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Londonas, 1981 m. lapkričio 13 d. XXXV

DIEVS, SVETI LATVIJU!
Lapkričio 18 dieną broliška latvių tauta 

mini savo nepriklausomybės paskelbimo 
63 metų .sukaktį. Tą dieną 1918 m. Latvi
jos tautos taryba iškilmingai paskelbė 
valstybės nepriklausomybę.

Latvių gentis jau keturis tūkstančių me 
tų gyvena mūsų kaimynystėje Baltijos jū
ros pakraštyje. Su ja mus riša bendros kil 
mės kalba ir kraujas. Daugiau kaip prieš 
700 metų latvių gentis — kuršius ir žem
galius pavergė kalavijuočių ordinas. Išti
sus šimtmečius latviai nešė vokiečių ba
ronų ir riterių vergiją, o kitas jų žemes 
buvo pagrobę švedai, lenkai ir rusai. Ru
sijos carai bandė nutautinti latviu tautą, 
bet iki pirmojo pasaulinio karo to nepavy 
ko jiems padaryti.

Latvija, kaip ir Lietuva, nepriklausomu 
gyvenimu džiaugėsi tik 22 metus. Bet per 
tą laiką kraštas padarė labai didelę pažan
gą ir latviai parodė pasauliui, kad jie su
geba savarankiškai tvarkytis ir verti lais
vės bei nepriklausomybės.

1940 m. birželio 16 d. Sov. Sąjungos ul
timatumas privedė pile Latvijos dabarti
nės padėties. Kraštas yra Maskvos išnau
dojamas, o tauta rusinama. Pagal 1977 m. 
duomenimis Latvijoje dabar gyvena 2 su 
puse milijono gyventojų, iš kurių tik 57 
nuošimčiai latvių, o 30 nuošimčių rusų. 
Miestuose, o ypač respublikos sostinėje, 
mybės šventės proga.

Neatsižvelgiant į sunkią padėtį, latvių 
tauta didvyriškai priešinasi ru'sifikacijai. 
Prieš rusų pastangas pasisako 'įvairių sro
vių latviai, kartais net komunistai.

Laisvajame pasaulyje gyvena apie de
šimtadalis latvių tautos. Pavyzdingai su- 
sijungią į politines, kultūrines ir švietimo 
organizacijas, jie energingai veda kovą už 
Latvijos nepriklausomybės atstatymą.

Sukakties proga mes linkime: tegyvuo
ja laisva Latvija! Dievs, sveti Latviju!

LATVIJOS POGRINDŽIO LEIDINYS
Neseniai Vakarus pasiekė „Latvijos Ne

priklausomybės Judėjimo“ (LNS) biulete
nis Nr. 10, išleistas Rygoje 1980 m. lapkri
čio mėn.

Pirmieji 11 puslapių pašvęsti straipsniui 
apie nepriklausomybės netekimą karo me
tu. Spausdinami Adolfo Klives prisimini
mai apie 1940 m. birželio įvykius ir pasi
kalbėjimus su prez. Ulmaniu tomis lemtin 
gomis dienomis, kai iš Maskvos atvykęs 
Višinskis „sudarė naują vyriausybę“ Lat
vijai. Taip pat atspausdinti M. Vėtros 
(mirusio Vakaruose) pasakojimai apie 
prez. Ulmanio ištrėmimą.

Toliau spausdinami keli atsišaukimai 
bei pareiškimai: 'LNJ ir Latvių Demokra
tinio Jaunimo Komiteto pareiškimas „Eu
ropos valstybių konferencijai Madride“; 
Helsinkio baigiamojo akto patikrinimo 
Konferencijai Madride“; ir LNJ atsišau
kimas į viso pasaulio latvius Nepriklauso
mybės Šventės proga.

Biuletenio pabaigoje rašoma: „LNJ tiks
las yra suvienyti visus latvius, kurie ma
to mūsų tėvynės tragediją ir visomis prie
monėmis drąsiai kovoja už jos laisvę Kiek 
Vienas iš Jūsų, kuris yra ką nors padaręs, 
ar nori ką daryti, gadite save skaityti LNJ 
kovotoju. Latvija latviams! Latviai Latvi
jai“! .

KARINIAI MANEVRAI EGIPTE
Amerikos skubaus dislokavimo pajėgų 

kariniai vienetai lapkričio 10 d. pradėjo 
nusileisti Egipto aerodromuose, atskridę 
tiesiai iš JAV dalyvauti jungtiniuose ma
nevruose su Egipto kariuomene.

Manevrai Brightstar 82, kuriuose daly
vaus apie 6000 JAV karių, prasidės prie 
Kairo Vakarų aerodromo šią siavaitę. Pa
našūs manevrai vvks Sudane, Somalijoje 
ir Omane. Juose norima išbandyti Ameri
kos sugebėjimą skubiai permesti savo ka
rines pajėgas tikslu apsaugoti savo inte
resus Vid. Rytuose.

Manevruose dalyvaus sausumos, oro ir 
jūrų kariniai vienetai.

JAV sutiko pristatyti penkerių metų lai
kotarpyje Egiptui ginklų už 3 500 milijo
nų dolerių.

Libijoje yra suruoštos protesto demons
tracijos prieš karinius manevrus Egipte. 
Libija skubiai atšaukė savo kariuomenę iš 
Čado.

A-Į-A 
ONAI MARIJAI KADŽIONIENEI 

po ilgos ir sunkios ligos {mirus, 
Jos vyrui Aleksandrui Kadžioniui 

ir vaikams nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Kun. J. Kuzmickis ir 
Bradfordo LK Bendrija

Artėjant Suomijos prezidento rinki
mams, britų „The Times“ lapkričio 3 d. 
savo vedamajame rašė:

„Dabar, kai neužilgo pirmą kartą per 
ketvirtį šimtmečio Suomija rinksis naują*- 
jį prezidentą, savaime aišku, kad jos tarp
tautinis vaidmuo kitose Europos tautose 
kelia susidomėjimą. Suomių konstitucija 
suteikia prezidentui pilną atsakomybę va
dovauti krašto užsienio politikai, ir prez.

Kekkonen tą savo autoritetą pilnai nau
dojo. Jis netgi daugiau, negu jo pirmtakas 
prez. Paasikivi, turėjo įtakos dabartiniio 
Suomijos vaidmens pasaulyje nustatyme. 
Kitų susidomėjimas tuo vaidmeniu prive
dė prie specialaus jam apibūdinti „Fin- 
landizacijos“ žodžio sudarymo.

Patys suomiai, tą terminą priima men
kinamąja prasme. Tačiau tas terminas 
plačiai naudojamas, turi ypatingą reikš
mę ir vertas pasvarstyti. Jis turi ryšį su 
faktu, susijusiu su krašto geografija ir 
dalinai istorija, kad Suomija turi gyven
ti nuolatiniam Sovietų Sąjungos politinės 
įtakos spaudime. Tas spaudimas turi sa
votiškas formas, todėl dažnai nesupranta
mas, ar iš viso paneigiamas. Ir tai nesu
stabdė laisvų rinkimų Suomijoje. Taip 
pat nenutraukė jos prekybos su Vakarais 
ir prekybinio susitarimo su Europos bend
ruomene ir buvimo Eftos (Europos laisvos 
prekybos sąjungos) nariu, ar dalyvavimu 
Šiaurės valstybių taryboje.

žodžiu, Suomija yra laisvas kraštas, ta
čiau negali laisvai manevruoti. Ji negauna 
nurodymų iš 'Sovietų Sąjungos, bet sten
giasi, kur įmanoma, patenkinti Maskvos 
norus ir išvengti bet kokiu nemalonumų. 
Tik po didelių dvejojimų, susirūpinimo ir 
tam tikrų žygių, Suomija įsitikino, kad jai 
nepakenks prekybos sutarties su Europos 
bendruomene patvirtinimas. Valdžios 
sluoksniuose nieko nesakoma, kad užgautų 
Kremlių. Netgi, kai keli komunistiniai 
kraštai išdrįso kritikuoti Čekoslovakijos 
invaziją, suomių vyriausybė tegalėjo pa- I 
reikšti savo sumišimą.

BALTŲ D-JOS KONFERENCIJA 

VOKIETIJOJE
Nuo spalio 30 iki lapkričio 1 d. Luene- 

burge, šiaurės Vokietijoje, Vokiečių Rytų 
Akademijos patalpose, vyko Baltų Drau
gijos konferencija. Ją atidarė mūsų tau
tietis Dr. A. Gerutis, atvykęs iš Berno. 
Buvo pagerbti mirę draugijos garbės pir
mininkai Dr. R. Toyka, penkerius metus 
išbuvęs draugijos pirmininku, ir estų tau
tybės fabrikantas Kerson, gyvenęs Didžio
joje Britanijoje.

Konferencijoje dalyvavo Ir pranešimą 
apie Baltijos valstybes iš Jungtinių Ameri 
kos Valstybių požiūrio padarė Estų Pa
saulinės Tarybos pirmininkas Savi (New 
Yorke). Dr. A. Gerutis laikė paskaitą apie 
Lietuvių tautos sukilimą 1941 m. birželio 
mėnesį.

Pranešimą apie baltų tautų jaunimo, pa 
šaukto sovietų kariuomenėn, panaudoji
mą Afganistane prieš sukilėlius padarė J. 
Kadelis, latvių informacijos biuro vedėjas 
Muensteryje, Vokietijoje. Jis, tarp kita, pa 
demonstravo Afganistane platinamus at
sišaukimus lietuvių, latvių, estų ir rusų 
kalbomis. Atsišaukimuose tų tautų kariai 
raginami nedalyvauti sovietų imperialist! 
niame žygyje prieš afganistanų tautą. At
sišaukime sakoma: „Neprisidėkite prie 
rusų imperialistinės politikos — nešaudy
kite afganus, nenaikinkite jų namų ir 
laukų. Palikite savo ginklu ten, iš kur 
juos galėtų pasiimti afganų laisvės kovo
tojai. Taip jūs padėsite išsaugoti Afganis
tano laisvę ir kartu priartinsite laisvės 
dieną pavergtoms Pabaltijo valstybėms 
— Lietuvai, Latvijai ir Estijai“.

Baltų Draugijos delegatų susirinkimas 
išrinko savo garbės pirmininkais Lietuvos 
Diplomatijos Tarnybos narį Dr. A. Genu
tį, latvių atstovo Vašingtone pavaduotoją 
V. Kreiobergą, estų atstovą Jaaksoną ir 
Koelno universiteto profesosių B. Meis- 
snerį, paskelbusį gausių mokslo veikalų 
apie Baltijos valstybes.

RIAUŠĖS ORDŽONIKIDZE MIESTE
The Times praneša Iš Maskvos, kad dėl 

(kilusių neramumų Ordžonikiidze mieste, 
šiaurės Osetijos autonomijos respubliko
je, ten buvo pasiųsta kariuomenė bei šar
vuočiai ir paskelbtas ypatingas stovis. 
Mieste buvo kilusios riaušės tarp osetų ir 
ingušų gyventojų.

NUTEISTAS TURKIJOS OPOZICIJOS 
LYDERIS

Ankaros teismas nuteisė buv. Turkijos 
min. pirmininką Bulent Ecevitą 4 mėne
siams kalėjimo už jam uždraustą politinę 
veiklą.

SOLIDARUMO DERYBOS SU 
VYRIAUSYBE

Lenkijos min. pirmininkui gen. Jaruzels 
kiui sutikus derėtis su Solidarumu betko- 
kiu reikalu, Lech Walęsa pasiūlė Lenkijos 
vyriausybei pradėti lapkričio 13 d. tokias 
derybas.

Solidarumo prezidiumas siūlo diskutuo
ti šešis klausimus: Socialinė taryba kraš
to ūkiui tvarkyti; profesinėms sąjungoms 
priėjimas prie spaudos, radijo ir televizi
jos; ekonominė reforma; viešoji tvarka, ir 
kainų reforma.

Diskutuojant demokratinių rinkimų į 
vietos savivaldybes klausimą, galės būti 
aptartas Solidarumo tolesnis bendradar
biavimas su komunistais.

Lenkijos valdžiai kelia nerimą ilgai už
sitęsęs streikas Zielona Gora rajone, o 
taip pat angliakasių streikas Sosnowiece, 
Silezijoje, ir ūkininkų protestas Siedlce.

LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 11 d. visa Lenkija iškilmin
gai atžymėjo savo nepriklausomybės šven
tę, pirmą kartą nuo antrojo pasaulio ka
ro pabaigos. Tūkstantinė minia dalyvavo 
iškilmėse Varšuvoje, kur valstybės galva 
Henryk Jablonski, padėjo vainiką ant Ne
žinomojo kareivio kapo.

Tačiau Solidarumo organizacija neda
lyvavo su komunistais. Jos nariai iškilmes 
pradėjo pamaldomis sostinės Šv. Jono ka
tedroje, po to turėjo atskirą susirinkimą.

Nepriklausomybės šventę lapkričio 11 
d. Lenkija pradėjo švęsti po 1918 m., ka
da buvo atstatyta valstybė po 123 metų 
vergijos. Bet komunistai, užgrobę valdžią 
po 1939-45 m. karo, uždraudė švęsti tą die 
ną. Tik Solidarumo veikla, nuo praeitų 
metų pažadinusi patilotizmą, privertė ko
munistų valdžią pakeisti ligšiolinį nusista
tymą ir atgaivinti nepriklausomybės laikų 
tradiciją.

„The Times“ korespondentas praneša iš 
Varšuvos, kad Nepriklausomybės šventės 
proga Lenkijos radijas nustebino klausy
tojus, įterpdamas į programą Pilsudskio 
armijos dainą „Mes, pirmoji brigada“, ku
rią dainavo pirmieji laisvės kovotojai žy
giavę 1914 m. rugpjūčio 6 d. iš Krokuvos 
prieš rusus. Lenkijoje ta daina buvo labai 
populiari, bet komunistams “perėmus val
džią ji viešai nebuvo dainuojama.

Nepriklausomybės šventės minėjimai 
buvo suruošti ir kituose Lenkijos miestuo 
se, įskaitant Krokuvą, kur yra palaidotas 
Pilsudskis. Poznanėje buvo suruošta Pil
sudskio fotografijų paroda, o Gdanske 
(tuo tarpu dar neoficialiai.) laivų staty
bos įmonė, kurioje vyko primleji Solida
rumo streikai, pavadinta Pilsudskio vardu.

