
Krizės ženklai sovietinėj 
imperijoje

Sovietinė imperija pergyvena gilią kri
zę, kuri gali privesti prie svarbių pasikei
timų. Londone leidžiamo mėnraščio „En
counter“ 1980 m. lapkričio skiltyse tai 
tvirtina sovietologas Wolfgangas Leonhar- 
das. Žymių vokiečių komunistų sūnus, jis 
brendo Sovietų Sąjungoje, baigė Komin- 
terno institutą ir po karo ėjo aukštas po
litines pareigas Rytų Vokietijoje. Pabėgęs 
į Vakarus 1949 metais, jis išspausdino ke
letą įžvalgių knygų apie marksizmą — le
ninizmą bei sovietinę sistemą ir dabar dės 
to Yale universitete.

Leonhardas nurodo keletą ,,tarybinės 
imperijos“ krizės šaltinių. Vienas jų tai 
tautinė problema, nes didžioji nerusų dau 
guma priešinasi rusinimui. Nežiūrint to, 
rašo Leonhardas, rusinimo politika tęsia
ma, ir opozicija jai nuolat didėja. Daugu
ma stebėtojų sutaria, kad rezistencija stip
riai reiškiasi Pabaltijyje — lietuviai, lat 
viai ir estai stovi jos priešakinėse linijose. 
Opozicija ryški ir Ukrainoje, Gruzijoje ir 
Armėnijoje.

Kitą svarbų krizės šaltinį Leonhardas 
įžiūri ūkinėje sistemoje. Biurokratizmas 
ir centralizmas stabdo ūkinę raidą, lėtina 
naujos technologijos įvedimą, ūkinės sis
temos struktūrinė silpnybė akivaizdi elek 
tronikos, skaičiavimo mašinų ir naftos 
chemijos srityse, kurios nuolat atsilieka 
nuo Vakarų.

Leonhardo nuomone, ,sovietinės imperi
jos" krizę aštrina ir ideologijos nuosmu
kis. Jis prisimena laikus, kai milijonams 
oficialios ideologinės temos dar buvo rim
tas, dėmesio vertas dalykas, svarbus emo
cinis 'variklis. Po Stalino mirties ideologi
ja pradėjo irti. Gal paskutinysis „tikras 
tikintysis“ Sovietų Sąjungoje buvo Chruš
čiovas —, jis mėgino Sustabdyti ideologi
jos irimą, balansuodamas stalininės pra
eities kritiką su komunistinės ateities vizi
ja. Jiį pašalinus 1964 metais, oficialioji 
ideologija pradėjo taip sparčiai byrėti, 
kad šiandien jau galima kalbėti apie dva
sinę - psichologinę tuštumą Tarybų Sąjun
goje.

Pastarojo dešimtmečio bėgyje, rašo Le
onhardas, iškilo ir ,,socialinis klausimas“. 
Vartotojų masėse jaučiamas gilus nepasi
tenkinimas plataus vartojimų prekių trū
kumu. Vis agresyviau klausiama: kaip il
gai dar mes pirmausime geležies, anglies, 
plieno ir cemento gamyboje ir liksime nu
stumti į dvidešimt penktą vietą kasdieni
nio vartojimo prekių srityje? Vis garsiau 
kritikuojamos sovietinės „naujosios kla
sės“ privilegijos. Darbininkų bruzdėjimas 
nesiriboja Lenkija — ir pačioje Rusijoje 
jie jaučia daugiau pasitikėjimo savimi ir 
ryžtasi kovoti už savo teises.

Anot Leonhardo, degeneracijos ženklai 
matyti partijos ir vyriausybės eilėse. Ide
ologiniam tikėjimui įblukant ir psichologi
nei tuštumai plečiantis, sistemos viduje 
vis labiau bujoja korupcija, ciniškumas, 
spekuliacija, egoizmas ir karjerizmas. Kai 
kurie Maskvos intelektualai apibūdina 
kompartiją kaip valdininkų kliką.

,,Sovietinės imperijos“ krizė reiškia ne
išvengiamą kaitą, rašo Leonhardas. Toje 
kaitoje labai svarbų vaidmenį jis numato 
nerusų tautoms. Kaip ir praeities imperi
jose, spaudimas ateina iš pakraščių — Ro
mos imperijos smukimas ir žlugimas pra
sidėjo neramumais tolimosiose provincijo
se ir pasiekė centrą. Prie kaitos prisidės ir 
technokratinė inteligentija, — ekonomis
tai, mokslininkai, inžinieriai, — kurie pa
pildys vadinamųjų „dalinių reformatorių“ 
eiles. Meninė inteligentija sieks liberali
zavimo, cenzūros sumažinimo. Darbininki
ja darysis vis veiklesnė. Nors ir negausūs, 
disidentai - aktyvistai tam tikromis aplin
kybėmis imsis veiklos koordinavimo ir 
kristalizuos padėtį, — rašo Wolfgangas 
Leonhardas. (ELTA)

BANDYMAS NUVERSTI ISPANIJOS 
VYRIAUSYBĘ

Vasario 23 d. pulkininkas leitenantas 
su 200 civilinės gvardijos karių triukš
mingai įsiveržė į Ispanijos parlamento rū
mus, rėkaudami suguldė visus, šaudydami 
į lubas ir sakydami, kad kariuomenė peri
ma valdžią. Buvo išgabenti vyriausybės 
nariai ir partijų vadai.

Karalius įsakė kariuomenei sutramdyti 
sukilėlius, ir po 18 vai, jie pasidavė.

BREŽNEVAS NORI KALBĖTI SU 
REAGANU

Partijos kongrese pasakytoje kalboje 
prez. Brežnevas pareiškė, kad turėtų būti 
sutartas susitikimas su prez. Reaganu kal
bėtis dėl detantės, dėl atominių ginklų 
apribojimo Europoje ir dalinio nusigink
lavimo klausimų.

JAV valstybės sekretorius gen. Haigas 
pareiškė pasitenkinimą tokiu pasisakymu.

„THE AMERICAN SPECTATOR“ APIE 
LIETUVĄ

Mėnraštis „The American Spectator“ 
savo 1980 m. spalio numeryje išspausdino 
Francis X. Maierio straipsnį „Katakom
bos po raudonomis užuolaidomis“, kuria
me jis taikliai aprašo lietuvių religinę bei 
tautinę rezistenciją ir kritikuoja Vakarų 
nepakankamą dėmesį jų kovai. Maier pa
lygina ypatingą amerikiečių televizijos ir 
spaudos susidomėjimą trimis šią vasarą 
iš Rusijos ištremtomis feministėmis su be
veik visiška tyla apie Nijolės Sadūnaitės 
bylą. Maierio nucmone, Maskva griežčiau 
elgėsi su Sadūnaite, žinodama, kad Vaka
ruose, ypač Amerikoje, religija nėra laiko
ma pažangi ar aktuali tema. Bet, rašo jis, 
Sovietų elgesys su Sadūnaite taip pat ro
do, kad jie bijosi nerusų tautų nacionaliz
mo, kurio jie nesugebėjo nustelbti, nežiū
rint oficialios propagandos.

Maieris primena, kad po antrojo pas&u- 
linio karo lietuviai aštuonerius metus ve
dė partizaninį karą prieš sovietus ir pra
laimėjo dėl Sovietų gausumo, jų „aplin
kos naikinimo“ taktikos ir „kontra-tero- 
rizmo“. Remdamasis „LKB Kronikos“ me
džiaga, Maieris išsamiai atpasakoja tikin
čiųjų persekiojimą Lietuvoje. „Lietuvos 
katalikų vargai“, rašo jis, „tėra dramatiš
kiausias pavyzdys“ to, kas dabar dedasi 
visoje Sovietų imperijoje. (Elta)

MASKVOS „KRONIKA“ APIE LIETUVĄ
Neseniai Vakarus pasiekusiame Mask

vos „Einamųjų įvykių kronika“ 57-me nu
meryje (1980 m. rugpiūčio 3 d.) spausdi
nama nemaža informacijos apie Lietuvą, 
papildančios lietuvių savilaidinės spaudos 
žinias. Liepos - rugpiūčio mėnesiais Vil
niuje tebevykstant Antano Terlecko ir Ju
liaus Sasnausko parengtiniams tardy
mams, tardytojas pasakęs Sasnausko mo
tinai, kad sūnus nenori atsisakyti savo 
įsitikinimų. („Tiesa“ vėliau tvirtino, kad 
Sasnauskas teisme apgailestavęs savo 
,klaidas“). Vilniečiai Viačeslavas čerepa- 
novas ir Vytas Bastys per tardymą pa
tvirtino, kad Terleckas ir Sasnauskas or
ganizavę spaudos konferenciją užsienio 
korespondentams 1979-ais metais.

MaSkvinė „Kronika“ pateikia žinų apie 
Gintautą Jašmantą, kuris 1980 m. sausio 
gale buvo suimtas Vilniuje ir apkaltintas 
bendradarbiavimu savilaidiniame žurnale 
„Alma Mater“. Jašmantas yra lituanis
tas, baigęs Vilniaus Pedagoginį Institutą, 
iki 197'0-inių metų pradžios dirbo mėnraš
čio „Komunistas“ redakcijoje. Išstojęs (ar 
pašalintas) iš kompartijos, buvo atleistas 
iš darbo ir iki pat arešto dirbo Knygų rū
muose bibliografu.

„Kronikos“ žiniomis, 1980 m. gegužės 
20 d. Maskvoje suimtas Vytautas Abrutis 
vasarai baigiantis dar buvo kaltinamas 
pagal Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 
1-ą dalį. Dar būdamas abiturentas. jis bu
vo tardytas už lietuviškos trispalvės iškė
limą ant mokyklos pastato 1952 metais. 
Tarnaudamas kariuomenėje, Abrutis buvo 
priverstas pasirašyti pareiškimą, kuriuo 
atsisakė savo įsitikinimų. Grįžęs į Vilnių, 
dirbo Restauraciniame treste. 1979 metais 
su žmona Edita Abrutiene atsisakė sovie
tinės pilietybės ir padarė dokumentus emi
gruoti |į Ameriką. Dar prieš arešta jiedu 
gavo leidimą išvykti. Balandžio 8 d. jo bu
te buvo padaryta krata, konfiskuota daug 
dokumentų rusų kalba ir rašomoji maši
nėlė. Sekančią dieną Abrutis išvyko į 
Maskvą, kur susitiko su užsienio kores
pondentais, ir tuoj pat buvo suimtas. Apie 
jo areštą šeimai buvo pranešta tik po sa
vaitės.

Anot „Kronikos“, liepos antroje pusėje 
Vilniuje buvo iškabinti skelbimai, jog pa
ieškomas „ypač pavojingas recldivistas“ 
Vladas Šakalys. Miesto centre buvo krato
mi rūsiai. Liepos pabaigoje iš užsienio 
radijų sužinota, kad Šakalys pasiekė Šve
diją.

Maškvinė „Kronika" taip pat praneša, 
kad Voldemaras Karaliūnas perkeltas iš 
Černiachovskio specialios psichiatrinės į 
bendro tipo psichiatrinę Kaune, Kuzmos 
gatvėje. Gydytojo Vernerio priežiūroje jis 
gydomas aminazinu ir tizercinu. Jo būklė 
nuolat blogėja. (ELTA)

ARGENTINOS ATOMINĖ BOMBA
Brazilijos karinė žvalgyba tvirtina, kad 

Argentina jau pasigaminusi atominę bom
bą arba baigianti pasigaminti.

BOMBA FREE EUROPE RADIJUJE

Muenchene esančiame radijuje Free 
Europe sprogo bomba, sužeisdama 8 žmo
nes ir pridarydama nemaža nuostolių.

Tos stoties programos transliuojamos į 
sovietų bloko kraštus.

JAV ĮSPĖJA EUROPĄ
JAV krašto apsaugos ministerijos parei

gūnas įspėjo Vakarų Europos kraštus, kad 
Vakarų interesai nei Europoje, nei niekur 
kitur nebus ginami’ jeigu tie kraštai smar 
kiai nepadidins išlaidų gynybos reikalams.

NORI (VALYTI PARTIJĄ
Lenkijos komunistų partija turi 3,2 

mil. narių.
Bet partija yra suskilusi. Vienas jos 

sparnas nori reformų, o kitas yra už griež
tą režimą. Partijos viršūnę ir vyriausybę 
šiuo metu sudaro reformų šalininkai.

Tie reformų šalininkai dabar daro spau
dimą, kad stalinistinio tipo partiniai arba 
palaikytų reformininkus, arba pasišalintų 
iš partijos.

KANIA IEŠKO PRITARĖJŲ
Lenkijos komunistų partijos vadas va

žinėjo į Čekoslovakiją ir Rytų Vokietiją 
įtikinėti, kad Lenkijoje įsivyraus ramybė.

Tų abiejų kraštų spauda vis puolė Len
kiją dėl streikų. Net Lenkijos spaudos ne- 
įsileidavo.

JAV PRIEMONĖS DĖL EL SALVADORO
Iš įvairių šaltinių gaunamosios informa

cijos yra įtikinusios JAV vyriausybę, kad 
EI Salvadore prieš valdančiąją juntą kovo
jančios grupės ginklų gauna iš komunisti
nių kraštų. Todėl sąjungininkai buvo ragi
nami palaikyti JAV, kurios remia EI Sal
vadoro vyriausybę. Sąjungininkai ne visi 
pritaria tokiai politikai.

Tai JAV gal pradės Kubos blokadą, nes 
pro ją daugiausia ateina ginklai sukilė
liams.

SOVIETINIAI LAIVAI MOZAMBIKO 
PAKRANTĖSE

(Pietų Afrikos specialūs daliniai nese
niai buvo įsiveržę iki Mozambiko sostinės 
Maputo.

Sov. Sąjunga į tai reagavo, atsiųsdama 
du karo laivus. Jos ambasadorius pareiš
kė, kad tų laivų greit daugiau būsią. „Jei
gu kas nors puls mus ar mūsų draugus“, 
sakė jis, „tai susilauks tinkamo atsaky
mo“.

Jumoro vakaras Lietuvių Namuose
Pirmuoju jis skaitė ir vaidino savo sce

ninį veikalėlį, skirtą garsiajai Čikagos 
„Antro kaimo“ aktorių trupei. Jame vaiz
duojama lietuvių čikaginė šeima: tėvai ir 
sūnus ir dvasia, kuri vis įgauna kitokius 
pavidalus ir kurios tėvai vis kratosi. Jie 
norėtų savo sūnui lietuvaitės, bet priima 
ir lietuvaitį...

Programai jis buvo pasirinkęs skaityti 
ir dviejų Lietuvos rašytojų, Vytautės Ži
linskaitės ir Kazio Sajos, kūrinių, kaip 
sakė, pačių talentingiausių Lietuvos hu
moristų. K. Sajos paskaitė „Abstinentą“, 
kuriame jau vien veikėjų vardai sudaro 
veikalo atmosferą. Kūrinyje vaizduojamas 
baliukas su atitinkamomis pasekmėmis.

