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1981m. VLIKO SEIMAS
1981 metų lapkričio 6-8 dienomis Cleve- 

lande, Lietuviui Namuose įvyko VLIKO 
Seimas.

Seime dalyvavo (iš 45) 42 VLIKĄ su
darančių grupių atstovai ir daug svečių. 
Jų tarpe: š.m. lapkričio - gruodžio mėne
sio VLIKO Tarybos pirmininkas Grožvy- 
das Lazauskas, 1979-1981 metų VLIKO 
Valdybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, 
Valdybos vicepirmininkai dr. Kostas Jur- 
gėla ir inž. Liūtas Grinius, Valdybos sek
retorius dr. Jonas A. Stikliorius, VLIKO/ 
ELTOS raštinės vedėja Margarita Sama- 
tienė, Tautos Fondo Valdybos pirmininkas 
Juozas L. Giedraitis ir sekretorė Marija 
Noreikienė, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas, Bendro
jo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo direk
torė O. Jokūbaitienė, VLIKO garbės pir
mininkas Ir buvęs Valdybos pirmininkas 
dr. Kęstutis Valiūnas, Tautos Fondo gar
bės pirmininkas pre!. Jonas Balkūnas, 
Ateitininkų Federacijos Vadas Juozas B. 
Laučka, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos pirmininkas dr. Jonas Valaitis, 
Clevelando Lietuvių Namų pirmininkas Z. 
Dučmanas, pogrindžio VLIKO Lietuvoje 
narys Balys Gaidžiūnas ir sekretorius- 
ryšininkas Bronius Bieliukas, ir kiti.

Seimui pirmininkavo Algirdas J. Kasu- 
laitls, jo pavaduotojais buvo Dr. Jonas A. 
Stiklorius ir Marijus Blynas. Seimui sek
retoriavo Vaclovas Mažeika ir Mykolas 
Pranevičius.

Seimo dalyviai buvo išrinkę tris komisi
jas:

Mandatų, pirmininkaujamą L. Girinio- 
Norvaišos, su nariais Mečiu Valiukėnu, 
Juozu Ardžiu, Stasiu Lazdiniu ir Antanu 
Makūnu;

Statuto Komisiją, pirmininkaujamą inž. 
Jono Jurkūno, su nariais Jonu Daugėla, 
Algirdu Kasulaičiu, Bronium Bieliuku, Jo 
nu Virbaliu ir Juozu Giedraičiu;

Rezoliucijų Komisiją sudarė pirminin
kas inž. Liūtas Grinius, ir nariai Teodo
ras Blinstrubas, Kazys Gaižutis, Zuzana 
Juškevičienė, Al. Laikūnas, Juozas Paže- 
mėnas, Algis Raulinaitis, Pranas Razgai- 
tis, Antanas Sukauskas ir Jonas Virbalis.

Savotiškai gyva Seimo diena buvo sek
madienio . popietė, kurios metu buvo svars 
tomos Seimui rekomenduojamos priimti 
rezoliucijos ir kai kurių statuto skirsnelių 
pakeitimai.

Rezoliucijų klausimai vertė beveik kiek 
vieną seimo narą bei svečią prisidėti savo 
patarimu, o Seimo prezidiumą — kiekvie- 
nams leisti pasisakyti ir rasti visiems pri
imtiną sprendimą. (Priimtos rezoliucijos 
bus paskelbtos vėliau).

Pagrindinę paskaitą Seime skaitė Dr. 
Domas Krivickas tema „VLIKO veiklos 
gairės besikeičiančioje tarptautinėje poli
tikos konjunktūroje“. Iškilmingas pamal
das VLIKO ir jo darbuotoji; intencija ir 
už žuvusius bei kalinamus Lietuvos lais
vės kovotojus atnašavo preletas Jonas 
Balkūnas, Dievo Motinos Nuolatinės Pa- 
gelbos šventovėje. Su Seimo dalyviais sa
vo Įspūdžiais taip pat pasidalino prieš po
rą mėnesių į laisvę pasitraukęs ok. Lietu- 
tuvo mokslininkas dr Kays Eitingis.

Seimo proga Clevelando lietuviai paruo
šė meninį vakarą. Dainavo solistė iš Det
roito, Danutė Petronienė, akompanuojant 
muzikui Vytautui Pu'škoriui. p. Onos Mi
kulskienės vadovaujami Čiurlionio Ansam 
blio tautinės muzikos instrumentalistai 
R. Gincaitė, E. Muliotytė, J. Muliolis, Fr. 
Pleskas, R. Urbaitls ir L. Vyšnionytė iš
pildė muziko Alfonso Mikuskio kompozi
cijas. Pranešėja buvo Dalia Orantaitė

Clevelando miesto burmistras George 
V. Voinovich lapkričio 6-8 dienas paskelbė 
„Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimo Dienomis“ ir Įteikė VLIKUI 
specialų pažymėjimą. Taip pat VLIKO 
Seimui atžymėti proklamaciją paskelbė 
Clevelando miesto taryba.

Seimo metu prisimintas neseniai miręs 
Juozas Skorubskas, ilgametis VLIK vei
kėjas ir buvęs VLIKO Tarybos pirminin
kas.

MASKVA NESILEIDO 
SACHAROVUI

Dr. A. Sacharovui ir jo žmonai Elenai 
Boner paskelbus bado streiką, protestuo
jant kad valdžia neleidžia jų marčiai Li
zai Aleksejevai emigruoti į Ameriką, kur 
gyvena jos vyras, — po dviejų savaičių 
Sacharovai buvo perkelti į ligoninę.

Vakarų pasaulio mokslininkams ir vals
tybių vadovams pareiškus pasipiktinimą 
sovietų valdžios elgesiu, Maskva buvo pri
versta nusileisti.

Gruodžio 9 d. Liza Aleksejeva buvo pa
kviesta KGB būstinę, kur saugumo pa
reigūnas A. Baranov jai pasakė, kad gruo
džio 8 d. jai buvo duotas leidimas emigruo 
ti, ir kad dr. A. Sacharovas baigė savo ba
do streiką.

Po to Liza Aleksejeva pasakė užsienio 
spaudos korespondentams, kad ji tuoj pat 
patelefonavo į vizų Įstaigą, bet iš ten jai 
pasakė, kad jie nieko nežino apie leidimą. 
Ji negalėjusi susisiekti Ir su dr. Sacharo
vu. KGB pareigūnas buvo ją perspėjęs, 
kad vizos išdavimas priklausys nuo to, 
kaip ji elgsis su užsienio spaudos kores
pondentais.

Valdžios pareigūnai pasakė Lizai Alek
sejevai, kad užsienio pasas ir leidimas jai 
išvažiuoti į užsienį bus duotas gruodžio 
11 d.

Jai leido taip pat nuvažiuoti į Gorkį pas 
dr. Sacharovą gruodžio 14 d.

MASKVOJE SUĖMĖ 30 TYLIŲJŲ
Gruodžio 10 d. minint oficialią žmogaus 

teisių dieną, Puškino aikštėje, Maskvoje, 
milicija suėmė 30 asmenų, kurie buvo atė
ję ten „tylos minutei“.

Suimtuosius išvežė milicijos autobusas.

JAV — LIBIJOS GINČAS
Prez. Reaganas perspėjo pik, GaddaJJ, 

Libijos lyderį, kad jis susilauk „labai rim 
tų pasekmių, jeigu neatsisakys savo plano 
nužudyti Amerikos vadovaujančius žmo
nes. Prezidentas pasakė, jog JAV-bės turi 
tikrų žinių apie Libijos sąmokslą.

Prez. Reaganas patarė JAV piliečiam, 
kuo greičiau apleisti Libiją. Amerikos pa
sai negalios važiuoti Libijon.

RUSAI NUTEISĖ VOKIEČIUS
Sovietų teismas nuteisė Vak. Vokietijos 

sunkvežimių du šoferius, kurie dirbo trans 
porto bendrovėje, kuri vežiodavo į Mask
vą persikėlusių tarnautojų baldus. Vienas 
šoferis nuteistas 5 metams griežto režimo 
darbo stovyklos, o antras — 3 metams pa
prasto režimo darbo stovyklos.

Jie buvo apkaltinti vežioję į Rusiją rū
bus ir laikrodžius, o iš Rusijos — pinigus, 
ikonas ir sidabrą į Vakarus.

GREIČIAUSIAS TRAUKINYS
Britanijos geležinkeliai paleido pirmą 

greitą traukinį, kuris gali pasiekti greitį 
240 km. į vai. Jis kursuoja taip Glasgo- 
wo — Londono. Gruodžio 7 dieną tas trau 
kinys 650 km. atstumą nuvažiavo per 4 
vai. 13 min. 59 sek., t.y. jis važiavo viduti
niškai 160 km. į vai, įskaitant sustojimą.

Saugumo sumetimais traukinys išvys
to greitį tik 200 km. į vai., bet lėčiau va
žiuoja per kreives.

Geležinkelio linijos pertvarkymas kai
navo 37 milijonų svarų ir užtrūko kelis 
metus. Tokiam greičiui teko pertvarkyti 
bėgius ir įrengti pakreipiamas vagonų ašis.

Panašiu greičiu kursuoja traukiniai ir 
Prancūzijoje, bet jų konstrukcija ten yra 
žymiai brangesnė.

Greitasis traukinys Lietuvoje tarp Vil
niaus ir Kauno, 100 km. atstumą nuvažiuo 
ja per 2 vai.

BRITŲ ANGLIAKASIŲ LYDERIS
Britanijos angliakasių profesinės są

jungos nariai dauguma balsų išrinko s-gos 
pirmininku Artūrą Scargill, buv. komunis
tą, kuris remia Darbo partijos kairiuosius 
ekstremistus. Jis gavo 70 nuošimčių visų

LENKIJOS VALDŽIA PUOLA 
SOLIDARUMĄ

Lenkijos katalikų Bažnyčios galva Mgs. 
Jozef Glemp išsiuntė laišką min. pirm. Ja- 
ruzelskiui ir Solidarumo pirm Walęsal, 
ragindamas juos atnaujinti dialogą ir pra
šydamas Seimą nepriimti įstatymo strei
kams uždrausti.

Santykiai tarp komunistinės valdžios ir 
Solidarumo labai paaštrėjo, kai spauda 
ir radijas paskelbė juostelėje užrašytą So
lidarumo vadovų slapto posėdžio diskusi
jas, kuriose neva buvo kalbama apie da
bartinės Lenkijos vyriausybės nuvertimą. 
Panašius kaltinimus Lenkijos gyventojai 
girdėjo ir anksčiau, ypač iš kariuomenės 
laikraščio Žolnierz Wolnosci ir sovietų 
spaudos. Bet pastaruoju laiku komunistų 
puolimai tapo žymiai aršesni.

Tokiais puolimais komunistų valdžia ti
kisi diskredituoti profesinių sąjungi; Soli
darumo vadovybę ir tuo būdu nuslopinti 
lenkų tautos kovą dėl demokratinės san
tvarkos.

LENKIJOS DARBININKŲ PROTESTAS
Varšuvos darbininkai, pasipiktinę mi

licijos brutaliu įsikišimu į ugniagesių mo
kyklos streiką, ir laisvųjų sąjungų „Soli
darumas“ Varšuvos skyriaus vadovybė 
ragina visus 'Lenkijos darbininkus daly
vauti protesto demonstracijoje.

Demonstracija prieš komunistinės val
džios represijas įvyks gruodžio 17 d. 16 
vai. visoje Lenkijoje.

SUĖMĖ NORINTĮ EMIGRUOTI
Kaip praneša Londono The TIMES (XII. 

9), pirmas žmogus, kuris padavė į teismą 
Sovietų saugumo organus KGB, buvo mi
licijos suimtas.

Maskvos miesto teismui nutarus, kad 
teismas yra nekompetentingas spręsti iš
keltąją bylą, milicija atėjo į Viktoro To- 
mačinskio butą ir be jokio ęrderio jį suė
mė.

Suimtojo žmona Lena pasakė žurnalis
tams kiek jai yra žinoma, milicija netu
rėjo jokio formalaus kaltinimo suimtajam. 
V. Tomačinskis, 36 m. amžįaus auto-me- 
chanikas, reikalavo i'š KGB 13,400 rublių 
kompensacijos dėlto, kad jie nedavė jam 
pažadėto leidimo emigruoti į JAV.

AR ESTIJOJE STREIKAVO?
Londono THE TIMES (XII.2) pranešė 

apie Estijoje turėjusį įvykti. streiką ir ap
rašė kaip Baltijos respublikos buvo pri
jungtos prie Sov. Sąjungos.

Gruodžio 1 d. Taline, kai pusei valan
dos, turėjo sustoti darbas, grupės darbi
ninkų, kurie taisė grindinį, padėjo įran
kius. Po pusės valandos pradėjo dirbti, jie 
paaiškino, kad buvo sustabdę darbą nes 
pritrūko asfalto.

NENORI KOMUNISTŲ PROPAGANDOS
Anglų mokyklų mokytojai protestuoja, 

kad Sovietų ambasados leidžiamas laikraš 
tis SOVIET WEEKLY ir kita komunisti
nės propagandos literatūra yra siuntinė
jama mokykloms.

NUTEISĖ BIBLIOTEKOS TARNAUTOJĄ
Gruodžio 4 d. Leningrado teismas nu

teisė bibliotekos tarnautoją Arsenijų Ro- 
ginskį 4 metams kalėjimo už panaudojimą 
archyvuose esamų dokumentų, kurie yra 
prieinami tik turintiems specialius leidi
mus, straipsniams užsienyje leidžiamuose 
žurnaluose.

NUŽUDYTAS
KUN. BR. LAURINAVIČIUS

Vokiečių dienraštis FRANKFURTER 
ALLGEMEINE (XII. 5) pranešė apie dar 
vieno katalikų kunigo nužudymą Lietuvo
je. Pasiremdamas lietuvių Elta - Press in
formacijomis, laikraštis sako, kad lapkri
čio 24 d. KGB agentai, nužudė kun. Bro
nių Laurinavičių, kuris buvo Lietuvių 
Helsinkio grupės narys.

Kun. Br. Laurinavičius 1980 m. spalio 
22 d. buvo parašęs prokurorui laišką, ku
riuo protestavo prieš Helsinkio grupės na 
rių Lietuvoje nuteisimą sunkiomis baus
mėmis.

