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eJdin/csmų šv. OCalėdiį 
ir laimingu tylaujųjų Mietu!

Mylimieji Vakaru Europos 
Lietuviai

Broliai ir Sesės Kristuje,
.Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas 

byloja:
Jis skelbia ramybę savo žmonėms — 

savo bičiuliams, 
Visiems, kurie nuoširdžiai i j.į 

gręžias“. 
Ps 84,9.

Šiuo Kalėdiniu metu, kada dangus skel
bia ramybę geros valios ir Dievą mylin
tiems žmonėms, dabartiniai gi žemės val
dovai kalba ir svarsto apie ekonominę 
krizę, infliaciją ir atominio karo pavojų. 
Tos kalbos ir jų nesutarimai dėl ginkla
vimo apsiribojimo kelia mūsyse nerimą, 
baimę ir tuo sumažina švenčių džiaugsmą. 
Politikai ir ekonomistai planuoja ir ieško 
būdų kaip tas negeroves pašalinti ir su
kurti ramesnį gyvenimą. Tačiau, kaip ma 
tome, jų pastangos dar neneša laukiamų 
vaisių. Visų tų dabartinių krizių gal 
būt pati didžiausia negerovė yra žmogaus 
moralinė ar etinė krizė. Kai žmogus nebe 
Dievui garbę gieda, bet sau pačiam; kai 
jis savo išsvajotą laimės postulatą — prie
laidą pasirenka savo galutiniu tikslu, ta
da turi vykti kokia nors krizė žmonių gy
venime. Nebandysime išskaičiuoti visas 
priežastis sukūrusias dabartines blogybes, 
tačiau, nors trumpai, sustokime prie šios 
moralinės krizės. Ji turi gilią šaknį, kurios 
daugelis politikų dar nemato ar sąmonin
gai ją ignoruoja. Iškaskime tą šaknį į 
šviesą ir pamatysime, kad daugelio krizių 
priežastimi yra žmogaus besaikis troški
mas greit praturtėti materialinėmis gėry
bėmis. O kada tas siekimas ir įgijimas nė
ra saistomas moralinių nuostatų, jis tada 
lengvai peržengia ir teisingumo ribas. Po
piežius Jonas Paulius II, žvelgdamas į da
bartinę žmonijos situaciją, savo „Redemp 
tor Hominis“ enciklikoje, tą moralinę kri
zę taip apibūdina: „Žmogaus situaciją 
šiuolaikiniame pasaulyje drįstame laikyti 
tolima nuo objektyvių moralės ir teisin
gumo reikalavimų, o tuo labiau — nuo 
bendruomeniškos meilės“. Kai visuomenė
je nyksta teisingumo pajutimas ir suma
žėja artimo meilė, tada ima dygti ir bu
joti savanaudiškumas. O savanaudišku
mas perkeltas į tarptautinę plotmę tampa 
ne taikos kūrėjas, fbet priešingai — di
džiausias jos ardytojas. Mes žinome iš pa
tarties, kad karai pradėti dėl taip vadins
ią „sferų“ -— zonų sau užtikrinimo sava
rankių ar kaimyninių valstybių sąskaiton, 
neišsprendžia visų valstybinių nei tarp
tautinių problemų. Tokie savanaudžiai ka
rai nepadeda atstatyti teisingumo ir ne
sukuria taikos pasaulyje.

Bažnyčia, skelbdama Kristaus mokslą, 
ragina mus tapti sugyvenimo ir taikos 
apaštalais. Popiežius Paulius VI, skelbda
mas 1974 metų pabaigoje Šventuosius me 
tus ir skirdamas Naujųjų Metų šventę 
kaip maldų dieną už taikos įgyvendinimą 
pasaulyje, savo enciklikoje kvietė: „Bro
liai, darykite taiką!“ Bet tame pat rašte 
popiežius aiškiai pabrėžė, kad taika nie
kad nebus įgyvendinta, kol nebus pasotin
tas žmonių teisingumo alkis. Kitaip sa
kant, taika turi būti statoma ant teisingu
mo pamatų, šv. Jokūbas apaštalas, per
spėdamas savo laiko krikščionis saugotis 
įvairių ydų ir savanaudilškumo, kreipia 
jų dėmesį ieškoti išminties, kuri kyla iš 
Aukštybių. Ji esanti tyra, taikinga, nuo
širdi. „O teisumo vaisius“, toliau rašo, 
„sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką“.

(Jk 3,18).
I pasaulini taikos sąjūdį, ypač bijodami 

atominio karo, šiandien įsijungia įvairių 
pažiūrų ir grupių pacifistai. Vieni jų, nors 
protestuoja prieš ruošimąsi karui, savo 
šūkiais ir darbais gi pasitarnauja kaip tik 

tiems, kurių ideologinė sistema ir jos įgy
vendinimas ragina žmones kelti revoliuci 
jas svetimoje šalyje ir, savo tikslui pa- 

: siekti, leidžia naudoti priemones nesilai
kant teisėtumo nei tiesos. Kiti infiltruotų 
agentų ar savo ideologinio fanatizmo už
degti, stoja i kovotojų eiles už taiką, ši
tie „vykdo“ taiką ne pacifistų, bet tikrų 
anarchistų priemonėmis. Išėję į miestų 
gatves ir aikštes, jie akmenimis ir lazdo
mis daužo krautuvių vitrinas, padega ma
šinas, o kai kur pavartoja ir „molotovo 

; kaklelius“ — granatas, padarydami gy
ventojams didelių nuostolių, sužeisdami 
praeivius ir policijos .tarnautojus. Ne į to
kios „taikos“ apaštalus mus kviečia Baž
nyčia. Tik .os taikos apaštalui nepakanka
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tik apie ją svajoti ar pykti, ir niršti ant 
tų, kurie ardo mūsų ramybę, skelbia taiką, 
bet patys ją griauna savo darbais. Norėda
mi skelbti teisingą taiką kitiems, mes pa
tys pirmiausiai turime išrauti i'š savęs tą 
giliąją šaknį — savanaudiškumą ir tik 
po to stoti į eiles tų, kurie ne žudymais ir 
atentatais kovoja už taiką, bet tiesos žo
džiu ir malda, šie pastarieji pacifistai kai 
kuriuose kraštuose, gindami pagrindines 
žmogaus teises, nebijo kančių ir net ryž
tasi savo asmeninę laisvę paaukoti, kad 
tiesa, ir teisingumas laimėtų. Toks yra ke 
Iras mūsų laikų kankinių ir šventųjų, šv. 
Pranciškus, kurio gimimo aštuonerių šim
tų metų jubiliejų švenčiame, buvo savo 
meto taikos apaštalas. Jis maldavo Viešpa 
tlį padaryti jį savo įrankiu, kad jis galėtų 
sėti meilę ten, kur keroja neapykanta, o 
ten, kur žmogų slegia liūdesys ir neviltis, 
kad per j'į sušvistų tikėjimas, viltis ir 
džiaugsmas. Ir mūsų dienomis mes krikš
čionys turėtume tapti panašiais taikos 
apaštalais.

Tikroji ramybė ir taika neįgyvendinama 
vien tik Žmonių pastangomis, Ji yra kartu 
ir Dievo dovana. Kai žmogus ir žmonių 
valdžios, anot psalmisto, klausys ir norės 
išgirsti „ką Viešpats Dievas byloja“, ta
da —

„pasibučiuos taika ir Teisybė.
Žemėje dygs Ištikimybė.
Iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė“.

Psalmė 84,11 
Sveikindamas Jus Broliai ir Sesės Kris

tuje, linkiu Jums džiaugsmo ir ramybės 
švenčiant Kristaus gimimo Šventę, o Nau
jų Metų proga prašau Dievą suteikti 
Jums savo palaimą.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Į*

Vakarų Europos lietuvių vyskupas

ta. Kaip galiu tvirtinti Jį mylįs, jei neįga
liu pamėgti to, ką Jis mėgsta?!“

Kai po ilgų kelionių ir nesuskaitomų 
Mišrų bei pamokslų esu uždarytas ligoni
nėje, mano siela veržiasi į svetingas baž
nyčias, į lietuviškų Kalėdų apeigas savų
jų būstuose ir verčia drauge atsiminti, kad 
Kūdikėlio meilės paslaptis teigia, jog ir 
mūsų pareiga — mylėti, spinduliuoti įsi
jautimu, atleidimu, nusižeminimu.

Kūdikėlio Jėzaus Ramybė tebūna su mu 
mis visais! J. Kuzmickis .

PLB SVEIKINIMAS
Jau keturiasdešimt antrą kartą sėdime 

prie Kūčių stalo ne laisvoje nepriklauso
moje Lietuvoje, bet pavergti ir išblaškyti 
po visus pasaulio kraštus. Sėdime skau
dančiomis širdimis, nes mūsų tautos kan
čios kelias dar nesibaigė. Tačiau mus drą
sina ir viltingai nuteikia mūsų sesių ir 
brolių nepailstanti kovą pavergtoje tėvy
nėje, pasireiškianti pogrindžio spauda ir 
tyliu, atkakliu pasipriešinimu okupanto 
priespaudai.

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietu
vių gyvastingumu. Sukaktuvinės Austra
lijos Lietuvių Dienos, Vll-tasis Pietų Ame 
rikos Lietuvių Kongresas, Vasario 16-to- 
sios gimnazijos 30 metų sukaktis, tradici
nė Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
IV-tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas 
Chicagoje — tai vis tie mūsų gyvenimo 
žiedai, įpinti į praėjusių metų vainiką. 
Pirmosios Lituanistikos Katedros laisva
jame pasaulyje įsteigimas Chicagoje buvo 
iškiliausias šių metų užmojis, kurio svar
ba ir reikšmė dar labiau išryškės kelyje į 
ateitį. Visa tai teikia paskatinimo ir drą
sos viltingai žiūrėti į 1982-uoslus metus.

Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė 
teranda kelią į kiekvieno lietuvio širdį. 
Naujųjų metų tėkmėje dar stipriau liu
dykime savo tautinę ištikimybę pavergtai 
Lietuvai.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

KŪDIKĖLIO (MEILĖS PASLAPTIS
šių laikų filosofai, sociologai, psichiat

rai svarsto augančias negeroves ir jieško 
sunkiai surandamų vaistų. Christopher 
Mayhew pažymi, kad esame geriau maiti
nami, aprengiami, žmoniškiau įkurdina
mi, geriau išmokslinami, — deja, viso to 
nepaisant, esame labiau susirūpinę, nepa- 
slaugūs ir nepatenkinti.

Panašiai senojo pasaulio pranašai jau
tė ano laiko negeroves ir šaukėsi dangiš
kosios rasos, nuostabaus Emanuelio, įžen
giančiojo į savo žmonių šventovę.

Kai angelas Gabrielis pranešė nustebu
siai Marijai, kad ant jos nužengsianti 
šventoji Dvasia ir Aukščiausiojo galybė 
apdengsianti savo šešėliu, kad iš jos gim- 
siąs šventasis vadinsis Dievo Sūnumi, ji 
nusižeminusį atsakė: „štai aš. Viešpaties 
tarnaitė, tebūna man taip, kaip tu pasa
kei“.

Pats Viešpaties Dievo įsikūnijimas rei
kalavo, kad žmonės Jį priimtų. Jie turėjo 
būti išvesti iš tamsos į šviesą, iš klystke
lių į tikrąjį kelią, tad reikėjo daugiau nei 
paties Dievo įsikišimo. Būtinas buvo pačių 
žmonių noras, sutikimas, gera valia, pa
stangos ir meilė.

Aną istorinę naktį, kai Kūdikėlis Jėzus 
gimė Betliejuje, įvyko kažin kas žmogaus 
protui nesuprantama. Viešpats persikėlė 
iš amžinybės į pereinamąjį žemės gyveni
mą, įžengė į istoriją, pasirinkdamas Misi
ją atpirkti žmoniją.

šita Kristaus meilė netiek veikia pro
tą, kiek jaudina širdį, padėdama jai su
rasti kelią į Dievo paslaptį, nes, kaip R. 
Guardini pastebi, žmogiškame gyvenime 
nė vienas didelis įvykis neištrykša iš inte
lekto: kiekvienas jų kyla iš širdies ir 
jos meilės.

Tomas Merton, užsidaręs trapistų vie
nuolyne, dienoraštyje pažymėjo: „Kalėdos 
mums duotos mylėti nusižeminimą ir mei
le jį apglėbti, o taipgi su džiaugsmu ap
glėbti priešingybes, sunkumus bei visa ki

—Naujuoju Jungtinių Tautų gen. sek
retorium išrinktas peruvietis Javier Perez 
de Cųellaar. Tas pareigas jis perims sau
sio 1 d. JT gen. sekretoriai yra perenkami 
kas 5 metai.

RIAUŠĖS LENKIJOJE
Per susirėmimus tarp Lenkijos karinių 

pajėgų ir darbininkų Katowlcose 7 dar
bininkai buvo užmušti ir 400 sužeisti.

Šarvuočiams įsilaužus į Gdansko laivų 
statybos įmonę, kur buvo Solidarumo būs
tinė, 164 darbininkai buvo sužeisti,

Per pirmas keturias dienas saugumo 
organai suėmė 15.000 žmonių.

Plačiau — žiūr. 5 psl.

PAGROBĖ J.A.V- GENEROLĄ
Italijos raudonieji teroristai pagrobė 

NATO karinių pagėgų generolą. Teroris
tai įsiveržė j gen. James Dozier butą Ve
ronoje ir jį kažkur išvežė

Gen. J. Dozier yra J.A.V. karininkas.

ŠVEDU (ŽURNALISTAS VILNIUJE
DAILY TELEGRAPH Maskvos kores

pondentas pranešė, kad gruodžio 14 d. 
Sovietai apkaltino Švedijos žurnalistą, 
kad jis nuvažiavęs į Vilnių šnipinėjęs ka
riškus įrengimus. Tas kaltinimas, mato
mai, kilo iš noro atsilyginti švedams už 
jų kaltinimus, ryšium su povandeniniais 
laivais jų pakrantėse.

Sovietų užs. reik, ministerija pakvietu
si Švedijos ambasadorių Carl de Geer, ir 
jam pasakiusi, kad Švedijos vyriausybė 
turi imtis tinkamų priemonių, kad nepasi 
kartotų švedų laikraščio DAGENS NYHE- 
TER korespondento Steffan Teste „nele
gali veikla“.

Sovietų telegramų agentūra TASS, pra
nešdama apie ambasadoriaus pakvietimą 
užs. reik, ministerijon, pažymėjo, kad p. 
Teste „pažeidė Sovietų įstatymus, bandy
damas surinkti karines žinias ir fotogra
fuodamas karinius įrengimus bei slaptus 
objektus“ Lietuvos respublikos sostinėje.

D. BRITANIJĄ NESIKIŠA Į LENKIJOS 
REIKALUS

Britanijos užs. reik, ministras lordas 
Carrington, kalbėdamas apie įvykius Len
kijoje, pasakė parlamente, kad D. Britani 
ja laikysis griežto neutralumo. Nesikišda
ma į Lenkijos vidaus reikalus, D. Britani
ja ragina ir kitas valstybes leisti lenkams 
patiems tvarkyti savo krašto reikalus.
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.
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Vincas Balickas
Letuvos Charge d'Affaires

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

— Gruodžio 24 d. Turkijoje prasidės 
teismas 52 profsąjungų pareigūnams. Jie 
kaltinami bandymu revoliuciniu būdu1 
krašte įvesti komunistinę santvarką.

— Graikijos min. pirm. A. Papandreou 
pareiškė, kad tas planas, pagal kurį prieš 
metus Graikija sugrįžto į NATO, dabarti
nei krašto vyriausybei politiniai ir kariniai 
nėra priimtinas.

— Praėjusią savaitę Pekine prasidėjo 
Kinijos ir Indijos teritorinių ginčų ir 
santykių pagerinimo derybos.

1962 m. Kinai užėmė nemažą Indijos-Ki- 
nijos pasienio plotą. Po to diplomatiniai 
santykiai buvo nutraukti net iki 1976 me
tų-

— Prancūzija atmetė kitų šalių tvirtini
mus, kad jos branduolinių bandymų cen
tre, Mururoa Koralų saloje, Ramiajame 
vandenyne ir artimesnėse salose padidė
jo radioaktyvumas.

— 5 britai ir 2 amerikiečiai pirmieji 
perplaukė Atlantą buriavimo lentom.

— Garsioji švedų dainininkų grupė 
„Abba“ tik per šiuos metus padidino savo 
turtą 7 mil. svarų.

— Seniausias pasaulio lakūnas, kuris 
turi nuosavą lėktuvą ir dar skraido, atš
ventė savo 90 metų sukaktį. Tai yrafouvęs 
aukštas britų karo aviacijos karininkas, 
dabar gyvenantis Kenijoje, Harold Probyn.

— (Britų prekybininkui A. Pykę, kuris 
be teismo visdar laikomas Irano kalėjime, 
pasiųsta daugiau kaip 6.000 kalėdinių svei
kinimų.

— I JAV kariuomenės dalinių V. Vokie
tijoje raštinę įmestoji bomba sužeidė du

— Kelios dešimtys moterų susirinko į 
Australijos pirmąjį lytį pakeitusių asmenų 
seminarą. Antropologė Roberta Perkins, 
kuri buvo gimusi vyru, paraiškė, kad to
kių asmenų Australijoje yra apie 2.000, 
iš kurių 200 padarytos lyties pakeitimo 
operacijos.

— Praėjusią savaitę Kolumbijos kariuo
menė nukovė 22 partizanus, kurie priklau
sė vadinamajai „Kolumbijos balandžio 19 
d. sąjųdžiui“.

— Tanzanijos vienas ministerių neteko 
savo posto ir vietos parlamente, kai teis
mas išaiškino, kad praėjusiuose rinkimuose 
jis papirkinėjo balsuotojus.

— Lenkijos vyriausybė nedavė įvažia
vimo vizas Bavarijos konservatorių lyde
riui J. Straussui, kuris norėjo aplankyti 
savo giminaiti, dirbanti vokiečių ambasa
doj Varšuvoje.

— Gruodžio 8 d. JAV valst. sek. A. Bai
gas Vašingtone priėmė Angolos Unitos 
partizanų vadą Dr. Joną Savimbi.

— Liuksemburgo valdžios pareigūnai, 
atsižvelgdami į moterų organizacijų skun
dus, uždarė 20 viešųjų namų, o tai sudaro 
beveik ketvirtį iki šiol buvusių tokių vietų. 
Liuksemburgo kunigaikštija pasižymi re
kordiniu prostitučių Skaičiumi V. Europo
je.

— Argentinos sergantis prezidentas gen. 
Viola į savo pareigas daugiau nebegrįš. 
Nuo gruodžio 22 d. naujasis prezidentas 
bus gen. Galtieri, kuris kariuomenėje pasi
žymėjo kieta linija.

— Popiežius, kalbėdamas Siciljos vysku
pams, pasmerkė krašte veikiančią Mafijos 
organizaciją.

— Čikagos biologas R. Mackal sakosi 
esąs nufotografavęs Konge išlikusio dino
zauro pėdsakus.

— Gruodžio 11 d. Gdansko uosto Le
nino vardo laivų statyboje įvykusiame So- 
liddąrumo unijos 107 asmenų tautinės ko
misijos posėdyje buvo iškeltas laisvų rin
kimų krašte klausimas.

