai išmoks mokykloje, bet 
U

Žemaičio atsiminimai
...dar nušaus tas kipšas. Vienuolyno že
mėje buvo dar kiek miško, daugiau krū
mų, upelio slėny gyveno dar, rodos, sep
tyni ąžuolai — milžinai. Kretingos mies- 
čionys tą miškelį vogdavo net dienos me
tu, visai nesislapstydami. Dargi tų didžiu
lių ąžuolų šakas apipiaustė. Gaila buvo 
žiūrėti į tuos nelaimingus medžius, ku
rie, rodos, turėtų sukelti pasididžiavimą 
kiekvienam vietiniam žmogui.

Kai pradėjau mokytis, tai gvardijonas 
kun. Petreikis — už butą ir valgį — pa
vedė man saugoti tą miškelį. Iš šėporiaus 
gavau ąžuolinę lazdą su plieniniu galu, o 
iš gvardijono revolverį.

— šauk na moj atviet! — pasakė gvar
dijonas, paduodamas ginklą.

Šaudyti mokėjau, nes buvau turėjęs pa
našų ginklą. Bet šaudžiau kur pakliuvo, 
čia siūloma šauti į žmogų, nors tai tiesiog 
ir nepasakyta. Bet juk mišką vagia žmo
nės. Taigi, tas „šauk na moj atviet“ turi
ma galvoje žmonės, o ne siena ar kitas 
koks daiktas. Tačiau, priėmęs ginklą, ir 
nepagalvojau, kad reikėtų juo kada bent 
pagrasyti kam. Tačiau netrukus tatai rei
kėjo padaryti.

Kartą priešpiečių metu užėjau penkias 
moteris, betvarkančias jaunuolyną. Griež
tu tonu pareikalavau pasišalinti iš miško.

— Čia tas miškas yra žmonių, kiek ir 
tavo kunigų! — atšovė viena tokia plačiu 
užpakaliu.

Aš savo ąžuoline užmetu per tą užpaka
lį. O ji kad ims rėkti; „Vyra, jūsų bobas 
muša tas klioštoriaus šuo!“

Matyt, buvo susitarta, nes į riksmą tuo
jau iš už akmenų tvoros pakilo du vyrai, 
ginkluoti vienas kastuvu, kitas vėzdu, ir 
ėmė bėgti į mūsų pusę. Taigi atsidūriau 
vienas prieš septynis: penkios moterys ir 
du vyrai. Greitai ąžuolinę su geležimi ap
kaustytu galu perkėliau į kairę, o dešine 
ištraukiu blizgantį revolverį ir atstatau į 
vyrus.

— Kiekvienam, kuris žengs į mane, su

varysiu kūliką į pilvą! — prakošiau pro 
dantis.

Nelauktai jie nuleido savo ginklus.
— Ar tau tų medžių gaila? Juk ne tavo,

— priekaištingai prašneko viena moteris.
— Ar man gaila, ar ne, bet aš juos sau

gau ir saugosiu ir niekam neleisiu vogti,
— atsikirtau jau jiems beatlyžtant.

— Einam numei, dar nušaus tas kipšas,
— pagaliau sako ta storulė.

Pagaliau jie numetė pagalius ir visu 
būriu, piktai bambėdami, nuėjo, o aš vis 
dar stoviu, laikydamas ginklą rankoje. Ga 
lų gale nervai atsileido, širdis aprimo. Pa
sijutau smarkiai nuvargęs.

— Viešpatie, kas būtų, jei tie žmonės 
būtų puolę muštis? — garsiai klausiu. 
Mano laimė, kad jie nepuolė ir aš nešo
viau. Tačiau taip pat laimė, kad nepabė
gau. Tada ir pats nebebūčiau galėjęs nu
eiti į mišką. Po šito susidūrimo daugiau 
taip akiplėšiškai miškelis nebebuvo va
giamas.

Inžinierius Prapuolenis Kretingoje. Pir
mą kartą jį pamačiau Kretingoje 1908 m. 
vieną sekmadienį pavakare, išėjęs pasi
vaikščioti alėjoje į dvarą arba Liepų (ku
rios sodintos dar vyskupo Masalskio lai
kais, kai tas dvaras priklausė jam). Eida
mas dvaro link, pasivijau vaikštinėjantį 
rusų činauniką, tokį barzdotą ilgaplaukį. 
Jis ėjo su berniuku ir mergaite (dar ma
žiukais) ir jų aukle. Tarp jų ir manęs at
stumas nebuvo didelis, tad ir nenorėda
mas galėjau girdėti jų kalbą. Tada labai 
nustebau, išgirdęs maskolių činauniką vie 
šai gatvėje kalbant su vaikais ir aukle 
lietuviškai ir dar tokia kalba, kokia tada 
buvo spausdinzmos lietuviškos knygos ir 
laikraščiai.

— šiandien girdėjau maskolių činau
niką lietuviškai kalbant! — grįžęs sakau 
pakeltu balsu savo mokytojui kun. Kava- 
liauskiui.

— A, tai inž. Prapuolenis, tikriausias 
lietuvis patriotas. Jis sako: „Kitų kalbų 

gimtosios 
lietuvių kalbos turi gerai išmokti mano 
namuose, mano šeimoje“. Jis ir auklę 
samdo kaimo moterėlę, kuri, nemokėdama 
kitų kalbų, su vaikais visada tekalba vien 
lietuviškai.

Inž. Prapuolenis bombos sprogimo įspū
dį padarė Kretingos kooperatyvo steigia
majame susirinkime.

Steigiant Kretingoje kooperatyvą (1908 
m.), buvo pritraukta vietinių rusų tarnau
tojų. Tatai buvo daroma, kad rusų admi
nistracija nedarytų kliūčių kooperatyvui 
steigti ir jam veikti. Tad steigiamajame 
susirinkime kalbėta daugiau rusiškai, 
nors susirinkimo dalyvių daugumas buvo 
kaimo žmonės, kurie rusiškai visai arba 
labai mažai tesuprato.

Pakilo inž. Prapuolenis, blizgančiomis 
sagomis rusų činaunikas. Susirinkimo da
lyviai nė neabejojo, kad ir šis kalbės mas
koliškai. Bet jis prabilo gražia lietuviška 
kalba. Tai buvo tikrai bombos sprogimo 
įspūdis.

Toji kalba kaimo žmonėms padarė nepa
prastai gerą ir didelį bei teigiamą įspūdį. 
Ilgai žmonės apie tai kalbėjo ir didžiavosi 
ir kalbėtoju ir lietuvių kalba. Bet pačiam 
inž. Prapuoleniui teko palikti Kretingą, 
kad išdrįso savo žmonėms jų gimtąja kal
ba prakalbėti viešai ir savo gimtajame 
krašte.

Su kvestoriaus lazda. Išėjęs nustatytą 
kursą, tuojau ėmiau ruoštis į kelionę. Tau
pydamas savo aukso fondą, nutariau dė
dę, t.y. tą kalną, ant kurio viršūnės man 
matėsi 500 rub., pasiekti pėsčias. Pasiruo
šimams nuoširdžiai talkino Jonas Beran
kis. Jis man parūpino seno habito gabalą, 
iš kurio pasisiuvau kuprinę ir pasiraukiau 
trejetą porų naginaičių, tokių pat, kokias 
darydavo mano motina, eidama į žemai
čių Kalvariją.

— Ir lengva eiti, ir kojų apačios nepasi- 
mina, — tvirtindavo ji.

Be to habito, Jonas dar man atnešė 
ir kvestoriaus lazdą, radęs kažkur ant mal 
dyklos lubų. Ar ji buvo kvestoriaus, ar 
ne — nežinau, nes tebuvau matęs tik vie
name paveikslėlyje tokią vienuolio ranko

se, kuris vedėsi avių būrį su senu avinu 
priešaky. Ji buvo ąžuolinė ilga ir kumpu 
galu.

Savo dėželę, kurią čia atsivežiau, ati
daviau bernui Pranui, kuris atėjo į ma
no vietą. Visas mano turtas lengvai sutil
po į habitinę kuprinę.

Teta šėporienė, kaip tikra motina, pri
krovė man visokių gėrybių, kad ir į kup
rinę vos sutalpinau. O šėporius nuo savęs 
ir pusbutelį nuo šaknelių įleido man į ki
šenę.

— Bus dulkėms pramazgoti, — sakė jis.
Atsisveikindami net susigraudinome. 

Žmogus pripranti ir prie žmonių ir prie 
vietos, kaip katė prie savo kiemo, ir jei 
kada reikia atsisveikinti, nors ir ne už 
jūrų marių išvykstant, pasidaro taip grau 
du, kad kiek ir pravirksi kaip mažas.

Su visais atsisveikinęs, grįžau į savo 
kambarėlį, kuriame prieš mane gyveno ir 
mirė broliukas Vasiikevičius. Jis man pa
liko atminimui skustuvui galąsti galąstu
vėli, nupasakodamas ir jos istoriją. Pagal 
jo pasakojimą, tas daiktelis turėjo apie 
porą šimtų metų. Buvo ir įrašai.

