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KADA PASIBAIGS SAUSROS?
Laisvojo pasaulio spauda pranešė apie 

lapkričio 16 d. įvykusį Sov. Sąjungos kom. 
partijos Centro Komiteto posėdį, kuriame 
L. Brežnevas nusiskundė dėl nesėkmės 
komunistinio krašto žemės ūkyje. Jis paša 
kė, kad jau treji metai iš eilės buvusi saus 
ra padarė didelę žalą žemės ūkiui ir visai 
ekonomikai. Dėl nederliaus Sov. Sąjungoje 
iškyla maisto produktų problema.

L. Brežnevas savo kalboje pažymėjo, 
kad praeitų metų sausra nevienodai pa
lietė visus rajonus. Jis pasakė, kad „ne
mažų laimėjimų pasiekė Baltarusijos, Lie
tuvos ir kt. sričių darbo žmonės. Nors oras, 
jų taip pat nelepino...“

L. Brežnevas, deja, negalėjo paaiškinti 
tikrų priežasčių, kodėl Lietuvoje buvo 
gautas geresnis derlius. Tiesos atidengi
mas būtų tiek pat kenksmingas komunis
tinei santvarkai, kiek buvo Chruščiovo 
slaptoji kalba XX partijos kongrese, ka
da jis pasakė apie Stalino asmenybės kulto 
padarinius.

„Europos Lietuvio“ skaitytojai, kurie 
seka mūsų LIETUVOJE skilties žinias, 
gali lengvai suprasti žemės ūkio produktų 
trūkumo priežastis. Tačiau Lietuvoje pa
dėtis yra truputį geresnė, negu kitur Sov. 
Sąjungoje. Kodėl?

— Atsakymas yra paprastas: lietuviai 
daugiau dirba savo sodybiniuose sklypuo
se, daugiau rodo privačios iniciatyvos.

Net komunistų partijos ideologinis žur
nalas „Komunistas“ (Nr. 10, 1981 m.) pri
pažįsta, kad Lietuvos respublikos gyven
tojai savo asmeniniuose pagalbiniuose 
ūkiuose, kurių žemės plotas sudaro vos 2 
nuošimčiu bendro dirbamos žemės ploto, 
išaugina nepaprastai didelį kiekį žemės 
ūkio produktų.

Pagal oficialius žemės ūkio ministerijos 
duomenis, Lietuvoje 1980 metais gyven
tojai laikė 315 tūkstančių karvių (tai treč 
dalis visų respublikoje laikomų karvių), 
506 tūkstančius kiaulių (penktadalis visų 
Lietuvoje esamų kiaulių), 5,9 milijono na 
minių paukščių (bemaž pusė visų esamų 
respublikoj).

Pernai pagalbiniuose ūkiuose pagamin
ta 24 procentai mėsos, 36 procentai pieno, 
48 procentai kiaušinių, 69 procentai bul
vių, neskaitant tų kiekių, kuriuos sunau
doja patys augintojai. Be to privačiuose 
sklypuose buvo daugiau negu valdiškoje 
žemėje išauginta daržovių, vaisių ir uogų.

Tuos rezultatus gyventojai pasiekia dinb 
į darni, galima sakyti, plikomis rankomis.

Ligšiol partijos ir valdžios pareigūnai te
bekalba apie reikalą didinti maisto pro
duktų gamybą. Sklypo įdirbimas — viena 
iš rimčiausių problemų. Kolchozuose be
veik nebeliko arklių, o mažuose sklypuo
se sudideliu traktoriumi nebeįvažiuosi. 
Reikia arklių, reikia mažesnių mechani
nių priemonių. Kol kas sodybiniame skly
pe vienintelis įrankis — kastuvas, grėb
lys, šakės.

Antra problema — pagelbiniai ūkio pa
statai gyvuliams ir paukščiams laikyti, be 
kurių kaimo gyventojai negali geriau ūki 
ninkauti.

Tačiau didžiausia problema, kuri stabdo 
ekonominį progresą komunistų valdomo
se valstybėse, yra pati santvarka. Apie tai 
ten neleidžiama viešai kalbėti. Lietuvoje 
kas drįsta apie tai parašyti pogrindžio lei
diniuose, yra persekiojamas ir žiauriai 
baudžiamas.

Lenkijos darbo žmonės, išsikovoję šiek 
tiek laisvės, protestuoja prieš maisto trū
kumus ir prieš ligšiolinę santvarką, kuri 
privedė prie skurdo ir bado. Sovietų val
džia, matydama Lenkijos įvykiuose pavo
jų komunistinei santvarkai ir Maskvos do 
minacijai, stengiasi nutildyti Lenkijos dar
bo žmonių laisvės sąjūdį, .garsinantį komu 
nistų santvarkos bankrotą.

Tačiau maisto produktų ir kitų prekių 
trūkumas netik Sov. Sąjungoje ir Lenkijo
je, bet ir kituose komunistiniuose kraš
tuose, aiškiai rodo, kad ne sausros ar liū
tys kaltos dėl visų tų trūkumų. Kalta yra 
nežmoniška santvarka.

MASKVOJE NĖRA SVIESTO
„Daily Telegraph'o“ Maskvos korespon

dentas praneša, kad prez. Brežnevui ve
dant derybas Binnoje dėl patrankų, Mask
vos parduotuvėse dingo sviestas. Dauge
lyje parduotuvių sviestas yra išparduotas, 
o kai kuriuose apribojamas kiekis kiekvie
nam pirkėjui.

Klubo garbės nariui
A.A. ALEKSUI KUZMICKUI 

mirus, jo žmonai Elenai, 
dukterims ir sūnui Lietuvoje 

gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

M.L.S. klubo valdyba ir bariai

Brežnevo vizitas Vokietijoje
BREŽNEVO — SCHMIDTO DERYBOS
Lapkričio 24 d. Bonnoje pasibaigė dvi 

dienas trukusios derybos tarp prez. L. 
Brežnevo ir kanclerio H. Schmidto, neda
vusios jokių pozityvių rezultatų.

Deryboms pasibaigus, kancleris Schmidt 
pasakė socialdemokratų parlamentarinei 
partijai, jog jis visai neabejoja dėl Sovie
tų Sąjungos noro susitarti Ženevos konfe
rencijoje, kuri prasidės lapkričio 30 d., 
sumažinti vidutinių atstumų raketų skai
čių Europoje. Bet Schmidto nuomone, Sov. 
Sąjungos vadovybė negali teisingai įvertin 
ti prez. Reagano intencijas.

JAV prez. Reaganas yra pasakęs, jog 
Amerika pasiryžusi atsisakyti ketinimo 
dislokuoti 1983 metais Vak. Europoje sa
vo naujas sparnuotąsias raketas ir Per
shing 2 su ta sąlyga, kad Sov. Sąjunga ati
trauks iš Europos savo vidutinių atstumų 
raketas SS-20, ir taip pat raketas SS-4 ir 
SS-5.

Kancleriui Schmidtui bandant tarpinin
kauji tarp abiejų didžiųjų valstybių, nes 
ginkluotės varžybos sudaro pavojų taikai, 
prez. Brežnevas nesidavė įtikinamas apie 
prez. Reagano taikingas intencijas.

Prez. Brežnevas sakė, jog prez Reaganas 
sąmoningai nutyli ką Pentagonas ketina 
daryti su Amerikos priešakinio bazavimo 
priemonėmis, ir nė žodžiu neužsiminė apie 
D. Britanijos ir Prancūzijos balistines 
branduolines raketas, nutaikytas į Rytus. 
JAV-lbių teigimas apie Sov. Sąjungos pra
našumą vidutinio atstumo branduolinių 
priemonių srityje esąs nepagrįstas. Pagal 
Sov. Sąjungos duomenis, Europoje yra 
apytikrė lygybė tap NATO ir Varšuvos 
pakto ginkluotės srityje: NATO Europoje 
turi 986 vidutinio nuotolio raketas, o Sov. 
Sąjunga — 977 panašios ginkluotės viene
tus.

Pagal prez. Brežnevą, Amerika nori ap
linkiniu keliu pažeisti Europoje susidariu
sią jėgų pusiausvyrą.

Pasibaigus Brežnevo — Schidto dery
boms, Bonnoje buvo paskelbtas oficialus 
komunikatas, kuriame pasakyta, kad abi

NAUJAS LIETUVIS VYSKUPAS
Londono „Daily Telegraph“ (XI. 23) 

pranešė, kad Popiežius paskyrė Monsigno- 
rą Joną Bulaitį, kuris buvo gimęs 1933 
m. Londone, naujuoju Nuncijum Vidurinė 
j e Afrikos respublikoje ir apostoliniu at
stovu Čade.

Prel. Jonas Vytautas Bulaitis yra kilęs 
iš labai religingos ir tautiniai susipratu
sios lietuvių šeimos, 'įsikūrusios D. Brita
nijoje prieš I pasaulinį karą. Jo tėvas Pet
ras Bulaitis (1895-197:5) buvo vienas iš 
žymiųjų lietuvių veikėjų, dirbęs visose 
Londono liet, tautinėse ir tikybinėse orga
nizacijose.

Prel. Jonas V. Bulaitis, dabar popiežiaus 
pakeltas į vyskupus, 1952 m. baigė Lon
dono jėzuitų kolegiją ir vėliau studijavo 
filosofiją ir teologiją Grigaliaus univer
sitete Romoje. 1959-63 m. studijavo baž
nytinę teisę Laterano universitete Romo
je ir gavo kanonų teisės daktaro laipsnį. 
1961-63 m. apaštališkoje akademijoje Ro
moje studijavo diplomatiją. Kunigu buvo 
įšventintats Romoje 1958 m. vasario 2 d., 
o prelatu pakeltas 1964 m. liepos 1 d.

1963 m. prel. J. V. Bulaitis buvo paskir
tas Šv. Sosto apaštališkosios delegatūros 
attache Korėjoje. 1967 m. perkeltas į Čilę. 
Kuilį laiką ėjo diplomatines pareigas Pa
namoje, daugiau kaip 5 metus Kenijoje 
(Nairobi) ir nuo 1979 m. iki šiol Sudane. 
Jo rūpesčiu Sibiro lietuvaičių maldų kny 
ga „Marija gelbėk mus“ išleista korėjie
čių kalba.

Vysk. J. V. Bulaitis yra pirmas lietuvis 
Nuncijaus pareigose. Jo įšventinimas vys
kupu bus 1981 m. sausio mėn.

D. Britanijos lietuviai nuoširdžiai svei
kina Vyskupą J. V. Bulaitį, gavusį aukštą 
paskyrimą, ir linki Jam visokeriopos Die
vo palaimos.

MIRĖ R. ANTINIS
Vos peržengęs 80 metų slenkstį, Lietu

voje mirė talentingas skulptorius Robertas 
Antinis.

LAIMĖJO SOCIALDEMOKRATAI
Papildomuose rinkimuose į Bitūtų parla

mentą šiaurės Anglijoje Crosby apylinkė
je, kur nuolat buvo išrenkamas konserva
torių partijos kandidatas, lapkričio 26 d. 
buvo išrinkta ponia Shirley Williams, nau 
josios socialdemokratų partijos kandidatė.

Konservatorius gavo 6000 balsų mažiau, 
o Darbo partijos kandidatas pralaimėjo 
depozitą. 

pusės išdėstė savo pažiūras kalbamais 
klausimais, dėl kurių jie turi skirtingas 
nuomones. Ženevos derybos turi siekti jė
gų lygsvaros žemiausiame ginkluotės ly
gyje.

Atsisveikinęs su Brežnevu, kancleris 
II. Schmidt tuoj pat išvyko į Londoną, į 
Europos valstybių galvų .konferenciją lapk 
kričio 26-27 dd.

NAMŲ AREŠTAS BREŽNEVUI 
APSAUGOTI

Prez. Brežnevo vizito Vak. Vokietijoje 
išvakarėse, lapkričio 20 d. Bonnoje gyve
nąs latvių babtistų pastorius P. Kileivinš 
gavo iš policijos raštą, kuriuo per visą 
Brežnevo viešėjimo Vokietijoje laiką jam 
ir visai jo šeimai (8 asm.) uždrausta išeir 
ti iš buto. Jis privalo du kartu per dieną 
registruotis policijoje, ir jis perspėtas, 
kad persižengimo atveju bus griežtai nu
baustas.

Latvių tautinė taryba, kurios centras 
yra Londone, sužinojusi apie šiuos žmo
gaus teisiiĮ suvaržymus, tuoj pat įteikė 
Vokietijos ambasadoriai Londone protes
to raštą.

DEMONSTRACIJA VOKIETIJOJE
Vidaus reik. min. Herbert Schnoor 

(SPD) uždraudė taip pat šiaurės Westfa- 
lyje gyvenantiems Afganistano pabėgė
liams Brežnevo vizito metu apleisti savo 
namus. Afganistaniečiai planavo suruošti 
Vokietijos sostinėje demonstraciją, protes
tuojant prieš sovietų okupaciją Afganista
ne.

Lapkričio 22 d. Vokietijos policija buvo 
pasiruošusi sutikti 20 tūkstančių žmonių 
demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 50 
Bundestago atstovų, kurie reikallavo veiks
mų „už laisvę ir žmogaus teises“.

Kaip praneša BILD AM SONNTAG, de 
monstrantai protestavo prieš genocidą bei 
karą Afganistane ir reikalavo tautų ap
sisprendimo ir nusiginklavimo kaip Vaka
ruose, taip ir Rytuose.

LENKAI BANDO ĮSTEIGTI NAUJĄ 
PARTIJĄ

Lenkų disidentų lyderis Jacek Kuron 
pasakė spaudos atstovams, kad lapkričio 
23 d. jis turėjo „trumpą džentelmenišką 
pasikalbėjimą“ su policija, kuri anksčiau 
įsilaužė į jo butą Varšuvoje ir padarė kra
tą.

