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LENKIJOS AKTUALIJOS
Lenkijos pietuose, Tatrų pakalnėje, yra 

Bieldko-Bialo miestelis. Tai jame ir apie 
jį 10 dienų streikavo daugiau kaip 100 
įmonių, apie 200.000 darbininkų, reikalau 
darni pašalinti susikompromitavusius pa
reigūnus, kurie savo kišenės neskyrė nuo 
įmonės ar įstaigos kasos ar pemaudojo 
savo valdžią. Streikas krašto ekonomijai 
kainavęs apie 50 mil. svarų nuostolių. Pa
galiau darbininkų reikalavimai buvo pa
tenkinti, ir streikas baigtas. Streikai dėl 
tokių pat ar panašių dalykų vyksta dar ir 
kitur.

Būdinga gal ir tai, kad Bielsko-Biala pa
sitarimuose tarp vyriausybės ir naujųjų 
profesinių sąjungų dalyvavo taip pat trys 
vyskupai. Sakoma, kad streikui baigti le
miamo svorio parodė Bažnyčia. Kardinolo 
Wyszynskio atstovas vysk. Dambrowskis 
grupei streikuojančiųjų net pasakęs, jog 
kardinolo noras buvęs, kad darbininkų 
reikalavimai būtų visi patenkinti.

Lenkijos vyriausybė ir partija yra ir 
kritiška dėl tų įvykių ir kartais pripažįs
ta, kad pasikeitimai reikalingi. Buvęs par
tijos vadas Gierekas prisipažino, kad eli
tui buvo leidžiama ir net labai plačiai nau 
dotis korupcija, tačiau už tai kaltę turi 
prisiimti ne tik jis, bet ir visi tie, kurie 
tuo naudojosi. O naudojosi, sako, daug 
kas, nuo pačių viršūnių iki pačių mažųjų.

Lenkijos komunistų partija yra suski
lusi. Vienas jos sparnas reikalauja griež
tos drausmės, o kitas tiki į reformas, nors 
reformų šalininkas partijos vadas Kania 
yra griežtai pasisakęs prieš dabartinį cha
osą. Dabar šaukiamasis partijos centro 
komitetas gal apsispręs, ką reikia daryti.

O daugiausia triukšmo kelia Rytų Vo
kietija ir Sov. Sąjunga, visur įžiūrėdamos 
antirevoliucinę ranką. Tiesa, pastaruoju 
metu ir pačios Lenkijos vyriausybė susi
rado, už ko galima rimtai užsikabinti. Kai 
tie kaimynai kraštai kaltina Lenkijos nau 
jąsias profesines sąjungas, kad jos vykdo 
antirevoliuciją, tai Lenkijos vyriausybė 
savo puolimų smaigalį nukreipė į disiden
tinę KOR organizaciją, kurioje yra susi
telkę daugiausia inteligentai ir kurie profe 
sinėse sąjungose suplanuoja visus ėjimus. 
Per žinių agentūrą buvo paskelbta, kad 
KOR tęsia antivalstybinę veiklą, siekda
ma sugriauti Lenkijos politinę santvarką. 
Ji skatinanti neramumus ir ardanti eko
nominę tvaiką. Tačiau profesinės sąjun
gos tokių puolimų ilgai nepakęsiančios.

Neutroninė bomba
Nemaža triukšmo sukėlė JAV krašto ap

saugos ministerio Weinbergerio pareiški
mas, kad numatoma gaminti ir tarp są
jungininkų paskirstyti neutroninę bombą, 
kuri, pavyzdžiui, galės išžudyti tankų 
įgulas, bet tankus paliktų sveikus, mies
tuose namus nesunaikintus. Tokias bom
bas gaminti buvo planuota prez. Carterio 
laikais, bet kilo triukšmas, ir to plano at
sisakyta.

Po Weinbergerio to pareiškimo dabar 
taip pat sujudo įvairių kraštų vadai. Tu
rėti tokią bombą nesikrato Britanijos ir 
Belgijos vyriausybės. Kiti kratosi, galvo
dami, kad tai gali tik priartinti atominį 
karą. Abu sutarę, Prancūzijos prez. Gis- 
cardas ir V. Vokietijos kancleris Schmid- 
tas nutarė pareikšti JAV administracijai 
Europos susirūpinimą. Sov. Sąjungos at
stovas yra pareiškęs pusiau optimistišką 
pažiūrą, kad JAV ilgai nesidžiaugs tokios 
bombos monopoliu: praeis keleri metai, ir 
tokią turės taip pat jo kraštas. „Pravda“ 
dėl tokios bombos kritiškai pasisakė.

Tačiau JAV valstybės sekretorius gen. 
Haigas tuojau paskubėjo išsiuntinėti są
jungininkams pareiškimą, kad tasai ne
utroninės bombos reikalas dar nėra su
tartas.

Tuo tarpu Sov. Sąjunga išdėsto į Vaka
rų Europą nukreiptas savo naująsias ato
mines raketas SS-20. Jau jų esą išdėstyta 
apie 150 prieš V. Europą ir Kiniją (naujų 
pagaminama kas savaitę po 2).

Specialistai vis dėlto tvirtina, kad ta 
bomba nėra tokia paprasta, kaip oficia
liai sakoma. Jeigu ji būtų sprogdinama 
aukštai ore, kaip kariniai vadai nori, tai 
radiacija pasklistų ties priešo tankais, 
bet ugnis pridarytų žemėje nuostolių. Jei
gu sprogtų žemai, tai paliktų visą debesį 
medžiagos su radiacija.

Aukštai sprogdinant, radiacija ilgai ne
silaikytų. Taigi tokia bomba būtų patrauk 
Ii ją turinčiai valstybei ir gali būti be di
desnių svyravimų panaudota.

Tikintiesiems ginti komiteto dokumentai

AMINAS DAR TIKISI GRĮŽTI
Dabar Saudžio Arabijoje gyvenąs buvęs 

Ugandos dilktatūriškas prezidentas Ami
nas dar tiki, grįžti valdyti.

Sako, krašte jo laukia 13.000 galinčių 
kovoti šalininkų, kuriems valdžiai perim
ti tik reikia ginklų.

Tikinčiųjų teisėms ginti 
Katalikų (Komitetas 
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Valstybinio saugumo komiteto darbuo
tojai, apkaltinę tarybinės santvarkos šmei
žimu, suėmė keturis kovotojus už Lietuvos 
tikinčiųjų teises: Povilą Buzą, Anastazą 
Janulį, Genovaitę Navickaitę ir Oną Vit
kauskaitę. Suimtiesiems iškeltos baudžia
mosios bylos. Visuotinai tvirtinama, kad 
jie būsią baudžiami už Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos gaminimą ir platini
mą.

Ar suimtieji — Buzas, Janulis, Navic
kaitė ir Vitkauskaitė — yra nusikaltėliai? 
Ne! Mes apklausėme daugelį šiuos suim
tuosius gerai pažinojusių žmonių — jie 
visi tvirtino, kad suimtieji yra dori lietu
viai ir pavyzdingi katalikai, kuriems tik 
pavydėti galima jų moralinio kilnurfio. 
Tokius žmones kaltinti tarybinės santvar
kos šmeižimu bei juodinimu yra nesąži
ninga ir žema.

Jei tarybinėje Lietuvoje nebūtų pažei
dinėjamos elementarios tikinčiojo žmo
gaus teisės ir jei nebūtų stengiamasi Reli
ginių susivienijimų nuostatų ir įvairių 
nepaskelbtų instrukcijų pagalba adminis
truoti Bažnyčią, nebūtų nė Kronikos, re
gistruojančios tikinčiųjų bei Bažnyčios 
diskriminacijos faktus.

Lietuvos tikintieji nuolat susiduria su 
įvairiais sunkumais, ir todėl visai logiška, 
kad atsiranda žmonių, kurie, norėdami 
apginti tikinčiuosius ir neturėdami jokių 
kitų priemonių, taisytinus faktus kelia į 
viešumą. Argi reikia už grotų sodinti to
kius žmones, kurie kovoja už tai, kad bū
tų laikomasi tarybinės Konstitucijos rai
dės, tarybinės Vyriausybės ratifikuotų 
tarptautinių susitarimų ir kad būtų skai
tomasi su žmogaus orumu? Tokius žmo
nes valstybė privalo gerbti. Prieš tiesą vi
siems reikia nulenkti galvas. Reikia turė
ti drąsos sąžiningai pažvelgti į padary
tas klaidas, nesvarbu, kokios didelės jos 
būtų. Skaudi iliuzija — bandyti nuslėpti 
tikintiesiems daromas skriaudas, nusikal
timus — šito siekti, kankinant nekaltus 
žmones. Ką apie šitai pasakys istorijos 
teismas?

Dievo, tiesos ir tikinčios tautos vardu 
mes jums sakome — paleiskite į laisvę 
nekaltus žmones: Povilą Buzą, Anastazą 
Janulį, Genovaitę Navickaitę ir Oną Vit
kauskaitę.
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 
nariai — kunigai: Jonas Kauneckas, Al
fonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius jr Juozas Zdebskis

KATALIKŲ KOMITETAS 
1980 m. rugpjūčio 30 d. 

Nr. 35.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
ORDINARAMS IR /KAUNO KUNIGŲ 

SEMINARIJOS REKTORIUI
Vatikano II susirinkimas dekrete „Op- 

tatam totius“ Skelbia, kad „kunigai laikys 
seminariją diecezijos širdimi ir, kiek ga
lėdami, jai mielai padės“. Todėl labai su
prantamas visų Lietuvos vyskupų ir ku
nigų rūpestis vienintele Kauno Kunigų 
seminarija. Paskutinieji įvykiai Seminari
joje verčia visus dar labiau susirūpinti 
jos likimu.

Neseniai Lietuvos kunigus pasiekė ži
nia, kad religijų reikalų tarybos įgalioti
nis Petras Anilionis įsakė pašalinti iš Ku
nigų seminarijos IV kurso klieriką Aloyzą 
Volsikį. Jis kaltinamas tuo, kad atostogų 
metu bendradarbiavęs su vadinamais „ku 
nigais -ekstremistais“, šiame įvykyje la
biausiai visus piktina įgaliotinio noras, 
jog šį klieriką pašalintų pati Seminarijos 
vadovybė. Klieriko Aloyzo Volskio pašali
nimu valdiški ateistai šantažuoja klieri
kus ir uolius kunigus, ir šitoks jų elgesys 
prašoka ne tik tarybiniais įstatymais leis
tinas ribas, bet ir bet kokį žmoniškumą. 
Lietuvos kunigai pagrįstai klausia, ar tu
ri juridinę ar moralinę teisę įgaliotinis 
taip grubiai kištis į Kunigų seminarijos 
vidaus reikalus ir ko būtų verta Semina
rija, jeigu, paklusdama neteisiai prievar
tai, pradėtų atleidinėti tuos klierikus, į 
kuriuos Bažnyčia sudeda didžiausias vil
tis? Jeigu klierikas iš tikrųjų būtų nusi
kaltęs tarybiniams įstatymams, tam rei
kalui yra prokuratūros, teismai, tačiau 
niekada negalima sutikti, kad prokuroro 
pareigas neoficialiai eitų Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis, kuris, bijodamas 
palikti savo nusikalstamos veiklos pėdsa
kus, žodžiu prievartauja Seminarijos Rek
torių ir Ordinarus būti jo nusikaltimų 
bendrininkais.

Vatikano II susirinkimo dekrete „Pres- 
byterorum ordinis“ rašoma: „Mūsų sielų 
Ganytojas ir Vyskupas taip įsteigė savo 
Bažnyčią, kad Dievo tauta, kurią išrinko 
ir įgijo savo krauju, visuomet ir ligi pa
saulio pabaigos galėtų turėti savo kuni
gus, kad krikščionys niekad nebūtų kaip 
avys, neturinčios piemens“. Šių metų va
sarą Seminarijos vadovybė nusiuntė į 
Vilnių Religijų tarybos įgaliotinio patvir
tinimui 36 naujus kandidatus, o šis 12 
kandidatų atmetė.

Praėjusiais metais vienuolikai kandida
tų buvo sukliudyta įstoti į Kunigų semi
nariją. Ši apverktina padėtis tęsiasi jau 
ketvirtą dešimtmetį, ir nesimato galo, — 
Religijų reikalų taryba šimtams geriausių 
kandidatų sukliudė pasiekti kunigystę. 
Jeigu ne šitas, ateistinio fanatizmo inspi
ruotas ir Seminarijai primestas klierikų 
limitas, dabar Lietuvoje būtų keliais 
šimtais kunigų daugiau, negu jų faktiš
kai turime.

Ypač skaudi Kunigų seminarijos vie
ta, kad kandidatų priėmime lemiamą žodį 
taria ne Seminarijos vadovybė, ne Ordi
narai, o ateistinės valdžios pareigūnai su 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniu prieša
kyje. Bažnyčios griovėjai stengiasi, kad į 
Seminariją patektų kuo daugiau kandida
tų, neturinčių kunigystės pašaukimo, be 
geros fizinės ir psichinės sveikatos arba 
net priverstų bendradarbiauti su Valsty
binio saugumo organais. Lietuvos kunigai 
jau seniai kalba, kad šitokia padėtis Ku
nigų seminarijoje labai kenkia Bažnyčiai 
ir energingomis visų pastangomis privalo 
būti taisoma. Niekuo negalima pateisinti, 
kad netinkami klierikai demoralizuotų Se
minarijos dvasią, o tapę kunigais — ir vi
są divasiškij ą.

Mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvos Ordi
narai ir Seminarijos vadovybė, nepaisant 
sunkių sąlygų, turėtų labiau ginti geruo
sius kandidatus bei Seminarijos auklėti
nius, o valdžios organų siunčiamus ar 
šiaip netinkamus kandidatus nukreipti į 
pasaulietinį gyvenimą. Vatikano II susi
rinkimo „dekrete apie kunigų ruošimą“ 
kategoriškai teigiama, jog „Atrenkant ir 
tiriant kandidatus, visuomet elgtinasi reik 
liai, nors kunigų ir labai stigtų, nes Die
vas neleis savo Bažnyčiai stokoti darbi
ninkų“.

Lietuvos kunigai taip pat yna įsitikinę, 
kol Kunigų seminarija neturi veikimo 
laisvės, kad patys Ordinarai, kunigų pa
dedami, pasirūpintų, jog visi Religijų rei
kalų tarybos atmesti geri kandidatai ga
lėtų mokytis, auklėtis ir tinkamu laiku 
gauti kunigystės šventimus.

Baigdami svarstyti kelias Kunigų se
minarijos problemas, mes norime užtik
rinti tiek Seminarijos vadovybę, tiek Or
dinarus, kad visi Lietuvos kunigai jus 
rems šventose pastangose išlaikyti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios širdį — Kunigų 
seminariją — sveiką ir pajėgią išleisti 
uolius Kristaus vynuogyno darbininkus. 

TTG Katalikų komiteti nariai — kunigai,
Jonas IKauneckas
Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Vincas /Vėlavičius 
Juozas Zdebskis

„PRAVDA“ NEPATENKINTA 
KOMUNISTŲ PARTIJOMIS

„Pravda“ pareiškė nepasitenkinimą kai 
kuriomis Vakarų komunistų partijomis, 
kurios neremia Maskvos dėl jos požiūrio 
į Lenkijos įvykius. Taip, sako, laikosi 
ypač eurokomunistinėmis save laikančios 
partijos.

Nors nepasakyta, kurios tai partijos 
yra, bet ir taip aišku, kad Ispanijos ir Ita
lijos. Tų kraštų partijos jau yra pakalti
nusios Sov. Sąjungą, kad ji naudojasi ka
rine jėga ir daro spaudimą Lenkijai. Ita
lijos partija net pagrasino, kad ji nu
trauk su Maskva ryšius, jei bus einama 
prievartauti Lenkijos nepriklausomų pro
fesinių sąjungų.

DUOTI AR NEDUOTI ©AUGIAU 
GRŪDŲ?

Dar nebūdamas prezidentu Reaganas 
pažadėjo atšaukti draudimą parduoti Sov. 
Sąjungai neribotus kiekius grūdų. Pagal 
ankstesnį susitarimą parduodama kasmet 
po 8 mil. tonų. Praeitais metais buvo at
sisakyta papildomai parduoti dar 17 mil. 
tonų, bet Sov. Sąjunga, kiek jai trūko, pri
sipirko Kanadoje, Australijoje, Argenti
noje ir Brazilijoje.

Kol kas JAV ministerių kabinetas reika
lo neišsprendė. žemės ūkio ministeris 
Block, kuris pats yra ūkininkas, įrodinė
ja, kad krašto ūkininkai žlugdomi, jei grū
dai neparduodami, o valstybės sekreto
rius gen.Haig tvirtina, kad dabar ne lai
kas rodyti Sov. Sąjungai taikų mostą.

7 dienos
— Frankfurte (Vokietijoje) apie 15.000 

dalyvavo protesto demonstracijoje prieš 
JAV, kad remia EI Salvadoro karinę vy
riausybę.

-— Orleano vyskupas, iš Lenkijos kilęs 
žydas, į katalikybę perėjęs Prancūzijoje 
nacių laikais (jo motina žuvo Aušvice) 
Jean-Marie Lustiger būsiąs paskirtas Pa
ryžiaus arkivyskupu ir pakeltas į kardi
nolus.

— Prancūzija pristatinėja su Iranu ko
vojančiam Irakui moderniausius bombo
nešius.

— Jungtinių Tautų maisto ir žemės 
ūkio organizacijos apskaičiavimu, 1981- 
1982 m. grūdų reikia užauginti 62 mil. to
nų daugiau negu iki šiol, kad žmonės ne
badautų.

— Atsistatydino Norvegijos ministeris 
pirmininkas Norli, ir tas pareigas perėmė 
valdančioje darbo partijoje ypač populia
ri moteris Gro Harlem Brundtland, kurios 
vyras, be kita ko, yra žymus konservato
rių partijos narys.

— Kinijoje ruošiamasi teisti Mao Ce- 
tungo brolio sūnų, kuris yra valdęs kraš
to šiaurės rytų sritį ir paskutiniais metais 
turėjęs didelį dėdės pasitikėjimą, ir 12 bu
vusių aukštųjų karininkų.

— Sutinkant naujuosius, gaidžio, me
tus, Kinijos sostinėje Pekine tiek buvo 

.leidžiama fejerverkų, kad net 85 apdegę 
žmonės atsidūrė ligoninėje.

— Nepaisant oficialių draudimų, 1980 
m. pirmąjį pusmetį Europos Ekonominė. 
Bendruomenė pardavė Sov. Sąjungai at
piginto maisto iš savo sukrautų atsargų 
už 305 mil. svarų (1979 m. per tokį pat 
laiką title, už 216 mil. sv.).

— Afganistano sostinėje Kabule labai 
prasidėjęs banditizmas ir plėšikavimas — 
pasipriešinusieji šaudomi (provincijoje 
padėtis esanti dar baisesnė).

— Tvirtinama, kad kovo mėn. biudžete 
Britanija pakels mokesčius už gėrimus, 
tabaką ir petrolį ir iš pakėlimo tikisi su
rinkti tarp 800 milijonų ir milijardo sva
rų pramonei paremti.

— Indijos mieste Bangalorėje užsidegė 
cinko palapinė, ir žuvo 64 žmonės.

— JAV biudžeto direktorius Stockma- 
nas buvo pasiūlęs ketvirtadaliu sumažinti 
užsieniams skiriamąją paramą, bet įsiki
šo valstybės sekretorius gen. Haigas, ir 
numatytieji apkarpymai buvo atmesti.

— Graikijos sostinėje Atėnuose sugriu
vo dalis futbolo stadiono, 21 žuvo, 54 su
žeisti.

— JAV buvo suruošti didžiuliai manev
rai, kuriuose dalyvavo 400 bombonešių ir 
tankai.

— Amerikietė žvejo našlė Honour 
Brown iškėlė vyriausybei bylą, reikalau
dama' 2,2 mil. dolerių ir tvirtindama, kad 
jos vyras ir kiti žvejai nebūtų plaukę žve
joti, jei oro biuras būtų paskelbęs teisin
gas žinias apie orą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS

SESIJA
1980 m. gruodžio 29-31 d.d. Adelaidėje, 

dalyvaujant joje PLB pirmininkui Vytau
tui Kamantui ir J.E. vyskupui Vincentui 
Brizgiui, savo nutarimuose pasveikino lie
tuvių tautą, esančią pavergtame krašte ir 
siekiančią nepriklausomybės atstatymo; 
kvietė visus Australijos lietuvius dar dau
giau įsijungti į tautinį darbą; prašė rū
pintis jaunimo organizacijų stiprinimu; 
ragino remti vienintelę lietuvišką Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje lėšomis ir 
mokiniais bei mokytojais; pasisakė už po
litinės veiklos stiprinimą Bendruomenė
je; apgailestavo JAV lietuvių tarpe vyks
tančius nesklandumus; pritarė PLB Valdy 
bos 'vykdomam Lietuvos laisvinimo darbui 
ir kvietė visus lietuvius jį visokeriopai 
paremti savo talka ir lėšomis; prašė LB 
apylinkes ir seniūnijas ruošti Nepriklau
somybės šventės minėjimus ir telkti lė
šas Lietuvos laisvinimui ir lietuvybės iš
laikymui pagal aukotojo valią Lietuvių 
Bendruomenei ar kitoms organizacijoms; 
pritarė ir kvietė Australijos lietuvius 
remti kun. Kazimiero Pugevičiaus vado
vaujamą Lietuvių Informacijos Centrą 
New Yorke; pageidavo, kad tarp VLIKo 
ir PLB būtų tvirtesni ir glaudesni ryšiai,

'bendradarbiaujant polit. plotmėje; pra
šys Australijos vyriausybę, kad ji rem
tų ir reikalautų tarptautinėse institucijo
se Sovietų Rusijos dekolonizavimo ir Ri
bentropo- - Molotovo pakto panaikinimo, 
prašė, kad kitas Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas būtų ruošiamas 1986 me
tais Australijoje ir pažadėjo jį visaip 
remti; pageidavo, kad būtų reguliariai 
šaukiamos lituanistinių mokyklų mokyto
jų konferencijos ir pasitarimai. Visi nu
tarimai buvo vienbalsiai priimti.

Sesija taip pat pasveikino įvairius Aus
tralijos vyriausybės pareigūnus, dvasiš
kius ir lietuvių institucijas.

PINKOWSKIO ,VIETĄ UŽĖMĖ 
GENEROLAS JARUZELSKIS

Komunistų partijos centro komitetui su
sirinkus, atsistatydino Lenkijos ministeris 
pirmininkas Pinkowskis, kuris tose parei
gose neišbuvo nė pusmečio. Į jo vietą pa
skirtas gen. Jaruzelskis, kuris ligi tol bu
vo krašto apsaugos ministeris.

Centro komitetui posėdžiaujant, strei
kai plėtėsi krašto pietvakariuose: darbi
ninkai reikalavo leisti jiems naudotis va
sarvietėmis ir klinikomis, kuriomis ligi 
šiol vien tik partija naudojosi. Spaustuvi
ninkai sulaikė „Trybuna Ludu“, nes jiems 
nepatiko, kas ten rašoma. Rytų Vokietijos 
ir Čekoslovakijos spauda ir Lenkijos vy
riausybės nariai puolė profesines sąjun
gas. O JAV valstybės departamentas bu
vęs įsitikinęs, kad tik laiko klausimas, 
kada rusai kariškai įsikiš.

Ūkininkų profesinės sąjungos teismas 
nesutiko įregistruoti.

Partijos centro komitete partijos vadas 
Kania sakė, kad rusai gali nebeišlaikyti, 
matydami chaosą Lenkijoje.

PREZ. (REAGANAS SUSIRŪPINĘS JAV 
DEPRESIJA

Prez. Reaganas įspėjo Ameriką, kad 
ekonominė represija yra pasiekusi tris
dešimtųjų metų laipsnį, dėl to teks imtis 
nemalonių priemonių tvarkytis. Kai rug
sėjo 30 d. baigsis finansiniai metai, tai fe
deralinis biudžetas rodys apie 80 milijar
dų dolerių nuostolį. Taigi biudžetas bus 
smarkiai apkarpytas, nors ir dabar dar 
vis žadama, kad trejetą metų bus 10 pro
centų sumažintas pajamų mokestis.

KETURI SUIMTIEJI
JAV grupė Helsinkio susitarimų vykdy

mui remti „Helsinki Watch“ iš New Yorko 
savo aplinkrašty spaudai išvardino tuos 
asmenis, kurie, Madrido konferencijai be- 
vykstant, buvo suimti bei nuteisti už po
litinius ir religinius nusistatymus Sovietų 
Sąjungoje. Jų tarpe keturi lietuviai: Ona 
Vitkauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Povi
las Buzas ir Vitas Abrutis.

Helsinki Watch pirmininkas Robert L. 
Berstein laiške Sovietų užsienio reikalų 
viceministeriui Leonid Ilyichev rašo, kad 
šiuometinė ardštų banga Sovietų Sąjungoj 
aiškiai nusižengia Helsinkio akto žmogaus 
teisių nuostatams ir kad pozityvios akci
jos yra laukiama iš Sovietų pusės.

Apie suimtuosius lietuvius taip rašoma: 
Dvi moterys, Ona Vitkauskaitė ir Geno

vaitė Navickaitė, buvo nuteistos 1980 m. 
lapkričio 24-25 d.d. už Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos perrašinėjimą. Vit
kauskaitė nuteista 1 su puse metų lagerio, 
Navickaitė — 2 metų lagerio.

Povilas Buzas nuteistas 1980 m. lapkri
čio 24-26 d.d. 1 su puse metų lagerio už 
pogrindžio spaudos platinimą.

Vitas Abrutis buvo nuteistas 2 su puse 
meto lagerio už pogrindžio spaudos plati
nimą.

RYTŲ (VOKIETIJA PRAŠOMA PALEISTI 
POLITINIUS KALINIUS

Amnestijos internacionalas kreipėsi į 
Rytų Vokietiją, Skatindamas gerbti žmo
gaus teises ir paleisti politinius kalinius.

Internacionalo turimais duomenimis, 
kiekvienais metais ten įkalinama daugiau 
kaip po 200. Neoficialiomis žiniomis, poli
tinių kalinių R. Vokietija gali turėti iki 
7.000.

Tiesa, ilgiau kalėjime palaikytus kali
nius už išpirkas ji atiduoda Vakarų Vo
kietijai, bet tai nėra priimtina išeitis, dėl 
to amnestijos internacionalas reikalauja 
be jokių sąlygų visus paleisti.

1
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NAUJOS
ALBINO BARANAUSKO ,,VINCO 
MAZURKEVIČIAUS ROMANAS“

Skaitytojai patenkinti džiaugėsi, kai vie
nas po kito jiems buvo pateikti net trys 
stambūs tomai Albano Baranausko kūri
nio „Rudenys ir pavasariai arba Užplynių 
Pultinevičius namie ir svetur“. Džiaugtis 
iš tikro buvo ko. Kol jis savo herojus ve
džiojo po gfmtąjį kraštą, skaitytojams pro 
akis bėgo Lietuvos vaizdai, su šiluma 
piešiami. O kiek nuotykių, jumoro ir viso
kios linksmybės patirta iš tų daugelio 
šimtų puslapių, parašytų talentingo pasa
kotojo! Kūrinio literatūrinę vertę liudytų 
tai, kad už pirmąjį šio darbo tomą rašyto
jui buvo paskirta LRD premija.