PABALTIECIŲ PETICIJA (MADRIDO 
KONFERENCIJAI

Laisvosios Europos/Lalsvės Radijo ži
niomis, spalio 27 d. Madride posėdžiau
jantiems Europos Saugumo Konferencijos 
delegatams buvo įteikta „Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos Išlaisvinimo Fronto“ peticija. 
Joje reikalaujama, kad Madrido konfe
rencija ir Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius paskelbtų 1939-ųjų metų Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą negaliojančiu. Taip 
pat prašoma, kad jie „padėtų Sovietų Są
jungai anuliuoti pakto išdavas, t.y., ati
traukti svetimas karines pajėgas iš Pabal
tijo valstybių“. Neteisėta Sovietų okupa
cija niekais paverčia baigiamąjį Helsin
kio aktą. Peticijoje išvardinami kai kurie 
lietuviai, latviai ir estai, kuriuos KGB su
ėmė už pastangas atstatyti „demokratines 
institucijas“. (Elta)

— Gaisras vienintelėj Angolos naftos 
rafinavimo įmonėj, kaip skelbia Luandos 
spauda, buvo Pietų Afrikos sabotažo dar
bas.

Unltos partizanų, kurie vis dar tebeko
voja prieš dabartinę Angolos valdžią, ly
deris Jonas Savimbi vėl lankėsi JAV.

— D. Britanija gaus 70 mil. svarų leng
vom sąlygom paskolą, kurias suteiks Eu
ropos Bendruomenė. Pinigai bus panaudoti 
telekomunikacijos ir vandentiekio projek
tams vykdyti.

balsų.

Viktoras ir Lyda išalčiūnai

Mielai .Rozalijai Černienei mirus 
jos mylimą vyrą Justą, 'vaikus, 

moliną ir gimines giliai užjaučiame 
ir įkartu Jiūdime

Mielai žmonai Rozalijai (mirus, 
jos vyrą Justą Černių ir (jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučia

Povilas Remėza

a.a. Rozalijai Černienei ^mirus, 
jos mielą vyrą Justą Černių, vaikus, 

motiną ir gimines nuoširdžiai 
užjaučia

Kazys Makūnas

A.a. ROZALIJAI ČERNIENEI mirus, 
jos vyrui Justui ir visai 

Bulaičių šeimai 
reiškia gilią užuojautą

S. Bosikis

KGB PUOLA
Matydama disidentinio sąjūdžio plitimą 

netik Lenkijoje ir kituose Rytų Europos 
kraštuose, bet ir pačioje Sov. Sąjungoje, 
Maskvos vyriausybė pradėjo imtis konk
rečių žygių. Neseniai aukštas KGB parei
gūnas paskelbė sovietų spaudoje straips
nį, ragindamas gyventojus, ypač jaunimą, 
saugotis „imperialistinių valstybių“ pink
lių, neapleisti politinio budrumo.

Dabar panašiu būdu pasisakė Lietuvos 
respublikos KGB viršininkas H. Vaigaus- 
kas, kurio oficialus titulas „Lietuvos TSR 
VSK pirmininko pavaduotojas“. (VSK — 
Valstybės saugumo komitetas — KGB lie
tuviškas vertimas).

Jo straipsnis „Ugdyti įsitikinimą, kelti 
politinį budrumą —■ aktualus debarties už 
davinys“ buvo atspausdintas žurnale „Ko 
munistas“ Nr. 11, 1981 m.

Straipsnyje Įtaigoj ama, kad disidentinis 
sąjūdis yra inspiruotas iš užsienio, ir kad 
kai kada „priešo žvalgyboms ir specia
lioms tarnyboms... pavyksta Įpainioti į 
savo tinklus atskirus mūsų piliečius“. To
kie piliečiai tai „niekingi atskalūnai“, apie 
kuriuos kalbėjęs net L. Brežnevas. So
vietų profsąjungų XVI Suvažiavime jis 
pasakęs, kad „keletas atitrūkusių nuo mū
sų visuomenės asmenų aktyviai kovoja 
prieš socialistinę santvarką, imasi antita
rybinės veiklos“ ir t.t.

Kas tie žmonės? — klausia H. Vaigaus- 
kas — ir tuoj pat atsako: „Tarp tokių 
žmonių pasitaiko politinių perėjūnų, prie
šiškų socialinei santvarkai, užsikrėtusių 
buržuaziniu nacionalizmu ir religiniu eks 
tremizimu“. Kaip pavyzdžius H, Valgaus- 
kas tarp kitko nurodo Gajauską ir Petkų, 
•kuriuos sovietinis teismas 1978 metais nu
teisė už antisovietinius veiksmus.

Tarp sovietų piliečių, kaip sako KGB 
pareigūnas, pasitaiko ir tokių, kurie už
mezga ryšius su užsieniečiais... ir „neretai 
išplepa slaptus duomenis, išduoda neskelb 
tinas žinias“. JAV pilietis Jasionis, būda-

DISIDENTUS
mas Lietuvoje, stengdavosi paveikti savo 
tolimą giminaitį...

Vaigausko darbdavys, KDB viršinin
kas Andropovas yra nurodęs, kad „Impe- 
realistinių valstybių žvalgybos“ vykdo ide 
ologines diversijas prieš Sov. Sąjungą, 
siekdamos „susilpninti, pakirsti socialisti
nės santvarkos pagrindus“.

Išvardijęs stambius informacijų cent
rus, kaip radijo stotys „Amerikos balsas“, 
„Laisvė“ ir „Laisvoji Europa“, — H. Vai- 
gauskas prieina prie lietuvių išeivijos. Jis 
sako:

„Ardomosios ideologinės diversijos ak
cijose prieš mūsų respubliką imperialisti
nės valstybės plačiai remiasi reakcinėmis 
lietuvių emigrantų organizacijomis. Lie
tuvių emigrantų organizacijos... siuntinė
ja... dokumentus valstybinėms ir visuo
meninėms organizacijoms, taip pat atski
riems Vakarų šalių politiniams veikė
jams“. Radijo laidose kalba kaip nusikal
tėliai nužudė du kunigus Lietuvoje ir pa
vaizduoja tuos nužudymus, kaip išanksti
nius ateistų veiksmus, siekiant sunaikinti 
kat. Bažnyčią.

H. Vaigauskui labai nepatinka, kad iš
eivijos informacijose naudojami tokie po
sakiai, kaip „tikinčiųjų persekiojimas“, 
„bažnyčia — kankinė“, „politinis ateiz
mas“ ir kt. Taip pat, kad katalikų Bažny
čiai skiriama svarbi vieta, siekiant pavers 
ti ją „politine jėga, padedančia ardyti so
cialistinę visuomenę iš vidaus1.

H. Vaigauskas aštriai puola kunigus 
Svarinską, Tomkevičių, Kaunecką ir ki
tus, kurie „iš bažnyčios sakyklos piktai 
šmeižia Tarybų valdžią, ragina tikinčiuo
sius... neleisti savo vaikams stoti į pionie
rių ir komjaunuolių organizacijas“... Jis 
pagaliau nurodo VSK (KGB) pareigūnų 
uždavinį: „politiškai auklėti tarybinius 
žmones, didinant jų politinį budrumą... 
duoti atkirtį ardomajai politinei ir ideo
loginei priešo veiklai“.

PASAULYJE
— Kinijos spaudoje buvo kritikuoja

mos Mao Tsetungo teorijos ir pažiūros į 
literatūrą ir meną.

— Sovietų pastatytoji Afganistano val
džia paskelbė, kad krašto prekybos balan
sas, dėka gamtinių dujų eksporto i Sov. 
Sąjungą, per pirmąjį šių metų pusmetį da 
vė perteklių.

— Hong Kongo prekybininkė Danutė 
Hocher sulaikyta Kinijoje, kur ji kaltina
ma komercinio kontrakto sulaužymu.

— Prieš 12 metų gen. Franco, uždarė 
Ispanijos — Gibraltaro sieną. Po ilgiau už 
trūkusių pasitarimų Madride, yra vilties, 
kad ji greit vėl bus atidaryta.

— Praėjusią savaitę JAV krašto apsau
gos sekretorius C. Weiberger lankėsi Tur
kijoje. Prez. Reaganas remia Turkijos da
bartinę karinę valdžią, ir dabar laukiama 
glaudesnio abiejų kraštų bendradarbiavi
mo.

— Bedarbė Prancūzijoje vėl padidėjo, 
nežiūrint įvairių vyriausybės priemonių 
jai sumažinti. Šiuo metu krašte yra 1.84 
mil. bedarbių.

— Du Afganistano helikopteriai įskridę 
į Pakistano teritorijos erdvę, apšaudė ke
leivinį autobusą ir kelis kaimus. Inciden- ■ 
tas 'įvyko Balučistano provincijoje, kurio
je susitelkę 2.3 mil. Afganistano pabėgėlių.

— JAV valst. sek. A. Haigas pasimatė 
su Nikaraguos užsienio reikalų ministeriu.

Santykiai tarp abiejų kraštų labai {tem
ti, nes Nikaraigua remia EI Salvadoro par
tizanus, o Floridoje savo stovyklas turi 
buvusiojo prezidento Samozos šalininkai.

— Rumunija yra atsidūrusi ekonomi
niuose sunkumuose, ir prašo Vakarų ban
kų pratęsti skolų mokėjimo laiką.

Praėjusią savaitę sovietų užs. reik. min. 
Gromyko lankėsi Bukarešte ir tarėsi su 
Rumunijos prez. Ceausescu. Manoma, kad 
Gromyko griežčiau įspėjo Rumuniją jos 
užsienio politikos ir gynybos laikymosi at
žvilgiu, ir ji turės daryti sovietams palan 
kių nuolaidų, nes dalinai nuo Sov. Sąjun
gos malonės priklauso ir ekonominė para
ma.

— Londono „New Scientist“ žurnalas ra 
šo, kad Argentina bus pirmoji Pietų Ame
rikos valstybė, kuri jau 1982 m. pabaigo
je turės branduolinę bombą.

Argentinos užs. reik, ministeris pareiš
kė, kad kraštas tuil galimybių ją pasiga
minti, bet paneigė spėliojimus, kad bom
ba gaminama.

— Europos Bendruomenės vyriausios 
įstaigos buhalteris italas Cupini paskelbė 
bado streiką, protestuodamas prieš pasau
lyje vykstantį badą, nuo kurio kasdien 
miršta 100.000 žmonių.

— Chartumo laikraštis (Sudane) pa
skelbė, kad geležinkelio darbininkas, pa
vogęs gabalą medžio sąžinės graužiamas 
pats prisitaikė sau Islamo įstatymą, nusi- 
pjovė plaštaką elektriniu pjūklu.

— Rumunas, kuris padarė didelį pelną, 
pardavinėdamas praskiestą vyną, kurį ne
legaliu būdu gaudavo, nuteistas mirties 
bausme.

— Izraelio citrinų augintojai paskelbė 
streiką, norėdami gauti 29 mil. svarų val
džios subsidiją. Prieš Kalėdas Izraelis eks 
portuoja į Europą 1.5 mil. dėžių citrinų.

— Londono taksi keleiviai kelionių me
tu galės klausytis radijo programų. Viena 
kompanija ėmėsi to darbo, ir pradžiai 
greitu laiku numato įtaisyti 250 tokių 
aparatų. Iš viso sostinėje yra apie 12.000 
taksių.

Žinoma, už kiekvieną pasiklausymą, ke
leiviai turės į radijo automatą įmesti 10 
penų.

— Neseniai sudarytoji šešių Persų įlan
kos valstybių bendradarbiavimo taryba, 
siūlo Omarui 1.2 bil. svarų paramą, jeigu 
jis atsisakytų esamosios su JAV sutarties, 
kuria amerikiečiai turi karinių privilegi
jų Ir bazių kraštui priklausiančiose salo
se. Nors ta taryba palaiko JAV interesus 
tame rajone, tačiau savo politikoj nori pri 
silaikyti neutralumo.

— 76 metų vieniša senutė Lucy Booth, 
kuri prieš metus mirė savo apleistame na
me Yorkshire, D. Britanijoje, paliko ket
virčio milijono vertės turtą: 25.000 knygų, 
brangių senienų, tūkstančius įvairių žie
dų, karolių ir sagų.

— Venecijos bažnytiniai pareigūnai Įsi
metė vagių, kurie pavogė šv. Liucijos kau
lus, 90.000 sv. išpirkimo reikalavimą. Eks
pertai mano, kad pajudinti šventosios kau 
lai turėjo subyrėti. ;

— Europos ir Amerikos oro linijos pra
dėjo pasitarimus užbaigti kainų varžy
boms, kurios tik praėjusiais metais davė 
250 mil. nuostolio.

— Kinijos min. pirmininkas, kalbėda
mas parlamente, iškėlė didėjančius kraš
te nusikaltimus: spekuliaciją, mokesčių 
vengimą, kyšius ir kontrabandą.

Tie nusikalamai prasidėję, kai kraštas 
pradėjo labiau sueiti į kotaktą su iš ori
niu pasauliu.
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Trejų dienų liūdesys
Neseniai minėjome vis naujaip pasi

skardenančio mūsų rašytojo Eduardo Cin
zo „Spąstų“ apsakymų rinkinį, išleistą 
Vilniaus „Vagos“ leidyklos. Tuose apsaky
muose autorius sukūrė visą eilę naujų, 
įdomių veikėjų, įstatydamas juos į sveti
mų kraštų tarptautinę aplinką ir paliesda
mas socialinių sąlygų specifinius bruožus.

Reikia labai pasidžiaugti kad Algiman-
|iiiiiiiiii<iniiniHiniiiiiiiiiiniiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

J. Kuzmickis 
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to Mackaus knygų leidimo fondas Čika
goje išleido Eduardo Cinzo naują romaną 
„Mena“, kurį galima pavadinti pagrindi
nės veikėjos Monos taikliu pavadinimu — 
trejų dienų liūdesiu, graužusiu ją kaiip 
kirmėlė.

Lietuvių kultūros lobis
Eduardas Cinzas dažnai paminimas ne 

tiktai tremties, bet ir Lietuvos spaudoje, 
dėl to nemažai sužinome apie jo kuriamus 
romanus, apie patį kūrybos vyksmą, tai
symus, keletą galimų versijų. Tai naudin
ga žinoti, gilinantis jo „naujo braižo“ kū
rinius, kurie suįdomina temos naujumu, 
charakterių origanalumu, intrigos planin
gu augimu.