J. Kuron buvo Lenkijos disidentų orga
nizacijos KOR, kuri neseniai likviduota, 
steigėju. Sekmadienį, lapkričio 22 d. jis 
buvo sukvietęs į savo butą apie 40 akty
vistų, kurie tarėsi dėl naujo politinio są
jūdžio steigimo. Policija, atėjusi į jo bu
tą, padarė kratą, užtrukusią 5 valandas, 
ir susirinkimą uždarė. Policija pasiėmė 
susirinkusiųjų pasirašytą pareiškimą, ku
riame buvo pasisakyta prieš vienos parti
jos valdžią ir ragino lenkus pasiruošti 
daugiapartinei santvarkai. Tam tikslui 
buvo numatyta steigti „savistovios respub 
likos klubus“, kurie sudarytų būsimų po
litinių partijų pagrindą.

Oficiali žinių agentūra pažymėjo, kad 
dalyvavusiųjų pasirašytas pareiškimas 
yra nekonstitucinis ir anti-komunistinis. 
Steigiamas sąjūdis yra aiškiai opozicijos 
partija.

Jacek Kuron buvo pakviestas į polici
jos įstaigą, bet nei jis, nei kiti dalyvavu
sieji nebuvo suimti.

JAV PAGALBA LENKIJAI
Prez. Reaganas paskyrė 30 milijonų do

lerių subsidiją maisto produktams Lenki
jon siųsti. Labdaros organizacijos rūpin
sis išsiųsti artimiausių šešių mėnesių Įaiko 
tarpyje miltų, grūdų, pieno ir aliejaus...

JAV DRAUDIMAS SOVIETŲ 
LĖKTUVAMS

Sovietų lėktuvams perskridus šį mėnesį 
draudžiamas zonas, Prez. Reaganas už
draudė visiems Sovietų Aerofloto lėktu
vams skristi į JAV ir iš JAV aštuonių 
dienų laikotarpyje.

Aerofloto lėktuvai skraido du kartu sa
vaitėje į Vašingtoną ir New Yorką, per- 
skrisdami arti draudžiamų zonų.

D. BRITANIJOJE PAKELTOS 
PENSIJOS

Nuo lapkričio 23 d. Socialinio draudimo 
pensijos D. Britanijoje buvo pakeltos 9 
nuošimčiais. Nuo tos dienos viengungiai 
gaus 29,60 svarų į savaitę, o vedusiųjų 
pora gaus 47,35 sv. į savaitę.

Pagal 1980 m. Socialinio draudimo įsta
tymą, nuo šių metų pensijos bus keliamos 
tokiu pat procentu, kaip kyla pragyveni
mo kainos.

SUNAIKINTI DU SOVIETŲ 
AUTOMOBILIAI

Paryžiaus gatvėje buvo sunaikinti du 
automobiliai, kurie priklausė Sovietų am
basadai. Atsakomybę už padegamųjų bom 
bų numetimą pasiėmė ukrainiečių nacio
nalistų Stepono Banderos grupė, kuri pra
nešė žinių agentūrai Prance Presse.kad 
tas buvo padaryta „Ukrainos atgimimui 
atžymėti“.

Ukrainiečių lyderį Steponą Banderą 
prieš 22 metu nužudė sovietų agentas.

KAREIVIAI NEPRIVALO 
PROTESTUOTI

Septyni kareiviai, kurie lapkričio 21 d. 
un'imormuoti dalyvavo Amsterdamo masi
nėje demonstracijoje, buvo Olandijos ka
rinės valdžios nubausti. Tūkstantinė de
monstracija protestavo prieš branduolinę 
ginkluotę.

EGIPTAS PALEIDO 31 KALINĮ
Egipto prezidentas Mubarak išleido iš 

katėjimo 31 politinius veikėjus ir kitus 
buvusio prez. Sadato kritikus. Tarp išleis 
tųjų yra buv. AL AHRAM laikraščio re
daktorius Heikal, kuris buvo suimtas per 
rugsėjo mėn. „valymus“. Džiaugsmingas 
Heikal pasakė, kad besąlyginai rems pre
zidentą.

AFGANISTANO PABĖGĖLIŲ 
REIKALAVIMAI

Apie 200 Afganistano pabėgėlių demons 
travo prie Sov. Sąjungos ambasados Del- 
hyje, Indijos sostinėje, reikalaudami įgy
vendinti J.T. AsamBIėjos priimtą rezoliu
ciją, kurioje sakoma, kad Sovietai privalo 
atitraukti iš Afganistano visą savo kariuo 
menę.

Musulmonų pabėgėlių vadovybė Indijoje 
pareiškė, kad 116 valstybių, kurios balsa
vo už tą rezoliuciją, privalo siekti, kad ji 
būtų pilnai įgyvendinta.

Vali jos princesė 
dėkoja lietuviams

Lapkričio 12 d. antrame didžiausiame 
Denbyshiro mieste, Chesterfiel'de, lankėsi 
Valijos Princas ir Princesė. Jų lankymo
si tikslas buvo atidaryti naują miesto cent 
rą. Miestelis apsuptas Derbyshire kalnų 
grandimi, suteikia labai švarų ir ypač 
anglišką įspūdį. Ta proga Chesterfield‘0 
miesto valdyba suruošė labai iškilmingą 
Princui ir jo jaunai žmonai priėmimą. Į 
miestelį suskubo daug žmonių, ypač vaikų. 
Miesto valdyba pakvietė ir Britanijos lie
tuvių atstovą į savo istorines iškilmes. Į 
iškilmes nuvyko G. Zinkuvienė.

Princesei buvo pristatytos keturios gru
pės svečių. Lietuvių atstovė buvo priskir
ta trečiajai grupei, prie Heritage Centro 
(paveldėjimo centras), prie kurio Prince
sė Diana atidengė įrašą. Tai grupei prik
lausė anglas, gyvenąs Derbyshire kalnuo
se, kuris vestuvių iškilmėms buvo sukū
ręs labai įspūdingą vaizdą, kurį kaimie
čiai sulipdė iš gėlių. Gėlių vaizdų lipdy
mas yra Derbyshire grafystės menas, va
dinamas Well-dressing, (šulinio dabini- 
mas). Taip pat buvo atstovai iš Chester- 
fieldo draugystės miestų (Twin towns)— 
iš Darmstadt, Vokietijos, bei Troyes — 
Prancūzijos ir miesto valdybos narys. 
Lord Lieutenant of Derbyshire ptk. Hilton 
asmeniškai pristatė G. Zinkuvienę ir Well- 
dressing aitstovą Princesei. Princesė Diana 
ta proga asmeniškai padėkojo Britanijos 
lietuviams už jų ypatingą, įdomią ir gra
žią dovaną. Jaunatvišku kuklumu, bet nuo 
širdžiai ji tarė: please thank everybody on 
my behalf — thank you very much (pa
šau mano vardu padėkoti visiems — labai 
dėkoju jums).

Po iškilmių G. Zinkuvienė ir B. Zinkus, 
kuris atstovę lydėjo, dalyvavo miesto val
dybos priėmime.

Šia proga narėtųsi dar paminėti, kad 
rugsėjo mėnesį kukliame priėmime mes 
padėkojome Lord Lieutenant of Derby
shire ptk. Hiltonui už jo nuoseklią ir nuo
širdžią talką įteikti lietuvišką tautinį rū
bą Princese kaip vestuvinę dovaną. Pik. 
Hiltonui buvo įteiktas austas kaklaraikšitis 
(p. A. Veselkos — Amerika) ir poniai 
Hilton tautinė juosta, p. A. Tamošaitienės 
(Kanada) austą. Pik. Etilton ir ponia labai 
džiaugėsi netikėtomis vaišėmis. Jų padė
ka buvo tikrai laibai nuoširdi.

Ryšium karališkos šeimos lankymosi 
Chesterfielde sekantieji vidurinės Anglijos 
laikraščiai rašė apie Lietuvių dovaną Prin 
cesei Dianai:

Derbyshire Time (Derbyshire laikraš
tis), Derby Evening Telegraph (Derby 
miesto laikraštis) ir Morning Telegraph 
(Shefieldo apylinkės laikraštis).

Taip pat buvo paminėta lietuvių atsto
vės pristatymas Princesei Dianai. G. .Z.

PASAULYJE
— JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas 

L. Eagleburgen NATO ambasadoriams 
Briuselyje pareiškė, kad, prieš ateinan
čias derybas lapkričio 30 d. Ženevoje, So
vietų Sąjungai bus pranešta, jog JAV ne
sileis į jokias kalbas apie mažinimą prie
kinių oro ir laivyno branduolinių ginklų, 
kol nebus pasiekta susitarimo vidutinio 
nuotolio raketų bazių sausumoje apribo
jimo klausimu.

— Prancūzijos prež. Mitterrand panei
gė gandus ir pranešimus spaudoj, kad jis 
slaptai tikrinęs savo sveikatą vienoje ka
ro ligoninėje. Buvo gandų, kad jis serga 
vėžiu.

— Lapkričio 30 d. prasidės Kinijos par
lamento, Tautinio liaudies kongreso, me
tinė sesija, į kurią susirenks apie 3.500 de
putatų. Pagrindinį pranešimą apie lėtą 
krašto ekonomijos progresą padarys pre
mjeras Zhao Ziyang.

— JAV prezidentūros spaudos sekreto
rius J. Brady, išbuvęs 8 mėn. ligoninėje, 
grįžo namo. Jis buvo sunkiai sužeistas 
atentato prieš prez. Reaganą metu.

— 60 mokslininkų ir specialistų Paryžių 
je pradės universalaus, kišeninio dydžio, 
kompiuterio konstravimo darbą.

— Sovietų Sąjunga įspėjo Suomiją, 
kad, ieškant prezidento rinkimui kandida
tų, nebūtų padaryta klaidų, kurios ateity
je gali atnešti nenumatytų sunkumų ir 
pasekmių.

— Argentinos vidaus reikalų min. gen. 
Liendo laikinai perėmė prezidento parei
gas. 57 metų prez. Viola negaluoja širdim 
ir turi ilgesnį laiką "ilsėtis.

— Už organizavimą automobilių pramo
nės darbininkų streikų, Brazilijos profsą
jungų lyderis nubaustas 3į metų kalėji
mo. Mažesnės bausmės paskirtos kitiems 
profsąjungų aktyvistams.

— Lapkričio 20 d. suėjo 6 metai nuo 
gen. Franco mirties. Ta proga, Žuvusiųjų 
slėnio kapinėse, netoli Madrido, kur pa
laidotas generolas, atlaikytos pamaldos ir 
padėti vainikai.

Policija ir Civilinė gvardija Madride 
tvarkė dešiniųjų demonstracijas.

— Abisinijos kariuomenė, kovodama 
prieš Eritrėjos sukilėlius, turėjo didelių 
nuostolių. Eritrėjos Tautos Išlaisvinimo 
Fronto atstovas Londone įspėjo, kad turi
ma žinių, jog ateityje prieš partizanus abi 
sinai ketina panaudoti rusų gamybos che
minius ginklus.

— D. Britanijos Southamptono miestas 
siunčia Lenkijos Zožalino miestui, su ku
riuo nuo karo pabaigos yra palaikomi ry
šiai, Kalėdoms dovanų 80.000 tūbelių dan
tų pastos, kurios šiuo metu Lenkijoje ne
galima gauti.

— Bulgarija suaktyvino kovą prieš gir
tuokliavimą: daugiau kaip 500 restoranų 
ir barų paversti kavinėmis.

— Mažindama ginklavimosi biudžetą, 
D. Britanija nori parduoti Australijai sa
vo kreiserį „Ivincible“, kuris yra skirtas 
kovai su povandeniniais laivais. Kaina 
apie 200 mil. svarų.

— Laimėjęs valst. loterijoj 4 mil. dole
rių, New Yorko elektros lempučių keitė
jas L. Eisenberg baigė savo 200 dol. savai
tinio atlyginimo darbą.

— 23 metų New Yorko policininkas Vo
gei kaltinamas ginkluotu apiplėšimu, nes, 
grasindamas pistoletu, atėmė iš vieno jau 
nuolio Rolling Stones koncerto bilietą.

— Vieno Nicos restorano savininkas at
sidūrė teisme už pardavinėjimą maisto, 
kuris buvo gaminamas iš atmatų dėžių 
atliekų.

— Britų spaudoj rašyta kad, Rusijos 
bažnytiniai chorai, norėdami pritraukti 
profesionalus dainininkus, siūlo gerus at
lyginimus.

r— Amerikiečių bendrovės planuoja sta
tyti specialius povandeninius tankerius, 
kuriais būtų galima gabenti gamtines du
jas iš Arktikos.

— Po 18 žaidimų, trukusių 7 savaites, 
Sov. Sąjungos šachmatų čempionas Kar
pov vėl liko pasaulio meisteriu.

Jo oponentas, Šveicarijoje gyvenąs ru
sas Korčnoi, vėl skundėsi, kad sovietai 
neišleidžia jo žmonos ir sūnaus į Vakarus.

— Europos parlamentas nubalsavo iki 
1984 m. sausio mėn. priimti į Bendruome
nę Ispaniją ir Portugaliją. Tik viena 
Prancūzija priešinosi.

— Filipinai uždraudė daugelį vakarie
tiškų televizijos žaidimų, kurie gadina 
jaunimą.

— Rubinais papuoštos sagos, kurios ka
daise priklausė filmo žvaigždei Clark 
Gable, Ženevoj parduotos už 13.000 svarų.

— V. Vokietijos pramonininkai ir ban
kininkai galutiną"! susitarė su sovietais 
dėl gamtinių dujų iš Sibiro į V. Europą 
tiekimo. Vamzdžių tiesimo darbai jau pra 
sidėjo.

— Sovietų disidentas A. Ščaranski slap
tai nubaustas dar 3 metams Ir iš darbo 
stovyklos perkeltas į kalėjimą.
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J. Švabaitės prisipažinimai
Manęs nėra tarp tų, 
kurie išdainuoja 
gyvenimą.