Čikagiškis Lietuviškos knygos klubas 
1980 m. išleido naują Albino Baranausko 
knygą, pavadintą Vinco Mazurkevičiaus 
romanas, šįkart mažesnę — 280 puslapių 
(kaina 6 dol). Viršelį ir aplanką jai piešė 
Petras Aleksa. Bet ir šitas ypač išradingai 
sukomponuotas ir parašytas tokia pačia 
gero pasakotojo ranka. Pasakoja mums 
rašytojas, kaip tikras visažinis, taip tik
roviškai jam viskas plaukia: ir intriga pa
vyzdingai rutuliojama, ir jumoro apstu, 
ir sakinys visur pavyzdingas.

Ir istorija originaliai sudėstyta. Knygo
se dažniausiai būna meilės trikampiai. A. 
Baranauskas, gali sakyti, sudarė meilės 
keturkampį. Likimas taip lėmė, kad vie
noje stovykloje Vokietijoje anuo metu at
sidūrė dvi jaunuolių poros: kriaučiukas 
su sužadėtine ir mokytojas su sužadėtine. 
Dabar Vakarų pasaulio miestuose kai kur 
jau įprasta keistis žmonomis. A. Baranaus
ko romane pasikeičiama sužadėtinėmis. 
Mokytojo inteligentiška sužadėtinė susi
žavi kriaučiukas, gal ne tiek juo pačiu, 
kiek jo ta praktiška profesija, kuri svetur 
užtikrina duoną. O mokytojas suartėja su 
ta paprasta praktiška mergina, kuri buvo 
kriaučiuko išrinktoji.

Istorija nebloga ir papasakota gerai. 
Vaizduojama paskutinieji karo metai ir 
tas pokario laikotarpis, kai lietuviai pa
bėgėliai dar tebesitrynė stovyklose. Tai 
romane mums bėga prieš akis ir tų mei
lės istorijų vaizdai, ir stovyklinio gyveni
mo nuotykiai, ir išradingi nuotykiai tų 
tautiečių, kurie duoneliaudami ėjo per 
Bavariją, ieškodami sau ir artimiesiems 
papildomo kąsnio. Rašytojas jau ir anuo
se ,,Rudenų ir pavasarių“ tomuose yra at
kreipęs skaitytojų dėmesį į Bavariją, bet 
daugiau tik į aplinką. O šičia jau suveda 
į pažintis su žmonėmis, bet vis pažvelgda
mas i juos daugiau servantiška akimi — 
su juoku, kaip į ypatingus padarus. (k,b).

ALGIRDO LANDSBERGIO „TRYS 
DRAMOS“

Algimanto Mackaus Knygų leidimo fon
das išleido naują Algirdo Landsbergio 
knygą, pavadintą „Trys dramos“ (172 
psl., kietai įrišta, viršelis pieštas Z. Sodei- 
kienės).

Iš tikro tai nebe nauji dalykai, tik jie 
šįkart čia išleidžiami vienoje knygoje. 
Pats stambiausias, melotragikomedi- 
ja „Paskutinis piknikas (arba Seniosios 
Lietuvos gegužinė Naujojoje Anglijoje )“, 
yra jau išleistas ir anglų kalba. Į realiz-

Domas Bumeikis

Žemaičio atsiminimai
Oras pradėjo smarkiai šilti. Bet blo

giausia, kad dingo tas lengvumas, tie ne
matomi sparnai. Tuojau už Voveraičių, ei
damas pro palinkusiąją pušį, kuri stovi 
jau visai baigiant pereiti ilgąsias pievas, 
prisiminiau, kad čia kartais plėšikai pa
stoja keleiviui kelią ir apkrausto jo kiše
nes. Kažkada vieną salantiškį žydą šioje 
vietoje net užmušė, bet jo kišenėse teradę 
tik 20 kapeikų. Pasidaro vis dėlto nejau
ku, nors ir dien, ne naktis. O mano kiše
nėje plėšikas rastų daugiau nei pas tą žy
dą.

— Stoj! — išgirdau iš už karklyno. Net 
šiurpas nukrėtė. Tuojau pat pasirodė du 
uniformuoti vyrai. Tai buvo vadinamieji 
Rubrikai, trečiosios linijos saugai. Jie vi
sada slaptai pakeliuose tykojo kontroban- 
dininkų.

— Ką čia turi? — paklausė priėję.
— Nieko pavojingo. Jau tikrino Klibių 

kardone.
— Vistiek parodyk!
Kiek pasiknisę, ir šie už to pusbutelio. 

Paaiškinu, ir jie patikėję leidžia eiti.
Oras darosi karštas ir tvankus, slopus. 

Dingo paukščiai, kurie ryte linksmai čiauš 
kėjo. Varnos, pritūpusios pašalėse, kiūto. 
Pagal žmonių priežodį, tatai reiškia oro 
pablogėjimą: žiemą atodrėkį, vasarą aud
ra. Užsimaunu ant kojų savo naginaites. 
Kurpes pririšu prie kuprinės. Tikrai taip 
gera ir lengva eiti. Ir dėl ko iš pat ryto 
neapsiaviau jcmis?
Aukštlkalvių dvaro kumečiai piauna do
bilus. Kiek jų? Penkiolika. Jie dažnai 
marškinių rankovėmis braukia nuo kaktų 
prakaitą. Ūkvedys šallkauškis, baltu švar
keliu apsivilkęs ir lineiką apsižergęs, va
žinėja laukais.

Dvaro sodyba pačioje kalvos viršūnėje. 
Trobesiai visi akmeniniai, čia nemažai le
dynas paliko to turto. Ir Kauno miesto

KNYGOS
mą linkusiam skaitytojui (ar žiūrovui, jei 
veikalas būtų vaidinamas) tai pats įdo
miausias kūrinys. Jame vaizduojami pasi
ruošimai tradicinei senųjų lietuvių gegu
žinei JAV. Paskutinei gegužinei, nes to
kiai tradicijai priėšinasi naujai atkeltas 
jaunas kunigas ir į ją kreivai žiūri sumo- 
dernėjęs jaunimas, kuriam rūpi savi fes
tivaliai. Tačiau veikalo pabaigoje dingsta 
priešiškumas tarp senųjų ir jaunųjų, nes 
buvusių gegužinių vadovai sutinka perim
ti jaunimo festivalių vadovybę.

Pirmuoju knygoje spausdinamasis far
sas ^Barzda" atrodo sceniškai sudėtingas. 
Jame nemaža prifilosofuojama, kol paga
liau po daugybės nuotykių barzdotam jau
nuoliui nuskusta barzda.

Trečiasis dalykas — vieno veiksmo dra
ma „Sudiev, mano karaliau“ — yra seno 
aktoriaus ir jaunos aktorės drama, kuri 
susišaukia su pasakojimu apie pasenusį 
karalių Dovydą — jam pašildyti į lovą 
būdavo guldoma sunamietė Abisagė.

Visi trys dalykai skirtingo pobūdžio, tai
gi geras pasirinkimas, jei kas ieškotų, ką 
čia imtis vaidinti. O kai beveik niekas da
bar tokių dalykų nebeieško, grožėtis ga
lima ir kaip dramine forma parašytais li
teratūros kūriniais. (sb.)

ISPANŲ NOVELĖ
Nemaža ir lietuvių mėgsta paatosto

gauti Ispanijoje. Sako, šilta, nebran
gu. O Ispanijoje, žinoma, susitinkama ir 
su ispanais, iš tokių susitikimų bandoma 
pasidaryti išvadas, kas tai per tauta, kas 
per žmonės.

Susitikimai, be abejo, būna trumpi ir 
neleidžia labiau įsigilinti ir perprasti 
žmonių. Tautos dvasią giliau pažinti gali 
padėti knygos. Kaip tik dabar Lietuviškos 
knygos klubas Čikagoje išleido Povilo 
Gaučio sudarytą ispanų rašytojų novelių 
antologiją, pavaidintą Ispanų novelė. Stam
bi antologija — net 486 puslapiai. Kaina 
10 dol.

Sudarytojas - vertėjas knygą aprūpinęs 
ir įvadiniu straipsniu, supažindinančiu su 
žymiais ispanų novelės atstovais.

Vertimai pateikiami 23 autorių novelių, 
kai kurių tik po vieną kūrinį, o kai kurių 
ir po 2-3. Pirmuoju kūriniu knygoje eina 
„Don Kichoto“ autorius Cervantes nove
lė „Rinkor.etas ir Kordadilijus“. Daugu
mas autorių yra iš naujesniųjų ir naujau
sių taikų, kai kurie čia atstovaujamų ra
šytojų vardai lietuviams net ir negirdėti. 
Bet kai kurių po vieną kitą knygą jau bu
vo išleista ir nepriklausomoje Lietuvoje 
(Blasco Ibanez, Unamuno).

Dabar dažnai tarp vyresniųjų lietuvių 
pasigirsta skundų apie vienišumą. O kie
no akys dar pakenčiamai veikia, tai 
tokią knygą skaitydami užmirš ir 
vienišumą ir turės džiaugsmo, gilinda
miesi j ispaniškąjį pasaulį.

JUOZO KAPAČINSKO „SPAUDOS 
BARUOSE“

Teko skaityti Juozo Kapačinsko atsi
minimų knygą „Siaubingos dienos“. Joje 
yra įdomių vaizdų iš karo meto.

O dabar jis išleisdino jau trečią knygą 
— Spaįudos baruose (išleido Čikagos Lie-

gatvės grįstos šio krašto akmenimis. Nuo 
sodybinės kalvos nusileidus apie porą ki
lometrų iki Kūlupėnų kaimo yra lyguma. 
Palikus tą lygumėlę ir jos gale buvusią 
karčiamą, keleivį pasitinka labai gražus 
Kūlupėnų kaimo beržynas. Iš tolo atrodo, 
lyg didelėje šventykloje milžiniškos žva
kės. Baltos baltos su žaliomis liepsnomis 
galūnėse. O kitoje kelio pusėje priėšais 
beržyną varžėsi su juo gražumu, jaunas 
uosynėlis. Atrodė, kad tą uosynėlį žmo
gus tyčia užsodino čia, idant tas gražusis 
beržynas perdaug nesipūstų. Bet čia sutik
tas žmogus papasakojo, kad tas uosynėlis 
atsiradęs „cudauna“. Augę čia karklynai 
ir kitokie krūmynai. Vieną žiemą ūkinin
kas tuos krūmus iškirtęs plynai. Pavasa
rį vietoje buvusių krūmų kad sužėlę uo- 
siukai taip tanikiai, tai kiti krūmai jų ne- 
benugalėję. Taip tas uosynėlis, kaip nen
drynas, ir palikęs.

Ties pat Kalnalio maldkaimiu, dešinėje 
kelio pusėje, klaikiai stūkso buvusio Pla
telių dvaro vėjinio malūno akmeninės ap
valainos tarsi bokštas sienos, žmonės pa
sakojo, kad kai malūną pastatė ir užkėlė 
stogą ir sparnus, kilusi audra nuvertė ir 
stogą ir sparnus. Daugiau dvaras nebe
mėginęs atstatyti. Dabar tose sienose gy
vena būrių būriai žvirblių ir bokštinių 
blezdingų.

Nusileidęs staigia pakalne žemyn, pasu
kau į dešinę siauru keliu — į senosios Im
barės dvarą, nes pro čia arčiausiai galė
jai pasiekti Platelius.

Per Salantos upę tilto nebuvo, tik žmo
nėms pereiti permestas mažumą aptašy
tas rąstas. Tuo siauručiu lieptu persikė
liau į kairįjį Salantos krantą.

Buvo jau pats pusiaudienis. Oras dar 
labiau sušilo, ir pasidarė taip slopu, kad 
spauste spaudė prigulti kur nors pavėsy 
ir numigti pokaičio. Laimei, čia dar pie

PREMIJUOTAS „POSTAGE STAMPS 
OF /LITHUANIA“

New Yorko Lietuvių Filatelistų Draugi
jos leidinys — albumas apie Lietuvos paš
to ženklus su dr. Kosto Jurgėlos istorine 
Lietuvos pašto — susisiekimo apžvalga ir 
kelių autorių straipsniais apie pašto ženk
lų laidas su statistika — susilaukė trijų 
premijų. Filatelijos parodos Milane ir Bu
enos Airese šiam leidiniui paskyrė „ver
meil“ medalius su diplomais. Tai antroji 
premija po aukso medalio. Šiomis dieno
mis Chicago Philatelic Society šiam leidi
niui paskyrė vieną iš dviejų jos Skiriamų
jų medalių.

Kazio Motuzo ir jo bičiulių leidinys apie 
Lietuvos pašto ženklus yra skoningai iš
leistas ir suredaguotas ir daugelio laiko
mas pavyzdžiu kitoms tautoms.

Tai bus maloni žinia filatelistams Lie
tuvoje. Deja, Lietuvos okupantas to leidi
nio neįsileidžia. (ELTA) 

tuvių literatūros draugija, 216 psl., kietai 
įrišta).

Knygą autorius ir šitą pavadinęs atsi. 
minimais. Pirmasis didesnis jos skyrius iš 
tikro ir yra atsiminimai, čia J. Kapačins- 
kas pasakoja apie savo darbą „Sandaro
je“, kai, jau pensininkas, nuėjo M. Vai
dybos padėjėju ir išdirbo tame laikrašty
je iki redaktoriaus mirties.