GEOGRAFIJOS BELAISVIAI
Nors iš tikrųjų rinkimai Suomijoje yra 

laisvi, tačiau juose negalima visiškai pa
neigti sovietų įtakos. 1957-59 m., kai Hel
sinky buvo išrinkta Maskvai nepriimtina 
vyriausybė, prasidėjo „politinės žiemos 
šalčiai“, ir Sov. Sąjunga nutraukė preky
bos ryšius. Santykiai pagerėjo, kai ta vy
riausybė atsistatydino. Berlyno krizės me 
tu, 1961 m., Suomija gavo sovietų ultima
tumą remiantis 1948 m. abiejų šalių su
tartim, pradėti karinius pasitarimus. Tai 
įvyko tuo laiku, kai prezidento linkimuo
se kitas kandidatas turėjo galimybių už
kirsti kelią prez. Kekkoneno perrinkimui. 
Sovietų įtaka privertė tą kandidatą pasi
traukti.

Iš viso yra tikima, kad būtų nesaugu 
turėti Maskvai nepriimtiną prezidentą. 
Laiks nuo laiko sovietų spaudoje užtinka
mi spaudimai suomių vedama j ai politikai 
ir pavieniams asmenims. Įdomu bus pa
matyti, ar sovietai bandys įtaigoti, rinki
mus, ir jeigu bandys, tai ar suomiai dabar 
kreips į tai dėmesį.

Terminas „Finlandizacija“ prilygsta 
laisvės padėčiai po spaudimu. Faktas, kad 
suomiai patys sau nusistatė tam tikras są
lygas, norėdami. Išvengti, kad to nepada
rytų kaimynas, ir tai nereiškia — jog nė
ra spaudimo. Iškelti tuos faktus nereiškia 
nedraugiškumo suomiams. Jie yra savo 
geografinės padėties belaisviai. Mes gal 
norėtume, kad jie galbūt taikytų sau leng
vesnes sąlygas ir kad turėtų daugiau pasi
tikėjimo savo laisve. Jie tai galėtų pada
ryti. Tačiau beveik tikra, jog ir toliau 
krašto užsienio politika priklausys nuo iš
rinktojo prezidento. Suomijos laisvės są
lygos yra surištos su ta ilga Sovietų Sąjun 
gos siena.

Taigi „Finlandizacija“, arba švelnesnė 
jos forma, Suomijai, yra būtina. Mums 
visiems, kurie neesame geografijos nelais
vėje tai turi būti įspėjimas. Suomija yra 
pavyzdys, kaip jėgos persvara kraštas ga
li būti politiniai, ir psichologiniai spaudžia 
mas, nė vienam rusų kareiviui neperžen
giant sienos“, — sako Times.

COLUMBIA VĖL SKRENDA
Amerikos stratosferinis lėktuvas Co

lumbia lapkričio 12 d. sėkmingai pakilo 
iš Cape Canaveral aero bazės ir skrenda 
aplink žemę 200 km. aukštyje.

Šis antras Columbijos skridimas buvo 
užplanuotas penkioms dienoms.

ŠŪVIAI Į DIPLOMATĄ
Lapkričio 12 d. Paryžiuje nežinomas te

roristas paleido kelis šūvius į JAV diplo
matą Cristian Chapman, kuris pavaduoja 
ambasadorių.

Diplomatas nesužeistas.

PAŠALINTAS SOVIETŲ DIPLOMATAS
Vladimiras Merkulovas, Sovietų amba

sados Kopenhagoje antrasis sekretorius, 
buvo pašalintas iš Danijos už ardomąją 
veiklą.

Danijos žvalgyba patyrė, kad V. Merku
lovas yra KGB agentas ir jis užmezgė san
tykius su Danijos profesinių sąjungų pa
reigūnais.

PREZ. BREŽNEVAS VOKIETIJON
Paruošdamas dirvą savo vizitui 'į Vak. 

Vokietiją, prez. Brežnevas davė pasikalbė
jimą savaitraščiui DER SPIEGEL. Jis pa
sakė, kad jeigu kiltų branduolinis karas 
Europoje, ar kur kitur, jis neišvengdama! 
taptų pasauliniu.

Prez Brežnevas atvyks į Vokietiją šio 
lapkričio gale. Vizitas truks keturias die
nas.

ŠVEDIJA PASMERKĖ SOVIETŲ 
DARBUS

Švedijos delegatas Madrido konferenci
joje, kuri peržiūri Helsinkio susitarimų 
vykdymą, pasakė, kad Sovietų povande
ninis laivas pažeidė Švedijos teritoriją vi
sai sąmoninga. Laivas įplaukė į uždraus
tą zoną nelegaliam darbui vykdyti.

Švedijos delegato Carlo Johan Rappe 
kalbos tekstas buvo išplatintas spaudos 
atstovams, kurie stebi Madrido konferen
ciją.

O (MASKVA KALTINA IŠVEDUS
Sovietų telegramų agentūra TASS pa

skelbė pranešimą, pagal kurį Švedijai me
tamas kaltinimas, kad ji šnipinėja NATO 
naudai. Pacitavus žurnalo PAX straipsnį, 
Maskva sako, kad Švedija jau ilgesnį lai
ką vykdo elektroninį špionažą prieš Sov. 
Sąjungą. Esą Lovoe saloje, netoli Stock- 
holmo yra įrengta elektroninė stotis, kuri 
„klauso“ iš Sov. Sąjungos rajonų krašto 
gilumoje.

RAŠTAI MADRIDO KONFERENCIJOS 
REIKALAIS

Spalio mėn VLIKAS pasiuntė memoran
dumą Madrido konferencijoje dalyvaujan
čių nekomunistinių šalių vyriausybėms, dė 
kodamas joms už nuoseklų ir kantrų Hel
sinkio Akto principų ir įsipareigojimų, lai
kymąsi. Taip pat buvo priminta baltiečių 
jungtinė dekleracija, pasirašyta 1979 m. 
rugp. 23 d. Maskvoje, kurioje raginama 
atitaisyti Molotovo-Ribentropo suokalbio 
padarinius — sugrąžinti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonėms savo suvereninių teisių 
naudojimą.

VLIKAS primena, kad konferencijai Ma 
dride paposėdžiaujant, Sovietai įkalino 
veik visus Maskvos Deklaraciją pasirašiu
sius ir Lietuvos Helsinkio Grupės narius 
bei juos pakeitusius asmenis, ir kelis nužu
dė psichatrinėse „ligogoninėse“. Pastaruo
ju metu nužudyti keli kunigai, padažnėjo 
kunigų sumušimai, bažnyčių deginimas, 
apiplėšimai ir vandalizmas.

Memorandume rašoma: „Neteisėtas suve 
reninių Lietuvos, Latvijos ir Estijos respu
blikų užgrobimas ir tų šalių gyventojų pa
dėtis nusipelno Saugumo ir Bendradarbia
vimo Europoje Konferencijos dėmesio,,. 
Jeigu Sovietų vyriausybė tebesilaikys „sa
vo ankstesnių valdovų dalyvavimo agresi
joje vaisius, — sulaužius Sovietų taikos su 
tartis, nepuolimo ir draugystės paktus ir 
konvencijas, sudarytas su Latvija, Estija 
ir Lietuva, ir sulaužius Atlanto ir Jungti
nių Tautų Chartas, visuotiną Žmogaus Tei 
šių Deklaraciją ir Helsinkio Akto įslparei 
gojimus“, — Vakarų demokratijų vyriau, 
syibės prašomos tą reikalą įtraukti į konfe
rencijos galutinį aktą. (ELTA)

— Ispanų komunistų partijos lyderis 
Carrillo pravedė partijos disidentų valy
mą, pašalindamas ar nužemindamas apie 
120 narių.

— Bedarbė JAV pasiekė 8%. Iš viso da
bar yra 8 su puse mil. bedarbių.

— Turkijos karinė vyriausybė išleido 
įstatymą, kuriuo universitetams atimama 
administracinė autonomija, o akademi
kams ir studentams draudžiama priklau
syti politinėms partijoms.

— Už neįleidimą spalvoto dainininko 
H. Belafontės į Vienos naktinį klubą, Aus
trijos vyriausybė viešai jį atsiprašė.

PASAULYJE
— Dnepropetrovsko specialioj psichiat

rinėj ligoninėj laikomas rusų angliakasių 
Aleksiejus Nikitinas, nuo priverstinių vais 
tų Injekcijų, yra beveik apakęs.

Praėjusių metų gruodžio mėn., už ban
dymą įsteigti nepriklausomą angliakasių 
profsąjungą, Nikitinas buvo suimtas ir 
izoliuotas ligoninėje.

Psichiatras Dr. Koriaginas, kuris pa
skelbė, kad (Nikitinas yra visiškai sveikas, 
nuteistas 7 metams ir bausmę atlieka 
Permos darbo stovykloj.

— Lapkričio 5 d. Prancūzijoje prasidė
jo teismas, kuriame ketuil asmenys kalti
nami 1976 m. politiniu nužudymu vyriau
sybės kabineto ministro. Liudininkų tar
pe yra ir buv. prez. G. D'Estaing.

— Po Jordano karaliaus Husseino vizito 
JAV, prez. Reaganas svarsto apginkluoti 
Jordano kariuomenę naujausiom priešlėk
tuvinėm raketom.

— Vengrija padavė prašymą įstoti į 
Tarptautinį Piniginį Fondą ir Pasaulio 
banką. Iš komunistinių kraštų iki šiol tik 
viena Rumunija priklausė tai organizaci
jai. Daugiau kaip 40% Vengrijos užsienio 
prekybos vyksta su Vakarais.

— Lapkričio 5 d., vakarą D. Britanijoje, 
švenčiant tradicinę 376-tąją nuo pasikėsi
nimo susprogdinti parlamentą sukaktį, fe
jerverkams išleista 20 mil. svarų.

— Nuo kitų metų balandžio 1 d. kelei
vinių lėktuvų linijos pakels 20% kainas.

— Skandinavijos kraštų ambasadoriai 
ir kiti dipi’.omaitai Maskvoje nedalyvavo 
lapkričio 7 d. 1917 m. Rusijos revoliucijos 
minėjimo Iškilmėse. Tuo buvo pareikštas 
protestas už Švedijos teritorinių vandenų 
pažeidimą.

Taip pat neatvyko D. Britanijos ir dau
gelio kitų kraštų atstovai dėl Afganistano 
užėmimo.

—Tarptautinis tribunolas, sudarytas iš 3 
JAV, 3 Irano ir 3 neutralių kraštų teisėjų, 
Hagoje sprendžia Vakarų bendrovių kom
pensacijų reikalavimus Iranui. To teismo 
byla gali užsitęsti keletą metų, nes iš viso 
laukiama apie 4000 tokių reikalavimų.

—Pasitraukus Libijos kariuomenei iš 
Čado, nutarta sudaryti iš kitų Afrikos 
valstybių specialų kariuomenės dalinį, ku 
ris laikinai palaikys tame krašte .tvarką, 
kol gyvenimas įeis į normalias vėžias.

— Arabijos pusiasalyje amerikiečiai 
vykdys karinius manevrus, kuliuose daly
vaus ir Egipto, Omaro, Somalijos ir Suda
no kariuomenės daliniai.

22.000, gerai apginkluota ir apmokyta 
Omano kariuomenė, kurioje yra apie 400 
britų karininkų, laikoma patikimiausia 
atspara prieš sovietų įtakoje esantį Pietų 
Jemeną.

— Kurdų sukilėliai Vakarų Irane sude
gino šešis Teherano vyriausybės rėmėjus.

— Prez. Reagano 40 metų duktė Mau
reen nutarė kitais metais kandidatuoti į 
JAV senatą.

— D. Britanija sutelks tolimesnę ekono
minę paramą Ugandai, kurios užsilikusi 
22 mil. svarų skola taip pat jau dovanota.

— Praradęs atminti; ir 15 metų išklajo
jęs po Pietų Afriką, 68 metų Len Roos pa
galiau sugrįžo į namus ir atgavo savo 
žmoną, kuil buvo jau ištekėjusi už kito.

— Ispanų policija išaiškino sukčiavimą 
Madrido puošniame azartinių lošimų klu
be, kur buvo vartojamas specialus magne
tinis ruletės kamuoliukas.

Jau apskaičiuota, kad sosto įpėdinio 
princo Čarlio šeimos kūdikis turės 58.8% 
britų kraujo, o iikusls bus mišinys ame
rikiečių, vokiečių, danų, rusų ir lenkų.

— 71 metų škotas W. Campbell, kuris 
45 metus išgyveno Sovietų Sąjungoje, pa
rašė knygą „Klounas Villi“.

1930 metais, sužavėtas komunizmo pa
žadais (jo patėvis buvo vienas britų ko
munistų partijos steigėjų), atplaukė į 
Leningradą, kur gavo darbą fabrike. Pra
mokęs kalbos, vėliau tapo klounu, šokėju 
ir dainininku teatruose. Rusai jį vadinda
vę Škotijos importu.

Su pirmąja žmona Maja, kuri buvusi 
saugumo šnipė ir jam neištikima, greit 
išsiskyrė ir vedė baleriną Eleną, su kuria 
1977 m. jam pasisekė sugrįžti į tėvynę.-

„Aš galiu papasakoti apie Rusiją ir vi
są teisybę apie KGB, bet niekas nenori 
čia apie tai žinoti. Man atrodo, kad britai 
daugiau patiki tiems, kurie papasakoja 
savo poros savaičių atostogų įspūdžius iš 
Leningrado“, — dažnai nusiskundžia kny
gos autorius.

— Italijoje brolis ir sesuo automobilių 
nelaimėje žuvo tuo pačiu laiku, tik skir
tingose vietose: 64 metų prof. Polį ir jo 
54 metų seserį, vairuojant mašinas, ištiko 
širdies priepuoliai.