Juliją Švabaitę, gimusią 1921 r. gegu
žės 21 d. čyčkų km., Alvito vis., Vilkaviš
kio apskr., žinojau Lietuvoje. Dar gimna
zijoje besimokydama, jau rodėsi su savo 
pirmaisiais eilėraščiais Ateityje, N. Vaide- 
lutėje, N. Romuvoje ir k., o jos nuotrau
koje spindėjo gyvos akys, nušviečiančios 

‘švelnių bruožų veidą.
Prieš kelerius metus sutikau ją Čikago

je, kai skaičiau savo kontroversinę kūry
bą. Priėmimo metu paliko literatūros di
džiuosius, kaip sena pažįstama priėjo prie

i
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manęs ir poetine šiluma alsuojančiais žo
džiais pasidalino savo įspūdžiais. Ji ver
tino kiekvieną gerą pastangą, nepabrėžda- 
ma kaip kiti Pamese susirastą vietą.

Poezijos rinkiniai
Pirmąjį eilėraščių rinkini „Vynuogės ir 

kaktusai“ parengė 1963 m., persikėlusi i’š 
Australijos į JAV. Tada ir A. Vaičiulaitis, 
ir K. Bradūnas, ir Pr. Naujokaitis vienas 
per kitą gėrėjosi „tėvo tema“. Ji esanti 
„nauja'ir originali mūsų poezijoje“ (Pr. 
Naujokaitis); tuose eilėraščiuose „dvelkia 
išvidinis artumas ir intensyvumas“ (A. 
Vaičiulaitis); „tokia kūrybingai išsakyta 
tėvo tema čia yra originali naujiena“ (K. 
Bradūnas).

Sekančiame J. švabaitės poezijos rinki
nyje „Septyni saulės patekėjimai“ (1974) 
jau buvo atrastas poetės „užsimojimas 
kurti motinos atvaizdą“ (O. Mikailaitė) 
bei tėvynės pagrobimo ir savo šeimos iš
sklaidymo tragiką išgyvenančią motiną 
(A. Turuolis).

Pro tuos du populiariausius šeimos na
rius, ypačiai apdainuojamus vaikų poezi
joje, nesistengta išryškinti viso srauto eg
zistencinių motyvų, nejįtelpančių į raudo
nas liepas motinos akyse ir į niekada ne
sišypsantį tėvo veidą.

Praėjo dar septyneii metai ir Ateities 
leidykla išleido gražiai įrištą ir Dang. 
Stončiūtės Vilniaus bokštais išpuoštą tre- 
čiąjįį J. Švabaitės poezijos rinkinį — „Vil
ties ledinė valtis“.

Formos naujumas
Skaitydami poeziją, pirmiausia susidu

riame su forma — tradicine ar modernia, 
o po to gliaudome jos prasmę. Rašydamas 
apie J. Švabaitės moderninę eilėdarą, A. 
Vaičiulaitis 1964 m. patarė poetei įlieti 
„šiai technikai būdingos disciplinos, aiš
kiai modernaus tempo, tono ir įtampos“. 
Po dešimt metų (1974 m.) O. Mikailaitė 
rašė, kad nebūtina ankstybesnę techniką 
(grakščias, skambias eilutes bei pamirš
tą ritmą) „apraudoti“, nes poetės net pro
zos kūrinys rodąs, kad ji „aiškiai pasiry
žusi žengti nauju kūrybiniu keliu“.

Kai kas tvirtina, kad modernaus poeto 
mintys nebeišsitenka akademiško keturei
lio rėmuose, ir jis griebiasi verlibro arba 
baltųjų eilių, nors tuo atveju ne vienas 
eilėraštis primena pasakojimo prozą, o 
poetinę „temperatūrą“ palaikanti intensy
vi mintis (V. Skripka).

Liesdama modernią poeziją, dr. V. Za-

VISUR LIETUVIAI
LIETUVIAI ĮKŪRĖ NEW YORKO 

MIESTĄ
Sandara (1981.IX.7)

New Yorko gyventojai, skubėdami pože
miniais traukiniais ir automobiliais, lan
džiodami, nelyginant bitės aviliuose, tarp 
dangoraižių, neturi nė laiko pagalvoti apie 
pirmuosius šio milžiniško miesto kūrėjus.

Lietuviai įkūrė New Yorko miestą! Tai 
negalimas daiktas. Kur įrodymai? Kas 
mums galvoj. Apie tai jau seniai, pakar
totinai, sako anglų ir amerikiečių šaltiniai. 
Pav., THE SCHOOL OF THINKERS kartą 
taip rašė:

XVII-to amžiaus pradžioje, būtent 1618- 
20 metais, tvirta lenkų kariuomenė, Ro
mos bažnyčios remiama, įsiveržė į Lietu
vą grąžinti lietuvių liuteronų ir kalvinų į 
katalikybę. Protestantai lietuviai griebėsi 
ginklo gintis nuo užpuolikų, bet jie buvo 
sumušti ir neteko savo įtakos. Tie, kurie 
išliko gyvi ir turėjo kokį turtą, pasklido 
po visą pasaulį — Graikijoje, Šveicarijo
je ir kitose šalyse, bet daugumas iš jų vy
ko į Angliją, o iš ten su piligrimt; tėvais 
vyko i Ameriką. Tarp jų buvo toki didžiū
nai, kaip štai Buttvilai, Gedvilai, Ardvilai, 
Landžiai, Gregai, Daukantai, Purviai, Zub 
rickai ir kiti, kurių dvarai buvo konfis
kuoti Romos katalikų bažnyčios ir lenkt; 
valdžios, bet kurių dvarvietės ligi šio lai
ko išlaikė savo senų valdonų vardus, ir 
kaip pėdsakai, užsilikę iš tos žilos seno
vės, daugiausia iš Kauno gubernijos. Ki
ti protestantai, kurie neturėjo turto toliau 
pabėgti, imigravo šimtais tūkstančių į Lat 
viją,, užplūsdami visą šalį. Tada kunigaikš 
tis Jokūbas, būdamas pats protestonas, nu 

borskaitė pažymi, kad „šios rūšies poezi
ja sunkiau suprantama ne vien dėl to, 
kad ji neįprasta. Tam tikras nesupranta
mumas, prasmės užšifravimas, užslėpimas 
yra vienas iš jos stiliaus pažymių. Ji ne
nori būti iki galo aiški ir atvira“ (Eilė
raščio menas). Pasak V. Reimerio, „spjaut 
į poetikos tarą“, — „užtat — prasmė! Ne
pajuoksite... Gelmė! Platuma! Protas 
skęsta!“ (Poetai vaikšto žeme).

Vaizduotės primatas
J. Švalbaitės paskutinio rinkinio eilė

raščiai apvilkti verlibro laisvo eiliavimo 
eilėdaros forma, kuri primena eilutėmis 
suskaldytą prozinį pasakojimą Ir nėra 
nei aiški, nei atvira:

Mirtie, 
minkštomis rankomis, 
išlepusi nuo pataikavimų, 
raudonskruoste panele, 
mėlynom akim, 
su saulės lietsargiu rudenį, 
juokinga suveltais plaukais, 
girta nuo meilės ir vyno, 
mirtie, 
kregžde greitoji, 
skardinių gėlių 
lakštingala 
žiemos vakarais...

(Eilėraščiai apie mirtį) 
Šitame eilėraštyje pasigendame tikro

vės stebėjimo bei jausmo; jame vyrauja 
poetės vaizduotė, kuri, pasak Dr. V. Za- 
borskaitės, skaldo tikrovinę medžiagą ir 
vėl laisvai komponuoja jos dalis, kurdama 
fantastinius pavidalus, metaforas, kurios 
negali būti išmatuojamos tikroviškumo 
mastu; keičiamos ,'įprastinės daiktų propor
cijos, ryšiai, spalvos...

Kai mirtį paprastai simbolizavo kauko
lė, skaitytojui sunku įsivaizduoti, kad jos 
rankos minkštos, kad ji primena raudons 
kruostę panelę, girtą nuo meilės ir vyno 
ir, be abejo, suveltais plaukais. Visame 6 
eilėraščių apie mirtį cikle poetė mirtį vaiz 
duoja kaip žemišką būtybę, kuri lydėjo 
per Melburną, Alvitą, Čikagą, Vilnių, o 
„dabar sėdi mano kėdėj ir valgai mano 
duoną, geri mano vyną“...

vaiduokle, 
čigone, 
kvepianti laužo dūmais, 
kandžių karaliene...

Mirties šešėliuose
Mirtis sėdi poetės kėdėje, nors ji prašo 

„neklausinėti ir neieškoti kur gyvena, nes 
jos nėra tarp tų, kurie išdainuoja gyveni
mą: „Aš — sena fotografija 'tarp suplėšy
tų laikraščių“...

Poetė baiminasi mirties, žada jai atiduo 
ti visa tai, ką jai buvo padovano
jusi, net gyvenimą, kuris „buvo gal
būt nereikalingas“. Rodos „raudonsk
ruostė panelė“ pavirs „raukšlėta sene
le su kūdikiu ant rankų“ ir leisis į 
derybas dėl nereikalingo gyvenimo. Jokių 
šviesuolių, jokios „ledinės valties“ vilties, 
nors „su mirtimi kartu augo, girdėjo vle- 

■ na kitos širdį naktimis, seklyčioje, po 
šiaudiniu tėvo stogu“. O gal ugnimi žė- 

j ruojanti audra, išstūmusi poetę iš gimto
sios žemės ir lydėjusi pei- ugnį, leido jai 
apsiprasti su besikeičiančio pavidalo mir
timi, nesigilinant į jos mistiką.

Ir šiame rinkinyje J. Švabaitė tylomis 
nepraeina nei pro motiną („kiek varputy

pirko tiems tremtiniams mažą salą. Ma
žąją Antilles, ir pavadino ją „Guadalupi,“ 
arba „persekiojamiems ir nugalėtiems“ ir 
kolonizavo toje saloje dešimtis tūkstančių 
lietuvių tremtinių.

Po trejų metų, kaip buvo ta kolonizaci
ja, ištiko tarp Anglijos, Prancūzijos ir Is
panijos karas, kurio vaisius — Guadalupi 
liko prancūzų nuosavybe. Anglijai nesvar
bu buvo pasilaikyti Guadalupi, kuri tais 
laikais buvo mažos vertės, bet ji pasiuntė 
keletą laivų perkelti kolonistams į Ame
riką, ir jiems davė vietą prie Hudsono 
upės, kur dabar stovi New Yorkas ir tie 
lietuviai pradėjo statyti miestą, kurį pa
vadino „Aušra.“ Tuo laiku prasidėjo gau
singa imigracija olandų, kurie taip pat ap 
sigyveno toje vietoje, ir tarp lietuvių ir 
olandų kilo ginčų dėl miesto vardo. Lietu
viai norėjo palaikyti vardą „Aušra,“ o 
olandai „New Amsterdam,“ ir tie ginčai 
ėjo ligi atvyko Duke of York ir išsprendė 
ginčus, pavadindamas tą miestą savo var
du — New York.

LIETUVIŠKO KRAUJO PĖDSAKAI 
ANGLIJOS SOSTE

D. Britanijos sosto įpėdinio Karolio 
(Čarlio) ir anglų grafaitės Dianos Spencer 
vedybų dienomis pasaulio spauda buvo 
susidomėjusi jaunosios kilme. Geneologai 
tyrinėjo Spencer šeimos medį, Ir rado jo 
šakose garsių vardų, nuo D. Britanijos 
karalių Karolio II ir Jokūbo II iki JAV 
prezidento Jurgio Vašingtono, nuo anglų 
herojaus feldmaršalo Marlborough herco
go iki Kinijos nukariautojo Džingiskano.

Be abejo, jaunosios karališko kraujo prie 
maiša užtikrina, kad jos prosenelių tarpe 

adatėlių, tiek tavo rūpestėlių“), nei pro 
tėvą („tik parsinešiau aš tėvo kraują“), 
jautriais žodžiais minėdama jų atminimą. 
Primeną mums ir tetą, ir krikšto tėvą, ku
ris, nepakeldamas kojų, tartum laisvos 
Lietuvos įsikūnijimas, džiaugiasi pamatęs 
krikšto dukrelę: „Tai po trisdešimt metų 
manęs neišsigynei, atėjai... Dabartės ga
liu ramiai numirti... O verkei, ka‘i Alvite 
krikištijom“.

Basa, basa tėvynė
Pro artimus žmones, pro šiltus atsimini

mus poetė lanko pasikeitusią tėviškę ir 
jautriai „suleidžia į žemę pirštus, — į 
griuvėsių, skeveldrų žolę, į pelenus ir žvy
rą“.

Pažįstama tėviškė užauga Iki tėvy
nės su senute geležinkelio stotimi, 
šešių bažnyčių bokštai, žydinčių bul
vių lyse, su nukryžiuota Aldona, nu
vainikuota vaidilute, — ir poetė su
sigraudina, ir susikrauna ant pečių 
visų nuodėmes, už kurias, „tėvyne, tavo 
ranka nukirsta kaip medžio, už mano nuo 
dėmes, tėvyne, basa, basa tu vienais marš 
kiniais per kraujažolių kalavijus, per užša 
lusią upę į nežinią“...

Jau iš tų negausių ištraukų galima su
vokti, kad eilėraščių prasmės užslėpimas, 
minties miglotumas ir sudaro įdomų poe
tės stilių Dominuoja ne išryškintas metras, 
.ne retai pasitaiką rimai, bet kalbos sernan 
tinis sklendenimas, kai kurių žodžių šalu
tinė prasmė, o palyginimai bei metaforos 
išryškina užslėptą prasmę. Juk basa, 'basa, 
vienais marškiniais kaip išvyta našlaitė 
apiplėšta tėvynė per užšalusią (meilės, iš
tikimybės) upę keliauja į nežinią.

Prislėgta tėvynės skaudžios tikrovės, po
etė grįžta su tautiniais ištikimybės ženk
lais, daug ko nesužinojusi:

Grįžtu raudona,
žalia,
geltona,
brolius išdavus, 
žemę pardavus, 
suakmenėjus, 
stabu pavirtus, 
nesužinojus, 
už ką jie miršta...

Metaforomis, hiperbolėmis, palygini
mais poetė pabrėžia įvairių reiškinių 
bruožus, lį kuriuos nori atkreipti mūsų 
dėmesį, kad net ji, sparnuotų žodžių ir 
vaizdų poetė, „ašarų upių nebeišsėmė“...