Ryte išėjau anksti, aplenkdamas Joną 
Berankį, kuris ketino mane nuskambinti 
ligi kapinių.

Ankstybas birželio rytas. Jei kas bent 
kartą yra keliavęs žemaičių keliais pės
čias ankstybą birželio rytą, tas niekada 
neužmirš jo.Ir dar jei jis jaunas. Tokį ry
tą žemė ir oras kupini įvairių įvairiausių 
garsų. Ir taip jie sumišę, kad aš jų nepa
jėgiu aprašyti. O eiti taip lengva, taip 
lengva, kad, rodos, nematomi sparnai neš
te neša. Ties Klibių kaimu pralenkiau bū
relį linksmų grėbėjų su grėbliais ant pe
čių. Jos linksmos, eina klegėdamos, gal 
besidalydamos vakarykščiais sekmadienio 
įspūdžiais. Matyt, jos eina į ilgąsias pie
vas, jei taip anksti. Plovėjai jau iš vakaro 
ten nueina ir nakvoja po krūmais ar po 
šieno kupsčiais, jei tokie jau yra. Ilgosios 
pievos prasideda netoli dešiniojo Mini
jos kranto ir tęsiasi iki Rūtų daržo miško 
ties Darbėnais, kirsdamos du vieškelius: 
Kretinga — Kartena ir Kretinga — Sa
lantai. Tos pievos priklausė kelių kaimų 

ūkininkams. Jų nieks netaisė, netvarkė, 
ir dėl to buvo jos gausiai apaugusios krū
mais, karklynais. Plovėjai pjovė šieną, o 
grėbėjos grėbė, mažai vieni kitus tematy- 
dami. Teko ir man pjauti šieną tose pie
vose. Prisimenu kvailą kovą su gyvate, 
kuri baigėsi gėdingu mano pralaimėjimu. 
Pamačiau bevinguriuojančią per dirvonė
lį ilgoką gyvatę. Nebūčiau žmogus, kad 
nesikėsinčiau užmušti padarėlio, kuris 
manęs nė nemanė pulti. Pasivijęs imu 
mušti dalgio partimi, bet vis pro šalį. 
Vargšė, nebežinodama kaip išsigelbėti 
nuo užpuoliko, apsigrįžta ir bėga į mane. 
Sudavęs dar keletą kartų vis į žemę šalia 
gyvatės, metu dalgi ir pabėgu.

Gaivaus ryto veikiamas, būčiau pra
šuoliavęs nepastebėjęs Klibių kardono — 
antrosios pasienio saugos linijos, jei ne 
garsus „Stoji“ Kareivis stovi prie būsti
nės ir moja man prieiti. 0! kad jums kiau
rai išbyrėtų! širstu, eidamas į kareivį.

Įvedė į apytamsį kambarį ir liepė pa
laukti, kol ateis vyresnysis.

— Ką čia neši? — paklausė įėjęs puska
rininkis.

— Prašau pažiūrėti! — sakau, dėdamas 
ant ilgo stalo.

Varto knygas: rusų kalbos gramatiką, 
Krilovo pasakėčias, naujasis testamentas.

— O čia kas? — griebia mano pusbutelį. 
„Išgers dar nelabasis!" — pagalvoju.
— Vaistai nuo pleiskanų, — sakau aki

plėšiškai.
— Pažiūrėsime! — ir, atkimšęs buteliu- « 

ką kelia prie lūpų.
— Negerkite! Sakiau, kad vaistai su su- • 

blimato nuodais.
— Juokauji, jaunuoli, — sako jis uosty

damas.
— Pagaliau gerkite, kad norite, bet ta

da aš neatsakiau. — Vis dėlto negėrė. Už
kimšo ir atidavė.

— Stupaite s Bogom (eikite su Dievu), 
— mandagiai atleido. — Rakaliai, dėl to- 
kio nieko visą pusvalandį sulaikė, — širs
tu garsiai, toliau nuo kordono nuėjęs. .1# į 

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Amerikos
Sidabrinė JAV lietuviu operos sukaktis
Kad rašinio antraštė būtų trumpa ir 

Europos lietuviams aiški, pavadinimą su
klastojau. Iš tikrųjų nėra tokio daikto, 
kaip JAV Lietuvių opera ar Amerikos Lie
tuvių opera. Tikras šios fantastiškos insti
tucijos vardas — Čikagos Lietuvių opera, 
pagal paskutinių kelerių metų manierą 
miesto vardą rašant „suamerikonintai“, 
tik linksniuojant, tad — Chicagos Lietuvių 
opera. Patogumo dėlei ją čia vadinsiu Lie- 
vių opera, arba tik santrumpa LO.

Kodėl fantastiška? Į klausimą ir atsaky
siu klausimu. Kur jūs matėte operą, kaip 
instituciją, be savo rūmų ir nuolatinio 
(pastovaus) adreso, be sutartimis anga
žuotų solistų, be simfoninio orkestro, be 
dainavimu pragyvenimą pelnančio choro, 
be administracinių tarnautojų, be savų 
dekoracijų, kostiumų, butaforijos? Ir vis 
dėlto kiekvieną pavasarį, dažniausia ko
vo, balandžio .ar gegužės mėnesį, Čikagoj, 
beveik visada perdėm lietuviškame Mar
quette Parko priemiestyje, o jei ten, tai 
visad Maria High School erdvioje, didelę 
sceną turinčioje salėje įvyksta trys ar ke
turi operos spektakliai. Nieko juose nesto
koja: nei gerų solistų, nei simfoninio, nei 
puikiausio choro, nei fantastiškų dekora
cijų ir puošniausių kostiumų. Jei statoma 
opera reikalauja baleto — yra ir jis, ir 
tai ne bet koks. Mūsų paraudę broliai iš 
Lietuvos, atsiųsti pašnipinėti ir paieškoti 
neigiamybių, kartais tik atsidūsta, kad, 
girdi, čia vis dėlto tik saviveiklininkų dar
bas, bet garsiau nusijuokti neišdrįsta. Kur 
išdrįs, kai ir labai reiklūs amerikiečių 
muzikos kritikai Lietuvių operos pastaty
mus apdovanoja komplimentais!

Sidabrinė sukaktis irgi ne nuo pirmų
jų spektaklių, o nuo jsisteigimo. Tūstan
čiam naujųjų ateivių 1948-1951 metais Či
kagą užplūdus, dainingieji ėmė burtis į 
chorus. Tik po kelerių metų apie muziką 
VJiadą Baltrušaitį susibūrę choristai bei 
solistai ėmė brandinti operos svajonę. Į 
posėdžių protokolus užuomina pateko, kaip 
dešimtmečio leidiny Vladas Ramojus ra
šo, 1956 m. vasario 19 d. Po poros posė
džių, 1956 m. liepos 7 d., paskelbtas nuta
rimas, kad 1957 m. kovo mėnesį bus sta
toma Giuseppe Verdi „Rigoletto“ ir kad 
iniciatyvos imsis Čikagos Lietuvių vyrų 
choras „Vytis“. Minėtoji 1956 m. liepos 
7-toji ir laikoma Lietuvių operos gimimo 
data.

Per 25-rius metus entuziastiškai veikda
ma, LO pastatė keliolika pasaulinio garso 
operų, kai kurias net po du, gal ir po tris 
kartus. Štai keletas, kurias pats mačiau 
ir girdėjau: Verdi „Rigoletto“, „La Tra
viata“, „Likimo galia“, „Nabucco“, „Kau
kių balius“; Bizet „Carmen“; Gounod „Ro 
meo ir Julija“; Donizetti „Meilės eliksy
ras“; Leoncavallo „Pajacai“; Carl Orff ora 
torija „Carmina Burana“. Tai pigiosios 
operos, lengviausiai pastatomos, kurios 
duoda truputi pelno, arba bent išeinama 
lygiomis. Kodėl? Todėl, kad pasaulinio 
garso operas atmintinai moka simfoninio 
orkestro muzikantai, tad tereikia su jais 
tik poros repeticijų mūsų solistams ir cho
rams į vieną ansamblį sulydyti. Kas kita, 
kai statomos lietuviškos operos ar kanta
tos. čia daug lėšų pareikalauja orkestraci- 
ja, ekstra repeticijos su simfoniniu. Vis 
dėlto kas kelinti metai sceną išvysta ir 
grynai lietuviškas kūrinys. Antai, 1965 m., 
šalia Verdi „Requiem“, buvo atlikta įr Bru 
no Markaičio kantata (Kazio Bradūno žo
džiai) „Vilniaus varpai“; 1969 m. pastaty
ta Juliaus Gaidelio opera „Dana“ (Stasio 
Santvaro libretas); 1972 m. gėrėjomės pa
čia didingiausia Viktoro Kazimiero Banai
čio opera „Jūratė ir Kastytis" (libretas 
Bronės Buivydaitės), statytojams suteiku
sia bene didžiausią nuostolį; pagaliau 1976 
m. pastatytos trys vienaveiksmės operos 
vienu ypu: Juliaus Gaidelio (libret. Ana
tolijaus Kairio) „Gintaro šaly“, Vytauto 
Marijošiaus (iš Balio Sruogos „Milžino 
paunksmės“ libret. St. Santvaro) „Priesai
ka“ ir Jeronimo Kačinsko (Algirdo Lands
bergio) „Juodas laivas“. Tai vis brangio
sios operos, reikalaujančios nepaprastų 
pastangų ir didelės krūvos pinigų, kurie 
sutelkiami maždaug lygiomis iš bilietus 
perkančiųjų ir sambiomis sumomis auko- 
jančiųjų. Paskutiniu metu jau gaunama 
kelių tūkstančių dolerių pašalpa iš ameri
kiečių.