K. Barėno paskaitė ištraukėlę iš nove
lės „Pensininkų klubas“. Jumoro apimtas, 
prieš skaitydamas klausė susirinkusiuo
sius, kurį jų rašytojas bus čia pavaizda
vęs. Barėno jumoras, sakė jis, esąs švel
nus, suprantantis ir atleidžiantis, tik 
švelniai gnybtelima. Scena iš .Pensinin
kų klubo“ buvo skaitoma ta, kur bare sė
dintieji pensininkai geria alų ir kalba apie 
musę ir sparvas.

Be kita ko, Čikagos „Antras kaimas“ 
pernai į savo repertuarą buvo įtraukęs tą 

„Pensininkų klubą“. Kaip spauda rašė, 
Amerikos lietuvių visuomenei ypač patikę 
du veikalai, ir vienas tų buvęs gana ilgas 
„Pensininkų klubas“.

Vytautės Žilinskaitės buvo skaitoma 
nuotaikinga jumoreska „Angelas virš 
miesto“. Pavaizduota, kaip žurnalistas, ad
vokatas, vaikų darželis su savo mokytoja, 
klebonas su zakristijonu ir kiti reaguoja 
į virš miesto pasirodžiusį angelą.

Svečias iš New Yorko rašytojas Algir
das Landsbergis jumoro vakarą Lietuvių 
Namuose Londone vasario 21 d. pradėjo 
vienas. Paprastai į Londoną jis užsuka su 
žmona Jane, kuri šį kartą negalėjo paly
dėti jo.

Pristatydamas K. Barėnas, be kita ko, 
priminė, kad svečias už savo novelių rin
kinį „Muzika įžengiant į neregėtus mies
tus“ buvo apdovanotas 1980 m. Rašytojų 
d-jos premija.

Rašytojas A. Landsbergis yra nepri
klausomos Lietuvos auklėtinis, rašyti pra
dėjęs jau išeivijoje ir už pirmąjį romaną 
„Kelionę“ dienraščio „Draugo“ (Čikaga) 
konkurse laimėjęs premiją. Jo pamėgtasis 
žanras yra dramos. Jam dramos forma 
esanti daugiau prie širdies, negu kas nors 
kita...

Pradėdamas programą, A. Landsbergis 
kad apie jumorą kalbėti pavojinga, bet jis 
norėtų įrodyti, kad jumoras yra labai rim
tas dalykas. Jumoristų, sakė jis, išeivija 
bevelk neturi, išskyrus Antaną Gustaitį, 
kuriam,- sako, tik reikia pasirodyti sceno
je, ir visi jau juokiasi.

Iš tikro kodėl mes neturime išeivijoje 
jumoristų? Mano nuomonė būtų, kad per 
daug gilus tragizmas yra mūsuose, o iš jo 
juoką padaryti sunku.

O A. Landsbergis matęs jumoro ir Lon
done. Vasario šešioliktosios minėjime sė
dėjo visi rimti, susikaupę, nusmukusiais 
veidais, bet po programos sugyvėjo ir gai
valingai viens pro kitą veržėsi prie baro 
seni ir jauni, net kūdikėliai... Matote, ra
šytojo akis, kaip erelio, niekas pro ją ne
praslysta. Visai tai jis atpasakojo jumoris- 
tiškai.

LIETUVOS TEMA LENKŲ 
SAVILAIDINĖJE SPAUDOJE

Lenkų savilaidinė spauda dažnai pasi
sako Lietuvos klausimais. Jaunosios Len
kijos (Mladia Polska) sąjūdžio mėnrašty
je „Bratniak“ (1979 m. liepos - rugpiūčio 
Nr.) Aleksander Hall tvirtina, kad lenkų 
nacionalizmas neišsigims į šovinizmą. Jei 
lenkai atgaus pilną nepriklausomybę, jie 
šovinistiškai nepuls savo artimiausių kai
mynų, kaip čekų, lietuvių ar ukrainiečių: 
„Tos tautos perdaug iškentėjo po sovieti
niu jungu“. Kita garantija prieš šoviniz
mą yra Katalikų Bažnyčia ir jos skelbia
ma visuotinė „broliškos meilės“ idėja, ku
rią ypač iškalbiai išreiškė popiežius Jonas 
Paulius II.

Jaunųjų katalikų mėnraštyje „Spotka- 
nia“ (1979 m. liepos Nr.) spausdinamas 
Maritės Sapiets straipsnio „Katalikų Baž
nyčia ir tautinis žmogaus teisių sąjūdis 
Lietuvoje“ vertimas. Vienas svarbiausių 
informacijos šaltinių apie Lietuvą lenkų 
savilaidinei spaudai yra Vilniuje leidžia
mas laikraštis „Czerwony Sztandar“. 
Savilaildinis „Gospodarz“ (Nr. 3-16, 1979) 
cituojia 23-ių metų lietuvį, kuris nebenori 
dirbti kolchoze ir norėtų išmokti kito ama 
to, bet kolchozo vadovybė jo neišleidžia. 
„Czerwony Sztandar“ paaiškina, kad va
dovybė teisi, nes žemės ūkyje jaučiamas 
darbininkų trūkumas. „Šį padėtis prime
na Lenkijos žemdirbių teises 18-me šimt
metyje“, komentuoja „Gospodarz.“

(ELTA)

LENKIJOJE RUOŠIAMASI ĮSTATYMU 
TVARKYTI STREIKUS

Lenkijoje pamažu išsibaigia streikai. 
Universitetai po studentų streikų pradeda 
darbą (streikuodami jie reikalavo leisti 
steigti profesinę sąjungą). Nebestreikuo- 
ja ir ūkininkai, kurių profesinė sąjunga 
nebuvo įregistruota.

Ministeris pirmininkas Jaruzelskis va
sario 12 d. buvo rašęs 90 dienų susilai
kyti nuo streikų. Dabar jau esąs paruoštas 
projektas įstatymo, pagal kurį dviems mė
nesiams galės būti uždrausiti streikai.

NAUJAS NATO VAIDMUO

Muenchene įvykusiame 9 kraštų apsau
gos ministerijų atstovų pasitarime buvo 
iškeltas klausimas, kad būtų praplėstas 
NATO vaidmuo. JAV ir Britanijos atsto
vai pasisakė už tai, kad NATO nesiribotų 
vien Europos gynimu, o eitų dar ir polici
nes pareigas, ypač ten, kur kyla grėsmė 
žaliavų šaltiniams, ir padėtų vadinamojo 
trečiojo pasaulio kraštams.

TURTINGA MOTINA
Čilietis Gerrardo Albino Caures ir jo 

žmona argentinietė Leontina Judith per 
36 vedybinio gyvenimo metus susilaukė 
36 vaikų: 6 kartus po 3 ir 9 po 2.

Dabar, būdama 54 metų amžiaus, ji 
laukia trisdešimt septinto.

7 dienos
— Sovietinės Armėnijos mokslų akade

mija, kaip rašo “Die Welt", iš savo narių 
korespondentų išbraukė Jurį Orlovą, kuris 
1978 m., kaip Maskvos grupės Helsinkio 
aktų vykdymui sekti narys, buvo nuteis
tas 7 m. kalėti ir 5 m. tremties ir dabar 
laikomas Permės stovykloje Urale.

— Atlikęs V. Vokietijoje visą eilę kon
certų, pasiprašė politinio prieglobsčio 
įvairiomis premijomis Vakaruose ir Sov. 
Sąjungoje apdovanotas sovietinis pianis
tas Vadimas Suchanovas.

— Britanijoje pradeda streikus prie 
vandens tiekimo ir kanalizacijos dirban
tieji, nepatenkinti siūlomo pakelti atlygi
nimo procentu (pagaliau susitarta).

— Nors JAV ūkininkams atstovaujan
tieji senatoriai prašė ir prez. Reaganą ir 
valstybės sekr. gen. Haigą. atšaukti drau
dimą parduoti daugiau grūdų Sov. Sąjun
gai ,bet kol kas liks kaip buvę.

— Britanijos vyriausybė apsisprendė ne
beuždarinėti net ir neekonomiškų anglies 
kasyklų, jeigu nebūtų sutarta su profesi
nėmis sąjungomis, ir streikuoti pradėję 
darbininkai grįžta į darbą.

— Vakarų Vokietija nutarė uždaryti ke
turias didžiules atomu varomas jėgaines, 
kai paaiškėjo, kad vienoje jų kažkas ne
gera vyksta.

— Pietų Italijoje suimti 85 pramoninin
kai ir žemės ūkio kooperatyvo direktoriai, 
kurie sugebėjo iš Europos Ekonominės 
Bendruomenės išsunkti 125 mil. svarų už 
pomidorus, kurių niekada nebuvo.

— Plėšikai dujomis užmigdė tarp Mila
no ir Ostendės greituoju traukiniu važia
vusius keleivius ir pasiėmė visas jų bran
genybes.

— Europos kraštų laikrodžių gaminto
jai skundžiasi, kad Sov. Sąjunga užverčia 
rinką savo gamintais laikrodžiais, kurie 
pardavinėjami pigiau negu pagaminti kai
nuoja.

— Lenkija ir Rytų Vokietija užverčianti 
Europos Ekonominės Bendruomenės kraš
tus pianinais, kurie pardavinėjami 45 pro
centais pigiau negu Vakarų kraštuose ga
minami (.1977 m. jų buvo įvežta 17.000, o 
1979 m. jau daugiau kaip 20.000).

—Fordo automobilių fabrikai, kurių yra 
įvairiuose kraštuose, praeitais metais tu
rėjo milijardą ir 55 mil. dolerių nuostolių.

— Indijos vakarinio Bengalo provinci
joje buvo areštuota 2.000 žmonių, kurie 
protestavo, kad mokyklose nebebus mo
koma anglų kalbos (vėliau magistrato nu
tarimu jie buvo paleisti).

— Baskų teroristai Ispanijoje pagrobė 
Austrijos, EI Salvadoro ir Uragvajaus gar 
bės konsulus, ir dabar konsulatų pareigū
nai skubiai kraustosi iš baskų gyvenamo 
rajono.

— Japonijoje yra arti 400.000 katalikų 
ir apie dvigubai tiek protestantų.

— Valijos princas Čarlis susižiedavo su 
lady Spencer.

Susirinkusieji tautiečiai labai draugiš
koje nuotaikoje gyvai replikavo skaitan
čiam rašytojui ir ištisai juokėsi, įsijung
dami į skaitomųjų kūrinių nuotaiką. A. 
Landsbergis, be abejo, turi įgimtą akto
riaus gyslelę ir sugeba kiekvienam skai
tomo dalykėlio veikėjui duoti atitinkamą 
balso toną ir išraišką. Gaila, kad tautie
čių nesusirinko kiek daugiau, nors tas šeš
tadienio vakaras buvo gražus, nes nei sni
go, nei lijo. Kas patingėjo, žinoma, pats 
nuostolį patyrė.

Paskutiniu A. Landsbergis skaitė savo 
satyrą apie rašytoją Icchoką Merą ir jo 
puolėjus.

O istorija trumpai yra tokia. Rašytojas 
I. Meras, emigravęs iš Lietuvos ir apsigy
venęs Izraelyje, 1977 m. už savo romaną 
„Striptizas“ gavo Rašytojų d-jos 1.000 dol. 
premiją. Dėl to susidarė du frontai: vieni 
stojo už I. Merą, o kiti prieš. Kaltinantieji 
aiškino, kad tai esanti pornografinė kny
ga, o teisinantieji kai kas buvo įžiūrėjęs 
net religinio motyvo. Tiesa, kaltinantieji 
dar prikaišiojo, kad tas veikalas jau buvo 
spausdintas Lietuvoje leidžiamame „Per
galės“ žurnale ir net kad autorius esąs 
žydas.

A. Landsbergio pozicija buvo aiški: sa
vo veikalėlyje jis juokėsi iš tų Mero kal
tintojų, kurie helikopteriais nuskrido į Iz
raelį atimti premijos.

Tas kultūrinis vakaras buvo ypač įdo
mus. Dėkojame rašytojui Algirdui Lands
bergiui ir sakome: „Iki pasimatymo!“

Po programos ,,Vienybės“ klubas suruo
šė A. Landsbergiui gražų priėmimą, kuria
me dalyvavo kai kurie DBLS centro valdy
bos nariai ir būrys kitų lietuvių su žmo
nomis. Kaip dalyvavusieji pasakojo, priė
mime buvo kalbama Rytų politikos tema.

M. B-nė
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NAUJOS KNYGOS
ANTANO VAIČIULAIČIO ,,IR ATLĖKĖ 

VOLUNGĖ“
Rašytoją Antaną Vaičiulaitį pažįstame 

kaip prozininką — romano ,,Valentina“ ir 
daugelio apsakymų autorių — ir kaip kri
tiką. Prozoje jis — stilistas, o kritikoje 
netruksiąs įžvalgumo. O ar poetas? Taip, 
poezijos netrūksta ir kai kuriuose jo pro
ziniuose kūriniuose, bet daug metų, kai 
jis po truputį parašydavo ir eilėraštinės 
poezijos ir šen ten duodavo jos išspaus
dinti. O dabar čikagiškis Lietuviškos kny
gos klubas išleido dailų tos jo poezijos 
rinkinuką, pavadintą Ir atlėkė volungė (96 
puslapiai, viršelis dail. Viktoro Petravi
čiaus, kaina 4 dol.).

Kūriniai rinkinyje paskirstyti į gamti
nių pavadinimų keturis skyrius: Šiaurės 
soduos, Prie žaliųjų vandenų, Debesėliai 
ir Pieva. Skyrių pavadinimai maždaug at
liepia ir pačių eilėraščių motyvus. Dauge
lyje eilėraščių gamta yra arba veikėjas, 
arba fonas, kuriame įsiterpia su savo jaus
mais ar veiksmais žmogus.

Eilėraščiai sklandus, skambūs, aiškūs— 
visapusiškai klasiški.

Iš viso to lengvumo išsiskiria paskutinis 
skyrius. Čia išspausdinti žymiai sunkes
nės nuotaikos dalykai, štai „Pievoje“ ku
riamas poetiškas vazdas, kas bus „Kai ma
no kūnas bus žolė, aš miegosiu savo bran
giųjų lygumų krašte“. Kitur („Sėjėjas iš
eina į laukus“) apdainuojamas žemdir
bys. ,,Karaliaus Mindaugo paskutiniame 
monologe“ šiam Lietuvos vienytojui lei
džiama pasvarstyti mirties temą, čia 
spausdinama „Odė žuvusiems partiza
nams“ ir psalmiško stiliaus didesnė poe
ma „Červenėj sušaudytųjų sielos stovi 
prieš Viešpatį Dievą".

Prozos meistro ir eilėraščiai meistriški.
(k.b.)