Sekantieji rinkimai Lenkijoje turi būti 
1984 metais, tačiau Ščecino Solidarumo 
unijos lyderis M. Jurčik pareiškė, kad jo 
skyriaus nariai -reikalauja seimo rinkimų 
ateinančiais metais.

— Europos Bendruomenės ūkininkų gru 
pė Copa reikalauja 16.3 % žemės ūkio 
produktų kainų pakėlimo kitais metais. 
Grupės pirmininkas tvirtina, kad ūkininkų 
pajamos per 1979-80 metus krito 25 pro
centais.
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Mirties lageriuose
Nors esame prisiglaudę svetimų kraštų 

pastogėse ir savo būstus išpuošę tėvynės 
Lietuvos trispalvėmis bei gintaro ornamen 
tais, vistiek jaučiamės benamiais tremti
niais.

Šaukia mus ne tik gimtoji žemė, bet ra
mybės neduoda atėjūnų iškraipyta istori
ja, kurią paliudija mūsų tautos kankiniai, 
kai jų kaulai ilsisi šio didžiojo sovietinio 
kalėjimo stepėse ir sibiriniuose sniegynuo
se.

Mūsų tautos kryžiaus kelią paliudija 
ištikimų jos vaikų kančios ir žiauri prie-

i 1
J. Kuzmickis
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varta, kerštaujant už laisvės ir nepriklau
somybės aspiracijas,

J. Kreivėno epopėja
Į mūsų lietuviškas pastoges veržėsi sve

timtaučiai įsibrovėliai grobė susipratusius 
tėvynainius, plėšė juos iš gimtosios že
mės ir traktavo (blogiau nei keturkojus 
gyvūnus.

Jeigu kai kas užmiršo 1940 m. okupaciją 
ir 1944 m. naujų kordų įsiveržimą, jeigu 
kai kam mūsų tautinių švenčių minėjimai 
atrodo įkyrėję, — pačiu laiku pasiskarde
no 1940 m. tarnavęs Nepriklausomos Lie
tuvos Vidaus Reikalų Ministerijos Pajavo 
nio policijos buvęs nuovados viršininkas 
Jonas ..Kreivėnas, padovanojęs mums 
„Mirties lageriuose ir tremtyje“ atsimini
mų knygą.

Tai šiurpų, neįsivaizduojamai nužmogi
nančių atsiminimų solidi knyga, kurios 
puslapiuose knibžda sadistai enkavedistai, 
naudoją prievartą, bausmes ir trėmimą į 
sovietini kalėjimą. Kiekviena Lietuvos ap
skritis jau 1940 m. turėjo tardytojus — 
rusus enkavedistus. Gi, „Lietuviai, politi
niai kaliniai, buvo grūdami 'į perpildytus 
kalėjimus, požemius ir koncentracinius la
gerius, kad Lietuvos okupantas galėtų lais 
vai siautėti po mūsų kraštą, kankinti ir 
žudyti žmones ir plėšti jų kruvinu prakai
tu sukauptą turtą“ (41 psL). Šalia to į ka
meras buvo įstumiami agentai, ne kartą 
dėl baimės pasiryžę pataikauti okupanto 
saugumui.

Į Rusijos (šiaurę
O koks sovietų į padanges keliamas tei

singumas? Koks pavergtų lietuvių trakta
vimas? Negi, okupantams rūpi objektyvu
mas, teisingumas ar tarptautinė teisė?

(Štai rusas Smirnovas Marijampolės ka
lėjime perskaitė „iš Maskvos NKVD gau
tą nutarimą“, kad Jonas Kreivėnas yra 
„aštuoneriems metams nubaustas sunkių
jų darbų konolagerių bausme“. Taigi, pa
gal sovietų teisę, lietuvio niekas negali gin 
ti ir jo likimas priklauso svetimtaučių en
kavedistų sauvalei.

Lietuvoje neliko nė vienos šeimos, ku
rios vienas ar kitas narys nebuvo ištrem
tas į Rusijos šiaurę. Kokiu būdu Ir kur jie 
buvo tremiami? Kokios buvo jų gyvenimo 
sąlygos?

Jonas Kreivėnas Marijampolės kalėjime 
buvo kalinamas ir tardomas aštuonis su 
puse mėnesio. 1941 m. gegužės 14 d. — tik 
keletą dienų prieš vokiečių didįjį puolimų 
— buvo nuogai išrengtas, smulkiai iškrės
tas, su likimo draugais įstumtas į „juodo
sios varnos“ sunkvežimį ir nuvežtas į Ma
rijampolės geležinkelio stotį, kur visus su 
guldė ant šlapios ir purvinos žemės.

Prekiniu traukiniu į Vilnių, gegužės 15 
d. buvo uždaryti garsiajame Lukiškių ka
lėjime, i'š kurio po dviejų parų, išdavę sau 
są trijų dienų maisto davinį, Išsiuntė į 
juodą nežinę.

Minskas — Oršos stotis — Maskva kali
nių etapų skirstymo kalėjimas — ir gegu
žės 26 d. į šiaurę pro Jaroslavlio, Kirovo 
ir Kotlaso miestus. Negaudami vandens,

Kostas Kostulis

VAIZDELIS 
ANTRAS

Sakysim buvo taip. Jūs sėdite įstaigoj, 
viršininkas davė užduotį: padaryti šitaip, 
taip ir anaip. Sėdit, sukat smegenis, o čia 
dar sekretorė lašina ant galvos dėl savo 
bėdų ir asmeninių problemų. „Na, nemy
liu aš jos, nemyliu Ir ko jinai dar iš ma
nęs nori?“, — kepa jūsų širdyje su dauge
liu šauktukų. O atsakote ramiu: „Aha, 
taip, žinoma, suprantama, o kaip gi, ai-jai 
-jai“, — Ir 1.1, ir panašiai. Brangus skai
tytojas jau suprato, šnekama apie eilinį 
pilietį, apie eilinį darbo rytmetį. Už lango 
būtinai turėtų lyti ir jūs lauktumėt — ne- 
sulauktumėt pietų pertraukos. Rodos, nie

ko ypatingo, visiems pažįstamas vaizdas.
Kad praskaidrinus ir taip jau niūrią 

nuotaiką, „įleiskime“ šion įstaigon vieną 
lankytoją, interesantą ar šiaip kokį nors 
tipelį. O tam, kad jis visai atitiktų, jau 
sudarytai atmosferai, tegul įeina nepasibel 
dęs, neprisistatęs, būtinai sulytas ir puola 
tuoj pat rengtis. Savo šlapią lietpaltį ka
bina tiesiai ant jūsų tik ką Iš valyklos pa
imto švarko, o lietsargį pastato varvėti į 
jūsų kaliošus. Netekęs žado, stebite šį keis 
tuolį ir jaučiate pakaušyje kutenantį sek

kaliniai „gėrė savo šlapumą ar, pasidarę 
ant rankų žaizdas, čiulpė savo kraują“.

Mirties lageriuose
Birželio 19 d. traukinys privažiavo Pe- 

čioros upę ir sustojo, nes bėgiai pasibaigė. 
Tokiu būdu nuo Maskvos iki Pečioros 
upės Kožvos punkto važiavo 24 paras. Pra 
sidėjo gyvenimas mirties lageriuose, ku
riuos patys kaliniai turėjo pasistatyti.

Po septynių dienų klajojimų taigoje pri
ėjo aikštę, kurios pakraštyje ant medžio 
pamatė lentelę su įrašu: „čia yra lagerio 
punktas nr, 23“. .Netrukus atvyko apie 
šimtą naujų sargybinių - kareivių su ap
mokytais šunimis. Visus kalinius suskirs
tė į keturias brigadas po 90 kalinių bri
gadoje. Dvi brigados pjovė medžius genė
jo šakas, o kitos dvi vilko medžius į pa
žymėtas vietas, kasė duobes, statė stulpus 
ir spygliuotom vielom tvėrė lagerio zoną.

Dirbo po 12-14 vai, per dieną, gaudami 
400 gr. duonos, rytą puslitrį juodos kavos 
ir 10 gr, cukraus. Pietums gaudavo samtį 
skystos, liesos miltų ar kruopų sriubos ir
15 gr. virtos žuvies; vakarienei — tik šil
to vandens. Lageriuose šunys gaudavo 900 
gr. duonos, 400 gr. mėsos ir tris kartus 
šiltos sriubos sų kaulais ir kruopomis.

Visi skriaudė ir kankino
J. Kreivėnas, žvilgterėjęs iš perspekty

vos į mirties lagerius, pastebi: „Kai da
bar pagalvoji, visi tą niekuo kalinamą 
žmogų skriaudė ir kankino, pradedant 
mažu parazitu — utėle, ir baigiant aukš
čiausiu virišininku — politruku. Visi jie 
dirbo sutartinai: vieni kraują čiulpė, o ki
ti — iškankindavo fiziniai ir dvasiniai ir 
marindavo badu“.

Kokiomis priemonėmis okupantai nai
kino lietuvius ir kitus, autorius bent trum 
pai pažymi: „Kaip niekas neklausė, kodėl 
tu užmušei musę, taip niekas ten neklau
sė, kodėl nušovei ar užmušei kalinį, ar 
kodėl šunys mirtinai jį sudraskė“. — „Ne 
bebuvo dienos, kad iš lagerio nebūtų iš
vežta vienas ar du vežimai kalinių lavo
nų“.

Kaliniai, kurie dirbo užpildami pelkynę, 
pasakojo, kad „per tas tris „soclenktynių“ 
dienas nuskendo ir buvo žemėmis užvers
ta apie 50 politinių kalinių“.