Gilyn ir gilyn į 25-rių metų istoriją 
klimpdamas, paskęsčiau datų, pavardžių, 
skaičių jūroje. Stengiuosi išsikapstyti, kol 
dar nevėlu. Betgi turiu šį tą paaiškinti. 
Pradžioje sakiau, kad tai fantastiška, be 
adreso, institucija. Iš tikrųjų LO branduo
lį sudaro jos valdyba. Tie keli asmenys 
susitaria su dirigentu (visada tik lietu
viu), po visą šiaurės Ameriką surankioja 
solistus ('beveik visus lietuvius, išskyrus 
keliolika metų LO dainuojantį, bet tik 
lietuviškai, tenorą lenką), pasitelkia du 
ar tris chormeisterius (irgi lietuvius) ir 
su stipriu mišriu LO choru pradeda pasi
rinktos operos repeticijas. Tie patys val
dybos nariai sutelkia kelias dešimtis tech
nikinio personalo narių, užveda reklamą 
spaudoje, pasamdo režisierių (paskutiniu 
metu — amerikietį, profesionalą), užsako 
dekoracijas (paškutinius kelerius metus, 
jei ne lietuviškai operai, tai gatavas, at- 
laikdinamas iš... Italijos), užsako įmant

Alfonsas Nakas

riausius kostiumus (berods, iš Niujorko), 
ima lietuviškos dailės krautuvėse platinti 
bilietus ir telkti lėšas. Tris ar keturis mė
nesius LO entuziastai, taip apie pora šim
tų žmonių, LO valdybos suburti išsijuosę 
darbuojasi, kad per du savaitgalius, tri
juose ar keturiuose spektakliuose, jų ste
buklus pajustų keturi ar penki tūkstančiai 
žiūrovų.

Iš kelių per 25-rius metus pasireiškusių 
dirigentų patys iškiliausi buvo Alėksand- 
ras Kučiūnas ir Vytautas Miarijošius. Iš 
kelių dešimčių tikrai pirmaeilių solistų di
džiausio pripažinimo yra sulaukę Stasys 
Baranauskas - Baras, Danutė Stankaitytė, 
Gina Butkutė - Čapkauskienė, Algirdas 
Brazis, Arnoldas Voketaitis, Jonas Vazne- 
lis. Nuo pat LO įsisteigimo, gal tik su po
ros metų pertrauka, jos valdybos pirmi
ninku vis perenkamas Vytautas Kadžius. 
Bet jau gana, gana su pavardėm, nes vien 
solistų, ypač solisčių reiktų minėt bent ke
liolika, o rašinys nusitęsė...

Ak, dar liko pasakyti, kas ruošiama su
kaktuviniam dviejų savaitgalių sezonui ir 
kada jis įvyks. Kad nebūtų paskęsta per 
didelėse skolose, bet taip pat kad būtų 
patenkintas lietuviškasis ego, pasirinkta 
Amilcare Ponchielli „I Lituani“. Tai ope
ra, kurios libretas sukurtas pagal Adomo 
Mickevičiaus „Konradą Valenrodą“, o 
mums išverstas ir perkurtas Stasio Sant
varo. Čikagoje, Maria High School audito
rijoje, spektakliai įvyks š.m. kovo 14, 15, 
22 ir 28 dienomis. Diriguos beiškyląs jau
nas dirigentas Alvydas Vasaitis. Solistai: 
Nerija Linkevičiūtė, Margarita Momkienė, 
Danutė Stankaitytė, Algirdas Brazis, Algis 
Grigas, P.aul Gudas, Bernardas Prapuole
nis, Rimas Strikaitis ir Jonas Vaznelis.

Šiemetinę LO valdybą sudaro Vyt. Ra- 
džius (pirm), Vaclovas Mom'kus, Irena 
Navickaitė, Evelyna Oželienė, Algirdas 
Putrius, Jurgis Vidžiūnas ir Valerija ža- 
deikienė.
1981.1.21-22

LIETUVOJE
TRŪKSTA BUITINIŲ PREKIŲ

Praėjusiais metais, kaip rašoma „Vals- 
tieečių laikraštyje“, „Nemuno“ vardo žir
gyno ūkio 480 darbininkams buvo užsaky
ta 1.145 vienetų įvairių drabužių, avaly
nės ir apsaugos priemonių. Rajoninė ir res 
publikinė organizacija paskyrė 640 viene
tų. Bet tik praeitų metų pabaigoje gauta 
280 užsakytų prekių.

„Nenuostabu“, rašoma, „kad melžėjos 
ir artojai dėvi drabužius, kurie neatitinka 
reikalavimų, o kalbėti apie tai, kad jie bū
tų patogūs, šilti ir gražūs, nėra reikalo. 
Tokia kalba netenka prasmės, pažiūrėjus, 
kaip melžėja vietoj trisdešimt penkto dė
vi keturiasdešimt penkto numerio batus“.

„VAGOS“ LEIDINIAI
Leidykla „Vaga“ nuo 1945 m. iki 1981 

m. išleido 10.000 knygų, iš viso 
154. 590.800 egzempliorių.

Tarp jų esama 7.516 grožinės literatū
ros knygų: 3.531 lietuvių, 1.699 rusų lite
ratūros, 533 kitų Sov. Sąjungos tautų, 1753 
užsienio kraštų.

„Vagos“ leidiniai, „Tiesos“ duomenimis, 
yra gavę eilę diplomų už knygų iliustraci
jas.

UŽ SENAS BATERIJAS DUOS NAUJAS
Nuo 1982 m. sausio 1 d. įsigalės potvar

kis, „pagal kurį naujos švininės automo
bilių akumuliatorių baterijos kolūkiams, 
tarybiniams ūkiams ir kitoms žemės ūkio 
organizacijoms bei įmonėms, taip pat 
piliečiams bus pardavinėjamos tik pri
stačius senas išnaudotas baterijas“.

Panaudotos baterijos bus renkamos.

NAUJI LIETUVIŠKI FILMAI
Sov. Sąjungoje bus rodomas naujas lie

tuviškas A. Griškevičiaus režisuotas fil
mas „Faktas“ pagal Pirčiupiu kaimo tra
gediją.

Kiek anksčiau buvo pristatytas A. Žeb
ri ūno režisuotas filmas „Kelionė į rojų“ 
pagal H. Zudermano novelę „Kelionė i 
„Tilžę“. Dar bus rodomi R. Vabalo „Rung
tynėmis nuo 9 iki 9“ ir A. Aramino „And
rius“.

APIE RAŠYTOJO PILIETINĘ 
ATSAKOMYBĘ

Sausio 14 d. įvyko rašytojų suvažiavi
mas.

„Tiesa“ sausio 14 d. proga vedamajame 
„Rašytojo pilietinė atsakomybė“, be kita 
ko, rašo:

„Literatūros fronto darbuotojai savo kū
ryba, aktyvia visuomenine veiklia stovi 
priešakinėse ideologinės kovos pozicijose. 
Jiems keliami dideli uždaviniai. Kaip pa
brėžta TSKP Centro Komiteto nutarime 
„Dėl tolesnio ideologinio, politinio - auk
lėjamojo darbo gerinimo“, reikia kurti 
naujus reikšmingus literatūros ir meno 
kūrinius, kuriuose būtų talentingai vaiz
duojami tarybinės liaudies žygdarbiai, ke-

Asmenybės orumas
Karpys, eidlamas kaimyno Makso patvo

riu, nusičiaudėjo, prieš tai su mykimu 
įtraukęs oro į plaučius. Tai atsitiko anks
ti rytą, ir kaimynę Makšienę čiaudulys 
meste išmetė iš lovos.

— žlnaii, ką (jis norėjo pasakyti tuo nu
mykimu? Šito mykimo potekste jis pasa
kė. kad aš karvė!

— M-m-m! — jai pritardamas, pilna 
burna nuo stalo virtuvėje atsiliepė Mak- 
šas.

