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BALTIJOS RESPUBLIKOS
PASAULIO SPAUDOJE

Pastarųjų dviejų savaičių laikotarpyje 
pasaulio spauda vėl prisiminė Baltijos 
respulbllkas. šį kartų susidomėjimų jomis 
sukėlė Stockholmo pranešimas apie Sov. 
Sąjungos miestuose, ypač Estijos sostinė
je Taline, disidentų išplatintas skrajukes, 
kuriomis buvo raginama gruodžio 1 d. su
stabdyti pusei valandos judėjimų.

Tą žinią pakartojo anglių, vokiečių, ita
lų ir kt. laikraščiai, paminėdami disidentų 
sąjūdį Baltijos respublikose ir pavergtųjų 
tautų siekimus.

Gruodžio 2 d. tie patys laikraščiai turė
jo, deja, pripažinti, kad streikai Sov. Są
jungoje retai pavyksta. Italų laikraščio 
LA STAMPA Maskvos korespondentas pra 
nešė, kad Taline streikas nepavyko ir vie
nas, ar du jo organizatoriai buvo suimti.

Laikraštis sako, kad streiką organizavo 
Estijos demokratinis sąjūdis, kuris norė
jo tuo būdu pareikšti protestą prieš eko
nomines sąlygas respublikoje, prieš rusi
fikaciją ir už Estijos pasitraukimą iš Sov. 
Sąjungos.

Vienas estas paaiškinęs amerikiečiui 
žurnalistui kodėl streikas neįvyko: ,.pra
dėsi protestą, atsisakydamas dirbti, ir 
baigsi — gavęs kitą darbą Sibire...“

Streikas neįvyko, bet pasaulis vistiek 
dar kartą prisiminė Baltijos tautas, sie
kiančias išsilaisvinti iš Sovietų vergijos.

ATVIRAS LAIŠKAS BREŽNEVUI
Ryšium su L. Brežnevo atvykimu j Bo

ną, Vakarų Vokietijos spaudoje buvo pa
skelbtas keletas atvirų laiškų TSRS Ge
neraliniam Sekretoriui, tarp jų buvusio 
Afganistano Ministro Pirmininko Muha
medo Jusofo „Palikite Afganistaną“; ir 
Frankfurte veikiančios tarptautinės žmo
gaus teisių gynimo organizacijos (pirm, 
med. m. dr. Gnauk'as „Kova už taiką — 
tai kova už žmogaus teises“. Pastarajame 
taiške rašoma:

„Jūs vėl atvykstate į mūsų šalį kalbėti 
apie taiką, pasitikėjimą, bendradarbiavi
mą. Ar galime tikėti Jūsų žodžiais? Po pa
skutinio apsilankymo 1978 metais Jūs pra
dėjote karą Afganistane, šiuo metu Jūs 
grąsinate lenkų tautai. Jūs tęsiate ginkla
vimosi varžybas ir turite pačią galingiau
sią armiją pasaulyje.

Apginkluoti atominiu ginklu tarybiniai 
povandeniniai laivai prasiskverbia į ne
utralių šalių vandenis. Jūsų pačių šalyje 
yra pažeidžiamos elementariausios žmo
gaus teisės. Jūs ištrėmėte Nobelio premi
jos laureatą akademiką Sacharovą. Hel
sinkio grupės bei Nepriklausomų profesą- 
jungų narius uždarėte į koncentracijos sto
vyklas ir psichiatrines ligonines. Krikš
čionys, kurie praktikuoja savo tikėjimą, 
ir tautinės mažumos, kaip Rusijos vokie
čiai, žydai bei Krymo totoriai yra itin 
žiauriai represuojami.

Jūs esate atsakingi už Vietnamo ir 
Kambodžos tautų engimą. Jūs atsakote už 
Mirties Sieną, einančia per mūsų šalį, už 
6.000 politinių kalinių Baucene, Brander- 
burge, Hohene, Kotbuse. Jūs atsakote už 
mirties automatus SM 70 (ant Rytų ir Va
karų Vokietijos sienos). Jūs negalite įro
dyti savo taikingumo. Kalbos apie taiką 
įtikintų, jei Jūs: pasirūpintumėte nuimti 
mirties automatus SM 70; leistumėte iš
vykti vokiečiams iš TSRS; paleistumėte 
Nobelio taikos premijos laureatą A. Sa
charovą; liautumėtės grąsinę lenkų tau
tai; išvestumėte savo kariuomenę iš Afga
nistano!

Tik šitai 'įvykdę galėtumėt laimėti žmo-

Eglė, žalčių karalienė, R. Antinio skulptūra Palangos parke

nių pasitikėjimą bei simpatijas.
Afganistano buvęs Ministras Pirminin

kas Muhamedas Jusofas, išskaičuodamas 
Sov. Sąjungos padarytą žalą jo šailiai, sa
vo laišką užbaigia sekančiai: „Ponas Ge
neralini Sekretoriau, jei Jūs iš tikrųjų esą 
te užinteresuotas taika bei įtempimo ma
žinimu, tepavirsta Jūsų žodžiai darbais: 
atitraukite savo kalius iš Afganistano tuo 
parodydamas taikingumo valią. Galiu Jus 
užtikrinti, jog afganai patys sugeba tvar
kytis savuose namuose...“ V.

DAR VIENAS STREIKAS VARŠUVOJE
Varšuvos ugniagesių mokyklos streikui 

užsitęsus, mokyklos rūmus apsupo milici
ja. Mokykloje yra apie 340 kadetų, kurie 
reikalauja, kad mokykla būtų demilitari
zuota. Lenkijos komunistų valdžia su tuo 
nesutinka. Pagal esamą tvarką, Lenkijos 
ugniagesiai yra įjungti į krašto saugumo 
sistemą. Todėl ugniagesiams neleidžiama 
streikuoti.

Gruodžio 1 d. prie streikuojančių kade
tų prisidėjo Varšuvos transporto darbinin
kai, užbarikadavę tramvajų vagonais pri
važiavimą prie mokyklos.

KARIUOMENĖ PRIEŠ UGNIAGESIUS
Lenkijos valdžia panaudojo kariuomenę 

ugniagesių aukštosios mokyklos kadetų 
streikui sulaužyti. Tokiu būdu gruodžio 2 
d. streikas, kuris tęsėsi 8 dienas, buvo lik 
viduotas. Per kariuomenės ir milicijos puo 
Urną, mokykloje buvo suimta keliolika ak
tyvistų.

Puolant mokyklą buvo panaudoti matūn 
sparniai, kurie nusileido ant mokyklos 
stogo, ir specialūs milicijos daliniai, ku
rie sulaužė uždarytus vartus ir perlipo per 
dviejų metrų aukščio metalinę tvorą. Kai 
kurie milicininkai buvo ginkluoti automa
tiniais šautuvais, bet puolimui buvo pa
naudotos tiktai ašarinės dujos.

Kadetai, kurie buvo užsidarę mokyklo
je, buvo sutarę nesipriešinti. Milicija juos 
išsivežė autobusais, bet vėliau paleido.

Solidarumo lyderis Lech Walęsa kreipė
si į savo organizacijos skyrius, kad būtų 
pasiruošę streikui, bet patarė susilaikyti 
nuo savavališku veiksmų.

JTO GEN. SEKRETORIAUS RINKIMAI
JTO Saugumo Tarybai per visą mėnesį 

negalint susitarti dėl kandidato !į Genera
linio Sekretoriaus vietą, ligšiolinis gen. 
sekretorius dr. Kurt Waldheim gruodžio 
3 d. pareiškė, kad jis savo kandidatūrą 
atsiima. Prieš jį balsavo komunistinė Ki
nija, turinti kartu su JAV, Sov. Sąjunga 
ir D. Britanija veto teisę.

IRANAS LAIMĖJO VIENĄ MŪŠĮ
Iranas paskelbė, kad lapkričio 29 d. ko

voje piie Bostano, Chuzestano provincijo
je, iraniečiai užmušė 1000 iraniečių ir pa
ėmė nelaisvėn dar 1300 kareivių.

Šioje naftos šaltiniu provincijoje Iranas 
atsiėmė 70 kaimų ir atstūmė Irako kariuo 
menę 10 km. į vakarus nuo Bostano, kur 
Irako - Irano siena buvo prieš praeitų 
metų Irako puolimą.

Pastaruoju laiku Irano kariuomenė lai
mėjo kelis mažus mūšius Irako fronte.

LENKIJOJE PABRANGO DEGTINĖ
Nuo gruodžio 1 d. Lenkijoje svaiginamų

jų gėralų kainos pakeltos iki 80 nuošimčių. 
Vienas litras degtinės dabar kainuoja 735 
zlotų. Lygiai pabrango vynas ir alus.

Solidarumo lyderis Lech Walęsa, kriti
kuodamas valdžios potvarkį, pasakė, kad 
profesinės sąjungos dėl to neskelbs strei
ko.

BOMBA SIRIJOS SOSTINĖJE
Sirijos sostinės Damasko priemiestyje 

sprogusi bomba užmušė 64 žmones ir su
žeidė 135. Taip užmuštų buvo daug karei
vių ir vaikų. Sirijos valdžios oficialus 
pranešimas sako, kad nusikaltimą padarė 
Musulmonų Brolija, dešiniųjų organizaci
ja, kur per pastaruosius tris metus kelis 
kart bandė nuversti prez. Asado režimą.

PRASIDĖJO ŽENEVOS DERYBOS
Gruodžio 1 d. Ženevoje prasidėjo bran

duolinės ginkluotės derybos tarp Sovietų 
ir JAV delegacijų. Sutarta, kad derybos 
turi vykti prie uždarų durų. Delegacijos 
pasiruošė ilgeniam pabūviui gražiame 
mieste.

SUDUŽO KELEIVINIS LĖKTUVAS
Jugoslavų keleivinis lėktuvas DC 9, 

skridęs iš Liublianos į Korsikos salą, su
dužo į šv. Petro kalną Prancūzijos saloje. 
Žuvo 174 keleiviai ir įgula.

JUGOSLAVAI NUTEISĖ KROATUS
Jugoslavijos teismas nuteisė katalikų 

kunigą Josip Devcicą ir rašytoją Zlatko 
Tomcicą dviem mėnesiams kalėjimo už 
ginčą su komunistų valdžia dėl naujos baž 
nyčios.

šiais metais Krovatijoje buvo nuteisti 
kalėjimo bausmėmis keli disidentai už 
nacionalizmą, kuris yra skaitomas dideliu 
nusikaltimu Jugoslavijos federacijoje.

NUTEISTAS UŽ SUIMTŲJŲ 
KANKINIMĄ

Turkijos karo teismas nuteisė policijos 
viršininką 14-kai metų kalėjimo už nukan 
kinimą suimtojo, kuris buvo pagautas li
pinant proklamacijas. Kartu su policijos 
viršininku, teisiami buvo 89 saugumo pa
reigūnai.

Turkijos valdžia pakartotinai perspėjo, 
kad suimtųjų kankinimas nebus toleruo
jamas.

Pastarųjų trijų mėnesių laikotarpyje 
Turkijos saugumo organai suėmė 485 te- 
roi'lstus ir rado 1638 ginklus, kurių daugu
ma buvo užkasta žemėje.

SOVIETAI SIEKIA SUSKALDYTI 
VAKARUS

Amerikos ginkluotės žinovas Eugene 
Rcstow, paskaitoje Angliškai kalbančiųjų 
tautų draugijai Londone pasakė, kad Sov. 
Sąjunga stengiasi „atkabinti“ J. Amerikos 
Valstybes nuo Europos. Jis pasakė, kad 
šiandien padėtis yra žymiai pavojingesnė 
negu buvo 1930-taisiais metais. Sov. Są
jungos išsiplėtimas nuėjo per toli.

Nušvietęs dabartinį ginkluotės stovį Eu 
ropoję, E. Rostow pasakė, kad derybos su 
Sov. Sąjunga yra sunkus sportas. Sov. Są
jungai nepavyks suskaldyti Vakarus ir su 
stabdyti jų gynybos modernizavimą.

TARPININKO VAIDMUO
Prieš prasidedant Ženevoje branduoli

nių ginklų apribojimo deryboms, britų 
„The Times“ savo vedamajame rašė:
—Pono Schmidto Brežnevo vizito Bono

je pravedimas, Rytų - Vakarų santykiuose 
V. Vokietijai teikia 'teisę prilimti centrinį 
vaidmenį ir tuo pačiu pradėti naują ir 
įdomią fazę pokarinėj diplomatijoj. Žene
voje .prasidedančiose derybose, Schmidtas 
bus tas trečiasis neaklvaizdus asmuo, kurį 
abi pusės turi įtikinti savo argumentų 
teisingumu ir per jį gali bandyti daryti 
viena kitai spaudimus. Jeigu derybos atsi 
durtų sunkumuose ponas Sshmidtas būtų 
tinkamiausias tarpininkas. Ar jis tai jau 
daro, kol kas nėra svarbu, bet faktas, kad 
tai jis galėtų atlikti.

duoliniį apsiginklavimą ir tvirtai atmetė 
Brežnevo siūlomąją moratoriumą, kuris 
paliktų esamąsias sovietų raketas toj pa
čioj vietoj, o sustabdytų NATO tolimesnį 
pasiruošimą netikėtumams. Dar geriau, 
jis aiškiai pabrėžė, kad, nesusitarus, NA 
TO branduolinės raketos bus i šstatytos 
krašte, ir jokia vokiečių vyriausybė tai ne

pakeis. Jeigu rusai dabar yra įtikinti, o ste 
belojai Bonoje tiki, kad jie yra, susitari
mui atsiranda daugiau vilčių. O jei rusai 
ir toliau galvotų, kad protestai Vakaruose 
gali sustabdyti raketų išdėstymą, jiems 
nebūtų reikalo rimtai derėtis. Dabar, jei
gu ištikrųjų, jie nori sumažinti branduo
linius ginklus Europoje, turi suprasti, kad 
tai gali būti pasiekta tik derybomis.