— Paryžiaus ligoninėje gimė penketu
kas. Tai yra aštuntas toks atsitikimas šiais 
metais pasaulyje. Motina ėmusi specia
lius apsivaisinimui pagreitinti vaistus.
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Marksizmo „Sėjėjai
Prof. Viktoras Biržiška, 1918-1920 m. 

gyvenęs „raudonajame Petrapilio praga
re“, „Gyventų dienų prisiminimų“ knygo
je (Nida, 1980 m.) šitaip rašė apie komu
nistų sudievintą ir nuolat garbinamą Le
niną: „Vienam jį aplankiusiam anglų žur
nalistui ir sumokėjusiam už tą pasimaty
mą aukštiesiems Kremfliaus pareigūnams 
200 sv st. kyšio, yra pasakęs, kad jo, Leni
no, idealas — sukurti visos pasaulio žmo
nijos kalėjimą, kuriame jis pats pageidau
tų eiti vyriausiojo prižiūrėtojo pareigas 
(48 psl.).

Leninui savo liguistą svajonę pavyko 
įvykdyti ir įteisinti šimtus tūkstančių di
desnių bei mažesnių prižiūrėtojų. Jie ne 
tik sukišo 'į „pasaulio žmonijos kalėjimą“
|iiinimniimniMiHiMNiiniiHiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii|

/. Kuzmickis
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prievarta okupuotas tautas, bet prisiauk- 
Jėjo kvislingų, kurie gieda ditlranbus žmo
nijos kalėjimo prievaizdams, niekindami 
tautos nepriklausomybės įlaikus: „Čia, 
Menčtraky ir jo apylinkėse, šitie bėglių, 
perėjūnų, klajoklių, atsibastėlių vaikai ir 
anūkai buvo laisvi, kiek laisvi gali būti 
žemės kurmiai, kurių visa būtis pažymėta 
išraustais kurmiarausiais“.

Deja, dabar ir kurmiarausiai apuostomi, 
o kurmius traktoriai supjausto.

Propagandininko užmačios
„Sėjėjo“ romano, šiais metais Vilniuje 

išleisto, siužetas labai paprastas: Menč- 
trakio tarybinio valsčiaus bei kolūkio or
ganizavimas ir kova su partizanais. Ro
mano 'autorius .Romas Gudaitis, .gimęs 
1941 m. Pilkavos km., dabartiniame Kapsu 
ko rajone. Baigęs vidurinę mokyklą, lie
tuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus 
universitete, šiuo metu dirba Lietuvos ki
no studijoje.

R. Gudaitis — naujosios santvarkos 
auklėtas žmogus, įtrauktas į propagandinį 
kino bei literatūros darbą, šis jo romanas 
— pirmas debiutas literatūroje, kurią jis 
„praturtino“ paklusnumu partijos linijai: 
niekinti Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
darbuotojus, propaguoti ateizmą, apdrabs 
tant purvu Bažnyčią ir jos tarnus.

Jauno autoriaus užmačios palyginti am 
bicingos: duoti Menčtrakio valsčiaus ir 
Rudvalių šeimos kroniką, pagrindžiant m© 
terystę „būtinu ritualu nepertraukiamą 
jungą tempiančių darbinių gyvulių geidu
lius tenkinti ir... akstinu dievobaimingai 
meldžiantis neapkęsti kits kito“ ir vis sva 
jojant susimesti su „'ainiams“ nežinoma 
moterimi.

Suklastota tikrovė
Menčtrakis — tarsi raudonosios armi

jos invazijos nepergyvenęs miestelis, nors 
jo gyventojai karo metu atsiduria Rytprū
siuose, nes vokiečiai juos evakavę labai 
jau neįtikėtinu pretekstu: „Jiems buvo pa
togiau trauktis prisidengus vietinių gyven 
tojų gurguolėmis ir tuo pačiu apsunkinus 
lėktuvų antskrydžius“. Tarsi sovietų pilo
tai būtų saugoję lietuvių gyvybę, kad 
jiems nepritrūktų vergų.

Tame valsčiaus miestelyje visai nemini
ma Okupacinė armija, išskyrus rusą leite
nantą, su kuriuo mokykloje šoka Samuo
lio Genė ir kalbasi „savo mergišku drovu
mu“, nors nemoka nė žodžio rusiškai: 
„Tas kas kad rytoj miestelis šnekės apie 
ją velniai žino ką. Kas kad tėvas kapos ją

Smalsumas
Vidutinio amžiaus vyriškis stovėjo pake 

Įėję ir žiūrėjo į priešais plytinčią lygumą. 
Tai buvo paprastas tuščias žemės plotas, 
už kurio tolumoje matėsi naujų statybų 
kvartalai. Užsismaukęs ant akių madingą 
kailinę kepurę, vyriškis murmėjo panosė
je ir kartais mosavo ore ranka.

Praeiviai smalsiai žiūrėjo į jį. O jis sto
vėjo ir stovėjo sau pakelėje. Murmėjo vis 
garsiau. Praeiviai girdėjo jo žodžių nuo
trupas:

— Čia... čia...
Žmonės sustodavo, įsiklausydavo.
— Tebūnie čia! Tebūnie čia... didžiulis!
Keisto nepažįstamojo pranašystės pra

eivius sudomino. Visus apėmė smalsumas.
— Girtas, — pasakė vienas.
— Beprotis, — pasakė kitas.
— Ne, girtas, — laikėsi savo nuomonės 

pirmasis. — Lyg aš nežinočiau ir pats ne
būčiau 'buvęs girtas...

— Ko čia ginčytis — įsikišo trečias. — 
Tipiškas šizofrenikas.

Atsirado dvi, visiškai priešingos stovyk
los — buitinės ir mokslinės - psichologinės 
krypties. Nė viena šalis nenusileido.

Pagaliau pats smalkiausias pilietis pri
sigrūdo prie žmogaus kailine kepure ir 
paplojo jam per petį:

— Ką jūs čia veikiate — paklausė jis.
— Argi nematote! — atsakė nepažįsta

masis.
— Netrukdykite.
— Mes gi sakėme, kad jis beprotis! — 

sušuko „psichologai'.
— Šitai dar neįrodyta! — protestavo 

buitininkai.
— Dinkite iš čia — sušuko konflikto 

virvėm ir rykštėm, vis tiek ji naktį atsi
kels, išlįs pro langą Ir eis į pasimatymą su 
juo, savo vieninteliu“, — ir „bus pavasa
rio naktis, svaiginanti naktis“. Jaunas au
torius sudaro įspūdį, kad okupacinė ka
riuomenė, kovodama su tėvų ir miestelio 
nepritarimu, okupavo tik „šiluma kalban
čias" mergaites.

Be abejo, R. Gudaitis buvo per jaunas 
įsijausti į pradinį lietuvių pasipriešinimą 

■ir partizanų sąjūdį. Mokykloje ir universi
tete išgirdęs propaguojamą versiją, kad 
lietuvių „absoliuti, dauguma patenkinta 
bolševikų įvesta tvarka“, kad partizanų 
„aptemę protai“ ir jie „patys ieško degtu
kų, kad sukeltų gaisrą savo namuose' ‘ir 
„užsitrauktų nelaimę ant savo galvų“, — 
klouniškai atlieka savo uždavinį, tarsi Lie 
tuva neišgyveno invazijos, trėmimų į Si
birą ir įkalinimų.

Drumzlinos paplavos
Tiktai menko talento rašytojas išpila vi

sas raudono rašalo paplavas ant savo vaiz 
duojamų „priešų“ ir kaip propagandinin
kas kartoja duondavių sufabrikuotą „is
toriją“.

Rašydamas apie partizanų rinktinės ka
pitoną Mindaugą Gavėną ir buvusį Menčt
rakio gimnazijos istorijos mokytoją Vaš- 
čiulą, nesigaili psichopatiškų charakteris
tikų ir tiesiog nežmogiško žiaurumo spal
vų. Ką tik iš ateistinių knygų išskaitęs, 
pasigardžiuodamas pila ant buvusio para 
pijos klebono Igno Torūtos ir jo įpėdinio 
Napoleono Raupelio galvų, leisdamas šiam 
ir tarybiniais laikais kalėdoti, tarsi nežino 
damas darbdavių draudimo. Piktai ironi
zuoja ir Menčtrakį aplankiusį vyskupą.

Jaunam R. Gudaičiui, sukančiam išgal
voto filmo kadrus, toli gražu prilygti A. 
Zurbos ar B. Baltrušaitienės logiškumui, 
neminint kai kurių vyresniųjų (J. Avy
žiaus, M. Sluckio, J. Paukštelio) atsargu
mo. Gą gi: žmonės, nežiną savo tautos is
torijos, visuomet palieka vaikais.

Idėjiškumo ištakos
„Sėjėjo“ romano pagrindinis veikėjas 

— Rudvalių palikuonis Karalius, kuris 
lengvai prisitaiko naujai santvarkai. Grį
žęs iš Rytprūsių ir partizanams sudeginus 
ūkio pastatus, paskiriamas pirma valsčiau 
sekretoriumi, paskum pirmininku, o vė
liau—kolūkio organizatoriumi. Tačiau jau 
nam rašytojui atrodo, kad Ir tokiam „tei
giamam“ tipui reikia nepagailėti naujai 
santvarkai būdingų dažų, kad stipriau gal 
būt suintriguotų skaitytoją.

Karaliaus Rudvalio asmuo autoriaus 
ryškinamas vaizdų pagalba. Kuriam gi 
vaizdus, anot „Literatūros mokslo termi
nų žodynėlio“ (Kaunas, 1961 m.) lemiamą 
reikšmę turi rašytojo idėjiškumas, jo gy
venimiškoji patirtis, gyvenimo pažinimas, 
meninė vaizduotė ir 1.1. Tarybinio idėjiš
kumo įkvėptas piktos ironijos vaizdais su
sidorojęs su laisvės kovotojais, autorius 
naujos santvarkos gyvenimiškos patirties 
ir realybės pažinimo purveliu aptaško kar 
jeros pakopomis sėkmingai žengiantį he
rojų Karalių.

Aistrų vergijoje
Tarsi neturėdamas ką daugiau pasakyti 

apie šio ūkininko organizacinį darbą raš
tinėje ar kolūkyje, autorius maginasi gau 
siais erotiniais motyvais ir aistringais vaiz 
dais, kada „nėra nei galo, nei krašto tai 
nerimasties nakčiai“.

Ir nenuostabu: kai autoilus Karaliui

Haris LEIIISTĖ, estų satyrikas

ne yda
kaltininkui veržlusis pilietis. — Jūsų elge
sys be precedento! Aš pašauksiu miliciją!

— Jūs tiesiog aklas, — pasakė nepažįs
tamasis. — Argi nematote! Pamatai, sumū
ryti ir pirmojo aukšto sienos jau baigia 
išaugti. Žiūrėkite atidžiau!

— Na ir keistuolis — dabar vieningai 
ėmė juoktis abi stovyklos. —įsi vaizduoja, 
kad jo žodžiai — plytos... Na ir cirkas!

— Žodis turi didelę jėgą, — ramiai at
sakė keistasis žmogus. — Jūs abejojate?

— žodžio jėgos negalima, žinoma, at
mesti, — dėl viso pikto kiek nusileido 
smarkusis pilietis ir, taip pat dėl viso pik 
to, patikslino savo mintį, — bet, supran
tama, tai teorija, o gyvenimo tikrovė ma
teriali,

— Atsimerk ir žiūrėk, kaip auga namas!
— įsakė keistuolis.

— Aš nieko... nematau — suabejojęs pa
sakė smarkusis pilietis.

— žiūrėk! — pakartojo žmogus.
Pilietis dar labiau sužiuro.
— Matai, pirmas aukštas jau pabaigtas. 

Saulė žaidžia languose. Tu gi matai, atkak
liai įtikinėjo keistasis žmogus.

Pilietis nieko nesakė, jo veide atsispin
dėjo sumišimas ir nuostaba. Smalsiai ir 
kiek išsigandęs jis pažiūrėjo į akis žmo
gui kailine kepure Ir greitai pasitraukė ata 
tupstas. Grūsdamasis per minią, jis šnibž 
dėjo:

— Tai nepaprastas žmogus. Aš mačiau... 
lyg iš miglų kyla rūmai. Ir blizga saulės 
spinduliai languose!

Visi aplink juokėsi. Ir veržlųjį pilietį 
apšaukė bepročiu. Tačiau po valandėlės 
jau daugelis žiūrėjo į tą pusę ir tikino ma

Sofijai Jasaitienei mirus
Spalio 21 d. Dorchesteryje, J.A.V., šir

dies smūgio ištikta mirė žinoma visuome
nės veikėja ir Nepriklausomybės kovų 
partizanė Sofija Lukauskaitė - Jasaitienė.

Sofija Lukauskaitė gimė 1901 m. kovo 
29 d. Šiaulių advokato Stasio Lukausko ir 
dantų gydytojos Elenos Ziabickaitės - Lu- 
kauskienės šeimoje. Lukauskai, dalyvavę 
tautinėje veikloje, 1902 metais už lietuvių 
literatūros platinimą buvo ištremta į Ru
sijos gilumą, iš kur grįžo į Šiaulius tik po 
2 metų. Maža Zulė pradžios mokslą išėjo 
privačioje A. Blrutavičienės mokykloje. 
1913 m. įstojo į Šiaulių mergaičių gimna
ziją. Karui kilus, 1914 m. Lukauskų šeima 
evakuavosi |į Petrapilį, kur Zulė tęsė 
mokslą ir pergyveno revoliuciją. Vėliau 
persikėlė i Maskvą, o iš ten 1918 m. grįžo 
į Šiaulius. Čia ji 1919 m. pirmoje laidoje 
baigė gimnaziją, kurią tuo pat laiku baigė 
ir keli kiti busimieji visuomenininkai: O. 
ir Z. Putvinskaitės, Pr. Vainauskas, St. 
Kuzminskas ir kt.

Nuo 1920 iki 1923 m. S. Lukauskaitė 
studijavo Berlyno Landwirtschaftliche 
Hochschule, kuilą baigusi ir atlikusi prak
tiką, 1924 m. išvyko vieneriems metams į 
Daniją žemės ūkio kooperacijai studijuoti.