Kitą kartą keliausime su poete į elgetų, 
kiemsargių Ir kunigaikščių Vilnių.

Julija Švabaitė, VILTIES LEDINĖ VAL
TIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis, 1981 m., 
101 psl. Kaina 7 dol. Leidėjo adresas: 
17689 Doldwin Dr., Southfield, Mich. 
48075. U.S.A.

Julija švabaitė

0 JEI PAREISIU
O jei pareisiu 
per sniegą 
seniai mirusioj troboj 
prie koklių krosnies 
rankas pasišildyti, 
tavo delnai 
kvepės liepžiedžiais 
ir debesylom — — — 
Prie sapnuojančio stalo 
mudviejų du pasauliai — 
tavo ašara, 
mano ašara 
mediniam šaukšte 
paskutinėje 
vakarienėje — — —

būta ir lietuvių.
Greitomis peržvelgus genealogines len- 

lenteles, buvo galima rasti bent 28 lini
jas, vedančias į Dianos lietuviškus prose
nius.

Trumpiausia šių linijų, nuo Anglijos 
valdovo Karolio II Stiuart, per jo senelę 
Mariją de Medici, -Prancūzijos karaliaus 
Henriko IV žmoną, veda į šios senelę 
Oną Jogailaitę, Vokietijos imperatoriaus 
Ferdinando I Hapsburgo žmoną, su ku
rios ranka Hamsburgai įgavo teises į Če
kijos ir Vengrijos sestus. Onos Jogailaitės 
tėvas Vladislovas buvo vyriausias DLK 
Kazimiero sūnus, jos keturi dėdės valdė 
Lietuvą ir Lenkiją, o penktasis Šv. Kazi
mieras yra Lietuvos globėjas.

Dianos prosenelių tarpe yra ir Lietuvos 
valdovai Traidenis (bei duktė Gaudiman- 
tė). Gediminas (bei jo duktė Aldona, Len
kijos karalienė), Algirdas (ir jo duktė 
Aleksandra, Mozūrų kunigaikštienė), Jo
gaila, Kazimieras bei Kazimiero dukros 
Ona, Pamario kunigaikštienė, Barbara, 
Meissen hercogienė ir Sofija, Anspach 
markgrafienė. Per Kazimiero motiną So
fiją, Dianos proseniai yra ir Alšėnų kuni
gaikščiai.

Nežiūrint šių lietuviško kraujo prosenių 
daugybės, Dianos kraujas yra gerokai at
skiestas, ir „lietuviško“ kraujo nuošimtis 
yra tik apie vieno procento viena šimtoji.

Daug didesnį lietuviško kraujo nuošim
tį turi Valijos kunigaikštis Karolis — ne
mažiau, kaip vieną procentą. Karolio pro
seniai daugiau giminiavosi tarp sąyęs tuo 
išlaikydami didesnį Gediminaičlų kraujo 
nuošimtį. Be to, be Dianos lietuviškųjų 
prosenių, kurie figūruoja ir jo šeimos me
dyje, princo Karolio prosenių tarpe yra 
ir DLK Žygimantas Senasis, Gedimino sū
nus Narimantas ir eilė kitų.

Pirma lietuviško kraujo atžala Anglijos

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

PAPILDYMAS
Mintis leisti Lietuvių Enciklopedijos II 

papildymų tomą rado palankų atgarsį 
spaudoje ir laiškuose. Gauta daug laiškų, 
skatinančių nebedelsti su šiuo aktualiu 
reikalu. Tarp kitų motyvų užsimenama 
tai, kad išeivijoje sparčiai retėja senesnės 
kartos lituanistų, gi jų prieauglis nežy
mus. Tebedegsiant darytųsi sunkiau rasti 
bendradarbių lietuviškiems dalykams. Tai 
ir skatina skubinti leisti II papildomų to
mą.

Užsakymų, deja, nesuplaukė nė kelin
tos dalies tiek, kiek reikėtų, kadbūtų ga
lima iš prenumeratos išsiversti. Tenka 
remtis viltimi, kad darbą pradėjus atsi
ras daugiau prenumeratorių. Panašiai bu 
vo ir tada, kai LE pradėta leisti prieš 30 
metų. Bet norima štai ką pabrėžti. Nebus 
įmanoma spausdinti didesnio atsargos 
kiekio: viena, be reikalo tai pakeltų išlai
das; antra, sandėlyje užsigulėdamos kny
gos neša nuostolius. Taigi, kas iš tikrųjų 
mano ir norėtų užsisakyti II papildomų 
tomą, turėtų nebedelsti įsirašyti į prenu
meratorių skaičių. Leidyklai pinigų siųsti 
dar nereikia. Pakanka pranešti vardą, pa
vardę ir adresą.

Malonu .pranešti, kad II papildymų to
mą sutiko redaguoti Simas Sužiedėlis, bu
vęs Encyk'lopedia Lituanica redaktorius ir 
LE bendradarbis, dr. Jurgis Gimbutas bu 
vęs abiejų enciklopedijų skyriaus redak
torius, ir dr. Juozas Girnius buvęs vienas 
iš 3 pagrindinių LE redaktorių. Po pasita
rimo, įvykusio spalio pradžioje, nutarta 
pirmiausia sudaryti busimojo LE tomo 
(XXXVII) kartoteką, t.y. išsamų vardy
ną asmenų ir dalykų, kuriuos papildymai 
turėtų apimti. Norima, kad nebūtų praleis
ta nieko svarbesnio, kas yra įvykę per pa
staruosius keliolika metų (nuo 1969). 
Kartoteką norima sudaryti iki 1982 sau
so 15. Ji padėtų iš anksto apžvelgti visą 
medžiagą, numatyti atskirų straipsnių dy
dį ir viso tomo apimtį.

Kartotekos reikalu, prašant sugestijų, 
išsiuntinėta arti 100 laiškų buvusiems LE 
bendradarbiams ir kitiems savo srities 
specialistams. Tikimasi ir laukiama palan 
kaus atsiliepimo. Prašoma taip pat visų, 
kas turi kokių pasiūlymų ar žinių, kurias 
vertėtų panaudoti papildymams, rašyti lei 
dyklos ir redakcijos adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, P.O. Box 95, South 
Boston, MA 02127. Kadangi tuo tarpu 
prašome ne straipsnių, bet tiktai vardų ir 
dalykų, manoma nesunku būtų patenkinti 
redaktorių prašymą atsiliepti iki 1982 
sausio 15 d.

Apsisprendęs leisti LE II papildomų to
mą, tikiuosi sulauksiąs tokios pat visuo
tinės lietuvių paramos, kaip ir leisdamas 
daugiatomį Lietuvių Enciklopedijos rin
kinį.

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas

Atsiųsta paminėti
VYTIS Nr. 6, 1980 m. Lietuvos pogrindžio 

laikraštis, padaugintas ir išleistas PLB 
Čikagoje. Knygutės formato, 42 psl. Kai
na 3 dol.

Elta-Press Nr. 9, 1981 m. rugsėjo Eltos 
informacijos italų kalba. LKB Kronikos 
Nr. 47 vertimas į Italų kalbą (pabaiga) ir 
kitos žinios.

Pasaulio lietuvis, Nr. 8-9, 1981 m. rug- 
pjūtis-rugsėjis. PLB mėnesinis žurnalas. 
Chicago, JAV.

sostą pasiekė 1383 metais, kai Imperato
riaus Karolio I-V duktė Ona Liuksembur- 
gaitė ištekėjo už anglų karaliaus Ričardo 
II. Ji mirė 1394, nepaliko įpėdinių

Pirmasis valdovas, kurio gyslose tekėjo 
lietuviško kraujo lašelis, buvo Karolis I 
Stiuartas, valdęs Angliją nuo 1625 iki 
1649 metų. Nors Karolis I ir neteko galvos 
Oliverio CromwelFio laikais, bet po Res
tauracijos 1661 metais ne tik Anglijos vai 
dovas, bet ir jų šeimos visi turėjo lietu
viško kraujo. Vienintelę išimtį iki šiol su
darė tik Elžbietos II motina, Jurgio VI naš 
lė.

Iš lietuviško taško ypač įdomi princo 
Karolio tėvo Edinburgh hercogo Pilypo 
kilmė. Jis kilęs iš Oldenburgo grafų, XV 
a. paveldėjusių Danijos sostą. Jau Kristi
jonas III 1536 m. įvedęs savo krašte pro
testantizmą, turėjo lietuviško kraujo. Her
cogo Pilypo proseniai buvo jaunesnio 
Kristijono III sūnaus palikuonys, gavę 
ŠlezvigrHolštein-Beck hercogų titulą, pe
rėję Brandenburgo tarnybą ir apsigyve
nę Rytprūsiuose. Vienas iš jų buvo Ryt
prūsių (.anų laikų terminologija — Prūsi
jos) gubernatoriumi, ir čia atsikėlė savo 
šeimos lizdą iš Beck dvaro Vestfalijoje. 
Paskutinis Beck hersogas Vilhelmas, Da
nijos karaliaus Kristijono IX tėvas, gi
mė 1785 m. Lindenau, netoli Karaliau
čiaus.

Kilmės lentelės nenurodo, kas buvo šio 
Vilhelmo senelė. Kadangi Beck hercogai, 
gyvendami Rytprūsiuose, giminiavosi su 
Lietuvos-Lenkijos didikais, nebūtų nuo
stabu, jei patyrinėjus būtų galima rasti, 
kad paskutinis lietuviškos kilmės įnašas į 
Windsor karališkos šeimos protėvius ran
damas ne 16 amžiuje, o aštuoniolikto šimt 
mečio pradžioje. V. Patašius

(Mūsų Pastogė)

Su Hvtuviah 
įįusuulyje 
STEIGIAMA LITUANISTIKOS 

KATEDRA
Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Seimas 1978 metais Toronte, Kana
doje nutarė ir įpareigojo PLB Valdybą rū 
pintis lituanistikos katedros steigimu. Tą 
nutarimą vykdydama, PLB Valdyba trejis 
metus katedros reikalą rūpestingai studi
javo, tyrė, tarėsi su akademikais ir 1981 
kovo 1 galutinai nutarė lituanistikos ka
tedrą steigti University of Illinois at Chi
cago Circle.

Po ilgesnių derybų bei svarstymų buvo 
paruoštas sutarties projektas, kurį patik- 
ilno teisininkai. PLB Valdyba šią sutartį 
patvirtino savo 1981 spalio 14 posėdyje ir 
ją pasirašys 1981 lapkričio 20 dieną, penk
tadienį, su universiteto atstovais Universi
ty of Illinois at Chicago Circle patalpose.

šita sutartimi PLB Valdyba įsipareigo
ja iki 1987 metų rugsėjo mėnesio katedrai 
surinkti 600,000 dol., o pats universitetas 
pridės dar 150,000 dol. Tad bendra suma 
katedros finansavimui yra 750,000 dol.

Surinkus ir įteikus 200,000 dol. iki 1983 
rugsėjo 1 dienos, universitetas ieškos ka
tedrai vadovo - profesoriaus. Jį pakvietus, 
katdra pradės oficialiai veikti 1984-85 
mokslo metais.

Lituanistikos katedra yra pirmoji tau
tinė katedra šiame universitete, o taip pat 

‘ir pirmoji lituanistikos katedra laisvajame 
pasaulyje.

PLB Valdyba dėkoja lietuviškai visuo- 
suomenei už iki šiol rodytą didelį dėmesį 
katedros reikalams. Giliai tikime, kad ir 
ateityje šis dėmesys ir reikalinga finansi
nė parama greitai įgyvendins lituanisti
kos katedrą kaip išeivijos lietuvių vertin
gą įnašą mūsų tautinės kultūros išlaiky
mui ir ugdymui.

PLB inf.

REIKALINGA PARAMA
Pinigus lituanistikos katedrai renka spe 

cialus PLB Fondas. Aukas ir testamenti
nius palikimus rašyti LITUANIAN 
WORLD COMMUNITY FOUNDATION 
vardu ir siųsti:

Lithuanian World Community 
PLB Fondas
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636 USA

Visos aukos yra atleistos nuo mokesčių.
Lithuanian World Community Founda

tion (PLB Fondas) yra „n o t for profit" 
Illinois korporacija, turinti visus nuo mo
kesčių atleidimus ir veikianti pagal IRS 
įstatymų 501 (c) 3 skyrių. Šios korpora
cijos vadovybę sudaro pirmininkas Vy
tautas Kamantas, iždininkas Povilas Ki
lius, nariai Saulius Čyvas, Vaclovą Klei
za, Kazys Laukaitis ir dr. Antanas Razma.

MIRĖ J. SLAVĖNAS
Lapkričio 16 d. Sydnėjuje, Australijoje, 

mirė teisininkas Juozas Slavėnas, sulau
kęs 74 m. amžiaus.

Gimęs 1907 m. sausio 1 d. Delnickų km., 
Krosnos vis., Marijampolės apskr., J. 
Slavėnas baigė Lazdijų gimnaziją ir VDU 
teisių fakultetą. Iki 1944 m. dirbo S. Kal
varijos apylinkės teisėju. Nuo 1949 m. gy
veno Australijoje, kur buvo žymiu Lietu
vių veikėju ir Tautos Fondo Atstovybės 
vice-pirtnininku.

Paliko liūdinčią žmoną Mariją Magde 
leną Mykolaitytę-Slavėnienę ir dukrą Ra
są.

PER ŠIMTMETĮ — 10 CM
Ar šiuolaikiniai Prancūzijos armijos nau 

jo>kai galėtų vilkėti Napoleono armijos ap
rangą? Pasirodo, kad dabartiniai kareivai 
kur kas aukštesni už savo pirmtakus.

Nacionalinis statistikos ir ekonominių 
tyrimų institutas nustatė, kad dabar pran
cūzas, vyresnis kaip 20 metų, yra vidutiniš 
kail70 cm ūgio ir sveria 72,2 kg. Palygina
mieji duomenys rodo, jog per šimtmetį 
prancūzai vidutiniškai paauggo 10 cm.