PASAULYJE
— Vakarų spaudoje jau rašoma apie 

prez. Reagano ir Brežnevo pasimatymo 
galimybes kitais metais.

— Sovietų Sąjungoj įvesti nauji suvar
žymai žydams. Smarkiai sumažintas vizų 
skaičius. 1980 m. spalio mėn. buvo leista 
išemigruoti 3.000, o šiais metais per tą patį 
mėnesį tik 300. Taip pat milicija pradėjo 
konfiskuoti žydų religines knygas, maldak 
nyges ir žvakides.

— Kinija atidėjo krašto konstitucijos 
peržiūrėjimą. Pekino radijas ir televizija 
pranešė, kad tą darbą atlikti paskirtasis 
komitetas prašė Liaudies kongreso (Kinų 
parlamento) skirti daugiau laiko.

— Kitais metais britai iškels savo karo 
laivą „Mary Rose", 1545 m. paskendusį 
negilioj vietoj prie Portsmouth. Darbai 
jau prasidėjo. Pradžiai dv.i patrankos, vie 
na 2 su puse tonų sunkumo, kuiios stebė
tinai gerame stovyje.

— Ispanijos senatas nutarė paduoti įs
tojimo j NATO prašymą. Ji bus šešiolikta 
tai organizacijai priklausančiųjų valsty
bių.

— Britai išrado sapnų kontrolės mašiną, 
kuri kitais metais pasirodys rinkoje ir kai 
nuos 99 svarus. Tai bus didelis palengvi
nimas tiems žmonėms, kurie miegodami 
blaškosi ir pergyvena baisius sapnus.

— Irano valdžia įsakė savo diplomatams 
užsienyje nepratęsti pasų ir laikyti juos 
negaliojančiais tų užsienyje gyvenančių 
piliečių, kurie yra Bahai religijos ir nusi
statę prieš dabartinę santvarką.

— Neramumai Ugandoje nesibaigia. Už 
bandymą įsteigti partizanų apmokymo sto 
vykią, suimta 15 asmenų, iš kurių vienas 
yra parlamento narys.

— Rumunijoj iš pareigų atleisti trys 
aukšti komunistų pareigūnai. Taip pat 
paneigti gandai, kad prez. Ceausescu bu
vo priverstas pats vykti į kasyklų rajoną 
raminti angliakasių.

— Jeigu britų vyriausybė nepakeis da
bartinės savo ekonominės politikos, tai 
ekonominis sustingimas ir bedarbių didė
jimas tęsis dar keliolika metų. Tokią iš
vadą praėjusią savaitę savo apžvalgos lei
dinyje padarė Tautinis ekonomijos insti
tutas.

— N. Zelandija pranešė, kad lapkričio 
11 d., Ramiajame vandenyne, prancūzai 
susprogdino branduolinį užtaisą.

— Britų spaudoj spėliojama, kad buvu
si vaikų filmų žvaigždė Shirley Temple, 
kuri dabar yra 53 metų, Baltuosiuose Rū
muose gali gauti protokolo Šefo pareigas.

— Argentina išleido 1 mil. .pesų bankno
tą (vertė — 46 svarai).

— V. Vokietija turėjo didžiausią savo 
istorijoj mėnesinį (spalio mėn.) prekybos 
balanso perteklių — 5.3 milijardus mar
kių.

— Sovietų Sąjunga siūlo V. Vokietijai 
įvesti geležinkelio — jūrų keltų susisie
kimą. Keltai kursuotų tarp Klaipėdos ir 
V. Vokietijos uostų.

— Keturios Liverpoolio miesto gatvės 
pavadintos buvusios garsiosios Beatles 
dainininkų grupės dalyvių vardais.

— D. Britanijoje, netoli Doncasterio, 
vagys pavogė prie namo pastatytą 7 m. 
ilgio garažą.

— Didžiausia Europos Bendruomenėje 
bedarbė yra Belgijoje — 12%. Finansinė 
krašto padėtis labai bloga, kad vos tik už
tenka išmokėti bedarbiams savaitines pa
šalpas.

— Pietų Afrikoje suimta 12 profesinių 
sąjungų vadų ir nemaža studentų akty
vistų.

— Jungtiniame arabų emirate 4 mėn. ka 
Įėjimo nubausti du britai, kurie iš negy-
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Petras ir Melita Varkalai

Iki tam tikro laipsnio, tas vaidmuo pri
mestas ponui Schmidtui, nes jo visuome
nė yra pati svarbiausia, kurią reikia įti
kinti prisiimti branduolinių ginklų išdės
tymą krašte, jeigu derybos nepavyktų. 
Taip pat yra svarbu, kad jis buvo pirma
sis Vakarų lyderis, kuris atleido Brežne
vą iš po Afganistano invazijos įvestojo 
karantino. Tai darydamas, Schmidtas ėmė 
si rizikos būi.1 JAV apkaltintas nelojalu
mu santarvei, ypač kai amerikiečiai yra 
nepatenkinti jo susitarimu su sovietais 
gamtinių dujų projektu, bet to, vizito pa
sekmės rado daugiau naudos, negu blogio.

Ištikrųjų Schmidtas atvirai kalbėjo su 
Brežnevu. Jis iškėlė Afganistano invazijos 
pesekmes Rytų-Vakarų santykiams, o ga
lutiniame komunikate dar kartą paminė
jo tą kraštą, kartu su svarbiu pareiškimu, 
kad „krizės ir konfliktai įvairiose pasaulio 
dalyse yra reikalas ne tik paliestųjų vals
tybių, bet gali turėti neigiamas išdavas 
visai 'tarptautinei padėčiai“. Priimdamas 
Brežnevą, jis nutraukė tą Afganistano in
vazijos ir Rytų-Vakarų santykių sąryšį, 
bet Ir amerikiečiai jau buvo pažengę tą 
linkme, sutikdami eiti į ginklų kontrolės 
derybas. Svarbiausias dalykas, kad ponas 
Schmidtas nepaliko tos problemos nuoša
liai. Jis iškėlė teisybę apie sovietų bran-

Tačiau rusų lyderiai taip pat turi būti 
įtikinti, kad prezidentas Reaganas nori 
rimtų derybų. Jie nepatenkinti ir pasime
tę dabartinės JAV politikos pasikeitimuo
se, nepasisekimu patvirtinti Salt II sutar
ties ir Reagano rinkiminės kompanijos re
torika. Jie yra seni žmonės, kurie negalė
tų susidoroti su didesniais pasikeitimais, 
ir ištikrųjų suprasti užsienio kraštus. Kai 
Vakarų europiečiai yra sumišę dėl Vašing 
tono, tai Kremlius turi būti keletą kartų 
daugiau pasimetęs.

Čia vėl ponas Schmidtas bandė įsiterp
ti kaip aiškintojas, kad sovietų ir amerikle 
čių administracijos dabar yra tikrai pasi
ruošusios derėtis.

Prie šio naujo ir svarbaus vaidmens, 
Vokietija turi dar priprasti, ir tai turi pa
vojų. Būtų geriau, kad dvi pasaulio jėgos 
suprastų viena kitą be tarpininko. Atme
tus tai, būtų geriau turėti be tokių ypa
tingų tautinių Interesų europinį reikalų 
aiškinoją. Tačiau šiuo metu ponas Schmid 
tas daro naudingą darbą tokiam vaidme- 
ny, kuris atsirado daugiausia dėl didžiųjų 
jėgų nesutarimo. Jis turi būti atsargus, 
nes vidurio pozicija gali būti suprasta 
kaip pradžia Vakarų Vokietijos išsisuki
nėjimo, — baigia „The Times“.

venamų senų namų išsiėmė senoviškas du
ris.

— Indijos — Pakistano santykiams pa
blogėjus ir vėl prasidėjus pasienio insiden 
tams, sovietų laivyno viršininkas admiro
las Gorškovas buvo nuvykęs . Indiją tar
tis ginklų pristatymo reikalu.

— Per pirmuosius 9 šių metu mėnesius 
D. Britanijoje lankėsi 9.100.000 užsienie
čių. Per tą patį laiką 15.580.000 britų buvo 
išvyko į kitus kraštus.

Praėjusiais metais užsienio turistai įve
žė 3.800 mil. svarų svetimos valiutos.

— Prieš 3 mėnesius Valijoj gimė pen
ketukas, iš kurių 2 jau mirė, vienas vis 
dar ligoninėje, o du namie.

— Praėjusią savaitę Turkijos sostinės 
priemiesčiuose prasidėjo šiltinės epidemi
ja. Daugiau kaip 600 žmonių izoliuoti An
karos ligoninėje.

— Pasaulio šachmatų čempionas A. 
Karpov gavo Lenino ordiną.

— šiuo metu britų kariuomenėje tarnau 
ja 335.174 vyrai ir moterys.

— Oslo laikraščiai pranešė, kad norve
gų saugumo policija išaiškino tris sovie
tų KGB šnipus ir prašo Teisingumo minis
teriją tuos diplomatus išprašyti iš krašto.

— Šių melų sausra Ispanijije kraštui 
kainavo 80 mil. svarų.

1
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Vilniaus skersgatviu rezginyje
O, mano Vilniau, 
kraujo ir medžio Vilniau, 
išduotas Vilniau, — 
ne (mano atpirktas.

Tradicinėje poezijoje poetinis vaizdas, 
sukurtas stebint betarpę tikrovę arba iš
reiškiant savo jausmų intensyvumą, yra 
yra lengvai suprantamas, vykusiai perduo 
damas deklamuojant, jaučiant švelnaus 
muzikalumo niuansus.

Moderniojoje poezijoje pasikliaunama 
vaizduote, kurios romantiškus polėkius 
pristabdo protas, intelektas ir padeda „su
dėstyti“ eilėrašti, (glaustą į verfibro, ne- 
giiiiiinmRiimminniiiniiinniniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

J. Kuzmickis
Sminffliiiniiuuiiiiitiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutw 
turinčio jokių metro požymių laisvą eilė
darą.

O visdėlto ir laisvų eilių kūriniuose ga
lima užtikti eiliuotos kalbos ir ritmikos 
pėdsakus bei įtampos dinamiką, lyrinę me 
lodiką, gilinantis į žodžių semantiką, šiuo
se eilėraščiuose vyrauja minčių krūvis ir 
stiprus, visa lydantis jausmas, šalia to ne
galima nuleisti akių nuo perkeltinės pras
mės tropų — metaforų, alegorijų, hiper
bolių.

Čiurlioniški motyvai
Dauguma mūsų poetų Lietuvoje ir trem 

tyje maginasi dail. MJK. Čiurlionio dailės 
paveikslais ir jo laiškų ištraukomis, jieš- 
kodami juose įkvėpimo. Tačiau esmėje J. 
Švabaitė, kaip ir kiti poetai, šio pabūdžio 
eilėraščiais išsako save, savo mintis, sie
kimus ir negandus.

Dailininko „Mišką“ poetė kabina virtu
vėje, kad su Čiurlioniu artimuosius ap
glėbiu „pušų rankomis, graudžia vargonų 
giesme“ Ir išreikštų savo ilgesį bei nostal
giją:

Kaip sunku man ištverti
be savo miško,
be namų slenkščio,
be savo šulinio

vandenio...
Tačiau Čiurlionis ilgėjosi ir savo Sofi

jos, nors neturėjo pianino, buvo alkanas, 
pavargęs, sunkių sapnų kamuojamas ir, 
hiperboliškai panaudojęs perkeltos pras
mės metaforą, norėtų kad ji aprištų ne tik 
kojų žaizdas, ne įtik karščiuojančią galvą, 
bet ir akis, kad „neapaktų nuo saulės ir 
šviesos, kurią atneš savo delnuos“.

Minėdama 1911 m. laidotuves, poetė pie

Rimantas Černiauskas

GUSTAS IR CISTERNA
CHLORO

Visą laiką mes manėm, kad jis dirba 
sargu vandentiekio kontoroje. Kam reikė
jo baigti aukštus mokslus, jei per dieną 
saugoji cisterną chemikalų! Paklaustas jis 
tik vypteldavo puse lūpos ir trumpai at
rėždavo — sargas sargui nelygu.

Rengėsi jis gražiai, ne taip, kaip pap
rasti sargai, dėvintys veltinius, kailinius ir 
lapinę kepurę. Gustas buvo inteligentas. 
Darbe jis augino gėles, skaitė knygas, vir
davo kavą elektriniam virdulyje, o nuo 
dešimtos iki dvyliktos krapštydavosi apie 
chemikalų statinę. Jis nevaikščiojo tepa
luotas, jo rankas buvo baltos, panagės 
švarios, o kelnės išlygintos — nors duoną 
raikyk.

Vis dėlto ar tam reikėjo baigti aukštuo
sius mokslus?

— Liaukitės klausinėję, — kartą užpy
ko Gustas, — va, atsuksiu cisterną ir iš
nuodysiu jus per tris minutes.