Kiti skyriai yna daugiau apžvalginė 
Amerikos lietuvių istorija (Tėvynės Mylė
tojų Draugija, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, Amerikos Lietuvių Taryba, 
Lietuvių Taryba, Lietuvių Bendruomenė 
Amerikoje ir kelios kitos žymiosios). At
skirame skyriuje duodama žinių apie Mar 
ąuette Parko lietuvių veiklą. Paskutinioji 
dalis — kelionės įspūdžiai, skaitytojų at
siliepimai apie J. Kapačinsko knygas, jų 
recenzijos ir žiupsnis žinių apie save.

(k.p.)

„LIETUVIS ŽURNALISTAS“
Lietuvių Žurnalistų sąjunga, kurios 

centras dabar yra Los Angeles mieste, tu
ri ir savo žurnalistinę spaudą — neperiodi
nį žurnalą „Lietuvis žurnalistas“, kurį re- 
daiguojaR. K. Vidžiūnienė ir G. Juodgudis. 
Praeitų metų pabaigoje pasirodžiusio 
Nr. 9 vedamajame, tur būt, taikliai nusa
komas to žurnalo pobūdis: „Sakyčiau, 
,Lietuvis žurnalistas“ yra šeimos reika
las, pasidalinimas mintimis ir informacijo
mis apie kitus tą patį darbą dirbančius, 
svarstymas mums bendrų problemų, iškė
limas r.aujų minčių“. Tai tos visokios viso
kiausios problemos ir svarstomos.

O kas toli nuo Amerikos įgyvenantį 
skaitytoją stebina, tai tasai straipsnių ant. 
raščių suamerikietinimas — tos didžiosios 
raidės kiekvieno žodžio pradžioje: „Nuo 
Asmens Prie Dalyko“, „Spauda Tarpusa
viu Santykių Formavimo Rolėj“, ,,Nesu- 
glauskime Sparnų“, Apie Spaudos Leidi
nių Išvaizdą“ ir t.t. Argi žurnalistai tokia 
forma norėtų pradėti pasiduoti amerikie
tiško virimo katilui? Amerikos lietuvių ki
ta spauda dar nėra perėmusi to amerilko- 
nizmo. O Britanijoje, kurios angliškoji 
spauda taip pat nesinaudoja tokia forma, 
neit nesmagu žiūrėti į „Lietuvio žurnalis
to“ tą suiamerikoninimą.

vos tebebuvo nenušienautos ir tebežydėjo 
tūkstančiai pievinių gėlių. Atokiau nuo 
kelio augusi skarota laukinė obelė teikė 
malonų pavėsį. Kas begali būti malones
nio, kaip tokiu metu išsitiesti visu kūnu 
nenušienautoje žydinčioje pievoje! Tad 
nusiėmęs kuprinę, padedu prie obels ir 
pats atsisėdu. Patraukęs „vaistų nuo pleis 
kanų“ ir pasistiprinęs, išsitiesiu žolėje 
kaip ilgas poilsio. Nė nepajutau,kaip už
migau ir pramiegojau ligi trečios po pu
siaudienio. Taip rodė mano laikrodėlis, 
buvęs kadaise juodas, o dabar margas nuo 
daugybės rūdžių išėstų duobučių. Tas mie
las mano draugas vienuolyno miške išgu
lėjo visą žiemą po sniegu, o gal dar ir ru
dens lietūs jį maudė ilki užsnigo. Kartą, 
eidamas keleliu, kuriuo dažnai vaikštinė- 
davau su kun. Stripeika, iš po ledo pama- 
šiau kyšantį baltos grandinėlės galą. Pa
traukiu vieną kartą, antrą, ir iš po ledo 
pasirodė raudonas nuo rudžių laikrodėlis. 
Parsinešęs nušveičiau, paskui, išmaudęs 
žibale, padėjau į šiltą pečiūrę. Po kelių 
minučių mano radinys linksmai sutiksėjo. 
Koks džiaugsmas! Iki šiol neturėjau tokio 
padaro. Nuo to vakaro su juo ir nebesis- 
kyriau, kaip su geriausiu draugu. Jis su 
manimi nukeliavo ir į tolimąjį Kaukazą. 
Čia iš manęs jį pavogė jaunas čečėnas. 
Kitą dieną atėjęs pats pasipasakojo tai 
padaręs. Kai uždirbsiąs pinigų, išpliksiąs 
iŠ savo mergaitės ir jį grąžinsiąs man. ži
noma, jis ir nemanė man grąžinti, bet su
sitikęs visada pakartodavo grąžinsiąs, net 
ir laiką nustatydavo.

Vos pasiekus Platelių dvaro miško pa
kraščius, vakaruose grasiai sudundėjo per 
kūnas. Visas vakarų horizontas užgultas 
juodų audros debesų. Dusliai dunda per
kūnas, ir be perspėjimo blykčioja žaibai. 
Imu spausti savo naginaites. Bet kur? Ap 
link jokios sodybos nematyti — tik mJ- 
kas. Spaudžiu vistiek tuo siauru keliuku, 
kuris, giliau į mišką įėjus, virto tik gy
vulių sumintu taku, kol pagaliau išsišako
jo į dvi šakas. Kuria šaka dabar eiti? O 
audra jau jau pasiveja. Pasuku į kairę la

SKAUDI SUKAKTIS
Sausio 23 d. Venezueios lietuvių kolo

nijos klebonas kun. Antanas Perkumas Al 
tamiroje, gražioje Don Bosco koplytėlėje, 
atlaikė mišias už a.a. Aldoną Eretaitę, 
mirusią 1976 m. vasario 12 d. Vokietijoje, 
Bielefoldo mieste.

Lietuvių tautos patriarchui, prof, rašy
tojui Juozui Eretui artėja liūdnos dienos, 
nes vasario 12 d. sukanka penkeri metai 
nuo jo mylimos dukters Aldonos atsisvei
kinimo su saviškiais. Prisimindami tą liūd 
-ną dieną, visi tie, kas ją pažinojo, jungia
mės drauge su jos šeima palengvinti šiam 
Skaudžiam prisiminimui.

Aldona Eretaitė, vokiečių teatrų artis
tė, gimė Kaune 1928 m. universiteto lite
ratūros profesoriaus, šveicarų kilmės Juo
zo Ereto ir jo žmonos Onos Jakaitytės šei
moje. Aldona mokėsi šv. Kryžiaus seselių 
mokykloje ir Žiburio gimnazijoje šakiuo
se.

Atvykusi į savo tėvo gimtinę Šveicari
ją, baigė vaidybos studiją Zueriche. Stu
dijoje taip stipriai išryškėjo vaidybos me
ne, kad baigusi ji buvo pakviesta tuojau 
vaidinti įvairiuose Vokietijos teatruose.

Aldonos teatriniai gabumai jau buvo 
pasireiškę nuo vaikystės dienų. Ji išaugo 
literatūrinėje aplinkoje: tėvas literatas, 
motina svetimų kalbų dėstytoja.

Stipriausiai Aldona išvystė savo teatri
nius gabumus septynerius metus dirbda
ma Mannheimo valstybiniame teatre. Kaip 
menininkė ji reiškėsi vaidindama stiprius 
charakterius, gabiai naudodamasi žestais 
ir mimika. Vaidino ji įvairiuose Vokieti
jos teatruose pačių žymiausių pasaulio 
dramaturgų veikalus. Visa siela pamilusi 
teatro meną, iki paskutinių gyvenimo die
nų dėjo į jį viską, ką jos širdis ir jausmai 
diktavo.

Bet sunkiausias vaidybos kelias prasi
dėjo tada, kai pradėjo nuo savo tėvelių 
nuslėpti sunkų ligos plėtimąsi, kai kūną 
pradėjo užvaldyti jau nebenugalima stip
rybė. Mirė pačioj jaunystėj. 1976 m. va
sario 12 d. Bielefeldo valstybinis teatras 
Vokietijoje atsisveikino su savo bendra
darbe. Palaidota Baselio kapinėse greta 
savo motinos.

Aldona Eretaitė, nors išgarsėjo vokie
čių teatruose, visuomet parodydavo išti
kimybę mūsų kraštui bei mūsų kalbai, vi
suomet spaudai primindavo savo kilmę, 
keletą kartų Europoje yra davusi lietuvių 
poezijos rečitalių.

Profesoriui Eretui Juozui, nenuilsta
mam Lietuvos mylėtojui ir kovotojui už 
jos laisvę bei jo šeimai sukakties proga 
reiškiame gilią užuojautą ir prisidedame 
maldomis už jo mylimą dukrą Aldoną. 
Caracas, 1981 m. sausio 24 d.

Aleksandra Vaisiūnlenė

NAUJA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDR. VALDYBA

Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos naujasis pirmininkas 
yra A. Pocius, vicepinm. J. Tamošiūnas, 
narė kult, reikalams A. Butkutė, sekr. I. 
Tamošaitienė, ižd. J. Krikščiūnas, narys 
švietimo reikalams P. Baltutis.

Visi jie gyvena Melbourne.

biau išmintu taku, galvodamas: jei gyvu
liai tuo taku vaikščiojo, tai turėjo kokį 
nors tiksią — vandenį ar žmonių sodybą. 
Greitai pradeda temti. Tik žaibui nutvies- 
kus begaliu matyti savo taką. Audra pa
siekė mišką, ir eglės ėmė siūbuoti tarsi 
nendrės. Kartą žaibui nušvietus pamačiau 
aikštę, kurioje stovėjo šieno kupsčiai ir 
maža daržinėlė. Tai stirnoms pašaras ir 
daržinėlė tam šienui sukrauti. Bėgte pri
bėgu daržinėlę ir, numetęs kuprinę ir laz
dą į pastogę, griebiau nešti šieną į vidų, 
kol dar mažai telyja. Tik spėju keletą 
glėbių atsinešti, ir prapliupo lietus kaip iš 
kibiro. O perkūnas tik trinksi ir trinksi, 
ir žaibai, lyg ugnies kardai, švaistosi miš
ke. Kai sušvyturiuoja žaibas, medžių ka
mienų šešėliai bėgioja, tarsi vaiduok
liai. Iš mažens labai bijojau perkūno, nes 
tai buvo piktas Dievo barimasis, betgi ir 
dabar, kad ir žinojau jau, kas yra perkū
nas, pasidarė klaiku čia vienam atsidū
rus nežinomam miške. Tačiau nėra kas 
daryti. Pasitaisęs gultą, išsitiesiu ant šie
no kampe. Kad tik neužlyja. Sutviska aki
nantis žaibas, ir tuo pačiu metu cinkteli 
skaudus ir aštrus trenksmas, ir po to 
griūva kažkur netoli medis. Į mano pasto
gę įbėga kažkokia būtybė.

Instinktyviai sugriebiau savo kvesto- 
riaus lazdą, kuri čia pat gulėjo. Per lietų 
negalėjau girdėti, ką daro tas nepagei
daujamas mano kaimynas. Labai bijojau 
vilko ir šerno. Tie du gyvūnai juk yra pik
čiausi žmogaus priešai, kaip ir žmogus 
jų. Bet kol kas toji būtybė man nieko ne
darė, nežinojau, ar ji čia tebėra, ar išbė
go, patyrusi, kad čia guli žmogus. Tuo 
tarpu audra ėmė nuplaukti į rytus. Tik 
lietus tebečiaužė, ir jo veikiamas užmi
gau, pamiršęs ir neprašytą svečią.

Nubudau jau saulei patekėjus. Mano pa
stogėje jokio gyvo padaro nebebuvo. Tik 
kelios krūvelės paliktos, kurios liudijo, 
kad nakvojau stirnelių draugystėje.

(Bui daugiau)

Su lietuviui*
fwaaulyie

PADĖKA IR SVEIKINIMAI
PLB Valdyba gražiai padėkojo buvu

siam JAV prezidentui Jimmy Carteriui
už jo rodytą dėmesį ir draugiškumą lietu
viams bei jo vestą kovą už žmogaus tei
ses, prieš jam perduodant pareigas nau
jam prezidentui. PLB Valdyba pasveiki
no naują JAV prezidentą Ronaldą Reaga- 
ną, jam pareigas perėmus, prašydama jį 
rūpintis pavergtųjų lietuvių ir kitų tautų 
reikalais.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas
Kamantas pradėjusių švenčių proga buvo
gavęs JAV prezidento Carterio sveikini
mus ir buvo pakviestas į naujo JAV pre
zidento Reagano ir viceprezidento Busho 
prisaikdinimo iškilmes Washingtone.

POPIEŽIAUS GARBĖS ŽYMUO 
dr. J. SONGAILAI

Dr. Juozas Sungaila, dabartinis PLB 
Garbės Teismo pirmininkas ir buvęs PLB 
Valdybos pirmininkas, sausio 
8 d. Toronte per kardinolą E. G. Carter} 
gavo Šv. Tėvo Jono Pauliaus II garbės 
žymenlį-kryžių „Pro Ecclesia et Pontifice“, 
kaip pripažinimą ir įvertinimą jo nuo
pelnų Katalikų Bendrijai per daugelį 
metų ir įvairiose pareigose. Dr. Sungaila 
yra aktyvus lietuvių katalikų veikėjas.

Šiuo pagerbimu buvo tinkamai įvertin
ta ir visų lietuvių veikla Kanados katali
kų tarpe.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
PIRMININKAS V. DORELIS

Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugi- 
jis (kuri atstovauja Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomenei) naujuoju pirmininku iš
rinktas Vytautas Dorelis, pakeitęs buvusį 
pirmininką Gividą M-ačanską.