Šių metų Vilniaus „Literatūros ir meno“ 
savaitraščio nr. 42 užtinkame santūrų 
„Vagos“ leidyklos red. Vandos šatkuvie- 
nės pasikalbėjimą su šiuo „Belgijoje gy- 
nančiu lietuvių rašytoju Eduardu Cinzu“, 
šis pasikalbėjimas pavadintas rašytojo no 
ru „Prisidėti nors lašeliu“ (pile lietuvių 
kultūros lobyno).

Ed. Cinzui kūryba — rimtas, atsakin
gas darbas. Pirmiausia jis apmąsto siuže
tą, naujojo kūrinio turinį. Po ilgo ir sun
kaus apgalvojimo, sako, „rašau mašinėle 
maždaug nuo septintos ryto ligi pietų — 
11-12 valandos. Rašau skubotai, jei palan
ki nuotaika, padarau kokius dešimt pus
lapių. Paskui ranka viską ištaisau, belieka 
pusantros du puslapėliai. Tada vėl maši
nėle perrašau ir vėl ištaisau ranka, pas
kui dar kartą perrašau mašinėle ir dar 
kartą — jau paskutinlį — ištaisau. Taigi 
kiekvieną dalyką perrašinėju maždaug 
tris kartus“.

„Pagal temperamentą“
Labai įdomu, kad E. Cinzas rašo ir ku

ria, nesilaikydamas kokio nors iš anksto 
nusistatyto plano: „Neturiu jokios“ arma
tūros“, arba griaučių, nesusidarau jokio 
plano. Rašau pagal temperamentą“.

Pradėjęs rašyti romaną, rašytojas ne
žino, kuo jis baigsis. Apmąsto tik veikėjus, 
„individus“ ir bando įsigyventi į juos. Ku 
riant vieną epizodą, ima ryškėti kitas, pa
baigoje iškyla trys keturios versijos, tada 
atsirenku, kuri mano išmone yra logiškiau 
šia ir, be gbejo, gražiausia“.

Šio romano pagrindinė veikėja (o taip
gi pasakotoja) yra Mona Liza, pasiturin
čio pilaitės savininko Lefonto duktė, Jos 
trejų metų meilės ryšys su dr. Staniu Do- 
geniu nauja šviesa sužėruoja šių trejų 
dienų liūdesio metu. Tačiau beveik ligi 
paskutinio puslapio nesužinome apie juod- 
viejų ateitį, nes ji „priklausys nuo to, ką 
Dogenis sugalvos per naktį“.

Tėvo staigi mirtis, gaisras, visiškas pa
simetimas, Monos gydymas Lemreno psi
chiatrinėje vis atitolina galutinę atomaz
gą. Rodos, ir pats rašytojas blaškosi tarp 
trijų keturių galimybių: ar galutinai juo
du perskirti, ar visam laikui suvesti? Pa
galiau, kai Mona paprašo dr. Stanį nepa
tikti jos vienos, atsiverčiame paskutinį 
puslapi ir — Eureka: Stanis taria šiuos

Aniielius Markevičius

Blaivininku sueiga
Pasisekė tai pasisekė. Pirmą kartą žmo

nės taip gražiai, kultūringai linksminosi, 
net pavydas ima.

Anksčiau susitiks, būdavo, vaivorykštie 
čiai su žaibiečiais, kad prisitvos, visai sa
vaitei kalbų. „Atsimeni, kaip direktorius, 
užsirioglinęs ant stalo, kalbą sakė?“ „Ne 
direktorius, o pavaduotojas.“ „Tiesa, tu 
nematei, gulėjai ant scenos, dar šaltu van
deniu perpylėm.“ „Aš gulėjau, na jau! O 
kas norėjo choro vadovui ausį nupjauti? 
Tas pasidėjo galvą ant stalo, o tu šakute 
badai, peiliu žilini, gerai kad neaštrus bu
vo.“ ,/Pasiuto neatsimenu.“

Tai buvo. O dabar viskas kitaip, nei kai 
bų, nei atminties užtemimų, nei jokių kiau 
lysčių, ničnieko, absoliučiai nieko. Ir visi 
patenkinti. Štai tau kultūra, naujos tradi
cijos.

Aišku, visa tai pareikalavo nemaža pa
stangų. Daugiausiai pasidarbavo vietos ko 
mitetas, moterų taryba, ūkio skyrius ir di
rekcija. Kai buvo apsvarstyta, suderinta 
ir nutarta, kad vis dėlto vakarienę reikia 
surengti, nes žailblečių juk nepaleisi va
žiuoti alkanų du šimtus kilometrų, kažkas 
nedrąsiai prasitarė:

— O kaip su šituo, tąjį anąjį, reikėtų 
po gramą, aną kartą jie mus nuo koto nu
kirto.

Vietos komiteto pirmininkė laukė šio 
klausimo, pasiruošusi buvo:

— Jokių gramų, pagaliau turim išmokti 
kultūringai 'linksmintis ir vaišintis. Pada

esminius žodžius, be abejo, įkvėpusius ir 
rašytoją apsispręsti:

„Pabūsiu drauge visą naktį! Rytoj, Mo
na, rytoj, grįšime Įį mūsų miestelį“-----—
— ir juokas spurdėjo Stanio rankoje ir 
gera, raminančia šiluma sunkėsi į Monos 
pirštus, kilo į širdį...

Posūkis į žmogų
Ed. Cinzas gerai jaučia rašytojo atsa

komybę. Kūryboje jam „svarbiausia kon
densuoti mintis. Viskas turi būti santūru. 
Viskas“. Be abejo, ir gerai išstudijuota, 
permąstyta.

Savo gyvenime ir kūryboje jis visuomet 
atsisukęs į žmogų: „Akmenys — ką jie 
man sako?.. Kas kita — žmonės: leiskit 
man juos stebėti. Kiekvienas žmogus yra 
atskiras pasaulis: vienas eina rūškanas su 
savo negandom, kitas šypsodamasis su sa
vo laime... Kažką matai, kažką bandai at
spėti — kiek daug idėjų galvon ateina!..“

Pagaliau E. Cinzas stengiasi būti išti
kimas rašytojo pašaukimui. Ankstyboje 
jaunystėje iškeliavęs iš Lietuvos, ne ką 
„gali rašyti lietuviška tematika“. Tačiau 
jam knieti „kaip nors priminti Lietuvą, 
bent vardą įsprausti, bent tokią tautišku
mo dalelytę išsaugoti“. Pasak jo, lietuviš
ki vardai gal ir nenatūraliai skamba jo 
novelėse, tačiau tai yra tikrovė, kai auga 
naujos kartos ir iš lietuvybės kartais lie
ka tik vardas.

Pagerbtinas rašytojo atvirumas, o taip
gi jautimas atsakingumo, kai jis rašo gra
žia lietuvių kalba ne kam kitam kaip tik 
lietuviui.

Trejų dienų įvykiai
„Monos“ romano veiksmas apima tris 

atostogaujančios Monos dienas.
Pirmąją dieną šoferis šahlis ją atveža 

pas tėvą Lefontą, įsikūrusį patogioje pi
laitėje. Tebegyvi seneliai lepina anūką 
Klemensą Žaną, Monos mažą broliuką. 
Lefontas, atsiskyręs nuo žmonos Valerijos, 
gyvena su Žanina ir žino, kad „išsiskyru
sių Bendrija netuokia“. Naktį išėjus į 
mišką, Mona susitinka su senais pažįsta
mais kurie atgamina daugybę prisimini
mų.

Antrąją dieną Mona sužino apie savo 
tėvo palikimą, galvoja apie idealią darbi
ninkų ateitį ir išsikalba su buvusiu myli
muoju dr. Staniu Dogeniu.

Trečiąją dieną visus pianus apverčia 
aukštyn kojom gaisras ir Satyras, kuris 
nužudo Monos tėvą ir Žaniną. Mona rū
pinasi jos mylimasis Stanis su psichiatru 
ir galų gale žada grįžti į mažą miestelį: jų 
dviejų meilės istorija, įvairių įtakų nio
kota, prisikelia harmoniškam ateities gy
venimui.

Atsiusta paminėti
Budėkime, 1981-82 m. žiema. LSS Euro

pos rajono leidinys (lietuvių ir anglų kal
ba). Redakcinės kolegijos adresas: 2, Lad 
broke Gardens, London, Wil 2PT. Admi
nistracija: J. Levinskas, 11 Willcock 
House, St. Marks Road, Derby DE2 6AJ. 
England.

Lietuvių dienos 1981 m. spalio mėn. 
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. šiame numeryje rašoma apie poe
tą Kotryną Grigaitytę, kompozitorių Sta
sį Sližį, apie Floridos lietuvius, apie Len
kijos lietuvių sąskrydį ir kt. žurnalą lei
džia A.F. Skirtus, Hollywood, JAV.

Elta, 1981 m. lapkritis informacijos biu
letenis prancūzų kalba. Redaktorė B. Vens 
kus, Paryžius.

rysim statinaitę giros, ir viskas.
— Kaip gi šitaip? — vėl kažkas gailiai 

suaimanavo.
— Tik šitaip, ir daugiau niekaip.
— Visom keturiom pritariau, turim pa

galiau išmokti, — lyg kirviu nukirto di
rektorius. — O kas nenorės... — reikšmin
gai nutylėjo.

Po to niekas jau nė cyptelt nedrįso.
Ir štai kolektyvai susitiko. Orkestras 

trenkė maršą, direktoriai — kalbas. Savi
veiklininkus mušė devinta prakaitas. Ir 
kai pagaliau šokėjai sumainė klumpes, vi
si pasikeitė suvenyrais, programa baigėsi, 
atėjo vakarienės metas. Valgykloje ant sta 
lų buvo išdėlioti užkandžiai ir jokio bute
lio, jokio stikliuko, tik blizgėjo fužerai ir 
dideli grafinai giros, kurioje maudėsi nuo
gos razinos.

Jau ėmė skambčioti lėkštutės, žvangčio- 
ti šakutės ir peiliai, tik įbėga ūkvedys:

— Direktorių prie telefono kviečia.
Vaivorykštietis atsistojo, ėjo iš užstalės, 

bet kažkas pasakė:
— Kurį direktorių?
Vaivorykštietis sustojo.
— Iš tikrųjų, kurtį?
— Kad aš ir nežinau, nepaklausiau, — 

gūžtelėjo pečiais ūkvedys.
— Einam abu, — šeimininkas paėmė 

■už parankės svečią.
Nedideliame kambarėly prie bibliotekos 

šniokštė virdulys.
— Dar neužvirė?
— Gal kol kas šaltos, aš tuoj, — šoko 

ūkvedys.
— Tik žiūrėk, kad tikra būtų, be jokių 

nuosėdų.

LIETUVIAI BALTARUSIJOJE
KAIP REMONTUOJAMOS BAŽNYČIOS

Apsą (Breslaujos raj.). Graži didinga 
Apsos bažnyčia. Stovi ji prie Vilniaus — 
Daugpilio kelio ant Apsos ežero krmanto. 
Statyta ji apie 1880 metais. Vietos grafienė 
davė miško medžiagos ir plytų, o 'gyven
tojai irgi dėjo pinigus ir savoms rankomis 
ją pastatė.

Apsos apylinkėje gyvena lietuviai. Len
kų valdymo laikais (1920—1939 m.) čia 
buvo lietuviškos pamaldos. Paskui užėjo 
karas,kuriam dar nesibaigus, 1944 m. so
vietų valdžia bažnyčią iš tikinčiųjų atėmė 
tuo pretekstu, kad ją pastačiusi 'grafienė... 
Bažnyčia buvo baisiai nuteriota: sulaužy
tas centrinis altorius (bet dar galima jį 
atstatyti), perkeliant jį į kitą vietą, suga
dinti vargonai ir sunaikinta visa, kas buvo 
galima naikinti. Vėliau bažnyčia paversta 
kolchozo sandėliu.
šiais metais balandžio mėn. vidury vietos 
kolchozo pirmininkas pasakė žmonėms, 
kad bažnyčia kolchozui nereikalinga, ir 
parapijiečiai gali ją atsiimti. Pil. Latkau- 
skas, parapijiečių atstovas, paėmė bažny. 
čios raktus. Žmonės nepaprastai apsidžiau
gė ir ėmėsi darbo. Kadangi į bažnyčia bu. 
vo vežamos visokios gėrybės (grūdai, mil
tai), daug jų buvo supuvę, o kartu su su
puvusiomis laukų gėrybėmis pilna pau
kščių (miško karveliai, varnos suskrisda
vo į bažnyčią pro išdaužytus langus), tai 
bažnyčia buvo virtusi smirdančiu šiukšly-

J. BALTRUŠAIČIO (KNYGA 
PRANCŪZIŠKAI

Šį rudenį Paryžiuje pasirodė antra lai
da, prancūzų kalba Jurgio Baltrušaičio 
knyga „Le Moyen Age fantastique (anti- 
quiės et exotisimes dans 1‘art gothique)“. 
(Fantastiškas viduramžius) senienos ir 
egzotizmai gotiškame mene). Leidėjas 
Flammarion.

Šioje knygoje J. Baltrušaitis nagrinėja 
kitų kultūrų įtakas į egzotišką polinkį go
tiškame mene. Dvasiniai neramumai vi
duramžiuose buvo išreikšti kuriant fanta
stines būtybes mene, kaip pav. gyvulius 
su žmogiškais veidais, bjaurybes be kūno 
tik su galva ir kojom, velnius su šikšnos
parnio sparnais, medžius ant kurių pra
žysta mergaitės ir daug visokių kitų sur- 
realistinių figūrų bei egzotiškų vaizdų.

'Šių nuostabių būtybių kūrimui meninin 
kai viduramžiuose sėmėsi įkvėpimo dali
nai iš svetimų kraštų meno. Senovinis 
graikų menas padarė daug įtakos šioje 
meno srityje. Viduramžiuose buvo užmegz 
ti ryšiai su tolimais kraštais. Marco Polo 
keliavo Kiniją, per Mongoliją, Pranciš
konų ordinas įsikūrė Kinijoje 14 šimtme
tyje, Mongolų invazijos, šv. Liudvikas žy
giavo į Šventąją Žemę ir Egiptą, prancū
zai užmezgė politinius santykius su Per
sija. Tai įvykiai, kurie praturtino vaiz
duotes ir paveikė tų laikų menininkų sko
nį.