Baigusi studijas ji dirbo „Vietinių Gal
vijų Gerinimo Draugijoje“ ir aktyviai da
lyvavo Šiaulių visuomeniniam gyvenime: 

„negailestingai išrovė iš širdies tikėjimą“ 
ir viduje paliko tuštumą, kad, pasistiepęs 
ant taburetės, taikė galvą į virvės kilpą,
— panūdo tą tuštumą užpildyti moterimis. 
Aukštas tarybinis pareigūnas, žinodamas 
Antano Šiubeikos naivumą, dažnai pasi
beldžia į jo žmonos Antosės langą ir aist
rai, kuri svaigino labiau nei stipriausias 
vynas, „atsidavė su vėjavaikišku nerūpes
tingumu“, užmiršęs savo žmoną Moniką 
ir vaikus. Ta pati aistra („moters neapy
kanta menkai skiriasi nuo . meilės“) ver
čia jį slapčiomis varstyti mokyklos direk
torės Alės Botyriūtės duris, keti jos myli
masis Algirdas Abraitis, baigęs agronomi
jos studijas, viską atleidęs veda ją ne vie
ną.

Tačiau kaip įsibėgėjusiam R. Gudaičiui, 
idėjiškai įrodinėjant „pasaulėžiūros gilu
mą ir teisingumą“ (Lit. m. terminu žodi- 
nėlis, 69 psl.), išspręsti painiavą, kuria jis 
pats apraizgė pagrindinį veikėją Karalių? 
Jis tai padaro labai paprastai, nejieškoda- 
damas psichologinio pagrindo: Antosė Šiu- 
beikienė trumpai drūtai drožia Karaliui: 
„Viskas seniai tarp mūs baigėsi... Pasi
trauk man iš kelio!“ Alė lyg aidu, tik kul
kas švelniau taria: „Užmirškim vienas ki
tą... Lik sveikas“.

Paskutiniame romano skyriuje netikė
tai išlenda yla iš maišo: „Paskutinės ka
peikos“ užeigoje laimi ne naujasis idėjin- 
gumas, o buvusio stambaus ūkininko 
Švirmicko pinigai: jis „sukelia didžiausią 
orgiją, įtraukia į ją visą „Paskutinės ka
peikos“ kompaniją, personalą su Špuntą 
priešakyje ir net pasišiaususį iš baimės 
buvusį paruošų ‘įgaliotinį Ruzgaitį“.

Epiloge Menčtrakį „aplanko“ Karaliaus 
Rudvalio Protėvis, kurio lazda tarsi šne
ka kaukšėdama: Viskas tėra trumputė aki
mirka, nors ir vadinasi taip iškilmingai
— visas žmogaus gyvenimas“.

Galbūt jo nuomone ir Menčtrakio sulip
dyta dabartis „tėra trumputė akimirka“...

Jaunasis rašytojas apžiojo per didelį 
kąsnį ir atomazgoje dar nebuvo ja atkan
dęs.

tantys, kaip auga sienos.
Juokas nutilo. Dabar visi didžiai sumi

šę žiūrėjo, kaip dykvietėje jų akyse auga 
puikus pastatas, kurio realumu niekas ne
abejojo. Pagarbioje tyloje, įsivyravusioje, 
dykvietėje, pasigirdo pasigėrėjimo šauks
mai, nukreipti į padangę. Veržlusis pilie
tis, pasirodęs, kaip paaiškėjo, ne tik mate
rialistu, bet ir vietinės bažnyčios pamal 
džiu parapijoniu atsiklaupė. Jo pavyzdžiu 
pasekė dar keletas.

— Stot! — įsakė žmogus kailine kepure. 
Neapkenčiu padlaižių.

Tik vienas dažytojas, eidamas namo ir 
atsitiktinai užkliuvęs minioje, tvirtai lai
kėsi savo ankstesnės nuomonės ir garsiai 
šaukė:

— Jokių rūmų čia nėra! Meluoja jis, o 
jūs klausote išsižioję!
Dažytojui prieš tai pavyko operacija su da 
žų ir kai kurių kitų deficitinių medžiagų 
likučiais, už gautus pinigus jis ruošėsi nu
pirkti sūneliui dviratį, žinoma, iš džiaugs 
mo prisiėjo ištuštinti vieną, o paskui ir 
kitą butelį, ir dabar jis buvo girtas. Dėl 
to ir šaukė visa gerkle.

Laimei, smarkusis pilietis nepasimetė ir 
organizavo atkirtį, kviesdamas minią Iš
lupti dažytojui kailį. Tik eiklios kojos iš
gelbėjo vargšą.

— Ar nenori kas nors apsigyventi šiuo
se rūmuose! — paklausė žmogus kailine 
kepure, kai tvarka ir teisingumas buvo 
atstatyti.

— O tai iš tikrųjų įmanoma? — paklau
sė smarkusis pilietis.

— Žinoma, — įtikinamai pasakė nepažįs 
tarnas is.

— Aš norėčiau, — atsiliepė kažkieno ne
drąsus balsas.

■— Draugai! Taip negalima! Stokite į ei
lę! — pradėjo daryti tvarką pamaldusis 

Lietuvos Vaiko D-joje, Gyvulių Globos 
D-joje, Šiaulių m. ir aps. Ligonių kasoje, 
visur eidama vadovaujančias pareigas.

1925. IV. 13 d. ištekėjusi už dr. med. Do
mo Jasaičio, išaugino du sūnų ir dukterį 
Eleną, buvusio VLIKo pirm. Dr. J. K. Va
liūno žmoną. Kilus antram pasauliniam 
karui, kaip ir kitoms šeimoms, Sofija Ja
kaitienės artimiesiems teko pergyventi 
daug nelaimių. Jos vyras, Dr. D. Jasaitis 
buvo suimtas iš eilės pirmiau NKVD-tų:,o 
vėliau ir Gestapininkų. Laimingu būdu iš 
kalėjimo abu kartu pavyko išsilaisvinti. 
Vokiečių okupacijos metais jie daug prisi
dėjo prie žydų gelbėjimo.

1944 m. Liepos mėn. raudonajai armijai 
artinantis prie Šiaulių pp. Jasaičiai pasi
traukė į Vakarus. Vokietijai kapituliavus, 
S. Jasaitienė dirbo L.R.Kr. vyr. Moterų 
Komiteto pirmininke, Tuebingene, o 1950 
m. persikėlė į J.A.V.

Prieš septynerius metus, rašydamas So
fijos Jasaitienės 75 metų jubiliejaus pro
ga, pažymėjau jos nepaprastą drąsą ir pat 
riotiškumą. Ji, būdama aštuoniolikos me
tų amžiaus gimnazistė, įsijungė į lietuvių 
partizanų būrį. Tas buvo 1919 m. rudenį, 
kai Šiaulių apylinkėse šeimininkavo ber
montininkai, o mūsų kariuomenė saugojo 
frontą prie Radviliškio. Tada Šiauliuose 
įsisteigė Partizanų štabas, kurį sudarė K. 
Bielinis — pirm., VI. Požėla — sekr, ir 
S. Lukauskaitė — žvalgybos skyriaus ve
dėja. Sofijos Lukauskaitės, Zule vadina
mos, pareiga buvo rinkti žinias apie prie
šo karinių pajėgų judėjimą ir pranešinėti 
Lietuvos kariuomenės vadovybei. „Lukaus 
kaitė šį reikalą sutvarkė nuostabiai greit“, 
— rašė K. Bielinis. Talkininkais ji buvo 
pasirinkusi savo gimnazijos draugus A. 
Mačiūną, J. Avižonį (vėliau — abu inži
nieriai) ir kelis kitus.

„Pranešimams 20-30 km į kariuomenės 
štabą nunešti reikėdavo labai patikimų 
žmonių. Ir šią op eraciją organizavo žval
gymo viršininkė, atliktinai kelionei į Rad
viliškį susiradusi patikimų moterų“. — Su 
pagarba K. Bielinis atžymi jų darbą, pa
stebėdamas, kad „jeigu kuri nors tų mote
rų būtų patekusi į priešo rankas, tai tokiai 
kelias į kapines būtų buvęs trumpas.“

Drąsa turbūt buvo Lukauskų šeimos bū
do bruožas, nes Zulės tėvai dar šio šimt
mečio pradžioje dirbo pavojingą revoliuci
nį darbą, siekdami Lietuvai laisvės. Stasys 
Lukauskas ir Elena Lukauskienė garsioje 
Liepoj aus byloje 1902 m. vasario27 d., kar
tu su kitais devyniolika „revoliucionierių“ 
buvo nuteisti už lietuvių literatūros pla
tinimą. Lukauskai buvo ištremti dviem 
metams į Rusijos gilumą.

1919 m. Sofija Lukauskaitė pati įsijun
gia į Lietuvos nepriklausomybės kovoto
jus, dar labiau pavojingą veiklą.

1941-1944 metais Sofija Lukauskaitė - 
Jasaitienė aktyviai dalyvauja žydų gelbė
jimo labai pavojingoje veikloje. O jos se
suo Ona Lukauskaitė - Poškienė, grįžusi 
1956 metais iš dešimties metų tremties 
Sibire, 1976 metais su kitais drąsuoliais 
įsteigė Helsinkio nutarimams vykdyti ko
mitetą Lietuvoje ir ligšiol tebėra to komi
teto narė.

Kaip visa Lukauskų šeima, Sofija Ja
saitienė buvo įsitikinusi socialdemokrate. 
Tas tačiau nekliudė jai gražiai sugyventi 
su savo vyru, dr, Domu Jasaičiu, kuris bu
vo žymus krikščionių demokratų veikėjas.

S. Jasaitienė palaidota šalia savo vyro 
New Yorke. J. Vilčinskas 

materialistas. — Nesigrūskite! Stokite po 
vieną! Ei, jūs ten!

Per penkias minutes organizatoriaus ta
lentas pavertė beformę šaukiančią minią 
tvarkingai išsirikiuota eilė. Kiekvienam 
norinčiam gauti butą jis įteikdavo popie
rėlį su eilės numeriu, kad viskas būtų kaip 
reikiant.

— Gaila, neturiu antspaudo, — atsidu
so jis. — Antspaudas absoliučiai užtikrin
tų būtinus formalumus.

Apsukresni žmonės pradėjo gaudyti pa
keleivingus sunkvežimius ir tartis su vai
ruotojais, kad pervežtų baldus.

— Aš mielai imčiau šešių kambarių bu
tą, — pradėjo derybas su nepažįstamuoju 
smarkusis pilietis, — jeigu, žinoma, jūs 
ne prieš. Dabai- turiu penkis kambarius, 
bet nesiskundžiu. Namas statytas dar 
prieš karą, anais laikais. O jūsų rūmai, 
be abejo geresni?

— Daug geresni, — patvirtino nepažįs
tamasis. — imkite kad ir šešis kambarius, 
man negaila.

Piliečiai, stovintieji eilėje, labai priešiš
kai sutiko naujokus.

— Viskas jau išdalinta! — šaukė jie.
Niekas nepastebėjo, kada pilietis kailine 

kepure dingo.
Tik dažytojas, stebėjęs visą tą sceną iš 

už stulpo, pastebėjo bėglį.
— Apgavikas! — sušuko jam pavymui.
Tačiau į dažytoją niekas nekreipė dėme 

šio. Visi stovėjo ir žiūrėjo į kylančius aukš 
tyn puikius rūmus.

Rytojaus dieną mieste paklido gandas, 
kad kažkoks žmogus kailine kepure atva
žiavusio cirko Iliuzionistas, išvakarėse 
reklamavo cirko programą, ir smarkiai 
apkvailino minią žioplių.

(Šluota)

Su lietusiais 
pusu u lį/įe 
PAGERBTAS BRONYS RAILA

Kaip praneša „Dirva“, per rašytojo Bro
niaus Railos vizitą Clevelande, Ohio, to 
miesto burmistras George Voinovich, įver
tindamas mūsų rašytojo kūrybą, įteikė 
jam miesto auksinį raktą. Ta pat proga 
poniai D. Railienei burmistras padovanojo 
garsaus Cleveland© Simfonijos orkestro 
įgrotą plokštelę.

Įteikdamas Br. Railai miesto raktą, bur 
mistras pareiškė, kad jis labai vertina ra
šytinį ir gyvąjį žodį, kuriuo Bronys Rai
la apnuogina bolševikinių okupantų me
lą, o Lietuvos ir išeivijos lietuvius stipri
na kūrybingumo ir ištvermės nuotaika bei 
laisvės viltimi.

Br. Raila nuolat gyvena Californijoje, 
JAV, bet į Olevelandą buvo nuvykęs pri
statyti savo knygą „Vaivos rykštė“. Nau
jausia jo knyga yra spausdinama „Nidos“ 
spaustuvėje, Londone.

GEN. ST. RAŠTIKIUI — 85 M.
Rugsėjo 13 d. buv. Lietuvos kariuome

nės vadui gen. Stasiui Raštikiui suėjo 85 
metai. Šiuo metu jis gyvena Kalifornijoje, 
JAV.

KUN. J. ŠARAUSKAS KINIJOJE
Žinomas visuomenės veikėjas kun. Jur

gis Šarauskas su viena amerikiečių eks
kursija Lankėsi Kinijoje. Ten jis pastebė 
jo, kad kiniečiai atrodo laimingesni už ru
sus. Kinijos komunizmas daug kuo skiria
si nuo Sovietinio. Kiniečiai amerikiečių 
ekskursiją gražiai priėmė.

SUSIRGO V. KAZOKAS
Australijos lietuvių savaitraštis MŪSŲ 

PASTOGĖ praneša, kad sunkiai susirgo 
jų redaktorius V. Kazokas. Leidėjai sten
giasi, kad laikraščio leidimas nesutriktų 
ir atsiprašo skaitytojus už laikinus jame 
netobulumus.

MIRĖ K. KEMEŽYS
Spalio 29 d. Sydnėjuje, Autralijoje, mi

rė Kazys Kemešys, buvęs Spindulio spaus 
tuvės direktorius.

K. Kemežys buvo gimęs 1901 m. rugsėjo 
16 d. Alvite, Vilkaviškio apskr. 1935 m. 
baigė VDU ekonomijos fakultetą. Studi
juodamas dirbo geležinkelių valdyboje ir 
redagavo KELEŽINKELININKĄ. Nuo 
1936 m. buvo Ryto b-vės Klaipėdoje direk
torium, o vokiečių okupacijos metu Spin
dulio direktorium.