— Per tris minutes! — persigandom 
mes, žiūrėdami, kaip užsitrenkia vanden
tiekio kontoros durys. — O kaip???

— Chloru, — pareiškė chemijos moky
toja.

Išsigandę mes parvežėm ją iš mokyklos 
manevriniu garvežiuku, kad paaiškintų, 
kaip Gustas nuodys Gustus. Pasirodo, jis 
jau seniai chloruoja miestelio vandenį, 
kad išnyktų bakterijos, virusai ir bacilos... 
O mes, kvailiai, jį vadinome sargu. Kitas 
iš pasiutimo būtų seniai išdvasinęs tokius 
nemokšas.

Dabar, įsipylę vandens, mes uostydavom 
jį, kišdavom ten degantį dektuką, prieš 
gerdami patys, duodavom palakti šuniui, 
katei ar žvirbliui kieme. Bet sotūs jie tik 
purtydavo galvą ir neliesdavo vandens. 
Siaubingai!

— Nepyk, — čiupdavom Gustą už ran
kos, daugiau niekados tavęs nevadysim 
sargu.

— Duokit ramybę, kvailiai! — suvaito
davo Gusitas ir taip trekdavo duris, kad 
skildavo stogas.

Chloruotojo kabinete kasdien nenutilda
vo telefonas. 

šia kaip drobių tinklais voro žingsniu per 
širdį ateina taikos balandis — Mirtis — 
stipresnė už „įtikėjimą, už meilę, tiesą, vii 
tį“ ir baigia dailininko paveikslo finale: 
„Tepravirksta užgimęs kūdikis, ir mane 
amžinybėn palydi jo rankutėj pražydusi 
pienė“... Galbūt jau peržydėjusio žiedo 
lengvučiai pūkai.

Ilgesio ašaros
Studijavusi Vilniaus universitete, susi

gyvenusi su istoriniais pastatais ir skers
gatviais, poetė grįžta kaip piligrime į 
kraujo ir medžio Vilnių, ir jos širdis atsi
veria net 24 įvairios nuotaikos eilėraš
čiais.

Vidaus herojiką pakeičia gilus nusiže
minimas, kai jaučiasi „vagis, pavargėlė, 
kuri maitinasi svetima duona“, o išduotą, 
ne jos atpirktą, ne jos iškentėtą, nors pri
siektą mylėti sostinę, susigraudinusi šau
kia „elgetų, kiemsargių, kunigaikščių Vil
niumi“, kuriam „nieko neatnešusl paro
dyti“.

Bet gi ne: poetė atnešė savo ilgesio ir 
skausmo ašaras, — „apsikabinsiu varpi
nę, veidą panersiu tavo dulkėse, ir verk
siu, ir verksiu, ir verksiu“... Jaučiasi ne- 
išpildžiusi savo pažado „neapleisti“, jau
čiasi išdavike, verta bausmės — „nuplak 
mane prie juodo varpinės akmens“.

Poetę apvaldo įspūdžiai ir jai neįmanu 
eilėraštyje užmigdyt Vilniaus 'įkvėptų dai 
nų. Ryšiai su senuoju miestu, pavirtę medi 
niais, akmeniniais „melo ir tiesų“ tiltais, 
nuveda ją prie pažįstamos poetės Salomė
jos skulptūros, kuri jai atrodo „iškalta iš 
akmens, išlieta iš purvo, ašarų ir kraujo“. 
Klausia, kur jos paskutiniai žodžiai, tarsi 
netikėdama pavergėjų liaupsinimu:

Tik vienas Dievas žino,
tik Vilniaus dangus
ir tavo veidas,
iškaltas iš akmens ir ašarų...

Kraujo auka
Knygose buvo užrašyta, kad „iki aušros, 

aušružės ieškosim vietos mirusiem“ — 
tautos kankiniams, nes „kraujas keršija“: 
jis grįžta „išgulėtas, iškentėtas, išsuktų 
rankų pirštų, iš itamsos... aprūdijusiais 
požemių raktais“. Jis grįžta „ant grindinio 
akmenio, kur tave vedė“, grįžta į lietuviš
ką „dirvožemi, į pavasarį“...

Širdis traukiasi „į tamsiausią kiemą“ 
— „toli nuo saulės, nuo langų“, kai pasi
klydo „užkankintos žemės“ skersgatvių 
rezginy, apverkdama „palaidotą gotiką“ ir 
melsdama, kad Aušros Vartų „apatiškoji 

— Gerbiamasis, — čirpdavom iš rage
lio, — pasigailėk. Juk tamsta taip pat tu
rėjai tėvą ir motiną... O mūsų maži vai
kai? Kuo jie nusikalto?

Girdėdavom piktą Gusto šnopavimą, kol 
pagaliau jis trenkdavo ragelį.

Nežinia, kiek būtų tęsęsi mūsų maldavi
mai, bet vieną dieną jis sumalė į dulkes 
aparatą.

Tą vakarą miestelio vyrai susirinko 
aludėje. Gerą galą visi tylėjo, čiulpdami 
cigaretę po cigaretės...

— Jei taip sėdėsim, rankas sudėję, jis 
mus visus išchloruos, — pratarė Gustas 
viršininkas.

— Nedrįs, neturi teisės.

— O ką žinai, kas jam šaus į galvą?
— O gal pakeiskime jį kitu? — pasiūlė 

Gustas mąstytojas.

— Nieko nebus, — įsiterpė bufetininkė, 
— manai, kad kitas bus geresnis? Gal ki
tas per žioplumą chlorą paleis?

— Tai ką darom, vyrai?

Akimirkai visi nutilo.
— Žinau! Sugalvojau? — suspigo Gus

tas vagis. — Pavokim tą cisterną ir pakeis 
kiim kita.

— O bacilos, virusai, mikrobai? — su
abejojo kažkas.

— Tavo senelis gerdavo vandenį iš upės 
ir gyveno šimtą metų, — nutraukė jį Gus
tas mąstytojas.

— Geriau gerti vandenį su mikrobais, 
negu kiekvieną dieną drebėti dėl savo 
kailio, — pritarė Gustas viršininkas.

Taip mes ir padarėm. Naktį Gustas va
gis, pritaikęs raktą, įsibrovė j vandentie
kio kontorą ir išritino cisterną su chemi
kalais, o jo.s vietoje pastatė įtoklą pačią 
su erškėtrožių sirupu. Antihumanišką chlo 
rą mes išvežėm už miestelio ir palaidojom 
žvyro karjere, traktoriumi išlyginom že
mę, ištrypėm arkliais ir sumindžiojom ko
jomis, kad amžinai užmirštų chemikalų 
statinę mes, mūsų vaikai ir anūkų anūkai.

Jūs manote, kad po to pasidarė ramiau 
gyventi?

— Kas žino, — aimanuojame mes, — 
kiek chloro pilama už tų kalvų, iš kur at
bėga Gembinės upė ir požeminiai mieste
lio vandenys?!

Madona“ pasiliktų „prikalta“ prie Vil
niaus sienų. Juk ji — nusidėjėlių, šventų
jų, padegėlių, aklųjų, ir nebylių, arimų, 
duonos įtruplnių, vatinukų ir pilkų žiponė- 
lių — Motina nepageidaujama, vos paken
čiama:

Žvėrys turi urvus, 
dangaus paukščiai lizdus, 
tiktai tu neturi sau 
galvos kur priglausti...

Graudi, nenuraminama nostalgija va
džioja lyrinę heroję apie Vilniaus unlversi 
totą. Rodos ji mato objektyvią tikrovę, ta 
čiau poetės išgyvenimai subjektyvūs, aso
ciaciniu būdu sukilę įsiaudrinusiame vi
duje: pro šalį plaukia ne tik Skargos alie
jinis žibintas, bet ir Sirvydas, Mickevi
čius, Marija Šlapelienė, Krėvė su „aukš
takulniais, juokingais batais“ ir Putinas, 
kuris vieną vakarą sėdėjo ir verkė, brėž
damas „montuos voco, vivos plango“.

Istorinė stagnacija
Susisvajojusios poetės atkurti vaizdai 

dvelkia gūdžia stagnacija. Rodos, visa pra
eitis „palaidota po laiptų nišom“ ir Auš
ros Vantų Madona atrodo „apatiška“, „pil 
kalta... prie Vilniaus sienų“. Be ekspresi
jos, tos pačios stagnacijos ištikta ir „Mado 
na berankė, Madona akloji. Motina Sopu
lingoji“. O ir poetės malda minorinė — 
„nepraverk tamsumos, nenutildyk aušros, 
■neapšviesk miglotų žvaigždynų“, kai po 
languota skara poetė „neša paskutinį die
vuką'“... Kas tas „paskutinis dievukas'— 
sunku atspėti.

Jau kur kas šilčiau J. švabaitė išgyvena 
šv. Onos bažnyčią. Metaforiškai jai 'įkvė
pusi gyvybę, tiki, kad „ant plonų savo 
rankų išlaikys Vilniaus dangų“, ir prieš 
ją šimtmečiai suklaups. Pirmąkart vizijo
je įžiūri ir išsklaidytus vaikus:

Ir mes ateisim, 
ir mes ateisim tikrai, 
su molio varpsčių 
raštais, 
rankšluosčiu aštuonyčiu...

Ateisime, jei mokėsime gyventi, sugy
venti ir atleisti. Lyrinė nuotaika subyra 
kaip apdulkėjusi varpinė, kai poetė švel
niais mažybiniais daiktavardžiais priki
ša: „žemėlapyje bevardžiai nukštukai, dau 
žome vienas kitą mažais kumštukais, jau 
dabar atsigulę skersai savo karstų, užsispy 
rę niekados neatleisti“. Toliau ji dar kie
tesnė ir ironiškesnė: „Ir naikinsime vie
nas kitą, (kaip tai buvo per amžius) ir 
naikinsim, kol paliks tik neatpažįstami 
kapų kauburėliai, apnešti laiko dulkė
mis“...

Sunkūs žodžiais, sunkios mintys, sunki

GUSTAS REDAKTORIUS
Tas Gustas buvo žmogus kaip visi. Iš

laikė normalią monogaminę šeimą, dirbo 
vyr. buhalteriu geležinkelio kontoroje, ne, 
rūkė, tik po pietų užbėgdavo į konditeri
ją išgerti puodelį kavos.

Tuo laiku mes visada susitikdavom pile 
vieno staliuko salės kampe. Tada aš ra
šiau eilėraščius.

Jeigu jis ateidavo pirmas, pasaugodavo 
man laisvą vietą. Buvo melsvų akių, kiek 
aptukęs ir nežymai praplikęs. Kai šypso
davosi, pridengdavo viršutine lūpa du auk 
sinius dantis.

— Gera diena, tiesa? — sakydavo jis.
—Čia duoda gerą kavą, — atsakydavau 

aš.
Daugiau mes nekalbėdavom.
— Geros kloties kūryboje, — linkėdavo 

jis man, kai atsiprašęs pasukdavau durų 
link.

— Ačiū už draugiją, — nusilenkdavau 
aš.

O sykį jis atsiduso ir prabilo visai kito
kiu .tonu:

— Žinote, velniškai noriu būti poetu.
— Labai gerai, — sumurmėjau aš, — 

atneškit parodyti savo eilėraščius.
— Bet aš neturiu... neparašiau...
— Neturit eilėraščių?! Nereikia kuklin

tis, mielasis.
— Jūs nesupratot manęs, — atsiduso 

Gustas, — aš tik noriu būti poetas. Kad 
visi kalbėtų apie mane, rašytų man meilės 
laiškus...

— O kūryba?
— Tai va, — nusiminė jis, nudūręs akis 

•į pustuštį puodelį kavos.
— Aš jums padėsiu, — šovė į galvą šel

miška mintis, — parašysiu eilėraštį jūsų 
vardu. Gerai?

— įdomu, — pakėlė galvą Gustas.
Taip jis tapo poetu, kas, žinoma, netruk 

dė toliau gerti kavą miestelio konditerijo
je. Tuo metu aš jau rašiau apsakymus.

— Ak prozininkai! Pasiutusiai norėčiau 
būti prozininku, — kartą pradėjo Gustas.

— Parašėte kokį apsakymą?
— Ką jūs?
— Tai sugalvojote įdomų siužetą?
— Jūs nesupratote manęs, — vėl atsidu 

so jis. — Kokia laimė būti rašytoju! Visi 
tave gerbia, klausia tavo nuomonės, už
leidžia tau eilę parduotuvėje... Viską ati
duočiau, jei tik 'tapčiau prozininku.

Ką gi, sukurpiau jam apsakymą, pačiam 
pasidarė įdomu, kuo baigsis Gusto užgai
dos.

Kai jo vardu parašiau pjesę, kurią pas
tatė vietos teatras, jis nebeateina gerti ka 
vos į miestelio konditeriją. Dabar mano 
bičiulis tapo redaktoriumi ir pats moko 
kitus, kap rašyti apsakymus... (L ir M) 

ir akla žemėlapių siena „po raudonu 
EXIT"...

Po skaudžių reminiscencijų, po sąžinės 
apyskaitų poetė atsisveikina šventąją že
mę, palikdama budinčią Madoną ir kreip
damasi į patį Viešpatį: 

Paskutinio sudiev 
grauduly neišpasakytam 
atsiklaupsiu 
ir pabučuosiu 
šventąją žemę — 
Vilniaus Jeruzalę, — 
Viešpatie, 
jeigu gali, 
tai kodėfl negali 
atitolint šią taurę 
nuo jų 
ir nuo manęs...