Gyvybei išleisti, mirtis turi daug durų.
J. Fletcber

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 37

Jeigu vidurnaktį lyja, tai ar galima ti
kėtis saulėto oro už 72 valandų?

Atsakymas Nr. 36
lį.

Pirkėjas užeina į paukščių krautuvę. Nar 
ve tupi įvairių rūšių ir spalvų papūgos,

— šita pati gražiausia ir gudriausia: ga
li suskaičiuoti iki šimto ir gieda kaip laks 
tingala, — perša pardavėjas.

— Nesvarbu, ar ji gieda, ar skaičiuoja! 
Sakyk, ar ji bus minkšta? — ilgai nesi- 
dera pirkėjas.

Žmogus turėjo katę. Katė, kaip katė. 
Viena tik bėda, kad pelių negaudo: šoki
nėja tos aplink, o ji nieko. Net nepasiju
dina.

Tada šeimininkas nusipriko spąstus. Už
taisė sūriu ir išėjo į miestą.

Parėjęs namo, žiūri: katė koją įkišus.
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LAIŠKAS IS
NOTTINGHAMO

TAUTINĖS
Lietuviu Židinys

IR RELIGINĖS KULTŪROS CENTRAS VIDURINĖJE ANGLIJOJ

apie vidurinės Anglijos 
visuomet turime galvoj

tik

b-u- 
šie

Švediją ir Norvegiją 
atveju. Tai buvo la- 
pasiūlymas tiek skan- 
rusams — Danija, šve-

taptų saugios. Sovietai gi

Manau, nesuklysiu pasakęs, kad štai 
gerokas laikas gyvename kažkokioj keis
toj tuštumoj. Laikui slenkant ji darosi ne
jauki, kažkaip beprasmė ir net pavojinga 
Pavojai tiek įvairūs ir savo turiniu tiek 
sudėtingi, kad paprastas žmogus (o jų yra 
3 tūkstančiai milijonų!) numojęs ranka į 
viską, pradeda rūpintis ir įdomautis 
savimi ir savo daržu.

Reikalai už jo daržo ribų paprastai 
vo tvarkomi „išmintingesniųjų“. Jeigu
„išmintingieji“ vadovavo ir tvarkė reika
lus tiek gerai, kad iš to susidarydavo nau
da ir jum, paprastam žmogui, ir jo dar
žui, tokiu atveju irgi susidarydavo bend
ravimas tarp „paprastojo* ir „išmintingo
jo", abipusis susidomėjimas.

Nesustabdoma infliacija ir nuolant au
ganti bedarbė, šėlstantis tarptautinis te
rorizmas, žmogaus protavimą pralenkian
tis pasaulio ginklavlmasis, rodos, nieko ki
to nesiekiantis kaip kad žmonių sunaiki
nimo ibei Žemės susprogdinimo... sugriovė 
tik minėtąjį „paprastųjų“ ir „išmintingų
jų“ bendradarbiavimą. „Paprastieji“ su
lindo į savo daržus susikaupę savyje, „iš
mintingieji“ iškeliavo kiekvienas sau be 
kompaso nežinomu kryptimi.

Šias eilutes parašęs, suabejojau, ar su
pras jas kanadietis, australietis ar ame
rikietis, jeigu bet kuriam iš jų tektų jas 
skaityti. Bet esu tikras, kad europietis 
mane tikrai supranta, o italas, manau net 
pasakys, kad aš — vienas išmintingųjų 
tarpe.

(Italų rašytojas I. Catvino tarpe kita ko 
rašo: „Italai žino, kad jie gali pasitikėti 
tik savimi; yra beprasmiška tikėtis ko 
nors iš valdžios, jeigu ji blogai veikla“. O 
biznierius Domenico BarMi papildomai 
juokaudamas sako: „Mes italai esame vi
suomet saugūs, kada neturime vyriausy
bės“.

(Gaila, kad Anglijoje nėra tiek saulės 
kaip Italijoe, nes debesys gimdo tik 
straikus...“)

Sovietai nepražiopsojo progos pada
ryti irgi konkretų pasiūlymą, būtent neut
ralizuoti Daniją, 
atominio karo 
bai viliojantis 
dinavams tiek 
dija, Norvegija
suardytų NATO. Bet Sovietams kažkaip 
visai nelauktai Išėjo kitaip, negu jų buvo 
suplanuota, švedai staiga pagavo Sovietų 
povandeninį atominius ginklus turintį lai
vą slankiojantį Švedijos pakrantėse. Ką 
jis ten darė? Niekas netikėjo, kad jis vežė 
šampano ar vodkos krovini, Ibet visiems 
buvo aišku, kad povandeninis laivas buvo 
perkrautas be ginklų tobuliausiais šnipi
nėjimo aparatais.

Štai čia Sovietai smarkiai susimurzino!
Tiek smarkiai, kad visi jų 
garsiakalbiai, bent laikinai, 
ti.

propagandos 
turėjo užkim-

laivo avarija, 
savaime aišku, 
Sovietinės pro- 
žalos, kuri jau 
J. Am. Valsty-

Šiuo metu visa tai galima būtų labai 
gerai pritaikyti J. Amer. Valstybių prezi
dento Reagano administracijos laikotar
piui. Praėjo beveik jau metai, bet Reaga
no administracija vis -dar negali surasti 
savo užsienio politikai nė kūrybingo tu
rinio nė aiškios tikrovei pritaikytos kryp
ties, nė reikiamų diplomatinių priemoių 
bet kuriai užimtai krypčiai siekti. O juk 
jau būtų laikas nes š.m. lapkričio mėn. 30 
d. Sovietų Sąjungos ir J. Amer. Valstybių 
atstovai pradės konferenciją pirmaeilėms 
pasaulio problemoms svarstyti.

Nuolatiniai Reagano administracijos 
priminimai, kad tik J. Amer. Valstybėms 
yra skirta pasauliui vadovauti, kad Krem
lius yra tik tarptautinio teroro, melo ir 
ties, nė reikiamų diplomatinių priemonių 
tautų priespaudai centras, Maskvos nė 
kiek nesujaudino; žodinis svaistymasis, 
atominėmis bombomis“, grasinimas nau
jausiais ginklų technologijos išradimais 
Maskvos irgi neišgąsdino. Priešingai, So
vietai visą šitą Vašingtono spiegiančią, be
veik isterišką, propagandą labai sumaniai 
panaudojo savo naudai. Sovietams ypač 
padėjo J. A. Vals. užs. reikalų ministerio 
gen. A. Haigo viešas pareiškimas Kongre
se. Jis pasakė, kad pagal esamą NATO 
planą Sovietams tik pradėjus ginkluotą 
puolimą prieš bet kurią Vakarų Europos 
valstybę, kad dar ir nevartojant atominių 
ginklų, NATO tuojaus išsprogdiną atomi
nę bombą kurioje nors pasaulio neapgy
ventoje vietoje. Tokiu karinės taktikos el
gesiu NATO mano, išgąsdintų rusų puo
lančią kariuomenę ir priverstų puolimą 
atšaukti.

Nėra reikalo šia proga ties šio NATO 
plano vietą ilgiau sustoti. Pakanka tik pa
stebėti, kad turint galvoje milžinišką So
vietų karinę jėgą ir tiek pat milžinišką 
lobuliai išprusintą kariško špionažo apa
ratą, toks NATO plano gabalėlis atrodo, 
pusėtinai naivus (vaikiškas), o pačio ge- 
ner. A. Haigo toks viešas pareiškimas la
bai neatsargus ir mažai (arba visai) ne
apgalvotas.

Užtai Sovietams toks generolo, tik prieš 
metus buvusio NATO viršininko viešas 
pareiškimas buvo išsvajotas sapnas virtęs 
tikrove ir įrankiu jų suplanuotai propa
gandai Europoje (ir pasaulyje) prieš J. 
Am. Valstybes.

negu

Vals- 
Haig 
Vals-

ši pastaroji povandeninio 
įvyko labai neseniai tad, 
ji negalėjo atitaisyti visos 
pagandos prieš Ameriką 
buvo padaryta, ruošiantis
bių — Sovietų konferencijai abiejų vals
tybių ginklavimosi išlyginimo bei jo su
mažinimo tikslais. Nuotaika ne tik Euro
pos visuomenėje, bet irgi Europos vals
tybėms vadovaujančių tarpe nėra tokia, 
kokia ji turėtų būti galimai geresnėms 
konferencijos išdavoms užtikrinti. Ne tik 
Sovietinė propaganda bet irgi, kaip jau 
buvo minėta, pačios Reagano vyriausybės 
pasinešimas į politinės išminties sugebėji 
mų puikybę ir net pergalę dar tik „mū
šiui“ ruošiantis, grasinimai Sovietams jė
gos pergale, o tuo pačiu metu laikas nuo 
laiko vis pasikartojanti nesutarimai užsie 
nio reikalų politikos klausimuose pačios 
Reagano vyriausybės atskirų narių tarpe 
— visa tai paskatino Europos valstybių 
vyriausybes, užuot prisiartinus prie J. 
Am. valstybių glaudesniam bendradarbia
vimui, užimti vietas klek atokesnes; būti 
veikiau konferencijos stebėtojais 
bendradarbiais.

Kada prieš porą mėnesių J. Am. 
tylbių užs. reikalų ministeils gen. A. 
lankėsi visose svarbesnėse Europos
tybėse, pas šiom valstybėm vadovaujan
čius, jis nerado reikiamo atvirumo ar šilu 
mos, bet tik mandagų atsargumą ir net 
priekaištus.

Kada, kiek vėliau, gen. A. Haig 
susitiko su A. Gromyko Ženevoje, pasi
matymas pasibaigė tuščiai, bevaisiai. Kaip 
užsienio žurnalistai tuomet rašė, gen. A. 
Haig .buvo pasiruošęs iškelti šiuos klausi
mus: pirma, Sovietai turėtų susilaikyti 
nuo bet kurių naujų įsibrovimų ar tai Af
rikoje ar Azijoje; antra, jeigu Sovietai 
mėgins kelti bet kokius kivirčus Amerikos 
įtakos kraštuose, Amerika nebus tik žiū
rovė, bet tinkamu laiku atsimokės Sovie
tų pusėje tuo pačiu; trečia, jeigu Sovie
tai mėgins siekti bet kurios sau išimtinos 
naudos, bet kurioje srityje, Sovietai nieko 
negaus veltui, bet turės mokėti sulygta 
kaina; ketvirta, gen, A. Haig, pagal užs. 
žurnalistų turimas žinias, mėgins įtikinti 
A. Gromyko, kad nauja Reagano adminis
tracija ne tik mėgins būti griežnesni, ne
gu buvusioji, bet ir tikrai bus griežtesne.

Air gen. A. Haig išdėstė visus 'šiuos savo 
programos reikalus ir kokioje formoje, 
nėra tikrų žinių. Yra tik žinoma, kad A. 
Gromyko neišsigando. Su jam neįprasta 
šypsena ramiai išklausęs jis mandagiai 
atsisveikino; nepatiekė jokių reikalavimų, 
nedavė jokių įsipareigojimų būsimai kon
ferencijai.

Pasitikėjimas J. Am. Valstybėmis nuo 
Reagano prezidentavimo laiko todėl deja, 
nepadidėjo. Sovietai tuojaus ėmėsi prie
monių organizuoti masinius susirin
kimus, tūkstantines eisenas įvairiuose va
karų Europos kraštuose, įžūliai 
įančias prieš atominių ginklų 
rną Europoje, prieš bet kurias 
esamas ir planuojamas bazes 
Tūkstantinės minios reikalavo
visiško vienšališko nusiginklavimo. Tik 
tuomet Europa bus saugi, pliurpė Krem
liaus garsiakalbiai, kada Sovietams ji ne
bus pavojinga. Tuomet Sovietams nebus 
reikalo laikyti didelių armijų, nė didinti 
ginklavimo Europos parubežyje. Tokios 
masinės įspūdingos propagandos išdavoje,

protestu© 
instaliavi- 
Amerikos 
Europoje.

Europos

Kaip žinome, konferencija prasidės lap 
kri'čio mėn. 30 d. Tie, kurie Iš šios konfe
rencijos laukia kokių nors konkrečių nuo 
sprendžiu visos žmonijos labui, nusivils. 
Visų pirma jau todėl kad Kremlius žmo
nijos labu nesidomi, o tik komunizmu; to
kių žodžių kaip „žmonijos labas“ Kremlius 
net savo žodyne visai neturi. Antra, Kirem 
liaus -delegatai niekuomet nevyko ir ne
vyks į konferencijas kad susitarti ir su
sitarimus vykdyti. Kremliui konferencija 
yra tik naujas kovos laukas naujoms gali
mybėms laimėti.

Irgi ši konferencija nebus kitokia. To
dėl bus labai svarbus tik vienas dalykas, 
kas, jai vykstant, užims vadovaujantį 
vaidmenį. Aiškiau tariant — ar J. Am. 
Valstybėms pasiseks apnuoginti Sovietus, 
tuo įgyti prestyžą ir apjungti pamažu irs- 
stančią Europą, ar atsitikus priešingai, leis 
ti Europai irti toliau, Amerikos prestižui 
smukti, kad ir labai iš lėto, štai koks yra 
šios konferencijos svarbiausias klausimas, 
nors ir nepažymėtas dienotvarkėje.

Prašaus atydos! Savaitė prieš konferen
ciją Leonid Brežnev vyks į Boną, Vakarų 
Vokietijos sostinę, pasisvečiuoti.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

Kai kaClbama 
lietuvių centrą, 
LIETUVIŲ ŽIDINĮ Nottinghame, nes apie 
jį sukasi šios sillies lietuvių išeiviu gyve
nimas. Per jlį nuolat palaikomi ryšiai su 
visomis lietuvių organizaicjomis bei jų 
skyriais ir čia dažnai kyla nauji sumany
mai ir planai ateities darbams.