Veikale yra labai daug ikonografinės 
medžiagos, kuri palyginti egzotiškus go
tiško meno kūrinius su ankstyvesnių me
nu, sukurta įvairiuose kraštuose.

Kritikai labai palankiai įvertino J. Balt 
rušaičio knygą. JI yra naudinga ne vien 
tik meno tyrinėtojams bet ir prieinama 
eiliniams meno mėgėjams.

Jurgis Baltrušaitis, kurio tėvas buvo po 
etas ir Lietuvos atstovas Sovietų Sąjun
gai, gyvena Paryžiuje. Jis yra parašęs 
prancūziškai visą eilę knygų apie meną 
ir yra vertinamas kaip vienas iš svarbiau
sių XX-to šimtmečio gotiško meno žinovų.

— Tikrų tikriausia, direktoriau, natū
rali, taip sakant. Pamaniau, kol jūs ten 
kalbas sakėt, burnos išdžiūvo, tai reikėtų 
praskalauti. O nuo tos giros pilvus tik iš
pučia.

Puodukai rankose, kyla prie lūpų. Kava 
šalta, bet aromatinga, gaivinantis kvapas 
sklinda muša į nosį, direktorių akys pa
laimingai markstosi.

— O stipri bjaurybė, ar nebus tik ketu
rių žvaigždučių.

— Ne, penkių, — kukliai atsako ūkve
dys. — Ką čia smulkinsimės. Gal ant ant
ros kojos?

— Vėliau, — sako žaiibietis.
— Nėbus kada, — sako vaivorykštietis, 

— negalima atsiskirti nuo kolektyvo, jei
gu visi, tai visi.

Kai, „pakalbėję telefonu“, direktoriai 
grįžta, stalai jau pusiau nušluoti ir grafi
nai pusiau nugerti, bet nelinksma. Mote
rys plepa, juokiasi, o vyrai sėdi nukabinę 
nosis.
Ūkvedys sukasi lyg vijurkas, čia dings
ta, čia vėl atsiranda. Suskamba telefonas 
gretimame kambaryje, ir jis neria ten. Vėl 
pasirodo tarpdury. Užmiestinė skamba i'š 
„Žaibo“ fabriko kviečia vyriausiąjį me
chaniką. Mechanikas keliasi, eina. Grįžta 
visas nušvitęs. Sveikinimai iš fabriko, bet 
tegu kiekvienas pats išgirsta tuos malo
nius žodžius. Ir žaibiečiai vienas po kito 
eina, kalba, grįžta patenkinti: kaip miela, 
neužmiršta jų, atsidūrusių už dviejų šimtų 
kilometrų.

Paskui kažkas paskambina vaivoryk'š- 
tiečiui Jonui. Pavardės nežino, o Jonų bent 
penketas ir, kol išsiaiškina kuriam, visi 

nu. Bažnyčioje dar buvo likę sveiko kom- 
binkormo, kurį kolchozas išsivežė.

Atgavę bažnyčią, parapijiečiai surinko 
pinigų (vien iš Zabarninikų kaimo surin. 
kta 300 itb.), samdė traktoristą, kuris išve
žė iš bažnyčios visą brudą; pirko stiklą 
langams, samdė meistrą, pastatė stelažą. 
Bažnyčia buvo visiškai nuvalyta: nušluos, 
tyti altoriai, sakykla, sienos, išplautos grin 
dys. Baigus valymo darbus, bažnyčia, para 
pijiečių išsireiškimu, net blizgėjusi.

Bet vos buvo spėta įstiklinti bažnyčios 
vienos pusės langus, kolchozo pirmininkas 
pareikalavo iš pil. Latkausiko grąžinti baž
nyčios raktus. Girdi, rajono valdžia nesu
tinkanti atiduoti bažnyčią parapijiečiams 
naudotis. Latkauskas atsisakė atiduoti 
raktus ir pareiškė: „Be žmonių valios aš 
raktų neatiduosiu“. Tuomet valdžios pa
reigūnai spyną nupjovė, uždėjo naują ir į 
bažnyčią supylė cementą...

Trumpas buvo parapijiečių džiaugsmas. 
Bet kam buvo reikalingas bažnyčios raktų 
atidavimas ir vėl atėmimas? Gal nepatogu 
buvo laikyti užbjaurotą ir naikinamą baž
nyčią, kai apie ją pasauliui šis tas jau žino 
ma (buvo kalbėta per Vatikano laidas). 
Tad reikėjo ją „atremontuoti“, ir tam 
tikslui buvo apgauta ir išnaudota liaudis.

Pil. Latkauskas po to buvo dažnai kvie
čiamas į saugumą ir terorizuojamas. A'psos 
parapijiečiai po šio įvykio nenurimo. Jie 
pasiryžo toliau vesti kovą dėl savo bažny
čios.

Šia proga verta trumpai paminėti kaimy 
ninės Apsai Pelekų (irgi Breslaujos raj.) 
baž. liūdną likimą. Graži mūrinė bažnyčia, 
kurioje lenkų valdymo laikais buvo laiko
mos lietuviškos pamaldos, po II pasaulinio 
karo buvo uždaryta ir dabar baigia sunyk
ti. Kaip atrodo jos vidus, neteko matyti. 
Bet bažnyčia jau nebeturi stogo, todėl 
greitai ji pati sugrius. Bažnyčios švento
rius irgi baigiamas griauti.

Pelekų bažnyčios šventoriuje tebėra iš
likęs paminklas su lietuvišku užrašu jos 
buvusiam klebonui:

„Kun. Adomas - Donatas žejmavičius- 
Žejmls

+ 1909 m. 4 gruodžio. 54 m. amžiaus.
Palaiminti, kurie Viešpatyje miršta.“

A. štirnys

Prof. (Dr. Juozas Eretas

pabuvoja gretimame kambaryje.
Paskui žmona paskambina choro vado

vui, uošvė — meistrui Klumbokui, drau
gas —cecho viršininkui Zaukai, kažkokios 
merginos prie telefono kviečia iš karto tris 
muzikantus...

— Kas čia šiandien tie telefonai visiems 
neduoda ramybės? — stebisi profsąjungos 
pirmininkė.

Bet vyrai tebenardo į gretimą kambarį. 
Vienam skambina, kitas pats nori paskam 
binti žmonai ar uošvei. Ir kiekvienas, kal
bėdamas malonius žodžius draugams ar 
artimiesiems, i'š ūkvedžio rankų gauna 
mineralinio vandens, kurio buteliui Išri
kiuoti spintoje. Daugiau nieko ten nėra, 
absoliučiai nieko, tik atkimšti buteliai mi
neralinio ir vienas fužeras. Stikliuko ir su 
žiburiu nerastum.

Moterys valgo, pliumpina girą, paskui 
užtraukia dainą, Balsingesnį tuojau grie
biasi padėt, o netrukus ima žiopčioti ir 
bebalsiai. Dainos ošia, net langai žvanga.

Profsąjungos pirmininkės akys sudrėks
ta, ji apkabina žalbiečių pirmininkę, sako:

— Kaip gražu, kokie visi smagūs. Vis 
dėlto, pasirodo, galima apsieiti ir be to 
bjaurybės alkoholio.

ši taip pat markstosi:
— A'š netikėjau, o dabar pati matau — 

galima.

Pirmininkė užsisvajoja. Jos mintyse jau 
klostosi gražūs žodžiai, kurie bus įrašyti į 
protokolą tegu visi žino...

I'š tikrųjų gražu, dieve padėk ir toliau 
šitaip. „Šluota“

Prof. Dr. Juozas Eretas — 
Sukaktuvininkas

Mūsų didis įr nenuilstamas darbuoto
jas lietuviškuose baruose,, lietuviškasis 
išvaicaras profesorius Juozas Eretas š.m. 
spalio mėn. 18 d. susilaukė 85 metų am
žiaus. Garbusis, nuo pat atgimstančios 
Lietuvos laikų su dideliu atsidavimu ir 
pasišventimu savo plačiai Išsišakojusioje 
veikloje pasižymėjęs sukaktuvininkas, mū 
sų pirmojo savanorių pulko dalyvis, anks
čiau daugiau reiškėsi politinėje, vėliau 
ypač mokyklinėje, publicistinėje ir visuo
meninėje srityse. Gabus ir pilnas idėjų 
organizatorius rūpinosi spaudos reikalais, 
stovėdamas pirmose eilėse ir vedamose pa 
reigose, bet ir reikšmingai pasidarbavo 
burdamas mūsų jaunimą į įvairias orga
nizacijas krikščioniškoje dvasioje, blaivy
bės ir sporto srityse. 1941-ų metų pavasa
rį, turėdamas su šeima išvykti į savo fšr- 
mąją tėvynę Šveicariją, pasijuto, jo paties 
žodžiais, tremtiniu. Jubiliato giliu įsitiki
nimu, tremtis yra uždavinys ir pareiga 
mums, laisvėje, kūrybiškai veikti ir dirb
ti, atlikti čia savo užduotį. Jis pats, savo 
gyvenimu ir veikla, ir toliau sėkmingai 
raštu ir kaliba budėdamas Lietuvos ir ki
tų kraštų sargyboje, savo plačia ir akty
via publicistine veikla, parašęs keliasde
šimt, jų tarpe Ir stambių veikalų lietuvių, 
bet taip pat ir kitomis kalbomis (ypač vo
kiečių ir prancūzų) yra geriausias pavyz
dys šitos emigracijai ir tautai, išganingos 
minties įsikūnijimui. Pasiryžęs ir toliau 
darbingas, iškilus Sukaktuvininkas ir šio
mis dienomis su tvirtu pasiryžimu kukliai 
pareiškė, jog jo visas rūpestis, visos jėgos 
skirtos Lietuvai.

Gimęs 1896 m. X. 18 d. Bazelyje, J. Ere
tas nuo 1915 m. studijavo Fribourgo, Ba
zelio ir Lozanos universitetuose. 1918 m. 
studijas baigė daktaro laipsniu. Bestudi
juodamas susipažino su lietuvių studentais 
■bei veikėjais ir padėjo jiems redaguoti 
spaudai skiriamus biuletenius apie Lietu
vą.

Nuo 1919 m. dr. J. Eretas dirbo prie 
Lietuvos diplomatinės misijos 'įsteigtame 
spaudos bare. Nuo 1919 m. spalio 15 d. 
persikėlė į Kauną, kur dirbo užs. reik, mi
nisterijos patarėju. Lenkams okupavus 
Vilnių, stojo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę ir buvo pulko vado K. Škirpos ad
jutantu. Vėliau dalyvavo Lietuvos dele
gacijose tarptautinėse derybose. 1922 m. 
priėmęs Lietuvos pii'.letybę, profesoriavo 
Lietuvos universitete, dirbo lietuvių or
ganizacijose, rašė straipsnius ir knygas, 
buvo išrinktas atstovu į Seimą.

Prof. dr. J. Eretas dabar gyvena Švei
carijoje.

Užbaigiant šį žvilgsnį aukštos sukakties 
proga, mums linkėtina gausios Apvaizdos 
palaimos Jubiliatui1 ir jos rūpesčių ir pa
stangų pasekmei.

Su lietuviais 
pasaulyje

GEN. ST. RAŠTIKIO KNYGA
Gen. Stasys Raštikis, kuris rugsėjo 13 

d. atšventė savo 85 metų amžiaus sukaktį, 
gyvena Los Angeles mieste, JAV. Jis pa
rašė savo atsiminimų IV tomą. Knyga 
baigianti spausdinti.

MIRĖ O. C. J. (NOREM
Spalio 25 d. Kalifornijoje mirė buvęs 

JAV ministeris Lietuvai Owen C.J . No- 
rem.

Po karo gyvendamas Los Angeles, JAV, 
jis palaikė ryšius su lietuviais, parašė ir 
išleido knygą „Timeless Lithuania“.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR, 39

Iki traukinio išėjimo liko 2 minutės, o 
nuvažiuoti iki stoties dar 2 kilometrai.

Jeigu automobiliu pirmą kilometrą va
žiuosite 30 km. per vai. greičiu, tai kokiu 
greičiu reiks atlikti likusį kelią, norint 
laiku suspėti į traukinį?

Atsakymas Nr. 38
Prieš išeidamas, užsukau laikrodį ir pa

sižiūrėjau, ką rodo. Nuėjęs pas draugę, 
vėl žvilgterėjau į jo laikrodį, ir išeidamas 
žinojau, kiek laiko pas jį užtrukau ir ke
lintą valandą išėjau.

Parėjus namo, laikrodžiui nustatyti, be 
liko paprasta matematika.

Siūlydamas prekes, pardavėjas skambi
na telefonu.

Atsiliepia mažas berniukas.
— Ar tėveliai namie? — klausia parda

vėjas.
— Ne, nėra, —■ atsako vaikas.
— Ar nieko daugiau namie nėra? ~ 

klausia jis vėl.
— Mano sesutė, — sako mažytis.
— Gerai, pašauk ją prie telefono.
Po kelių minučių pertraukos, berniukas 

aiškina:
— Aš negaliu iškelti jos iš lopšio...

Jeigu nori būti sveikas, tai valgyk, kas 
neskanu, gerk, ko nemėgsti, Ir daryk, ko 
nenorėtai daryti.

2



1981 m. gruodžio 11 d. Nr. 48 ,(1587) EUROPOS LIETUVIS 3

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

A'š pats savęs nesuprantu, kodėl po iI 
prezidento Reagano kalbos nesugebu atsi
kratyti jausmo, kad štaS 1982 metų prie-
slenkstyje Vakarų Europai atsivers visai 
naujas istorijos lapas — žmonijos labui 
geresnis, šviesesnis, turtingesnis. O juk 
tam beveik nėra jokių davinių. Atseit, pra 
dedu apgaudinėti save... O kad butų man
lengviau, mėginu dalintis apgaule su Ju
mis, mieli skaitytojai. Todėl patariu; skai 
lydami šį laišką būkite atsargesni ir san
tūrūs.