„Prie jos krūtinės vystančios ir pasku
tinės Vilniaus konvalijos“, tarsi vilties le
dinė viltis.

Atsiųsta paminėti
Karys, Nr. 7, 1981 m. rugpjūtis-rugsėjis. 

Pasaulio Lietuvių karių veteranų mėne
sinis žurnalas. Leidžia LKVS Ramovė, 
New Yorke.

Laivas, Nr. 5, 1981 m. rugsėljis-spalis. 
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesi- 
nis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija, 
Chicago, JAV.

Pranas Gaida, NEMARUS MIRTINGA
SIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis, 
ganytojas kalinys, kankinys ir laimėtojas. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos lei
dinys, Roma, 1981. Didelio formato 372 
psl. knyga.

Mūsų Vytis, 1981 m. vasara. Skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žurnalas. Lei
džia Akademinis Skautų Sąjūdis, Chicago, 
JAV.

BBLS TARYBA
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 14 d. M.L.S. klube įvyko DB 
LS Tarybos metinis suvažiavimas — po
sėdis, kuriame be Tarybos nailų, dalyva
vo 35 skyrių ir veikiančių organizacijų 
atstovai. Į posėdį atsilankė ir šiaip žmo
nių, kurie įdomavosi Tarybos veikla ir nu
tarimais.

Posėdis prasidėjo 1 vai. vėliau, negu 
buvo numatyta, nes tą dieną buvo A. Kuz- 
mickio laidotuvės, kuriose dalyvavo ir da
lis atstovų. Kadangi klube bus surengta 
laidotuvių dalyviams arbatėlė, todėl teko 
palaukti. Jis prasidėjo po atstovams su
rengtų skanių pietų klubo salėje.

Suvažiavimą — posėdį atidarė ir jam 
pirmininkavo DBLS Tarybos pirm. A. Bu- 
čys, sekretoriavo J. Levinskas. Pirminin
kas pasveikino visus dalyvius ir paaiškino 
kodėl posėdis pavėluotas. Jis pakvietė vi
sus tylos valandėle pagerbti a.a. A. Kuz
micką, kuris yra buvęs Apygardos pirmi
ninku ir daug metų ėjęs kitas pareigas, 
daugiausia pirmininkavo. Perskaitė suva
žiavimo darbotvarkę, kuri buvo priimta. 
Tar. sekr. J. Levinskas perskaitė paskuti
nio posėdžio protokolą, kuris buvo priim
tas. Po to perskaitė sveikinimus raštu, ku
riuos prisiuntė Lietuvos atstovas Didž. 
Britanijai V. Balickas, Londono dainavie- 
tės, kun. S. Matulis, MIC, ir P. Varkala. 
Jie visi sveikino suvažiavimą ir linkėjo 
sėkmės, sprendžiant Sąjungos reikalus.

Ta pačia proga LSS Europos Rajono va
deiva v.s. J. Maslauskas padėkojo DBLS- 
gai ir visiems kitiems už paramą skau
tams, o Bradfordo liet, klubui „Vytis“, už 
dažną skautams paramą, jis įteikė padė
kos lapą.

Atstovai padarė pranešimus, po kurių 
įvyko gyvos ir karštos diskusijos. Jų metu 
buvo iškeltos įvairios mūsų gyvenimo ne
gerovės, nors kaltinimai, trūkstant apčiuo 
piamų įrodymų, dažnai buvo nepagrįsti.

Dr. S. Kuzminskas, Z. Juras, Ant. Ja- 
loveckas ir P. Mašalaitis kvietė visus dar 
niai dirbti kultūrinį ir politinį Lietuvos 
išlaisvinimo darbą ir mesti tarpusavio 
ginčus, nes mus seka Ir daug tikisi iš mū
sų Lietuvoje esantieji .lietuviai, be to, ir 
anglų valdžia nori, kad mes visi, kartu ir 
pabaltiečiai, tarpusavyje gražiai sugyven- 
tumem, nes siekiant savo kraštui Nepri
klausomybės atgavimo, yra reikalinga vi
sų vienybė ir sutartina, darni, vaisinga 
veikla.

Paskutiniu laiku mūsų spaudoje buvo 
plačiai aprašomi iškilę tarpusavio ginčai 
tarp buvusio „Europos Lietuvio“ redak
toriaus K. Barėno Ir DBL S-gos pirm. Z. 
Juro, kuris jam taikomus kaltinimus at
metė, bet kelis kartus viešai atsiprašė K. 
Barėną už jam pareikštus priekaištus. Tuo 
būdu visi iškilę ginčai nutraukiami. Tokį 
logišką Ir drąsų gestą sveikiname visi. 
Reikia manyti, kad tuo pačiu reikalu 
spaudoje daugiau nebus pasisakoma.

A.L. Jaunimo pirm. J. Podvoiskis pada
rė pranešimą apie Anglijos liet, jaunimo 
veiklą, kuri yra gyva ir randa pritarimo 
jaunime. Netolimoje praeityje jaunimas 
buvo susibūręs Lietuvių Sodyboje. Pirmu 
kartu buvo pravestos ilgos ir įdomios dis
kusijos tautiškumo ir jaunimo reikalais. 
Antru kartu susirinkus savaitgalyje visi 
turėjo kalbėti vien tik lietuviškai. Numa
toma, kad trečias jo susirinkimas įvyks 
ten pat netolimoje ateityje su tautiniais 
šokiais ir dainomis. Jaunimo laikraštis

Su
įįUSUulįĮįO

JAUNA GROŽIO KARALIENĖ
Brazilijos liet, laikraštis MŪSŲ LIETU

VA praneša, kad jauna Argentinos lietu
vaitė, dainininkė bei gitariste Adrians 
Monika Jočytė, gyvenanti La Platos mies
te, šių metų rugpjūčio 30 d. laimėjo Miss 
Joven Argentina titulą.

Konkurse dalyvavo 19 argentiniečių mei 
gaičių (16-19 metų amžiaus), suvažiavusių 
iš visos Argentinos. Konkursą laimėjo lie 
tuvaitė Adriana Joč.ytė.

SUVAŽIAVIMAS
Čikagoje įvyko A

ALTos
.Spalio 17 d.

Lietuvių Tarybos 41-mas metinis suvažia
vimas. Išklausęs pranešimus, suvažiavi
mas išrinko naują valdybą.

MIRĖ IG. ALEKNA
Lapkričio 19 d. Melbourne, Australijo

je, mirė visuomenės veikėjas Ir kultūriniu 
kas Ignas Alekna.

PUNSKO ANSAMBLIS ČIKAGON
Čikagos „Margučio“ 50-ties metų minė

jimo programoje numatyta 1982 m. vasa
rą pakviesti į Čikagą Lenkijos lietuvių 
liaudies dainų Ir šokių ansamblį „Sūduvą“.

Tam užmojui vadovauja dr. L. Kriau- 
čeliūnas, kuris tariasi su ansamblio vado
vu Antanu šliaužiu, Punsko bet. gimna
zijos muzikos mokytoju.

„Sūduva“ turi dainininkus, šokėjus ir 
Instrumentalistus. Jų programoje vyrautų 
instrumentalinės muzikos kūriniai. Numa
toma, kad „Sūduva“ pasirodys netik JAV 
miestuose, bet ir Kanadoje. Ansamblis ats 
kristų 'į Ameriką liepos mėnesį.

LYNES, numatoma, kad eis ir 'toliau. Jis 
vis plinta ir yra mėgstamas. Dabar jis 
rašomas anglų kalba, tačiau norima dalį 
rašyti ir lietuviškai, to pageidauja visi. 
Pranešimas visiems padarė gerą įspūdį 
apie jaunimą. Mes daug iš jo tikimės ir 
manome, kad jis mūsų neapvils.

LNB-vės pirm. J. Alkis padarė praneši
mą apie bendrovės veiklą, kuri yra gyva. 
Namai laikosi gerai, o taip pat ir L. Sody
ba. Apgailestavo, kad suvažiavimas vyks
ta per anksti, todėl nebuvo galima veik
los pavaizduoti skaitmenimis. Daroma vis
kas, kad kainos būtų prieinamos visiems 
ir visi galėtų pasinaudoti pigesnėmis atos
togomis L. Sodyboje. Taip pat pranešė, 
kad „Europos Lietuvio“ metinė prenume
rata yra pakelta vienu svaru. Pakėlimą 
privertė padaryti pakilusios medžiagų 
kainos, pašto ir kitos išlaidos. Pakėlimui 
pasipriešinimo nebuvo.

Buvo prisimintas ir naujos sodybos pir
kimas kur nors šiaurinėje ar vidurinėje 
Anglijoje. Tuo reikalu buvo posėdžiauta 
anksčiau, bet nieko konkretaus nenutarta. 
T. pirm. A. Bučys siūlė Sąjungos skyrių 
pirmininkams pasidairyti apylinkėje ir 
skelbimų spaudoje, ar neatsiras tinkamas 
pastatas su žeme naujai sodybai. Sis rei
kalas paliktas kitam S-gos suvažiavimui 
svarstyti ir padaryti vienokį ar kitokį 
sprendimą.

nukelta į 4 pusi.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 38

Jono steninis laikrodis sustojo, nes jis 
užmiršo jlį prisukti.

Neturėdamas kito laikrodžio, Jonas nuė 
jo pas Petrą, kuris gyveno kitame kaimo 
gale. Ten pabuvęs kurį laiką ir pasižiūrė 
jęs 'į Petro stalinį laikrodį, Jonas grįžo na
mo ir teisingai nustatė savo sieninį.

Koktu būdu jis tai padarė.?

Atsakymas Nr. 37
Ne, nes tuo laiku bus naktis.

Skotas norėjo parduoti žydeliui arklį: 
Icikas pasiūlė tik 5 svarus. Nepardavę 
gyvulio, škotas grįžo namo.

Kitą dieną kuinas krito.
Nusiminė skotas, bet greit surado išeitį. 

Parašė žydeliui laišką, ir pasiūlė arklį ui 
5 svarus.

Gavęs pinigus, nuvežė negyvą kuiną į 
žydelio kiemą ir paliko.

Praėjo kiek laiko. Ramu. Icikas nesis
kundžia.

■Ir štai vieną dieną jiedu susitinka gat
vėje.

Žydelis vėl nieko nesako. Tada neišken
tęs skotas pamažu pradeda:

— Tai kaip ten su tuo arkliu? Vargšas 
žirgelis...

— O, nieko, nieko — linksmai nutraukia 
žydelis. — 20 svarų gavau! Padariau šim
tą bilietų po 20 penų ir paleidau kuiną! 
loteriją...

— Tai, ar laimėjęs negyvą gyvulį, žmo
gus nesiskundė? — netiki skotas.

— Kur ten nesiskųs! Nusiramino, kai 
grąžinau jam 20 penų.

2
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NESPĖJO

iškęstas, kol pagaliau atsikvošėta.
Lietuviška knyga, raštai, giesmės , pa-

Š.m. rugsėjo 5 d. Čikagoje vykusiame 
Pasaulio lietuvių gydytojų suvažiavime 
mūsų pasižymėjęs rašytojas ir publicistas 
Bronys Raila skaitė labai įdomią paskaitą, 
kuri tačiau nebuvo plačiau išgarsinta. Pa
sinaudodami Čikagos dienraštyje DRAU
GAS (rugs. 19) išspausdintu tekstu, mes 
norime supažindinti savo skaitytojus su 
pagrindinėmis paskaitos mintimis.

**•
Apžvelgęs lietuvių gydytojų įnašą isto

rijos bėgyje į literatūrą ir tautinės sąmo
nės kėlimą, ir prisiminęs didelius lietuvių 
tautos karinius žygius, — Bronys Raila 
pažymėjo, kad valstybės nepriklausomy
bei išlaikyti, deja, neužteko vien karinių 
jėgų ir individualinės narsos. Reikėjo dar 
dvasinės ir tautinės kultūros bei pažangios 
socialinės santvarkos.

Žymus prancūzų rašytojas ir filosofas 
Jean-Jacques Rousseau 1771-72 metais 
sunkiai sergančiai mūsų šaliai patarė pra
vesti kai kurias reformas. Tai patarimas, 
kuris ir šiandien dar vertas dėmesio. Jis 
tarp kitko siūlė palaikyti valstybinę reli
giją, betypač geriau išvystyti švietimo sis
temą.

Jam patarimus berašant, įvyko pirmasis 
Lietuvos - Lenkijos padalijimas, kurtį jis 
teisingai nujautė, stebėdamasis, kaip Len
kija tada išvis taip ilgai dar nepražuvo...

Todėl rašė jau nematąs kitos išeities, 
kaip tik būtinumą mums susikurti naują 
„respubliką savo širdyse“, kurio joks prie
šas negalėtų užimti ir sunaikinti. O tai 
yra — kultūrinės tvirtovės, dvasinė galia, 
tėvynės ir jos laisvės meilė. — Tegu tos 
vertybės nuolat lydi jus, — drąsino filo
sofas. Nors jos ir nebeišgelbės nuo sveti
mųjų jungo, bet jei nuolat jos degs širdy
se, vieną dieną kils gaisras, nutrenks jun
go grandines, ir jūs vėl būsit laisvi...

Ir kai jam atrodė, kad Lenkija (taigi ir 
Lietuva) jau nebeišvengs pavojaus būti 
kaimynų prarytos, jis mus dar įspėjo sar- 
doniškai: žiūrėkit, kad jie bent neįveiktų 
jūsų suvirškinti...