KARALIŠKAI (KUNIGAIKŠTIŠKIEJI 
„AIDAI“

Praeitais metais suėjo 550 metų, kai mi
rė Lietuvos valdovas kunigaikštis Vytau
tas Didysis. Svetur gyvenantieji lietuviai 
buvo raginami neužmiršti tą sukaktį pa
minėti, kai kur šitai ir padaryta, bet lig 
šiol spausdintu žodžiu nebuvo ta proga 
nieko naujo pasakyta.

Tur būt, vieninteliai neužsimiršo šios 
sukakties „Aidai“. To žurnalo paskutinio 
praeitų metų numerio (Nr. 6) visa pusė 
(32 didžiuliai puslapiai) skirti trijų isto
rikų straipsniams, susinusiems su vytau- 
tine tema. Straipsnyje „Lietuva išorinėje 
kryžkelėje“ Simas Sužiedėlis svarsto tą 
penkiolikos metų (1377-1392) laikotarpį, 
kai Lietuva galutinai susiejo savo likimą 
su vakarietiškąja krikščionybe ir kultūra 
ir kai keliems amžiams susirišo su Lenki
ja. Juozas Jakštas straipsnyje „Vytautas 
Didysis, Maskvos kunigaikštija ir totoriai“ 
gvildena šito trikampio temą. Viktoras Gi
džiūnas, OEM, nagrinėja temą „Lietuvos 
krikščioninimas Vytauto Didžiojo politiko
je“. O kad šis žurnalo numeris papuoštas 
skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurtais 

didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, tarp jų ir 
Vytauto, medaliais ir skulptūromis, tai 
užtat žurnalas ir išėjo karališkai kuni
gaikštiškas.

Paminimas Nobelio premiją gavęs Cz. 
MKosz: iš 1955 m. lietuvių kalba išleistos 
knygos „Epochos sąmoningumo poezija“ 
perspausdinamas J. Kėkšto verstas jo pa
sisakymas ir pateikiami trys jo eilėraščiai, 
du versti J. Kėkšto, vienas T. Venclovos.

Dar spausdinama A. Rubšio straipsnis 
„Dešimt Dievo įsakymų“, B. Raugo apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą 1970- 
1980 m., P. Jurkaus apie skulp. V. Kašubą, 
paminimi mirusieji prel. P. Juras ir prof. 
J. Grinius. A. Raginis recenzuoja B. Augi
no „Giesmės žydėjimo metą“, o dr. J. Gri
nius A. Vaičiulaičio išverstą ir paruoštą 
O. V. Milašiaus „Septynios vienatvės“.

KAS IŠLEISTA, KAS (LEIDŽIAMA, 
KAS LAUKIA EILĖS

IR KAS DAR (SIŪLOMA IŠLEISTI
Nidos Knygų Klubas 1980 m. išleido 

„Dešimtąją pradalgę“ ir J. Gliaudos nove
lių rinkinį „Bausmė“.

Atspausta ir įrišta Vikt. Biržiškos „Gy
ventų dienų prisiminimai“, iš rišyklos tu
ri greit grįžti A. Tūlio novelių rinkinys 
„Inteligentų stalas“. Netrukus tos abi kny
gos bus išsiuntinėtos skaitytojams.

Dabar renkama Br. Railos „Žalsvos aga
vos“. Laukia eilės J. Jankaus pasakojimų 
knyga „Klajojančios liepsnos“ ir A. Sau- 
dargienės kelionių po sovietinius kraštus 
įspūdžiai „Vėjas iš Rytų“.

Yra pasiūlęs išplėsti V. Alantas savo 
premijuotą novelių rinkinį.

PREMIJA RIMUI KABAILAI
Australijos Lietuvių Fondo premija .už 

mokslinį darbą lietuviška tema paskinta 
Rimui Kabailai.

Jo tasai premijuotasis darbas yra apie 
lietuvių architektūrą.

Antanas Vaičiulaitis 
VAKARAS

Varnėnas švilpia. Man nyku 
Vienam pas klėtį seną.
Pro šalį dideliu pulku
Strazdai nuskrido į šilus, 
Vanduo šaltinyje čiurlena, 
O sodas toks tylus, tylus.

TURGUS

Vieškeliams trinkant, trauksim į turgų, 
Į didį turgų — Višakio Rūdą.
O tai nuėję valgysim spurgų, 
Sulą ir midų gersiva mudu.

Parduoda senis rėtį ir lanktį, 
Atjoja šyviais šimtas dūdorių. 
Šilo žalvarniai, krankit nekrankit — 
Su savo miela pašokti noriu.

O tai mes šokom, net lieknos pušys, 
Net žalias skirpstas liovėsi ošę. 
Džiaugės straksėjo diedas apglušęs, 
Ir šaukė, plojo visas kermošius.

(iš rinkinio Ir atlėkė volungė)

EUROPOS LIETUVIS_________

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ TEISMO BYLOS 
EIGA VAŠINGTONE

„Drauge“ Juozas Kojelis rašo, kad gruo
džio 3 d. Vašingtono aukštesniajam© teis
me buvo svarstoma byla lietuvių demons
trantų, kurie liepos 18 d. buvo suimti prie 
Sovietų ambasados.

Demonstracijos metu automobiliais bu
vo užtvertos gatvės, iškelti antisovietiniai 
plakatai, ir dalis dalyvių prisirakino gran
dinėmis prie ambasados vartų. Iš viso de
monstracijoje dalyvavo 18 žmonių: 6 mer
gaitės ir 12 vyrukų. Dėl techniškų priežas
čių 5 bylos buvo nutrauktos, o teista 13 
asmenų, jų tarpe Simas Kudirka, kun. K. 
Pugevičius ir M. Aistis.

Teismas sukėlė didelį spaudos ir žinių 
agentūrų, televizijos tinklų susidomėjimą, 
Į teismo salę atvyko daugybė žinomų 
spaudos ir televizijų ir radijo atstovų ir 
korespondentų.

„Reader Digest“ korespondentė teisia
muosius pakvietė į žurnalo patalpas at
vykti taurei šampano, vistiėk, kokie būtų 
bylos rezultatai.

Teismo dienai teisiamieji lietuviai jau
nuoliai paruošė laišką jaunmui Lietuvoje 
ir žodiį išeivijos visuomenei. Amerikiečių 
žurnalistams buvo dalijami specialūs 
„press release“ lapeliai ir vertimas jau
nimui į Lietuvą laiško. Laiške į Lietuvą, 
be kitko, buvo paaiškinta, kad suimtieji 
nesijaučia Amerikos valdžios persekioja
mi, bet savo demonstravimu prasilenkė su 
Vašingtono miesto potvarkiais, draudžian
čiais demonstruoti arčiau kaip 500 pėdų 
nuo atstovybės.

Teismas tęsėsi visą popietį. Kaltino JAV 
prokuroro pad. M. L. Rankin, o gynė adv. 
E. C. Raskauskas.

Sekančią dieną „Wašington Post“ ko
respondentė rašė: „. perpildytoje teismo 
salėje nuotaika buvo draugiška. Kudirka 
plačiai šypsojosi, iškilmingai linkčiodamas 
galvą, kiai slaptosios tarnybos agentas liu
dijo prieš jį“.

Garsus juokas pasigirdo teisiamųjų ir 
publikos suoluose, kai teisėjas bandė pa
kartoti teisiamųjų pristatymą: „Jūratė 
Krokys Stirbys“. „Asta Banionis“, „Vid
mantas Rukšys“, „Simas Kudirka“, „Gin
tė Damušis“, „Linas Juozas Kojelis“, „Bi
rutė Zdanys“ „Margiris Aistis“, „Riman
tas Stirbys“, „father Kazimieras Pugevi
čius“, „Virgus Volertas“, „Vytautas Voler- 
tas“, „Danutė Vaičiulaitis“. Juoko nepajė
gė sulaikyti ir pats teisėjas.

Į teismo salę buvo sunešta parodomoji 
medžiaga: didžiuliai plakatai, lietuviška 
vėliva, juoda gedulo drobė. Tie dalykai bu
vo padengę stalus, kėdes, grindis. Buvo 
įnešta ir sunki dėžė su grandimis.

Teisėjas priėmė gynėjo argumentą, kad 
demonstrantai buvo areštuoti ne visai tin
kamu būdu, todėl 10 visai išteisino, o trims 
— Margiriui Aisčiui, kun. Kazimierui Pu- 
gevičiui ir „Bridges“ redaktoriui Riman
tui Stirbiui — priteisė po vieną dieną ka
lėjimo. Teisėjas buvo įsitikinęs, kad potti- 

cijos įsakymą jie turėjo girdėti. Bausmė 
buvo užskaityta už arešto metu išsėdėtąjį 
daboklėje laiką, jiems nebereikėjo iš nau
jo sėdėti.

Savo laiške Lietuvos jaunimui jie įsi
pareigojo „ateityje stipriau reikštis ne 
žodžiais, bet konkrečiais darbais“. Juozas 
Kojelis, baigdamas reportažą, parašė:

„Laiko estafetėje laisvinimo darbų vė
liavėlės iš vyresniųjų pereina į jaunųjų 
rankas. Didžiuokimės jais, pasitikėkime 
jais ir remkime juos.“

TREJOPAI ŠVENČIAMOJI
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Australijos „Mūsų Pastogė“ išsispausdi
no paskaitą, kurią pernai Vasario šešio
liktosios proga Bostone skaitė buvusi Si
biro kankinė mokytoja Elena Juciūtė.

Toje paskaitoje ji šitaip papasakojo apie 
trejopai švenčiamą Vasario šešioliktąją:

„(Pavergtoj Lietuvoj Vasario 16-toji dau
gelio atšvenčiama tylia malda. Kauno ka
tedroj daugelis apeina keliais aplink alto
rių, virš kurio stovi didžiulis kryžius, at
vežtas iš Šaričių bažnyčios, kuri jau se
niai panaikinta. Pamini tarp ištikimų 
draugų ir darbovietėse, tik negarsiai pa
sikalba Vasario 16-tosios temom.

Prisimenu, juokais sakydavom Lietuvo
je, kad didžiausi patriotai yra milicinin
kai ir saugumiečiai. Tie niekada nepamirš
ta Vasario 16-tosios, iš anksto jai ruošiasi.

Vasario 16-toji švenčiama ir Gulago sa
lyne — Sibire.

Prisimenu, iš ryto sveikindavome savas 
— lietuvaites, linkėdavome laisvės. Iš ko
kių siūlgalių ar skiautelių pasidarydavom 
ženkliukus — trispalvę, prisisegdavom 
(prie vatinės.

Po darbo susirinkdavom po kelias, pa- 
simelsdavom, padeklamuodavom pritaiky
tų eilėraščių, pasikalbėdavom. Ten nerei
kėjo nieko bijoti, nes svetimosios nežinojo 
nei mūsų tautinių švenčių, nei mūsų vė
liavos spalvų, o lietuvių šnipų paprastai 
nebūdavo.

Nepamirštama liko man pirmoji Vasario 
16-toji, atvykus į Ameriką. Atvykau sau
sio priešpaskutinę dieną 1966 metais. Ne
trukus ir toji šventė. Sužinojau, kad Bos
tone prie gubernatoriaus rūmų tą dieną 
bus pakelta Lietuvos vėliava. Nuvažiavau 
gerų žmonių padedama. Nedidelis būrelis 
lietuvių jau laukė. Kai pamačiau kylančią 
aukštyn Lietuvos trispalvę išgirdau „Lie
tuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme“..., 
ašaros aptemdė akis. Ten, savoj Tėvynėj, 
girdėjome keiksmus, koliojimus: buržua
zinė Lietuva, banditų žemė... O čia, sveti
mam krašte, už jūrių marių — Lietuva — 
didvyrių žemė. Sunku pergyventi tokį kont 
rastą. Už Lietuvos vėliavą, rastą namuose, 
teisė 10 metų katorgos, o čia mūsų vėliava 
gerbiama, plevėsuoja prie gubernatoriaus 
rūmų.“

A. TAMOŠAITIENĖ (KILIMŲ
ISTORIJOJE

Dail. A. Tamošaitienės gobeleno nuo
trauka atspausdinta F. P. Thompsono kili
mų istorijos knygoje „Tapestry — Mirror 
of History“. Knyga išleista Britanijoje. 
Gobelenas vadinasi „Trilijų aukštumos“.

Knygoje duodama žinių taip pat ir apie 
dail. A. Tamošaitį.
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NAUJA K. M. (ČIURLIONIO GALERIJOS 
VADOVYBĖ

Dabar, kaip rašoma Amerikos spaudoje, * 
K. M. Čiurlionio galerijos vadovybės finan ; 
sinius reikalus tvarkys direktoratas, va
dovaujamas pirm. V. Aleksienės.

K. M. Čiurlionio galerijoje yra sutelkti 
lietuvių dailininkų kūriniai, skirti nepri- į 
klausomai Lietuvai. Jie buvo tik retkar
čiais parodomi publikai.

Naujoji galerijos vadovybė planuoja ro
dyti paveikslus ir tada, kai nebus rengia, 
mos kokios nors dailininkų parodos.

I. NASVYTYTĖ GIEDA HIMNĄ
ŠIngrida Nasvytytė jau 4 metai, kaip dai

nuoja garsiajame amerikiečių chore „Sing 
ing Angels“. Tarp 180 choristų ji esanti 
tenai vienintelė lietuvaitė.

JAV senatoriaus astronauto Glenn pa. 
gerbime Ingrida sugiedojo „God bless 
America“.

IR VĖL SKALDO LIETUVIUS
JAV PLB visuomeninių reikalų taryba 

savo iniciatyva užmezgė ryšius su Ameri
kos lenkų kongreso centru Čikagoje, kaip . 
rašoma lietuvių išeivijos spaudoje.

Gruodžio 13 d. posėdyje lietuviams at
stovavo PLB vald. pirm. V. Kamantas, bu
vęs pirm. B. Nainys, tarybos narys B. Juo- 
delis, A. Gečys ir LB Lemonto apyl. pirm. 
A. Kazlauskas. Iš lenkų pusės tik vienas 
lenkų kongreso vicepirmininkas K. Lu- 
kowskis.

Posėdyje K. Lukowskis prašė lietuvius. 
remti Carterio ir Reagano politiką, o išti
kus maisto trūkumams Lenkijoje, įsijung
ti į šalpos pagalbą. Jeigu Sov. Sąjunga 
pradėtų invaziją į Lenkiją, raginta, kad 
lietuviai skatintų Amerikos valdžią sustab
dyti prekybą ir bet kokią paramą Sov. 
Sąjungai bei invazijoje dalyvaujantiems: 
satelitams. Kilo dar mintis, kad Lenkijos 
invazijos atveju per Amerikos Balsą būtų: 
kreiptasi į sovietų armijoje tarnaujančius; 
lietuvius, raginant juos atsisakyti smurto 
veiksmų prieš Lenkijos gyventojus. (Argi 
PLB vadovybė nežino, kad atsisakęs parei
gą vykdyti kareivis baudžiamas mirties 
bausmė?)