1944 m. pasitraukė į Vakarus ir 1949 
m. emigravo į Australiją. Parašė atsimi
nimų knygą „Po pasaulį besiblaškant“.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 35

Kai .mano tėvelis turėjo 31 metus, aš 
buvau 8.

Dabar mano tėvas turi dvigubai tiek 
metų, kiek aš.

Koks mano amžius?

Atsakymas Nr. 34
1961 metai.

Turistas važiuoja automobiliu Italijos 
keliais.

Staiga pamato ant kalniuko sėdintį ūki
ninką su maža mergaite.

Norėdamas pasikalbėti su vietiniu gy
ventoju, sustoja:

— Gražią dukrytę augini. O koks jos 
vardas?

— Amaliusinita, — atsako italas.
— Įdomus vardas, tik ar ne per ilgos?

— vėli klausia.
—‘Mes ne miesto žmonės! Mes turint 

laiko, — gauna sąmojingą atsakymą.

Kalbasi maži vaikai.
— Mama sakė, kad kas dirba sekmadie

nį, tai tas neina į dangų... — sako vienas-
— O policininkai dirba sekmadieniais! 

Ar jie irgi neis į dangų? — 'klausia kitas.
— Žinoma, kad ne! Policininku danguj 

! nereikia, — užbaigia pasikalbėjimą P*1“ 
masis.
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LIETUVOS PRAEITIS VAIZDUOSE
SENI LIETUVIŠKI ATVIRUKAI PARYŽIUJE

Jau kelinti metai kaip susidomėjimas 
senais atvirukis didėja, Viena iš priežaš- 
čių yra, kad tai būdas susipažinti su savo 
etn’ine ir kultūrine praeitim. Sakoma, kad 
Prancūzijoje yra apie 100.000 atvirukų 
rinkėjų.

Spalio mėnesio viduryje Paryžiuje, Geor 
ge Viešbutyje, buvo tarptautinis kartofilų 
„Balionas“. Tokie „salionai" rengiami kele
tą kartų į metus, ir į juos suvažiuoja senų 
atvirukų pardavėjai ir pirkėjai. Daugumas 
atvirukų yra prancūziški, bet galima su
rasti ir kitų kraštų atvirukų, tarpe jų pa
sitaiko ir lietuviškų. Mums pavyko rasti 
apie 200senų lietuviškų atvirukų per pas
kutiniuosius du metus. Šie atvirukai buvo 
išleisti maždaug tarp 1894 ir sovietų oku
pacijos. Vėlesių atvirukų nepasitaiko.

Atvirukai labai paplito per ,,Belle Epo- 
ąue“ laikotarpį. Keliautojai mėgdavo siųs
ti atvirukus, nes tais laikais nuotraukas 
pačiam daryti buvo gana sudėtinga. O ap
lankyto krašto vaizdą parodyti buvo įdo
mu, taigi atvirukų popularumas tais lai
kais buvo laibai didelis. Atvirukų kolekcio
nieriai, kaip ir filatelistai, atvirukais pasi. 
keisdavo.

Pirmas atvirukas pasirodė Austrijoje 
1865 m., o Prancūzijoj pirmieji atvirukai 
buvo išleisti 1872 m. Kada atsirado lietu
viški pirmieji atvirukai sunku nustatyti. 
Leidimo datos ant atvirukų, su retom išim
timis, nepažymėtos. Mūsų pats seniausias 
surastas lietuviškas atvirukas vaizduoja 
Kauno panoramą iš Vytauto kalno (Kov- 
no vu des hauteurs Petrovsky). šioje pano
ramoje nėra Įgulos bažnyčios, kuri buvo 
baigta statyti 1895 m. Todėl galima daryti 
išvadą, kad atvirukas buvo spausdintas 
anksčau.
Atvirukų dublikavimo būdas buvo įvairus. 
Seniausi iš jų buvo spausdinami ant bals
vo, melsvo arba žalsvo storo popieriaus, 
kartais ranka paspalvinti. Kiti su matinėm 
spalvom atspausdinti,o dar kiti buvo dupli 

kuojami litografiniu būdu spalvuotai ir 
nespalvuotai. Tas mažas litografijas gali
ma beveik priskirti prie originalių meno 
darbų. Nepriklausomybės laikais užtinka
ma daug fotografiniu būdu duplikuotų 
atvirukų.

Atvirukai išleisti prieš pirmąjį pasauli
nį karą atvaizduoja daugumoje Kauno ir 
Vilniaus vaizdus, pav. didžiulę Kaziuko 
Miūgę prie Vilniaus Katedros 1904 m., kita
me matosi minia madininkių su baltom 
skarelėm prie Aušros Vartų. Rečiau uztin 
Ikami Trakų, Klaipėdos, Mariampolės, 
Šiaulių, Palangos, Druskininkų ir kitų vie
tovių. Tarp įdomesnių atvirukų yra 1905 
m. vaizdas Palangos Liurdo, kuris buvo 
grafo Tiškevičiaus pastatytas ir sovietų 
sunaikintas.

Be miestų ir vietovių vaizdų, užtinkama 
reproduktuotų meno darbų, kaip J. Matei
kos tapytą Žalgirio mūšį taip pat detalė iš 
to paties paveikslo — Vytautas. Visa eilė 
atvirukų atvaizduoja herbus. Lenkai, ži
nomi heraldikos specialistai, 1907 m. Kro
kuvoje išleido seriją litografuotų spalvuo
tų atvirukų, iš kurių vienas su Vytim ir 
Žemaitijos, Vilniaus bei Gardino herbais. 
Po vaizdu lenkiškas užrašas iš A. Mickevi
čiaus „Pono Tado“ poemos pirmo posmo 
,JLitwo Ojczyno moja“... (Lietuva, tėvynė 
mano...)

Pasitaiko ir falsikatų, pav., atvirukas 
vaizduoja Leningrado tiltą per Nevos upe, 
o užrašas — „Kaunas — Šančiai“! Pašto 
anspau.das liudija, kad atvirukas tikrai 
išsiųstas iš Šančių 1930 metais!

Rašymo fortma ant pirmųjų atvirukui bu 
vo kitokia negu mūsų laikais. Visa pusė 
atviruko .buvo skirta tiktai antrašui rašyti, 
o kitoje pusėje, kur yra vaizdas, buvo pa
likta vieta ir trumpam siuntėjo tekstui, 
šis modelis užtinkamas iki maždaug 1914 
m. Pašto ženklas buvo klijuojamas ant 
vaizdo iki pat 1935 m.

Paaiškinamieji tekstai po vaizdu, iki

1904 m. buvo spausdinami vien prancūzų 
kalba. Nuo 1905 iki 1914 m. tekstai rašomi 
lenkiškai ir rusiškai. Šio paskutinio laiko
tarpio atvirukų mažausiai užtinkama.

Leidėjų buvo keletas ir kiekvienas iš jų 
turėjo savo ypatingą stilių. Patys seniausi 
surasti atvirukai buvo išleisti Stengei & 
Co. Dresden - Berlin. Atrodo, kad daugiau, 
šia atvirukų buvo išleisti Visum leidėjo 
Vilniuje (kuris dar rašėsi Visoum ar Visou 
na). Visun labai mėgo atvaizduoti Vilnių 
nakties metu su šviečiančiu mėnulio pilna
čių. Kitas leidėjas buvo A. Fialko, taip pat 
Vilniuje. Atrodo, kad šie trys leidėjai iki 
1916 m. buvo patys svarbiausi. Keletas iš 
visų rastų atvirukų buvo išleisti Stockhol 

me. Visi Šio laikotarpio atvirukai yra labai 
gerai techniškai atlikti su gražia vaizdų 
kompozicija.

Vokiečių okupacijos (1915-1918)metų, 
atvirukai buvo daromi Vokiečių Karo Mi
nisterijos fotografo. Daugumas jų buvo 
spausdinti Knackstedt & Co. Hamburge, 
Gelbrueder Hochland Karaliaučiuje, Pue- 
del Verlag arba Hermann Wolff Berlyne, 
ir panašiai. Spaudintas tekstas po vaizdu 
buvo rašomas vien tik vokiečių kalba. Šio 
laikotarpio atvirukai dažniausiai atvaiz
duoja vokiečių okupacinę kariuomenę Lie
tuvoje 1915 - 18 metais. Vaizduose matosi 
kariškų vežimų vilktinės Suvalkuose, Kau
ne ir Vilniuje, bei vokiečių kariuomenės 
daliniai išsirikiavę prie Kauno Įgulos baž
nyčios. Šiame laikotarpyje taip pat buvo 
labai mėgiami atvirukai su susprogdintais 
tiltais!

Nepriklausomybės laikais išleistų atviru 
kų užtinkama daugiausia1! Petro Rusecko, 
kuris buvo didelis lietuvių visuomenės vei
kėjas ir rašytojas. Kiti leidėjai buvo Vit- 
kauskytės Knygynas Kaune, Balsys Kau

ne, J. A. Kunkis jun. Dailės Leidimas Klai 
pėdoje, Rytas (lietuvių spaudos bendrovė) 
Klaipėdoje, J. Stropus Palangoje, Lietuvos 
Turismo Draugija Zarasuose, Stauskaitės 
Knygynas, daug V. Augustino fotografijų 
ir dar daug kitų.

Tai tik keletą pabirų apie lietuviškus 
atvirukus, surastus Paryžiuje. Būtų įdomu 
sužinoti apie jų istoriją. Ar kur nors yra 
lietuviškų atvirukų kolekcijos? Kiek gir. 
dėti, Lietuvoje pavieniai asmenys tokius 
rinkinius turi. Buvo gandų, kad viena mok 
slo biblioteka Lietuvoje dėl vietos stokos 
savo atvirukų rinkinį atidavė makulatū
rai! Ž.K.

IIETUVOJE
LIETUVOS GYVENTOJAI

Pagal paskutini gyventojų surašinėjimą 
1979 m. Lietuvoje buvo 3 391 500 gyvento
jų. Iš jų 80% buvo lietuvių, 8,9% — ru
sų, 7,3% — lenkų, 1,7% — baltarusių, 
0,4% ukrainiečių ir 0,8% kitų tautybių.

Lietuvos respublikos ribose gyvena ir 
dirba 54 tautybių žmonės.

Apie 140 tūkst. lietuvių gyvena kitose 
Sov. Sąjungos respublikose: Rusijoje, Ka
liningrado srityje, Latvijoje, Kazakstane, 
Ukrainoje ir Baltarusijoje. Tai daugu
moje tremtiniai, kuriems neleidžiama grįž 
ti į Lietuvą, ar lietuviai kurie yra privers
ti dėl kitų priežasčių gyventi už Lietuvos 
respublikos ribų.

DARBININKO BUITIS — 
ANTRAEILIS DALYKAS

„Valstiečių laikraščio“ korespondentas 
V. Kvedaras rašo kaip Alytuje vyksta sta
tyba. Ten pirmoje eilėje statomi gamybi
niai pastatai, o visai nesirūpinama darbi
ninkams bendrabučių statyba. Darbinin
kai atsisakytų net didesnio už darbio, jei
gu būtų aprūpinti nors bendrabučiu. Bet 
„darbininkų valstybėje“ darbininko bui
tis — antralei.ls dalykas. Korespondentas 
rašo:

„Treti metai pabaigtuvių vainiko laukia 
administracinis pastatas, kuriame turi bū
ti įrengta virtuvė, valgykla, buitinės patai 
pos su dušais, persirengimo bei poilsio 
kambariais. Būtų čia viskas atlikta, ir 
pietums darbininkai gaištų mažiau laiko. 
Ir pavalgyti karšto maisto žmogui reikia. 
Dabar dauguma pasitenkina iš namų at
sineštais sumuštiniais.

Direktoriaus nuomone, statybos užsitę
sė, nes beveik kas mėnesį objektuose po 
keletą kartų pasikeičia statybinės organi
zacijos. Man regis, nemažą vaidmenį su
vaidino ir blogas darbų organizavimas. 
Kai jėgos ne tokios didelės, labai svarbu 
jas apgalvotai nukreipti. Būtų skiriama 
bent vienodai dėmesio ir buitiniams, ir 
gamybiniams objektams, vyrai dirbtų na
šiau, statybos spėriau stumtųsi į priekį“.

O PADĖTIS NEPASIKEITĖ
Valstiečių laikraštis rašo: — Neseniai 

toko lankytis Alytaus rajono „Dainavos“ 
kolūkyje. Nors pernai čia buvo didžiausias 
gyvulių kritimas rajone, ir šiemet verše
liai — apgailėtinoje būklėje. Papečlų pa
dalinyje tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus 
veršiai liesi, pasišiaušę, nes spalio mėne
sį dar buvo laikomi šlapioje stovykloje, 
šeriami vien šiaudais. Net vandens loviai 
stovėjo tušti. O veršidėje gyvuliai gavo 
suplėkusi šieną.

Nors veršidė pustuštė, kaloriferio šilu- 
motakial nesuremontuoti, grindys nesut
varkytos, vandentiekio vamzdžiai ir kra
nai nesandarūs.

Viešnagių kiaulidėje paršeliams trūksta 
geriamo vandens, tvarte tvanku, šlapia, 
daug paršelių kosti. Prieferminlai sandė
liukai neišvalyti, neišdezinfekuoti.

Paračėnų kiaulidėje mėšlo transporteris 
apsemtas, loveliai nešvarūs, blogai organi 
zuotas papildomas paršelių šėrimas.

Paršavedžių tvarte nėra individualių 
lentelių. Garde laikoma po dvi paršavedės 
su paršeliais.

Tokia padėtis ūkyje po to, kai gyvulių 
žiemojimo klausimus svarstė išplosimame 
valdybos posėdyje.

NUTEISĖ KASININKĘ
Lietuvoje, kaip ir visoje Sov. Sąjungo

je, pradėjo suiminėti nesąžiningus tarnau
tojus, kurie ligšiol buvo „nepastebėti“.