Tai Jean-Jacques Rousseau. Tuo atžvil
giu ne visai pasenęs dabartinei Lietuvai ir 
daugeliui mums čia, išeivijoje.«*•

Vadinasi neišvengėm okupacijos — il
gos, šimtmetį su viršum!

Lenkai, kaip tauta, vis dėlto mažiau nu
kentėjo — jie išliko nesumažėję, greičiau 
pagausėję. Žymiai nuo anksčiau labiau 
puoselėdami tautinę ir dvasinę kultūrą, 
dargi Dievą mokėję palenkti savų intere
sų tarnybai, jie mus sėkmingai ne tik ri
jo, bet ir virškino, ypač mūsų bajorus, aris 
tokratiją, taigi elitą...

Ir tas patvaikimas teko pakęsti, buvo

PERSPEKTYVOS NR. 20 Marius Baskas

Trečias kurio ..siera”
DRAUGAS: Lietuvos komunistai kaip 

tik ir siekė tai įgyvendinti. Tiesa, šiandien 
mėginama įrodinėti, kad 1918 m. gruodžio 
16-oji buvusi nepriklausomos Lietuvos gi
mimo diena, krašto valstybingumas bu
vęs atkurtas aukštesniu, tarybiniu pagrin
du, Ši pažiūra ypač propaguota Tarybų 
valdžios paskelbimo Lietuvoje 60-mečio 
proga. Tačiau istorijos faktai rodo ką ki
ta. Ir jais operuoja būtent tarybiniai is
torikai. 1954 metais A.M. Andrejevas ra
šė: „Būkštaudamas, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas gali būti bur
žuazinių nacionalistų panaudotas jų kovo
je prieš Tarybų valdžią, Lietuvos ir Bal
tarusijos komunistų partijos CK nutarė 
neskelbti savarankiškos Lietuvos Tarybų 
Respublikos sukūrimo“ (Borbalitovskogo 
naroda za sovetskuju vlastj 1918-1919 g. 
g. M., 1954, p. 48). Tą pat teigia ir G. Zi
manas: „Kadangi buržuaziniai nacionalis
tai šūkavo apie nepriklausomybę, siekda
mi kalbomis apie ją pridengti savo san
dėlį su vokiečių grobikais ir pasinaudoti 
ja savo klasiniam viešpatavimui įtvirtin
ti, Lietuvos komunistų partijos vadovai 
vengė kalbėti apie ją, laikydami tai na
cionalizmu“ (Per suklastojimą į vienybę. 
V., 1968, p. 356!. Ten pat Zimanas dar aiš
kiau paliudija: „Neskelbdami nepriklauso
mybės, V. Kapsukas ir Z. Angarietis ne
pažeidė internacionalizmo principų“. Pa
našiai nurodoma ir LKP istorijos apybrai
žoje: „LKP vadovai pasisakė prieš Lietu
vos paskelbimą atskira nepilk’.ausoma ta
rybine respublika“ (V., 1971, p. 397). Tie 
ša, čia tvirtinama, kad komunistai esą tik 
„iš pradžių neiškėlė nepriklausomos Ta
rybų Lietuvso sukūrimo šūkio“ ir klaida 
buvusi ištaisyta „kiek vėliau, LKP (b) 
Centro Komitetui patarus“ (Ten pat). 
Kaip žinome, Manifestas buvo parašytas 
ir patvirtintas dar gruodžio 8 dieną. Iš 
Vilniaus V. Kapsukas gruodžio 10 dieną 
išvyko į Daugpilį, kur jau buvo Raudonoji 
Armija, kad suderintų projektą su RKP 
(b) CK. Iš čia Manifestas pasiųstas į Mask 
vą. Kaip nurodo P. Vitkauskas, „pradinia
me Manifesto projekte buvo pasakyta, kad 
Tarybų Lietuva įeina į RTFSR“, bet RKP 

galiau ir didaktinė aukštos kokybės poe
zija (nepamirškim pradininko Mažvydo, 
paskui Donelaičio...) ėmė rodytis už vals
tybės sienų, Prūsuose. Tada atsiskatavo 
Žemaičiuosna ir Sūduviuosna, paskui ir 
toliau, kol mūsų širdyse buvo išskelta dr. 
Basanavičiaus įkurtos „Aušros“ tegu tik 
silpnutė žiežirba. Bet iš jos — jei pakar
točiau Jean-Jacques Rousseau frazę — vie 
ną dieną kilo gaisras, nubloškė svetimųjų 
jungą, ir mes vėl tapom laisvi...

»»•
Plunksnos ir rašto pabudinta tautinė 

sąmonė, švieson besistiebiantys mūsų dva 
sios Ir tautinės kūrybos diegai pirmą kar
tą istorijoj surado reikiamą, veik pačią 
geriausią dirvą atstatytoje nepriklauso
moje valstybėje, tegu ir skaudžiai aptrupė 
jusioje, apipjaustytoje, su toli atplyšusiais, 
baisiai nutautusiais senosios valstybės ka 
imieno pakraščiais.

Tas dvidešimt laisvės metų — perspetoty 
voj tik trumputė laiko iškarpa — buvo tur 
būt laimingiausias epizodas mūsų tautos 
likimo vingyje, aišku, per trumpas įvykdy 
ti (r sukurti daugiau stebuklų, negu buvo 
pasiekta.

švietimo sistemą tačiau pavyko gana 
gerai išvystyti. Liudininkai čia esam dau
gelis vyresniųjų. Dėka jos ir mes užsieny 
esam, kas dar esam — lietuviai, Išaugę 
jais likti, nesutikę virsti miltais kitų civi
lizacijų girnose.

Bet giliau stringančios kultūilnės siste
mos įtvirtinimo, racionalesnio rėmimo ir 
jos prioriteto, paties kultūrinio veiksmo 
gyvybinės reikšmės supratimo dar teko 
pasiges,1!. Žinoma, tam dar stigo galios ir 
resursų. Pavyzdžiui, Kultūros Rūmų stei
gimo sumanymas, jų vaidmens svarba ir 
funkcija kitų institucijų rezginyje, vis 
įstrigdavo tik kalbėjimuose apie tokį pro
jektą, Iš vietos nepajudėjo. Dalykas liko
si neįvertintas, daugelio gal nė nesupras
tas. Pats buvau vienas to projektų kėlėjų, 
liudininkas, viešų ir uždarų diskusijų da
lyvis.

Ir man tiesiog nesmagu čia priminti, 
kad bemaž geriau tatai suvokė (ir žino, 
ką tas reiškia) sovietinės Lietuvos maks- 
vinio padažo kulturpolitrukai. Nepamirš
kim, kad normaliajai sovietinio švietimo 
sistemai pastiprinti ir įtekmei sutirštinti 
per tuos okupacijos dešimtmečius buvo 
įkurta sovietiška Mokslų Akademija, spe
ciali Kultūros ministerija(i), įsteigti ir iš
plėtoti keli institutai, kuriuose darbuojasi 
ne vienas šimitas specialistų ir kurių dau
gumas, be abejo, yra lietuviai patriotai, 
trokštą savo tautai gėrio ir garbės.

Bet ir neklyskim: tie dirigentai, kurie 
šią sudėtingą sistemą ir veiklą prižiūri, le

(b) CK patarimu ši orientacija buvo pa
keista. V. Kapsukas, nušviesdamas Mani
festo parengimo darbą, rašė, kad minėta 
vieta („Tarybų Lietuva eis ranka rankon 
su Tarybų Rusija“. — A.M. Andrejevas, 
cit. veik., p. 50) buvo šitaip performuluo
ta: Tarybų Lietuva ateityj eis „ranka už 
rankon su Tarybų Rusija Ir su visomis ki
tomis šalimis, einančiomis socialistinės re
voliucijos keliu“. Manifesto pabaigoje bu
vo užbrauktas ir šūkis „Lai gyvuoja vie
nybė su RTFSR!“ (P. Vitkauskas. Lietu
vos Tarybų respublikos sukūrimas 1918- 
1919 metais. V„ 1978, p. 89). Taigi mato
me, kad anot G. Zimano, net ir galutinia
me variante atkakliai vengiama žodžio 
„nepriklausomybė“. Jo nėra ir visame Ma 
nifesto tekste. Vadinasi nepriklausomybė 
iš tikrųjų nebuvo skelbiama, o tebuvo 
įkurta vien Tarybų valdžia. Todėl daryti 
išvadą kad minėtas „Manifesto teiginys, 
suformuluotas RKP (b) CK padedant, pa
brėžė visiškai naują laisvų suverenių so
cialistinių šalių santykių pobūdį“ (LKP 
istorijos apybraiža. V., 1971, p. 461), nė
ra jokio pagrindo. Tiesa, čia iš tikrųjų 
atmetamos autonomijos principas, iš
reikštas pirmojo redakcijoje. Antroje gi, 
galutinėje redakcijoje, jau aiškiai nurodo
ma federacijos perspektyva, nes minima 
ne tik RTFSR, bet ir kitos socialistinės 
šalys. Ir vis dėlto apie nepriklausomybę 
nekalbama. Bet aš jau girdžiu, kaip 
mums prikišama, girdi, nereikia žiūrėti 
formalios žodžių reikšmės, o esmės, kuri 
slypi už jų. Juk netgi V. Lenino pasirašy
tu RTFSR Liaudies Komisarų Tarybos 
dekretu 1918 m. gruodžio 22 d. buvo pa
reikšta, kad „Rusijos tarybinė vyriausybė 
pripažįsta Lietuvos Tarybų Respublikos 
nepriklausomybę“. Todėl pažiūrėkime, ką 
faktiškai reiškė šis pripažinimas, paieško
kime, kitaip sakant, esmės, slypinčios už 
žodžių. Visų pirma, V. Kapsukas, paklaus
damas RKP (b) CK dėl Lietuvos Tarybų 
respublikos pripažinimo, vėlgi atkakliai 
nutyli lemtingąjį žodį. Kaip liudija P. Vit
kauskas, šis paklausimas, į kurį gautas ne 
priklausomybės pripažinimas, atrodęs ši
taip: „V. Kapsukas 1918 m. gruodėio 18 

miančiai kontroliuoja ir kryptį nustato, 
tie vargu siekia tautinio lietuviško gėrio 
ir garbės, o patys, susimokę su Kremliumi, 
geidžia ar reikalavimam paklūsta politiš
kai ir kutūriškai, net jau ir kalbiškai mū
sų tautą suvirinti bendrame sovietinio 
„homunculus“ katile.

Čia neprivalu jokios skambios retorikos. 
Padėtis aiški.

Reikia gintis, reikia priešintis!
Vakar ir šiandien esam liudininkai dau

gelio iškalbingų ženklų, kiek šiai savigy
nai aukojamasi ir rizikuojama, kiek įstan 
giai Ir atstangiai veikiama, kokia revoliu
cinės situacijos dvasinė įtampa sovietinė
je Lietuvoje...

O mes kiti — kiek at’liepiam iš užsienio?
Ar pakankamai teikiam dvasinės talkos 

tautai jos namuose, kurie deginami?
Ką duosim jaunesnėm generacijom, kuo 

dvasiškai mes išeivių bendruomenės kraš
tuose?

Pagaliau kuo mes išsilaikysim, kaip iš
saugosimi turimus kultūrinius lobius ir 
resursus nuo išsibarstymo?..

Neramūs ir nesmagūs klausimai.
Taip, ne visi mūsų liūnai tokie klam

pūs. Matyti ir gražios paskirų individua
listų pastangos. Taip, vienas kitas stam
besnis projektas įgyvendintas sėkmingai, 
ir netrūksta užmojų ateičiai. Bet Stingam 
koordinacijos, aiškesnių krypčių siste
mos, vis nepajėgiam uždėti tartum kažko
kio „derliaus vainiko“.

Aš vis dar abejočiau, ar savą ir origi- 
na’.ią tautinės kultūros ugdymo misiją ga
ilėtų tinkamai vykdyti, pavyzdžiui sveti
muose universitetuose kuriamos mūsų 
bendruomenei gana nepigios institucijos, 
ir dar daugiau abejočiau, kad politikos 
bei propagandos, tuo labiau kvalifikuotos 
informacijos funkcijas mūsų bendraisiais 
tautiniais ir valstybiniais reikalais tinka
mai galėtų ar ir turėtų atlikinėti persisam 
dančios maždaug komercinės prigimties 
kitataučių institucijos.

Nemanyčiau, kad kas daug geriau, tegu 
ir už pinigą, gintų mūsų reikalus, negu 
mes patys, tegu ir už dyką. Jau baigia 
pražilti laikas, kad mūsų jaunesnė gene
racija pati būtų pasiruošusi tatai atlikti...

Nebejaunas troškimas, — bet -bene pir
miausiai mum patiem reikėtų įkurti pla
taus masto Lietuvišką Fondaciją Ameriko
je, gal ir Lietuvių Kultūros Rūmus ar pa
našaus vardo židinį, kuris 1. koncentruotų 
stambaus išeivijos kultūrinio turto archy 
vus, bibliotekas, rankraštynus, spaudą, 
meno galerijas, 2. būtų lituanistinių studi
jų, mokslinių ar ir politinių informacijų 
centras ir 3. -taptų kitų plačiašakių kultū
rinių sambūrių ir draugijų veiklos puose
lėjimo ir traukos namai.