Taip neseniai, du kartu perskridęs At
lanto vandenyną, pats įsitikinau, kaip 
žmonės tos pačios anglo-saksų kilmės, kai 
bantys ta pačia kalba, bet perskirti van
denynu, gali būti tiek neįsivaizduotinai 
skirtingi — skirtingai galvoja, skirtingai, 
supranta, skirtingai veikia. Iš anapus van 
denyno žiūrint, Vakarų Europa, kad ir su 
jos (mūsų europietiškų mastu matuojant.) 
didelėmis valstybėmis (Dž. Britaniją, Vo
kietija, Prancūzija) tiek sumažėja, kad da 
rosi vos įmatoma; tarpvalstybiniai intere
sų skirtumai atrodo tiek mažareikšmiai, 
beveik juokingi. Apie juos ten, anapus 
vandenyno, retai kas užsimena, niekas 
jais nesidomi; tuo pačiu metu čia tie patys 
klausimai yra kasdieninio rūpesčio, kasdie 
ninio pokalbio tema...

O Sovietų Sąjunga? — O taip, tai visai 
kitas dalykas. Sovietų Sąjungos žemė be
veik prisiliečia prie J. Amer. Valstybių 
(Alaska), Sovietų Sąjungos karo (laivai 
grėsmingai plaukioja Amerikos horizontuo 
se. Sovietų Sąjunga Amerikoje dažnai ma
toma ir visuomet jaučiama.

Ar nuostabu, tad, kad Vakarų Europa 
dažnai būdavo J. Amer. Valstybių nesu
prantama, tnedavertinta ar net retkarčiais 
pervertinta jos tarptautiniame politinia
me vaidmenyje. Iš to, žinoma, kildavo 
abiem pusėm žalingi nesusipratimai, iš 
kurių nauda tekdavo tik Kremliui.

Nesusiderinimai tarptautinėje politiko
je tarp Vakarų Europos ir J. Am. Valsty
bių pradėjo ryškėti Niksono - Kisingerio, 
įsivyrauti Carterio ir pasiekti aukščiausią 
laipsnį Reagano laikais. Reagano admi
nistracijos dažni, vieši, įžūlūs grasinimai 
Sovietams nieko konstruktyvaus nedavė 
ir negailėjo duoti. Jie tik didino tarptauti
nių santykių įtampą, kurioje Vakarų Eu
ropa, būdama betarpė Sovietų Sąjungos 
kaimynė, atsidūrė labai keblioje padėtyje.

Vakarų Europa nerviškai laukė. Paga
liau J.A.V. prezidentas Reaganas padarė 
viešą, trumpą, aiškų pareiškimą, kurio 
Vakarų Europa norėjo ir laukė. Vakarų 
Europos baimė atslūgo. Viltis pradėjo auš
ti.

Juk jau visiems žinoma tiesa, kad So
vietai visų ginklų rūšimis ir kareivių skai 
čiurni žymiai, net keleriopai, pranašesni 
už Vakarus. Didžiausias ir vakarams pa
vojingiausias Sovietų pranašumas buvo il
gą laiką ir tebėra atominių ginklų skai
čiaus ir pajėgumo persvaroje.

Sovietai nuolat tobulina atomines ra
ketas, kurios įrengtos visame Sovietų plo
te nuo Varšuvos iki Uralo, iššautos gali 
pasiekti bet kurį vakarų Europos miestą 
su Roma imtinai. Priskaičiuojama, kad 
tokių atominių raketų nukreiptų į Vakarų 
Europos pusę, dabar Sovietai turi 572. Ka 
dangi kiekviena jų turi po tris sviedinius, 
tai tiksliai apskaičiuojant, jų yra 1716. 
Visos jos skirtos vien mažai Vakarų Eu
ropai sunaikinti!

O kiek atominių raketų, siekiančių So
vietus, šiuo metu turi Vakarų Europa?

Nė vienos!
Tokia pasibaisėtina tikrovė vakarams 

buvo žinoma ne nuo dabar. Įvairiomis pro 
gomis Niksonc-Carterio laikais buvo mė
ginama Sovietus įtikinti, kad toks ginkla- 
vhnasis nukreiptas prieš Vakarų Europą 
yra beprasmis ir provokuojantis. Sovietai 
nekreipė dėmesio; atominių ginklų įren
gimus daugino ir tobulino.

Reagano administracija, NATO ir kaiku 
rios didesnės vakarų Europos valstybės 
apsisprendė tokios ne tik Europai, bet ir 
visam pasauliui sovietų pavojingos laiky
senos netoleruoti ir priversti Sovietus 
šiuo reikalu tartis. Tokios iniciatyvos ga
lėjo imtis tik J.A. Valstybės.

Ir štai prezidentas Reaganas trumpai ir 
aiškiai paskelbė, kad pasitarimai tarp J. 
Am. Valstybių ir Sovietų prasidės Ženevo
je š.m. lapkričio 30 d. Jo siūlymu Sovietai 
turėtų visus atominių raketų įrengimus, 
nukreiptus į Vakarus, sugriauti. Tuo bū
du padaryti Europą atominiai nuginkluo
tą bent dailinai. Iš to ir kyla 'šis Reagano 
siūlymo pavadinimas „Zero option" t.y. 
„nulio pasirinkimas".

Jeigu J. Am. Valstybės ir Sovietų Są
junga būtų draugiškos valstybės, tai pasi
tarimai tokiu savaime, rodos, aišku klau
simu tęslūs‘1 gal savaitę, o gal ir trum
piau. Bet esamų tarp Vakarų ir Rytų san
tykių tikrovėje pasitarimai gal tęstis me
tus, gal du, gal tris...

Kad ir tariantis Sovietai visvien sieks 
savo tikslų — NATO suskaldymo Vakarų 
Europos valstybių tarpe nesantaikos skati

irimo, Irano Arabijos žibalo versmių pa
jungimo. Ar vakarų pasaulis sugebės būti 
visur budrus ir veiksmingas?

ntai', tik baigęs rašyti šį mano laiško 
posmą, skaitau viename užsienio žurnale 
ilgoką pranešimą, pavadinimu „Didysis 
Brolis Atvyko“ arba kitus žodžius varto
jant, KGB jau atvyko į Iraną.

Kad ir dviem su virš metams praslinkus 
Ajatola Khomeni, dabartiniam Irano dik
tatoriui, nepasisekė stabilizuoti kraštą nė 
politiniai nė ekonominiai. Dar blogiau — 
atsirado organizuotos teroristinės grupės, 
kurios sėkmingai pradėjo sprogdinti Kho
meni valdžią iš vidaus, laikas nuo laiko 
užmušant, tai parlamento pirmininką, tai 
minlstertį pirmininką, tai kitus žymius po
litinius veikėjus; pramonės įmonėse buvo 
vykdomi dažnai sabotažai. Pamažu pradė
jo aiškėti, kad Khomeni vyriausybė pati 
nesugebės nugalėti įsigalinčius teroristus. 
Manoma, kad jų dauguma buvo griovu
sios šacho monarkijos šalininkai.

Kad ir labai neskaitlinga komunistų 
partija Irane „Tudeh“, sugebėjo įtikinti 
Ajatolą Khomenį, kad tik Sovietų Sąjun
ga turi ir sutiktų paskolinti savo žymiau
sius specialistus kovai su teroristais.

Kremlius nedelsė. Jau rugsėjo mėn. at
vyko pirmieji, „specialistai“. Visi jie pui
kiai kalbėjo vietine kalba, dėvėjo vieti
nius drabužius ir uoliai meldėsi musulmo
niškai. Jie yra tiek malonūs ir neabejoti
nai tiek aukšto laipsnio savo reikalų žino
vai, kad jų skaičius vis dar didėja. Jie ku
ria savo žinybas ir užima Khomeni vy
riausybės ministerių patarėjų vietas.

„Didysis Brolis“ tad nesnaudžia. Kho
meni padėtis nepavydėtina. Anksčiau ar 
vėliau jis neišvengiamai atsidurs ties klau 
simu — kurie teroristai geresni, ar kurie 
yra ir prieš kuriuos ruošiamasi kovoti, ar 
„Didžiojo Brolio siunčiami nauji (atvykė
liai? Khomeni bus laimingas, jeigu turės 
pasirinkimą.

Nelabai išmintinga būtų pranašauti, 
kad tai tikrai atsitiks, bet juk lengvai ga
li... nes verdančios smalos katilą kažkas 
jau maišo. Kas tuomet? Ko verta bus ru
sų - amerikonų konferencija, kuri vyksta 
Ženevoje?

Dar vienas Mausimas, kuris visur ir vi
suomet yra prijungtas prie sprogstamos 
medžiagos statinės, yra .Izraelio klausi
mas. Jis artinasi galutiniam sprendimui. 
Pagal sutartį su Egiptu balandžio mėn. 
Izraelis privalo atiduoti Egiptui likusią 
okupuoto Sinajaus dalį ir sutarti dėl Pa
lestinos atstatymo ir Jeruzalės miesto val
dymo. Izraelis sutiktų atiduoti likusį Si
najų Egiptui bet kuriuo metu, bet visai 
nenuolaidus ir griežtai priešingas Palesti
nos atkūrimui ir Jeruzalės bendram val
dymui su arabais. Jeruzalė yra Izraelio 
sostinė, todėl tik žydų gali būti valdoma, 
o palestiniečiams galėtų būti suteikta tik 
autonomiją Izraelio kariškoje kontrolėje. 
Taip sako griežtai nusistatę žydai.

Iš susidariusios padėties išeičiai surasti, 
Maroke buvo sukviesta visų arabų konfe
rencija. Saudi Arabija J. Am. Valstybių 
įtaigojama, patiekė savo planą (žinoma, 
labai pro-arabišką) Palestinos - Izraelio 
santykiams sutvarkyti; bet planas nerado 
vieningo pritarimo. Kaikurie konferenci
jos atstovai reikalavo net visiško Izraelio 
valstybės panaikinimo.

Jungtinių Amerikos Valstybių viltis tad 
su Saudi Arabijos pagalba teigiamai pa
veikti į Izraelį, deja, virto arabų dykumų 
miražu.

Tuo tarpu laikas bėga ir kasdien trum
pėja. Sprogstamosios medžiagos statinė 
rieda kad ir iš lėto... riedanti ji smilgsta... 
kad ir ieškodama taikaus sprendimo. Ne
ras? — sprogs!

Visiems lietuviams linksmų švenčių ir 
laimingų Naujų 1982 metų.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

Skaitytojų laiškai
DĖL SODYBOS VARDO

Mano nuomone tautiškai susipratęs lie
tuvis neturėtų vaikytis svetimais lietuvių 
kalbai vardais.

SODYBA, HEALEY PARK ir t.t. tai 
paprastas lietuviškas vardas, kuriuo tu
rėtume didžiuotis, Aš turėdamas grupę 
žmonių, kuriems padedu pramokti lietu
vių kalbos čia Škotijoje, būčiau kaltas, jei 
savo mokiniams sakyčiau, kad šiuo atve
ju svetimas pavadinimas būtų gražesnis, 
nei mūsų lietuviškas. Tada nebūtų reikalo 
jiems mokytis lietuviškai.

Jūsų Klemensas Savonis

OLANDIJOS SPAUDOS BALSAI
APIE LIETUVĄ

Š.m. lapkričio mėn. didieji olandų laik
raščiai du kartus plačiai kalbėjo apie Lie
tuvą. NRC — Handelsblat tarptautinis ap
žvalgininkas H. Malta klausia — ar gali 
Lenkijos įvykiai „išsispinduliuoti" į arti
miausią krašto kaimyną — sovietinę Lie
tuvos respubliką, kur nemaža esama len
kų kilmės gyventojų, iš kur kilęs net No
belio premijos laureatas C. Milošas,, kur, 
kaip ir Lenkijoje labai stipri R.K. bažny
čios įtaka, be to, abu kraštai praeityje 
turėję glaudžius valstybinius ryšius. Į 
tokį persisipinduliavimą dedą daug vilčių 
Pabaltijo emigrantai Vakaruose, bet pa
čioje Lietuvoje tuo esą abejojama, nes Va 
karai de facto pripažinę sovietinę Lietu
vos okupaciją. O vis dėlto Maskvos valdo
vai, Lenkijos 'įvykių prigąsdinti, tokia ga
limybe susirūpinę. Lietuvoje, kaip ir Uk
rainoje ir Estijoje, neseniai buvę streikų. 
Sovietų spauda plačiai reklamuoja taria
mus sovietų profsąjungų atsiekimus, pla
čiai rašyta kad, pav., Vilniuje už blogą 
darbininkų namams skirtų fondų panau
dojimą atleidę dujų gamyklos direktorių 
ir pan. Slopinama informacija apie Len
kiją, trukdomos Vakarų radijo progra
mos apie Lenkiją, Lietuvoje sunku gauti 
lenkų laikraščių, cenzūruojami iš ten atei
ną laiškai, neįsileidžiama lenkų, turinčių 
Lietuvoje giminaičių. Tačiau paba1'. t iečiai 
kratosi rusų. Dar prieš didžiuosius Lenki
jos įvykius Lietuvoje gyvai pradėjusi 
reikštis intelektualų opozicija, plečiasi sa 
vilaida, daugėja disidentų, nuteisiamų ar 
uždaromų į psichiatrines ligonines. Reli
gija krašte giliai. įsišaknijusi, 70—75% 
gyventojų praktikuojanti katalikai, vai
kai ko ne visi krikštijami, miestuose tuo
kiasi bažnyčioje apie pusę jaunavedžių, 
kaime net 95%! Vis skaitlingesnės maldi
ninkų eisenos. 40 metų nuo Hitlerio - Sta
lino pakto, dėl kurio Lietuva neteko ne
priklausomybės, sutapo su didžiojo kuni
gaikščio Vytauto mirties 550-mečiu ir per 
minėjimus tūkstančiai žmonių giedojo 
Nepriklausomos Lietuvos himną. Po karo 
Pabaltijo kraštai pagal savo ūkinį lygį ir 
gerbūvį pirmavo Sovietų Sąjungoje, bet 
dabar skaudžiai trūksta maisto produktų, 
„visai kaip Lenkijoje“, kaip pareiškė gat
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

NAUJA TAKTIKA
„The Times“ Maskvos korespondentas 

M. Binyon skaitytojus supažindina su nau 
ja sovietų taktika panaudojanti pasaulio 
religinių organizacijų nusistatymą prieš 
branduolinį apsiginklavimą savo propagan 
dai. Jis rašo:

— Dviguba krizė, chaosas Lenkijoje ir 
NATO raketų grėsmė, atrodo, iš pagrindų 
pakeitė Sovietų pažiūras į organizuotą 
religiją.