Pakruojo rajono teismas nagrinėjo Pak
ruojo tarybinio ūkio kasininkės S. Nakčia 
nienės, kuri per keletą metų padirbinėjo 
dokumentuose parašus ir grobė pinigus, 
bylą. Už tai teismas nuteisė ją šešeriems 
su puse metų laisvės atėmimo, konfiskuo
jant jos turtą.

PERSPEKTYVOS NR. 20 Marius Baskas

Trečias kurio „nėra“
(tęsinys)

II

FILOSOFAS: O sąlygos 1958-aisiais me
tais, kai A. Sniečkus pabrėžė tariamąjį mi
nėtos teorijos svarbumą, buvo kitokios? 
Tuo metu, jeigu neklystu, kaip tik pradė
jo tirpti šaltojo karo ledai.

DRAUG AS: Na, o jeigu nusdkelsime į 40 
uosus metus? Juk būtent tada itin plačiai 
deklaruota, kad mums nesą kito kelio. Tik
tai įsijungimas į TSRS, girdi, užtikrinsiąs 
lietuvių tautai sėkmingą socializmo staty
bą, vien tapusi tarybinių respublikų šei
mos nare Lietuva galėsianti išvengti nio
kojančio karo baisybių...

FILOSOFAS: Kitaip sakant, skelbta, o ir 
šiandien tvirtinama, kaip liudija mudviejų 
nagrinėjama tezė, jog įsijungimas buvęs 
istorinis būtinumas. Bet ar Lietuva, neįsto 
jusi į TSRS, nebūtų galėjusi kurti socializ
mo? Šiandien mes, kaip jau anksčiau paro
dėme, aiškiausiai matome, kad tai netiesa. 
Socializmą stato nepriklausoma Lenkija, 
Kuba ir 1.1. Galbūt prikiši man: tuo metu 
neturėta pavyzdžio. Bet argi neegzitavo 
socialistinė Mongolija? Na, sakysime, tie
sa, kad Lietuva be Tarybų Sąjungos para, 
mos nebūtų galėjusi apsisaugoti nuo nacis
tinės Vokietijos užpuolimo. Bet juk Tarybi 
nės armijos buvimas Lietuvoje, kaip ir 
Mongolijoje, būtų panaikinęs šį pavojų 
ir be jclkio įsijungimo. Tas pats veiksnys 
būtų įgalinęs likviduoti ir vidaus kontr- 
revoliucijos pasipriešinimą, šiandien aiš
kiausiai matome, kad nepriklausomybės 
paaukojimas neapsaugojo ir nuo karo au
dros. Dar blogiau. Įsijungimas, kurį lietu
vių tautos dauguma priėmė kaip Okupaci
ją, paraližavo liaudies valią, atėmė ryžtą 
priešintis hitlerinei agresijai tiksliau pasa
kius, netgi kenkė socializmo gynimo reika
lui. Vadinasi, būtinumo įsijungti- neegzis
tuoja. Jis sugalvotas kitais tikslais ir ne 
čia, Lietuvoje; jis primestas iš šalies. Mū
sų kolaborantai tebuvo tik įrankis, sie
kiant šių tikslų. Savo elgesiui pateisinti 
jie ir griebėsi padiktuoto melo ir apgaulės.

DRAUGAS: Bet skraistė nukrito dar tuo 
k 

met. Sakysime, M. Šumauskas viename mi
tinge tikino susirinkusius, kad komunis
tams nieko nėra svambiau, kaip užtikrinti 
Lietuvos nepriklausomybę. Panašiai skelbė 
ir V. Vitkauskas: „žmonės žino, jog tik 
Tarybinė Armija gali apsaugoti Lietuvos 
laisvę ir npriklausomybę“ (Tą neužmirš
tamą vasarą. Švyturys, 1960, Nr. 12, p. 13). 
Netruko prabėgti ir keliolika dienų, kaip 
visu grožiu atsiskleidė tilkrojj šių žodžių 
prasmė. Tačiau dar ir šiandien ne visi ją 
suvokia pakankamai aiškiai.

FILOSOFAS: Tas ir yra. Tačiau ne tik 
mūsų nagrinėta tezė sukurta pateisinti to
kiai veidmainystei. Antai G. Zimanas rašo: 
„Ko verta politinė nepriklausomybė, vėlia
va, himnas, pasiuntiniai kitose šalyse, jei 
visa tai lydima visiškos ekonominės pri
klausomybės, jei į Lietuvą dalgį reikėjo 
įgabenti... Tebuvo nepriklausomy
bės regimybė, išoriniai jos aksesuarai... 
„(Mes — patriotai ir internacionalistai. 
V., 1977, p. 36). Suprantama, nepriklauso
mybė ir laisvė, neparemta ekonomikos 
stabilumu bei tvirtumu, nebus pilnavertė. 
Bet tai nereiškia, jog dėl šios priežasties 
jau reikia atsisakyti to, kas brangiausia 

ir svarbiausia kiekvienai save gerbiančiai 
nacijai. Skeptiškumas nepriklausomybės 
atži'lgiu ir atvedė į taikstymąsi su jos pra
radimu, kurį būtina pridengti melu ir ap
gaule.

DRAUGAS: O juk ta skeptiška pažiūra 
į nepriklausomybę paveldėta iš tolimos 
praeities. Jeigu Zimanas įstojimą dangsto 
tiek „patriotiniais jausmais“, tiek „intema 
cionalistine pareiga“, tai V. Kapsukas tei
gė tiesiai ir atvirai (1918 m.) „Tokiu- atsi
tikimu, — rašė jis, — geriau būtų priklau
syti vienai ar kitai didžiajai valstybei be 
jokių „nepriklausomybės“ burbulų...“ 
(Rštai, t. 7, p. 274). Jis dar nebuvo pakam, 
karnai įsisavinęs melo ir veidmainystės 
ekvilibristiką, kurią taip puikiai įvaldė 
šiandieniniai Aničiai ir Zimanai. Šie jau 

nebeskiria juoda nuo balta, netgi linkę juo 
da laikyti balta.

FILOSOFAS: Palikime tatai jų sąžinei, 
o verčiau pasidomėkime, kaip apskritai 

išsivystė tokia pažiūra į Lietuvos nepri
klausomybę.

DRAUGAS: Pirmiausia, matyt, iš viso 
reikia apžvelgti šios idėjos atsiradimą. 
Kaip žinome, iki XVIII amžiaus didikai 
stovėjo už Lietuvos nepriklausombę, smul 
kieji bajorai buvo Lenkijos šalininkai.
XIX amžiaus pradžioje -bajorai didikai jau 
paliko lenkus ir stojo prieš Lietuvos nepri 
klausomybę. 1863 metais didikai ir stam
besnieji bajorai pasirodė kaiip aiškūs Lie
tuvos nepriklausomybės, net autonomijos 
priešininkai. Tuo tarpu smulkiosios bajo
rijos dalis drauge su valstiečiais aktyviai 
kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Ta
čiau netgi sunkiausiais lietuvių tautos gy
vavimo momentais nepriklausomybės sie
kimas neužgeso žmonių širdyse. Dar 1794 
metų sukilimo Vilniuje v-adovas Jokūbas 
Jasinskis stojo už Lietuvos savarankišku
mą, -kai tuo tarpu T Kosciuška ją norėjo 
matyti Lenkijos provincija.
1863 metų sukilimo didvyris K. Kalinaus
kas (raudonieji) taip pat buvo karštas ne
priklausomybės šalininkas. Jis „sukilimą 
laikė pirmiausia kaip kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę, o paskui kaip socialinę 
revoliuciją' (B. Genzelis. Švietėjai ir jų 
idėjos Lietuvoje. V., 1972 p. 101). Drauge 
su K. Kalinausku Lietu-vos valstybingumo 
troško E. J. Daukšys „Lietuvos valstybės 
atskyrimo nuo Lenkijos idėją... propagavo 
jau 1856m., gyvendamas Maskvoje. 1858 
m. biržeio 10 d. ...A. Volick-iui rašė, kad 
būtina kovoti ne vardan Maskvos ar Len
kijos, o vardan Lietuvos laisvės, šiame 
laiške jis išreiškė viltį, jog būsime laisvi 
ir valdysime patys save“ (B. Genzelis Lie 
tuvos perspektyvų analizė XIX a. vidury
je. (Problemos, 1970, Nr. 2, p. 69). Nepasi
sekimus 1863 metų sukilimui, viltys atkur
ti Žečpospolitą blėso, ėmė ryškėti procari- 
nė orientacija, tartum prislopo ir Lietuvos 
nepriklausomybės idėja. Krūtines prislėgė 
sunki carinės priespaudos našta. Maždaug 
tuo pačiu laiku atsirado „provokiška aukš
tosios dvasininkijos ir ypač kylančios bur
žuazijos orientacija. M. Valančius (pana
šiai kaip ir kurie kiti XIX a. pabaigos ir
XX a. pradžios lietuvių buržuazijos atsto
vai), išan-alizaivęs susidariusią situaciją, 
manė kad lietuviai savo jėgomis savaran
kiškumo iškovoti neįstengia, kaip išeitį 

jis siūlė Vokietijos globą“ (P. Vitkauskas. 
Lietuvos Tarybų respublikos sukūrimas 
1918-1919 metais. V., 1978, p. 23). Tik nau 
jas nacionalinio ir socialinio išsivadavimo 
judėjimo pakilimas vėl atgaivino valsty
bės savarankiškumo siekimą. „M. Katkus 
rašo, kad jam studijuojant Maskvoje (1873 
1878 m.', J. Basanavičius „šnekėjo apie 
nepriklausomą Lietuvą“. Kitas asmuo „pra 
našavęs nepriklausomą Lietuvą“, buvęs 
J. Šliūpas * (R. Vėbra. Lietuvos politinio 
savarankiškumo idėja (1864-1895 m.). Pro 
blemos, 1970, Nr. 1, p. 58-*59). Aušrininkai 
neapibrėžė taip aiškiai, kaip 1863 metų 
revoliucijonieriai, Lietuvos nepriiklausomy 
bės idėjos, -bet savo darbais ir pageidavi
mais jie ėjo prie to paties tikslo, Tuo metu 
„pradedama vis dažniau vartoti sąvoką 
.Lietuvos atgimimas“, t. y. rašoma apie 
Lietuvos valstingumo atkūrimą“ (Ten 
pat, p. 61). 1892 m. „Apšvietoje“ (Nr. 2, p. 
80) J.šliūpas reiškia įsitikinimą, kad „Lie
tuva išsikovos politinę nepriklausomybę“. 
J. Kriaučiūnas teigia, jog garsusis knyg
nešys J. Bieliauskas ((Bielinis) savo etuzi- 
jastišku patriotizmu ėjo intiligentų priešą 
kyje. Anuomet (prieš 1895 m.-Aut.) apie 
Lietuvos nepriklausomybę dar labai re
tai kas tepamastė. O Jurgio Bieliako dar
bavimosi ir aukų tikslas buvo politiška 
Lietuvos laisvė, ir jisai drąsiai apie tai 
kalbėjo ir atvirai agitavo. Todėl kitas jį 
palaikydavo nepilnapročiu“ ((Knygnešys, 
t. 2. K., 1928, p. 312). Paskutiniausiais 
XIX amžiaus dešimtmečiais buvo Skel
biamas šūkis „Lietuva dėl lietuvių“. Jis 
reiškiė „Lietuvos nepriklausomos valsty
bės sudarymą. Tačiau dauguma kalbėjo 
apie Lietuvos priklausymą federaciniais 
pagrindais„laisvai valstybei“ (R. Vėbra 
— cit. veik., p. 63). Bene pirmieji Lietuvos 
nepriklausomybės šūkį paskelbė varpinin
kai. Jis subrendo ne iš karto. 1895 metais 

I
I
I

„Var-po“ Nr. 4 rašoma, kad „Lietuvos ne
išgelbės nė caras, nė popiežius, nė kitos
svetimos politinės srovės: mes patys savy
je turime pagelbos ieškoti“. Sekančiais 
metais „Varpo“ Nr. 1 jau reiškiamas
tvirtas tikėjimas, „kad virs 
laikas, kada Lietuva pati 
ve“. Bet tatai dar tik 

kada nors 
valdys sa- 

mintis, ne
turinti aiškaus rūbo. Apie jos su
konkretinimą G. Petkevičiūtė Bitė ra
šo: „Maždaug Palangos spektaklio metu 

(t. y. 1899 m. — Aut.), o gal ir kiek anks 
čiau... viename iš tokių pasitarimų (suP. 
Višinskiu ir kitais veikėjais. — Aut.) nu
tarėm iškelti mūsų tautos nepriklausomy
bės obalsiį „(Krislai. V., 1966, p. 635). Ir 
štai kaip jį 1901 m. suformulavo P. Višins 
kis: ,jMūsų idealas — laisva neprigulmin- 
ga Lietuva, nusikračiusi nuo svetimų ir 
savų despotų, pamynusi po kojų tamsybes, 
išvien su kitomis tautomis rūpinasi apie 
pageriinimą savo ekonomiško būvio ir 
žengia pirmyn“ (Blindos Credo. Varpas, 
1901, Nr. 5). 1903 metais įvykusio Lietuvių 
demokratų partijos seimo priimtoje pro
gramoje šis siekimas buvo taip išdėstytas: 
„IDP idealias yra liuosa ir savo etnogra
fiškose ribose neprigulinti nuo kitų vieš
patysčių ir tautų Lietuva, pačių gyvento
jų valdoma slapčių, betarpišku, visuoti
niu, paremtu ant lygybės pamatų balsa
vimu“. kiek vėliau šis nepriklausomybės 
idealas buvo įtrauktas ir į Socialistų liau
dininkų demokratų partijos bei Valstiečių 
liaudininkų sąjungos programas. Dar 
1896 m. nepriklausomybės idėją paskelbė 
vienu iš tikslų ir LSDP I suvažiavimas sa
vo priimtoje programoje. Bet šis neprik
lausomos demokratinės Lietuvos respub
likos sukūrimo lozungas jau 1897 m. su
saistomas federacijos išlyga. S. Matulaitis 
rašė: ši „laisva Lietuva būtinai būtų su
rišta federacijos ryšiais su laisvomis kai
myninėmis valstybėmis: Lenkija, Ukraina, 
Baltarusija ir Latvija“ (Atsiminimai... V., 
1957, p. 134). Tačiau socialdemokratų nu
sistatymo nepriklausomybės klausimas 
dar ilgai liko atviras. „... Visuomet buvo 
svyramimų: tai Lietuvos nepriklausomybę 
skelbė, tai federaciją“ (V. Kapsukas, Raš
tai, t. 7, p. 552). Panašiai svyravo ir kai 
kurios kitos partijos, sakysime, Lietuvių 
demokratų partija. Tai rodo, kad mesti 
idėją yra vienas dalykas, o siekti ją (gy
vendinti — kitas. Daugelis nepriklauso
mybę laikė nerealiu siekimu, tuščia sva
jone. Neatsitiktinai net 1905 metais Didy
sis seimas tereikalavo Lietuvai tik auto
nomijos su seimu Vilniuje, o santikius su 
kitomis Rusijos šalimis ketino „paremti 
ant sandaros pamatų; visos šalys bus ly
gias, gyvęs vienybėje, visos jos darys vie
ną galingą valstybę“. Panašiai evoliucio
navo ir socialdemokratai.