Amerikos LB krašto valdyba kai kuriuo, 
se lietuvių laikraščiuose įdėjo net skelbi- 
mus, kad gruodžio 21d. visi melstųsi už 
Lenkiją ir pavergtąsias tautas.

Kaip matyti iš „Dirvos“, dėl tokio PLB 
krašto valdybos klupčiavimosi buvo griež
tai pasisakyta. Sako, į posėdį atėjo visa 
PLB su pirm. V. Kymantu priešakyje, o 
lenkai atsiuntė tik vieną antraeilį pare!-.
gūną.

Kaip matyti iš informacijos, lenkų at
stovas prašė kai kurių paslaugų iš lietu
vių. O lietuviai, sako, nieko neprašė. PLB 
vadovaujantieji asmenys užmiršo Seinų 
katedros nenormalumus, užmiršo, kad Vil
niaus arkivyskupija dar tebepriklauso Len
kijos bažnytinei arkivyskupijai, užmiršo 
Seinų lietuvių persekiojimus, užmiršo ir 
Vilnių, kurį lenkai tebesisavina.

„Dirva“, aštriai komentuodama tuos 
įvykius, patarė PLB vadovybei, kad, ruo
šiantis su lenkais susitikti, reikėtų visų 
pirma informuoti Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungą ir susitarti su ja. Jie esą tikri ir 
patikimi autoritetai lietuvių-lenkų santy
kiuose.

Domas Burneikls 
U

Žemaičio atsiminimai
Kartą vėlinių dieną tūlas ūkininkas, da

lydamas elgetoms kapeikas, Stašymui į iš
tiestą delną deda, vis deda kapeikas. Jau 
delnas pilnas, bet Stašymas nė nemano 
užgniaužti saujos. Tada tas pats pokšti
ninkas suduoda iš apačios per Stašymo 
ranką, ir kapeikos pasiskleidžia plačiai 
ant žemės. Kiti elgetos, palikę savo laz
das, be kurių „negalėjo nė ant kojų pa
stovėti“, puolė rinkti Stašymo kapeikų. O 
Stašymas kad ims lazda aušinti draugų 
nugaras, pats nė nemėgindamas rankioti 
prarasto turto.

Pamaldoms pasibaigus, dėdė išėjo į 
šventorių ubagų išmaldyti, Dėdina pasekė 
dėdę su ūkiškomis gėrybėmis.

Dėdė, atėjęs prie sėdinčiųjų elgetų ei
lės galo, išsitraukė iš kišenės nemažą mai
šą varinių kapeikų ir neskubėdamas pra
dėjo apeigas, į kiekvieną ištiestą ranką 
įdėdamas ipo kapeiką. Nuo kito galo vėl 
tą patį kartoja, kol maišiuke beliko visai 
mažai tų varinukų. Tada pasižiūrėjo į 
maišelį ir sėdinčiųjų eilę, pakratė ir, dar 
įkišęs ranką, patikrino.

— Mažai yna, neužteks. Kitą kartą at
vešiu daugiau, — pažadėjo ir užrišęs įsi
dėjo į kišenę maišelį.

Dėdina, dalydama ,,-almužną“, pasakojo 
kiekvienam savo mirusio giminės vardą 
ir prašė pasimelsti už ano dūšią. Tuoj pa
kilo tokia erzelynė, kad sunku ir besusi- 
šnekėti: kiekvienas šaukia jam patikėtą 
mirusiojo vardą su įvairiais priedais.

Baigę ceremonijas, dėdė ir dėdina vi
sus sukviestuosius užprašė vykti pas juos 
pasistiprinti.

Atvykę į dėdės ūkį, radome didžioje 
troboje ilgiausią stalą, apkrautą visokiais 
valgiais, tarp kurių slapstėsi keletas bute
lių degtinės. Mudu su svainiu dėdina pa
sodino pirmame stalo gale arba antrame 
nuo durų, o antrame — patį vieną tokį 
simpatišką ūsorių, kuris tuojau akimis 
sužaižaravo į butelius ir ėmė braukyti 
ūsus, lyg jau būtų kiek patraukęs. Atrodė, 

kad ir visi būtų mieliau patraukę po bur
nelę ir užkandę tuojau pat. Bet pirma rei
kėjo išgiedoti tam tikras giesmes už miru
sius šių namų šeimininkų gimines ir pri
minti jų patronams, kad pasimelstų už jų 
dūšias. Dėdė su dviem dvarininkais bro
liais Ūkais (vadinosi Huks) užsidarė al
kieriuje. Atseit, ponų su mužikais nemai
šė.

Visiems prie stalo nurimus, ūsorius, at
siskleidęs kantiškas, užtraukė kažkokią 
liūdną giesmę. Mudu su svainiu pasiliko
me tyliųjų eilėse, nes nepajėgėme pritapti 
prie giedorių.

Daug kas pradžioje mėgino giedoti, bet, 
nesusigaudę nei natoje, nei giesmės žo
džiuose, liovėsi. Giedorius — pravadnin- 
kas, baigęs giesmę, ėmė prašyti įvairius 
šventuosius melstis už šeimininkų miru
siųjų giminių bei artimųjų dūšias. Rodė
si, kad ir galo nebebus, tiek daug tų mi
rusiųjų. Pagaliau ūsorių kaimynas kumš
telėjo į pašonę, ir tas, dar vieną užprašęs 
pasakė palaimintą Amen.

— Nu vo dabar, susėdėle, prašom pa
sistiprinti ken Dievs davė, — paragino dė
dina silpnu nosiniu balsu.

Perdaug nieks ir nesiragino. Visi buvo 
išalkę, todėl čiupo šakeles ir krovė sau į 
lėkštes, koks valgis kam labiau patiko, ir 
godžiai valgė, nepamiršdami ir buteliuose 
esančio gėrimo. Kam sunku buvo šakele 
vairuoti, tas dėjosi ant stalo šalia lėkštės 
ir kibo visais penkiais arba ir visa dešim
timi.

Mūsų stalo gale stovėjęs vienas degti
nės butelis nepastebėtas persikėlė į kitą 
galą pas ūsorių, kur buvo, matyt, susėdę 
tokie, kurie kitiems perdaug nesiūlė. 
Greitai kalbos pasidarė trankios ir 
prasidėjo atsargūs juokavimai. Tik kar
tais kokiai moterėlei per garsiai atsidū
sėjus, kalbos ir juokas trumpai pritildavo.

Į pabaigą iš alkieriaus išėjo jaunasis 
Ūkas rusų valdininko uniforma. Aš jau 
buvau jį matęs Lauksodoje, bet pažįstami 

nebuvome.
— Leiskite susipažinti, ūkas, tamstos 

dėdės kaimynas, — prisistatė jis ir ištie
sė man ranką.

Dėdinai pasitraukus jis atsisėdo šalia 
manęs. Toji mūsų susipažinimo ceremoni- 
jėlė buvo labai trumpa, tačiau patraukė 
visų dalyvių dėmesį, net ir kalbos pritilo. 
Dėl to, kad tada nebuvo įprasta, jog dva
rininkai ir dar rusų činauninks prieitų ir 
paduotų ranką jaunam mužikėliui. Kad 
ponas Ūkas atėjo ir susipažino su mani
mi, matyt, buvo dėdės nuopelnas. Norėda
mas pasigirti savo kaimynams dvarinin
kams, ir papasakojo turįs brolvaikį „stu
dentą“, ėjusį „mokslus“ Kretingoje.

Mane maloniai nustebino šis jaunas 
dvarininkas lietuvių kalbos mokėjimu. 
Tur būt, jis jau seniai domėjosi lietuvių 
kalba ir lietuvių kalba leidžiamais laik
raščiais ir knygomis.

Greitai iš alkieriaus išėjo ir išraudęs 
dėdė su antruoju Ūku, kuris pasipažinda- 
mas pasisakė Huks. Šis brolis gyveno dva
re ir buvo toks pat barzdotas, kaip ir jų 
tėvas. Čia jiems besėdint ir besišnekant, 
įvyko juokingas incidentas tarp dėdės ir 
manęs. Dėdė mane paragino valgyti, aš 
jam atsakiau: „Ačiū, dėde, esu sotus“.

— Ar jau ir tu, vaike, svetimus vėjus 
gaudai?! Ar nebemoki žemaitiška pasakyti 
dženkuję?! — ėmė piktokai priekaištauti.

— Dėde, „ačiū“ yra savas, o dzenlkuje 
yra svetimas, —atkirtau mažuma užgau
tas.

— Kon tu čia, vaike, niekus pliurpi! — 
piktai nukirto dėdė.

— Dovanok, ponas Rekašiau, tamstos 
giminaitis yra teisus: „Dzenkuje“ yra tik
rai svetimas — lenkiškas žodis, o ačiū lie
tuviškas, taigi ir žemaitiškas, nors mes, 
žemaičiai, sakome daugiausia „dėkui“, — 
paaiškino jaunasis Ūkis.

Dėdė pasijuto tarsi būtų gavęs į žandą.
Tas trumpas ir mažas ginčas dėl lietu

viško žodžio „ačiū“ svečiams padarė gerą 
ir stiprų įspūdį. Tikriausiai iš čia buvusių 
žmonių iki tos dienos nežinojo, kad „dzen
kuje“ yra svetimos tautos žodis.

Dėdė, kurį laiką patylėjęs, pasidarė tai
kus ir labai mandagus. Svečiams ėmus 
skirstytis, jis mudu su svainiu sulaikė. 
Kai likome vieni — suėjome į alkierių. 
Čia besama prašmatnesnių gėrimų. Ant 
stalo stovėjo pradėti gerti buteliai smir- 
novkos, riabinovkos ir dar kitokių gėrimų.

Besivaišinant užvedžiau kalbą apie sa
vo reikalus, smulkiai nupasakodamas, kas 
man reikalinga siekiamam tikslui. Baigęs 
dėstyti, padaviau dėdei klieriko Skelčio 
laišką. Dėdei beskaitant veidas apsiblau
sė, kai priėjo tą vietą, kur buvo rašoma 
apie 500 rub. Baigus Skaityti, padaviau ir 
kun. Petreikio liudijimą.

— Vo kokia kalba čia parašyta? — pa
klausė dėdė, vartydamas liudijimą.

— Lotyniškai, dėde.
— Vo kas čia parašyta?
Paskaičiau pirma lotyniškai, paskui lie

tuviškai. Ir laiškas ir liudijimas dėdei pa
darė gerą įspūdį, ypač kad „moku“ lotyniš
kai, bet jo širdis nuo to nė maž nesuminkš 
tėjo mano reikalui.

— Ar tu žinai, vaike, kas atsitiko su 
mano pinigais, kuriuos buvau paskolinęs 
senajam Ūkui ant jo bajoriško žodžio?

—Apie jūsų pinigus, dėde, nieko nežinau, 
bet Ūkas, rodos, mirė.

— Ne rodos, bet tikrai mirė, ir blogiau
sia, kad su juo mirė ir mano pinigai.

— Bet juk paliko dvaras...
— Dvaras! — pertraukė svainį dėdė ir 

beviltiškai mostelėjo ranka į šalį.
— Kaip matau, iš dėdės negaliu tikėtis 

paramos, — sakau su liūdesio gaidele.
— Tai jau ne. Darykis, kaip pats išma

nai, — dėdė nukirpo visas mano viltis tap
ti kunigu, nes kitų tokių turtingų dėdžių 
neturėjau.

Ilgiau per laikraštį leidę šiuos Domo 
Burneikio (pasakojimus, šičia juos |kol kas 
nutraukiame.

Neišvažiavęs mokytis, jis turėjo įeiti tar
nauti į rusų carinę kariuomenę. Taigi jis 
pasakoja Jau apie tuos kariuomenės me
tus, kuriuos jam teko praleisti toli nuo sa
vo gimtojo krašto.

Kaip matyti iš lietuvių spaudos, JAV 
PLB krašto valdyba prieš save nustatė ir 
šiaip jau susiskaldžiusią išeivių visuome
nę.

KAIP jTAI ĮMANOMA?
Laikraštyje „Lietuviai Amerikos Vaka

ruose“ rašoma, kad Los Angeles dailiųjų 
menų klubo susirinkime buvo rašytojo 
Prano Visvydo pranešimas apie 1980 m.. 
Nobelio premijos laureatą č. Milašių.

Kalbėtojas pabrėžė, kad laureatas savo 
laiko lenku ir rašosi ne lietuviškai, bet 
lenkiškai Czeslow Milosz.

Susirinkimo dalyviai labai stebėjosi, 
„kaip įmanoma ilgai gyvenant Lietuvoje 
ir po visa ko save laikyti lenku, nors jo 
seneliai ir kiti giminės šimltmečiais buvo 
lietuviai“. Tas nemalonumas bus daug 
kartų diskutuojamas, kaip rašoma.

RODĖ TAUTINIUS DRABUŽIUS
Per Filadelfijos televizijos stotį buvo ro

doma lietuvių tautinių drabužių ir įvairių 
audinių programa. Parodytas ir Lietuvos 
žemėlapis, ir paaiškinta apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje.

Rašoma, kad tautiniai drabužiai ir kiti 
audiniai atrodė pasigėrėtinai.
ALEJANDRAS GERAI GROJA SMURtf

Alejandro Rutkauskas, 16 metų jaunuo
lis, kaip rašoma „Argentinos Lietuvių Bal
se“, garsėja kaip smuikininkas. Jo kon
certai susilaukė kritikų dėmesio ir pripa
žinimo.
PASTOVI LIETUVIŠKA TELEVIZIJOS 

PROGRAMA
Toronte pradedama rodyfti pastovi lietu

viška televizijos pusvalandinė programa.
šiai programai vadovauja Jonas Karpil 

su talkininkais.
D. (MACKIALIENEI PREMIJA

1000 dol. kultūrinė tarybos teatro 19® 
metų premija paskirta Los Angeles dr* 
mos sambūriai režisierei ir vadovei Da® 
Mackialienei.

Dėkingumas žinomas tik kilnioms 
tvirtoms asmenybėms. Sugedusieji ir sllF 
nieji visada esti nedėkingi, o apsileidėlis 
pamiršta padėkoti.
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Lietuviai ir lenkai
(Iš „Aušra“ Nr. 22/62)

Labai reikalinga parama

Sunkus penkių šimtų metų lenkiškosios 
invazijos Lietuvoje palikimas — sulenkin
ti Kauno, Kėdainių, Jonavos apylinkių ir 
Vilniaus ikrašito gyventojai. Dėl pirmųjų 
trijų — bėdos nėra: lenkų kalbą vartoja 
tik senimas, o dauguma jaunimo, supras
dama savo neabejotinai lietuvišką kidhę, 
beveik išvien pereina prie lietuvių kalbos.