Lenkų komunistų partijos nutarimas 
leistis į pasitarimus su Rom. Kat. primų 
ir Solidarumo lyderiu Welęnsa, aiškiai 
turėjo rusų pritarimą, kurie vis daugiau 
ima atsižvelgti į Bažnyčios vaidmenį Len
kijoje.

Keturių britų parlamentarų delegaciją 
neseniai turėjo pasikalbėjimą su aukštais 
sovietų pareigūnais, kurie kalbėjo apie 
būtinumą bendradarbiauti su pastoviais 
elementais Lenkijoje, ypač su Romos Ka
talikų Bažnyčia.

Tuo pačiu laiku rusai kreipė didelį dė
mesį į įvairių Bažnyčių vaidmenį, keliant 
protestus dėl išdėstymo naujųjų raketų 
Vakarų Europoje.

Rusų Ortodoksų Bažnyčia, kuri pasi
reiškia įvairiuose pasaulio taikos sąjū
džiuose ir kituose tarptautiniuose foru
muose keliant sovietų politiką, kitą pava
sarį Maskvoje šauks konferenciją, skirtą 
Bažnyčių pastangoms išvengti branduoli
nės katastrofos. 

Sovietų valdžia nenustoja stengtis slo
pinti tikėjimą, ypač jaunimo tarpe, bet ji 
vis daugiau ima pripažinti Bažnyčių nau
dingumą pasaulio scenoje. Į Maskvos pa- 
triarchtą atvyksta dabar daug užsieniečių, 
o sovietų Bažnyčių delegacijos vyksta į 
Vak. Europą ir Ameriką dalyvauti disku
sijoje ir bažnytiniuose susirinkimuose.

Santykiai su Vatikanu yra labai svar
būs. Iki Bi jie buvo įtempti, bet lenkų 
kardinolo išrinkimas popiežium, privertė 
rusus tuos santykius peržiūrėti. Jų įtari
mas žmogum, kuris yra prityręs ir galėtų 
pradėti ideologinį puolimą prieš komuniz
mą, padidėjo, tačiau jie suprato, kokį svar 
bų vaidmenį Popiežius turi tarptautiniuo
se reikaluose.

Ateistinė sovietų spauda smarkiai puo
lė Popiežiaus konservatizmą, 'bet dabar 
rusai priėjo išvados, kad kaikurie jo pa
reiškimai galį duoti jiems naudos. Tassas 
dažnai kartoja Ištraukas i'š Popiežiaus pa
reiškimų, kurie tinka paremti sovietų po
zicijai.

Protestantų Bažnyčių veikla taip pat 
randa šiltų atsiliepimų Maskvoje. Pažy
mėtina, kad tai buvo Rytų Vokietija, iš
tikimiausia sovietų sąjungininkė, kuri 
prieš keletą mėnesių leido suruošti didelę 
bažnytinę konferenciją Drezdene.

Rusai įvertino Vakarų Vokietijos ku
nigijos vaidmenį demonstracijose prieš 
NATO ginklus ir Reagano administracijos 
politiką. Jie taip pat atkreipė dėmesį į re

vėje praeiviai vienam Vakarų žurnalistui.
Amsterdamo Volkskrant savo „knygų 

priede" paskelbė ilgą interview su gyve
nančiu Olandijoje I. Kaplanu, kuris nuro
dė, kad Lietuva liko ištikta holokaustu du 
kartus — nacistinėmis žydų žudynėmis ir 
sovietinėmis masinėmis lietuvių deporta
cijomis bei žudynėmis, kurių aukomis ta
po ir masinio lietuvių tautos pasipriešini
mo rusų okupantams dalyviai. Tačiau, 
anot Kaplano, Lietuva pakėlusi per šimt
mečius sunkią vergovę nepasiduoda dabar
tiniam milžinui — pavergėjui, gindama 
savo tautinę tapatybę, ir jai paremti rei
kia kuo daugiausiai apie Lietuvą kalbėti 
ir rašyti. „Tikiu mano tėvynės šviesesne 
ateitimi“, — pareiškė I. Kaplanas. Jis pa
pasakojo žurnalistui W. Kuipersui apie 
savo vangus — 1948 m. per „raganų me
džioklę“ prieš kosmopolitus — Vakarų 
kultūros simpatikus, jį suėmė Vilniuje bei 
kaip „ypatingai pavojingą nusikaltėlį“ su 
stipriu konvojumi išvežė į Maskvos Lu- 
•bianką ir ten be jokio teismo paskelbė 
sprendimą 15 metų darbo lagerių. Tik Sta
lino mirties dėka jis, atkalėjęs septynerius 
metus sugrįžo į laisvę. Bet per paskutinį 
dešimtmetį Lietuvoje vėl prasidėjo sun
kios represijos prieš inteligentiją, su smar 
kėjančiu antisemitiniu prieskoniu. 1976 m. 
Kaplanui pavyko išvažiuoti į Vakarus, bet 
jis savo dvasia pasilieka Lietuvoje dalin
damasis su Lietuvos žmonėmis vargais ir 
kovomis. Nepaisant savo senyvo amžiaus 
ir dviejų infarktu, jis dirba Amsterdamo 
Rytų Europos Institute prie ruošiamo di
sidentų žodyno, pernai dalyvavo kaip po
eto Tomo Venclovos asistentas Roterda
mo tarptautiniame poezijos festivalyje, 
pats dabar rašinėja savo poeziją — apie 
savo gyvenimo istoriją, eilėraščiams nau
dodamas angių kalbą, o kitais metais iš
eis jo eilėraščių rinkinys olandų kalba — 
išverstas olandų poeto S. Davidsono. Isa- 
oko Kaplano eilėraštis „Beviltiškumo mal 
da“, išverstas į Olandų kalbą, kartu su jo 
didele nuotrauka ir interviu buvo atspaus 
dintas žinomame Olandijos laikraštyje 
VOLKSKRANT (XI.24).

J. IBudreika
Amsterdamas

liginių organizacijų balsą kampanijoje 
prieš branduolinius ginklus D. Britanijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje. Sovietų lyderių 
nutarimas tuose reikaluose siekti bendro 
tikslo kartu su organizuota religija, anks
čiau vertinta su didžiausiu nepasitikėji
mu, neseniai buvo viešai paskelbtas.

Po britų Darbo partijos lyderio M. Foo- 
to vizito Maskvoje, įtakingas Politbiuro 
ideologas B. Ponomariov kvietė visus jug 
tls į didžiulę antikarinę sąjungą. Jis ragi
na pasaulio komunistų partijas glaudžiau 
dirbti su religinėm organizacijom ir social 
demokratais prieš ginkluotės varžybas ir 
daryti Vašingtonui spaudimą pradėti nu
siginklavimo derybas.

Sovietų interesas dabar yra parodyti 
Dievą esant jų pusėje, nes praeityje Ko
munistų partija ypač pasižymėjo tikėjimo 
opozicija. Dėl tos priežasties, religinių ly
derių pasipriešinimas naujų ginklų išdės
tymui turi didesnę įtaką Vakaruose, bet 
neturi būti lengvai atmestas kaip sovie
tų propaganda, einanti per tas organiza
cijas.

Toji taktinė sąjunga nereiškia, kad ru
sai dabar priėmė religiją kaip jėgą, kuri 
gali drauge gyventi su komunizmu. Jie vis 
tiek skaito, kad tos jėgos yra ideologiniai 
priešingos. Tik dabar jie pripažįsta, kad 
atsakymas į Stalino garsųjį klausimą 
„Kiek divizijų turi Popiežius?“, yra „la
bai daug''.

KAIP KEIČIASI DIENOS ILGIS?
Padėtis, kai šiaurinis Žemės pusrutulis 

būna labiausiai nulinkęs nuo Saulės ir dėl 
to Saulę matome vadinamajame žiemos 
saulėgrąžos taške, kartojasi maždaug kas 
365 dienos 5 valandas 49 minutės. Si pa
dėtis nekeliamaisiais metais paprastai es
ti gruodžio 22 d., o keliamaisiais metais 
— gruodžio 21 d. Tą dieną Saulė trum
piausiai išbūna virš horizonto — Vilniuje 
tik 7 valandas 14 minučių, Londone 7 vai. 
49 min. Kelias dienas prieš žiemos saulė
grįžą ir po jos šviesusis paros metas trum
pėja ir ilgėja tik po kelias sekundes.

Dienos ilgis visada keičiasi simetriškai 
vidurdienio atžvilgiu: rytinis pusdienis 
nuo saulėtekio iki vidurdienio visada už
trunka maždaug tiek pat, kiek ir popieti
nis pusdienis nuo vidurdienio iki saulė
lydžio. Tačiau vidurdienio momentas mū
sų laikrodžių parodymų atžvilgiu keičiasi. 
Taip yra dėl to, kad tikrųjų saulinių parų 
ilgis (laikotarpis tarp dviejų gretimų vi
durnakčių,) per metus šiek tiek keičiasi. 
Dėl to kaltas Žemės ašies pasvirimas į or
bitos plokštumą ir Žemės skriejimo apie 
Saulę greičio nepastovumas — gruodžio 
ir sausio mėnesiais šis greitis yra didžiatT- 
sias, o birželio ir liepos mėnesiais — ma
žiausias.

HET|Į¥OJE
NEPAPRASTA AUDRA

Lapkričio 21 d. Lietuvos pajūryje kilo 
nepaprasta audra kuri vėliau palietė ki
tas vietas krašto viduje. Prie Klaipėdos 
uosto vartų neatlaikęs uragano smūgių, 
sudužo Gibraltaro tanklaivis „Globė Aši
mi“.

Tanklaivis, pakrautas 16.493 tonų mazu
to, lūžo pusiau ir krovinys išsiliejo į jūrą. 
Mazutas pasklido Baltijos jūroje maždaug 
140 tūkstančių kvadratinių metrų plote. 
Juodos dervos sluoksnis vietomis siekė 30 
centimetrų. Jo lopas pasklido uosto rajo
ne, Melnragės ir Girulių pliažų pakrantėje,

Vienu laiku pasklidusį mazutą (naftą,) 
rinko per 1000 darbininkų, naudodami 170 
laivų, buksyrų, katerių ir asenizacijos ma 
šinų. Pastarosios buvo atvykusios Iš net 
tolimų miestų, kaip Kaunas, Alytus ir kt.
Lietuvoje rudenį nepasitaikydavo tokių 

stiprių vėtrų, kokia lapkričio paskutinė
mis dienomis praūžė netik pajūryje, bet 
ir Vilkaviškio, Raseinių, Šilutės ir Utenos 
rajonuose.

Štorminis vėjas lenkė medžius, nešė 
lengvesnius daiktus. Vėliau vėtra sustip
rėjo iki uraganinės. Šilutėje, Palangoje ir 
Vilkaviškyje vėjo greitis siekė 30 metrų 
per sekundę. Vilniuje — 26 m. per sek.

Tokių vėjų Vilniuje neužregistruota 
per kelis šimtmečius. Pajūryje stiprūs vė
jai būna dažniau, bet Šilutėje lapkričio 
mėn. buvo pirmą kartą.

Vėtra, praūžusi Raseinių, Utenos ir Laz
dijų rajonuose daug kur nuplėšė namų ir 
ūkinių pastatų stogus, išvertė medžius’. 
Sugadintos elektros linijos Ir telefonų lai
dai.

„Tiesoje“ spausdinama oro prognozė 
lapkričio 25 d. kalbėjo apie „vakarų vė
jus“, kurių greitis vietomis iki 24-29 met
rų per sekundę. Temperatūra 4-6 laipsniai 
šilumos. Stiprūs vėjai tęsėsi bemaž iki lap 
kričio pabaigos.

Uraganas atėjo nuo Škotijos ir Šiaurės 
jūros, kur jis sugriovė naftotiekio platfor
mą ir padarė daug kitų nuostolių.

JUOZUI GRUŠUI — 80 METŲ
Kaune, Kalniečių gatvėje savo medinia

me namelyje gyvenąs rašytojas ir drama
turgas Juozas Grušas lapkričio 16 dieną 
atšventė savo amžiaus 80 metų sukaktį.

'Gimęs 1901 m. lapkričio 16 d. žadžiūnų 
km., Šiaulių vis., Juozas Grušas 1924 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją ir 1930 m. Lietu
vos universitetą. 1925 m. pradėjo spaus
dinti savo kūriniūs bei straipsnius. Kele
tą metų buvo Mūsų Laikraščio redakto
rius. 1938-39 m. buvo Liet. Rašytojų d-jos 
pirmininkas. 1928 m. išleido novelių rin
kinį „Ponia Bertulienė“. 1935 m. buvo 
išleistas jo žymiausias prieškarinis roma
nas „Karjeristai“.

Karo metu likęs Lietuvoje, J. Grušas 
vėliau susitelkė išimtinai dramaturgijoje. 
Parašė istorinę tragediją „Herkus Man
tas“, kuri buvo atžymėta respublikine pre 
mija Ir pastatyta Kauno teatre. Po to pa
rašė dar keletą dramų ir komedijų, kurios 
yra statomos įvairiuose Lietuvos teatruose.

Už nuopelnus literatūrai, 80-to gimtadie 
nio proga, jis buvo L. Brežnevo apdovano
tas Darbo raud. vėliavos ordinu.

ŠIS TAS APIE BARZDĄ
Paprotys auginti ar skusti barzdą pri

klausė nuo tradicijos ir mados. Praeityje 
'beveik visos tautos barzdą laikė vyro pa
puošalu, subrendimo ir jėgos simboliu. 
Barzdos buvo pinamos, puošiamos kaspi
nais, metaliniais pakabučiais. Iškilmingą 
priesaiką arba užkeikimą vyras laiduoda
vo barzda. Islamo tikėjimo žmonės prisiek 
davo pranašo Mahometo barzda. Netekti 
barzdos buvo tolygu prarasti garbę. Barz
dą nėšioti neturėjo teisės nelaisvi žmonės, 
karo belaisviai. Tačiau kai kurios tautos 
— egiptiečiai, asirai, graikai, romėnai, — 
kai kuriais istorijos laikotarpiais barzdų 
nenešiojo.