Ar tai tik svajonės?
Gal. Bet jei gražios — kodėl ramaus va

karo prieblandoj, kaip darydavo daktaras 
Kudirka kadaise, nesišildyti prie to židi
nio ugnelės, nesusitelkti ties jomis, kai 
didysis mūsų tautos namų židinys dar žė

d telegrafu iš Daugpilio J. Stalinui prane
šė, kad Lietuvos Laikinoji revoliucinė dar
bininkų ir valstiečių vyriausybė yra už 
Tarybų Lietuvos savarankiškos valstybės 
organizavimą ir „patys Imamės vadovauti 
visai tarybinei statybai Lietuvoje" P. Vit
kauskas. cit. veik., p. 95-96). Taigi, kal
bama tiktai apie savarankiškumą, pačių 
vadovavimą. Kad ši Išvada nėra išlaužta 
iš piršto, parodė ir pats V. Kapsukas, ku
ris yra palyginti gana objektyvus liudinin 
kas. 1933 m. jis apgailestaudamas rašė, 
kad nepriklausomybės „obalsis galėjo bū
ti puikiausiai panaudotas ir Lietuvos ko
munistų proletarinės revoliucijos jėgų 
plėtimui, bet tai nebuvo padaryta“ (V. 
Kapsukas. Pirmoji Lietuvos proletarinė 
revoliucija ir Tarybų valdžia. V., 1958, p. 
94). šis nenumaldomasliūdininkas, kuris 
„partini darbą Lietuvoje“, anot R. Šar
maičio (V. Kapsukas, Raštai, t. 1, p. 43), 
suprato kaip darbą, vadovaujamą Rusijos 
Komunistų partijos (bolševikų) Centro 
Komiteto“, parodo ir tikrąsias šitos taria
mosios nepriklausomybės paskelbimo ap
linkybes. „RKP Centro Komitetas, — ra
šė, jis, — spyrė, kad susidariusiomis aplin 
kybėmis greičiau būtų paskelbta Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų sodiečių valdžia“ 
(V. Kapsukas. Raštai, t. 8, p. 328). Todėl 
„RKP (b) CK patarimu“, LKP CK 1918 
m. gruodžio 8 d. nelegaliame posėdyje su
darė Lietuvos Laikinąją revoliucinę dar
bininkų ir valstiečių vyriausybę“ (Ten 
pat, t. 1, p. 44). Bet kodėlgi Maskva taip 
skubino, anot V. Kapsuko, spyrė? Kas per 
tos aplinkybės? O'g'i „kad geriau galėtų 
eiti Vokietijos revoliucija“. Tam tikslui 
„reikalinga buvo panaikinti tą kylį, kuris 
ją skyrė nuo Tarybų Rusijos“ (Ten pat). 
Šis kylys gi buvo besikurianti nepriklau
soma Lietuva, štai kaip šis uždavinys bu
vo apibūdintas 1918 m. gruodžio 25 d. „Iz- 
vestljų“ vedamajame: „Estija, Latvija ir 
Lietuva stovi skersai Rusijos kelio žygiuo 
ti į Vakarų Europą. Jos užstojo mūsų re
voliuciją ir skiria sovietinę Rusiją nuo 
revoliucijos išgyvenančios Vokietijos, šią 
tvorą mums būtina pralaužti.“ Vertė ženg
ti šiuo keliu ir ekonominis būtinumas. 
Kaip nurodo V. Kapsukas. „Rusijos sui
rutę ir badą kaip tik didina tos nepriklau
somos valstybės“, kurios atsirado ir pie
tuose, ir rytuose, ir šiaurėje... Jei ne ta

ruoja, bet ir ne laisvas, ir taip toli, ir lai
kas taip skubiai bėga, kada išėjūnas kar
tais pasijunta įtartum galutinai išsimėtęs 
į svetimas pakluones, (r miglose skęsta jo 
dėmesys savajai dvasinei seklyčiai, kurią 
jis pats kone paniekinančiai pavadina „ge
tu“.

Man jau ne vienas ir ne kartą porino, 
kad nors šiandien Amerikos lietuviai sa
vo ištekliais ir kvalifikuotais kadrais nea
bejotinai daugiau pajėgesni, negu bet ka
da praeityje, bet čia pieštom svajonėm 
laikas, deja, esąs jau praėjęs. Per vėlu! 
Be to, mes tiek visur turim aukoti ir tiek 
daug darbų atliekam, — nesvarbu, kad 
vis paskirai, tik savuose kluonuose išsi
barstę. • ••

Ar ne geriau nors ir vėliau, negu nie
kad?

Tad pakelkim galvas ir ryžkimės dar 
vienam veiksmui, kur motina Lietuva ne
spėjo, kur per ištisus mūsų istorijos šimt
mečius vis buvo vėlintasi ir apsileista.

Kietai susirėmę, giliau įsisąmoninę tokio 
žygio reikalingumą, tikiu, mes dar galė
sim pasivyti tą žaibiškai skrendantį ir mus 
vis pralenkiantį laiko traukini.

Kas mus šiandien labiau galėtų guosti, 
skatinti ir stiprinti?

Tai kilnios pastangos tautinei kultūrai 
brandinti, jos kūrybą puoselėti, tai tos 
nemarios lietuviškų genčių išlikimo ir 
laisvės vizijos, kur savo talentus, gražiau
sias kudirkiškas valandas, net viso gyve
nimo sultis, net gyvybę skyrė ir aukojo 
anų dešimtmečių nepamirštami didieji 
mūsų tautos daktarai.

KOKIŲ ESAMA MUZIEJŲ!
1359 m. pirmą kartą raštuose paminėti 

Talino Didieji jūrų vartai ir jų apvalusis 
bokštas — Storoji Margarita. Dabar re
konstravus -šį kompleksą, čia įsikūrė jūrų 
muziejus. Iš apžiūros aikšteles bokšto vir
šūnėje lankytojai gėrisi Talino panorama 
ir jūros uostu. Muziejaus eksponatai pa
sakoja apie Baltijos jūreivystę nuo seniau 
šių laikų Iki mūsų amžiaus. Vitrinose pui
kuojasi estų burlaiviai — barokos, brigan
tines, brigai, škunos, jachtos, šie modeliai 
pagaminti nagingo meistro seno kapitono 
Hjarmo Tyniso. Pastarojo mokinys yra ir 
muziejaus direktorius, šturmanas Antsas 
Tiarna. Senieji jūreiviai dovanoja savo 
relikvijas. Eksponatus muziejui kaupia 
bei mokslinio tyrimo darbą atlieka muzie
jaus mokiniai bendradarbiai.

MILTAI Iš JACINTŲ
Meksikoje maždaug penktadalis ežerų 

ir kanalų paviršius yra apžėlęs vandeninio 
jacinto sąžalynais, šie augalai trugdo lai
vybai, neleidžia deguoniui patekti (į van
denį. Buvo nutarta naikinti šią parazitinę 
gėlę visomis įmanomis priemonėmis. Ne
seniai paaiškėjo, kad iš tų augalų galima 
gaminti pašarinius miltus, turinčius daug 
baltymų. Taigi dabar planuojama ne „ra
vėti“ ežerus, bet imti gausų vertingos ža
liavos derlių.

daugybė „nepriklausomybininkų“ nuo re
voliucijos, nebūtų Rusijos Tarybų respub 
likoj 'tokios suirutės iš bado. Užtat jam 
prašalinti reikia visų pirma tuos „nepri- 
klausomybininkus“ ir jų „nepriklausomy
bes“ prašalinti“ (Raštai, t. 7, p.396). Va
dinasi, Tarybų valdžios paskelbimas at
vėrė kelius Maskvai naudotis tarybinių 
respublikų turtais, mažino badą ir suiru
tę. Antra vertus, „RTFSR vyriausybė, pri
pažindama Tarybų Lietuvos Respubliką, 
davė atkirtį Amerikos ir Anglijos imperia 
lįstų bei Lietuvos buržuazijos prasimany
mams, kad Tarybų Rusija turinti Pabalti
jyje grobikiškų tikslų“ (P. Vitkauskas, cit. 
veik., p. 99). Išeitų, kad jei ne šis demas
kavimo būtinumas, tai ir nepriklausomy
bės pripažinimas vargu ar būtų buvęs rei
kalingas, išeitų, kad jis tebuvęs tik manev 
ras. Juk, kaip rašo LKP istorijos apybrai
žos autoriai (V., 197„ p. 3971398), ir RKP

(b) CK, V. Leninas, „atsižvelgdami į su
sidariusias konkrečias aplinkybes“, tik 
„1918 metų pabaigoje pasisakė už tai, kad 
Lietuvoje, taip pat ir kituose nacionali
niuose rajonuose, būtų sukurtos suvere
nios nepriklausomos respublikos, tikslų ir 
uždavinių bendrumu kuo glaudžiausiai 
susietos su pirmąja pasaulyje darbininkų 
ir valsiečių valstybe — RTFSR“. Pats 
Leninas nedviprasmiškai paliudija, kokią 
reikšmę turėjo šis posūkis ir kam jis bu
vo, be jau anksčiau minėtų tikslų, reika- 
.Ingas. „Mūsų kariuomenei pasistūmiant į 
vakarus ir į Ukrainą, — rašė jis 1918 m. 
lapkričio 29 d., — susikuria sričių laiki
nosios Tarybinės vyriausybės, kurios turi 
sutvirtinti Tarybas vietose, ši aplinkybė 
turi tą gerąją pusę, kad atima Ukrainos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos šovinistams 
galimybę žiūrėti į mūsų dalių judėjimą 
kaip į okupaciją“ (V. Leninas, Raštai, t. 
28, p. 201). Ir vis dėlto, nepaisant šios ge
rosios pusės, lietuvių liaudis, net daugu
ma bežemių ir mažažemių, taip pat darbi
ninkų, paties V. Kapsuko liudijimu (Raš
tai, t. 9, p. 130), greitai, nusivylė Raudoną
ja Armija, ėmė reikšti jai nepasitikėjimą 
kaip okupacinei kariuomenei, netgi kovo
ti su ja.

(Bus daugiau)
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MIRĖ R. ANTINIS
Lapkričio 20 d., eidamas 83 metus, Lie

tuvoje mirė skulptorius Robertas Antinis.
Gimęs 1898 m. lapkričio 23 d. Latvijoje 

ir 1927 m. baigęs Kauno. Meno Mokyklą, 
R. Antinis 1928-33 m. studijavo meną Pa
ryžiuje. Grįžęs į Lietuvą, mokytojavo Tau 
ragėje ir Kaune. Jo projektais buvo pa
statyti keli paminklai: 1927 m. žuvusiems 
kariams ties širvintais( 1927 m.). V. En- 
dziulaičiui (.1928), Nepriklausomybės Ro
kiškyje, Žuvusiems už nepriklausomybę 
Biržuose (1931) ir kt. 1937 m. tarpt, meno 
parodoje Paryžiuje jis gavo aukso medalį.

Po karo likęs Lietuvoje, dėstė Kauno 
dailės institute. Jo skulptūra „Eglė žalčių 
karalienė (1960) yra pastatyta Palangos 
parke. Daug kitų skulptūrų puošia kitus 
Lietuvos miestus.

Robertas Antinis palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse, Kauno miesto ribose.

DAR VIENAS ŽUDIKAS
Lapkričio 3 d. Sovietų aukščiausias teis 

mas Vilniuje, svarstęs V. Lauručio, kalti
namo nužudžius dvi merginas, bylą nu
teisė jį aukščiausiąja bausme—sušaudyti.

1979 m. gegužės 11 d. po pamokų iš mo
kyklos negrįžo Tytuvėnų vid. mokyklos 
moksleivė R. Peldūnaitė. Po įtemtų ieško
jimų, jos palaikai rasti eglaičių apsaugi
nėje juostoje prie geležinkelio. Milicija 
sulaikė žudiką. Tai buvo Vilniaus mecha
nizacijos įmonės, bokštinio krano mašinis 
tas Vytautas Laurutis, gimęs 1957 m. Tų 
pat metų rugpjūčio mėn. Vilniuje jis Iš
prievartavo ir pasmaugė A. Aleksejevą, 
kuri, palydėjusi draugę, vakare grįžo na
mo.

Teismo nuosprendis galutinis ir neskun
džiamas.

MIRĖ VAL GIELGUTAS
Lapkričio 30 d. Londone mirė buv. BBC 

dramos sekcijas vedėjas Vai Gielgudas 
(81 m. amž.), dramos artisto Sir John 
Gielgudo brolis.

Gielgudų šeima yra kilusi iš Lietuvos 
didikų. Jų protėvis gen. Gelgaudas po ne
sėkmingo 1831 m. Lietuvos sukilimo apsi
gyveno Anglijoje.

MIRĖ A. STYPULKOWSKI
Lapkričio 25 d. Londone mirė lenkų po

litinis veikėjas Andrzej Stypulkowskl 
(58 m.), dviejų leidyklų, kurios leido kny
gas Lenkijos pogrindžiui direktorius.

1980 m. lapkričio mėn. jis buvo suruo- 
šęs Madride Rytų Europos pogrindžio lei
dinių parodą, kurioje buvo išstatyti ir Lie 
tuvos pogrindžio leidiniai.

PAKELTAS TELEVIZIJOS MOKESTIS
Nuo groudžio 2 d. D. Britanijos gyvento 

jai mokės brangiau už televizijos leidimus. 
Spalvoto televizoriaus laikytojai turės mo 
keti 46 sv. metams, o juodo - balto televi
zoriaus — 15 sv. metams.