Naujasis pirmininkas Vytautas Dorelis 
atsiuntė gražų laišką PLB Valdybai, 
praneišdamas -apie pasikeitimus valdyboje 
ir persiųsdamas „Pasaulio Lietuvio“ pre
numeratas bei naujo Lietuvių Fondo na
rio Adolfo Kaušinio ir jo žmonos 100 dol. 
įnašą.

ŠV. CECILIJOS CHORO SUKAKTIS
50 m. veiklos sukaktį atšventė Buenos 

Aires lietuvių šv. Cecilijos choras.
Nuolatos jis gieda Aušros Vartų parapi

jos -pamaldose ir reiškiasi pasaulietiškoje 
veikloje. Nuo 1931 m. dalyvauja radijo 
programoje, o nuo 1961 — televizijos. Cho
ras yra įdainavęs 18 plokštelių. Choro ve
dėju 40 metų iki savo mirties išbuvo V. 
Rymavičius. Dabar vadovauja P. Gudele- 
vičius, MIC.

LIETUVOS STATUTAS 
PRANCŪZIŠKAI

Lietuvos generalinis konsulas Toronte
J. žmuidzinas išvertė į prancūzų kalbą 
1529 m. Lietuvos statutą. Vienas mašin
raščio egzempliorius buvo nusiųstas Pen
silvanijos universiteto (JAV) bibliotekai.

Kiek ankstėliau Lietuvos statutas buvo 
išverstas į anglų ir rusų kalbas.

KUN. A. SAULAITIS Į PIETŲ 
AMERIKĄ

PLB Valdybos vicepirmininkas kun, 
Antanas Saulaitis, S.J., sausio mėn. pra
džioje išvyko į Pietų Ameriką aplankyti 
ten gyvenančių lietuvių, ypač jaunimo 
Pirmiausia jis lankėsi Bogotoje, Kolumbi
joje, kur su Algiu ir Laima Didžiuliais ir 
dr. Vytautu ir Nijole Stasiukynais bei 
kitais darbuotojais tarėsi lietuviškos veik
los, švietimo bei jaunimo reikalais ir pla
navo bendrus ateities darbus. Iš ten nuvy
ko į Buenos Aires, Argentiną, ir į Sao 
Paulo, Braziliją. Vasario 11-15 dienomis 
dalyvavo Pietų Amerikos Lietuvių Kon
grese Buenos Aires, Argentinoje.

„TĖVYNĖS SARGO“ PUSLAPIUOSE
„Tėvynės Sargo“ 1980 m. Nr. 3 (47) Liū

tas Grinius pasakoja apie savo tėvo, bu
vusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Gri
niaus memorandumus, kuriuos jis rašė 
vokiečiams okupacijos metais kartu su ki
tais veikėjais ir buvo už tai ištremtas. Ten 
pat spausdinamas tas memorandumas, ku
rį jis pasirašė su prel. M. Krupavičium.

šiame numeryje dar rašo S. Lūšys (Vy
riausias Lietuvos laisvės kovų veiksnys), 
prel. L. Tulaba (Krikščionys demokratai 
Italijoje), P.M. (Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos konferencija ir Tiesa 
ir melas politikoje), V. Zakarauskas (Mo
terų kunigystės klausimas), V. Bagdanavi- 
čius (Sūduvių religijos klausimas), K. 
Tautkus (Kinijos ir JAV draugystės prob
lematika), M. Gečionis (Ne didysis brolis, 
o didysis priešas), K. Bartkus (Komuniz
mo grėsmė nemažėja), J. Varnas (Išmiri
mo pranašavimas ir tėvynės meilė).
Rašoma apie mirusiuosius (kun. P. Ažu
balį, dr. J. Balčiūną, rašyt. A. Baroną, 
prof. P. Čepėną). Yra kronikos pora re
cenzijų.

NAUJA ALTA VALDYBA
Amerikos Lietuvių Taryba savo šuva* 

žiavime išsirinko naują valdybą: pdrm. dr.
K. Šidlauskas, vicepirm.— T. Blinstrubas, 
P. Dargis, dr. J. Jerome, dr. L. Kriauše- 
liūnas, dr. VI. Šimaitis ir kt.
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Bytii Lietuva
Amerikos žemyne veikianti Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjunga neseniai išleido 
Algirdo M. Budreckio redaguotą sambią 
(628 puslapių, kietai įrištą) knygą Rytų 
Lietuva, istorinių bei etnografinių studijų 
rinkinį.

Tokios knygos, be abejo, ne tik įdomios, 
bet taip pat naudingos ir reikalingos. Šis 
leidimas yra skirtas lietuviams, bet jau 
skaitėme, kad ji bus išleista ir anglų kal
ba: pats redaktorius pasiėmė išversti. O 
išleisti, tur būt, nesusidarys sunkumų, 
kaip liudija didžiulis sąrašas tų, kurie 
nepagailėjo pinigų lietuviškam leidimui: 
keletas mecenatų, davusių po 2.000 iri.000 
dolerių, būrys garbės rėmėjų (po 500, 300, 
200), rėmėjų (po 125, 120 ir žemyn iki 50 
dol.), garbės prenumeratorių, prenumera
torių, aukotojų. Geram, reikalingam dar-

Gavę iš sovietinės Baltarusijos (pogrin
džio, tokį gražų atviruką persispausdino 
Londono baltarusiai. I

Jis {skirtas paminėti (baltarusių valsty
bės 1000 metų sukakčiai {(980-1980).

Skaitytojams, be abejo, nesunku bus at
pažinti tą ženklą. Tai Lietuvos oficialus 
valstybės (ženklas, mūsų valdovų pradėtas 
naudoti XV amžiuje.

bui, pasirodo, lietuviai nesigaili pinigų. 
Tai taip pat liudija leidėjų sugebėjimą pa
siekti žmones.

Tokios knygos reikalingumą ir naudą 
labai pagrįstai savo žodyje nupasakoja 
jos redaktorius, primindamas anuos me
tus, kai buvo paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė. Lietuvos Taryba dar turėjo 
aiškintis, kokios Lietuvos ji nori, kokie 
plotai ją turi sudaryti. Norėta etnografinės 
Lietuvos su Rusijos imperijos Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų ir Gardino gubernijų 
teritorijomis, o patyliukais dar ir su Ryt
prūsiais — Mažąja Lietuva. Bet etnogra
fiškai įrodyti, kad tos sritys turi priklau
syti Lietuvai, reikia turėti pagrįstų duo
menų apie tų žemių istoriją, gyventojų ti
kybą, papročius, kalbą, tautosaką ir dar 
kita ką. O į konferencijas nusinešti ir at
sakingiems sprendėjams parodyti lietuviai 
teturėjo tik Petro Klimo studiją „Lietuva, 
jos gyventojai ir sienos“, ir ta vienintelė 
studija buvusi netobula — toli gražu ne 
viskas dar buvo ištirta ir surašyta. Ši nau
joji knyga jau yra svarus dokumentas 
ateičiai, kai kada iškils reikalas iš naujo 
svarstyti ir spręsti Lietuvos sienų klausi
mą. Deja, visiškos tobulybės, kaip redak
torius sako, ir šioje knygoje nepasisekę 
duoti, nes kai kas sensta (pvz., gyventojų 
statistika), o kai kur paliko spragos (nė
ra studijų apie tautosaką, dialektologiją, 
fizinę antropologiją, asmenvardžius, pilia
kalnius ir kita). Vadinas, iki bus pasiekta 
didesnės tobulybės, dar reikia papildomų 
specialių studijų.

Knygai ruoštasi jau seniai —atskiromis 
studijomis rūpinosi Lietuvos Tyrimo In
stitutas, bet jis nustojo veikęs nebaigęs 
darbo. Tada iniciatyvą perėmė Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos centro valdyba.

Įvadine studija (knygoje spausdinama 
prof. J. Puzino „Vilniaus 650 metų sukak
tis — miesto ar Gedimino sostinės?“ Isto
rikas J. Jurginis siūlo Vilniaus įkūrimo 
data laikyti 1323 metus, nes tada Gedimi
nas savo laiškuose pažymėjo, kad rašyta 
„mūsų mieste Vilniuje“. Pagal prof. J. 
Puziną, jau ir apie tuos istoriškai žino
mus metus tas miestas turėjo būti išau
gęs. O kasinėjamų duomenys rodo, kad ten 
baltų gyventa dar prieš mūsiškę erą. XIII- 
XIV amž. Vilnius jau buvo didelis mies
tas. Kaip R. Batūra tvirtina, Vilnius jau 
būsiąs buvęs Mindaugo sostinė. Tos prie
laidos dar esančios reikalingos stipriau pa
grįsti, bet nemaža duomenų patvirtintų, 
kad toks spėjimas teisingas.

Tą hipotezę apie galimus Vilniaus įkū
rimo metus studijoje „Rytų Lietuvos se
novės paminklai“ iškelia ir Marijus Bly
nas, nors pagrindinė jo tema yra senieji 
paminklai: Vilniaus katedra, Vilniaus mies 
to rotušė, Vilniaus pilys, Trakų pilis, Vil
niaus požemiai, Medininkų, Lydos, Gardi
no pilys, tų pastatų ir įrengimų istorijos, 
dydžiai.

Dr. Algirdas Budreckis studijoje „Įva
das į Rytų Lietuvos potamonomastiką“ 

nagrinėja upių vardus. Tie vardai rodo, 
kieno ten gyventa, nes jie dažniausiai var
tojami tie patys ir naujų gyventojų,jeigu 
senieji pasitraukia ar išnaikinami. Turi
mieji upėvardžių duomenys jam leidžia 
tvirtinti štai ką: „Vilniaus, Gardino, Su
valkų, Naugarduko ir Minsko gubernijų 
upių bei upelių, įtekančių į Nemuną ir Ne
rį, krantai priešistoriniais laikais buvo gy
venami lietuvių, sėlių ir jotvingių genčių 
— žodžiu, kalbančiųjų aisčių kalbomis, ir 
jie suteikė įvairiems vandenims savuosius 
pavadinimus.“ Tekį tvirtinimą jis paremia 
daugiau kaip 200 vandenų pavadinimais, 
nurodydamas, kaip jie bus kilę ir kaip 
kai kuriais atvejais keitęsi. Po tokių nuro 
dyrnų ir aiškinimų pasidaroma tokia išva
da: „Apžvelgdami 67 Nemuno aukštupio 
srities, kuriai teko pergyventi šešis de
šimtmečius gudinimo, upes, mes randame 
tik 10 senslaviškos kilmės upėvardžių 
(septynis slaviškus, du rusiškus ir tiktai 
vieną gudišką vandenvardį). Kitaip ta
riant, slaviškos kilmės upėvardžiai suda
ro tik 14,’09% visumos. Nenuginčijama 
dauguma upėvardžių (56) yra aistiškos 
kilmės: 19 aistiškų upėvardžių, 15 lietuviš
kų, trys jotvingiški upėvardžiai, vienas 
sėlišikas, ir 18 suslavintų aistiškų ir lietu
viškų upėvardžių. Pažymėtina, kad vienas 
vandenvardis — Narva — yra somiškos 
kilmės. Somiai, suomiška gentis, giminin
ga estams ir dabartiniams suomiams, bu
vo originalūs Pabaltijo gyventojai. Ais
čiai (lietuviai, latviai, prūsai) juos pakei
tė kaip vyraujanti kultūra maždaug 2.500 
metų prieš Kristų.“

Stambioje daugiau kaip 90 puslapių 
studijoje „Lietuvių etninė siena rytuose 
nuo padermių epochos ligi XVI amžiaus“ 
Poznanės universiteto profesorius Jerzy 
Ochmanski pačioj pradžioj šitaip parašė 
apie rytines Lietuvos sienas: „Paskutinio
jo tūkstantmečio bėgyje to krašto pinmyklš 
tis lietuviškasis elementas pamažu traukė
si į vakarus, kolonizuojančių rytų slavų 
ekspansijai, jų kalbai ir kultūrai, taip 
pat slavų ginklams spaudžiant. Maždaug 
nuo XVI amžiaus rusinu kalbinė ir kul 
tūrinė įtaka Lietuvoje nustojo savo gaju
mo, nuolatos užleisdama daugiau vietų 
lenkų kalbai ir kultūrai. Lietuvių sulenki- 
nimas etnografinės Lietuvos teritorijos 
pakraščiuose, o taip pat ir lietuvių žemių 
centre, visų pirma vyko per katalikų dva
sininkiją (jos atstovai daugiausia buvo 
lenkų kilmės) ir per mokyklas, o taip pat 
per vietinę šlėktą, kuri vėliau (XVI-XVII 
a.) įgijo lenkiškos kultūros išvaizdą.,, To
liau: „Per paskutinįjį šimtmetį Vilniaus- 
Minsko srityje lietuvių kalba pasitraukė 
150 km į vakarus. Net Lietuvos sostinė jau 
XVIII a. atsikūrė slavų aplinkoje, reiškia, 
anksčiau negu sulenkinti lietuviški kai
mai. Rytuose pasiliko tiktai didesnės ar 
mažesnės lietuvių gyvenančių salos (Ger- 
veta, Lazdūnai). Tai reiškia, kad kadaise 
čia būta kompaktinio lietuvių kalbos plo
to.“ Ir tai rašo lenkas istorikas, kuriam, 
matyti, svetimas yra noras lankstyti isto
riją. Studijoje jis apžvelgia ankstyvesnių 
istorikų tyrinėjimus, tarp jų platokai ir 
lietuvio P. Klimo, kai kur atitaisydamas 
Lietuvai nepalankių tyrinėjimų išvadas. 
Jei kur trūksta raštiškų šaltinių ar arche
ologinių duomenų, ten galima pasinaudoti 
kalbiniais šaltiniais — vietovardžiais.