Pats Židinys turi nemažas patalpas, kur 
sklandančių durų pagalba pritaikomos di
desniam žmonių skaičiui. Jame gražiai 
-įrengta koplyčia sutraukia čia kas sekma
dienį virš šimto žmonių, todėl prieš pa
maldas ir po pamaldų yra progos susitikti, 
o organizacijoms pasitarti dėl savo veik
los ir palaikyti vieniems su kitais ryšius, 
nes į pamaldas atvyksta ne vien iš Notting 
hamo, bet ir tolimesnių apylinkių.

Židinys yra Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Katalikų Bendrijos Centras. Iš čia 
palaikomi ryšiai su vsais .B-jos skyriais 
pasklidusiais po visą Angliją ir Škotiją. 
Čia eilę metų buvo berniukų bendrabutis 
su dviejų ar vienos savaitės vasarinėmis 
stovyklomis, dabar čia skautai turi savo 
pavasarinę stovyklą, čia organizacijų va
dovybės dažnai daro savo posėdžius; čia 
platinama lietuviška spauda; čia dažnai 
lankosi ir kartais laikinai apsistoja sve
čiai i'š kitų kontinentų.

Židinyje, taip pat, yra ir Didžiosios Bri
tanijos lietuvių sielovados centras. Iš čia 
aptarnaujama visais religiniais reikalais 
15-koj lietuvių kolonijų, net 7-niosios 
Anglijos Grafystės.

Faktas kad čia dažnai susirenka didelis 
skaičius žmonių ir, kad Židinio durys at
viros visiems ir visada — yra didelis da
lykas, nes galima greit ir pigiai paskleisti 
ibetkokią žinią ar informaciją ir palaikyti 
ryšius.

yra lietuvių kultūros centras 
Anglijoj, čia turima nuosava 
kur spausdinamos knygos, ka- 
parengimų programos ir kita, 
šios institucijos reikalais, lite-

Čia įleidžiamas puikus žurnalas

LIETUVOJE
SUŠAUDYTAS ŽUDIKAS

Sovietų aukščiausiojo teismo išvažiuo
jamoji sesija Pasvalyje svarstė A. Vašaus 
ko bylą ir nuteisė jį aukščiausia bausme 
— sušaudyti. Bylos aplinkybės buvo to
kios:

1980 m. rugsėjo 10 d. po Pasvalio vdu- 
rinėje mokykloje įvykusios sporto šven
tės namo negrįžo R. Jaskevičiūtė. Po kelių 
dienų jos išniekintas kūnas buvo rastas 
miesto kultūros ir poilsio parke, žudikas 
greitai buvo išaiškintas ir sulaikytas. Tai

Židinys 
vidurinėj 
spaustuvė, 
lendoriai, 
suilšta su 
ratūra.
ŠALTINIS, kuris kun. dr. Stepono Matu
lio gražiai redaguojamas, tapo plačiai skai 
tomu lietuvių žurnalu visose pasaulio ša
lyse. Čia, taip pat, spausdinamas Škotijos 
lietuvių laikraštis IŠEIVIŲ DRAUGAS.

Be to. Židinys turi turtingą ir gražiai 
tvarkomą biblioteką iš kurios knygos ima 
mos skaitymui vietoj ir vežiojamos į ki
tas kolonijas.

dr' ±I buvo" PašviČio "rajono" Pumpėnų" kolchozo 
elektrikas A. Vasauskas, 23 metų jaunuo
lis, jau anksčiau teistas už kitus nusikal
timus. Šį kartą, būdamas neblaivus, įvyk
dė minėtą nusikaltimą.

A. Vasausko malonės prašymas buvo 
atmestas ir

puikus pamokslininkas ir visuomet randa 
tinkamą žodį kiekviena proga. Jo veikla ne 
siriboja vien Nottinghamu, bet reguliariai 
aplanko su pamaldomis lietuvių kolonijas, 
kur savųjų visuomet yra laukiamas, nes 
su jais randa daug ko pasikalbėti, daug 
ką aptarti ar kam nors padėti. Jo žinioje 
yra skaut-ai ir jaunimo dvasinis auklėji
mas, gi jų tėvams jis yra nuoširdus pata
rėjas.

Katalikų B-jos iniciatyva čia plačiu 
mastu organizuoj-amas ir vykdomas ap
rangos siuntinių siuntimas Lenkijos lietu
viams pagelbėti.

Lietuvių Židinys Nottinghame yra ta
pęs vidurinės Anglijos lietuvių tautinės 
ir religinės kultūros židiniu pilna to žo
džio prasme, nes jame nuolat plezdena be 
tuvyibės ir krikščionybės liepsnelė.

Linkėtina, k-ad 'šis lietuviškos šilumos I 
židinys niekad neišblėstų, bet subūręs apiel 
save brolį prie brolio, liktų lietuviška I 
tvirtovė vidurinėj Anglijoj ilgam laikui. I

nuosprendis įvykdytas.

LAIŠKAI

BE

K. Vilkonis

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO 
REDAKCIJAI

praėjusiais me-

ir komunistų 
apie „išorinius

DUONA IR GINKLAI
Sovietų Sąjungoj ateinanti žiema nebus 
lengva. Po iš eilės trejų blogų derlių, mais 
to trūkumas atrodo, bus didesnis, nes ir 
spaudoje ir mitinguose viešai apie tai kal
bama, raginama taupyti, ieškoma kaltinin
kų.

Šių metų pramonės našumas smuko net 
iki 1945 metų lygio. Grūdų produkcija su
mažėjo 70 mil. tonų, o pieno produktų pa
gaminta 3% mažiau, negu 
tais.

Sovietų propagandistai 
partijos pareigūnai kalba
pavojus“, dėl kuilų krašte atsirado visi 
dabartiniai ekonominiai sunkumai. Di
džiausias kaltininkas esąs prez. Reaganas 
ir jo „militaristinė“ politika. Fabrikuose, 
klubuose ir kitur laikomos paskaitos, ku
riose nušviečiami rytų - vakarų įtemti san
tykiai, o to pasėkoje būtina budėti ir su
siveržti diržus. Kremlius nori įtikinti žmo 
nes, kad amerikiečių „militailstinė grės
mė“ yra svarbioji mėsos ar batų nebuvimo 
priežastis.

Tokia propagandos taktika yra pasenu
si, kaip ir pats Politbluras, ir mažai ką 
įtikina. Neatrodo, kad paprasta Maskvos 
moteriškė, negaudama krautuvėje mėsos, 
kaltintų Reaganą.

Komunistiniai paskaitininkai puola 
amerikiečių apsiginklavimo programą, ku
riai Sovietų Sąjunga negali nusileisti. 
Pakelti maisto produkcijai, sovietai turi 
paruošę milžiniškus planus, kaip pvz., Si
biro upių 
ūkiui naujų 
čiau dabar 
visos darbo 
naudoti krašto gynybai. O pasiruošti gin
tis yra būtina, nes „grėsminga JAV sąjun
ga su Kinija ruošia sąmokslą pileš Lenki
ją ir visą sovietų bloką“.

Pirmoje eilėje pavyzdį turi rodyti patys 
komunistai. Jie privalo raginti visus tau
pyti maistą, elektrą, dujas ir našiau dirb
ti.

Užsienio diplomatai Maskvoje spėlioja, 
kad tas sovietų siejimas vidinių ekonomi
nių sunkumų su amerikiečių strategine po 
litika artimoje ateityje nežada JAV — 
Sov. Sąjungos politinio atlydžio. Kitos ži
nios teigia, kad ta propagandistų isterija 
maža atsiekia, nes dauguma rusų gerai su
pranta tų visų ekonominių problemų tik
rąsias priežastis.

ir nudavė esąs laisvę mylintis sąjūdis, bet 
mano tėvas niekad per visą gyvenimą ne
buvo kitoks, kaip aršus jo priešas. Jis va 
dovavo vyriausybei, kuri panaudojo jėgą 
pirmam bolševikų sukilimui liepos mėne
sį numalšinti, ir dėjo .pastangas tą pakar
toti lapkričio mėn. Bet tuo laiku vyriausy
bė neturėjo pakankamai patikimų gink
luotų pajėgų, nes nuosaikūs socialistai ir 
liberalai pradėjo (kaip dabar M. Foot) 
svyruoti, tuo tarpu kai dešinieji pyko ant 
jo, nes jis buvo sužlugdęs britų inspiruotą 
jų sukilimą“.

Pažymėjęs, jog visai buvo natūralu, 
kad anuo metu bolševizmo nesuprato nei 
The TIMES, bet „kad Vakarai vis dar ne
norėjo jo suprasti per sekančius 40 metų 
Ir nesvyruodami 1945 m. atidavė Stalinui 
dar aštuonius Europos kraštus — tai bu
vo visiškai kitos rūšies „nesusipratimas“, 
nenaudojant stipresnio žodžio“. — sako 
— Sako Glėb Kerenskij.

ŪKINIŲ PASTATŲ
Jau kelerius metus gyvename tarybinio 

ūkio namuose, prie kurių nėra ūkinių pa
statų. Be jų sunku auginti gyvulius, suda
ryti sutartis dėl jų penėjimo Ir pardavimo.

Kreipėmės į ūkio vadovybę, bet gavome 
neigiamą atsakymą. Girdi, darbininkams, 
kurie gyvena butuose su patogumais, ūki
niai pastatai nepriklauso.

Ar toks požiūris teisingas? Juk pama
tuotai sakoma: jei gyveni kaime, tai ir 
gyvulį augink. Todėl prie gyvenamųjų na
mų dera pastatyti ir tinkamus ūkinius pa
status.

Z. Liškienė, A. Vaškys ir kiti Klaipėdos 
rajono Tauralaukio ūkio darbininkai — 
viso 16 parašų.

KUR ŠUTINTI BULVES?
Kone kiekviena mūsų kolūkio 'šeima pe 

ni ir parduoda gyvulius. Neturėdami tal
pių puodų ar šutintuvų negalime tinka
mai išvirti bulvių, kitų daržovių. Varstė
me ne vienos parduotuvės duris, ieškoda
mi bent paprasčiausių šutintuvų. Deja, jų 
niekur neaptikome...

Radviliškio rajono 
Mlčiurino kolūkis

I. Varna

nukreipimą į pietus, žemės 
plotų paruošimą ir kita. Ta
tai neįmanoma vykdyti, nes 
jėgos ir ištekliai turi būtį pa

AR BRITANIJOS FOOTAS YRA 
ANTRAS KERENSKIS?

Rusijos revoliucijos laikų demokratinės 
vyilausybės min. pirmininku buvo Alek
sandras Kerenskis. Jo sūnus, gyvenąs D. 
Britanijoje, stojo ginti, savo tėvo garbę, 
kai The TIMES vedamasis neteisingai nuš 
vietė A. Kerenskio vaidmenį kovoje prieš 
bolševikus.

Rimčiausias Londono dienraštis perspė
jo Britų Darbo partijos lyderį M. Footą, 
kad jis netaptų antruoju Kerenskiu (ku
ris perdavė valdžią bolševikams).

Gleb Kerensky, laiške TIMES 
jai sako:

-— Būdamas vaiku, aš taip pat 
tėvą, kad j.is nelikvidavo Lenino,
ilgiau aš stebiu Vakarų politikus bei nuo
monių formuotojus, tuo daugiau įsitikinu, 
kad jis buvo visa galva aukštesnis už dau- (greindz), n, SODYBA“, 
gelį, nekalbant apie pasimetusį aviną, kaip 
M. Foot.

1917 metais bolševizmas buvo nežinomas

redakci-

kaltinau 
bet kuo

GYVATĖS IR SAULĖ
Indijos ir Ramiojo vandenyno gelmėse 

gyvena įvairiųrūšių nuodingos vandeninės 
gyvatės. Jos dažnai patenka į žvejų tinklus 
ir užpuola žvejus. Beveik kiekvienas įkir
timas yra mirtinas. Kadangi gyvatės labai 
įvairios, sunku sukurti veiksmingus prieš
nuodžius.

Neseniai Australijos zoologai nustatė, 
kad jūrinių gyvačių agresyvumas .priklau
so nuo Saulės aktyvumo. Kai didelis Sau
lės aktyvumas, gyvatės agresyvesnės.

DIALOGAS SU KIAUŠINIU
Niujoiko (JAV) universiteto mokslinin

kai tyrinėjo, kaip perekšlė elgiasi su dar 
neišsiritusiu viščiuku, ir aptiko 11 skir
tingų garsinių signalų, teikiančių informs 
ciją apie maistą, pavojų, reiškiantdžiaug- 
smą ar nepasitenkinimą. Tais signalais — 
cypsėjimu, beldimu snapu ir kitokiais — 
vištos ir viščiukai pradeda „kalbėtis“ likus 
dviem paroms iki kalimosi. Matyt, kiauši
nyje sukauptas patyrimas padeda išsiritu- 
slems viščiukams greičiau prisitaikinti 
prie naujų sąlygų, geriau orientuotis ap
linkoj, tiksliau reaguoti į motinos signalus. 
Todėl vištos išperinti viščiukai visuomet] 
būna geriau išsivystę negu perinti inkų-] 
batoriuje.

IŠ BENDRO PLOTO
Susidėmėję perskaitėme „Valstiečių laik 

ra’ščio“ 126 nr. išpausdintą žinutę „Iš bend 
ro masyvo“ Iš tiesų gerai, kad Ukmergės 
rajono Leonpolio paukštininkystės tarybi
nio ūkio administracija skilia darbinin
kams bendrus plotus miežiams, kitoms 
kultūroms auginti, tinkamai juos įdirbti, 
kad išaugtų geras derlius.

Nemažai mūsų kolūkio pensininkų, ki
tų kolūkiečių irgi augina miežius bendra
me plote. Tai svari parama tiems, kurie 
nepajėgia patys įdirbti sklypų, nuimti der
liaus.

Deja, tuo bendru plotu mes nepaten
kinti, nes ūkio traktoriais dirvos blogai 
įdirbamos, išauga menkas derlius. Antai 
šiemet A. Bagdonavičiūtei iš 0,25 ha bend
rame masyve augintų miežių ūkis atsei
kėjo tik 141 kg nekokios kokybės grūdų. 
O kolūkietis J. Sadzevičius, pats pasisėjęs 
ir prižiūrėjęs javus, iš tokio pat ploto pri
kūlė 800 kg grūdų...