— iMatai, ir tau pagaliau aišku...
— Kas aišku?
— Kald Karpys kiaulė... Ne kiaulė, o se

nas kuilys, 'šmeižikas, paleistuvis ir suk
čius... Aš šito taip nepaliksiu...

Po 'kelių diienų Makšas stenėdamas nu
nešė į liaudies teismą ieškinį, kuriame 
Malklšienė reikalavo nubausti kaimyną 
Karpį už jos orumo įžeidimą.

Teisėjas sėdėjo už stalo susiėmęs skau
dama galva, pasidėjęs po alkūnėmis šūs
nį bylų. Aplankais buvo apkrautas stalas, 
pilna pastalė. Paėmęs bylą, jis valandėlę 
svarstė, kur ją dėti — nebuvo vietos. Pa
galiau numojo ranka, padėjo bylą ant kė
dės ir pats atsisėdo.

■— Teismo posėdis nagrinės bylą sekan
čio mėnesio pradžioje... — pasakė jis 
Miakšui.

Teismo posėdyje teisėjas veltui (bandė 
šalis sutaikyti.

Karpys, kuklus žmogutis, tyliai įrodi
nėjo, kad jis savo čiauduliu neturėjo 
tikslo įžeisti Makšienės orumo ir visai ne 
tai norėjęs pasakyti.

— O ką tu norėj'ai čiaudėdamas paša 
kyt'i? — šaukė Makšienė. — Kad aš ne 
karvė, o telyčia? Ne mano metuose būti 
telyčia. O už karvę, gerbiamas teisme, 
prašau jį nubausti. Negana, kad vakar 
alaus kioške mane pavadino kumele, o čia 
— karvė! (šitas nususęs meitėlis ir dabar 
mane laiko karve, matau Iš jo akių... Ši
tas vagis, spekuliantas, perėjūnas, ištvir
kėlis, mane, inteligentišką moterį, šitaip 
įžeisti... Aš jam akis verdančiu vandeniu 
iššutinsiu... Maskvą pasieksiu, o teisybę 
raišiu... Pastips jis ir prieš nudvėsdamas 
atmins, kad mano orumą įžeidė... Kiau
lės anūkas, šunio posūnis, šitas... Senas 
ožys... dir jo vaikai tokie į jį... Ne (šeimy
na, o kiaulininkas... Negaliu suprasti, 
kaip iki šiol į juos perkūnas netrenkė... 
Šitiek gerų žmonių užmuša, o jis, matai, 
mlykia patvoriais vaikščiodamas... Kad 
jis kur nusigaluotų, kad jį penkiatonists- 
vivarftis ’pervažiuotų, šitą išsigimėlį... 
Karti šitokius reikia... Vėžys šitaip pa
plito, o jo ne, neima, valkiojasi susimetęs 
į kuprą... Asilo pavainikis! Buvo apsirgęs 
pernai, į ligoninę ištempė, man net širdy
je lengviau pasidarė. Bet ne, išsikapstė. 
UžkitedĮjamių bakrtedijij platintojas! Kaip 
šitokį pusgalvį (dar įstaigoje laiko? J-<s sa
vo tėvą motiną už kapeiką badu numarin
tų! šitokių vaikai ir išauga banditai chu
liganai, į tėvą panašūs. Pažiūrėkit, koks 
jo snukis persuktas, kai į mane pasižiūri. 
Knyslė — kaip kiaulininkystės komplekso 
gyventojo. Jo tėvas irgi, matyt, panašus 
biaurybė buvo, kad tokį sūnelį išaugino. 
Šitoks dvikojis nevertas net keturkojo 
vardo, jis užtr aukia gėdą visai kul
tūrai.

Teisėjas nutraukė Makšienės pasisaky
mą ir, daugiau nieko nebeklausinėjęs, pa
skelbė nuosprendį, kad ieškinys dlėl jos 
orumo įžeidimo atmetamas. 'Priteisė jai 
sumokėti vieną rublį ir tryliką kapeikų 
teismo išlaidų.

Makšienė išdidžiai numetė ant teisėjo 
stalo pinigus.

— Man to irublio negaila. Savo garbę 
aš dar apginsiu, — pagrasino ji išeidama 
atsakovui. — Ir skųsiuosi aukščiau. Tolkis 
nuosprendis galutinai įžeidžia mano oru
mą, tu (šeško suki!

(Iš „šluotos“)

liamos socialistinės visuomenės raidos 
problemos ir kurie smogtų mūsų idėji
niams priešams.

Puoselėdami socialistinį patriotizmą ir 
internacionalizmą, būdami ištikimi par
tiškumo principams, grožinės literatūros 
kūrėjai į mūsų kultūros aruodą pila gau
sų ir svarų derlių. Vien „Vagos“ leidykla 
skaitytojams kasmet pateikia daugiau 
kaip po 300 knygų bendru 7 milijonų eg 
zempliorių tiražu. Ne vieno Tarybų Lietu
vos plunksnos meistro vardas plačiai žino 
mas ir kitose broliškose respublikose, jų 
kūriniai verčiami į dešimtis kitų tautų 
kalbų, yra pažymėti reikšmingomis mūsų 
šalies bei tarptautinėmis premijomis, 
nusipelno gerų atsiliepimų."

O Lietuvos rašytojų sąjungos adresu 
rašoma:

„Su didele atsakomybe (literatūros kūri- 
biniam darbui, visuomeniniam aktyvumui 
telkia Rašytojų sąjunga, jos partinė or
ganizacija. Šios veiklos rezultatai vis ryš
kesni. Rašytojų sąjungos, jos partinės or
ganizacijos dėmesio centre ir toliau 'turi 
būti (kūrėjo pilietiškumo, profesinio meis
triškumo, pamainos ugdymo klausimai. 
Reikia sudaryti literatūros barų darbuoto
jams palankią kūrybinę atmosferą, nuolat 
rūpintis jų darbo, buities sąlygomis. Dau
gelis šios veiklos problemų bus aptaria
mos šiandien Vilniuje prasidedančiame 
Lietuvos TSR rašytojų septintajame suva
žiavime.“

SAaityteju, taukai
ŽEMĖLAPIS TURI LIKTI

Siunčiu jums „Europos Lietuvio“ prenu
meratą už 1981 m. ir pridedu 2 sv. daugiau 
negu reikia dėl to, kad spausdinate tą že
mėlapį. Būčiau gal ir daugiau pridėjęs, 
bet jūs rašėte, kad svarstysite to žemėla
pio klausimą ir gal nebedėsite jo, tai susi
laikiau.

Ar jūs nusigandote, kad vienas mūsų 
priešų pareiškė, jog nustosite skaitytojų? 
Galite dėl to nebijoti, nes jie vistiek skai
tys, nes jiems reikia žinoti, kaip mes esa
me nusistatę dėl būsimos Lietuvos. Kitas 
pagąsdino vokiečių tankais, bet anglai gi 
neįsileis jų į Londoną pas jus.

Tai jei jūs paklausite mūsų Lietuvos se
nų priešų, tai jie pasistengs ir „Eur. Lie
tuvį" paversti savo tribūna, bet tada ne
teksite tikrų lietuvių paramos.

Dėl žemėlapio negali būti nė kalbos — 
jis turi likti. O dėl priešų tai galima pasa
kyti štai ką: saugok, Dieve, mus nuo tokių 
draugų, o nuo priešų mes patys apsiginsi
me. Po pirmojo pasaulinio karo lietuviai 
atsikovojo dalį Lietuvos, o ateityje, jei 
reikės, atsikovos mūsų protėvių gyventas 
teritorijas, tarp jų ir Prūsiją su Karaliau
čių. Mūsų priešai ir buvę Okupantai sten
giasi mus nutildyti, bet mes neturime ty
lėti. Jeigu kas sako, kad Prūsijoje ne lie
tuviai gyveno, tai iš kur tie lietuviški mies 
tų pavadinimai, kaip Gumbinė, Stalupė
nai, Skaisgiriai ir kt.?

Gerai padarėte, kad nesuretinote „Eu
ropos Lietuvio“, nes tai būtų davę mūsų 
priešams trečdalį džiaugsmo.

A. Namudls

NEĮSILEIDŽIA Į SOV. SĄJUNGĄ
Ang’lilkor.ų kunigo, Keston College vedė 

jo ir knygos „Land of Crosses" autoriaus 
Michael Bourdeaux ir jo žmonos Lomos 
Sov. Sąjungą neįsileido—atšaukė išduotą
sias vizas.

LENKIJOS VIEŠPATIJOS 
ŽEMĖLAPIS

Dienraštis „Draugas“ (Čikaga) pagar
sėjusį „Map of Poland" žemėlapį išsi
spausdino juokų skyriuje ii- pridėjo užra
šą: „Lenkijos imperatoriaus Nikiforo Lie- 
sablauzdžio sukurtos viešpatijos po II pa 
saulinio karo žemėlapis“.