Paskutiniaisiais amžiais prieš mūsų erą 
ir pirmaisiais mūsų eros amžiais, taip pat 
VIII—XI a. didžiojoje Europos dalyje vy
ravo paprotys skusti barzdas. Katalikų 
bažnyčia iš pradžių reikalavo, kad dvasi
ninkai būtų barzdoti. Nuo XH a. auginti 
barzdas pradėta drausti, o apie XV a. vėl 
leista jas auginti. Maždaug nuo 1680 m. 
katalikų dvasininkų tarpe įsigalėjo papro
tys skustis barzdas. Vėliau bažnyčia, be 
kai kurių išimčių, nebeleido dvasininkams 
auginti barzdas.

Nuo XI a. barzdos darėsi vis madinges- 
nės. Tačiau jos nebuvo visuotinai augina
mos arba visuotinai skutamos. XVI—XVII 
a. vyravo paprotys auginti barzdas. Jos 
būdavo mažesnės už ūsus, dengdavo tik 
smakrą arba tik nedidelį lopinėlį, būda
vo juostelės arba vabzdžio formos. Tokios 
barzdos vadintos „Ispaniškomis" ir kito
kiais vardais.

Lietuvoje iki XIV a. vyrai buvo barz
doti. Didysis kunigaikštis Vytautas, kara
lius Jogaila ir kiti jogallaičiai bei gedimi- 
naičiai skutosi. XVI—XVII a. Vakarų ir 
Vidurio Europos įtakoje Lenkijoje ir Lie
tuvoje įsigalėjo paprotys pasauliečiams au 
ginti barzdas, o XIX a. pabaigoje—skusti.

(M. irG. )
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 įM.
IV. 23-25 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VIU. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary‘s College, Strawberry 
Hili, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

POPIEŽIAUS LANKYMOSI
D. BRITANIJOJE 1982 M. PROGRAMA

Penktadienį, gegužės 28 d. — Popiežius 
atvyksta į Gatwick aeorodromą, Londone, 
ir tuoj vyksta į Westminsterio katedrą, 
kur Ibus iškilmingos mišios, koncelebruo- 
jant Anglijos Ir Valijos vyskupams.

šeštadienį, gegužės 29 d. — Popiežiaus 
susitikimas su katalikų dvasiškiais ir vie
nuolėmis Westminsterio katedroje.

Tą dieną po piet — vizitas į Canterbury.
Vakare — didžiosios mišios Wembley 

stadione.
Sekmadienį, gegužės 30 d. — mišios Co- 

ventryje, kaip buvo paskelbta atskirai. Vė 
liau — Liverpoolyje.

Pirmadienį gegužės 31 d. — Heaton 
Parke Manchesteryje, Ir vėliau pamaldos 
Yorke.

Antradienį birželio 1 d. vizitas Ško
tijoje.

Trečiadienį, birželio 2 d. — mišios po 
atviru dangum Pontcanna Fields, prie Car- 
diffo. Vėliau — susitikimas su jaunimu 
Nilian Park stadione.

Vakare — popiežius grįžta į Romą.

DĖL POPIEŽIAUS SUTIKIMO
„Europos Lietuvio“ 47 numeryje prane

šime atsirado spaudos klaidų. Coventryje 
lietuviai prašomi užsirašyti pas Petrą PO
VILIŪNĄ (vyks per St. Elizabeth's baž
nyčią'), Wolverhamptone pas Janiną NAR
BUTIENĘ, tel. 755731 (šv. Petro- Pauliaus 
bažnyčia). Kitose vietose pagal ankstesnį 
pranešimą.

Pabrėžiama, kad be užsirašyimo ir ati
tinkamo bilieto — leidmo niekas į iškil
mių aikštę neįeis. Tuo pasirūpinti reikia 
nedelsiant.

Kun. iŠ. Matulis,MIC

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI
Pranešama, kad pabrangus paštui Euro

pos Lietuvis yra priverstas nežymiai padi
dinti prenumeratos mokestį.

Nuo 1981 m. sausio 1 d. metinė prenu
merata bus 16 svarų.

Prenumeratos mokestis yra vienodas vi
siems kraštams.

Prenumeratoriai yra prašomi laiku su
mokėti tą mokesljį.

NIDOS KALENDORIUS 1982 jMETAMS
Bronius Mozūras (Kanada) rašo: Labai 

dailus 1982 metų kalendorius... Ačiū! Siun 
3 svarus banko money orderiu. Linkiu lai
mingiausių švenčių!

Užsakymai kasdien nuplėšiamam kalen 
doriui dar priimami. Rašyti „Nida“, Liet. 
Namų Adresu.

DBLS CV ŽINIOS
DBL Sąjungos Centro Valdybos posė

dis nr. 11-515 įvyko gruodžio 3 d. Dalyva
vo visi CV nariai ir Tarybos atstovas.

Švento |Tėvo vizitas
Kadangi 1982 m Pavasario Šventės me

tu Britanijoje lankysis Šv. Tėvas, iškilo 
klausimas ką daryti su tradiciniu lietu
vių sąskrydžiu Sodyboje. Popiežius lan
kys įvairius miestus, kur lietuviai tikriau
siai norės ji sutikti. Tad gautas pasiūly
mas mūsų tradicinio sąskrydžio neruošti. 
Šis klausimas bus svarstomas vėliau, pa
sitarus su dvasiškija ir skyriais, kai bus 
turima daugiau žinių apie Šv. Tėvo vizi
tą.

DBLS Įstatai
Sąjungos įstatai, kurie buvo priimti 

1979 m metiniame Suvažiavime ir užregis 
truotr valdiškoje ’įstaigoje 1980 m. balan
džio 21 d. jau išversti į lietuvių kalbą ir 
perduoti CV pakomisijai peržiūrėti. Tiki
masi vertimą Išsiųsti skyriams 1982 m. 
sausio-vasario mėn. Tuo pat metu bus pri
statyti kelių papildomų įstatų straipsnių

Vienoj skilty įdėto 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.

projektai, kurie bus svarstomi 1982 m. 
metiniame Suvažiavime.

Kiti (reikalai
PLB ruošiasi išleisti naują lietuvių kal

bos vadovėlį, ir įieško tam tikslui mecena
tų. Nutarta iš anksto užsakyti tam tikrą 
skaičių tos knygos ir taip pat Išreklamuo
ti ją „Europos Lietuvyje“ ir „LYNES“

Praeito mėnesio bėgyje Z. Juras aplan
kė Mančesterio skyrių, A. Pranskūnas— 
Bradfordo skyrių. Be to, penki CV nariai 
dalyvavo Tarybos suvažiavime Mančes
teryje.

CV .sekr.

Londonas
EKSKURSIJA Į ROMĄ

Noilntiejli važiuoti į Monsignoro Jono 
Bulaičio įšventinimo iškilmes, kurios 
įvyks, 1982 m. sausio 6 d., trečiadienį, Ro
moje, šv. Petro Bazilikoje, prašomi sku
biai užsiregistruoti pas Petrą Bulaitį, 
tel. 01-504 9878.

Vyskupiškus šventinimus suteiks šv. 
Tėvas Jonas Paulius II.

Grupė išskrenda iš Londono Heathrow 
aerodromo pirmadienį, sausio 4 d., ir grįž 
pirmadienį, sausio 11 d. Grupės dalyviai 
apsistos Viloje Lituaoia ir pilnas išlaiky
mas su skridimu kainuos 192 svarus. Be 
to teks sumokėti draudimo mokestį — 6.20 
sv. ir už autobusą i'š Romos aerodromo į 
Vilą ir atgal, ir už kelionę Iš Vilos į Bazi
liką.

Romoje (bus suruošta ekskursijos istori
nėms vietoms aplankyti. Norintieji galės 
užsiregistruoti vietoje.

A.A. ROZALIJA ČERNIENĖ
Prieš kelis metus, kada juodi laidotuvių 

rūbai buvo išmesti i'š apyvartos, dalyva
vau vienose laidotuvėse ir girdėjau per 
pamokslą kunigą paguodžiant gimines, 
kad nereikia liūdėti, nes mirusioji yra 
dabar laiminga danguje.

Prisiminiau tą pamokslą per Rozalijos 
Černienės laidotuves. Toks atsinešimas 
gal ir gali palengvinti liūdesį, nes Rozali
ja yra tikriausiai nusipelniusi dangų, bet 
ašarų mums, likusiems, visviena nesustab
do.

Rozaliją ir visą Bulaičių šeimą pažįstu 
jau nuo 1938 metų. Prieš kelis metus pa
laidojome Rozalijos tėveli, sulaukusį ge
ro amžiaus, o gi gruodžio 4 d. laidojome 
dar palyginti jauną moterį (58 m.) — Ro
zaliją Bulaitytę - Černienę. Verta paste
bėti, kad bažnyčia buvo lygiai tiek pilna, 
kaip Ir per Petro Bulaičio laidotuves.

Savo seserį palaidoti atvyko vyskupas 
Jonas Bulaitis, kuris yra popiežiaus atsto
vas dviejose Afrikos valstybėse.

Vyskupui per mišias asistavo šeši kuni
gai. Mišios buvo laikomos lietuvių, lotynų 
ir anglų kalbomis. Giedojo bažnytinis cho 
ras — solo: Vincentas O’Brien ir Jaras 
Alkis. Tokiomis progomis Justas Čemis 
visuomet būna viršuje su choru, šį kartą 
jis klūpojo apačioje šalia savo mylimos 
žmonos karsto.

Mišių metu atsisveikinimo žodį tarė 
pats Vyskupas, o taip pat kun. J. Sakevi- 
čius ir du kunigai iš parapijų, kur Černių 
šeima gyvena ir kur Rozalija buvo didelės 
katalikų mokyklos vedėja. Ji buvo moki
nių labai mylima, ir laidotuvių išvakarė
se mokytojai ir mokiniai dalyvavo mišio
se už velionę savo parapijoje.

Iš Lietuvių bažnyčios karstą į kapines 
palydėjo Vyskupas Bulaitis, kun. J. Sakevi 
čius, giminės ir didelis būrys draugų ir 
pažįstamų.

Rozalija paliko liūdintį vyrą, Justą, 
penkis sūnus, vieną dukteitį, mamytę, dvi 
seseris, keturis brolius, jų visų šeimas ir 
mus visus.

Rozalija Ilsėkis Viešpaties ramybėje.
M. Bajorinas

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 28-29 d.d. Londono Latvių 

Namuose praėjo tradicinis, pabaltiečių 
moterų ruošiamas, Kalėdinis bazaras. Lie 
tuvių stendą, kaip ir visuomet, tautiečių 
remiamos, parengė dainavietės. Ir šiais 
metais buvo proga atsilankiusiems ne tik 
pasigrožėti, nebrangiai apsipirkti ir lote
rijoj laimę išbandyti, bet ir su pažįsta
mais susitikti, arbatėlės išgerti ir pasi
džiaugti. mūsų jaunųjų šokėjų pasirody
mu, kuriuos tai progai paruošė mūsų ne
nuilstančios ponios Jurienė ir Senkuvienė.

Žiūrint iš komercinio taško, nors atsi
lankiusiųjų pastebimai, buvo mažiau, ba
zaras ir š(į kartą atliko savo užduotį — pa
jamų gauta 454 sv. 87 p. Grynas pelnas 
bus paskelbtas „Dainavos“ Sambūrio me
tinėje apyskaitoje.

Dainavietės dėkoja visiems rėmėjams, 
aukotojams, programos išpildytojams, pri 
sėdėjusiems kitokia pagalba ir visiems at
silankiusiems, nes be jų paramos ir supra
timo būtų sunku tęsti tą šalpos ir lietu
vybės išlaikymo darbą.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio mėn. 27 d. ukrainiečių klube 
Boltono lietuviai dar kartą buvo susirin
kę apsvarstyti savo einamųjų reikalų.

Pirmiausia skyriaus kasininkė M. Pau- 
liukonienė padarė pranešimą apie praėju
sių šokių sąskaitas ir skyriaus kasos stovį 
ir pirmininkas pastebėjo kad mažas bolto- 
niškių būrelis gali didžiuotis savo pasie
kimais.
Tada jis vietinius lietuvius painformavo 

apie Sąjungos Tarybos suvažiavimą ir apie 
ateinančiais metai Bradforde rengiamą 
Dainų šventę. Buvo vienbalsiai nutarta 
prie jos prisidėti ir joje dalyvauti. Prieš 
savaitę Mančesteryje įvykusi meno ir paš
to ženklų paroda taip pat buvo paminėta.

Paskutinis dienotvarkės punktas buvo 
diskusija apie jau dabar tradicija pasida
riusį Kalėdų pobūvį. Buvo nutarta pobū
vį rengti ir šiais metais ir pirmininkas pa
siūlė šeimininkėms sueiti gruodžio 18 d. 
ir tada visas detales aptarti. Pasiūlymas 
buvo priimtas ir greičiausia ta šeiminin
kių sueiga pasidarys dar vienu boltonie- 
čių susirinkimu — juk vyrai vieni namuo
se nesėdės.

Susiilnkimas praėjo smagiai ir malo
niai — ne tik visi reikalai buvo apsvars
tyti, bet buvo pasikalbėta, pasijuokta ir 
vakaras praėjo draugiškoje lietuviškoje 
nuotaikoje.

Bradfordas
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 28 d. surengtas kariuomenės 
minėjimas Vyčio klubo salėje. A. Bučys, 
atidaręs minėjimą ir pasveikinęs gausiai 
atsilankusius, į prezidiumą pakvietė sa- 
sanorį — kūrėją Jurgį Reinį ir paskaitai 
iš Londono atvykusį Centro Valdybos di
rektorių Albiną Pranskūną. Iš scenos, pa
puoštos tautinėmis vėliavomis ir žuvusio 
kario atvaizdu, prelegentas, gražiais, pa
rinktais sakiniais, kondensuotai aprėpė 
mūsų netolimą istoriją ir mūsų pareigai.