Blogesnė padėtis su Vilniaus kraštu. 
Dar prieš Pirmą pasaulinį karą daugelis 
to krašto gyventojų, paklausti apie jų tau
tybę, sudvejoję atsakydavo — esą „tutei- 
šai“ (čionykščiai, vietiniai), dažnai tuo su
keldami lietuviams gardaus juoko. Vadina 
si, jie dar abejojo dėl savo tautybės ir ga
lėjo pasukti į tą ar į kitą pusę. Bet 1920- 
1939 metų lenkų okupacija, stipri, atvirai 
šovinistinė ir arši antilietuviška propa
ganda padarė savo — buvę „tuteišai“ vir
to lenkais.

Čia padėjo ir tarylbininkų „mielaširdin- 
gumas“ lenkų atžvilgiu. Pokario metais 
Ukrainoje ir Baltarusijoje lenkų gyveno 
daugiau, negu Lietuvoje, bet jie ten netu
rėjo nė vienos mokyklos, nė vieno perio
dinio leidinio. Tuo tarpu Lietuvoje buvo 
pradėtas leisti vienintelis Tarybų Sąjun
gos laikraštis lenkų kalba „Czerwony 
sztandar“ (beje, labai nuostolingas res
publikai), taip pat atidaryta apie 300 len
kiškų mokyklų. Tokiu kilniu mostu kaimy
ninės tautos atžvilgiu reikėtų tik džiaug
tis, jeigu jis nepasitarnautų Lietuvos oku
pantams rusams.

Lenkiškos mokyklos buvo steigiamos 
net tose apylinkėse, kur nuo seno mokyk
los buvo lietuviškos, nors vietiniai gyven
tojai ir naudojo lenkų kalbą. Tik pasipy
lus gyventojų skundams, kai kur- į mokyk
las grįžo lietuvių kalba.

Galbūt nedaug kas žino, kad pokario 
metais Vilniaus rajono, taip pat ir kitų 
sulenkėjusių rajonų kaimo vietovėse ir 
miesteliuose nebuvo nė vienos lietuviškos 
mokyklos. Tik 1957 m. mūsų literatūros 
klasikui A. Vienuoliui-Žukauskui prieš 
pat savo mirtį LTSR Aukščiausiosios Ta
rybos posėdyje pasakius savo istorinę kal

ŽIRGELI BALNOJO...

Skaitytoja iš Kretingos „Moksle ir gy
venime“ teiraujasi, ką naujo yra archeo
logai suradę pagoniškuose kapuose. Isto
rijos instituto archeologė jaun. mokslinin
kė Laima Vaitkunskienė atsakydama ra
šo, kad neseniai tam klausimui išsiaiškin
ti užtikta medžiagos prieš kurį laiką kasi
nėtuose „V-XII a. žemaičių kapinynuose 
Jūros ir Akmenos baseine. Kaštaunaliuo- 
se, Pagrabyje, Upynoje, Žąsine (Šilalės 
raj.) ir kt. atkastuose vyrų, berniukų ka
puose rasta atskirų žirgo kūno dalių: dau
giausia galva, o kartais ir visų kojų apa
tinės dalys. Be kitų įkapių, tuose kapuo
se atkasta žirgo bei raitelio reikmenų: 
žąslų, balno kilpų, sagčių, pentinų ir pan. 
Po atkaklių ir kruopščių tyrinėjimų buvo 
prieita prie išvados, kad minėtosios atski
ros žirgo dalys yra ritualinė auka, įdėta į 
žmogaus kapą, ir kad ji atspindi iškilmin
gą ir sudėtingą žirgo aukojimo apeigą, la
bai būdingą pagoniškiems laidojimo pa
pročiams.

Žirgas toli gražu nebuvo paprasta įka- 
pė, kaip, sakysime, darbo įrankiai, gink
lai ar kiti daiktai, su kuriais mirusysis 
pagal pagonišką tikėjimą buvo išlydimas 
į pomirtinį gyvenimą. Laidotuvių proce
sijoje žirgas turėjo ypatingą vaidmenį. Į 
kapines jis buvo vedamas ne tik pabalno
tas, bet ir papuoštas. Prie kaklo juostos 
prikabintas žvangutis skambėdamas tar
si skelbė gyvulio paskirtį laidotuvių cere
monijoje. Prie kapo įvykdavo atsisveiki
nimo ritualas: būdavo nupjaunama kar
čių sruogai ir su ja puošusia žalvarine įvi
ja įdedama mirusiajam ant karsto kojū
galio. Čia pat būdavo sudedama ir kita 
aukojamo žirgo atributika: antkaklė, bal
nas, kamanos ir kt. Atkastose žirgo galvo
se archeologai yra radę įstrigusių ietga- 
lių. Tai rodytų, kad žirgas per apeigas 
būdavo nužudomas. Nužudytojo gyvulio 
galva būdavo atskiriama nuo kūno ir pa
dedama kape. Kartais dar būdavo įdeda
mos ir apatinės kojų dalys šeimininkui 
ant karsto ar šalia jo. Aukojamojo žirgo 
mėsą lietuviai, kaip ir kiti pagonys, su
valgydavo per šermenų puotą. Kad arklie
na senovės Lietuvoje vartota maistui, aki
vaizdžiai rodo piliakalnių ir gyvenviečių 
tyrinėjimai. Antra vertus, prisimintini ir 
rašytiniai šaltiniai. Antai, garsusis arabų 
keliautojas Ibn Fadlanas, X a. atvykęs į 
Rytų Europą, pats dalyvavo pagoniškose 
laidotuvėse ir jas aprašė. Savo knygoje 
jis aiškiai nurodo, kad aukojamieji žirgai 
būdavo suvalgomi, paliekant tik jų gal
vas, uodegas, odą.

Pagonybės kultų sistemoje žirgo kultas 
buvo ypač išplėtotas. Kadangi visų kultų 
komponentas yra magija, savaime supran
tama, kad ir žirgo kultas Lietuvoje buvo 
susijęs su įvairiomis apeigomis ir prie
tarais. Gal būt, ritualinės žirgo kūno da
lys turėjo įprasminti vieną iš daugelio 
prietaringų tikėjimų magiška aukos ga
lia, sakysim, prisišaukti šeimininkui pa
aukotą žirgą. Kad laidojant buvo galvoja
ma apie magišką ryšį tarp aukojamojo 
žirgo ir mirusiojo, patvirtina ir įkapės: ne

bą dėl lietuviškų mokyklų Vilniaus kraš
te, čia jos buvo pradėta steigti ir šiuo 
metu nesiskundžia mokinių trūkumu.

Prie lenkinimo labai daug prisidėjo kai 
kurie fanatiški lenkomanai, susisukę sau 
lizdą Lietuvos KP OK.

Kodėl vienose respublikose lenkų kalba 
ujama ir slopinama, o Lietuvoje — puo
selėjama ir skatinama? Atsakymas labai 
paprastas — kelias nuo lenkų kalbos iki 
rusų daug trumpesnis, negu nuo lietuvių 
iki rusų. Tad lenkų kalbos pagalba proru
siška Tarybų valdžia bando įgyvendinti 
tai, kas nepasisekė caro valdžiai — suru
sinti Lietuvą ir Rusijai išeiti iį Baltijos pa
jūrį.

Reikia pripažinti, kad tai duoda rezulta
tų. Nedidelė dalis sulenkėjusio jaunimo 
pasuka į lietuvių pusę, bet didesnė dalis, 
besimaišydama tar(p gausiai tame krašte 
gyvenančių rusų ir baltarusių — sparčiai 
rusėj a. Tą procentą ypač pagreitina miš
rios vedybos — Vilniaus krašto lenkui su
situokus su ruse ar baltaruse, beveik vi
sais atvejais šeima tampa rusiška.

Šie krašto lenkai, baltarusių atskirti 
nuo didžiosios Lenkijos, su ja ryšį palaiko 
tik klausydamiesi Varšuvos radijo laidų, 
taip pat per lenkišką televiziją. Bet to ne
pakanka, kad čia būtų išlaikytas lenkiš
kumas, tad galima neabejoti, kad netru
kus, jei neįvyks jokių permainų, šiam 
kraštui gresia visai realus pavojus suru
sėti. O tai blaiviai galvoj an tiems lietu
viams negaili nekelti nerimo ir pasipikti
nimo, nes Rytų agresorius nepasitenkins 
tik Vilniaus kraštu...

Nenoriu sulenkėjusių Vilniaus krašto gy 
ventojų primygtinai agituoti: meskit len
kų kalbą, meskit rusų kalbą, tapkite lie
tuviais. Menka ir nauda tautai iš tokių jos 
narių, kurie lengvai keičia savo tautybę 
ir kalbą. Noriu pasiūlyti, ypač tiems „len
kams“, kurių pavardės Tarvid, Janui, Ma
žu], Gedroic (ir ne tik jiems) pagalvoti. 
Labai rimtai pagalvoti ir paklausti savo 
širdies, kuriuo keliu pasukti...

A. 'Žuvintas

A. DIČPETRIS ,,AKIRAČIUOSE“

Lietuvių intelektualų leidžiamame ir iš
eivių inteligentijos plačiai skaitomame 
„Akiračių“ (Čikaga) atviro žodžio mėnraš
tyje A. N. Dičpetris, savo laiku gyvenęs 
Bradforde, kalbėdamas su A. T. Antanai
čiu jo pirmosios knygos „Trys dienos pa
saulyje“ pasirodymo proga, apie save pa
sisakė, kad esąs:

„poligotas, budistas, estofilas sofistas, 
pieno centro „Florida Dairy“ pastumdėlis, 
tėvynės ir Didžiosios ‘Britanijos pilietis, 
girtuoklis, riešutų traškytojas, rūkorius, 
gitaristas, Tao takelio pėstininkas, nepa
kinkomas Lietuvos ašmuo ir šmotas neg
rų draugas, jūreivis, dviratininkas, barz- 
dukas, spyglys patogiųjų šone, skulpto
rius, trumparegis, 176 svarai skystų ir 
kietų medžiagų savotiškai suredaguotų o 
pėdų ir su trimis ketvirtadaliai colių ilgy
je... Ar tai aš — Aleksa, Napalių Jonas, 
Aleksandro Didžputrio ir Emilijos Naku- 
tytės pirmagimis sūnus? Ir jeigu, taip ,tai 
ką pridėt apie mano seserį Dalią, ir jos 
brolį Henriką ir jo sesutę Rasą? Arba 
mano ir Nirdzos Lesčiovaitės sūnus: Vy
dūną, Perkūną, Titų-Vasarį? Arba apie 
mano ir Elainės Ferlitaitės vaikus: Dantis 
Esą( Liuciferį Dundasą?“

Dabar, mūsų žiniomis, Dičpetriai augi
na dar ir sūnų Marių ir yra apsigyvenę 
New Orleans priemiestyje.

Kritikas Pr. Naujokaitis „Tėviškės Ži
buriuose“ apie jį sakė, kad jis turįs įgim
tą rašytojo talentą, lakią fantaziją, gerai 
moka lietuvių kalbą, bet ši debiutinė kny
ga daug paguodos lietuvių išeivijos litera
tūrai neteikia. „Jeigu jis pajėgs išsivaduo
ti iš tų siurealisitinių svaičiojimų ir imsis 
konkretaus žmonių gyvenimo temos, yra 
vilties, kad iš šio autoriaus pluksnos gims 
vertas dėmesio kūrinys“.

ĮDOMI karvė

Ukrainoje simentalų veislės karvė atsi
vedė iš karto 4 veršelius. Ji jau buvo atsi
vedusi trinukus ir dvynukus. Be to, ji 
duodanti daug pieno.

viename kape rasta, kad žirgo ir žmogaus 
kaklai buvo apjuosti tuo pačiu papuošalu 
— pusiau perlaužta antkaklė; kamanų 
žvangutis pakabintas prie kitų mirusiojo 
amuletų; vaikui paaukotas ne suaugęs 
žirgas, bet kumeliukas ir pan. Gal būt, 
dėdami žirgo auką į kapą, gyvieji tikėjo 
magiška jos galia apsaugoti nuo negandų 
iškeliavusįjį į dausas. Apskritai žirgui, o 
ypač jo galvai, senovės lietuvių tikėjimuo
se bei dvasinėje kūryboje suteikta nepap
rasta gailia: ji saugodavusi namus, sody
bas nuo visokių blogybių. Etnografiniais 
duomenimis net XVII a. vakariniai lietu
viai prie vyrų kapų statydavo iš lentos iš
plautas arklio figūrėles. Daug šitmečių 
žirgas buvo lietuvio draugas ir bendražy
gis“.

Kaip rodo kapinių iškasenos, tokios žir
gų aukos buvo kultivuojamos tarp germa
nų, slavų, ugrofinų ir kitų genčių.

Skaitytojų laiškai
PRARANDAME PER ANKSTI TAI, KĄ 

GALĖJOME TURĖTI

Perskaitęs K. Barėno atsistatydinimo 
straipsnį (gal tokio pabūdžio pirmą ir pa
skutinį „E. L.“), prašyčiau visus rimčiau 
susimąstyti.

Artinasi suvažiavimas, ir jame mes visi 
turime gerai apgalvoti, ką turėtume išsa
miau išdiskutuoti, nes jaučiama, kad tas 
suvažiavimas bus vienas ir gal paskutinis, 
kuris nulems mūsų Bendrovės ateitą, Nidos 
Knygų Klubo, „Europos Lietuvio“, kultū
rinio, socialinio ir politinio mūsų DBLS 
gyvenimo.

Daugiau kaip 10 metų mūsų LNB Centre 
labai pamažu pradėjo leisti šaknis liga, 
kurią galima pavadinti vėžiu. Ir šis vėžys 
taip įsišaknijo, kad netekome sekretoriaus 
direktoriaus ir dabar redaktoriaus.

Sekantis ėjimas gal bus sustabdyti Nidos 
Knygų Klubą ir „E. Lietuvį“ padaryti dvi
savaitiniu. Tada „E.L.“ nebus toks pasi- 
įpriešinimas. Po poros metų gal visiškai 
pranyks, nesulaukęs nė orvelinių 1984 m.

Pats asmeniškai apgailestauju K. Barė
no pasitraukimą (jį visuomet vadindavau 
dėde). Su juo dirbti buvo mano gyvenime 
maloniausias laikas. Per daugelį metų ne
su išgirdęs iš jo lūpų nė mažiausio užgau
liojimo, jokių bjauriausių žodžių nei Val
dybai, nei tarnautojams, nei „E.L.“ ku
riam nors skaitytojui, nei mūsų liet, veikė
jams, išskyrus inteligentišką kritiką ar 
mandagų ir rimtą patarimą.

Taigi, mieli akcininkai ir „E.L.“ skaity
tojai, subruskime ir rimtai apsigalvokime.