PYRAGAIČIAI, KURIE NUVEDĖ Į 
KALĖJIMĄ

Malonios 57 metų senelės Mary Rath- 
bunes iš San Francisko namų darbo šoko
ladiniai pyragaičiai buvo tokie skanūs, 
kad atrodė, jog jei kas kartą jų paragavo, 
tai jau nebegalės be jų gyventi.

Skaniųjų pyragaičių visą paslaptį išda
vė jos pačios skelbimai. Juose, be pačios 
Mary su pyragaičių lėkšte, buvo dar pa
vaizduoti besidraikantieji kvapai tarp iš
simėčiusių žvaigždžių. O šūkiai Skelbė, kad 
jie kepti pagal „originalų receptą“ ir esą 
„nuostabiai skanūs“. Visa tai .atkreipė de
tektyvų dėmesį.

Pasibeldęs prie jos namų durų apsimes
damas, kad nori pirkti pyragaičių, detek
tyvas parodė savo ženklą. Ir jos virtuvėje 
tarp 35 svarų sviesto, 50 svarų cukraus, 
miltų, 22 tuzinų kiaušinių jis surado 20 
svarų geros rūšies marijuanos, maišą ha
liucinaciją sukeliančių grybų ir migdo
mųjų narkotikų.

O rastieji mišiniai, pasirodo, ir padarė 
jos pyragaičius labai populiarius. Spėja
ma, kad per metus ji padarydavo apie 
205.000 svarų apyvartos.

Mary Jane pasiaiškino taip:

„40 metų išbuvau padavėja ir pailsau. 
Valstybinė sistema iščiulpė mane, — sakė 
ji, — atėjo metas atsilyginti jai. Norėjau 
greit pasidaryti porą dolerių, bet, atrodo, 
man nepasisekė.“ m.)

EVANGELIJOS BUS SKAITOMAS 
MODERNIA GRAIKŲ KALBA 

Graikijos konstitucijoje yra įrašyta, kad 
evangelijos turi būti bažnyčiose skaitomos 
senąja graikų kalba. Ortodoksai, kurie su
daro 96 procentus krašto gyventojų, pa
klusniai lig šiol ir laikėsi tos tvarkos.

Bet dabar vienas kunigas buvo apkal
tintas, kad jis skaito jas modernia graikų 
kalba. Teisėjai pripažino, kad ned valsty
bei, nei Bažnyčiai nebus dėl to žalos, tuo 
tik Bažnyčia priartėsianti prie žmonių.

Paprastumas yra svarbi moralinio 
grožio sąlyga.

L. Tolstojus

Mūsų gyvenimą trumpina nemokfiišku- 
mas ir grubumas.

G. Spenceris

Ereliai skraido pavieniai, o varnos bū
riais, didvyriai mėgsta vienumą, o papai- 
■kėliai ieško minios. Fr. Rueckert

Patarimus kitiems duodame kibirais, 
patys priimame lašais. W. Alger

Kuo daugiau žmogus kalba, tuo sun
kiau su juo susikalbėti.

VIRPANČIA ŠIRDIM LAUKIAM
Linkiu Jums geros sveikatos ir ištver

mės redaguoti „Europos Lietuvį“. Mes čia, 
Australijoje, virpančia širdim jo laukiam 
kas savaitę. Tai tikras žibutis, taip pui
kiai redaguojamas.

Jūsų J. Babilius

SVEIKINIMAS
Sveikinu „Europos Lietuvį“ ir jo leidė

jus, kad jo leidimo nenutraukė, nesureti
no. Nors ir pakėlė jo kainą, bet mus lan
kys ir toliau savaitinis.

O kas mums yra brangiausia, gyvenant 
išeivijoj, jei ne lietuviška spauda, lietuviš
kas žodis?

Vieni, matau, sveikina, „Gimtąjį kraš
tą", o kiti „E. Lietuvį“. Kuris kam patin
ka, tas tą sveikina.

Linkiu „E. L.“ dar ilgus metus mus 
lankyti, kad turėtume progos pasikeisti 
mintimis.

Paremti pridedu svarą.
Ketteringiškis, J. Liobė

PAGEIDAVIMAI DĖL CENTRINIO 
SKYRIAUS

DBLS centrinis skyrius yra toks ypa
tingas vienetas, kurio nariai, kaip sako
ma pasibarstę po visą D. Britaniją. To sky 
riaus centras yra Londono Lietuvių Na
muose, ir valdyba sudaryta iš Londone gy
venančių centrinio skyriaus narių.

Kalbama, kad didžioji dalis narių gy
vena Londone. Susirinkimų niekada ne
būna. Kaip girdėti, kai kurie nariai nėra 
patenkinti tokia tvarka. Taigi, ar nebūtų 
gerai nors kartą sušaukti visuotinį susi
rinkimą ir susitikti su tautiečiais? Padis
kutuotume skyriaus reikalus ir ką nors re 
alaus nutartume ir nustatytume gaires. 
O kaip dabar yra, tai nežinome net, kas 
siūlo kandidatus į skyriaus valdybą ir at
stovus į suvažiavimą. Kitų DBLS skyrių 
atstovai suvažiavimuose balsuoja pagal 
savo narių nusistatymą ar pagal pageida
vimą. Tai reikštų, kad jis privalo ne sa
vo, o skyriaus narių nuomonę reikšti su
važiavimuose. O centrinio skyriaus atsto
vai turi mandatą atstovauti suvažiavime, 
bet jis balsuoja kaip jis nori ar kaip jam 
tik vienam patinka. Ar ne per daug teisių 
suteikiama vienam žmogui, kurio~net nuo- 
moneš“3eITo nors nežinome, daugumas mū 
sų nežinome nėtTKaš jis toks yra ir nepa- 
žįstamė?'Iš tikro reikia~imti ir vieną kar- 
tą 'šūtv3rikyn”Tr centrinį skyrių.

Dabartinė skyriaus valdyba~<lar niekam 
nėra pranešusi ar .paskelbusi, kas ją suda
ro.

Pasvarstykime, sutarkime ir reikalauki- 
kime: tegu DBLS centrinio skyriaus val
dyba šaukia visuotinį narių susirinkimą 
1981 m. prieš suvažiavimą.

Parašai
M. Barėnienė
S. Bosikis
ST. Kasparas
P. Miklovas
V. Velička

LIETUVIŲ TAUTA NEKALTA DĖL 
ŽYDŲ NAIKINIMO

„Europos Lietuvio“ 1980 m. Nr. 48-49 
paskaitęs J. Oleiskio kaltinimus lietu
viams, nustebau ir susimąsčiau. Dėl ko 
žydai kaltina mus? Antrojo pasaulinio ka 
ro kaltininkas buvo nacianalsocializmo 
įkūrėjas ir vadas žiaurus tironas Hitleris. 
Kitas tironas — komunizmo tęsėjas Stali
nas. Nuo tų tironų Skaudžiai nukentėjo 
žydų ir lietuvių tautos, žydų Golgotos ke
lias pasibaigė su nacionalsocializmo žlu
gimu, o lietuvių tautos kančia ir naikini
mas tęsiama ir dabar. Nacionalsocializ- 
mas pradėjo naikinti tautas staigiai o ko
munizmas naikina lėtai, sadistiškai.

Lietuvos žydai Izraelyje kaltina lietu
vius už žudymą vokiečių okupacijos metu. 
Toks jų kaltinimas labai skaudus ir netei
singas. Jeigu lietuviai būtų norėję sunai
kinti žydus, (tai jie būtų galėję tai pada
ryti nepriklausomybės laikotarpiu. Tuo 
laikotarpiu lietuvių ir žydų santykiai bu
vo geri, žydai buvo pilnateisiai Lietuvos 
piliečiai, lietuviai jų neskriaudė. Jie tu
rėjo prekybos laisvę, turėjo privilegijas 
kariuomenėje. Žydai kariai, kurie prisilai
kė savo religijos, nevalgė kariams duoda
mo maisto, gaudavo maistpinigius. Pulkų 
ir atskirų batalionų karių krautuvių ve
dėjais buvo skiriami žydai.-

O kad nacionalsocializmo siautėjimo 
metu Lietuvoje buvo tokių lietuvių, kurie 
savo noru ar nacių įsakymu talkino jiems 
žudyti žydus, tai dėl to nesąmonė kaltinti 
visą lietuvių tautą.

Jeigu nacionalsocialistinė Vokietija bū 
tų laimėjusi karą, tai ne tik žydų, bet ir 
lenkų tauta būtų buvus sunaikinta. Pasau
lyje būtų nelikę nė vieno žydo ir nė vieno 
lenko. O visos kitos, tanp jų ir lietuvių, 
tautos būtų buvusios „išsijotos" ir likusios 
beteisė minia, darbo jėga vokiečiams. Kad 
taip neatsitiko, tai dėkokim Amerikai.

Žydų tauta dabar laimingesnė už lietu
vių. Jie (turi savo nepriklausomą valstybę, 
o mes neturim.