Pakruojo rajono 
„Draugystės kolūkio kolūkiečiai — 
iš viso šeši parašai.

METŲ

Pumpė- 
skulpto- 
gimimo

Skaitytojų laiškai
DĖL LIETUVIŲ SODYBOS VARDO
Jeigu Headley Park yra geografinis var

das, ir jis yra pažymėtas žemėlapiuose, 
tai mes lietuviai, Headley Park savininkai, 
galime prie to vardo dar pridėti lietuviš
ką vardą. Pavyzdžiui; LITHUANICA, 
Headley Park, Bordon, Hants. GU 35 8TE.

Gerbdamas kitų nuomonę, tuo pačiu aš 
pareiškiu ir savąją. Stasys Surgautas

JUOZO ZIKARO GIMIMO 100 
SUKAKTIS

Lapkričio 18 d. Paliukų kaime, 
nų vis., buvo kukliai paminėta 
riaus Juozo Zikaro (1881-1944)
100 metų sukaktis. Dabar jo gimtinėje — 
„Pergalės“ kolchozas, bet senesni žmonės 
pasižymėjusi skulptoilų prisimena.

Nepriklausomybės laikais J. Zikaras su
kūrė daug darbų. Karo muziejaus sodely
je buvo pastatytas jo paminklas Knygne
šiui ir Laisvės statula. Jis 
paruošęs Lietuvos monetų 
1928 m. Nepriklausomybės

Bolševikams antrą kartą 
tuvą, 1944 m. lapkričio 10 
nusižudė.

taip pat buvo 
projektą bei 

medalį.
okupavus Lie- 
d. jis Kaune

GAUDO SPEKULIANTUS
„Tiesa“ rašo, kad spekuliantą sutiksi vi

sur: turguje, parduotuvėje, pliaže, gatvė
je, stočių tuneliuose ir netgi... viešose iš
vietėse. Kaip ir visoje Sov. Sąjungoje, 
Lietuvoje prasidėjo spekuliantų medžiok
lė. Spekuliantai baudžiami nuo dviejų iki 
septynerių metų kalėjimo, dažnai su turto 
konfiskavimu.

Pastebėjau, kad valdžia skelbia konkur
są Lietuvių Sodybos vardui angliškai, čia 
nėra jokios problemos — vadinkim Lithu
anian Grange.

Nors Grange reiškia ir daržinę, kluoną, 
klėtį, bet V. Baravyko anglų lietuvių kai 
bų žodyne, spausdintame Vilniuje, 1961 
m., be jokių abejonių sakoma: „GRANGE

Taigi, mano siūlymas 
Grange“, ir manau, kad 
PIRMOJI PREMIJA!

KIEK LIETUVOJE AUTOMOBILIŲ?
Komunistinėje spaudoje rašoma, kad 

Lietuvoje 1950 m. buvo tik 460 lengvų ma 
šinų. Bet jau 1960 metais jų buvo per 
dešimt tūkstančių. 1970 metais — 32 711, 
1979 metų pabaigoje — daugiau 'kaip 
213 000, t.y. vienas automobilis 
ventojų.

D. Britanijoje tuo pat laiku 
. nas automobilis vidutiniškai

K. Valteris gyventojams.

yra „Lithuanian 
man priklauso

13-kal gy-

buvo vie- 
keturiems
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
XI. 28-29 — Baltiečių kalėdinis bazaras 
'Londone, Latvių Namuose.
XII. 4-6 — Lietuvių kultūros instituto su
važiavimas, Schloss Rennhof, Vokietija.

1982 iM.
IV. 23-25 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
V. 30 Britanijos Lietuvių Pavasario Sąskry 
dis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire. DB.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

AUKOS SPAUDAI
Kun, V. Kamaitis, S. Surgautas, ir B. 

Kijauskas po £5.00 J. Pyragas ir V. Re- 
■melLkis po £2.00.

Ačiū.

Londonas
PABALTIECIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 

BAZARAS
Šis tradicinis Bazaras įvyks lapkričio 

28-29 d. Latvių Namuose, 72 Queensbo- 
rough Terrace, Bauswater W. 2.

šeštadienį bus atidarytas tnuo 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 Šalpos darbą.

„Dainavos" Sambūrio Valdyba

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Stasys Surgautas, atvykęs iš tolimos 

Kornvalijos, buvo apsistojęs Lietuvių Na
muose ir čia atšventė savo 70 m. sukaktį.

Ilgiausių Metų ir sėkmės kovoje dėl lie
tuviško Sodybos vardo!

Bradfordas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
šeštadienį .lapkričio 28 d. 7 vai. vak Vy

ties Kilube, 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

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

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

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

Manchesteris
KLUBO NARIŲ BALIUS

Spalio 31 d. M.L.S. klubas savo patal
pose surengė narių pabūvį — balių, dalyva 
vo apie 70 žmonių, pasiskirstę dviejuose 
kambariuose. Palyginti dalyvavo tik maža

Noltinghamas
LIETUVIŠKOS VEIKLOS ŠAUNUS 

VAIZDAI
Gruodžio 13 d., įtuojau po lietuviškų 

11.15 vai. pamaldų Židinyje ten pat Man
česterio Lietuvių Filmo vienetas (J. Pod- 
voiskis, K. Steponavičius ir J. Verbickas) 
rodys įvairius garsinius spalvotus lietu
viškus filmus. Jų žiūrėti ruošiasi atvykiti 
net iš tolimų liet, kolonijų.

Maloniai laukiami visi. Reta kiekvie
nam proga pasigrožėti lietuviškom įdomy
bėm.

Wolverhamptonas
KALĖDŲ VAKARONĖ SU VAIDINIMŲ

Kalėdų antrą dieną, šeštadienlį (XII.26) 
6 vai. valk. DBLS-gos W-tano skyrius ren
gia Kalėdinį susitikimą. Programoje Vai
dinimas suaugusiems ir Kalėdų senelis su 
dovanomis mažiesiems.

Bus suvaidinta vieno veiksmo misteri
ja „Kas niekada nemiršta“, parašyta mū
sų garbingo Tautiečio Dr. J. Griniaus 
prieš metus mirusio Vokietijoje. Šiuom 
jį prisiminsime ir pagerbsime.

Vakaronės vieta „Newhampton" svetai
nė (Pub) Riches street, Whitmore Reans, 
Wolverhampton. Po programos veiks ba
ras, bus ir užkandžių. Visus narius ir sve
čius maloniai kviečiame pas mus praleisti 
šį Kalėdų vakarą.

įėjimas veltui.
Sk. Valdyba

40 — yra jaunystės senas amžius; 50 
— seno amžiaus jaunytsė.

V. Hugo

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0u 
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.

dalis narių: svečių. Jei dalyvautų visi 
nariai su svečiais, jų susidarytų apie 400, 
kurių klubas negalėtų sutalpinti.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Kupetys, tarė įžanginį žodį ir pakvietė 
A. Jalovecką palaiminti vaišių stalus, ku
riuos paruošė A, Podvoiskienė ir K. Suba- 
čienė, padėjo J. Verbickas.

Po pirmųjų tostų ir užkandžių žodį ta
rė ir klubui geros ateities linkėjo DBLS 
skyr pirm. K. Murauskas, DBLS Boltono 
skyr. pirm. H. Vainys ir kan. V. Kamaitis.

Klubo pirm. V. Kupstys padėkojo vi
siems už sveikinimus ir linkėjimus ir šei
mininkėms už puikiai paruoštą maistą. 
Visi klubui sugiedojo Ilgiausių metų. Po 
to vyko įprastinis visų pasižmonėjimas su 
linksma nuotaika ir dainomis.

Visi klubui linkime geros sėkmės ir na
šių veiklos metų.

DALYVAVO EISENOSE
Lapkričio 8 d. L.K.V. S-gos „Ramovės“ 

Mančesterio skyrius, Britų Lygos pakvies 
tas, su savo vėliava dalyvavo anglų' orga
nizacijų ir kariuomenės dalinių REMEIMB 
RANCE DAY eisenose ir prie kare už lais 
vę žuvusiems kariams paminklo (ceno
taph) padėjo vainiką, čia vainikas pade
damas jau 23-čią kartą iš eilės. Anglų ku
nigas perskaitė progai pritaikintas mal
das Ir pasakė kalbą. Orkestrui grojant, vi
si sugiedojo giesmę, organizacijos padėjo 
vainikus.

Eisenose dalyvavo 17 lietuvių. Jų būtų 
buvę daugiau, jei būtų paskelbta anksti. 
Vėliavą nešė A. Jakimavičius, su tauti
niais rūbais dalyvavo I. Glrdžiūnienė ir 
M. Bernatavičienė, vainiką su jomis pade 
jo ramovėnų pirm. K. Murauskas. Eiseną 
nufilmavo L.F.R. darbuotojai J. Podvois- 
kis ir K. Steponavičius.

Tolimesnė programa vyko Britų Lygos 
salėje. Po oficialiosios dalies vyko koncer 
tas ir šokiai. Visi buvo pavaišinti nemo
kamu alumi bei šiltais gėrimais ir užkan
džiais. Atvyko ir Salfordo meras su po
nia, kurie su visais pasikalbėjo ir pabend
ravo.

Po eisenų kan. V. Kamaitis St. Mary's 
bažnyčioje laikė lietuviškas pamaldas, ku 
riose dalyvavo daug žmonių.

Lietuviai dalyvaudami eisenose vėl gra
žiai užsirekomendavo Eccles anglų visuo
menėje ir paliko neišdildomą atminimą 
Ectf.es miesto istorijoje.

PAVOGĖ FILMĄ
Iš L.F.R. darbuotojo J. Verbicko maši

nos darbe vagis pavogė radio ir vienetui 
priklausantį Kanadoje gyvenančių A. Ta
mošaičių meno filmą originalą. A. P-kis

Škotija
MIRĖ A. ČESNAUSKAS

Lapkričio 8 d. Fort William ligoninėje, 
Škotijoje, mirė E.L. skaitytojas Antanas 
Česnauskas, sulaukęs 80 m. amžiaus. Apie 
mirtį pranešė Sunday Post (IX.22).

Palaidotas kapinėse prie Loch Leven.
P. Levandauskas

Vokietija
E. ELINAITĖS KONCERTAS 

HAMBURGE
Lapkričio 17 d., 20 vai., šv. Jono bažny

čios salėje, Hamburge, Esther Yellin davė 
piano koncertą Hamburgo lietuviams ir 
vokiečiams.

Galbūt nebūtų ir verta rašyti apie šį 
koncertą, nes Hamburge vyksta daugybė 
įvairaus žanro koncertų, jei ne E. Yellin, 
Lietuvoje ji vadinosi Estera Elinaitė, da
bar pagarsėjusi muzikė.

E. Elinaitė, būdama žydų kilmės maža 
mergytė, kaip ir daugelis jos tautiečių, 
buvo nacių uždaryta Kauno gete. Mūsų 
garsiojo dailininko ir muziko M.K. čiurlio 
nio palikuonys ją iššmugeliavo iš geto ir 
glabojo, slėpė. Negalėdami jos ilgiau išlai
kyti, atidavė Kauno vienuolėms ją toliau 
slėpti, kurios jau turėjo paslėpusios ketu- 
ilus žydų vaikus - berniukus. Ir čia na
ciams papūtė vėjas, pasiuntė savo karei
vius, kad vaikus paimtų. Keturius berniu
kus jie greit surado, bet Elinaitės nesura
do, nes ji buvo paslėpta po varpu. Vienas 
iš berniukų išplepėjo, kad „mes buvome 
penki". Tada kareiviai grįžo su valkais 
ieškoti 5-jo, ir surado Elinaitę. Staiga iš 
kažkur- atsiradęs vienuolis iškėlęs kryžių 
stojo prieš kareivius, šaukdamas dangaus 
keršto ir prakeikimo, pranašaudamas ka
reiviams liūdną pražū'Jį, jei jie sunaikins 
ne kaltus vaikus. Kareivių širdys suminkš 
tėjo ir jie paliko tuos vaikus, o juos siun- 
tusiems pareiškė, kad užduotį atliko, vai
kus sunaikino. Kaip „sunaikinti“ vaikai 
ilgiau negalėjo pasilikti pas vienuoles ir 
toliau sekė juos vargo kelias.

Po karo Elinaitė baigė Vilniaus muzikos 
koncervatoriją. Kaip labai talentinga tuo
jau buvo priimta į valstybinį simfonijos 
orkestrą, kur ji dirbo iki išvykdama iš 
Lietuvos. Visų lietuvių ji buvo labai myli
ma, nes ir iš išvaizdos yra labai graži. Ši 
maloni ir simpatiška pianistė yra įaugusi 
lietuvių žemėje, jos papročiuose. Ir lietu
vių kultūriniame gyvenime. Pasinaudoda
ma žydiška kilme, ji galėjo išvykti į Izra
elį. Dabar' ji su koncertų ciklu lankosi V. 
Europoje. Jau koncertavo Paryžiuje, Vie
noje; o iš Hamburgo išvyko į Olandiją. JI 
jau yra pasiekusi pasaulinio garso.

Elinaitės koncerto Hamburge programa 
sudarė Franz Schufoerto ir Fredrich Cim
pino kūriniai.

Be gausių plojimų, lietuviai ją apdovano 
jo gėlėmis. JI buvo labai laiminga, nes 
myli lietuvius ir pažadėjo dar kartą jiems 
koncertuoti.

Sekančią dieną, lapkričio 18, Hamburgo 
latviai šventė savo nepriklausomybės pa
skelbimo šventę. Nors Hamburgo latviai 
skaičiumi yra gausūs V. Vokietijoje, 
beit minėjimas buvo kuklus: Pamaldos šv. 
Petro pagrindinėje bažnyčioje, šventės 
tąsa parapijos salėje su paskaita, kurią 
skaitė Latvių Cenro Komiteto pirmininkas 
Cipulis, sveikinimai, eilėraščių deklama
vimas, skaidrių rodymas iš prieškarinės 
ir dabartinės Latvijos; be to, lafvių veik
la tremtyje. I. Sragauskis

Vokietijos spaudoje
TAIKOS GLĖBYJE

Klaus Besser vokiečių laikraštyje Bild 
am Sontag (1.11.81 rašo:

— Baltijos jūrą, kurios strategiškai svar 
tiąją dalį susirūpinę suomiai vadina „Suo
mijos krūtinė“, sovietai dabar perkrikišti- 
jo „taikos jūra“, nes,, kaip žinoma, rusai 
vien tik taiką skleidžia ir socializmas galį 
būti statomas tiktai taikingai, kaip dabar 
Afganistane.