Po aštuonerių kaceto metų J. Kreivėnas, 
atsidūręs Tereni - Užrako tremtyje, priė
jo išvados, „kaip tremtinių gyvybės yra 
„branginamos“ komunistiniame režime. 
Jų tikslas — ne taip galvojantį žmogų, 
kaip komunistinė programa reikalauja, 
kuo greičiau sunaikinti, kad nekliudytų jų 
neteisėtam savavaliavimui“ (160 psl.).

1956 m. panaikinus tremties bausmę ir 
suteikus sovietinį pasą, J. Kreivėnas po
16 metų atvažiavo į Lietuvą, tačiau be tei
sės joje gyventi ir dirbti.

Kokiu būdu (nuolatinių kyšių pagalba) 
Jonas Kreivėnas apsigyveno Tilžėje, o iš 
ten persikėlė )į Vilnių ir, susisiekęs su sa
vo šeima JAV-se, galų gale gavo leidimą 
išemigruoti į laisvę, — kiekvienas skaitys 
užėmęs kvapą.

Šią atsiminimų knygą turėtų perskaity
ti visi, kurie galvoja, kad okupuotos Lie
tuvos sąlygos sunormalėjo, kad mes, jei 
būtume likę Lietuvoje, nebūtume patyrę 
nužmoginimo ir persekiojimo dėl natūra
lios gimtojo krašto meilės.

Vladas šlaitas

Poezija
Poezija. Pavasario svajonės. Tai gracingi 
auksiniai laiptai danguje. Dabar
jau danguje daugiau nevaigštau, tik širdy 
nešu poezijos auksinį vardą.

retorės žvilgsnį: „Tu gi vyras, na...!“
— Ė, Tamsta..., — vos teišstenat, vis 

dar tikėdamas,kad ateivis susipras.O ko ir 
ką jis turi susiprasti, greičiausiai net ne
pasakytumėt.

— Žinote, lauke taip lyja ir vėjuota, tai 
aš ir užsukau pas jus minutėlei sušilti, — 
netikėtai maloniu balsu prabilo keista 
žmogysta.

Ir, visai nekreipdamas dėmesio į tai, ką 
'beatsakytumėt, patogiai įsitaiso kėdėje ir 
užsirūko. Aha, jums gimė mintis, jūs grie- 
biatės už šiaudo:

— Rūkyti pas mus draudžiama, ponas..., 
ė...

Tyla. Jokio atsakymo. Galima būtų pul
ti neprašytąjį, griebtis, kad ir smurto, bet 
jus stebina jo brangi eilutė, kokybiškas 
žiebtuvėlis ir žilstelėję smilkiniai. O iš ki
tos pusės, už sienos sėdi viršininkas, ne
gi triukšmausi. Tuomet pats liksi durniaus 
vietoje, atseit, nemoki elgtis su lankyto
jais. (Padėtį gelbėja sekretorė. Kažkoks 
šeštasis moteriškas jausmas jai pataria ir 
mes išgirstam:

1— Aš paruošiu kavos. Ar Tamsta neat
sisakytum?

— Mielai, — girdit jo atsakymą, — tik
tai, prašom, be cukraus ir truputį grieti
nėlės.

Galima būtų tęsti ir narplioti toliau šią 
situaciją, bet, aš manau, brangus skaity
tojas jau įsijautė ir supranta esmę. Gali-

VLIK© SEIMO REZOLIUCIJOS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą sudarančių penkiolikos organi
zacijų atstovai, susirinkę metiniame 
Seime Clevelande, 1981 m. lapkričio 6- 
8 dienomis, vienbalsiai priėmė sekan
čius nutarimus:

1. ^Lietuvos laisvės reikalu:
(Pavergtųjų brolių ir seserų laisvės ir 

gyvybės aukų ir kančių akivaizdoje Sei
mas:
1. Su gilia pagarba ir dėmesiu stebi ir 
remia pavergtosios tautos kovą už savo 
Lietuvos nepriklausomybę ir žmogaus 
teises.
2. Kreipiasi į tarptautines institucijas, 
valstybių vyriausybes, organizacijas ir į 
kiekvieną laisvę gerbiantį žmogų, prašy
damas padėti pavergtąja! lietuvių tau
tai išsilaisvinti iš komunizmo ir rusiško 
impenijalizmo vergijos.
3. Reikalauja, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų visas savo karines ir administra
cines pajėgas iš okupuotos Lietuvos, kad 
lietuvių tauta galėtų vykdyti savo suve
renumą.
4. Taria, kad Lietuvos laisvinimo parei 
ga yra šventa kiekvienam lietuviui. Visi 
lietuviai skatinami jungti jėgas vienin
gam ir suderintam darbui dėl Lietuvos 
laisvės.
II. (Rusifikacijos jfr tautų naikinimo Sovie- 
tijoje reikalu:

Seimas tvirtina, kad
1. Sovietų Sąjunga vykdo caristinės 
Rusijos imperijos politiką ir sąmoningai 
vysto rusišką šovinizmą okupuotuose kraš 
tuose bandydama juos surusinti,
2. Sovietų Sąjunga, kovodama prieš tikė
jimą, vietoje jo perša marksizmą— leni
nizmą, kuils neigia žmogų ir jo teises ir 
pajungia asmenį totalitariniam kolekty
vui — Rusų komunistų partijai ir rusiš
kai imperijai.
3. Sovietų Sąjunga, oficialiai Įtaigoda
ma tautų lygybę, praktikoje neigia tautų 
teises, neleidžia mokyklų tautinėms mažu 
moms, visoje imperijoje vysto rusiškas 
mokyklas ir pabrėžia rusų tautos rusų 
kalbos ir rusų kultūros pranašumą prieš 
kitų tautų įgimtą ir šventą teisę vystyti 
savo vertybes.

Seimas, konstatuodamas šią dviveidiš
ką Sovietų Sąjungos politiką, kreipia lais 
vojo pasaulio dėmesį į tai, kad komunistų 
partijos vedama rusiškos imperijos poli
tika remiasi melu ir siekia klasta Sovietų 
imperijos didinimo kitų valstybių okupaci 
jomis ir nerusiškų tautų žmonių pavergi
mu.
III. Gudijos ir Lenkijos lietuvių reikalu:

Stirnas paveda VLIKO Valdybai tirti 
Gudijos ir Lenkijos aneksuotų sričių lie
tuvių būklę, ir ieškoti būdų jų padėčiai 
palengvinti.
VI. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos rei
kalu:

Seimas pakartotinai kreipia lietuvių 
visuomenės dėmesį į Lietuvos diplomati
nės tarnybos svarbą, remia jos darbus ir 
skatina VLIKO Valdyba ir toliau ieškoti 
būdų jai stiprinti ir jos tęstinumui Iš
laikyti.
V. Karo nusikaltimais apkaltintų reikalu:

JAV Teisingumo Ministerijos specialių 
tyrinėjimų įstaiga užvedė bylas prieš ke
letą lietuvių. Seimas siūlo VLIKO Valdy
bai, susitarus su Amerikos Lietuvių Tary
ba, Lietuvių Bendruomenės ir BALFO vai 
dybomis, sukviesti organizacijų atstovų 
konferenciją šiems klausimams principiš
kai išnagrinėti ir paruošti konkretų pla- 
nąneteislngai apkaltintų gynimui.
VI. Jaunimo 'reikalu:

Seimas ragina visas organizacijas vy
styti sąlygas jaunimo įsamoninimuį Lie
tuvos laisvės bylos reikaluose.
2. VLIKĄ sudarančias organizacijas Sel

ma būtų parodyti, kaip mūsų neprašytas 
lankytojas, į visus delikačius ir diploma
tinius valdininko ir sekretorės klausimus, 
teats akinėtų:

„Khm..., Na taip...“ ir pan. O tie stebė
tųsi jo atsakymų taiklumu bei išmintin
gumu. Varkšeliai. Juos paralyžavo virši
ninko baimė, kad tik ko nepadarius, kad 
tik nepatriukšmavus. Iš vienos pusės ši
tas, iŠ kitos — anas. Ir ką tu, žmogau, ži
nai, kas tas svečias per paukštis? Matyt 
ne iš prastųjų, jei toks užtikrintas yra.

Panašus įvykis nėra man atsitikęs. Vi
sa tai galbūt liguistos fantazijos vaisius. 
Tačiau retsykiais tenka pastebėti, jog vie
niems užtenka tik suraukti jų vešlius an
takius ir visi puola (mandagiai pasakiusi) 
aplinkui šokti. O ne, jūs tik nepagalvokit, 
aš ne prieš autoritetus. Ne prieš dažytus 
plaukus, dviprasmišką pakosėjimą ar ko
kį kitą reikšmingumo atributą. Visai ne. 
Aš irgi bijau ir lenkiuosi, dėkoju ir šlovi
nu bei panašiai. Tik gal dažniau mums 
visiems reikėtų kreipti dėmesį 'į tai, kas 
padaryta ar jau daroma, o ne į dvipras
miškus posakius, murmtelėjimus ar drau
giškus patapšnojimus. Atseit, kaip teisin
gai ne kur yra sakoma: „Ne žodžiais, o 
darbais“. Patys juk žinote iš šito posakio 
(deja tik pirmos pusės) kilmės, kad ne 
viskas yra bloga, ten, kur viskas yra ge
ra. Deja, tiktai posakiuose.