Skaitytojų laiškai
SODYBAI VARDAS

Širdingai dėkoju, už Jūsų malonų priė
mimą ir sveikinimus mano 70 m. sukakties 
dieną.

Kas dėl Lietuvių Sodybos, tai mes turi
me pasiremti faktais. Faktas yra kad Lie
tuvių Namai yra lietuvių nuosavybė. Tad 
taip ir pavadinta: Lithuanian House. Ki
tas faktas, kad Lietuvių Sodyba yra lie
tuvių. Be to ten yra parkas. Tad turėtų 
būti Lietuvių Parkas - Lithuanian Park 
Svarbiausia tai, kad mūsų vaikai ir jų vai 
kai kalbėtų apie Lithuania, apie senelių 
Lithuania, ir per amžius tuil būti Lithua
nia.

LNB yra tos vietos savininkas ir savi
ninko atsakomybė rasti tinkamą vardą 
Lietuvių Sodybai.

Nenoriu premijos.
Stasys Surgautas

Redakcijos pastaba: Dar vienas skaity
tojas siūlo sodybą angliškai vadinti LI
THUANIAN SODYBA.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 
1982 METŲ PROGAI

Sveikinu, „E. Lietuvio“ Redakciją, lei
dėjus ir visus darbuotojus su Kalėdomis 
ir su Naujais 1982 metais, linkėdamas ne
nusilpti su „S. Lietuvio“ leidimu. Kad jis 
mane lankytų tol, kol aš būsiu gyvas, kad 
ir 100 metų gyvenčiau. Netekus „E. Lie
tuvio", neteksiu ir savo -gyvenimo. Su kuo 
gali pasikalbėti lietuvišku žodžiu, jei ne 
su „E. Lietuviu“? Ta proga siunčiu mažą 
svar'iuką — „EL“ palaikymui. Rašysiu 
kol akys švies ir dar rankos nevirpės. O, 
svarbiausiai jai Redakcija spausdins. Ma 
nau, kad Redakcija, atjaus ir supras, ma 
no mintis ir norus. Linksmų švenčių!

Ketteringiškis, „E.L.‘ skaitytojas,
Jonas Liobė

Mokiniai, atsakingi už gamtos niokoji
mą, renkasi į gamtos kabinetą.

(Iš skelbimų lentos)
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
XII.4-6 — Lietuvių kultūros instituto su
važiavimas, Schloss Rennhof, Vokietija.

1982 M.
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.
VIII. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

KALĖDINIS NUMERIS
Europos Lietuvio -paskutinis šių metų 

numeris išeis gruodžio 18 d.
Šiam numeriui skelbimai ir pranešimai 

turi pasiekti redakciją iki gruodžio 14 d.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
J. Snabaitis — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

J. Masčauskas — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T.P.F. Valdyba

AUKOS SPAUDAI
A. Mažeika 4.50 sv.
D. Jelinskas, K. Vilkonis, A. Jakimavi

čius, J. Jakimavičius, A. Maldutis ir P. 
Jakubėnas — po 2.50 sv.

J. Liobė — 2.00 sv.
J. Sukaltis — 1.50 sv.
J. Kruminas ir J. Viliūnas — po 0.50 sv. 
Ačiū.

PAJIEŠKOJIMAS
Brolis, gyvenąs Lietuvoje, pa j ieško Pet

ro Misiūno, kilusio iš Vardžiukiemio km., 
Salako vis. Spėjama, kad jis gyvena Ang
lijoje.

Atsiliepti į E.L. redakciją.

Pajieškomas Jonas Kasanavičius gim. 
1925 Nemakščiuose. Vokiečių išvežtas į 
Vokietiją. 1944 metais. Buvęs Belgijoje 
belaisvių stovykloje 1945 metais. Pajieš- 
ko sesuo Stasė Lietuvoje.

Jis pats ar žinantieji apie jlį ar jo liki
mą rašyti.

J. Bartkus 1164 Cawdor Str., Rosslare 
H,bi. Co Wexford, Ireland.

VIDURINĖS ANGLIJOS LIETUVIAMS 
POPIEŽIŲ SUTINKANT

Jis atvyks j Coventry aerodromą gegu
žės 30 d., Sekminėse, 10 vai. ir tuojau 
atnašaus su daugeliu vyskupų ir kunigų 
(tanp jų ir lietuvis) šv. Mišias, tars na
mo ks'.ą.

Žmonių grupėmis suplauks arti milijo
no. Pavieniai negalės įeiti. Tad lietuviai, 
kurie nori dalyvauti, turi kuo greičiau už
sirašyti pas DBLK Bendrijos atstovus: 
Nottinghame pas Igną Šimkų, tel 43664 ar 
Liet. Židinyje 865738 (jau seniai užsaky
tas autobusas). Derbyje — B. Urbanavičių 
(vyksta su St. Mary's parapija), Ltlceste- 
ryje — J. Šalkauską 763238 (Saered 
Heart), Ketteringe — A. Kukanauską (St. 
Edvard's), Corbyje — M. Vereika (St. 
Patrick's), Peterborough — S. B. Vaitke
vičių (All Souls) 41705. Northhamptone— 
B. L. Švalkus (Katedrą) 715145, Covent
ry — P. Paškūną (St. Elizabeth's, Learning 
ton Spa — A. Kasparavičių( St. Peter's', 
Birminghame — S. Jeserskį (Holy Rosary) 
3822319, Wilverhamptone — J. Narbutie
nę 755731, Stoke-on-Trente — P. Vaičaitį 
(St. Vulstan's) 632754. Glaucesteryje — 
J. Vilimą (St. Peter's) 419907, Stroude — 
V. Cibulską (Immeculete Conception) 
4043, Mansfielde — J. Beinorą (St. Pat
rick's) 648486.

Bendrijos atstovai užsirašiusiems prista 
tys minėtoms parapijoms ir gaus smulkių 
žinių.

Manantieji dalyvauti toje vienintelėje 
gyvenime didžioj iškif.mėj, teužsitikrina 
vietą greit užsirašydami.

Visiems sėkmės!
Kun. S. Matulis, M.I.C.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini 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.

NIDOS KALENDORIUS 1982 METAMS
NIDOS kasdien suplėšiamas kalendorius 

1982 metams jau yra išsiųstas visiems pre 
nura'toriams.

Norintieji kalendorių užsakyti savo drau 
gams kaip Kalėdų dovaną, gali tą padaryti 
prisiuntę draugų adresus ir mokestį.

Kalendoriaus kaina: Nidos klubo na
riams ir Europos Lietuvio skaitytojams — 
2.50 svaro, visiems kitiems — 3.00 svarai, 
įskaitant persiuntimą.

Londonas
MIRĖ R. ČERNIENĖ

Sekmadienį, lapkričio 29 d. Londone po 
trumpos ligos mirė mokytoja Rozalija 
Bulaitytė-Černienė, būdama 58 m. am
žiaus. Velionė buvo žinoma Londono lie
tuvio veikėjo Petro Bulaičio, atvykusio į 
Angliją prieš I pasaulinį karą, duktė. JI 
buvo veikli moteris, dalyvavusi liet, chore 
ir kitose liet, organizacijose. Prieš kurtį lai 
ką buvo šv. Onos d-jos pirmininke.

Ištekėjusi, už pokorinės išeivijos šau
naus vyro Justo Černiaus, R. Černienė iš
augino nemažą šeimą. Paliko liūdintį vy
rą, vaikus ir seną motiną.

Laidotuvės iš Liet, bažnyčios penktadie
nį, gruodžio 4 d.

ATVYKO ARKIVYSKUPAS J. BULAITIS
Arkivyskupas Jonas Bulaitis gruodžio 

3 d. atvyko į Londoną dalyvauti savo se
sers Rozalijos Černienės laidotuvėse.

Londone gautas Vatikano laikraštis 
OSSERVATORE ROMANO (XI.30) anglų 
kalba, kuris praneša, kad Monsignoras Jo
nas Bulaitis yra paskirtas Pro-muncijun 
Vid. Afrikos respublikoje Kongo ir apaš- 
toliniu delegatu Čadui. Ryšium su tomis 
pareigomis jis yra pakeltas trtuliariniu ar
kivyskupu.

Manchesteris
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 21 d. L.K.V.S-gos „RAMO

VĖS" Mančesterio skyrius surengė M. lie
tuvių klube Liet. Kariuomenės Šventės 
minėjimą, kurį iš arti ir toli prisirinko 
pilna salė žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas, tarė atidaro
mąjį žodį ir pakvietė kan. V. Kamaitį į 
garbės prezidiumą.

Skyr. sekr. J. Verbickas perskaitė gau
tus sveikinimus raštu, kuriuos prisiuntė 
rįamovėnų C/V-ba, Škotijos lietuviai ir 
kap. V. Andriuškevičius iš Stoke-on-Trent.

Paskaitą skaitė Z. Juras, kuris prisimi
nė mūsų kariuomenę ir dedamas Vakarų 
valstybių ir J.A.V-jų pastangas išlaikyti 
pasaulyje taiką. Aišku, kad be kariuome
nės taikos pasaulyje išlaikyti yra neįma
noma, todėl kariuomenė buvo, yra ir bus 
reikalinga.

Meninėje dalyje M. Ramonas padekla
mavo šiai progai skirtą savo kūrybos eilė
raštį ir E. Murauskienė savo kūrybos poe
mėlę, už kurią susilaukė daug katučių; 
praeityje ji jų yra parašiusi įvairiomis 
progomis.

Po pirmininko padėkos paskaitininkui 
ir deklamatoriams, minėjimas užbaigtas 
sugiedant Lietuvos himną.

DBIjS Manchesterio skyr. pirm, paim- 
formavo visus, kad šv. Tėvas pakėlė Joną 
Bulaitį į arkivyskupus. Tai maloni nau
jiena visiems.

Toliau viskas vyko įprasta tvarka. Ra- 
movėnai pravedė rinkliavąpadėti C/V-bai 
2-trai ramovėnų veiklos dešimtmečio kny
gai išleisti.

Tą pačią dienų antrame klubo aukšte 
įvyko illatelistų „Vilnius", lietuviškų pi
nigų ir meno dirbinių parodos. Pašto 
ženklus išstatė H. Vainys, K. Minotas, S- 
Lauruvėnas, R. Popikienė ir A. Jakima
vičius, pinigus — V. Motuzą, dirbinius —
K. Steponavičius ir R. Popikienė. Ypač 
įdomiai atrodė R. Popikienės darbai, pa
naudojant kiaušinių lukštus. Parodos rei
kalais rūpinosi K. Steponavičius. A. P-kis

PARENGIMAI
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

M.L.S. klubas šaukia sausio 10 d. 4 vai. 
p.p. visuotiną metini narių susirinkimą, ku 
riame bus padaryti valdybos ir Revizijos J 
k-jos pranešimai ir bus renkama nauja 
valdyba. |

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 

susirinkimas bus atidėtas 1 vai., o po to 
bus pravestas, neatsižvelgiant į susirinku
sių narių skaičių.

Prašome dalyvauti visus narius.

KALĖDŲ (EGLUTĖ
Manchesterio Liet. Soc. klubas savo pa

talpose gruodžio 27 d., t.y. Kalėdų antrą 
dieną 4 vai. p.p. rengia klubo narių vai
kams

Kalėdų Eglutę
Atsilankys Kalėdų Senis su dovanomis 

vaikams, vėliau bus arbatėlė.
Kviečiame visus klubo narius atsivesti 

savo vaikučius.
Klubo valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS" Mančesterio 

skyrius rengia M. lietuvių klube
Naujųjų Metu sutikimą

Pradžiai prašome atsinešti savo užkan
džių, vėliau pavaišins klubas.

Kviečiame atsilankyti visus.
Skyriaus valdyba

Klubo valdyba

Notlinghamas
LIETUVIŠKOS VEIKLOS ŠAUNUS 

VAIZDAI
Gruodžio 13 d., tuojau po lietuviškų 

11.15 vai. pamatdų 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 atvykti 
net iš tolimų liet, kolonijų.

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

Wolverhamptonas
KALĖDŲ VAKARONĖ SU VAIDINIMU

Kalėdų antrą dieną, šeštadienį (XII.26) 
6 vai. vak. DBLS-gos W-tono 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 imus praleisti 
šį Kalėdų vakarą.

Įėjimas veltui.
Sk. Valdyba

Vokietija
VOKIETIJOJE MIRĖ

Lapkričio 12 d. Braunschwelge mirė 
Morta Geležinienė, evangelikų kunigo Ge
ležinio žmona. Ji buvo gimusi 1901. III. 
6 d. Virbalyje.

Lapkričio 23 d. Bremene mirė Kazimie
ras Jočys, gimęs 1899.III.4 d. Laižuvoje.

Lapkričio 19 d. Grosshanndorfo sanato
rijoje mirė Janina Retikytė, gimusi 1934. 
II.-6 d. Lankeliškiuose, Vilkaviškio apskr.

Lapkričio 17 d. Neustadte mirė Erna 
Šnelienė. Ji buvo gimusi šakinytė, 1912, 
VIII.8 d. Klaipėdoje.

GAVO DARBĄ
Dr. Benius Bataitis, prieš metus pabė

gęs nuo laivo „Kupiškis“, sėkmingai dirba 
Vokietijos ligoninėje Bremene.