Iki pasimatymo Suvažiavime.
St. Bosikis

QUO VADIMUS? 
(kur einame)

Nemaloniai buvau prislėgtas kai pers
kaičiau „E.L.“ Nr. 8 DBLS Sodybos sky
riaus susirinkimo aprašyme, kad buvo at
mestas trečiasis rezoliucijos punktas: 
„DBLS centro valdybos nariai privalo ne
dalyvauti kitataučių organizacijose, kurių 
ideologija nesiderina su siekimu atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.“

Jeigu ir DBLS suvažiavimas pasisakytų 
taip, kaip tasai skyrius, tai jau būtų Są
jungos laidotuvės. Mes, lietuviai, ją kūrė
me ir dirbome ir dirbame, siekdami atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę ir išlaikyti 
lietuvybę. Nepriklausomybės atstatymas 
yra mūsų pagrindinis noras ir tikslas. To
kios federacijos, kaip dabar kur priklau
so mūsų centro valdybos nariai, mums ne
pakeliui. Negi dar nėra aišku, ką lenkai 
nuo amžių yra užsispyrę atsiekti, t.y. pri
jungti Lietuvą prie Lenkijos? O dabarti
nė vadinamoji Centro Europos Federaci
ja yra tirštai persūdyta lenkais, kurie yra 
ne tik fanatikai, šovinistai, bet ir labai 
gudrūs kombinatoriai. Gaila, kad mūsų 
centro valdybos politikai tikisi iš lenko 
paguodos. Savo žurnalą „European Press“ 
lenkų federalistai net’mėgsta atžymėti 
tam tikru štampu „Europa a Polska“.

Kad mūsų centro valdyba jau pasidavė 
kažkokiems vėjams, rodo O. Ramonienės 
laiškas (,,E.L.“ Nr. 7). Ten pasakyta, kad 
pirm. Z. Juras apšmeižė „Akiračiuose“ 
vieną mūsų lietuvį, kuris yra daug dau
giau nuveikęs kultūrinėje srityje ir lietu
vybei, negu bet kuris iš mūsų. Jis yra tik
rai pagarbos, o ne šmeižto vertas lietuvis. 
Pagaliau kam rašyti apie tai kitur, jei 
mes turime savo savaitraštį? Juk tas lie
tuvis aiškiai, atvirai, be baimės išdėstė 
mūsų „E.L.“ federalistų sistemą, siekius 
ir pavojus mums toje federacijoje daly
vauti. Kodėlgi DBLS prim. Z. Juras pabū
go šmeižti tame pačiame ,,E.L.“? Aiškiai 
žinojo, kad čia niekas tokiai nesąmonei 
nepatikės, o už tą kandžiojimą užsienio 
spaudoje, kad ir lietuvių, galėtų gauti ašt
rų papeikimą. švaistymasis vienybės 
ardymu yra neskanus juokas. Juk dabar
tinė mūsų vienybė tai daugiau Centro 
Valdybos vienybė.

Esu griežtai priešingas bet kokiems san
tykiams su Centrinės Europos federacija, 
nes ji tik sąjungą su lenkais mums lemia. 
O tokia sąjunga arba unija lietuviui ne
pakeliui.

Kalbant dėl vienybės, pasakysiu, kad 
nepradėkime skaldyti mūsų garbingos Lie
tuvių Sąjungos čia, Anglijoje, panašiais 
nutarimais, kaip kad padarė Sodybos sky
rius. DBLS privalo būti lietuviškai švari. 
Bendradarbiauti ir kartu veikti užteks ir 
tokių kitataučių organizacijų, kurių ideo
logija derinasi su siekimu atgauti Lietu
vai pilną nepriklausomybę.

V. Andruškevičius

KUNIGAIKŠTIS IR TOLIAU GALĖS 
SKAMBINTI

Gualtiri Sicamo kunigaikštis Giuseppe 
Avarna turįs paprotį net ir vidurnaktį sa
vo pilies koplyčioje skambinti varpais, kai 
tik baigiąs pasimylėti su kokia moterim. 
Dėl to netoliese gyvenanti buvusi žmona 
padavė jį Sicilijos teisman, nes jis tai da
rąs tyčia, norėdamas ją paerzinti. Teis
mas už ramybės trukdymą buvo nubau
dęs jį 10 svarų.

Bet aukštesnysis teismas bylą atmetė. 
Jeigu kunigaikštis, sako, gyventų mieste 
ir skambintų naktimis, tai būtų kitas rei
kalas. Bet jis gyvena nuošaliai, tai nė ne
atsižvelgta į tai, kad žmona girdi skambi
nimą.

KAS TA LIETUVIŲ RELIGINĖ ŠALPA?

Daugumas D. Britanijos lietuvių labai 
mažai tėra girdėję apie Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos organizaciją, kurios būs
tinė yra New Yorke.

O ji jau daugiau kaip 20 metų atlieka 
labai svarbų šalpos ir informacijos darbą 
tautiečiams okupuotoj Lietuvoj padėti. 
Sėkmingai tam darbui tęsti — padėti se
sėms ir broliams Lietuvoje ir ten ken
čiančiai ir kovojančiai katakombų Bažny
čiai reikalingos maldos, būtina skelbti pa
sauliui jų kančias ir aukas, reikalinga ir 
materialinė parama. Tiems darbams atlik
ti ir susiorganizavo Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, vadovaujama vyskupo Vin
cento Brizgio su plačia valdyba, kuri api
ma JAV ir Kanadą, o jos vykdomuoju di
rektorium yra kun. Kazimieras Pugevi- 
čius

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos at
liekamieji darbai: Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos vertimas į anglų kalbą, 
jos išleidimas bei platinimas Bažnyčios at
stovams, visuomenės veikėjams ir politi
kams, sąžinės kalinių šelpimas. Ji remia 
Vatikano radijo lietuvišką skyrių, kuris į 
Lietuvą transliuoja laisvojo pasaulio lie
tuvių gyvenimo žinias ir Lietuvos Bažny
čios Kroniką, kad platesnis gyventojų 
skaičius išgirstų. Siunčia paramą Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai. Tokios paramos 
1980 m. Lietuvos tikintieji susilaukė už 
daugiau kaip 50,000 dolerių. Ji veda Lie
tuvių Informacijos Centrą, kuris infor
muoja apie Sovietų Sąjungos okupuotos 
Lietuvos kančias ir teisių paneigimą žmo

„Bilingvizmas“ • priedanga 
rusifikacijai

„Bilingvizmo“ arba lietuvių dvikalbiš- 
kumo tema dominuoja per visą 1979-ais 
metais išleistą 19-tą „Lietuvių kalbotyros 
klausimų“ tomą, paskirtą socialinės ling
vistikos problemoms. Įvadiniame straips
nyje akademikas Deširijevas užtikrina 
skaitytojus, kad „priešingai įvairių sovie- 
tologų ir klastotojų teigimams“, TSRS tau 
tų kalbos ir kultūros neasimiliuojasi. Be 
veik tuo pačiu atsikvėpimu jis priduria, 
kad ,,plačiai plinta rusų kalba... kuriant 
ir visur skleidžiant vieningą socialistinę 
tarybinės liaudies kultūrą“. Ir galiausiai 
jis paskelbia, kad nuolatinis „nacionalinio 
— rusų bilingvizmo“ augimas yra viena 
iš „tarybinės nacionalinės politikos de
mokratinės prigimties apraiškų“.

Deširijevo idėjas toliau rutulioja filo
logė Michalšeno, tvirtinanti, kad „savano
riškas, masinis ir apartus“ rusų kalbos pli 
timas paaiškinamas jos—„socialistinių na 
cijų vienybės ir susitelkimo kalbos“ — 
reikšmingumu Dvikalbiškumo formavimas 
rašo ji, pirmiausia susijęs su mokykla, 
kuri esanti „pagrindinis jo plitimo šalti
nis“. Prie šio „tarybinės lingvistikos“ cho
ro pareigingai prisideda ir kelių lietuvių 
kalbininkų balsai: rašo Merkienė, Savic
kienė, Korsakas. Pastarasis informuoja, 
kad „moksleivių lietuvių teminė reproduk
cinė leksika yra ryškaus rusų šnekamo
sios kalbos pobūdžio“.

Taip „bilingvizmas“ atrodo iš oficialio
sios akademinės platformos. Lietuvių vi
suomenė, kuriai uždara oficialioji spauda, 
apie „bilingvizmą“ turi skirtingą nuomonę. 
1979 metais 1310 lietuvių išreiškė protes
tą sovietinės komipartijos Centro Komite
tui prieš rėkomendacijas, siūlančias pra
dėti rusų kalbos mokymą ikimokyklinė
se įstaigose nuo perikerių metų amžiaus: 
„Kadangi vaiko mąstymas gimtąja kalba 
susiformuoja tik pradinėse klasėse, pra
dėjus mokyti antrosios kalbos anksčiau, 
vaikas blogiau išmoksta ir gimtąją ir ant
rąją kalbą“, tvirtino pasirašiusieji protes
tą. Saviilaidinė spauda taip pat pranešė 
apie protestus dėl lietuvių kalba dėstomų 
dalykųpaikeitimo aukštosiose mokyklose į 
rusti kalba dėstomus dalykus; buvo nuro
dyta į Baltarusiją ir Ukrainą, kur gimtoji 
kalba jau baigia išnykti, nes ten mokyk
lose daugiausia dalykų dėstoma rusų kal
ba. Į šiuos protestus ir kritiką veltui ieš
kotų atsakymų „bilingvizmą“ nagrinėjan- 
čiame ,,Lietuvių kalbotyros Mausimų“ to
me. Ir dėl to iš tikrųjų nereikėtų nustebti. 
Kadaise SSRS Mokslų Akademija ir jos 
lingvistai entuziastingai sutiko su Stalino 
tvirtinimu, kad jis esąs didžiausias lingvis 
tas pasaulyje. O kiek Akademijos narių 
protestavo prieš Sacharovo ištrėmimą?

Jau pasirodžius tomui apie „bilingviz
mą“, 1979 m. spalio 31 d. Lietuvių kalbos 
gynimo iniciatyvinė grupė pasiuntė raštą 
Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui 
Waldheimui, painformuodama jį apie Taš 
kento konferencijos patvirtintą „naująją 
rusinimo programą“, kuri jau įgyvendina
ma. Jos tikslas esąs “išstumti lietuvių kal
bą...ir kitų SSRS pavergtųjų tautų kalbas 
iš valstybinio ir viešojo gyvenimo, galuti
nai sunaikinti šių tautų nacionalines kul
tūras“.

1930 metais naciai slėpė savo ekspansi
nius kėslus po „geopolitikos“ terminologi
ja. šiandien rusinimo vykdytojai slapsto
si už kalbotyros studijų ir ,,bilingvizmo“ 
formulių. Vilkai mėgsta paraduoti apsi 
siautę avių kailiais, o imperialistai ir nu- 
tautintojai dangstytis moksliniais termi
nais. (ELTA) 

nėms. Palaiko informacinius ryšius su 
įvairiomis organizacijomis, kurios kovoja 
už religijos ir žmogaus teisių reikalus.

šiems darbams vykdyti būtina morali
nė parama. Kitų kraštų lietuviai jau seno
kai yra įsijungę į tą Lietuvių Religinės 
Šalpos darbą. Ir D. Britanijos lietuviai 
kviečiami neužmiršti Lietuvos, kuri „Kry
žiais parimusi, medžiais godojami, šimt
mečiais kenčianti, šimtmečius tylinti, tiek 
kart išduota, pirkta — parduota. Raudan
ti, klumpanti, vėlei pakylanti...“ (Aušra, 
Nr. 21).
Aukos gali būti bet kokio didumo. Įsijun
gę tapsite rėmėjais ir būsite prisidėję prie 
kovos už žmogaus teises bei religijos lais
vę Lietuvoje.

Aukas galima siųsti tiesiog į centrą: 
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS 
AID, 351 HIGHLAND BOULEVARD, 
BROOKLYN, N.Y. 11207. USA.

D. Britanijos lietuviai aukas gali įteikti 
kun. dr. Jonui Satkevičiui MIC, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E.2. 9DT, 
Vidurio Anglijos lietuviai kun. dr. S. Ma
tuliui MIC, Lietuvių Židinys, 16 Hound 
Road, West Bridgfond, Nottingham, NG2 
6AH. šiaurinės Anglijos lietuviams pasi
tarnaus jų kunigai J. Kuzmickis ir V. Ka
ma iltis.

D. Britanijos Lietuvių Katalikų Bendri
jos nariai prašomi išgirsti šį kuklų balsą 
ir prisidėti darbu aukų parenkant ir au
kojant.

Stasys Kasparas
D. Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Centro Valdybos vicepirmininkas ryšiams 

su kitomis organizacijomis

VAGIS, KURIS PERDAUG NORĖJO
Sovietinių profesinių sąjungų laikraš

tis „Trud“ išsispausdino istoriją apie vagį, 
kuris Baku mieste įsilaužė į butą, susirin
ko, kiek surado, pinigus ir visokius ver- 
tesnius daiktus, susikrovė visa tai į du 
lagaminus, o tuos darbus atlikęs dar nu
tarė išsimaudyti Vonios kambaryje radęs 
skutimosi aparatėlį, pakeitė peiliuką ir 
nusiskuto.

Virtuvėje būta butelio vodkos, šaldytu
ve maisto, tai jis užkando ir išgėrė. Pa
matęs pianiną neatsispyrė pagundai dar 
paskambinti ir uždainuoti.

Besilinksminanti jį išgirdo kaimynai ir 
pranešė milicijai. Užkluptas jis smuko į 
spintą, bet ten nesunku buvo jį surasti.

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO
Birutės kalne Palangoje vakarais gali

ma sutikti ir pagyvenusių kęstučių su 
j aunomis b irutėme s.

(Iš protokolo)
SVARSTYTA: dviratis. NUTARTA: nu

rašyti.
(Iš protokolo)

LIETUVOJE
R. ŽULPA IR VĖL PIRMAS

Vasario mėn. Paryžiaus priemiestyje 
įvykusiose tarptautinėse plaukimo varžy
bose 200 metrų krūtine pirmą vietą laimė
jo vilnietis olimpietis R. Žulpa.

ATŽYMĖTOS MENISKAI 
APIPAVIDALINTOS KNYGOS

,,Minties“ leidyklos atspausdintoji L. 
Brežnevo „Mažoji žemė“ pripažinta me
niškiausiai išleista 1980 m. knyga, kaip 
rašoma „Tiesoje".

Apipavidalino dail. K. Juodikaitis.
Meniškomis dar pripažintos trys knygos: 

Č. Kudabos „Geografinės kelionės ir atra
dimai“ (dail. B. Leonavičius), K. Kubi
linsko „Varlė karalienė“ (dail. A. Stepo
navičius) ir elementoriaus „Vyturėlis“ 
trys dalys.