Iki.

mas skatina skleisti Lietuvos laisvės ko
vos idėjas jaunime ir rūpintis, kad būtų 
prieinamos žinios apie VLIKĄ ir jį su
darančias organizacijas siekiant didesnio 
jaunimo dalyvavimo Lietuvos laisvinimo 
darbuose.
VII. Testamentų reikalu:
1. Patirtis rodo, kad laiku testament! 
niai nesutvarkytas lietuvių kruopščiu dar 
bu sutelktas turtas po mirties patenka 
vietos valdžios pareigūnų nuožiūrai, o 
retkarčiais ir komunistinio rėžimo pati
kėtiniams.
2. Seimas skatina visus lietuvius pasi
naudoti Tautos Fondo teisinių patarėjų 
(advokatų) pagalba ruošiant testamenti
nio palikimo dokumentus, kad jų turtas 
nepatektų į Lietuvos okupanto rankas.
VIII. Laisvės įNamų reikalu:

Seimas pritaria sumanymui, kad VLI
KO Valdyba, Tautos Fondo talkinama, 
tirtų galimybes ir įvykdytų Lietuvos Lais 
vės Namų įsigijimą.
IX. jPadėkos:

Seimas didžiai vertina VLIKO vadovy
bės atliktus darbus ir reiškia padėką Val
dybai jos talkininkams Ir ypač Valdybos 
pirmininkui Dr. Kaziui Bobeliui.
2. Seimas dėkoja Tautos Fondo vadovy
bei, darbuotojams ir aukotojams, ypač Ka 
nados lietuviams už išskirtiną aukų tel
kimo darbą, ir skatina visus Tautos Fon
dą kuo duosniausiai remti.
3. Seimas reiškia pasigėrėjimą išskirti
nai gražiu ir vaisingu VLIKO Valdybos 
(bendradarbiavimu su Amerikos Lietuvių 
Taryba ir dėkoja visoms lietuvių organi
zacijoms ir paskirų Kraštų Bendruome
nėms talkinančioms VLIKUI Lietuvos 
laisvinimo darbe.
4. Seimas dėkoja visoms institucijoms, 
religinių institucijų vadovybėms, organi
zacijoms ir asmenims už visokeriopą pa
ramą VLIKO veikloje.
5. Seimas dėkoja spaudai ir radijo tarny 
boms už VLIKO veiklos pristatymą visuo
menei.
6. Seimas dėkoja visiems žodžiu ir raštu 
sveikinusiems ir giliai įvertina jų reiškia
mą paramą VLIKO vykdomiems darbams 
7- Seimas paveda VLIKO Valdybai pa
reikšti padėką JAV ir kitų kraštų vyriau
sybėms, organizacijoms ir asmenims už 
reiškiamą prielankumą Lietuvos laisvės 
kovoje.
8. Seimas ypatingai dėkoja Clevelando 
Seimo rengimo komitetui ir jo pirminin
kui už pavyzdingai suorganizuotą Seimą 
ir parodytą vaišingumą.

KODĖL NEBESISITINKII
SU JAUNYSTĖS BIČIULIAIS?

Nori ar nenori, bet maždaug kartą per 
dešimt metų imi ir susitinki jaunystės bi
čiulį, kuris paleidžia į tave šitokią žodžių 
srovę:

— O, sveikas! išimtas metų! Kada nors 
užsuk į mano sodą. Tarp mūsų kalbant, 
pasidariau baseiną — didelį, dviejų met
rų gyčio, su aplšvietimu iš apačios. Ypač 
puiku šiltomis vasaros naktimis, kai ta
me baseine plaukioja romantiškos dvi
dešimtojo šimtmečio undinės... Ateik, ne
pasigailėsi. Tiesa, žinau, kad užsienyje 
gaminami specialūs milteliai. Jų įbėrus 
baseinan, tuoj pasikeičia vandens spalva, 
jeigu tik kuris nors svečių besimaudyda
mas padidina baseine vandens tūrį, žinai, 
tvarka turi būti, sanhigiena ir t.t. Jeigu 
gausi tų miltelių, skambink! Kaip gyveni? 
Ką turi?. Viso.

Kitas sutiktas jaunystės bičiulis prisiki
šo prie ausies ir aiškina;

— Sveikas, jaunystės brolau! Atvirai 
pasakysiu, kad vargstu. Gal galėtum pa
dėti?.. Žinai, miesto centre (nors sunku 
buvo, bet leidimą gavau) pasistačiau ga
ražėlį, o po juo įsirengiau suomišką pirtį 
su svetaine, čekiško stiklo taurėmis bei 
kambariu stalo tenisui. Užeik, nesigailėsi. 
Kaip sakiau — vargstu! Bėdą turiu. Gal 
galėtum padėti gauti- japonų gamybos 
kacimurotakinakaplasto penkiolika plokš
čių 1X1 m2, kurias pasidėjus pirtyje sve
čių užpakaliai neprikeptų prie įkaitusių 
lentų. Juk įvairių svečių būna... Reikia 
sergėti sveikatą. Jeigu gauti tų plokščių, 
skambink! Kaip gyveni? Ką turi? Skubu. 
Viso!

Ir taip toliau, ir panašius žodžius lieja 
jaunystės bičiuliai, prislėgti globalinių 
rūpesčių naštos.

Kai jiems pasakiau, kad aš turiu tai, ko 
jie neturi, labai susirūpina ir nekantrau
dami klausia:

— Loterijoj Išlošei? iš Amerikos paliki
mą atsiuntė?

O kai patikslinau, kad to, ką turiu, nie
kada neprarasiu, niekas niekada nepa
vogs, jie visai pasimetė:

— Kur laikai? Po žeme? Šveicarijos ban
ke?

Jų smegenys dirba It elektroninės skai
čiavimo mašinos, bet rezultato nėra. Ir 
tada netekę kantrybės klausia:

— Tai ką gi tu turi?
— Ogi radikulitą, klerozę ir algą — pa

aiškinu.
Buvę bičiuliai pasižiūri į mane ir nuei

na šalin, sukiodami pirštus prie smilki
nių... Rytis Tilvytis

(šluota)

Su lietuviui* 
įįusuulįįje

L.Z.S-gos VALDYBA
Lietuvių Žurnalistų S-gos naujai iš

rinktoji valdyba spalio 14 d. pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirm. Jurgis Janu- 
šaitis, vice-p'lnmininkai Petras Petrulis ir 
Algirdas Pužauskas, sekr. Vytautas Kas- 
niūnas, ižd. Bronius Juodelis.

Pirm. J. Janušaičio adresas: 2534 W. 
69th Street. Chicago, Ill. 60629, USA.

VERSIS PAREMS SPAUDĄ
Brazilijoje leidžiama MŪSŲ LIETUVA 

praneša, kad kun. J. Šeškevičius, norėda
mas konkrečiai prisidėti pile Spaudos ba
liaus, ruošiamo Sao Paule, padovanojo Li
tuanikoje išaugintą veršį.

Laikraščio leidėjai, dėkodami už ,jšį 
konkretų gestą“, tikisi, kad Ir daugiau 
tautiečių prisidės prie mūsų spaudos pa
laikymo konkrečiu būdu.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
1981 METŲ (LITERATŪROS /PREMIJOS 

VERTINIMO KOMISIJA
Lietuvių Bendruomenės 1981 metų Li

teratūros premijos vertinimo komisija, su 
daryta Chicagoje tokios sudėties: kun. Vy
tautas Bagdan avižius, Česlovas Grincevi- 
čius, Aušra Liulevičienė, dr. Marija Sau- 
laitytė - Stankuvienė ir Alfonsas Tyruo- 
lis- šėšplaukis.

1981 metų 3900 dol. premija skiriama už 
grožinę literatūrą.

Spausdintuosius veikalus arba rankraš
čius siųsti iki šių metų gruodžio 31 d. ad
resu: Viktoras Maciūnas, 1994 Beverly 
Hills Dr. Richmond Hts, Ohio 44143 arba, 
kam patogiau, adresu: Česlovas Grincevi- 
člus, 7132 S. Mozart, Chicago, Ill. 60629. 
U.S.A.

Visi rankraščiai bus grąžinami jų siun
tėjams. Jų gana atsiųsti po vieną. Spaus
dintų veikalų siunčiama po penkis.

JAV LB Kultūros Taryba

GRUODIS — SPAUDOS MĖNUO
ŠIAIS METAIS padarykime jį tikrai 

regimą ir prasmingą KALĖDŲ DOVA
NOMS sau ir savo artimiesiems užsisaky
kime daugiau lietuviškų LAIKRAŠČIŲ, 
ŽURNALŲ, pirkime daugiau mūsų auto
rių KNYGŲ.

Lietuvių tautos ATGIMIMAS ir NE
PRIKLAUSOMA LIETUVA — Valančiaus 
—Daukanto gadynės knygų, AUSROS, 
VARPO, TĖVYNĖS SARGO spausdintojo 
bailso vaisiai.

Būdami laisvi; turime irsąlygas, ir pa
reigą būti vertais anų pavergtųjų įpėdi
niais.

Globokime, remkime ir ugdykime savo 
kūrėjus. Gelbėkime jų žodžių gyvybę.

Dar laikas. Dar galime rinktis išeivijos 
gyvybę ar mirtį. Mūsų teisėjai tautos is
torijai kiekvienas už pasirinkimą būsime 
atsaikingi.

JAV LB KULTŪROS TARYBA

Atsiųsta paminėti
šaltinis Nr. 5, 1981 m. Tikybinės ir tau

tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šv. Kazimiero S-ga, Nottingham, Ang
lija.

Bridges, Nr. 3, October, 1981. Lithua
nian - American Newsletter.

Annabergo lapelis Nr. 10, 1981 m. Krikš 
čiomlų Studentų S-gos lietuvių skyriaus 
biuletenis. Leidžia kun. J. Urdzė, Anna- 
berged Str. 400, 5300 Bonn 2. Germany. 
Tėvynės Sargas Nr. 3, 1981 m. Popiežiaus 
Leono XIII literatūrinio fondo leidžiamas 
žurnalas. Redaktorius Petras Maldeikis, 
Arkansas, JAV.

Skautų Aūlas Nr. 7, 1981 m. rugpjūtis- 
rugsėjis. Lietuvių Skautų S-gos organas. 
Leidžia LSS Tarybos Pirmija, Chicago, 
JAV.