Skaitydamas šią studiją, matai, kas at
sitiko suMinsku-Zaslauliu. Baltų buveinės 
mūsų eros pirmajame tūkstantmetyje sie
kė nuo Vyslos žiočių iki Cnos (Tūsnos) ry
tuose. Slavai pasirodė prie Ilmenės ežero, 
Didžiojo Naugardo apylinkėse, ne anks
čiau kaip VII amž. vidury. Kitų vietų lie
tuviškumai įrodyti profesorius naudojasi 
ir vietovardžių pavadinimais, ir tikybinių 
santykių duomenimis, ir žmonių vardais.

Zigmas Raulinaitis davęs šiai knygai 
straipsnį „Slavų kovos su Jotvingiais 
XII amžiuje“. Jiems teko gintis nuo rusi
nu ir lenkų. Marijus Blynas straipsnyje 
„Senovinės Vilniaus miesto gynybinės sie
nos“ plačiai apžvelgia tuos gynybinius pa
status. Dr. Algirdas M. Budreckis pateikęs 
gana smulkmenišką studiją „Rytų Lietu
vos vaivados ir kaštelionai XV-XVIU am
žiais“. Alicijos Rūgytės spausdinamas 
straipsnis „Vilniaus Universitetas ir tauti
nis lietuvių atgimimas“. Dr. Algirdas Bud- 
reckis studijoje „Vilniaus krašto demo
grafinės problemos“ svarsto gyventojų 
klausimą — jų tautybę, gyventojų keiti
mąsi, gyventojų statistikos patikimumą 
ar nepatikimumą. Studijoje „Rytų Lietu
vos vietovardžių žodynėlis“ jis pateikia vi
sus vietovardžius, įvadinėje straipsnio da
lyje duodamas paaiškinimų, su kokiomis 
priesagomis vietovardžiai yra lietuviški.

Statyba, ypač kaimuose, taip pat rodo, 
kuriai tautai ji yra sava. Tos srities spe
cialisto dr. Jurgio Gimbuto čia spausdi
nama studija „Rytų Lietuvos kaimų sody
bos ir trobesiai“.

Metęs įžangoje žvilgsnį į Lietuvos-Len
kijos istorinius santytkius, dr. Kazimieras 
Graužinis studijoje „Lietuvos konfliktas 
su Lenkija dėl Vilniaus ir Suvalkų žemių“ 
apžvelgia jau mūsų laikus — Curzono li
niją, derybas Kalvarijoje, Suvalkų sutar
tį, Želigovskio „sukilimą“, plebiscito ban
dymus, Hymanso projektus, neutraliąją 
zoną ir t.t. iki Lenkijos ultimatumo. Iš 
spausdintas „Laikinojo Vilniaus lietuvių 
komiteto memorialas, įteiktas Lenkijos

LIETUVOJE
MEMORIALINĖ LENTA J. 'PALECKIUI

Vilniuje, J. Janonio g-vės Nr. 4, atideng 
ta memorialinė lenta su užrašu „Siame 
name 1944-1967 dirbo pirmasis Lietuvos 
TSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo 
pirmininkas Justas Paleckis“.

Po lietuviško teksto seka rusiškas.

ĮTEIKTA SOV. SĄJUNGOS pRDINAI
Sausio 21 d., kaip rašoma „Valstiečių 

laikraštyje", Vilniuje įvyko iškilmės, ku
riose pasižymėjusiems asmenims buvo 
įteikti Sov. Sąjungos ordinai.

Spalio revoliucijos ordinas teko kam. 
partijos revizorių pirm. K. Liaudžiui, rau
donoji vėliava — kom. centro komiteto 
sekretoriui A. Brazauskui, tautų draugys
tės ordinais buvo apdovanoti tarybos prez. 
pirm, pavaduotoja L. Diržinskaitė-Piiliu- 
šenko ir kultūrinių ryšių su užsieniu pro
paguotojas „Tėviškės“ draugijos pirfm. P. 
Petronis.

Iškilmėse dalyvavo visa eilė komunistų 
partijos diduomenės. Aukšč. tarybos pre
zidiumo pirm. A. Barkauskas, įteikdamas 
apdovanojimus, ypač iškėlė P. Petronį 
kaip jautrų, žmogišką, mandagų, teisingą 
ir griežtai reikų asmenį. „Šios ir kitos sa
vybės ne mažesniu mastu pasireiškia ir 
šiuo metu, kai draugas P. Petronis bend
rauja su lietuviais emigrantais, vykdy
damas svarbias užsienio politikos funkci
jas“, sakė jis.

NAUJAS /GYVENAMASIS RAJONAS
Marijampolėje (Kapsuke) pastatytas 

K. Būgos vardo gyvenamųjų namų kvar
talas. Buvo statoma dvejus metus, ir ja
me apsigyveno 2 tūkstančiai žmonių.

Per paskutiniuosius dešimt metų mies
te buvo pastatyta 2.400 butų. Dabar kas 
penlkta šeima gyvena naujame bute, kaip 
rašoma „Tiesoje“.

IMBARĖS KOLŪKYJE (KRINTA 
KIAULĖS

Kretingos rajono Imbarės kolūkyje, kaip 
rašoma „Valstiečių laikraštyje“, pernai 
ėmė smarkiai kristi mėsos gamyba.

Rajono liaudies kontrolieriai apžiūrėję 
pamatė, kad ūkyje daug nesklandumų. 
Kiaulių patalpos šaltos, plovykla neveikė, 
mėšlui varyti kanalai pilni srutų, loviai 
nešvarūs. Ir kiaulės negaudavo reikiamo 
priedo ir kt.

Lapkričio mėn. išdvėsė 201 kiaulė. Pa
sirodo, jos buvo šeriamos apgedusių avi
žų miltais. Kolūkio specialistai ėmė slėp
ti nuostolius, o kontrolieriai nustatė, kad 
tarp 4-9 mėnesio kiaulių krito dvigubai 
daugiau, negu vadovybės pareikšta. Kolū
kis turėjo 22,2 tūkstančių rublių nuostolių.

Vyr. ūkio zootechnikas ir ūkio vedėja 
buvo nubausti. Daliniam nuostoliui pa
dengti jiems buvo sulaikyta vieno mėnesio 
alga.

vyriausybei 1923 m. rugsėjo 4 d. „Jame pa 
sisakyta dėl švietimo, pilietybės klausimu, 
dėl spaudos vargų, organizacijų, lietuvių 
tautybės engimo, dėl žiaurumų tardant. 
Žinoma, veikale trūksta duomenų apie pa
dėtį vėlesniais metais.

Iš žurnalo „Naujoji Romuva“ perspaus
dintas prof. Mykolo Roemerio straipsnis 
„Vilnius ir tarptautinė teisė“. Iš „Revue 
Baiitiąue“ perspausdintas kito tarptauti
nės teisės žinovo, prof. Domo Krivicko, 
straipsnis „Vilniaus klausimas tarptauti
nės teisės požiūriu“. Pateikiami ir prof. 
Mykolo Biržiškos išvedžiojimai „Lietuvos 
rytų ir pietų sienos“, štai kai kurie mūsų 
profesoriaus teigimai: „Pavyzdžiui, gudai 
kalba apie Vakarų Gudiją. Tačiau iš tik
ro tokios Vakarų Gudijos, kaip jie ją aiš
kina, visai nėra. Tos vadinamosios „Va
karų Gudijos“ sritys — tikrumoje tai Lie
tuvos sritys. Ir jei mes siektume jas įjung 
ti į Lietuvos valstybę, tai mūsų pretenzi
jos būtų visai pagrįstos“. Arba: „Per 20 
nepriklausomojo gyvenimo metų vesdami 
gana atkaklią kovą su Lenkija dėl Vil
niaus, mes kartu kovojome ir už 1920 me
tų Maskvos sutarties Lietuvą“. Ir profe
sorius paremia tuos teigimus, kaip ir 
anksčiau minėtasis lenkų prof. J. Ooh- 
manski.

Savo įrodymus ir išvadas pateikia ir 
prof. Zenonas Ivinskis straipsnyje „Lie
tuvos sienų klausimu: rytų ir pietryčių 
sienos“. Jis pateikia kitų mokslininkų iš
vadų, kad lietuvių yra gyventa Dniepro 
ir Berezinos aukštupiuose (prof. K. Bū
ga), o slavistas M. Vasmeris, remdamasis 
rusų metraščių vardine medžiaga, baltus 
nuveda už Smolensko, iki Tvėrės ir Kalu
gos gubernijų, iki Okos, Volgos ir Ūdros 
aukštupių. Bet po antrojo pasaulinio karo 
„Lietuva sau pageidavo tik tų plotų, ku
rie dar artimoje praeityje buvo žinomi 
kaip lietuviški“.

Knyga baigiama .Memorandumu dėl et
nografinės Lietuvos rytinių ir pietinių 
sienų“, paruoštu 1967 m. Lietuvos Rytų 
Sienų Komisijos Lietuvos Tyrimo Institu
tui. Pateikiamas ir to memorandumo ver
timas anglų kalba.

K. Barėnas

LIETUVIŠKOS LĖLĖS (NUVAŽIAVO Į 
AFRIKĄ

Sausio 27 d. į Afriką gastroliuoti išvyko 
„Lėlių“ teatras.

Nmatoma aplankyti Etiopiją, Madakas- 
karą, Seišelių salas. Repertuare, kaip ra
šoma „Tiesoje“, bus dvi pasakos: A. Ra
gauskaitės „Žvejai ir piratai“ ir S. Mi
chalkovo „Trys paršiukai“. Spektakliai 
bus atliekami lietuvių, anglų ir prancūzų 
kalbomis.

„Lėlių“ teatro vyr. režisierė A. Ragaus
kaitė sakė, kad tikriausiai Afrikos žiū
rovai labai mažai bus girdėję apie Lietuvą, 
todėl numatoma kiekvieną spektaklį pra
dėti koncertu — aktoriai ir lėlės atliks 
lietuvių liaudies dainas, pašoks šokių, o 
kad atsimintų, dar įteiks suvenyrų. Taip 
pat bus rodomi dokumentiniai filmai apie 
sovietinę Lietuvą ir Vilnių.

KAUNE SKAMBA VARPAI
Kaune iš Istorijos muziejaus bokšto 

(neprikljausomybės laikais Karo muzie
jus) 23 metai, kaip skamba kas sekmadie
nį ir kai kuriomis kitomis dienomis var
pai, kaip rašoma „Tiesoje“. Varpais skam 
binami Dvariono, Naujalio, Sasnausko, 
Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūriniai.

Tų varpų muzikos iniciatorius, prižiū
rėtojas ir atlikėjas yra žymusis kompozi
torius Viktoras Kuprevičius. Jam padeda 
jo sūnus Giedrius.

ŪKIŲ INTENSYVŪS DARBAI
Žiaurios liūtys praeitais metais labai 

pakenkė derliams. Lietuvos spaudoje ra
šoma, kad dirvoms labai reikalingos trą
šos, nes pernykščiai lietūs išplovė visas 
maisto dalis iš dirvų, o ypač nukentėjo 
kalvotosios dirvų vietos.

Dabar kolūkiuose vyksta intensyvus že
mės ūkio padangų taisymas ir vežimas 
trąšų į laukus.

NAUJAS UŽDARAS LENGVOSIOS 
ATLETIKOS (STADIONAS

Kaune, kaip rašoma „Tiesoje“, pasta
tytas naujas „lengvosios atletikos stadio
nas po stogu“.

Pastate įrengti bėgimo takai, šuolių į 
tolį, į aukštį, rutulio stūmimo patalpos. 3 
tūkst. kvadratinių metrų, esą, padengti 
sintetine medžiaga. Įrengta taip pat leng
vosios atletikos katedra su auditorijomis, 
medicinos kabinetai, reabilitacijos cent
rai, suomiška pirtis ir kt.

Tose naujosiose patalpose prasidėjo 
lengvosios atletikos pirmenybės, kuriose 
pasižymėjo E. Kotovienė 200 m. bėgime ir 
R. Valiulis. 1500 m. distanciją geriausiai 
nubėgo L. Baikauskadtė. Rutulį nustūmė 
B. Keršulienė.

Rašoma, kad M. Butkienė labai gerai 
nušoko į tolį.

BAŽNYČIOS VAGYS
„Tiesoje“ rašoma, kad rugsėjo 14-15 

naktį į Vievio bažnyčią buvo įsilaužę plė
šikai, ir, pagal klebono Vytauto Sidaro pa
rodymą, buvo ištuštintos aukų dėžutės, iš 
zakristijos išneštas kilimas ir seifas, ku
riame buvo 14.000 rublių, kelios taupomo
sios kasos knygelės, dokumentai ir mišių 
taurė.

Kaimynui L. Labanauskui tą naktį din
go geležiniai karučiai ir „Volgos“ sunkve
žimukas. Sulaužyti karučiai, neatlaikę 
seifo, buvo surasti prie Vievio vaistinės, 
bet seifas su Volga dingę. Pagaliau „Vol
ga“ buvo surasta kolektyviniam sode prie 
Kauno.

Paaiškėjo, kad tą nusikaltimą įvykdė 
trys kauniečiai: keturis kartus baustas 
K. Ražauskas, B. Taparauskas ir S. Žel
vys. Visi yra buvę jau anksčiau bausti už 
įvairius nusikaltimus. Prie jų dar prisidė
jo ir J. Titenis.

Pasidalijant lobiu, J. Titeniui teko 2.000 
rublių, o trims pagrindiniams — po 4.000.

Iš „Šluotos“ humoro
Briedžiai ir kiti gyvuliai mažiau daro 

žalos miškams, negu laukiniai turistai.
(Iš girininko pasisakymo) 

Pasižadu drausmės pažeidimo metu ne
girtuokliauti.