Geriausią politinį plakatą ,,Maskva-80" 
sukūrusi dail. L. Prialgauskaitė.

GRIAUDĖ IR ŽAIBAVO
Vasario 7 d. Vilniuje griaudė ir žaibavo, 

kaip rašoma „Tiesoje“.
Sinoptike E. Tylienė išaiškino, kad tai 

sukėlė šiauriniais Pabaltijo rajonais pras
linkęs gilus ciklonas, kuris užkliudė ir 
Vilnių.

Oro temperatūra prie žemės buvusi 1-2 
laipsnių šilumos, o 3 km aukštyje 18 laips
nių šalčio. Tai sukėlę .perkūniją.

Nuo 1950 m. griaustinis Lietuvoje vasa
rio mėn. buvęs 3 kartus.

PAGREITINS EILUTES PRIE PIETŲ
M. Melnilkaitės vardo Utenos trikotažo 

ir galanterijos įmonėje, kurioje dirba dau
giau kaip pustrečio tūkstančio darbininkų, 
nėra lengva gauti valgykloje pavalgyti. 
Esanti gaišatis, nes valgykla iš karto gaili 
aptarnauti tik 200 žmonių, nors cechai tu
ri savo paskirtas valandas.

Dabar toje įmonėje įrengtas konvejeris, 
ir aptarnavimas jau truks tik 15 minučių.

NAUJA LITERATŪROS DAKTARE
Aida Žiūraitytė-Hudson, Toronto uni

versitete aipgynusi disertaciją, nagrinėjan
čią anglų klasikės Charlotės- Brontės ro
manų veikėjų religinius pergyvenimus, 
gavo daktarės laipsnį.
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PRADEDAMAS LEISTI
PROF. STEPONO KAIRIO ARCHYVAS

Prof. Steponas Kairys, Nepriklausomy
bės Akto Signataras, buvęs socialdemok
ratų partijos lyderis ir Vliko pirmininkas, 
paliko turtingą archyvą, kuris šiuo metu 
yra sutelktas Londone: 55 Ringmer Avė., 
London SW6 5LP.

Archyvas labai turtingas. Jame apstu 
medžiagos apie Vliko veiklą, apie Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Steigimo su
manymą ir kt.

Kad ta įdomi medžiaga plačiau pasiektų 
visuomenę, nustatyta pradėti to archyvo 
dokumentus leisti sąsiuviniais. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenei priklausančios lie
tuvių kultūrinės ir visuomeninės organiza 
cijos jau parūpino lėšų išleisti pirmam tų 
archyvinių dokumentų sąsiuviniui. Kas 
norėtų prisidėti prie tolimesnių sąsiuvinių 
išleidimo, aukas prašom siųsti aukočiau 
nurodytuoju prof. S. Kairio archyvo ad
resu. Kas norėtų iš anksto užsitikrihti, 
kad tikrai galės gauti tuos dokumentų se
rijos sąsiuvinius, taip pat nedelsiant pra
šomi kreiptis tuo pačiu adresu.

Be kita ko, leidimo darbui talkininkauti 
pakviestas K. Barėnas.

Londonas

LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Londono Pirmojo skyriaus susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 8 vai. vakare, 
Sporto ir Socialiniam klube.

Bus svarstomi skyriaus reikalai ir ren
kami atstovai į DBLS metinį suvažiavimą.

Nariai ir svečiai prašomi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PARAPIJOS KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Londono Lietuvių parapijos šv. Kazi
miero klubo narių metinis susirinkimas 
bus kovo 15 d., sekmadienį, tuojau po 11 
vai. pamaldų, klubo svetainėje.

Šv. Kazimiero klubo valdyba
E. LŪŽIEM) KITOJE VIETOJE

Po tyrimų E. Lūžienė jau ketvirtas mė
nuo kaip perkelta iš St. Bernards psichiat 
rinės ligoninės i Kings Edwards Memorial 
ligoninės Clayponds Wing, Ward B, Occu
pation Lane, South Ealing, Londone. Pa
siekiama autobusais E3 ir 65. Netoli South 
Ealing požeminė traukinio stotis. Lankyti 
galima bet kuriuo metu.

Ta ligoninė yra daug geresnė. Joje ilsisi 
senesnio amžiaus sulaukusios moterys su 
negalavimais ar neturinčios kur prisi
glausti. Čia nėra tokių desperatiškų ligo
nių, kaip ten, kur ji anksčiau buvo. Lan
kyti jos beveik niekas neateina.

Būtų parodyta gera širdis, jei kas imtų 
ir suorganizuotų vajų nupirkti jai specia
lią kėdę. Tai būtų jos nuosavybė, o dabar 
ji gauna kartais tokioje pasėdėti, o kar
tais ne. Kėdė kaštuojanti apie 200 svarų.

M. B-nė

Stoke-on-Trent
SUŽEISTAS P. (DUDĖNAS

Stoke-on-Trento veiklusis visuomeninin
kas ir DBLS skyriaus pirmininkas Petras 
Dudėnas turėjo automobilio avariją ir bu
vo sužeistas. Neblaivūs asmenys užkliudė 
jo automobilį.

Gydosi namuose.

Sąjungos Pirmininkas ir federalistai
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.

Manchesleris
■Skautų sueiga

Kovo 7-8 d.d. Mančesterio Lietuvių 
socialinio klubo patalpose (121 Middleton 
Road, Manchester M8 6JY) šv. Kazimie
ro dienos proga įvyks skautų sueiga. Ko 
vo 7 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., numatytas 
L.S.S. Europos rajono vadovų posėdis.

6.30 vai. skautų iškilminga sueiga ir 
paskaita. Vėliau ps. Eimutis Šova žada 
parodyti stovyklų filmą, ir bus skautiš
kas lauželis.

Kovo 8 d., sekmadienį, 10.30 vai., ka
nauninkas V. Kamaitis sutiko atnašauti 
šv. Mišias klubo patalpose.

Kviečiame seses, brolius, tėvelius ir 
skautiškos idėjos rėmėjus kuo gausiau 
dalyvauti ir vėl pasidžiaugti bendrame 
lietuviškame, skautiškame ir jaunimo ra
telyje, šių metų pirmajame skautiškame 
ir jaunimo subuvime.

Skautai ir skautės dalyvauja unifor
muoti ir atsiveža miegamuosius maišus.

Dalyvaujantieji Lietuvos Skautų globė
jo šv. Kazimiero sueigoje sesės ir bro
liai kviečiami pranešti s. A. Jakimavi
čiui, 10 Fraser Road, Manchester M8 
6HH, iki kovo 1 d. Rengėjams tai palen
gvins su maisto užsakymu.

Laukiame visų.
Budėkime.

LSS Europos Rajono IVadija
Inteligentas lietuvis baigęs universite

tą vedybų tikslu ieško rimtos 28-29 metų 
amžiaus mergaitės.

Rašyti: W. RožauSkas 2120 S. 50th Avė., 
Cicero 60650, III. U.S.A.

Metinis suvažiavimas artėja. Skyrių at
stovai rinksis išklausyti Valdybos prane
šimų, diskutuoti finansinių, politinių klau
simų ir nustatyti veiklos gairių ateičiai.

1980 m. pasirodė eilė straipsnių apie Vi
durio Europos federalistus. Vykstantiems 
į suvažiavimą atstovams patartina su tais 
straipsniais atidžiau susipažinti, nes tai ga 
Ii būti paminėta per politinį pranešimą.

K. Barėnas „Europos Lietuvio“ 1980 m. 
bal. 14 d. Nr. 15 parašė ilgesnį straips
nį, paaiškindamas į Mančesterio lietuvio 
laišką, prašantį informacijų apie tarptau
tines organizacijas, kuris buvo atspausdin
tas 1979. IX. 25 Nr. 37. Barėno straipsnis 
.domus, gilių minčių, paremtas istorinė
mis datomis ir vertas dėmesio. Tikiu, kad 
tas Mančesterio lietuvis buvo tikrai paten
kintas tuo paaiškinimu. Kadangi ten bu
vo pasakyta tiesa, tai nepatiko Sąjungos 
Valdybai ir kai kuriems veikėjams.

Tamošiūnas rašė „Europos Liet.“ Nr. 17 
(1980.IV.28) „Ko siekia Europos Federa
listai?“ Savo straipsnyje kėlė VEF Komite
to atsiradimą pokario metais, kai tuo tar
pu J. Vilčinskas ,,Europos Lietuvio“ Nr. 23 
(1980.VI.9) federalistų kilmę analizuoja 
prieškariniais laikais, siekdamas net devy
nioliktojo šimtmečio pabaigą. K. Tamošiū
nas šiek tiek su sarkazmu aiškino Barėnui 
ir priveda prie „Filadelfijos deklaracijos“ 
paskelbimo 1951 m. vasario 11 d. ir Vidu
rio Europos federalistų Komiteto atsiradi
mo.

K. Barėnas „Europos Lietuvio“ Nr. 20 
(1980.V.19), straipsnyje „Dar truputis dėl 
federalistų“, pasinaudodamas „European 
Press“, nurodo, jog ten labai aiškiai buvę 
pasakyta, kad jie pradžią gavę 1948 m. 
Lenkų generolas Sikorskis 1940 m. buvęs 
užsimojęs sukurti Lenkijos-Čekoslovakijos 
konfederaciją, tai pagal tą idėją ir fede
ralistai organizavęsi. Juos veikęs ir isto
rinis pavyzdys — 1569 m. Lenkijos - Lie
tuvos Liublino unija. K. Barėnas klausė: 
„Tai kuo dabar tikėti, ar ,European Press' 
ideologais ir propagandininkais, ar lietu
vių atstovu tame sąjūdyje?“ Norint smul
kiau prisiminti tą polemiką, reikia pers
kaityti tą reikalą liečiančius straipsnius 
ištisai.

Mano tikslas ne aiškinti dėl federalistų 
kilmės, bet paklausti Sąjungos pirmininką, 
ką jis pasakys suvažiavimui dėl DBLS 
Valdybos narių dalyvavimo šioje organi
zacijoje?

„Akiračiai“ 1980 m. gegužės Nr. 5 at
spausdino ištraukas iš K. Barėno straips
nio, pasirodžiusio „Europos Lietuvio“ Nr.

Kaltinimus atmetu
,Akiračiai“ spaudos apžvalgoje 1980 m. 

gegužės mėn. numeryje pateikė savo skai
tytojams porą pastraipų iš mano straips
nio „Vidurio Europos federalistai ir jų 
idealai“, kuris buvo išspausdintas „Euro
pos Lietuvio“ 1980 m. Nr. 15. Apžvalginin
kas Vyt. Gedrimas prie tų pastraipų pri
dėjo tokį savo komentarą: „Laukiame, ką 
į šiuos rimtus priekaištus atsakys Angli
jos lietuvių DBLS centro valdybos žmo
nės“.

Po pusės metų, „Akiračių“ lapkričio 
mėn. numeryje, pasirodė šitoks pareiški
mas, pavadintas „Paskalos ardo vienybę“:

„Akiračių“ 1980 m. nr. 5/119 buvo at
spausdinta ištrauka iš „Europos lietuvio“, 
kurioje klaidingai pasakyta, kad Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos Valdy
bos nariai dalyvauja Rytų Europos fede- 
ralistų pro-lenkiškoje veikloje.

DBLS Valdybos esu įgaliotas pranešti, 
kad minėtoji informacija buvo ištisai klai
dinga, prasimanyta. DBLS Valdybos na
riai ne dalyvauja ir nedalyvavo jokiose 
nei prolenkiškose, nei pro-vbki'škose, nei 
pro-sovietiškose organizacijoje.

Visų tų Rytų ir Vidurio Europos orga
nizacijų, esančių Londone, kuriose bend
radarbiaujame su panašioje padėtyje esan 
čiomis tautomis, bendras tikslas yra at
statyti savo kraštų nepriklausomybę. Tas, 
kas skleidžia kitokias paskalas, šmeižia 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą, 
ardo D. Britanijos lietuvių vienybę, ken
kia mūsų bendradarbiavimui su kitų kraš
tų išeivija, ir tokiu būdu —sąmoningai 
ar nesąmoningai — pasitarnauja ir pade
da Sovietų imperialistinei Valstybei pra
tęsti lietuvių ir kitų pavergtųjų Europos 
tautų nelaisvę.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
vardu prašau šį pareiškimą atspausdinti 
Tamstų redaguojamajame laikraštyje.

Su pagarba
Z. (Juras

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas“

Toks buvo DBLS centro valdybos atsa
kymas. „Akiračiai“ su tuo DBLS „sveiki
nimu“ pasiekė mane prieš Kalėdas, tary
tum kokie linkėjimai. Pagal mums įprastą 
etiketą už sveikinimus ir linkėjimus padė
kojama. Tačiau neskubėjau nė „Akira- 
čiams“ rašyti „padėkos“ ir prašyti, kad 
išspausdintų, dar iš pradžių netikėdamas, 
kad valdyba gali pritarti tokiems pareiš
kimams. Juo labiau neskubėjau pasisaky
ti laikraštyje, kurį iki šiol redagavau.

į Man, žinoma, sunkiai suprantama, ko
dėl DBLS pirm. Z. Juras nutarė išvadinti 
mane šlmeižiku ir kitokiais iš to i'šplaukian 
čiais vardais ne savo leidžiamame laikraš
tyje, kur mano straipsnis buvo išspausdin
tas, bet kitapus Atlanto, kur to straipsnio 
tebuvo pakartota tik pora pastraipų. Laik
raščių istorijoje toks atvejis, tur būt, ne 
tik retas, bet tiesiog vienintelis.

„Akiračiuose“ už Atlanto buvau ap
šmeižtas, dėl to „Europos Lietuvyje“ tos 
negražios istorijos galima būtų ir nekarto
ti, jei ne viena ypatinga aplinkybė. Mat, 
daugiau kaip prieš pusantrų metų to pa
ties dabar DBLS, o tada LNB pirmininko 
Z. Juro buvau prikalbintas grįžti trejetui 
mėnesių ,,E. Lietuvio“ redaguoti. Laikas 
bėgo, mėnesių vis daugėjo, ir man net li
gi šiol teko tame darbe išbūti, nors vis 
klabinau tą patį pirm. Z. Jurą ir kitus 
valdybos narius, kad susirastų, kas pakei
čia mane.

Kai dabar tuo pareiškimu DBLS centro 
valdyba pakaltino mane tegu ir nebūtais 
dalykais, aišku, ką galėjau padaryti, tai 
prašyti ją skubiai surasti žmogų, kuris 
perimtų ilš manęs tas pareigas ir redaguo
tų laikraštį, žinoma, savaitinį, kaip leidė
jų buvo įsipareigota ir skelbiama.