Vairuotojas nesustabdė mašinos ir įva
žiavo į vežimą, pakinkytą vienu arkliu be 
užpakalinio šviesos atšvaito. (Iš akto)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS Nr. 40

11 vai. ryto Petras motociklu išvyksta 
iš Kauno į Vilnių. Už valandos Jonas dvi
račiu išvažiuoja iš Vilniaus į Kauną.

Kai jie pakely susitiks, kuris ir jų bus 
arčiau Vilniaus?

Atsakymas iNr. 39
Tuo greičiu pirmą kilometrą nuvažiuo

site per 2 minutes. Taigi nebus reikalo to
liau skubėti, nes vis tiek pavėluota.

Vienoj gyvulių parodoj, premijuojant 
bulius, du buvo ypač puikūs, ir komisija 
nesutarė, kuriam skirti pirmąją premija

Tada kilo sumanymas leisti apskrities 
veterinoriaus 5 metų sūnui išrinkti laimė 
toją.

— Va šitas juodis, — ilgai negalvojo Wr 
niukas.

Juodžiui užrišo mėlyną pergalės kaspinąi(
Po to, tėvas paklausė sūnaus:
— Kodėl tau patiko tas bulius?
— Aš manau, kad jis duos daugiau pie

no, — atsakė gudruolis.
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LIETUVOS ATEITIES REIKALAIS
Atviro žodžio mėnraštyje „AKIRAČIAI" 

(1981/iRugsėjis/nr. 8/132), Henrikas Že
melis, vienas iš mėnraščio redaktorių, 
pirmojo puslapio straipsnyje „Laikas pra 
dėti dialogą“ siūlo „...ilgą neapykantos ir 
nepasitikėjimo laikotarpį užbaigti... 'ir 
...pradėti galvoti apie lietuvių tautos atei 
tį, kuri vienodai rūpi ir Lietuvoje gyve
nantiems žmonėms Ir išeivijai“.

H. Žemelis teigia, kad dialogui „...laikas 
yra pribrendęs, nes Lietuvoje į valdan
čios klasės priekį išėjo nauja generacija, 
o iSeivijoje taip pat į visuomeninį ir poli
tinį gyvenimą ateina nauja karta... ir ...ši 
tokie pasikalbėjimai ir diskusijos galėtų 
sumažinti abipusį nepasitikėjimą ir suda
ryti sąlygas geresniam Lietuvos kultūri
nio ir tautinio gyvenimo pažinimui“.

Dialogo dalyviu iš mūsų pusės „...galė
tų dalyvauti kultūrinės, profesinės ir jau
nimo bei studentų organizacijos... dialo
gą reikėtų vesti ...su ten esančios valdžios 
atstovais, su oficialiais organizacijų as
menimis...“ VLTKU‘u ar kitais „įvairiais 
vadinamais laisvinimo veiksniais“ trem
tyje H. žemelis nepasitiki, nes jų „...veik
la buvo užšaldyta senose koncepcijose (iš
laisvinimo?), o jų struktūrinė sudėtis ne
leido jiems atsinaujinti, persiformuoti ir 
reaguoti į laiko įvykius su naujomis idė
jomis ir veikimo būdais".

Kad užtikrinus dialogo pasisekimą (H. 
Žemelis dalyviams pataria „... neatsisaky
ti savo principų ir politinės veiklos; dis
kusijose vengti politinių klausimų; ir kon 
centruotis į kultūrinių ryšių plėtimą ir 
lietuvių tautos ateities problemų nagrinė
jimą“.

Ryšių su Lietuva ieškojimas nėra nau
jiena. Tremties metų bėgyje ryšių su Lie
tuva galimybės buvo nagrinėjamos Dirvo
je, Metmenyse, Aiduose, Santarvėje, Mar
gutyje ir kituose periodiniuose leidiniuose. 
Dar 1964 m. Br. Raila savo straipsnių rin
kinyje „Versmės ir Verpetai“, 217 psl., 
kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuva 
reikale nusiskundė vienšališkumu „...iš 
Vilniaus, Kauno ir provincijos laisviausiai 
(m.p.) į Ameriką plaukia paštu sovietinės 
dovanos: knygos, literatūra, laikraščiai 
žurnalai, piešiniai, filmai ir visokiausia 
bolševikinė okupantui naudinga propagan
da...“ Tuo tarpu laisvųjų lietuvių knygos 
ir laikraščiai, politinė ir ideologinė propa
ganda Lietuvoje yra draudžiama, ši padė

tis ir šiandien nėra pasikeitusi.
H. Žemelis pasirinko sunkios kelionės 

kelią norėdamas praverti „gintarinę sie
ną“ tėviškei, Lietuvai aplankyti. Be dvejo 
nių, jis yra pasiryžęs ieškoti būdų, idėjų, 
pritarimo, kad dialogas su Lietuva įvyktų 
ir pasisektų. Jeigu jam pvz. pavyktų „Aki 
račius“ plačiai po Lietuvą paskleisti, gal 
net nuolatinių skaitytojų būdu, tai būtų 
stambus jam atpildas už įdėtas pastangas.

Be visų čia suminėtų — peršasi dar vie
na, pagrindinė sąlyga, kurios sprendimas 
įtaigotų būsimo dialogo sklandą, reikšmę 
ir pastovumą. Tai vyrų Ir moterų kovoju
sių ir žuvusių už lietuvių tautos laisvę pri 
pažinimo reikalas, šių įvykių svarbą liudi
ja žinios, kad 1941 m. tautos sukilimo me
tu žuvo apie 1500 partizanų, — 1944 m., 
neskaitant išvežtų, jų žuvo virš 30.000.

H. Žemelis lengva plunksna — jų neuž
tardamas — rašo apie „...pokario metais 
partizaninę kovą... kurio esmėje ...buvo 
žūtbūtinė ir beviltiška kova už tautinę eg
zistenciją... pavirtusi ...į brolžudišką susi 
naikinimą“. Tolimesnių aiškinimų nebe
reikia — kritusioms už tautos laisvę pri
klauso visos tautos pagarba — tos kuri 
yra tremtyje ir tos kuri yra Lietuvoje!

VI. Dargis

PRINCESĖS KOSTIUMAS ČIKAGOS 
PARODOJE

Lietuvių Tautodailės Instituto Čikagos 
skyrius 1981 m. lapkričio 15 d. buvo iš
statęs savo eksponatus Čikagos Field Mu
seum of Natural History suruoštoje paro
doje. Ten amerikiečiai galėjo pamatyti lie 
tuviškus kilimus bei audinius, įvairių Lie
tuvos rajonų tautinių rūbų fotografijas 
ir kitus tautinio meno dirbinius. Lankyto'- 
jai labai dėmėjosi lietuviškais kilimais, 
audiniais, o ypatingai didžiule spalvota 
nuotrauka, kurioje matė lietuvės Vilnie
tės tautinį kostiumą, kokį D. Britanijos 
lietuviai padovanojo Vali jos princesei 
Dianai.

Prie šio paveikslo žiūrovai, ypač mote
rys, sustodavo kelioms minutėms ir ilgiau.

Parodoje buvo platinama meniškai, at
spausdinta progirama, kurios viršelyje bu
vo to paties kostiumo nuotrauka ir apra
šymas.

KUO NUSIKALTO NEDRA IR SKUDRA?
H. Vaigauskas, aukščiausias KGB parei

gūnas Lietuvoje, straipsnyje „Ugdyti įsi
tikinimą, kelti politinį budrumą — aktu
alus dabarties uždavinys“ (Komunistas 
Nr. 11, 1981) buvo paminėjęs dvi pavardes, 
kurios lietuviams ligšiol buvo negirdėtos.

H. Vaigauskas sako, kad tie du žmonės 
buvo pasirinkę išdavystės kelią ir jų prieš 
Iškurnąs sovietinei santvarkai susiforma
vo „kapitalistinių Vakarų įtakoje“.

„Pasiremsiu kai kuriais faktais, — sako 
H. Vaigauskas, — Moralinis ir politinis 
nepastovumas, pelno siekimas padėjo 'im
perialistinių specialiųjų tarnybų emisarui 
Nedrai įtraukti į nusikalstamą veiklą 
Skudrą, kuris, kaip Judas, už kelis sidab
rinius sutiko teikti imperalistinės žvalgy
bos emisarui valstybinę paslaptį sudaran
čią informaciją. Perduodant eilinę infor
maciją abu buvo sučiupti su įkaičiais“.

Pasirodo, Laimonis Niedrė ir Zanis 
Skudra yra du latviai, buvę mokyklos 
draugai, kurių pirmasis gyveno Švedijoje, 
o antras Latvijoje.

Valstybinė paslaptis, kurią Zanis Skud
ra išdavė, yra dabartinė Latvijos bažnyčių 
padėtis. Jis nufotografavo bažnyčias, ku
rios dabar yra dalinai sugriautos, ar pa
verstos kinais, susirinkimų ar koncertų 
salėmis, sandėliais. Z. Skudra davė tas fo
tografijas mokyklos draugui Laimoniui 
Nledrei, gyvenančiam Stockholme, kuris 
jas perdavė Vakarų spaudai. Abu buvo su
imti ir nuteisti Rygoje.

Zanis Skudra (g. 1924 m. Latvijoje) nu
teistas 12 metų darbo stovyklos už vals
tybinių paslapčių išdavimą, t.y. špionažą.

Laimonis Niedrė, Švedijos vyriausybei 
reikalaujant, po 9 mėnesių buvo iš kalėji
mo paleistas ir gražintas švedijon.

Tai buvo toks „nusikaltimas“, kurį 
aukščiausias KGB pareigūnas Lietuvoje 
nurodė kaip pirmą pavyzdį, į kurį tuil bū
ti nukreiptas Lietuvos gyventojų „politi
nis budrumas“.