LAIŠKAS PREZ. BREŽNEVUI
Prez, Brežnevui lankantis Vokietijoje, 

kun. Vaclovas Šarka, gyv. Hamburge, iš
siuntė jam laišką, kuriame pakartotinai 
atkreipė Sovietų vyriausybės dėmesį į ka
talikų padėtį Lietuvoje.

VARGONŲ KONCERTAS HAMBURGE
Lapkričio 22 d. — sekmadienį, šv. The- 

resės bažnyčioje, Dohrnweg, Hamburgas, 
prof. Dr. Vytenis Vasyliūnas vėl davė var 
gonų koncertą. Koncerto programą suda
rė: Francois Couperin. Johann Sebastian 
Bach ir Leo Sowerby žymūs kūriniai.

Koncertas įvyko tuoj po lietuviškų pa
maldų, tad ir koncerto klausytojai buvo 
daugiausiai lietuviai.

Prof. Dr. V. Vasyliūnas beveik kiekvie
ną savaitę, o kartais ir po du kartu savaitė 
je, įvairiose V. Vokietijos bažnyčiose duo
da vargonų koncertus, šių koncertų orga
nizatorius visuomet būna kun. dek. Vac
lovas šarka.

Hamburgo lietuviai ir vokiečiai jau ne
kartą yra girdėję šiuos virtuoziškus fizi
kos profesoriaus ir muziko koncertus, už 
kuriuos jie yra jam širdingai dėkingi.

I. Sraguuskis

H. SCHMIDT KALBĖS SU IIONECKERIU
Vak. Vokietijos kancleris H. Schmidt 

vyksta į Rytų Vokietiją, kur gruodžio 11- 
13 dd. jis susitiks su Honeckeriu, Vokieti
jos demokratinės respublikos lyderiu. 
Dviejų lyderių konferencija įvyks Werbel 
linsee vasarvietėje, apie 50 km j šiaurę 
nuo Berlyno.

Kaip Vak. Vokietijos spauda sako, pa
sikalbėjimas tarp dviejų lyderių bus be 
jokių įsipareigojimų Ir bus vokiečiu pri
sidėjimas prie vykstančio Rytų - Vakarų 
dialogo. ,

BBLS TARYBA
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 2 psl.)
Pasisakyta ir dėl lietuvių vykimo .ap

lankyti Lietuvoje esančias gimines. Yra to 
kių, kurie vykimui į Lietuvą nepritaria. 
Bet didžioji dauguma yra tos nuomonės, 
kad su Lietuva, tautiečiais ir giminėmis 
ryšį reikia palaikyti. O vykimas ten nie
kam, neiškiriant nei jaunimo, nepakenks, 
bet bus abipusė nauda. Nei senimas, nei 
jaunimas komunistais netaps, nors ten ir 
nuvyks.

Apie Tautinės Paramos Fondą praneši
mą padarė dr. S. Kuzminskas. T.P. fondas 
jau išsiuntė 17 siuntinių į Lietuvą, para
mos reikalingiems asmenims. Tam jau iš
leista 2000 svarų, ižde liko 500 svarų. Tuo 
reikalu jam pavyko susitarti su Kanadoje 
ir JAV-jose veikiančiomis panašiomis or
ganizacijomis ir Balfu. Jei mes negalėsi
me kam nors suteikti pagalbos reikiamu 
metu, padės jie. Apgailestavo, kad organi
zacijos ir pavieniai asmenys D. Britanijo
je pamiršta T.P. fondą paremti.

Buvo pasisakyta ir dėl „Europos Lietu
vyje“ spausdintų ir spausdinamų herbų, 
žemėlapių ir lietuviškų simbolių, kuriuos 
skaitytojai įvairiai vertina. O kad Lietu
vos sienos yra ginčytinos, žinome visi. Bet 
kas gali iš viso tiksliai nusakyti, kur Lie
tuva prasideda ir kur baigiasi. Lietuvių 
gentys čia gyveno tada, kai dar nieko ne
buvo. Senieji Lietuvos žemėlapiai Lietuvos 
sienas išveda plačiai ir įvairiai. Dėl jų 
politinėje plotmėje dar teks daug ginčytis.

DBLS-ga nori ateinančių metų rugsėjo

PAŠA I LYJE
— Vienoje britų ligoninėje, sergantiems 

astma, bronchitu ir kitom plaučių ligom, 
pradėtas naujas gydymo būdas. Tai spe
ciali mankšta, panaudojant plastikinį 
trampliną. Toji mankšta galutinai neišgy
do, bet sustabdo tolimesnį ligos plitimą 
ir palengvina skausmus.

— D. Britanijoje per paskutinį dešimt
metį apie 1 mil. žmonių paliko didžiuosius 
miestus ir išsikėlė į provinciją ir kaimus.

— 86 metų valas I. Davies ir jo 76 metų 
žmona Nellie išvyko į Australiją pradėti 
naują gyvenimą.

— D. Britanijoje dirbantiems bus įves
tas specialus mokestis, skiriamas bedar
bių pašalpoms mokėti.

— Britai surado savo pirmąjį povande
ninį laivą „Holland one", kuris 1913 m. 
paskendo netoli Plymuoth.

Laivas bus iškeltas Ir laikomas karališ
kojo laivyno povandeninių laivų muzie
juje Gosporte.

— Lenkijos maisto sunkumams paleng
vinti, Europos Bendruomenė paskyrė 6 
mil. svarų.

BRITANIJOJE PAKELIAMI MOKESČIAI
Gruodžio 2 d. Britanijos iždo kancleris 

Sir Geoffrey Howe pasakė parlamente, 
kad atsižvelgiant į padidėjusias valstybės 
išlaidas, nuo 1982 m. balandžio mėn. bus 
pakelti kai kurie mokesčiai. Dirbantieji 
turės mokėti vienu nuošimčių aukštesnį 
socialinio draudimo mokestį, bus pakeltas 
mokestis už gydytojų prirašytus vaistus, 
ir akinius, taip pat teks daugiau mokėti 
už dantų gydymą. Butų nuoma savivaldy 
bių namuose taip pat bus pakelta.

Tuo būdu kiekvienas dirbantysis turės 
vidutiniškai sumokėti pusantro svaro į sa
vaitę daugiau negu ligšioū.

AFGANISTANO LAISVĖS RADIJAS
Afganistano partizanai pradėjo trans

liuoti radijo pranešimus į savo kraštą. 
„Kabulo Laisvės Radijas“ turės 36 siųstu
vus, kurie duos žinias rusų ir afganų kal
bomis. Sovietų disidentas Vladimiras Bu- 
kovskis bendradarbiauja tose transliaci
jose.

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIO 
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo mėn. 12-13 d. Čikagoje vyko 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
suvažiavimas. Abiejų dienų laikotarpyje 
suvažiavimo dalyvių ir svečių skaičius 
prašoko 160 asmenų. Seime dalyvavo gra
žus skaičius „mažlietuvių" nuo Los Ange
les iki New Yorko, nuo Čikagos iki Toron
to ir Mntrealio. Iš dalyvių skaičiaus gali
ma spręsti, kad organizacija yra gyva, kad 
jos nariai rūpinasi Mažosios Lietuvos li
kimu, nes suėjimas iš tokių tolimų vietų 
nėra nei lengvas nei pigus. Sąjūdis turi 
daug pajėgių ir pasišventusių žmonių, kas 
matėsi iš suvažiavimo dalyvių minčių, pa
skaitų Ir kultūringų diskusijų. Posėdžiuo
se matėsi ir 6 VLIKo Tarybos nariai.

Pora minčių iš suvažiavusių:
„Nedarykime nieko kas apsunkintų 

VLIKo veiklą“ M. Gelžinis.
„Prūsų Lietuva žuvo, nes nesugebėjo 

vieningai pasipriešinti vokiečių invazijai.“
M. Brakas.

„Okupuotos Lietuvos lietuviai pasielgė 
gražiau negu krikščionybė reikalauja. 
Mirštančius iš bado Prūsų vokiečius iš 
Karaliaučiaus srities priėmė, apdovanojo 
maistu ir rūbais, visai neminėdami, kad 
tai jų buvę priešai, daug skriaudos prida
rę Lietuvai. Tai buvo gražiausias Ir kil
niausias Lietuvos istorijos momentas“. 
M. Gelžinis. (LKDS biuletenis) 

mėn. 11 d. surengti dainų ir tautinių šokią 
šventę, kurią numatoma rengti Bradforde. 
T. pirm. A. Bučys pranešė, kad bradfordiš- 
kiai mielai sutiktų tokią šventę turėti. 
Tam yra palankios sąlygos ir didelė salė, 
kurios nuoma yra 300 svarų dienai. Brad- 
fordiškiai sutinka ją rengti ir atsisako pel 
no.

Studijų Savaitė bus rengiama kaip yra 
planuojama. Tikimasi, kad ji gerai pavyks.

DBLS Derbio sk. pirm. V. Junokas pa
informavo apie padovanotus tautinius rū
bus princesei Dianai, vedybų su D.B. sos
to įpėdiniu princu čarliu proga. Rūbų nuo. 
trauka buvo patalpinta vietos anglų spau
doje su aprašymu. Pastaruoju laiku, kai 
karališkoji pora lankėsi Vid. Anglijoje,Va 
lijos princesė asmeniškai padėkojo už gra
žią dovaną.

Prieš baigiant posėdį, L.F.R. vieneto 
darbuotojas V. Bernattavičius pranešė, 
kad vienetas turi apie 100 valandų įvairių 
lietuviško kultūrinio gyvenimo filmų, ku
rias mielai sutinka parodyti, jei kas pap
rašys. Kai kurios jų yra spalvotos ir ga
lima rodyti per televizijos aparatą. Pro
gai pasitaikius sukami ir nauji filmai. Jo 
planai yra platūs, bet juos įvykdyti reikia 
nuolatinių lėšų.

Suvažiavimas baigtas sugiedant Lietu
vos himną.

Po posėdžio visi buvo pavaišinti vakarie 
ne ir išgėrimu, kurį parūpino klubas. Kai 
kurie atstovai Mančesteryje svečiavosi iki 
kitos dienos pietų. A. P-kis

AUKŠTOSE PAREIGOSE
G. Sužiedėlienė, mokslininkė ir aktyvi 

veikėja, yra paskirta delegate į Baltųjų 
Rūmų senimo konferenciją (White House 
Conference on Aging). Neseniai tos kon
ferencijos ekzeku'tivinis direktorius David 
A. Rust jai asmeniškai laišku pranešė, kad 
ji yra skiriama pilna, su teise balsuoti, 
delegate. Konferencija įvyko lapkričio 30 
— gruodžio 3 dienomis Washingtone.

Tenka pastebėti, kad Galina Sužiedė
lienė šiuo metu dirba mokslinį darbą Va- 
shingtone esančiame Katalikų un-te. Ji 
nuolatos rūpinasi ir studijuoja įvairias 
problemas, kurios liečia J.A.V. senimą bei 
įvairias etnines grupes. Žinoma, savo dar 
bo srityje ji niekuomet neužmiršta iškelti 
ir mūsų lietuvių grupės interesų bei klau
simų. G. Sužiedėlienė aktyviai reiškiasi ir 
JAV-bių Lietuvių Bendruomenės veiktoje.

(D.)

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS. 
AUŠRA NR. 24

...Niekas negalės, nepajėgs ištautintį 
tautos, jeigu ji pati nepasirašys sau mir
ties sprendimo, nebent visa tauta būtų iš
žudyta. Žinoma, tautos likimas daug pri
klauso nuo jos vadų, šviesuomenės. Taip 
atsitiko su mūsų kraujo broliais prūsais.

GYVAS ŽVILGSNIS IŠ PRAEITIES 
Į ATEITI 
750 METŲ 

SUKAKTIES (1231-1981) 
PERSPEKTYVOJE 

MAŽOJI LIETUVA IR MES 
Prof. P. I. KUŠNERIO STUDIJAI 

PASIRODŽIUS
Paruošė inž. V. žemaitis. Išleido Liet. 
Miškininkų Sąjunga. 112 p. ir 3 žemei. 
Kaina $4.00; su persiuntimu $5.00 
Kreiptis: P. Norkaitis, 5249 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill. 60632. U.S.A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — gruodžio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghanie — gruodžio 6 d., 11.15 vai. 

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

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

Liet. Židinyje.
Leigh — gruodžio 6 d., 5 vai.
Eccles — gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Mačesteryje — Kalėdų I d.. 12.30 vai.
Nottinghanie — gruodžio 8 d., švč. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo šventėj, 8.30 vai. ry 
te Židinyje.

Nottinghanie — gruodžio 20 d., 11.15 vai, 
Židinyje.

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

Nottinghanie — Piemenėliu Mišios Kušlo
se 24 vai., Kalėdose 11.15 vai., gruodiio 
27 d„ 11.14 vai., Naujuose Metuose 8.30 
vai. ryte, sausio 3 d., 11.15 vai, Trijuo
se Karaliuose 8.30 vai. ryte. Visos pa
maldos Lietuvių židinyje.

Wolverhamptone — Kalėdų I d., 17 vaL 
šv. Petre ir Pauliuje, North St.

Birminghame — Kalėdų II d., 12 vai, 1? 
Park Rd., Moseley.

Nottinghanie — sausio 10 d., 1115 vai. 
Liet. Židinyje.

Northampton — sausio 10 d., 18 vai., šv. 
Lauryne, Craven St.

Nottinghame — sausio 17 d., 1115 vai. 
Liet. Židinyje.

Derby — sausio 17 d., 14 vai., Bridge Gate.
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