Pagal žmogui įprastą reakciją, būčiau 
turėjęs mesti darbą tuojau. Gal ir buvo 
laukta tokios reakcijos. Tačiau juk nei 
laikraštis, nei skaitytojai nekalti, kad lei- 
dėjai-valdyba paskelbė tą pareiškimą. Ap
šmeižtam man, aišku, nebėra ko rengti nė 
tų jau trečias dešimtmetis leidžiamų sie
ninių kalendorių su pasiskaitymais. 1979 
m. buvau paprašytas grįžti vadovauti Ni
dos Knygų Klubui. Per tą laiką keliems 
autoriams buvo pažadėta išleisti jų kny
gas. Tikėčiau, kad tas pažadas bus ištesė
tas prieš likviduojant leidyklą, kaip da
bar leidėjų gyvai įtaigojama Turėtų kas 
nors pasirūpinti, kad ir „Pradalgės“ būtų 
toliau leidžiamos, nes skaitytojai ir rašy- 
jai kalbina jų nesustabdyti.

Dar vis svyruoju, ar neturėčiau išstoti 
ir iš DBLS, kurios dabar niekinantieji val
dybos nariai bene užpernai net įkalbinėjo 
mane priimti garbės nario titulą! Vienais 
metais siūlo garbingais titulais apdovano
ti, o kitais visi susitarę šmeižiku išvadina! 
Susimildami, kas gi jūs tokie esate, ponu
liai?

Jeigu DBLS nesusiprastų, kad reikia 
gerokai persigimti ir negalima spardyti 
kiekvieno lietuvišką darbą dirbančio žmo
gaus, tai valdyba, ko gera, suspės išvaiky
ti ir nutildyti visus ir pagaliau pasiliks pa 

15 (1980.IV.14) apie Vidurio Europos fe- 
deralistus.

Buvo labai įdomu skaityti visus tuo rei
kalu straipsnius, iki Sąjungos pirmininkas 
Z. Juras parašė labai blogo skonio pareiš
kimą „Paskalos ardo vienybę“ (žiūrėk 
„Akiračiai“, 1980 m. lapkritis, Nr. 10). Jis 
ten, be kita ko, rašo: „DBLS Valdybos esu 
įgaliotas pranešti, kad minėtoji informaci
ja buvo ištisai klaidinga, prasimanyta. 
DBLS Valdybos nariai nedalyvauja ir ne
dalyvavo jokiose nei pro-lenkiškose, nei 
pro-vokiškose, nei pro-sovietiškose orga
nizacijose.“

Dabar pasijutau suklaidintas ir labai 
abejingas jo orumu. Štai paimkite „Euro
pean Press“ 1980 m. žiemos numerį, tą fe
deralistų ideologinį šaltinį. Jo viršelyje 
rasite nupieštą neaiškią karūną, o po ja 
trikampėje formacijoje Lenkijos, Lietuvos 
ir Ukrainos valstybiniai herbai, kurių kai
rėje pusėje užrašai: RZECZPOSPOLITA, 
FEDERATION OF POLAND- LITHUA
NIA AND UKRAINE,“ o puslapyje 30 iš
spausdintas sąrašas garbės prezidentų, 
prezidentų, viceprezidentų ir narių, kurių 
tarpe yra Z. Juro ir K. Tamošiūno pavar
dės. Tai kuo dabar tikėti? Jeigu Sąjungos 
atstovai ten nedalyvauja, tai, mano many
mu, turėjo būti pasakyta „European 
Press“ redakcijai, kad nereklamuotų to
kios federacijos ir neskelbtų pavardžių, 
nes tai čia yra tas klaidinimas o ne K. 
Barėno straipsniuose. K. Tamošiūnas savo 
straipsnyje mini, kad Filadelfijos deklara
cijos paskelbime dalyvavo dešimt Europos 
valstybių. Tai kodėl to „European Press“ 
viršelyje nesuformavo dešimt valstybinių 
herbų? Atrodo, kad lenkų emigrantai ap
sisprendė paimti tik Lietuvą ir Ukrainą po 
savo lenkišku sparnu. Neturėkite iliuzijų! 
Nesudarykite pagrindo galvojimui, kad Z. 
Brzezinskio pasakymas „Lietuvių galvos 
kietos, bet jos yra tuščios“, — yra teisin
gas!

„Tėviškės žiburiai“ 1980.XII.18 Nr. 51- 
52 išspausdino S. Kasparo straipsnį „Len
kijos lakūnų svajonės“. Straipsnis gana 
ilgas ir įdomus. Aprašo, kaip lenkų lakū
nai savinasi Vilnių ir laiko jį Lenkijos 
miestu. Vienoje ištraukoje jis rašo: „1944 
m. kovo 15 d. Wesitminsterio katedroje, 
Dievo Motinos koplyčioje, dalyvaujant kar 
dinolui Hinsley, atidengtas Aušros Vartų 
Marijos paveikslas su užrašu šonuose (lo
tynų kalba, lietuviškai yra taip): „Lenkų 
aviacijos Vilniaus žvalgybinės grupės var
du Tau, palaimintoji Motina, Skiriame šį 
ženklą, melsdami malonės grįžti Vilniun, 
kur tėvynės likimą nuolat budriai saugo

ti viena. Kas gi tada bus? Gal išsipildys 
svajonė: dar barai liks...

Kaltinimai stiprūs, lyg kokie basliai, ko
kiais DBLS centro valdyba įgaliojo pirm, 
Z. Jurą ne tik savo, tų septynių rinktųjų, 
bet ir visų D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos narių vardu apvanoti mane taip, 
kaip kad kai kur vakaruškose padarydavo 
bernai: duoti taip, kad jau nebepasikeltų! 
Duoti man už ką? Už prolenkiškus fede- 
ralistus, kuriuose be narių žinios ir sutiki
mo atstovaujama DBLS. Deja, tie pirm. Z. 
Juro kaltinimai niekuo nepagrįsti. Jis ne
pasako, nei kaip apšmeižiau DBLS, kaip 
vienybę suardžiau nei kokias paskalas 
Skleidžiau, ir labai atsiprašau, jei man net 
gana juokingas atrodo jo kaltinimas, kad 
padedu Sov. Sąjungai pratęsti Lietuvos ir 
kitų tautų nelaisvę. Tikrai nesijaučiu toks 
galingas, kokiu pirm. Z. Juras su valdyba 
norėtų laikyti mane.

O dėl tų Londono federalistų idealų 
anuomet parašiau, ką užtikau jų ideolo
giniame žurnale. Tiesa sakant, net ne vi
sai iviską parašiau, dar medžiagos ir pla
čiau pakalbėti liko, bet faktų neiškraipiau 
ir išvadą pasidariau, kad DBLS vadovams 
nederėtų dalyvauti tame sąjūdyje, ypač 
dar ir neatsiklausus narių.

Man nebėra ko čia kartoti, ką anuomet 
esu parašęs. Tačiau leiskite kreiptis į ar
chyvus ir išsitraukti porą jau 30 metų se
numo dokumentų. 1950 m. apsikeitė laiš
kais du politikai. Inž. J. Vilčinskas iš Lon
dono parašė Vokietijoje gyvenusiam prof, 
inž. Steponui Kairiui, kad Londone Vidu
rinės Europos Federacijos komitetas kvie
čia ir lietuvius stoti į jo organizuojamas 
profesines sąjungas, ir dar pridėjo: „Kiek 
girdėjau, šiame sąjūdyje visur vadovauja 
lenkai. Mūsų lietuviai, matomai Pasiunti
nybės perspėti, yra labai atsargūs šioje 
Federacijoje. Dažniausiai vengia pasirody
ti aktyviais ir būna daugiau negu pasy
vūs.“

Prof. S. Kairio, to didžio patrioto, Ne
priklausomybės Akto signataro, socialde
mokratų lyderio, Vliko buvusio pirminin
ko, politiko visą gyvenimą nuo pat jau
nystės dienų, atsakymas buvo šitoks: „Eu
ropos Centro federalistų klubas ir pas mus 
suprantamas kaipo lenkų „benkartas“. Rei 
kia jiems pripažinti, kad moka be muilo 
įlįsti, kur tik randa kokį plyšelį, ir savo 
daro...“

Ar prof. S. Kairys buvo palankus, kąd 
lietuviai lįstų į tuos federalistus? Dievaži, 
iš jo laiško jokiu būdu negalima pasida
ryti tokios išvados. Ir tą laišką jis rašė, 
kai federalistai dar nebuvo „European 
Press“ žurnale išryškinę savo siekimų. Inž. 
J. Vilčinsko laiškas liudija, jog jau tada 
buvo gerai žinoma, kad tai yra lenkų va- 

ji.“ Nežiūrint ministerio Balučio protesto, | 
Westminsterio Katedros taryba leido len- ; 
kams paminklinį paveikslą įrengti.

Toliau rašoma: ,,Kad lenkai mums daro 
skriaudas, skaudu, bet nemalonu, kad yra 
lietuvių, bendradarbiaujančių su lenkiško, 
mis organizacijomis, kurių tikslas yra ne 3 
vien Vilnius ir jo kraštas, bet ir Lenkija : 
Liublino unijos ribose.“ S. Kasparas, baig
damas straipsnį, rašo, jog D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba šioms 
organizacijoms moka nario mokestį, kad 
galėtų jose dalyvauti.

iJeigu musų atstovai siekia Vidurio Euro 
pos Federacijos, jie ignoruoja DBLS įsta
tus ir Pasaulio Lietuvių Chartą, kurią mes 
esame priėmę, kaip Didžiosios Britanijos 
Lietuvių deklaraciją. Lietuvių Chartos 6, 
paragrafas sako: „Valstybė yra aukščiau, 
šioji tautinės bendruomenės organizacija, 
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės 
kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji są
lyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukoji- | 
mu lietuvis kovoja, kad apginių ir išlaiky
tų nepriklausomą Lietuvos valstybę.“ į

Federacija nėra nepriklausomybė. Mes 
emigracijoje esame tik nuo Tautos kamie- į 
no atitrūkusi, džiūstantį šaka. Palikime 
tokias problemas spręsti pačiai tautai! .3

D. Banaitis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — kovo 4 d., šv. Kazi

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

Liet, židinyje.
LEEDSE — kovo 8 d., 3 vai. p-p., Holy Ro

sary bažn. Šv. Mišios bus aukojamos už / 
a.a. Stp. Jutelio vėlę.

BRADFORDE — kovo 15 d., 12.30 vai. Tą 
sekmadienį St. Ann's bažnyčią vizituos / 
Leeds vysk. W. G. Wheeler.

ECCLES — kovo 8 d., 12.15 vai.
PRESTONE — kovo 15 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — kovo 15 d., 

Liet. Židinyje.
DERBYJE — kovo 15 d., 14 vai., 

Gate.
WOLVERHAMPTONE — kovo

vai., Šv. Petre ir Pauliuje, North St.
STOKE-on-TRENTE — kovo 21 d., šešta

dienį, 17 vai., St. Wulstan's.
GLOUCESTERYJE ■— kovo 21 d., 12.15 f 

vai., šv. Petre. Praveda kun. J. Sakevi- | 
čius, MIC.

STROUDE — kovo 21 d., 17.30 vai., Bee
ches Green. Praveda kun. J. Sakevičius, 
MIC. Išpažintys 17 vai.

NOTTINGHAME — kovo 22 d., 11.15 vai., j 
Liet. Židinyje.

11.15 vai.,

Bridge

15 d„ 17
1

redaktorius,

į

dovaujama organizacija ir kad Pasiunti- : 
nybė yra lįsipėjusi lietuvius, bet vistiek de
šimtmečiais buvo tylom atstovaujama 
DBLS, niekad nei spaudoje, nei suvažiavi
muose neišaiškinant, 'kokių idealų ten šie- Ž 
kiama.

Tai ko jūs vyručiai, šokinėjate? šoki
nėkite, jei norite, dėl ko nors kita, bet tik f 
•ne dėl federalistų. Jeigu Barėnas jums ne- , 
patinka kaip „E. Lietuvio“ 
Nidos Knygų Klubo vedėjas, „Pradalgių“ 
almanacho ir tų jau trečias dešimtmetis 
leidžiamų sieninių kalendorių su pasiskai-. g 
tymais ruošėjas, tai ateikite 'be baslių ir • 
sakykite. Atiduodu visa tai geruoju, tik,.; 
sakykite, katras iš jūsų norite perimti. 
Dabar jau ir nesakomas atiduodu. Tiesą 
sakant, nebe mano amžius įtemptą darbą 
dirbti ,,Europos Lietuvyje“ ir dar dairy- J 
lis, kuriame laikraštyje tie mieli ir bran
gūs DBLS viršininkai išdirbs mane taip, 
kad nė šuva nebeėstų — nusuktų nosį ša- 
lin. Taigi, kai paskaičiau tą garsųjį DBLS 
centro valdybos pareiškimą, porą kartą / 
pirm. Z. Jurui priminiau, kad skubiai su-f 
siieškotų, kas iš manęs perima pareigas, ' 
o sausio 31 d. pasakiau, kad „E. Lietuvio“ 
Nr. 9 bus paskutinis mano redaguotas.

Pirm. Z. Juro kaltinimus griežtai at
metu. Tačiau tiek 'būtų per maža. 
Štai girdžiu, kad vienas lietuviškų federa
listų vadų rašinėja laiškus, kuriuose, sako, 
taip sumaišo su purvais mane, kad neit 
skaityti esą šlykštu. O dabar vėl tasai ‘ 
DBLS valdybos įgalioto pirm. Z .Juro vie-1 
šas išpuolis! Kai su laikraščiais ir laikraš- < 
tininkyste esu turėjęs reikalų jau nemaža ; 
dešimtmečių ir niekas ligi šiol nėra kalti- 
nęs mane šmeižtais, tai šįkart, išvadintas 
tokiu, kokiu nebuvau, nesu ir nežadu būti, 
skelbiu iššūkį. Tas mano iššūkis būtų: ; 
tegu DBLS centro valdyba pati ar jos įga
liotas pirm. Z. Juras pagrįstai, ne kokiais 
nors tuščiais keiksmažodžiais ir ne kur 
nors Amerikos ar kito žemyno lietuvių 
spaudoje, bet čia pat, mūsų laikraštyje, 
įrodo, kad esu kaltas tuo, kuo kaltinamas. 
Jeigu nebūtų įrodyta, tada būtų aišku,1 
kas yra šmeižikai, vienybės ardytojai ir 
kenkėjai ir sąmoningi ar nesąmoningi Sov. 
Sąjungos talkininkai, tai yra tokie, kokiu 
pirm. Z. Juras apskelbė mane. Arba čia ir 
„Akiračiuose“ prašom atšaukti nepagr|įs-| 
tus kaitinimus.

Atsisveikindamas su padėka lenkiu gal 
vą prieš tuos, kurie tiek daug metų man 
'talkino, kol dirbau laikraštyje, ar parodė/ 
atvirą bičiulystę.

Be kito ko, mano adresas nuo šiol bus 
tik šitoks: 31 Drayton Rd., London W13 
OLD.

J

K. Barėnas
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