Nuoširdžiai sveikiname 
visus lietuvius ir jų šeimas, 

linkėdami linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevlėlus, MIC.

LATVIJOS TAUTINĖ ŠVENTĖ 
VENEZUELOJE

1981 m. lapkričio 21 d. latvių kolonija 
gražiai paminėjo savo 63-čiąją Nepri
klausomybės sukaktį. Pirmiausiai buvo pa 
šventintas naujai įsigytas pastatas, kuris 
kainavo 1.800.000 Bs. (420.000 Dol.) Nors 
latvių kolonija mažesnė, negu lietuvių, ta
čiau yra stipriai įsikūrusi ekonomiškai, 
šios patalpos pasitarnaus, mokyklėlei, jau 
nimui, studentų veiklai, bažnytinei veik
lai, bei Moterų Komitetui.

Iškilmingas pamaldas atlaikė latvių pas 
torius Romans Reinfelds. Pamaldose da
lyvavo apie 200 asmenų, suvažiavusių net 
iš tolimų provincijos vietovių.

Tos dienos paskaitą laikė Pasaulio Lat
vių Orgonizacijos narys, ir Pietų Amerikos 
Latvių Pirmininkas inž. Ansis Vitols, iš
keldamas daug reikšmingų minčių.

Po minėjimo visi svečiai buvo pakvies
ti į naujų patalpų sodelį vaišėms. IŠ lietu
vių pusės svečių buvo tik dr. Vytautas 
Damibrava su žmona ir Julius bei Alek
sandra Vaisiūnai.

Latvių kolonijos Vice-pirm'ininkas inž. 
Andrės Kese, padėkojo lietuvių kolonijos 
atstovams už jų atsilankymą bei Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybai už pasiųs 
tą ta proga gražių gėlių krepšį.

Minėjimas baigtas Latvijos Himnu: Te
saugo Dievas Latviją!

A. Vaisiūnienė

Linksnių šv. Kalėdų ir palaimingų 1982-jų 
Metų linkiu visiems mano poezijos bičiu
liams, pradedant Lietuvių Namų Bendrove 
ir (baigiant tolimosios Amerikos ir Kana
dos lietuviais, parėmusiems mane finan
siškai. Jūsų dėka gyvenu prabangiai ir 
nesu daugiau paramos reikalingas.

Su tikru dėkingumu ir nuoširdumu 
Jūsų

.. Vladas šlaitas
11.12. 1981, Londonas

RESTAURUOJAMAS GARSUS 
PAVEIKSLAS

Italų dienraštis LA STAMPA (XH.2) 
atspausdino pasikalbėjimus su Breros me
no galerijos direktorium Carlo Bertelli, 
kuris vadovauja Leonardo da Vincl pa
veikslo „Paskutinė vakarienė“ restaura
cijos darbams.

Garsus paveikslas yra nutapytas Milano 
bazilikoje S. Maria delle Grazie, kur Leo
nardo laikais buvo vienuolynas. Tai fres
ka, nutapyta ant tuo laiku buvusio valgo
mojo kambario (salės) sienos. Paskutinio 
karo metu, ant bažnyčios nukritus bombai, 
visa salė buvo sugriauta, t>et viena siena 
stebuklingu būdu liko savo vietoje. Tokiu 
būdu, garsusis renesanso laiku šedevras, 
nors sužalotas, išliko.

Po karo salė buvo atstatyta ir paveiks
las nuvalytas. Turistai galėjo jį vėl ma
tyti. Bet dabar jau ketvirti metai paveiks
las yra pagrindinai restauruojamas. Dar
bas tęsis dar apie 3 metus, nes ligšiol at
likta ketvirdalis darbo. Ant pastolių prie 
milžiniško paveikslo dirba menininkė Pi- 
nin Brambilla Barcilon, kuriai padeda 
meno mokyklos studentai.

Naudojant modernius prietaisus buvo 
pastebėti paveiksle tokie dalykai, kurių 
anksčiau nesimatė. Pavyzdžiui, dabar Iš
aiškinta, kad Kristus ir apaštalai paveiks
le valgo apelsinus ir geria iš paauksuotų 
taurių. Anstyvesnieji restauruotojai to ne 
buvo pastebėję. Kitas įdomus dalykas, kad 
apaštalas Simonas pradžioje Leonardo da 
Vinci buvo nutapytas be barzdos, bet vė
lesni paveikslo atnaujintojai buvo ją pri
dėję. Išaiškinta, jog paveiksle buvusios 
juodos durys ištikrųjų yra sienų gobele
nai.

Menininkai tam darbui naudoja elektro
ninius mikroskopus su ultravioletiniais 
spinduliais, radiografiją ir rifčektografiją. 
Kai restauracijos darbas bus baigtas, tu
ristai bus 'įleidžiami į salę mažomis gru
pėmis. Tuo būdu tiklmąsi išsaugoti salės 
klimatą, nes žmonių kvėpavimas padidina 
drėgmę, o iš žmogaus kūno spinduliuoja 
šilima, kuri keičia salės temperatūrą.

Linksnių šv. Kalėdų 
ir laimingų N. Metų linki, 

| visiems draugams ir (pažįstamiems *
Angelė ir Vacys |
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Kiiijrašo
Madrido konferencijos užkulisiuose...

DRAUGŲ BRITŲ DELEGACIJOJELIETUVA SURADO NUOŠIRDŽIŲ
MICHAEL TAIT ASMENYJE, t— rašo 
Rimas česonis

Iš pradžių buvou nusprendęs parašyti 
keletą įspūdžių iš vadinamos Madrido Kon 
ferencijos tuomet, kai iš Helsinkio Baigia
mojo Akto peržiūrėjimo procesas bus jau 
oficialiai pasibaigęs. Deja, dabartinė pa
dėtis byloja, kad ši konferencija gali už
sitęsti iki sekančių metų žinoma, tolimes
nė konferencijos eiga priklausys ir nuo 
tuometinės rytų-vakarų santykių tempe
ratūros.

„Ponas Tait kalba kaip šaltojo karo so
listas!“ — įpykęs drožė Sovietų Sąjungos 
delegatas Yuri Rybakov ir galvą pakrei
pęs (įbedė akis į skersai stalo ramiai sau 
sėdintį gražios išvaizdos britų diplomatą. 
Panaši scena kartojosi gan dažnokai užda
ruose posėdžiuose Madride, kurie vyko pe 
reitų metų pabaigoje, Baigiamojo Akto 
Principų peržiūrėjime. Maždaug per šešias 
savaites, buvo neišpasakytai .įdomu stebė 
ti visų 35-kių valstybių diplomatus posė
džių įkarštyje. Vieni iš jų manyje kėlė en
tuziazmą, susižavėjimą, respektavimą, o 
kiti — nusivylimą, neišpasakytą pyktį, ne- 
įtikėtinumą. Ne mažai diplomatų susipaži
nau ir asmeniškai, įskaitant ir vieną am
basadorių Iš Rytų Bloko. Tačiau be jokios 
abejonės, mano nuomone, pats iškiliausias, 
įdomiausias ir neužmirštamas diplomatas 
Madride buvo Didžiosios Britanijos Dele
gacijos vicepirmininkas Michael Tait. Tai 
žmogus žaibiškos orientacijos, plačios eru
dicijos ir nepaprastai drąsus.

Pirmą kartą susitikau su Britų Delega
cija pirmąją Konferencijos dieną, Ispani
jos Užsienio Reikalų Ministerijos suruoš
tame delegatų priėmime, į kurį buvo at
silankęs ir tuometinis Ministeris Pirminin
kas Adolfo Suarez. Jau tada man buvo 
malonu patirti, kad geografijos bei istori
jos .pamokų“ apie Lietuvą britams nerei
kės duoti.

Neužilgo buvau tikrai nustebintas, kuo
met savo pagrindinėje kalboje Plenume, 
Britų Delegacijos šefas suminėjo mums 
gerai žinomą Klaipėdos bažnyčios atvejį, 
kaipo tikybinės laisvės suvaržymų iliust
raciją. Po keletos dienų, Britų delegatas 
sujaudino didelę dalį JAV delegacijos na
rių švelniai, nuoširdžiai — tiesiog maldau
damas — prašydamas laisvės visiems poli
tiniams kaliniams Sovietų Sąjungoje.

Konferencijai įsisiūbavus, dominuojan
čią rolę pradėjo vis dažniau vaidinti M. 
Tait, Britų Delegacijos Šefo pavaduotojas. 

Sovietų Sąjungai, Rytų Vokietijai ir Če
koslovakijai bandant trukdyti ar pažeisti 
posėdžių eigą, sovietų bloką .tvarkyti' pir
mutinis šokdavo greitos orientacijos M. 
Tait. Neužilgo jis užsitarnavo — su padė
ka — minimo tvarkdario titulą, kuris, ži
noma, buvo kartojamas tik vakariečių de 
legatų. Dviem atvejais jis išgelbėjo ir JAV 
iš pavėluotos reakcijos procedūriniuose 
reikaluose, kuriuos Rytų blokas būtų be 
abejo išnaudojęs. Ir kai vienu metu Rytų 
Bloko strategija buvo bereikalingai užvil
kinti vakarinius posėdžius — su savo 'įpras 
tinėm .litanijom' apie žmogaus teisių .tik
rąją prasmę — M. Tait. piktokai pareiškė, 
kad jam it kitiem delegatams tų .vakari
nių disertacijų' jau užteko ir ateityje nei 
jis, nei kiti delegatai jų daugiau neklausys. 
Toks staigus M. Tait žodis, atrodė, nustebi 
no Rytų bloką ir bent kuriam laikui delega 
tų .kamavimas' sustojo.