(Bus daugiau)
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AUKOS TAUTINĖS PARAMOS 
FONDUI

Bradfordo Vyčio klubo jubiliejaus me
tu Tautinės Paramos Fondui surinkta 
£55.50.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja
T.P. Fondo Valdyba

Londonas
LIETUVIAI ANGLŲ ŽURNALE

Šios savaitės Londono iliustruotame 
žurnale TIME OUT yra straipsnis apie 
įvairių tautų agzilus D. Britanijoje ir Lon
done.

Straipsnyje trumpai paminėti Baltijos 
valstybių išeiviai ir įdėtos dviejų lietuvių 
nuotraukos: skulptoriaus Antano Brazdžio, 
nuolatinio Lietuvių Namų lankytojo, ir 
„Nidos“ spaustuvės vedėjo Stasio Bosikio, 
nufotografuoto spaustuvėje prie iinotipo.

Žurnalas TIME OUT išeina kas savaitę 
Jame galima rasti visų Lodono pramogi
nių parengimų programas. Teatrų, kinų, 
sporto, televizijos, radijo ir kt. skelbimų. 
Viso 110 psl., kaina — 50 p.

PABALTIECIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 
BAZARAS

šis tradicinis Bazaras įvyks lapkričio 
28-29 d. Latvių Namuose, 72 Queensbo- 
rough Terrace, Bauswater W. 2.

šeštadienį bus atidarytas nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Sekmadienį nuo 3 
v. iki 8 vai. vakaro. Sekmadienį 5 vai. vai
kų valandėlė, kurioje dalyvaus ir mūsų 
mažieji vaikučiai, vadovaujami p. Jurie
nės ir p. Senkuvienės.

Veiks turtingos loterijos, kavinė. Viso
mis savo kalėdinėmis dovanomis galėsite 
apsipirkti mūsų Bazare, kur bus parduo
dama rankdarbiai, tautinės juostos, gin
tarai ir visa eilė kitų kalėdinėms dova
noms tinkančių dalykų.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpas darbą.

„Dainavos“ Sambūrio Valdyba

KAUKIŲ VAKARAS
Lapkričio 14 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Socialinio klubo nariai rengia 
Rudens kaukių vakarą.

Visi kviečiami dalyvauti kuo prašmat
niausiais rūbais. Įdomiausiai apsirengę 
bus premijuojami.

Vakaro pradžia 8 vai.
Londoniečiai kviečiami pasirodyti su 

savo kaukėmis ir „gražiu" apsirengimu, 
kad niekas neatpažintų iki vidurnakčio.

Bradfordas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
šeštadienį lapkričio 28 d. 7 vai. vak Vy

ties Klube, 5 Oak Willas. rengiamas Ka
riuomenės šventės minėjimas.

(Programoje:
A. Pranskūno paskaita ir Bradfordo vy

rų siksteto koncertas.
Kviečiame Bradfordo ir apyinkės lietu

vius kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame 
minėjime.

Klubo ir Skyriaus Valdybos

Gloucesteris
TARPTAUTINIS VAKARAS 

GLOUCESTERYJE
Man buvo maloni, proga atsilankyti su 

DBLS Centro valdybos nariu B. Butrimu 
šio mėn. 4 d. tarptautiniame vakare, kurį 
suorganizavo — International Friendship 
League, Gloucester Library, United Na
tions Association ir Gloucester Council for 
Community Relation.

Taip pat labai malonu buvo pabuvoti 
pas nenuilstamą tautinių šokių vadovę 
M. Gelvinauskienę, kuriai mes nuoširdžiai 
esame dėkingi.

Parengime, nors vyko viduryje savaitės, 
salė buvo pilna įvairių tautų žmonių ap
sėdusių nedidelius staliukus. Tik gaila,

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Vi 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.

kad vietos lietuvių pasirodė, berods tik 
du žmonės — Vilimai.

Programa prasidėjo lietuvių tautiniais 
šokiais, kuriuos paruošė M. Gelvinauskie- 
nė. Įdomu, kad būryje mergaičių šokėjų 
pasipuošusių lietuvių tautiniais rūbais ne
buvo nė vienos lietuvaitės, o jų grupė va
dinama „Baltija“ (panašumas su šveicari 
ja) Buvo sušokta net aštuoni šokiai, tik 
gaila, kad juostelės muzika silpnoka, bet 
gabaus jaunuolio pranešėjo lūpose kur 
reikia ar nereikia, tarsi atsidėkojant, vis 
skambėjo žodis „Lithuanian“.

Toliau pasigėrėtinai pasirodė vietinės 
šokių mokyklos jaunutėliai. Buvo sušokta 
palinkti charakterio, baleto ir modernūs 
šokiai.

Pabaigai kelios jaunuolės bent pusę va
landos paradavo scenoje ir salėje vis keis
damos drabužius „exotic Indian fabrics“.

Atsisveikinimui visus pavaišino kavute, 
mūsų auselėmis, vokiškais, ukrainieti-xais 
ir azijatiškais „trupiniais“.

Reikia pastebėti, kad M. Gelvinauskie- 
nės šokių grupė „Baltija“ pasirodo dauge
lyje lietuviškų parengimų, turi daug as
meniškų išlaidų, nes niekas jos neremia. 
Reikėtų kam nors susirūpinti.

P. Mašalaitis

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

šeštadienį, lapkričio 28 d. 6-tą vai. vak. 
DBLS-gos Derby skyr. rengia Kariuome
nės šventės minėjimą. Minėjimas įvyks 
ukrainiečių klubo salėje 27 Charnwood 
St., Derby. Paskaitą skaitys p. J. Žakas

Minėjimo meninėje dalyje bus lietuviš
kas kultūrinės veiklos filmai, kuriuos pa
rodys liet, filmų grupė iš Manchesterio. 
Bus parodyti 3 filmai: Kanados lietuvių, 
Londono ir Nottinghamo vaikučių pasiro
dymas televizijoje, ir vietos lietuvių kul
tūrinis filmas. Veiks loterija, alaus baras 
ir gros lietuvi'kų plokštelių muzika.

Visus tautiečius iš arti ir toli malo
niai kviečiame šį minėjimą atsilankyti 
ir pabuvoti savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

Manchesteįis
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
L.K.V. Sgos „Ramovės“ Mančesterio 

skyriaus Valdyba š.m. lapkričio mėn. 21 
d. šeštadienį 6 vai. vakare lietuvių klubo 
patalpose rengia

Kariuomenės šventės minėjimą
Programoje paskaita ir meninė dalis.
Tą patį vakarą, Lietuvių Filatelistų Są

jungos „Vilnius“ iniciatyva, klube rengia
mos Pašto ženklų ir tautodailės parodos, 
kurių atidarymas lįvyks 5 vai. p.p. Įėjimas 
(parodų rengimo išlaidoms padengti) — 
aukos.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
minėjimą ir kartu aplankyti ruošiamas pa
rodas. Rengėjai

DBLS-gos TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Tarybos metinis posėdis — suva

žiavimas įvyks lapkričio 14 d., šeštadienį, 
Lietuvių socialiniame klube, Manchestery.

Kviečiama dalyvauti į Tarybą įeinančių 
organizacijų, klubų ir DBLS-gos skyrių 
atstovai.

Suvažiavime darys pranešimus DBLS- 
gos, DBLJS-gos ir LNB-vės pirmininkai.

Bus taiiamasi apie dabartinę ir artimos 
ateities vieningą mūsų lietuvišką veiklą.

Suvažiavimo pradžia 12.00 vai.
Tarybos Prezidiumas

Liet. Sodyba
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., 7 vai. vakare, Sodybos 
Skyrius rengia LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ. Paskaitą skai 
tys Petras Mašalaitis. Nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Skyriaus valdyba

JAU LAIKAS ATNAUJINTI 
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 

NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI. 
PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO —

Vokietija
LIET. KULTŪROS INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio 4-6 dd. Rennhofo pilyje, Lam- 

pertheime, Vokietijoje įvyks pirmas Lie
tuvių kultūros instituto suvažiavimas.

Programoje numatyta keli pranešimai ir 
diskusijos. V. Bartusevičius kalbės apie 
LKI uždavinius ir darbus, kun. Br. Liubi- 
nas — apie liet, išeiviją, dr. A. Gerutis — 
apie archyvinės medžiagos išeivijoje tel
kimo problemas, dr. K. J. Čeginskas — 
apie liet, rezistencijos veikėją Juozą Luk
šą — Daumantą, ryšium su dviem reikš
mingomis sukaktimis. Taip pat bus disku
tuojamas LKG Kronikų leidimas vokiečių 
kalba.

Suvažiavimo pabaigai sekmadienį gruo
džio 6 d. bus dalyvių bendri pietūs.

MIUNCHENO NAUJIENOS
• 10.X. Moterų klubas suorganizavo tik
rai linksmą linksmavakarį — LIETUVIŠ
KĄ OKTOBERFESTĄ su loterija, sunešti 
ne užkanda, šokiais, dainomis. Jau neatsi
mename, kada mūsų „senukai“ taip trepsė
jo, kaip šį vakarą!
•INGRIDOS SUOKAITĖS „kiliažo“ pa 
rodą (25. IX. -20. X.) „Haus der Begeg- 
nung“ pavyko gerai, buvo gerai lankoma 
ir vertinama. Iš 11 paveikslų parduoti net 
6! Vien atidaryme dalyvavo apie 150 ge
ros, išmanančios publikos. Sveikiname 
mūsų menininkę ir mokytoją Fuerstenfeld- 
brucko apylinkėje.
• 26. IX. Mermuth, prie Kablenzo įvyko 
„ratulkininlkų“ Ritos Pauliukevičiūtės ir 
Manfredo Kneipo vestuvės. Pokylio centre 
buvo gražūs, vilnietišiki Ritos tautiniai 
drabužiai, specialiai šiai progai Anastazi
jos Tamošaitienės išausti. Net vokietis ku
nigas bažnyčioje pasidžiaugė, kad jaunoji 
pasipuošė savo tautos drabužiu. Tai pir
mas ateivis šioje bažnyčioje, pavyzdys vie 
tos jaunimui. „Ratuką“ vestuvėse atstovą, 
vo iš Miuncheno tik Alfredas ir Diana 
Hermanai ir į Romuvą iškeliavę Ramunė 
ir Mečys Bulviai. Gaila, kad nebuvo kam 
sušokti vestuvinės „Sadutės“, užtat lietu
viškos dainos smarkiai konkuravo ir py
nėsi su vokiškomis. (iBendralaišikis Nr. 6)

PAMALDOS IR VAKARONĖ SU 
KUNIGU FR. SKĖRIU

Kaip per eilę metų, taip ir šiemet, ku
nigas Fr. Skėrys sukvietė Saaro Krašto 
lietuvius 'į pamaldas spalio mėn. 10 d. 
Wiebelskircheno mieste, Martyno Liuterio 
bažnyčioje. Mat, toje vietoje yra net ke
lios evangelikų šeimos. Gi kiti suvažiuoja 
iš toliau, iš už keliasdešimt kilometrų.

Rudeninis kunigo Fr. Skėrio zarlandie- 
čių sukvietimas tapo jau mažne.tradicija. 
Ir tokiam susirinkimui pašvenčiame ne 
tik pamaldas, o ir tarpusavio diskusijas, 
šeimininkių skaniai keptus viščiukus bei 
pyragus, kartais ant stalo nei iš šio, nei 
iš to kieno nors iš Lietuvos atgabentas 
„baumkuchenas“, arba jam taikliai rastas 
lietuviškas pavadinimas ..šakotis“.

Panašiai susiorganizavome „susinešti- 
nę“‘ vakarienę ir šiemet, dar ir su maža 
staigmena.

Kunigo Fr. Skėrio pamaldos supuolė ir 
su keletu jubiliejų. Vos prieš kelias die
nas atšventė savo 90-jį gimtadienį mūsų 
apylinkės seniausias narys, Dumšaitis, 
Augustas, gimęs 1891 m. rugsėjo 19 d. 
Gudinęs kaime, Mariampolės apskr. Jis 
užaugino tris dukras. Visos ištekėjusios ir 
gyvena su savo šeimom Wiebelskirchene: 
Matulaičiai, Krygeriai Ir Šileriai.

Apie Augustą Dumšaitį bažnyčioje kuni
gas Fr. Skėrys ir prisiminė, bei pasimel
dė. Pamaldų metu kunigas Fr. Skėrys pri
siminė ir kitą, kad ir nedidelį jubiliatą, 
tai, apylinkės pirmininką, kuris pats, nors 
ne evangelikas, bet labai nuoširdžiai pri
sideda organizuojant evangelikų pamaldas 
ir pats su šeima jose dalyvauja. Kaip tik 
tą dieną Algirdas Palavinskas šventė savo 
53-čiąjį gimtadienį.

18.00 vai. prasidėjo pamaldos bažnyčio
je — kaip ir jau nusistovėję — dalyvių 
buvo virš 30, bene dvylika iš j u dalyvavo 
Šventoje Vakarienėje. Giedojome lietuviš
kas giesmes, o pamokslui kunigas Fr. Skė
rys pasirinko tema: „Gyvenimo statyba“.