(Iš raStiško pasižadėjimo)

Skaitytojų laiškai
PRITARIU \STOKE-on-TRENTUl

„Europos Lietuvio“ Nr. 5 išpausdinta- 
sis Stoke-on-Trento skyriaus laiškas yra 
labai teisingas. Tikiu, kad ir kituose įky
riuose yra taip galvojančių lietuvių. Mano 
nuomone, jau seniai reikėjo reformų, nes 
mūsų Centro Valdyba jau perdaug toli 
nuėjo, pradėjo su niekuo nesiskaityti.

štai jums vienas tokio nesiskaitymo pa
vyzdys.

Tikiu, kad D. Britanijoj mažai kas įkai
to „-Akiračius“, todėl nežino, kad Centro 
Valdybos įgaliotas DBLS pirmininkas Z. 
Juras ten visą statinę paplavų išpylė ant 
žmogaus, mūsų gerbiamo, kuris daug me
tų dirba visuomeninį kultūrinį darbą. Be 
to, DBLS turi savo „EL.“, tai čia gali ra
šyti, jei nori, dėl tų federalistų. Tad kyla 
dar klausimas, kodėl dėl to rašinėja į 
Amerikos laikraštį. Matyt, nedrįsta čia, 
nes nepatogu būtų prieš visuomenę, tai 
šmeižia kitų kraštų lietuviams, ten pasiro
do savo galybę.

O. Ramonienė

MIRĖ ŽYMUS MOKSLININKAS
198-0 m. -gruodžio mėn. pabaigoje Vil

niuje mirė profesorius dr. Anton Antono- 
vič, žinomas kalbininkas slavistas, dėstęs 
Vilniaus universitete.

Gimęs 1910. VI. 4 Kazluose, Nesvyžiaus 
rajone, etnografinėje Lietuvoje, dabar 
Baltarusijos resp., nuo pat jaunystės stu
dijavo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės istoriją ir baltarusių kalbą. Tam tiks
lui jis buvo išmokęs įkaityti baltarusių 
tekstus, rašytus arabų rašmenimis. Tai 
Lietuvos totorių, apsigyvenusių D. L. Ku
nigaikštystėje Vytauto laikais, religinė 
literatūra.

Jo monografiją „Baltarusių tekstai, ra
šyti arabų rašmenimis“ (418 psl. knygą) 
1968 metais išleido Vilniaus valstybinis 
universitetas. Šis jo veikalas buvo aukštai 
įvertintas plačiausiuose moksliniuose 
sluoksniuose. Daug nusipelnė prof. A. An- 
tonovič ir tyrinėjant senąsias slavų kal
bas, naudotas D.L. Kunigaikštystės doku
mentuose. Vilniaus knygų saugyklose ne
buvo tokių rankraščių, kurių jis būtų ne
sugebėjęs perskaityti.

Mokėjo jis gerai ir lietuvių kalbą. Siųs
damas savo knygą prieš 10 metų į Londo
ną, prof. Antonovič rašė: „Didžiai gerbia
mas Tamsta, kadangi mano knyga „Balta
rusiški tekstai...“ išleista tiktai 500 egz. 
tiražu, jos jau nėra pardavime nei Vilniu
je, nei, kaip man atrodo, niekur kitur. 
Bet aš -asmeniškai turiu dar galimybę iš
siųsti Tamstai vieną egzempliorių ir da
rau tai su dideliu malonumu. Kaip kiek
vienam autoriui, man malonu, kad skaity
tojai ieško mano knygos... J. V.

AMERIKOS BALSAS PRAPLĖTĖ 
LIETUVIŠKAS PROGRAMAS

1981 m. sausio 6 d. „Amerikos balsas“ 
pradėjo naują apžvalginę programą, kuri 
bus girdima Lietuvoje kasdien tarp 6.15 
ir 6.30 vai. ryto. Programos laikas yra 
pritaikytas į darbą įstaigose besiruošian
tiems žmonėms.

Lietuviškų programų padidinimo prašy
mai būdavo paduodami kasmet, 1980 m. 
pabaigoje gautas prašymo patenkinimas, 
tarp kitų priežasčių atsako į VLIKO/EL- 
TOS 1980 m. rugpiūčio 20 d. specialios ana 
Ilzės pastabas (raportas buvo pateiktas 
JAV valdžios įstaigoms ir visų vakarietiš
kų valstybių vyriausybėms), kuriose siū
lė: „praplėsti Amerikos Balso, Laisvosios 
Europos-Laisvės radio programų laiką ir 
sustiprinti jų turinį nerusų kalbomis. Esa
moje padėtyje šios programos nesąmonin
gai patarnauja rusinimui, nes rusų kalba 
yra perduodama daugiau žinių patogesniu 
laiku. Šios priežastys skatina inteligentiją 
neklausyti programų savo gimtąja kalba“. 
(Elta)

GADAFIO UŽSIENIEČIŲ LEGIONAI
Libijos prez. Gadafis nuolat linksniuo

jamas spaudoje, čia jis kuria imperiją, čia 
nori susijungti su kuriuo nors kitu arabų 
kraštu, čia kariuomenę ar pinigų siunčia 
kuriai nors kariaujančiai valstybei. Sako, 
kad ligi šiol, vykdydamas savo panarabiš- 
ką ir panislamišką misiją jis yra kaip 
nors įsipainiojęs į Vidur. Rytų, Afrikos, 
Europos, Azijos ir net Lotynų Amerikos 
45 valstybių reikalus, bent taip tvirtina 
JAV pareigūnai.

Dabar jau rašoma apie Gadafio „pana- 
frikietiškus legionus“, sudarytus iš arabų 
ir juodųjų afrikiečių, kurie buvo panau
doti, kai Libija pradėjo žygį į Čadą. Libi
ja turtinga, nes turi naftos, todėl rekru
tams į tuos legionus žadami geri atlygini
mai. Bet Afrikos kraštai jau skundžiasi, 
kad jie atsiunčia i Libiją darbininkų, o 
tie paskui sugaudomi gatvėse ir įjungiami 
į legionus. Senegaliečiams buvo pasiūlyta 
važiuoti dirbti kažkur į dykumą, o atvežti 
jie buvo į karinio apmokymo stovyklą.

Kareivių Gadafiui reikia. Jis dabar tu
ri 35.000 armiją ir 3.000 sovietinių patarė
jų, o svajoja apie pusės milijono armiją. 
Tai vyrai iš visur viliojami ir gaudomi. 
Muzulmonams esą sakoma, kad jiems teks 
kovoti už šventą reikalą.

Nepakęsdami to įkyraus kišimosi į jų 
vidaus reikalus, Senegalas, Gambija, Ga
na, Nigerija, Mauritanija, Ekvatorinė Gui- 
nėja, Egiptas ir Tunisas net nutraukė su 
Libija diplomatinius ryšius.

NEŽINO, KUR PADĖTI ČIGONUS
B. Travenas romane „Mirusiųjų laivas“ 

pavaizdavo žmogų be paso, kuris palaiko
mas vienos valstybės kalėjime ir tada per
metamas -per sieną į kitą.

Dabar panašiai vyksta su čigonais, ku
rių 17 šiemų (106 asmenys) laikomi užda
ryti Olandijoje. Olandijos vyriausybė nu
tarė ištremti juos, bet niekas nenori pri
imti. Bandė jie pereiti į Vokietiją, bet pa
sienio sargyba neįsileido. Nepriima ir Bel
gija. Iš tikro jie buvo jau pervaryti į Bel
giją, kuri juos grąžino: žinokitės!

Pasirodo, tik keletas jų teturi asmens 
dokumentus, išduotus Jugoslavijos. Dau
gumas jokių dokumentų neturi. Spėjama, 
kad kai kurie yra atkeliavę iš Italijos. Net 
nežinoma, kada jie atsidūrė Olandijoje. 
Ir kalbų svetimų jie nemoka, tik savo či
goniškąją romanų.

Nieko neveikti — pats sunkiausias dar
bas.

Dievas gydo, o gydytojas ima atlygini
mą.

Benjaminas (Franklinas
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kursą).

Vienoj skilty {dėto 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.

Kronika
BRANGŪS įLIETUVIAI

šešiasdešimt trečioji Lietuvos Neprikišu 
somybės atstatymo sukaktis, 1981 metų 
vasario 16 d., švenčiama visų patriotiškų 
lietuvių visame pasaulyje ir slaptai pa
vergtoje Lietuvoje.

„Laisvės Lietuvai!“ — sušuko susidegin
damas Kalanta, šitas šūkis ne tiktai nu
skambėjo po visą pasaulį, bet taip pat bu
vo;, yra ir visuomet bus aukščiausias visų 
lietuvių tiksiąs.

Kalantos ir visų okupuotos Lietuvos ko
votojų aukos už laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą mus visus įpareigoja 
atlikti tuos darbus, kurie priartintų Nepri
klausomos Lietuvos atstatymą.

Lietuvos laisvinimo darbą dirba kiek
vienas lietuvis, aukodamas ir aukodama
sis Lietuvai ir lietuviams.

Organizuotą Lietuvos išlaisvinimo dar
bą, ViLIKUI vadovaujant, atlieka lietuvių 
veiksniai, su didžiausiu pasiaukojimu ir 
pasiryžimu skelbdami pasauliui Lietuvos 
bylą įvairiomis priemonėmis: dalyvauda
mi tarptautinėse konferencijose, kaip da
bar Madride, darydami žygius JAV ir ki
tų kraštų valdžios įstaigose, per radiją 
informuodami pavergtus mūsų brolius, 
per spaudą kreipdamiesi savo gyvena
muose kraštuose vietinėmis kalbomis, 
ELTOS biuleteniuose 5 kalbomis, demonst 
racijomis bei protestais.

Lietuvos išlaisvinimo akcija vyksta visu 
frontu, ji intensyvėja ir plečiasi.

Visiems tiems darbams finansuoti rei
kalinga lėšos. Piniginė parama aukščiau 
išvardintiems darbams turi ateiti iš lais
vojo pasaulio lietuvių.

TAUTOS FONDAS — Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto darbų visame 
pasaulyje finansuotojas — kreipiasi į vi
sus geros valios lietuvius, prašydamas pini 
ginės aukos VLIKO Lietuvos laisvinimo 
darbams vykdyti.

Aukokime per Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minėjimus, auko
kime gavę prašymą raštu iš Tautos Fondo, 
aukokime kiekviena proga. Lietuvos laisvi 
nimo darbai niekuomet nesibaigs, kol tiks
las nebus pasiektas. Tegul nesustoja plau
kę ir jūsų aukos tiems darbams atlikti .

Lietuva bus laisva ir nepriklausoma, jei 
mes tam tikslui dirbsime ir aukosime.

Aukas Tautos Fondui siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian National Foundation, Ine.
P.O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

Dr. Kazys (Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas
Aleksandras (Vakselis

Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas

AUKOS (SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo 15 sv. J. Bliū- 

džius, 11 sv. F. Rimša, 10 sv. J. Pocius, 
7,50 sv. J. Strumskis, po 2,50 sv J. Dru- 
lia, F. Jasiulis, V. Važgau^kas, R. Kara
lius, D. Jelinskas, V. Gurevičius ir Emili
ja Diokas.

TAUTINĖS JPARAMOS (FONDUI 
AUKOJU

Lietuvių Namų B-vė 50 sv., J. Strums- 
kis 25 sv.

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
T.P.F. (Valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO
A: Maldutis — 20 sv., I. Juška — 10 sv. 

A. Česnauskas aukojo aštuonias L.N. B- 
vės akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. {Britanijoje

Londonas
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

Sveikinu visus draugus ir (pažįstamus 
Vasario 16 i— {Lietuvos Nepriklausomybės 
— proga ir [linkiu .artimoje Žteityje, /at
gauti Lietuvos laisvę.

Ranko škundrlč '— Amigo

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, (Wil) 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.

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

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

— Ona Pacevičienė, 93 m. amžiaus, mi
rė sausio 31 d. Laidotuvių mišios buvo 
Londono lietuvių bažnyčioje vasario 9 d. 
Palaidota Šv. Patriko kapinių lietuviška
me Skyriuje, šeimos kape. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. dr. Jonas Sakevičius.

Velionė paliko tris sūnus su šeimomis 
ir būriu anūkų. Ji buvo Londono lietuviš
kos bažnyčios didelė rėmėja visą savo 
amžių, nes ji buvo nuomonės, kad be lie
tuviškos bažnyčios ir parapijos negali iš
silaikyti kokia nors lietuviška veikla.

—‘Margarita Knabikienė su anglų grupe 
buvo išvykusi į Šventąją žemę, lankydama 
ten istorines vietas.

— Organizuojama parapijos išvyka į 
Sodybą pavasario Bank Holiday sekma
dienį, gegužės 24 d. Bus išvažiuojama nuo 
Lietuvių bažnyčios pro Lietuvių Namus. 
Norintieji joje dalyvauti jau dabar pra
šomi užsirašyti ir užsimokėti, nes autobu
so kaina po kovo 31 d. gali pakilti.

Kaina £3,50. Užsirašyti galima kleboni
joje, pas Sporto ir Socialinio Klubo sdk- 
retorę Marija Hoye, Lietuvių Namuose 
pas Stasį Bosikį.

SPORTO )IR (SOCIALINIO KLUBO 
ziimius

— šeštadienį, vasario 28 d., bus Londo
no Moterų šv. Onos Draugijos Užgavėnių 
blynų balius viršutinėje salėje.

— Sekmadieniais klubas atdaras nuo 2 
vai. po pietų ir veikia iki 11 vai. vakaro.

— Sporto ir Socialinio Klubo nariai pra
šomi pareikšti savo pageidavimus, kur jie 
norėtų išvykti, į pajūrį ar Lietuvių Sody
bą vasaros Bank Holiday savaitgalį. Pa
geidavimus prašome įteikti Klubo sekre
torei.