Dabar sovietai vėl davė mums vokie
čiams gerą pamoką tema „taika, pagarba 
kitų valstybių suverenumui ii- neutralite
tui ir kaip tik pačiam vidury „taikos jū
ros", kur budi sovietų povandeniniai lai
vai.

Pirmoj eilėj yra labai taikinga kursuo
ti su dideliu karo laivynu po „taikos jū
rą“, saugojant vargšus švedus ir prižiū
rint suomių dorybę. Tokiu būdu buvo la
bai malonu matyti, kokie dideli pulkai ka
reivių galėjo būti išlaipinti iš „taikos jū
ros“ laivų prie Lenkijos sienos per rudens 
manevrus, žinoma, grąsa lenkų suverenu
mui buvo ne kas kita kaip gryna pagarba 
taikai, (raudonai taikai, aišku savaime).

Taip pat buvo labai malonu, kad sovie
tų povandeninis laivas — be abejo su tai
kingu tikslu iššnipinėjo naująją švedų 
minų sistemą — visai paprastai įsibrovė 
į neutralios kaimyninės valstybės pakran
tę. Tas, suprantama, tiktai pademonstruo
ja, ką didysis brolis Kremliuje vadina ger 
bimu tarptautinių teisių „taikos jūroje".

Išvada mokinukams: neutralitetas ne
apsaugo nuo didžiojo brolio! Sovietų im
perializmas viešpatauja ir „taikos jūro
je“! Tai yra ir liks riešuto branduolys, tą 
Ir kancleris Schmidt iš naujo patirs per 
Brežnevo apsilankymą: taikus visuomet 
turi būti kas kitas — šiuo atveju Baltijos

Laiškas iš Venecuelos
VIEŠNIA Iš ARGENTINOS — ARIADNE JOČYTĖ

Neseniai, grįždama iš Kolumbijos, kur 
dalyvavo „Miss Teenager" grožio konkur
se, į Caracaso miestą atvažiavo lietuvių 
kilmės madų pozuotoja dainininkė, Ariad
ne Jočytė. Nors mūsų viešnia yra gimusi 
ir užaugusi Argentinoje, ir tiktai jos se
neliai buvo gimę Lietuvoje, yra susipra
tusi lietuvaitė ir tą pareiškia, kai tam yra 
proga.

Ariadne Jočytė modeliuoja drabužius ir 
šalia to ji dažnai pasirodo Argentinos Te
levizijoje. Gamta ją yra apdovanojus kla
sišku grožiu, kas davė Ariadnai galimybę 
užimti aukštas vietas jau keliuose konkur 
suose.

Šalia savo darbo, Jočytė taip pat stu
dijuoja anglų kalbą ir dramą. Iš tikrųjų, 
pagal jos gabumus galima būtų iš jos lauk 
ti geros artistės kada nors ateityje.

Ariadnes ypatybė tačiau nėra jos tipiš
kas lietuviškas grožis, bet jos balsas ir 
vaidybos talentas. Nors Jočytė jau antrą 
kartą atvažiuoja į Venezuela, tačiau tai 
buvo pirmą sykį kad ji buvo pakviesta, 
lietuvių jaunimo pastangom, pravesti vi
są vakaro programą visai savarankiškai. 
Buvo išnuomuotas geras naktinis klubas, 
panašus į elegantišką barą, kur galima 
buvo susitikti su pažįstamais ir pasiklausy 
ti dainininkės.

Ariadne Jočytė, bent pagal mano paty
rimą, yra ne kasdieninė asmenybė. Dai
nuoja ji ir lietuviškai ir ispaniškai, pati 
akomponuodama sau gitara. Jos baisas 
stiprus ir laibai malonus. Tačiau jos dau
giausia patraukianti ypatybė yra sugebė
jimas perduoti atitinkamą dramatišką 
momentą, apie kurį ji dainuoja. Jos dai
nos tikriausiai galima būtų pavadinti ka
ladėmis, ir jose atsispindi žmonių indivi
dualūs pergyvenimai. Tokiu būdu kiek
vienas žmogus gali suprasti tuos jausmus, 
apie kuriuos ji dainuoja, jeigu, žinoma, iš 
viso klausytojas nebijo savo nuosavų jaus 
mų. Štai ji dainuoja apie nelaimingą mei
lę, apie emigranto vargą, apie paliktą 
žmoną, apie atsiskyrimo dramą, apie sa- 
vižudystę ir mirtį. Taip pat dainuoja ir 
apie įsimylėjimą, apie pasilinksminimą ir 
apie laimę. Jos repertuaras yra įvairus ir 

kraštai, bet neužilgo ir Vakarų Vokietija.
Šnipinėjimas, pažeidimas kitų valstybių 

teisių — tas viskas yra leista sovietams. 
Bet tegul pamėgina tą padaryti Vakarai 
— tada tas tampa prasižengimu prieš tai
ką, tada turime reikalo su imperializmu, 
prieš kurį reikia kovoti.

Bet, iš trečio požiūrio, sovietai ro
do pavyzdingą elgesį: vietoj leidimo savo 
kapitonui prašyti švedų pagalbos,, jis pa
liktas be tikslių nurodymų, Kremlius ge
riau rizikuos nervų kovą su kaimynu „tai
kos jūroje“ vietoj aiškaus atsiprašymo, 
kad tik neduoti Maksvai vis dar draugiš
kiems švedams progos patirti, ko ieškojo 
sovietų povandeninis laivas švedų pakran
tėse.

Išvada neakliems: „taikos jūra" tapo šal 
to karo jūra, kur egoistinė jėgos politika 
nevaržoma Ir nepripažįsta net savo pripa
žintų taisyklių. Šitą įvykį reikia įsidėmėti.

paša n YJt:
— Teniso čempionas B. Borg švedų 

spaudoje puolamas už atidėliojimus atlik
ti karinę prievolę.

— Europos parlamento narys B. Key 
siūlo uždrausti vėžlių importą, nes apie 
80.000 per metus jų žūsta transporto laiku.

— Britų prekybos balansas su kitais 
kraštais per spalio mėn. davė 316 mil. sva 
rų pertekliaus.

— „Dėl politinių problemų“, Kinija nu
tarė daugiau nebesvarstyti paduotųjų ves 
ti kitataučius prašymų.

— New Yorke suimtas meno krautuvės 
savininkas, kuris lange išstatė 95.000 sva
rų vertės pavogtą paveikslą.

— Rytų Vokietijos mokslininkai nori pa 
gaminti ir daro jau bandymus atminčiai 
stiprinti tablečių, kurios taip pat paleng
vins išmokti norimų dalykų.

— Praėjusią savaitę Gam'bljoje prasidė
jo teismas 933 asmenų, kurie prisidėjo 
prie liepos mėn. perversmo.

— D. Britanija davė JAV leidimą Kari
bų jūroje tikrinti po britų vėliava plau
kiančius laivus, .tariamus narkotikų kont
rabanda.

— Tarptautinis strateginių Studijų Ins
titutas Londone paskelbė, kad, kilus ka
rui Europoje ir susprogdinus 10 .pirmųjų 
branduolinių užtaisų, žūtų apie 200 mil. 
žmonių. 

PREMIJA PROF. J. ŽILEVIČIUI
JAV LB Kultūros taryba spalio 15 d. 

posėdyje nutarė 1981 metų muzikos pre
miją (1000 dol.) skirti lietuvių muzikos 
patriarchui Juozui Žilevičiui. Premija bus 
įteikta 1982 m. gegužės 22 d. premijų 
šventėje Detroite, JAV.

GAISRAI (LIETUVOS KAIME
Plokščių kolchoze per gaisrą sudegė ver 

šidė su 30 veršelių. Iš viso Lietuvos res
publikoje per 10 mėnesių šiais metais kilo 
847 gaisrai. Ugnis sunaikino vertybių už 
759 tūkstančius rublių.

gerai balansuotas. Būdinga jai yra tas, 
kad kiekviena daina yra prieinama kiek
vienam žmogui, neatsižvelgiant į jo tau
tybę. Jose nėra nieko heroiško, nieko di
dingo, kaip tikros liaudies dainos, kurios 
klausytojui yra prieinamos tiktai per jo 
tautiškus — patriotinius jausmus. Šičia 
kontaktas su klausytoju yra tiesioginis ir 
jos dainavimu gali džiaugtis lygiai taip 
pat lietuviški patriotai, kaip ir jų vaikai, 
būtent jaunimas.

Įdomu lietuviams yra ir tas, kad nors 
Ariadne Jočytė silpnai kalba lietuviškai, 
tačiau dainuoja ji beveik be jokio svetimo 
akcento, švaria ir aiškia lietuvių kalba.

Reikia pripažinti, kad toks asmuo, kaip 
dainininkė Jočytė, kuri dainuoja univer
saliai visiems prieinamas lyriškas bala
des, vienodai sužavi savo publiką. Tokiu 
būdu sujungia ir senus ir jaunus, ir emig 
rantus, ir politinius pabėgėlius, — paga
liau ir lietuvius išeivius, ir lietuvius Lie
tuvoje. Lietuviams labai reikia tokių ele
mentų, kurie gailėtų sujungti jausmus, ne
žiūrint į visus mažus susiskaldymus, ypač, 
išeivijoje. Tokiu būdu vertėtų paremti šį 
natūralų mūsų tautos talentą ir duoti mer 
gaitei sąlygas studijuoti ir tobulinti savo 
balsą. Tinkamose sąlygose Jočytė galėtų 
tapti tokio masto dainininkė, kaip buvo 
Marlene Dietrich, ir gal net galėtų pasiek 
ti jos aukštumo.

Pagaliau nėra jokios abejonės, kad 
Ariadne Jočytė veikia kaip magnetas į 
mūsų jaunimą ir gali sėkmingai konku
ruoti su visais tarptautiniais estradiniais 
dainininkais. Vertėtų visose lietuvių ko
lonijose, kur yra lietuviško jaunimo, iš
garsinti Jočytės vardą ir pakviesti ją kon 
certuoil. Lietuviško jaunimo susidomėji
mas bus garantuotas.

Šalia to vertėtų rimtai pagalvoti apie 
Jočytės plokštelės išleidimą. Ji dainuoja 
neblogiau už Joan Baez, ar Soledad Bravo. 
Tokiu būdu ji gali patikti įvairioms au
diencijoms už lietuvių ribų. Galima išgar
sinti lietuvių vardą ir garbę ten, kur mes 
turim mažiausia galimybių, būtent tarp 
pasaulio ir mūsų jaunimo.

Dr. Marina Gorodeckaitė-Tarulienė

VERTINGAS LEIDINYS ANGLŲ 
KALBA

Paryžiuje leidžiamas trimėnesinis žur
nalas apie Rytų krikščionių būklę, Chre
tiens de L'est, 1980 m. paskyrė vieną nu
meni išimtinai Lietuvos katalikams.

Šis leidinys susilaukė ypatingai teigiamo 
atgarsio plačioj lietuviškoj spaudoj. P. 
Gaučys taip rašė: „Tai tikrai pavyzdingas 
tokio pobūdžio leidinys, sakyčiau minia- 
tūrinė enciklopedijėlė apie Lietuvą bend
rai ir specialiai apie katalikus... Toks pre
cizinis leidinukas būtų naudinga turėti 
ir anglų kalba, nes kai amerikiečiai stu
dentai ar moksleiviai kreipiasi į mūsų 
'įstaigas, prašydami apie Lietuvą, neturime 
po ranka trumpo, bet išsamaus ir pigaus 
leidinio jų prašymui patenkinti..."

Chretiens de L'est leidinys apie Lietu
vos katalikus jau išverstas į anglų kalbą 
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos bend
radarbės Vitos Matusaitienės.

Knygutė, pavadinta CATHOLICS IN 
SOVIET-OCCUPIED LITHUANIA, duoda 
išsamią lietuvių tautos bei Lietuvos kata
likų istorinę apžvalgą anglų kalba. Įvai
rios iliustracijos puošia šį 120 psl. leidinį 
— jų tarpe Lietuvos krašto bei vyskupijų 
žemėlapiai, nuotraukos, vaizduojančios 
persekiojimo faktus okupuotoj Lietuvoj, 
demografinių statistikų lentelės, ir t.t.

Leidinys nagrinėja Lietuvos Bažnyčios 
vystymąsi nuo 1251 iki 1940, apibūdinant, 
kaip tikėjimas Lietuvoj gimė, augo, kles
tėjo ir dabar yra persekojamas.

Išdėstyta dabartinė tikėjimo būklė Lie
tuvoj. Pateikiamos žinios apie dvasiškių ir 
ryžtingųjų tikinčiųjų religinį persekioji
mą. Vaizdžiai atpasakojama valdžias per
sekiojimo priemonės prieš Lietuvos tikiu 
čiuosius, naudojant ištraukas iš Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų.

Šį leidinį galima gauti už 2 dol. auką 
per LITHUANNIAN CATHOLIC RELI
GIOUS AID, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, New Yorke, 11207, USA.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — gruodžio 6 d., 12.30 vai.
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., f 

Liet. Židinyje.
Mančesteryje — lapkričio 29 d., 12.30 vai į 
Leigh — gruodžio 6 d., 5 vai.
Eccles — gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Mačesteryje — Kalėdų I d„ 12.30 vai
Nottinghame — gruodžio 8 d., švč. Marijos

Nekalto Prasidėjimo šventėj, 8.30 vai. ry 
te Židinyje.

Nottinghame — gruodžio 20 d., 1115 vai, 
Židinyje.

Derbyje — gruodžio 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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