Ant. Pačkauskas
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Kronika
PABRANGO PAŠTAS

Nuo sausio 26 d. pakeltas D. Britanijos 
pašto tarifas. Vietiniams laiškams pašto 
ženklo kaina pakilo nuo 12 p. iki 14 p.

Laiškai j Europos kraštus (ir į Lietuvą) 
dabar kainuoja 18 p. Oro paštas į JAV- 
bes ir Kanadą — 25 p.

Laikraščio persiuntimas taip pat pa
brango 50 nuošimčių.

MUSŲ NAUJASIS BENDRADARBIS 
ALFONSAS NAKAS

Alfonsas Nakas, kurio „Europos Lietu
viui“ rašytąjį pirmą straipsnį skaitysime 
šiame numeryje, yra spalvingas laikraš
tininkas, kurio straipsnius ir reportažus 
nuolat spausdinasi Amerikos žemyno Lie
tuvių spauda.

Susipažinęs su mūsiškiu laikraščiu ir 
siųsdamas straipsnį, jis, be kita ko, para
šė: „Mielas p. Barėriai, „Europos lietuvis“ 
man patinka. Stebiuosiu, kad ir spaustu
vės klaidų jame beveik nėra, kai mūsų 
spaudoje, ypač dienraščiuose, rieškučio
mis semk“.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Moterų Sambūris „Dainava“ — 50 sv., 

J. Tamulaitis — 10 sv., V. Motūza — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 22,50 sv. A. 
Šimkevičius, 10 sv. A. Baranauskas, 6,50 
sv. K. Norkaitė, 4,50 sv. J. Norkaitis, po 
2,50 sv. J. Randelis, A. Aidukas, S. Žilins
kas, O. Vilimienė ir E. Bražienė, 2 sv. A. 
Mykolaitis, 1.50 sv. J. Mackewic, 1 sv. B. 
Kiiorys.

Praeitą savaitę aukojo 7 sv. J. Babilius, 
5, 50 sv. J. Petrėnas, po 5 sv. V. Žukas ir 
J. Venclovas, 2, 50 sv. V. Olensevičius, J. 
Songaila, B. Gailiūnas, J. Venskūnas, J. 
Kavoliūnas, P. Poviliūnas, A. Podvoiskis, 
V. Chadakauskas, B. Mikulskis, A. Vigefls- 
kis, S. Lauruvėnas, F. Kizlauskas, J. Ber
notas, V. Juknelis, V. Bakys ir V. Remei- 
kis, 1 sv. J. Liobė, 0,50 sv. J. P. Krūminas.

Tarp aukotojų „E. Lietuvio“ š.m. Nr. 2 
yra įrašytas J. Juška. Turėjo būti P. Juška. 
Už tą klaidą atsiprašome.

Londonas
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės minėjimą 

Londone vasario 15 d. ruošia DBLS-gos 
Centro Valdyba.

Sukakties minėjimas prasidės pamaldo
mis Lietuvių bažnyčioje (21 The Ovai, 
Hachney Rd., London, E.2) 11 vai., ku
rias užprašė Nepriklausomos Lietuvos at
stovas Vincas Balickas.

iMininė programa bus Londono lietuvių 
klube (345a Victoria Park Rd., London, 
E.9) tą pačią dieną 2 vai. po pietų.

Kalbės svečias rašytojas Algirdas Lands 
bergis, dainuos solistas Justas černis, Lon
dono lietuvių mišrus choras, Londono lie
tuvių moterų choras, šoks tautinių šokių 
grupė „Žaibas", grupė „Lietuva“ pasiro
dys su dainomis, deklamacijomis ir tauti
niais šokiais, bus rodamas trumpas filmas 
apie lietuvius, gamintas Kanadoje.

Po pamaldų klube tarp 12 ir 2 vai. bus 
galima gauti šiltus pietus.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
„LIETUVA“ VĖL PASIRODYS 

ANGLŲ VISUOMENEI
Vasario 13 d., penktadienį, 9 vai. vaka

ro, grupės tautinių šokių šokėjai atliks 30 
minučių programą.

Arčiau gyvenantieji lietuviai taip pat 
kviečiami koncerte dalyvauti.

Koncertas bus St. Josephs Hall, Arch
way, Highgate, London.

LINKSMAS (VAKARAS SU 
ALGIRDU LANDSBERGIU

Londono lietuvių geras pažįstamas ra
šytojas Algirdas Landsbergis iš New Yor- 
ko Skaitys savo, Kazimiero Barėno, Vy
tautės Žilinskaitės ir Kazio Sajos jumo
ristinę kūrybą Lietuvių Namuose (2 Lad
broke .Gardens, AVI 1) vasario 21 d., šešta
dienį.

Pradžia 7.vai. vakare.
Tą vakarą visi sueikime pasiklausyti 

šio iškilaus lietuvių rašytojo, 1980 m. Lie
tuvių rašytojų draugijos premijos laurea
to.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Tą susitikimą rengia Lietuvių Namų 
klubas. Po programos klubo nariai klau
sytojus pavaišins arbatėle.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIAMS

Prašome siūlyti kandidatus rinkimams 
į DBLS Centrinio Skyriaus valdybą iki 
vasario 21 d. Rašyti šiuo adresu: DBLS 
Centrinis Skyrius, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

Cent. Skyriaus Valdyba
SPAUDOS BALIAUS VEIDAI IR 

VAIZDAI
Sausio 31 d. Lietuvių Namuose buvo su

ruoštas tradicinis spaudos balius. Salė 
buvo labai originaliai išpuošta: iškabinti 
„Europos Lietuvis“ ir jo kempanijonai — 
prieteliai ir pagalbininkai lietuviški laik
raščiai, žurnalai, biuleteniai iš viso ap
skrito pasaulio — Australijos, Amerikos, 
Pietų Amerikos, Kanados.

Taip, spauda buvo sunešta, bet nebesu- 
ėjo daugelis senųjų „Europos Lietuvio“ 
skaitytojų, nebebuvo matyti jų šypsančių 
veidų... Svečių šiaip jau neperdaugiausia 
buvo, dar pastebėjome tebesisukantį valso 
sūkuryje žilą M. Bajoriną, A. Žukauską 
su ponia, tuos pirmųjų spaudos balių ren
gėjus ir vadovus, ir keletą kitų nuolatinių. 
Bet daugumas — jau nebepažįstami vei
dai.

Baliuje dalyvavo klebonas kun. J. Sa- 
kevičius, DBLS centro valdybos pirm. Z. 
Juras su ponia ir kiti 4 centro valdybos 
nariai, kai kurie jų su poniomis.

Baliuje veikė pigus bufetėlis, K. Makū
nas vaišino savo virtais garuojančiais 
skaniais balandėliais. Gražiai grojo latvių 
trio, veikė loterija, kurioje buvo tradici
nė „spaudos antis“ (tikra, K. Makūno 
kepta).

Šį tradicini spaudos balių, kaip ir kitus, 
globojo Londono Lietuvių Namų klubas.

M. B-nė
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

KRONIKA
Canterbury arkivyskupas dr. Robert 

Runcie atsiuntė klebonui dr. J. Sakevičiui 
padėką už informacinę spaudą, kurią kle
bonas jam įteikė apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje.

Susirgę mūsų parapijiečiai Ona Kali- 
siūtė-Parkej yra Littlehampton ligoninė
je, Viktorija Dobrovolskytė Whipp Cross 
ligoninėje, Jonas Vaitkus yra London 
Chest ligoninėje, Pranas Lenktaitis Hack
ney ligoninėje.

Linkime jiems greitai pasveikti.
Ronaldas Bulaitis palaidotas iš šv. Jur

gio bažnyčios Walthamstow City of Lon
don kapinėse, Manor Park, šeimos kaipe. 
Laidotuvės buvo sausio 25 d.

Parapijos Šv. Kazimiero klubo barma- 
nas N. Žvirblis pasitraukė iš pareigų. Sau
sio 27 d. tas pareigas perėmė Pranas Si- 
deravičius — Sydric.

Prel. dr. Jonas V. Bulaitis vasario 2 d. 
atšventė savo kunigystės 23 metų sukaktį. 
Sukaktuvinis pobūvis buvo Justo ir Roza
lijos Černių namuose.

Vasario 7 d. jis po atostogų vėl išvyko 
savo tarnybon.

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 14 d., šeštadienį, rengiamas
Vasario šešioliktosios minėjimas

D. Banaičio paskaita, P. Vasio vadovau
jamo vyrų seksteto dainos ir deklamacijos.

Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyčio klubo valdyba

Liet. Sodyba
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 14 d., 18.30 vai., Sodybos sky

rius šaukia visuotinį narių susirinkimą. 
Bus renkama nauja valdyba ir aptariami 
įvairūs reikalai.

Ta pačia proga įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės šventės paminėjimas. Paskai
tą skaitys M. Bajorinas.

Programoje pasirodys Londono tautinių 
šokių grupė „žaibas“ ir E. šovos jaunieji 
ekordeonistai.