Bradfordas
NAUJA (KLUBO VALDYBA

Vasario 1 d. Vyties klubas turėjo 25-tą- 
jį metinį visuotinį susirinkimą. Jį atidarė 
klubo pirm. V. Gurevičius, pasveikinda
mas narius. Į prezidiumą buvo pakviesti 
S. Grybas ir S. Sasnauskas.

Šiais metais visuotinis susirinkimas už
truko truputį ilgiau, nes A. Bučys, naujai 
pertvarkęs klubo įstatus, turėjo visiems 
juos išaiškinti. O po to viskas ėjo be 
triukšmo ir be vėjo. Nariai buvo labai pa
tenkinti praeitų metų pelnu ir visa veikla. 
Visi pasikalbėję, rodydami gerą lietuviš
ką širdį, paskyrė 200 sv. pagelbėti „Euro
pos Lietuviui“, 200 sv. Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje.

Po to pasivaišino labai skaniai paga
mintais sumuštiniais ir kavute, ką paruo
šė mūsų mielos šeimininkės — S. Vaice
kauskienė su dukrele Roma. O po pertrau
kos rinkosi valdybą, kurios sudėtis yra 
šitokia: pirm. V. Gurevičius, vicepirm. S. 
Grybas, sekr. A. Bučys, kasininkas P. Ja- 
kubėnas, kult, reikalų vadovas A. Traš
ka, administratorė R. Vaicekauskaitė, spor 
to reikalams V. Rekašius. Kandidatai: S. 
Sasnauskas ir E. Radzevičius. Revizijos 
komisija: J. Adomonis, S. Vaicekauskienė 
ir A. Brazdeikis.

V. Gurevičius

Derby
DIDŽIULIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Derbio įkyrius 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. Gasiperienės, 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 dabai gerai, kad ekskursijų vado
vai paruoštų dalyvaujančiųjų sąrašus, nes 
tai reikalauja lenkų klubo taisyklės.

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 .Skyriaus Valdyba

Notlinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

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 
taras“. 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 apylinkių 
tautiečius su draugais gausiai atsilanky
ti, jaunimą ir senimą. Tilpsime visi.

Skyr. Valdyba

MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS
Nottinghamo Moterų Draugija ruošia 

Motinos dienos minėjimą gegužės 9 d., 6 
vai. vakaro, ukrainiečių salėje (30 Ben 
tinck Rd.).

Pranešame iš anksto, kad mūsų kaimy
nai iš arti ir toli žinotų ir pasiruoštų.

Kaip visuomet, bus puiki programa.
Smulkiau pranešim vėliau.

Nottinghamo [Moterų Draugija

Wolverhamptonas
BLYNŲ (IR (CEPELINŲ (VAKARONĖ
Vasario 21 d., 7 vai. vak., DBLS skyrius 

„Battle of Britain" svetainėje, Birchwood 
Rd., ruošia blynų ir cepelinų vakaronę.

Visi nariai ir nemariai maloniai kvie
čiami atsilankyti. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami.

Sk. 'Valdyba

MIRĖ PETRAS MISIŪNAS
Vasario 1 d. savo bute rastas negyvas P. 

Misiūnas, 62 m. amžiaus, kilęs iš Šven
čionių, Vilniaus krašto. Čia giminių netu
rėjo.

Jau keletą metų dėl silpnos sveikatos 
buvo bedarbis. Nors ir priklausė DBLS, 
bet tarp lietuvių nedažnai rodėsi. Mėgo 
nuošalumą.

Laidotuvės vasario 12 d. iš St Peter & 
Paul's bažnyčios, North St.

Sk. Valdyba

Vokietija
DU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖS [MINĖJIMAI (LUEBECKE 
Pirmasis minėjimas, vasario 14 d. (šeš

tadienį), 15 vai. po pietų, yra ruošiamas 
VLB Lueibecko apylinkės valdybos. Jo 
programoje: paskaita, lietuvių sudėtinis 
Hamburgo — Luebedko choras, vaišės ir 
šokiai „Haus Simeon" namų prieglaudos 
salėje, skirtoje užsieniečiams svečiams 
darbininkams katalikams.

Antrasis minėjimas vasario 15 d. (sek
madienį), 10 vai. ryto, ruošiamas kun. Vac 
lovo Šarkos su pamaldomis ir iškilmingu 
aktu toje pačioje salėje. Į abu minėjimus 
pakvietimai abiejų rengėjų jau yra pla
čiai išsiuntinėti.

Matote, gerb. „Europos Lietuvio“ skai
tytojai, kokių esama sviete „Zbitkų“, bet 
labai prašmatnių ir didžiai apgailėtinų.

J. (Pyragas

KAUKIŲ (BALIUS
Sausio 10 d. Hamburge įvyko kaukių 

balius, kurį surengė Hamburgo Lietuvių 
Moterų Draugija.

Jame buvo: linksma muzika, turtingas 
bufetas, loterija ir amerikietiškos varžyti
nės ir vietinių saviveiklininkų pasirody
mas. Ypač visiems patiko vienos hambur- 
gietės paruošti linksmi kupletai, kuriuose 
buvo patraukti per dantį Hamburgo aipylin 
kės žmonės.

Taip pat didelį džiaugsmą susirinku
siems sudarė „Didysis magikas“ Leonas, 
nors tiktai mažą dalį savo gabumų paro
dęs.

Dalyvavo apie 150 asmenų iš Hambur
go ir Luebecko apylinkių. Jų didelė dalis 
buvo apsirengę gražiais ir įdomiais kostiu
mais.

Čia turtuolį Maxą vaidina Alan King, 
Jo tėvai atvyko iš Lenkijos, bet nėra len
kai. Turėdamas penkiolika metų, pradėjo 
dirbti burleskoje New Yoike. Dvidešim
ties jau keliavo po Ameriką su BiUy 
Eckstine, Tcny Martin, Lena Home, Judy , 
Garland. Vaidino filmuose „The Helen 
Morgan Story“, „Miracle in the Rain", 
„Bye Bye Braverman", „The Anderson: 
Tapes".

Algirdas ‘Gustaitis

pavergi-

Turtin- 
piktas,

Filmu pasaulyje
SAKYKI, KO TU NORI

Tai štai kaip: darbininkai, tarnautojai 
turi pasižadėti ir pasirašyti niekam nesa
kyti, neskelbti apie vidaus santvarką.

Ar jie įdirba žvalgyboje? Ginklų gamyk
loje? Atominių jėgų labaratorijoje? Sau
go politinius kalinius? Planuoja 
mus?

Jų viršininkas Max Herschel, 
gas be saiko. Atkaklus, staigus,
greitas spręsti, klastingas. Be gausybės 
įmonių, jam priklauso pasirenkamosios 
jaunos merginos savai pramogai.

Tebelanko prieš keliolika metų „prisi
jaukintą“ gražuolę. Kaipgi: jinai puikiai 
sudėstyta, ilgakojė. Gėlytės, pietūs ar 
koncertas per smulkūs dalykėliai. Jis jai 
nuperka meniškiausius kambarius, baldus, 
brangenybes, paveikslus. Ir televizijos 
stotį. Aha, dabar ji pradėjo manyti, kad 
viską gali. Žino, jam tebėra maloniai 
minkšta, kodėl nereikalauti filmų studi
jos? Arba nebus tų ilgųjų popiečių bei 
mieguistų naktų.

— Pasakyki, kodėl tu mane čia pakvie
tei? — ji, apsigaubusi naktiniu rūbu, klau
sia atvežusį jauną vaikiną, siekianti tapti 
rašytoju. Jisai trenktas, daugiau kvailas 
nei protingas. Kaip ir kodėl, bet kitą die
ną jinai savo Maxui pasako: ištekėjau.

Maxas ją išveja. Prasideda velniava. Ji 
jau išpraususi, žino kampus ir smaigalius.

Toji moteris yra Ali MacGraw. Taip 
vadinasi kaip artistė. Jaunystėje redaga
vo didžiuosius amerikiečių žurnalus „Ma
demoiselle Magazine“, „Harper's Bazar". 
Ieškodama daugiau nuotykių, pradėjo mo
deliuoti. Sugebėjo nedingti spaudos rek
lamose. Vaidino 
dumlbus“ ir kt.
Evans susilaukė kūdikio tais laikais, kai 
jiedu buvo vedę, pakrikštijo Joshua. Vai
dindama „The Getaway" su Steve Mc
Queen, už jo ištekėjo. Dabar persiskyrusi 
(rašant šias eilutes).

filmuose „Goodbye Co- 
Nuo produserio Robert

Jo sekretorę vaidina Myrna Loy, dabar ? 
jau 73 metų. Šis jos 113-tas filmas. Fil
muose nuo 1925 metų, kai ją būryje šoki [ 
liejančių merginų pigiame vaidinime pa
stebėjęs pasišaukė Rudolf Valentino. Aiš. ( 
ku, pakliuvus į tokias rankas, atsidūrė vi- 
sųfilmų studijų durys ir Slidinėti buvo vi- ’ 
sai lengva, net iki „The Best Years Of 
Our Lives" 1946 metais. Tai tikrai puikus 
filmas, geroka dalimi dėl pirmaeilio rank
raščio, stačiai neleidžiančio artistams nu. s 
smukti.

Filme „Just Tell Me What You Want"’ 
vienintelis teigiamas charakteris yra 
Keenan <Wyn. Jis trečios generacijos ar
tistas. Čia jis vaidina 81 metų senelį. At
žymėtas filmuose „Lost Angel", „See 
Here, Private Hargrove", „King Lady", 
„Holiday for Sinners". Televizijoje pa
žįstamas iš „Police Woman".

„Sakyk, ko tu nori“ turėtų būti kome- 
dija. Jei turtuolio žmonos brangenybių 
mėtymas į vyno,, šampano stiklus ar mei- 
lūžės įdūkimas ir daužymas turtuolio lai-- 
koma komedija, tai atsiprašau: autoriai įj 
nežino, kas yra komedija.

Nusirėdymai, maudymais!, pikčiausi | 
keikimaisi, varvantieji turtai, šūkavimai,! 
su svetimais gulinėjimai — tai rankraščio j 
pradžia ir pabaiga.

Autorė yra Jay Presson Allen, pristato- ? 
ma kaip „žinoma Anglijos rašytoja“. Šį 
veikalą specialiai sulipdžiusi pigiausios 
rūšies piniguočiams, tenkindama jų že-, 
miausias užgaidas. Anksčiau yra parašiu
si filmams gerų rankraščių:, „Cabaret“,; 
„Funny Lady", „Travel With My Aunt“,' 
Alfred Hitchcock pasinaudojo rankraščiu 
„Mamie".

r

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — vasario 22 d., 11.15 

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

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

vai.
KETTERINGE — kovo 1 d.,
NOTTINGHAME — kovo 1 

Liet. Židinyje.
NORTHAMPTONE — kovo 

Šv. Lauryne, Craven St.
NOTTINGHAME — kovo 4 d„ Šv. Kaži- Į 

miere, 19 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — kovo 8 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

14 vai.
d., 11.15 vai.

1 d„ 18 val«
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LIETUVIŲ CENTRUI VIDURINĖJE ANGLIJOJE ĮSIGYTI VAJUS

DBLS Centro Valdybos ir Suvažiavimo išrinktojo Centrui Įsigyti 
mitoto vardu skelbiamas finansinių įsipareigojimų vajus

Ko-

Ryšium su Centrui Įsigyti Komiteto pranešimu, kuris buvo 
Skelbtas Europos Lietuvyje 1980 m. lapkričio 24 d., kreipiamasi į 
tuvių visuomenę, norint gauti įsipareigojimų finansuoti naujo centro 
pirkimui. Numatoma, kad centras gali kainuoti apie £200.000. 
Nenorint parduoti dabar turimo turto, aiškiai matoma, kad be visuo
menės paramos projekto įgyvendinimas yra neįmanomas. Dėl to yra 
būtina surinkti iš lietuvių visuomenės apie £150-000 aukomis ir pasko- 
lomis. Pirmaisiais metais už paskolas numatoma mokėti 10% bruto 
(t.y. neatskaičius valstybinių mokesčių). Nuošimčiai būtų persvarsto- - 
mi kas metai, atsižvelgiant į Valstybinio Banko palūkanų lygį. In
vestavimo terminas butų mažiausiai 5-iems metas.

pa- 
lie-

Prašome tų, kurie norėtų prisidėti prie šio svarbaus tikslo įgyven
dinimo, užpildyti žemiau atspausdintą atkarpą ir atsiųsti DBLS Cent
ro Valdybai (jei galima, iki 1981 m. kovo 21 d. ). Pinigus teks atsiųsti 
tiktai tada, kai bus pranešta, kad centras jau yra perkamas.

DBLS Centro Valdyba ir Centrui Įsigyti Komitetas

DBLS Centro Valdybai 
2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT

Aš
gyvenąs

atkarpa
3

(vardas ir pavardė)

(pilnas adresas)

įsipareigoju paskolinti £...............  lietuvių centrui vidurinėje Anglijo
je įsigyti. Investavimo terminas mažiausiai 5-iems metams. Pirmais 
metais bus mokama 10% palūkanų (bruto). Po to nuošimčiai bus per- 
svarstomi kas metai, atsižvelgiant į Valstybinio Banko palūkanų ly
gi-
Įsipareigoju paaukoti £ 
je įsigyti.

lietuvių centrui vidurinėje Anglijo-

Pinigus atsiųsiu, kai man bus pranešta, kad centras yra perka
mas-
Data: Parašas:
(Prašome atkarpą grąžinti iki 1981 m. kovo 21 d., jei įmanoma)
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