Po pamaldų susirinkome visi šalia baž
nyčios esančioje parapijos salėje. Pakvipo 
kepsniai, apyniai, vynuogių rūgštis ir, net 
savo nosimi nesinorėjo tikėti... tikra lietu
viška „krūminė“. Pasirodo ją neseniai par 
sigabeno iš Lietuvos Palavinskas. specia
liai šiai progai... Pirmasis pasveikino ku
nigas Fr. Skėrys visus susirinkusius Iš ar
ti 'ir toli bei pasidžiaugė, kad tiek daug šį 
kartą susirinko. Ir čia pat jis užtraukė 
su visais kartu jubilijatams lietuvišką: 
„Ilgiausių metų, ilgiausių...“

Pasistiprinus dvasiškai ir kūniškai, ku
nigas Fr. Skėrys papasakojo apie savo pui 
klą kelionę ,į Suomiją, tai pailiustruoda
mas savo paties padarytomis skaidrėmis. 
Pateikė gana platų pranešimą apie Pasau
lio Liuteronų sąjungos vykdomojo komi
teto posėdžius Turku mieste, kurie vyko 
rugpjūčio 4-14 d.d. Darė pranešimą apie 
išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 
Bažnyčios darbuotojų suvažiavimą Schwa- 
nbergo pilyje, kuris vyko rugpjūčio mėn. 
31 ligi rugsėjo mėn. 4 d. Iki vėlyvos nak
ties tęsėsi pokalbiai, diskusijos, prisimi
nimai: „O ar prisimeni?“ „Aha,o tu ar pri
simeni!?“ Skirstėmės sakyda „Iki pasima
tymo! Iki greit... P.A.A

Šventė ir Minėjimas Hamburge
Spalio 31 dieną Hamburgo lietuvius ap

lankė J. E. V. Europos vyskupas Dr. An
tanas Deksnys. 17 vali. St. Ansgaro bažny
čioje, Michael Str. 5, atlaikė šv. mišias 
asistuojamas kunigų: dekano V. šarkos, 
Hbg. vyskupo įgaliotinio kun. Willm San
ders ir savo sekretoilaus — Dr. Alfonso 
Savickio.

Savo turiningame pamoksle, vyskupas 
ragino laike Visų šventų šventes ir vėlinių 
susikaupti dvasioje, atsitolinti nuo žemiš 
kų turtų ir rūpesčių, pakilti arčiau amži
nybės, kurį yra mūsų gyvenimo tikslias; o 
tai nėra jau taip sunku su Šv. Dvasios pa- 
geliba. Toliau vyskupas kalbėjo, kad reikia 
mylėti savo artimus, neturėti jokių neapy- 
kantų ir keršto kitiems. Mat dėl tarpusa
vio neapykantos kilsta žiaurūs karai, žu
dynės ir genocidas. Prisiminė žydų san
tykius su lietuviais, kurie iki karo buvo 
normalūs, tik naciai įvykdė žydų progra
mą.

Per šv. mišias pakiliai lietuviškas gies
mes giedojo visi esantieji bažnyčioje. So
lio giedojo neseniai iš Lietuvos atvykusi 
Vilija Mozūraitytė, mezosopranas. Ji yra 
Lietuvoje baigusi konservatoriją ir dabar 
dar Hamburge tobulinasi dainavimo me
ne. Solo smuiku grojo Michael Kollars — 
Dr. muz. Lampsaitytės vyras. Vargonais 
palydėjo solistus ir pats solo grojo prof. 
Dr. Vytenis Vasyliūnas. Pamaldose taip 
pat dalyvavo iš Izraelio atvykęs rašytojas 
Icchokas Meras ir iš Olandijos — žurna
listas Kaplanas.

Po pamaldų susirinko prie bažnyčios 
esančioje salėje bendrai vakarienei. Mais
tą paruošė Hamburgo lietuvių bažnytinis 
komitetas: Th. Lipšlenė, D. Jonušienė ir 
P. Gražulis, padedant daugeliui kitų mo
terų. Išgėrimui ir tostams buvo vartoja
mas tik vaisių sultys ir lengvas vynas, 
stipresnių išgėrimų nebuvo. Prie prakal
bų Ir pašnekėsiu vakarienė užsitęsė virš 
2 vai.

Sekančią dieną, sekmadienį, lapkričio 1, 
15.30 vai., Hauptkirche Sa. Petri, Ham
burg, gydytojos Liucijos - Zentos Pašai- 
tienės ir ev. kunigo Dr. von Schlippe ini
ciatyva, buvo suruoštas paminėjimas - 
koncertas žydų persekiojimo aukoms Vo
kietijoje ir Baltijos valstybėse. Virš 2000 
žmonių talpinanti St. Petro bažnyčia bu
vo perpildyta, daugelis dalyvių turėjo pa
likti stovėti per virš 2 vai. užsitęsusi mi
nėjimą.

Įžangoje prof. Dr. Vytenis Vasylliūnas 
vargonais pagrojo C. Frank Priere — mal
dą.

Minėjimą atidarė, sveikinimo žodį tar
dama gyd. L. Z. Pašaitienė. Ji paminėjo 
žydų tautos persekiojimą Vokietijoje, Bal
tijos valstybėse ir visoje Europoje. Iškė
lė keletą minčų iš šv. Pranciškaus — Asy- 

fUS/l IL YJi:
—■ Nežiūrint JAV įspėjimo, Vakarų Eu

ropos valstybės baigia tartis su sovietais 
ir greit pradės dujotiekio projekto darbus. 
3.000 mylių ilgio vamzdžių linija iš šiau
rės Sibiro Jamalo pusiasalio į Vak. Euro
pą tieks gamtines dujas Vokietijai, Pran
cūzijai, Italijai, Austrijai, Belgijai ir Olan 
dijai. Projekto kaina — 30.000 mil. svarų. 
Daugybė Vakarų bendrovių, įskaitant ir 
pačių amerikiečių, gamins vamzdžius, kom 
presorius Ir kitokias dalis. Apskaičiuota, 
kad apie 1984 m. dujotiekis pradės veikti.

— D.Biltanija ir Airija sudarys specia
lią tarybą, kuri spręs nesibaigiančias Šiau
rinės Airijos provincijos nrobCemas ir te
rorizmą.

GRĮŽTA LOKIAI
Latvių zoologams, norintiems studijuoti 

rudųjų lokių gyvenimą, dabar pakanka pa. 
važiuoti 50 — 60 km nuo Rygos. Lokiai 
apsigyveno gražiose Gaujos nacionalinio 
parko kalvose.

Metraščiai liudija, kad taip arti Rygos 
lokiai gyveno tik viduramžiais. Prieš du 
šimtmečius jie išnyko visoje Latvijos teri
torijoje. Lokiai pradėjo grįžti prieš keletą 
metų. Iš pradžių apsigyveno dvi šeimos, 
atėjusios iš šiaurės. Praėjusį pavasarį lo
kiai jau įsikūrė daugelyje respublikos 
rajonų. (M ir G)

RŪGŠTUS LIETUS
Pastaruosius du du šimtmečius dažnai 

lyja rūgštus lietus. Vakarų Europoje ir ry
tinėse JAV valstijose rūgščių koncentra
cija lietuje katastrofiškai didėja ir dabar 
viršija leistinas normas.

Kartais aptinkama, kad rūgščių koncent 
racija lietaus lašuose prilygsta citrinos 
sultims. Priežastis — oro užteršimas pra
monės įmonių ir automobilių išmetamosio
mis atliekomis. Toks lietus labai kenks
mingas žemės ūkiui. Jis taip pat skatina 
tiltų, architektūros paminklų ir kitų sta
tinių koroziją.

MIDIJOS ĮSPĖJA
Danijos atominių tyrimų specialistai 

įrodė, kad jūriniai moliuskai midijos yra 
geriausi radioaktyvaus užteršimo indika
toriai. Jie tuojau pat reaguoja !į mažiau
sius radioaktyvumo pakitimus pakrančių 
vandenyse. Suomių ir švedų mokslininkai 
ruošiasi „pasisamdyti“ šiuos bestuburius 

I kontroliuoti pakrančių vandens užteršimą, 
kai ten bus pastatytos atominės elektrinės.

zio maldos: „Daugiau mylėti; negu būti 
mylimam; daugiau suprasti, negu būti su
prastam: daugiau atleisti, negu laukti at
leidimo“.

Kunigas Dr. Gunnar von Schlippe pasa
kojo apie žydų gyvenimo būdą ir jų sim
bolius, pav. mirusiųjų prisiminimui užde
gamos žvakės, sudedami akmenys ir t.t.

Prof. Dovydas Geringas, vargonais pa
lydint žmonai Tatjanai Schatz, cello pagro 
jo M. Bruch, Kol-Nidrei, On. 47. Geringas 
yra nepaprastas muzikos virtuozas, netu
rįs sau lygių Vokietijoje. Jo grojimas Mi
liai palietaė žmonių jausmus.

J. E. V. Europos lietuvių vyskupas Dr. 
Antanas Deksnys, savo tartame žodyje 
nurodė, kad reikia skirti gėrį nuo blogio, 
nes gėris jungia žmones ir tautas, o blo
gis jas atitolina. Visos konfesijos turi po- 
solėti gerą sugyvenimą ir meilę kitiems.

Dr. A. Liepkalns —■ latvių kunigas skai
tė psalmes, sukalbėjo maldą už visus žlau 
rius persekiojimus.

Michael Kollars — smuiku grojo J. Šve
do sonatų seriją.

Gabrel Laub, rašytojas, Lenkijos žydas 
iš Hamburgo, paskaitė savo vaikystės per
gyvenimus laike karo.

Icchokas Meras lietuviškai, verčiant į 
vokiečių kalbą prof. Lansemann, papasa
kojo apie savo gyvenimo eigą nuo vaikys
tės laikų, kaip jis jau stovėjo prie sušau
dymo duobės, kada Lietuvoje buvo naiki
nami žydai; kaip jį paslėpė lietuvių šeima. 
Jis suminėjo ilgoką eilę lietuvių, kurie iš
gelbėjo žydus nuo mirties; pasakė, kad 
Izraelyje jų kiekvienam prisiminti yra pa
sodinta po medį, padaryti įrašai — tai 
Alėja Teisingųjų.

Garsus Monteverdi choras, vadovauja
mas prof. Jiirgen Jūrgen, giedojo J. S. Ba
cho „Fūrchte dich nicht, denn Ich hab‘ er- 
čost“, Motette fūr 5 stg. Chor A. Scar
latti, Ad Domini“ ir t.t.

Prof. Dr. Vytenis Vasyliūnas vėl pagro
jo F. Mendelssohn - Bartoldi sonatą in 
a-moll ir choralą „Tėve mūsų, kurs esi 
Danguje“.

Prieš pabaigą, Monteverdi choras gie
dojo J. Brahms „Warum ist das Licht ge- 
geben dem Mūhsellgen“.

Baigiamąjį žodį tarė Dr. Gunnar von 
Schlippe., apibūdindamas minėjimo eigą.

Po minėjimo buvo priėmimas rinkti
niems svečiams parapijos patalpose. Priė
mime šeimininkavo ir užkandžius paruošė: 
Mašidl’.auskų, Baliulių, Lipšių šeimos ir 
kiti, o taip pat keletą latvaičių.

Minėjiman buvo akredituoti didžiųjų 
dienraščių, kaip „Bild“, „Hamburge Aben- 
dblatt“, „Die Welt“ ir kitų laikraščių ko
respondentai - reporteriai, kurie jau se
kančią dieną savo dienraščiuose aprašė šį 
minėjimą. I. Sragauskis

KODĖL KOMPARTIJA SUSIDOMĖJO 
KUNIGŲ ŽUDYMU?

Kodėl partinė spauda ir sovietiniai teisė
tvarkos organai staiga susidomėjo lietuvių 
kunigų apiplėšimais ir žudymais? Šiuo 
klausimu spalio numeryje pasisako anglų 
kalba leidžiamas ELTOS biuletenis.

ELTOS nuomone, už šį susidomėjimą 
reikia dėkoti lietuvių pogrindžio spaudai, 
kuri pasiekė įspūdingą pergalę — ji priver 
tė oficialiuosius laikraščius nutraukti savo 
tylą apie kunigų užpuldinėjimus. Iki šiol, 
apie tokius nusikaltimus nebuvo rašoma, 
o teisėtvarkos organai nerodydavo ypatin. 
gų pastangų sugauti nusikaltėlius.

Kodėl sovietinė valdžia pakeitė savo lig. 
šiolinę laikyseną ir pripažino ne tiik, kad 
vykdomi nusikaltimai prieš kunigus, bet 
ir kad Lietuvos provincijoje sauvaliauja 
užkietėjusių banditų gaujos? Pasak EL 
TOS, dėl to greičiausia kalta nepalanki re. 
klama užsienyje. Išsamūs ir faktiniai Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos prane. 
Šimai apie kunigų užpuldinėjimus pasiekė 
Vakarus, kur jie sukėlė susidomėjimo sipau 
doje ir, Laisvės Radijo bei kitų stočių dė
ka, oro bangomis pasiekė Lietuvą. Komu, 
nistinės valdžios įstaigos nebegalėjo tylėti 
ir toliau nuduoti nieko nežinančios. Tai 
dar vienas įrodymas, priduria ELTA, kad 
Vakarų radijo lietuvių ir kitomis Rytų Eu
ropos kalbomis vaidina laibai teigiamą vai
dmenį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Ročdalėje — lapkričio 15 d., 12.15 vai.
Nottinghame — lapkričio 15 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Derbyje — lapkričio 15 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
VVolverhamptone — lapkričio 15 d., 17 

vai., North Street, šv. Petre-Pauliuje.
Bradforde — lapkričio 22 d., 12.30 vai., at

simenant mūsų Tautos kovotojus.
Bradforde — gruodžio 6 d., 12.30 vai.
Nol'tinghame — lapkričio 22 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Lcicesteryje — lapkričio 22 d„ 14 vai., 

švč. Širdyje.
Nottinghame — lapkričio 29 d.. 11.15 vai., 

Liet. Žiidinyje.
Nottinghame — gruodžio 6 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje.
Ketteringe — gruodžio 6 d., 14 vai., šv. 

Eduarde.
Nottinghame — gruodžio 13 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.
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