Kviečiame narius bei svečius kuo gau
siau atsilankyti.

Skyriaus valdyba

EUROPOS LIETUVIS

Derby
DIDŽIULIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Derbio Skyrius vasario 28 d. ruo

šia iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą. Minėjime dalyvaus 
garbingų anglų svečių: Derby miesto bur
mistras J. Thorpe su žmona, karalienės 
įgaliotinis Derby grafystei Lord Lieute
nant pik. Peter Hilton su žmona, jis taip 
pat sutiko pasakyti kalbą šio minėjimo 
proga, ir daugelis kitų.

Meninę programos dalį atliks solistė V. 
Gasperienė, Nottinghamo choras „Ginta
ras“, vadovaujamas V. Gasperienės, Wol- 
verhamiptono tautinių šokių grupė „Vieny 
bė“, vadovaujama P. Ivanauskienės, Der
by jaunimo grupė, vadovaujama mokyt. 
Irenos Venskienės, Gloucesterio jaunųjų 
šokėjų grupė „Baltija“, vadovaujama M. 
Gelvinauskienės, J. čerkeliūnas piano ir 
akordeonistų grupė, vadovaujama E. šo
vos.

Gros puikus orkestras, veiks turtinga 
loterija, bufetas ir kt.

Derby miesto centrinėje bibliotekoje 
nuo vasario 2 d. iki kovo 4 d. vyks lietu
viškų tautinių rūbų ir audinių paroda.

DBLS Derby skyrius kviečia visus tau
tiečius organizuotai ar pavieniui paremti 
ir dalyvauti šiame taip svarbiame mūsų 
tautai minėjime.

Minėjimas įvyks lenkų katalikų klubo 
salėje — 18 Keoleston Rd., Derby. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Būtų (labai gerai, kad ekskursijų vado
vai paruoštų dalyvaujančiųjų sąrašus, nes 
tai reikalauja lenkų klubo taisyklės.

Manchesleris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Mančesterio skyriaus valdyba va
sario 14 d., šeštadienį, Lietuvių socialinio 
klubo patalpose rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ.
Paskaitą Skaitys DBLS Boltono skyriaus 

pirmininkas H. Vainius, bus įdomi prog
rama. Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame kuo gausiau minėjime dalyvau
ti, o vietos klube užteks visiems.

Minėjimo pradžia 6 vai. pp.
Skyriaus Valdyba

FILATELISTŲ (DRAUGIJA „VILNIUS“
Ateinantis Draugijos susirinkimas įvyks 

vasario 28 d., 3 vai. p.p., lenkų klube. 
Kedleston Rd., Derby.

Filatelistų susirinkimas pirmą kartą 
įvyksta Vidurinėj Anglijoj, ir visi lietu
viai filatelistai kviečiami jame gausiai 
dalyvauti.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 24 d. L.K.V. S-gos „RAMOVES" 

Mančesterio skyrius turėjo lietuvių klube 
visuotinį metinį susirinkimą, kuriame val
dyba ir revizijos komisija padarė prane
šimus ir buvo perrinkta valdyba 1981 me
tams.

Iš pranešimų matyti, kad Skyriaus veik
la buvo gyva, nors ir ne visi užsimoti dar
bai buvo įvykdyti.

Susirinkimui pageidaujant ir senajai 
valdybai sutinkant, ta pati valdyba ir re
vizijos komisija paliktos ir 1981 metams. 
Jos sudėtis yra: pirm. K. Murauskas (23- 
ti m. iš eilės), vicepirm. J. Naujokas, k. 
r. vedėjas — A. Rimeikis, sekr. — J. Ver
bickas, ižd. — A. Jakimavičius; revizijos 
komisija: S. Lauruvėnas (pirm.), V. Kups 
tys ir H. Siflius.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

RAMOVĖNŲ PADĖKA
Ramovėnų valdyba nuoširdžiai dėkoja 

V. Motuzai, kuris jų skyriaus reikalams 
paaukojo 10 svarų .

Maidenhead
DBLS (SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Maidenhead skyriaus metinis su

sirinkimas įvyks vasario 22 d., 15 vai., 
Ray’s Social Club patalpose, Blackamoor 
Lane, Maidenhead.

Visus skyriaus narius ir apylinkės lie
tuvius maloniai kviečiame susirinkime da
lyvauti.

DBLS Maidenhead iSkyriaus Valdyba

Notlinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Vasario 21 d., 6.30 vai., ukrainiečių klu

bo salėje (30 Bentinck Rd.) rengiamas 
Vasario 16 minėjimas.

Paskaita bus dr. S. Kuzminsko.
Bradfordo lietuvių mėgėjų grupė suvai

dins Aniceto Bučio (paties autoriaus reži
sūra ir dekoracijos) ,Nevystantį vainiką'. 
P. Vasio vadovaujamas Bradfordo vyrų 
sekstetas padainuos įvairių dainų pynę. 
Žinoma, tos dienos pasirodymui ruošiasi 
— repetuoja ir V. Gasperienės ir N. Vai- 
noriūtės vadovaujamas Nottinghamo „Gin 
tanas“. Pasirodys programoje ir mūsų jau
nimas - skautai.

Taigi programa bus įdomi ir įvairi. Vė
liau iki vidurnakčio vyks pasilinksmini
mas prie geros muzikos.

Kviečiame vietos ir plačiųjų apylfiikių 
tautiečius su draugais gausiai atsilanky
ti, jaunimą ir senimą. Tilpsime visi.

Skyr. Valdyba

Boltonas
METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 18 d. latvių klube įvyko Boltono 
Lietuvių metinis susirinkimas.

Skyriaus pirmininkas padarė praneši
mą apie praeitų metų veiklą: buvo pada
ryti ketuiri susirinkimai, trys ekskursijos, 
du pobūviai, dveji šokiai ir aktyviai da
lyvauta Baltijos Tautų Komitete. Jo nuo
mone, toks mažas lietuvių būrelis tikrai 
gali didžiuotis savo veikla ir pasiekimais 
ir padėkojo boltoniškiams už jų praeitų 
metų paramą, pastangas ir darbą.

Skyriaus kasininkės M. Pauliukonienės 
pranešimas parėmė pirmininko žodžius: 
būrelio kasos padėtis yra tikrai gera.

I ateinančių metų skyriaus valdybą bu
vo išrinkti: pirmininku — H. A. Vaines, 
sekretorium — P. Gabrilavičius, kasinin
ke — M. Pauliukonienė, valdybos nare — 
S. Keturakienė, revizijos komisiją O. Ei- 
dukienė ir H. Silius.

Po rinkimų skyriaus pirmininkas para
gino narius dalyvauti Nepriklausomybės 
šventės minėjime Mančesterio lietuvių 
klube. Pasiūlymas buvo priimtas, ir ke
lionei į Mančesteri buvo nutarta pasisam
dyti minibusą.

Toliau darbotvarkėje buvo smulkiai ap
tarti Boltono Baltijos Tautų Komiteto šo
kiai ir H. Šiliaus pasiūlymas, kad skyrius 
turėtų paremti lietuvių spaudą ir Tautos 
Fondą. Tai buvo vienbalsiai priimta.

Prieš susirinkimo uždarymą Boltono lie
tuvius porai minučių aplankė latvių pir
mininkas T. Zakis.

Susirinkimas pasibaigė labai linksmoj 
ir draugiškoj nuotaikoj — buvo išgerta, 
pasijuokta, ir boltoniškiai naujuosius me
tus pradėjo ta pačia smagia nuotaika, ku
ria jie pabaigė sėkmingus senuosius.

Leigh
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams, 
kurie sergantį mane lankė ligoninėje ir 
namuose:J. Pilipavičiui, B. Sedlickui, J. 
Dunauskui, M. Užkalniui, R. Dielininkai- 
čiui, žmonai ir sūnui Kizlauskams.

F. Kizlauskas

Vokietija
ŽYDŲ IR LIETUVIŲ TEMA

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Mie- 
sau apylinkės lapkričio 22 d. įvykusio na
rių susirinkimo proga dr. Stasys Sereika 
skaitė tokią paskaitą:

„Mano tema yra „Žydai ir lietuviai 1941 
metais ir mes šiandien.“ Aš negaliu pasa
kyti, kad man būtų džiugu apie tai kalbėti, 
nes mes visi labai gerai žinome, kas 1941 
metais, prasidėjus karui tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos, mūsų (tėvynėj su žy
dų tauta atsitiko. Per keletą savaičių ar 
mėnesių buvo sunaikinti beveik visi tuo 
metu Lietuvoj gyvynę žydai, maždaug 
300.000 žmonių. Apie tai, bent šiuo metu, 
yra neįmanoma paskaitą skaityti, nes 
Skausmas yra perdaug didelis ir istoriniai 
faktai šitą milžinišką nusikaltimą padary
tų dar baisesniu ir naujai atvertų dar ne
užgijusią žaizdą.