— Kad prieiti prie Nepriklausomybės, 
— prelegentas sakė, — reikėjo 31 ir 63 me 
tų sukilimų. Reikėjo „Aušros“ ir „Varpo“. 
1918 m. Nepriklausomybės aktas pradėjo 
naują erą. Laisvė visuomet atsiremia į 
ginklą ir kas Laisvės negina, tas ir never
tas jos. Laisvė nėra privilegija, bet perka
ma krauju. Tada nenusivilta: atėjo savano 
riai -kūrėjai, kurių daug žuvo, kad likę 
gyvi ir priaugančios kartos galėtų augti Ne 
priklausomybės akto pavėsy. Mylėjome 
Laisvę, tikėjome į kovą, bet pabijojome 
mirti be šūvio įsileidome prie'šą ir šių 
dienų okupantą, kuris išprievartavo mūsų 
laisvę, sugriovė kultūrinį ir ūkinį gyveni
mą. Bet atėjo ir išsilaisvinimo valanda iš 
komunistinio jungo, — sukilimas. Antru 
kartu, — tęsė prelegentas, — paaukota di
dės nė auka, kalip Nepriklausomybės ko
vose, patvirtino mūsų Laisvės troškimą ir 
kad Lietuva nesavanoriškai įsijungė į oku 
panto glėbį. 30 tūkstančių vyrų dar žuvo 
partizaninėse kovose. (Čia prelegentas 
paprašė tylos minute pagerbti žuvusius). 
Ar tos kovos prasmingos? — klausė pre
legentas. — Ir dabar mes išeivijoje esame 
kovos parengty. Žuvusieji paliko testamen 
tą, kad pasaulis žinotų, kad lietuviai Lais
vės neatsižadėjo ir neatsižadės. Mes esa
me ne paprasti emigrantai atvykę dėl duo
nos kąsnio. Ir šiandien mūsų pulkai. Teisė 
ir teisingumas, knyga, demonstracijos yra 
mūsų ginklai ir kovos laukas. Ir kovą mes 
tęsime! — Baigė prelegentas.

Savanoris kūrėjas, J. Reinys, jau dabar 
peržengęs 85 savo amžiaus metus, tvirtu 
balsu išreiškė norą ir viltį, kad Ir ateity 
lietuviai stos į kovą, kaip stojo savanoriai, 
pirmo kariuomenės įsakymo pašaukti ir 
kovojo dėl Lietuvos Laisvės. _

Meninėje programos dalyje Prano Vasio 
vadovaujamas vyrų penketukas: P. Vasis, 
S. Budrys, J. Adamonls, R. Karalius ir J. 
Eugenis patyrusiai ir darniai padainavo 
šias dainas: Plaukia Nemunas ištvinęs, Oi, 
Lietuva motinėlė, Teka saulė, Kokiais ke
liais, Pajūilais, Už gimtinės sodžių, Vyrai 
prie jūros ir Pilki keleliai. Tarp dainų J. 
Adamonis paskaitė porą eilėraščių.

Ilgais plojimais padėkota prelegentui 
,A Pranskūnui, sav. - kūrėjui J. Reiniui 
ir dainininkams. Vyčio klubo ir skyriaus 
valdybų vardu padėkota visiems gausiai 
atsilankiusiems į minėjimą, kuris užbaig
tas Tautos himnu.

J. Adamonis ir L. Šilingienė parinko 
aukų Pavergtų tautų komiteto vardu, o 
R. Vaicekauskaitė įvykdė loteriją vaikų 
eglutės reikalui.

Lapkričio 29 d. buvo užprašytos pamal
dos už žuvusius karius, partizanus ir vi
sus kovotojus, bet kun. J. Kuzmiekiui su
sirgus, tos pamaldos neįvyko.

Visi linkime kun. J. Kuzimickiui greit 
pasveikti. A. (Bučys

Manchesteris
MIRĖ ALEKSANDRAS KUZMICKAS
Lapkričio 9 d. Hope ligoninėje, Salforde, 

po dešinės kojos amputavimo, besveiks- 
tanit, mirė A. Kuzmickas, sulaukęs 81 m. 
amžiaus.

Aleksas, kaip jį sutrumpintai vadinda
vo, gimė 1900 m. balandžio 8 d., Saratove, 
Rusijoje, lietuvių šeimoje, nes jo senelis 
su šeima buvo Caro valdžios ištremti is 
Lietuvos, Zarasų. Gyveno pasiturinčiai, 
tėvas turėjo didelį ūkį, o brolis — krautu
vę. Užėjus revoliucijai, kaip ir daugumai, 
reikėjo su šeima bėgti iš namų ir atsidūrė 
prie Uralo. Aleksui, būnant tik 13 m. am
žiaus, teko sunkiai badauti, du metus ne
valgė mėsos. Grįžus atgal ’į namus, ramy
bės irgi neturėjo. Buvo areštuotas ir pa
statytas prie duobės sušaudymui, bet, kai
po 17 m. jaunametį, paleido ir įspėjo, kad 
daugiau į šią vietą nesugrįžtų. Dirbo vals
čiaus raštinėje, nes mokėjo gerai valdyti 
plunksną, vėliau mokytojavo. Susipažino 
su mergaite Marijona, kurios tėvai jam 
daug padėjo. Ją vedė ir susilaukė trijų 
dukterų ir sūnaus. 1924 m., Baltrušaičiui 
Maskvoje padedant, grįžo į Lietuvą, Za
rasus, paveldėjo senelio palikimą. Dirbo 
kooperatyve, pieninėje, valsčiaus raštinė
je. Artėjant rusams, pasitraukė į vakarus, 
kur sulaukė karo galo būdamas po gink
lu. Gyveno Oldenburge. 1947 m. Atvyko 
į Angliją. Pradžioje dirbo pas privatų gy
dytoją, vėliau atsikėlė į Eccles ir dirbo 
Trafford warehouse. Kol buvo jaunesnis 
ir turėjo sveikas kojas, aktyviai dalyvavo 
liet, visuomeninėje veikloje ir ėjo įvairias 
pareigas, daugiausia pirmininko, žmonai 
Lietuvoje mirus, š.m. rugsėjo 30 d. susi
tuokė su našle E. Žemaitiene, su kuria bu
vo susimetrikavęs anksčiau. Turėjo namą 

ir gražiai gyveno. Plečiantis gangrenai de
šinėje kojoje, buvo patalpintas Hope li
goninėje, kur amputavo koją ir vėliau mi
rė. Aleksas paliko liūdinčią žmoną Eleną, 
tris dukras ir sūnų Lietuvoje, ir 8 anūkus 
ir 2 proanūkius.

Lapkričio 14 d. jo karstas buvo patal
pintas St. Marys bažnyčioje, kur kan. V. 
Kamaitis atlaikė gedulingas pamaldas Ir 
pasakė gražų pamokslą apie velionio as
menį ir jo gyvenimą. Kadangi jis buvo ra- 
movėnas, jo karstas buvo apdengtas ramo 
venų vėliava. Prie karsto garbės sargybo
je, tautinėmis juostomis persijuosę, stovė
jo 4 ramovėnai: K. Pažėra, J. Snabaitls, 
J. Šablevičius ir A. Pupeiis. Palaidotas 
Mostono kapinėse lietuvių skyriuje. Da
lyvavo virš 40 žmonių, kurie sunešė vai
nikų ir gėlių.

Ilsėkis, Aleksai, ramybėje.
Po laidutuvių E. Kuzmickienė lietuvių 

klube laidotuvių dalyviams suruošė gra
žią arbatėlę, šeimininkaujant K. Subačie- 
nei ir E. Pupelienei.

E. Kuzmlckienę, jos vyrui mirus, visi 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ta pačia proga E. Kuzmickienė nuošir
džiai dėkoja kan. V. Kamaičiui už jos vy
ro lankymą namuose ir ligoninėje bei pa
tarimą laidotuvių reikaluose, ir gražų pa
mokslą bažnyčioje, ramovėnų g. sargybai 
ir ram. pirm. K. Murauskui, lietuvių klu
bo sekr. J. Verbickui ir pirm. V. Kupsčiui 
už vainiką ir arbatėlei patalpas, E. Pupe
lienei ir K. Subačienei už gražų paruoši
mą maisto ir visiems tiems, kurie ją pa
guodė sunkioje valandoje ir dalyvavo lai
dotuvėse, bei vainikus ir gėles.

Wolverhamptonas
MIRĖ LIET. NEPR. SAVANORIS 

IGNAS KIAUNĖ
Lapkričio 26 d. Royal ligoninėje Wol

verhamptone mirė Ignas Kiaunė. Velionis 
buvo apdovanotas Vyties Kryžium. Kili
mo nuo Panevėžio. Paskutiniu metu buvo 
paralyžiuotas.

Laidotuvėms rūpinosi p. J. Mačys ir p. 
Janina Narbutienė. Laidotuvių apeigas iš
kilmingai atliko kun. S. Matulis. Laidotu
vėse dalyvavo daug lietuvių, net ir iš ki
tų kolonijų, nemažai buvo ir anglų. Kiau
nė buvo ramaus būdo su visais gerai su
gyveno. Po laidotuvių dalyviai buvo su
kviesti pas p.p. Renčelauskus arbatėlei.

Mielas kūrėjau savanori, Tavo drąsa ir 
tėvynės meilė paliko mumyse viltį ateities 
Lietuvos laisvės žygiams. V. N. 

jet. Sodyba
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 21 d. DBLS Sodybos skyrius 

paminėjo Lietuvos Kariuomenės šventę. 
Šia proga ypatingai jautriai kalbėjo pa
kviestas paskaitininkas P. Mašalaltis. Pri
minė pirmąjį Liet. Kariuomenės įsakymą, 
atgimstančios tautos karių pirmuosius

žingsnius, jų didelį pasiaukojimą ir ryž
tingumą, keliančiosios Lietuvos pergyven
tus skausmus bei sunkumus. Po tylos mi
nutės paskaitininkas visus nustebino ga
lingu, tiesiog pamokslininko balsu, padek*, 
lamuodamas Maironio eilėraštį. Vėliau 
keli šaunūs akcininkai pravedė Lietuvos 
karių dainų 'šiupinį, prie jų prisidėjo visi 
susirinkusieji.

Minėjimas praėjo jaukioje Ir draugiško
je nuotaikoje. Sekančią dieną, kurie galė
jo dalyvavo šv. Mišiose, kurias kun. A. 
Geryba aukojo už Lietuvos karius, pasa
kydamas šventei pritaikytą pamokslą.

Paskaitininkui, dainininkams ir visiems 
svečiams Sodybos skyrius reiškia nuoSir- 
džią padėką. A.G.

Prancūzija
LITUANISTIKOS PASKAITOS

Jau treti metai žiibuntas Mikšys dėsto 
lietuvių kalbą ir istoriją Paryžiaus Uni
versitete „Institut National dės Langues 
et Civilisations Orientales“ (Nacionalina- 
me Orientalinių Kalbų ir Civilizacijų In
stitute) šis institutas yra dalis Sorbonos 
universiteto, šiemet prasidės tame insti
tute paskaitų ciklas „Connaissance dės 
Pays Baltes“ (Baltijos kraštų pažinimas). 
Programoje yra numatyta sausio 21 d. 
Žibunto Mikšio paskaita apie lietuvių li
teratūrą, kovo mėnesį Ados Greimaitės 
apie lietuvių folklorą ir gegužės mėnesį 
kun. J. Petrošiaus aipie Bažnytinę padėtį 
Lietuvoje, šios paskaitos skiriamos stu
dentams, bet svečiai į jas gali taip pat 
atsilankyti.

I. Meras Paryžiuje
Spalio mėnesį Paryžiuje lankėsi rašy

tojas Icchokas Meras i'š Holon, Izraelio, 
kuris buvo atvažiavęs tartis su įvairiom 
leidyklom dėl jo knygų leidimo prancū
zų kalba.

Gabrielius Gedvilą grįždamas iš Dža- 
kartos ir Singapūro, kur buvo nuvykęs 
tarybiniais reikalais, aplankė Paryžiaus 
lietuvius. G. Gedvilą nuolatiniai gyvena 
Seattle, Washingtono valstijoje, ir yra 
tarptautinės teisės advokatas. Jis dažnai 
gina amerikiečių firmų interesus Tolimuo 
se Rytuose ir Bendrosios Rinkos kraštuo
se.

Gintis Kaminskas, diplomatas Australi
jos Ambasados tarnyboje Madride, prieš 
grįžtant sausio mėnesį į Canberrą, Aus
tralijos sostinę, aplankė Paryžių ir drau
gus.

Vokietija
MIRĖ IRENA TOEPFERIENĖ

Š.m. lapkričio mėn. 23 d. iš šio pasaulio 
pasitraukė a.a. Irena Lekstutavičiūtė- To- 
epferienė. Velionė buvo gim. Kaune 1914 
m. ir lankė IH-čią Kauno gimnaziją. 1935 
m. ištekėjo už Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjo Fr. Toepferio, susilaukdama dvie
jų dukrų ir sūnaus. Į Vokietiją atvyko 
1941 m. kovo mėn. ir bevelk visą laiką iš
gyveno Kasselyje. Mūsų užuojauta šeimai 
ir giminėms. K.B.

AUKOS SPAUDAI
J. Liūdžius — £25.50, DBLS Škotijoj 

skyrius £20.00, S. Macuras £12.50, S. Le- 
vinskienė £4.50, A. Stankevičius £3.56

K. Kairys, Emilija Diokas, A. Trinskis 
ir A. Aldukas — po £1.50.

Ačiū.

ANKSTYVAS (SNIEGAS
Antradienį, gruodžio 8 d. Londone iš

krito sniegas, kuris padengė žiemos rūbu 
visą miestą. Labai retas reiškinys Brita
nijos sostinėje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 13 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Eccles — gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Mačesteryje — Kalėdų I d.. 12.30 vai. 
Nottinghame — gruodžio 20 d., 11.15 vai., 

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

Gate.
Nottinghame — Piemenėliu Mišios Kūčio- 

se 24 vai., Kalėdose 11.15 vai., gruodžio 
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 vai., 
šv. Petre ir Pauliuje, North St.

Birminghame — Kalėdų II d., 12 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

Nottinghame — sausio 10 d., 11.15 vai, 
Liet. Židinyje.

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

Nottinghame — sausio 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

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

TREJOS DEVYNERIOS 
(Nauja rūšis) 

Pokelis su prisiuntimu £3.50 
BALTIC STORES & Co. 

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 

Telef. 01-460 2592
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