Tik negaliu suprasti, kodėl mes savo 
tarpe apie tai net nenorim kalbėti. Nuo 
pat Lietuvos pradžios, XI ar XII šimtme
čiais niekada nėra daug taip daug pralieta 
kraujo mūsų tėvynėje, kaip 1941 metais.

Mes čia, Vokietijoj, palyginti, dažnai 
susirenkam, kas metai švenčiam neprikišu 
somybės šventę, prisimenam savanorių 
kovas prieš bolševikus ir lenkus, per Jo
nines dainuojam, šokam, linksminamės ir 
esame pilni vilties, kad mūsų tėvynė ne
prapuls, bet pasakykit man, ar jūs žinote 
bent vieną oficialų lietuvių susirinkimą, 
kur mes būtume prisiminę žydų tautos 
naikinimą Lietuvoj ir radę jiems užuojau
tos ar atgailos žodžių.

Mes tylim, lyg nieko nebūtų buvę, ir, 
tur būt, dar būtume ilgiau tylėję, jei ke
letas išsigelbėjusių žydų nebūtų Izraelyje 
įsteigę „Lietuvos Žydų Draugijos“, kuri 
įvairiose publikacijose apkaltino visą mū
sų tautą dalyvavus žydų naikinime.

Tai milžiniškas apkaltinimas. Jei kas 
tai tvirtina, mums nebeįmanoma tylėti. 
Todėl kunigas Prunskis 1977 m. sausio 10 
d. parašė laišką tos draugijos pirmininkui 
Jakobui Oleiski, prašydamas, kad apkalti
nimas būtų paneigtas. Žakienė buvo tokia 
maloni ir perskaitė mums kun. Prunškio 
laišką bei Jakobo Oleiskio atsakymą, pa
rašytą 1977 m. birželio 15 d. Kas gi tame 
laiške mums sakoma?

Tikrai visa mūsų tauta yra kaltinama 
žydų naikinimu. Laiškas pilnas faktų, ku
riems negaliu prieštarauti, ir manau, kad 
tie kaltinimai yra teisingi.

Ir vistiek mane nepaprastai pradžiugi
no, kad Lietuvos Žydų Draugijos Izraely
je pirmininkas Jakobas Oleiskis mums iš
tiesia ranką ir sako: „Perskaityk Senojo 
Testamento Jošuės knygos 7-tą skyrių.“

Leiskite man tai trumpai ir savais žo
džiais papasakoti. Vienas iš Izraelio ka
rių — šeimos galva, vardu Achanas, pavo
gė kai ką iš karo grobio, už tai Dievas su
pyko ir nubaudė visą Izraelio tautą. Se
kantį mūšį izraelitai su 3000 karių pralai
mėjo prieš 36 Ai miesto gynėjus, visi ši
tie 3000 izraelitų buvo sunaikinti. Ir Die
vo malonė Izraelio tautai buvo grąžinta 
vien tada, kai Achanas prisipažino kaltę 
ir buvo nubaustas.

1981 m. vasario 9 d. Nr. 6 (1545)
—————— S

Tai reiškia, pagal šv. Raštą ir Lietuvos 
Žydų Bendruomenės Izraelyje laišką, jog 
ir mes nusikaltome panašiai kaip Achanas 
ir jog mūsų tauta yra praradusi Dievo 
malonę. Oleiskis sako mums: „Tarkite vi- 3 
sai nuoširdžiai: mes nusidėjome, mes nu
sikaltome, mes klydome, mes pripažįsta- 'j 
me savo neteisumą, kurį padarėme."

Tai yra žodžiai, pilni džiaugsmo ir pa
guodos, nes jie rodo ir vien jie rodo kelią, į 
kuriuo mūsų tauta gali būti išgelbėta.

Už tai mes esame Jakobui Oleiskiui la
bai dėkingi, nes žinom, jog ne bendra poli- į 
tinė padėtis, bet Dievo malonė nuspręs 
mūsų tautos ateitį ir todėl vien susitaiky- , 
mas su žydų tauta bus mūsų visų ir mūsų į. 
tautos likimas.“

Po paskaitos atsistojimu buvo pagerbta jį 
tiek daug nacių teroro sunaikintų nekaltų 
žmonių gyvybių.

Toliau vyko gan ilgos diskucijos, kurių 
metu daugumos prieita išvados, kad ci
tuotasis š'V. Raštas pritaikytas ir žydų tau- j 
tai, ko ir patys žydai nepaneigia, kad bol
ševikmečio laiku, 1940-1941 metais, daug 
ir žydų prisidėjo prie lietuvių tautos kan
kinimų bei ištrėmimo. Todėl reikėtų bend
romis jėgomis abiejose tautose suieškoti 
„Achanus“, nes jie patys neprisipažins, 
kuriuos būtų galima atiduoti teismams — ■ 
nubausti. Tačiau visą tautą apkaltinti ir 
reikalauti prisipažinimo, ko ji nėra pada
riusi, tai irgi labai didelė neteisybė.

Juozab Nevulis

Prancūzija
Šiais metais Paryžiaus lietuviai minės * 

vasario 16 d. šventę Mission Italienne pa
talpose, 23 rue Jean Goujon, Paris 8, šeš
tadienį, vasario 21 d.

Indrė Vepštaitė ir Petras Mačionis, 
abu iš JAV, atvyko į Paryžių gilinti stu
dijų.

I. Vepšaitė lanko meno ir archeologijos 
mokyklą, P. Mačionis studijuoja lingvisti
ką Paryžiaus universitete.

Ž. Mikšys dėsto lituanistiką LTnstitut 
National dės Langues et Civilisations 
Orientales, 5 quai Voltaire, Paris 7. Pra
dedantiems pamokos vyksta pirmadie
niais, 18-21 vai. Kitiems pamokos būna 
trečiadieniais, 19.30-21.30 vai. Trečiadie
niais galima lankyti Lietuvos istorijos 
kursus, 18-19.30 vai.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Prancūzijoje paskutiniaisiais mėnesiais 

mirė:
— Jonas Černiauskas iš Colombelles 

(Calvados), 80 metų, mirė 1980 m. spalio 
10 d.

— Magdalena Picardat - Syvokaitė iš 
Paryžiaus, 85 metų, mirė 1980 m. lapkri
čio 26 d.

— Domas Kontautas iš Spincourt (Meu
se), 78 metų, mirė 1980 m. gruodžio 3 d.

— Anelė Zymnievicz - Strankauskaitė 
iš Argenteuil (Val-d‘Oise), 67 metų, mirė 
1980 m. gruodžio 10 d.

„POSEV“ APRAŠO LAGERIUS IR 
PRAEITIES REZISTENCIJĄ

Apie Lietuvą dažnai rašo V. Vokietijoje 
leidžiamas rusų emigrantų žurnalas „Po
sev“. 1980 m. 9-me numeryje spėliojama, 
kad Lietuvoje esą vienuolika lagerių ir 
septyni kalėjimai. Ypač gerai žinomas Pra 
vieniškės lageris, kuriame kaliniai gami
na baldus. Dalis šio lagerio esanti Vilniu
je, netoli Aušros Vartų, buvusiame vie
nuolyne.

Tame pat numeryje tvirtinama, kad 
pasipriešinimai prieš okupantą Lietuvoje 
vykę ir partizaniniam karui pasibaigus. 
1962 m. į Kaliningradą (buv. Karaliau
čių) atėjęs traukinys, vežęs pinigus, su 
kulkų išdaužytais langais. Tai padarę „lie
tuviai nacionalistai“.

Tais pat metais, rašo „Posev“, visa flo- 
tilija žvejų laivų protestavo prieš Chruš
čiovo potvarkį sumažinti žvejams mokamą 
atlyginimą. Žvejai visą sugautą žuvį išver
tę ant jūros kranto. Protestą gynęs kapi
tonas Antanas Zurinskis buvęs sušaudytas.

1963 m. vasario mėn. Vilniaus „Spalio“ 
kino teatro ruoštasi filmo „Mūsų Nikita 
Sergej ievičius Chruščiovas“ premjerai. 
Vilniečiai pasitiko filmą, sudegindami 
gausybę reklamų plakatų. (Elta)

Magdelena Dranginytė, gyvenusi 214 
Harehills Avenue, Leeds 8, prašoma kreip
tis į advokatų firmą Barrington Black, 
Austin & Co. Solicitors, 7 South Parade, 
Leeds 1, kur ji sužinos šį tą naudinga sau.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Liet, pamaldos eeaid,
NOTTINGHAME — vasario 15 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — vasario 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
BIRMINGHAME — vasario 15 d., 18 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — Vasario 16 dienos pro 

ga, 19 vai., Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 22 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje. Vietos DBLS sk. 
užprašytos pamaldos už Lietuvą.

BRADFORDE — vasario 15 d., 12.30 v. 
minint Lietuvos Nepriklausomybę.

BRADFORDE — kovo 1 d., 12.30 vai. | 
MANCHESTERYJE — vasario 22 d„ 12.30 | 

vai.
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