Vieną dieną M. Tait suteikė kai kuriems 
ir retą progą pasijuokti. Jam kalbant, so

vietas J. Rybakov, kažką numetęs nuo sta
lo, pasilenkęs ieškojo. Britas ir leptelėjo:
— ,Ar gerbiamasis Sovietų delegatas yra 
su mumis, ar ne?' Rusas tuo tarpu išsi
tiesė, o M, Tait pastebėjo: — .Malonu ma
tyti, kad gerbiamasis sovietų delegatas jau 
sugrįžo' — ir tęsė savo kalbą. Tačiau Y. 
Rybakov ir vėl pasilenkė po stalu. Britui 
to tik ir reikėjo ir perdėtu balsų jis sušu
ko ,Ir vėl dingo sovietų delegatas! šis epi
zodas asmeniškai užgavo Y. Rybakov, kaip 
tuo metu buvo kalbama.

Aštrus, sovietų atžvilgiu, buvo Britų pa- 
gridiniai žmogaus teisių principo pasisa
kymai. Jų pozicijas vaizdžiai pristatė M. 
Tait ir kiti britai, pirmiausiai reikalauda
mi progreso iš Sovietų Sąjungos žmogaus 
teisių srityje. M. Tait aiškiai pabrėžė, kad 
Helsinkio Monitorių persekiojimas teismo 
keliu Sovietų Sąjungoje yra tiesioginis 
įžeidimas Helsinkio Baigiamojo Akto. Ir, 
išvardihęs pagrindinių žmogaus laisvių 
prasižengimus sovietijoje, iš lėto, su Pau
žomis tarp kiekvieno žodžio, britas tarė: 
,Mes reikalaujame ankstyvios pabaigos 
šiems pažeidimams'. Ir pabaigai pridūrė
— ,Jūs (sovietai) varžote informacijos ga
vimą, trukdote radio transliacijas. Jūs net 
draudžiate pastatyti operą Fidelia!'

Žinoma, sovietai greitai atkirto, apkal
tindami britus šmeižtais, psichologiniu ka
ru, bedarbe, diskriminacija prieš juodu
kus ir teroru Belfaste.

Po savaitės laiko, britai vėl grįžo prie 
žmogaus teisių principo, kas matomai nu

stebino sovietus. — ,Kai jau esame dažnai 
minėję, ir greičiausiai minėsime ir ateity
je, Sovietų Sąjungos neįvykdyti pažadai 
yra esminė priežastis temperatūros nukri
timui Europoje nuo tų optimistinių detan- 
tės dienų ir Helsinkio Baigiamojo Akto 
atsiradimo' — pradėjo M. Tait.

Kai kurių valstybių diplomatai specifi
niai niekuomet neliesdavo Sovietų Sąjun
gos ar jos satelitų, bet vartodavo daug sau 
gesnį terminą — ,kai kurios valstybės'. M. 
Tait ir jo delegacijai po tokiu terminu 
slėptis nereikėdavo Ypatingai taiklus so
vietams buvo jo pabrėžimas, kad — ,Mes 
nelaikome kišimusi į mūsų vidaus reika
lus Sovietų Sąjungos komentarus, liečian
čius žmogaus teisių padėtį Didžiojoje Bri
tanijoje. Tuo pačiu, mes suprantame, kad 
Sovietų delegacija priima ir Britų pasta
bas apie žmogaus teisių paneigimą Sovie
tų Sąjungoje ir nelaiko tai kišimusi į jų 
vidaus reikalus. Kitaip — Sovietų delega
cija nebūtų kėlusi žmogaus teisių klausi
mo Didžiojoje Britanijoje'. Keli delegatai 
net garsiai nusikvatojo po tokio .deiman
čiuko'.

Kita .salvė' iš M. Tait skambėjo maž
daug taip: — ,Mūsų kriminalinių nusikal
timų žodyne, gerbiamas delegate iš Sovie
tų Sąjungos, nėra nusikaltimo, kuris va
dintųsi Priešvalstybinė Agitacija Ir Pro
paganda'. Pabaigai savo kalbos M. Tait 
virtuoziškai padeklamavo posmelį žinomo 
škotų poeto Robert Burns eilėraščio, kurio 
žodžiai Išvedė mintį — dabar, kai turime 
progą pamatyti save kito akimis, mokėki
me pasinaudoti tuo patobulinimui savo 
veiksmų ateityje.

Artimiau su M. Tait susipažinus, atvi
riau padiskutavom Lietuvos reikalus ir 
Britų pozicijas. Dėl visiems žinomų aplin
kybių Britų delegacija nebuvo pramačiusi 
angažuotis laisvo apsisprendimo principo 
propagavimu. Tačiau neturėjo jokių re
zervacijų dėl kitų mūsų rūpesčių. Čia rei
kia pastebėti, kad — Išskyrus JAV ir gal 
dalinai Kanadą — nė viena kita delegaci
ja laisvo apsisprendimo principui specia
lių kalbų neskyrė. Šaunusis Britų diplo
matas žinojo, suprato Ir nuoširdžiai atjau
tė mūsų tautos tragediją.

Turėjau malonią progą būti liudininku 
M. Tait diplomatinės drąsos („Kas yra dip 
lomatinė drąsa ‘ tema .turėjau dialogą' 
vieną vakarą su JAV delegacijos vicepir
mininku Warren Zimmerman viename se
nojo Madrido restorane. W. Zimmerman 
neseniai buvo JAV Valstybės Departamen
to paskirtas ambasadoriaus padėjėju į 
JAV atstovybę Maskvoje.)
Gruodžio mėnesio pradžioje Union of 
Councils on Soviet Jewery suruošė specia
lias žydų šventės .Channukah' apeigas vie 
name viešbutyje, 'į kulias pakvietė kai ku
riuos delegatus, 'bei' nemažai įvairių or
ganizacijų atstovų, tuo metu atsilankiusių 
Madridė. Pirmiausiai buvo uždegamos 

žvakutės ir tuo me.tu pusbalsiai buvo skal 
tomos žinomų disidentų pavardės Sovietų 
Sąjungoje. Žvakutes uždegti buvo pakvies 
ti JAV Delegocijos — pirmininkas Max 
Kampelman ir JAV delegacijos visuome
nės atstovai: Liuteronų vyskupas Preuss, 
buvęs senatorius Clifford Case, autorius 
Ben Epstein ir buvęs Rhode Island valsti
jos prokuroras Julius Michaelson. Po to 
prasidėjo giedojimas 'šventei įprastinių 
giesmių. Neužilgo pasigirdo telefono skam
butis ir susijaudinusi viena iš rengėjų 
pranešė, kad anksčiau užsakytas paskam- 
binimas į Maskvą yra sėkmingas ir du 
žydų kilmės disidentai laukia kalbėtis su 
.Madridu'. Paprašyti iš anksto, po minu
tę su disidentais kalba M. Kampelman sen. 
Case, vysk. Preuss. Staiga, viešai yra klau 
Siamas šalia manęs stovėjęs Tait. Ir čia, 
atstovas iš Anglų-Saksų šalies — iš anks
to nežinojęs ir nepasiruošęs — mielai su
tiko, su ypatingu entuziazmu, tarti porą 
paguodos žodžių. M. Tait nepabijojo — 
kaip į tai reaguos jbosai' — ir nebandė 
mandagiai išsisukinėti, kas ir būtų buvę 
suprantama. Ir nors jis trumpai kalbėjo, 
jo Vilties kupini žodžiai buvo tikrai kaž
kas nuostabaus. Daugeliui dalyvių, įskai
tant ir mane, riedėjo ašaros. Ir nenoromis 
piršosi palyginimas su kitu (.brolių' lat
vių kilmės) diplomatų, kuris — atstovau
damas vieną Skandinavijos valstybę — 
atsisakė užsukti į latvių surengtą tikrai 
įspūdingą jų Nepriklausomybės Šventės 
priėmimą. Teisinosi jis man, kad jo atsto
vaujamos valstybės pozicija Pabaltijo kraš 
tų atveju kliudė jo dalyvavimui. Be abejo, 
šis gimęs ir augęs Nepriklausomoje Latvi
joje diplomatas pasielgė korektiškai, dip
lomatiškai, bet be mažiausio krislelio M. 
Tait drąsos...

Gruodžio 15-ta. Pagaliau atėjo valanda, 
dėl kurios buvo daug ruoštasi, sielotasi ir 
smarkiai susigynčyta lietuvio ir kai kurių 
kitų JAV delegacijos narių. Tema — JAV 
delegacijos interpretaclja/peržvalga lais
vo apsisprendimo principo.

Vicepirmininkas Warren Zimmerman 
aiškiu ir tvirtu balsu kalba apie Pabaltijo 
Tautų tragediją. Cituoja Nepriklausomos 
Lietuvos diplomato žodžius ir JAV pozici
ją Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu.

Lengvai galima įsivaizduoti kokia grei
ta ir rūsti buvo Sovietų reakcija į JAV 
delegato žodžius. Sovietų delegatui išve- 
džiojant įvairiausias nesąmones jau matė
si, kad M. Tait .bruzda', bevelk negalėda
mas išsėdėti kėdėje. Gavęs teisę kalbėti 
be eilės (kadangi sovietai kliudė ir Didž. 
Britaniją savo tiradoje), britas atmetė 
kaltinimus jo kraštui, pasijuokė iš sovietų 
kai kurių teiginių ir gražiai užgyrė Zim- 
merman'o kalbą.

Po posėdžio, atsisveikindamas su M. 
Tait (turiu grįžti į JAV) linkiu jam ir to
liau eiti .šaltojo karo solisto pareigas' I 
Madride. Michael Tait tik šypsosi.

(DIRVA)
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VTT MTTTQ T PDOBT A.: Šiaip ar taip „Kultūra“ suinteresuo- padarytaV JLJLjII JLvJ LVUVA5 11V JlVjLAV-Z^ JT >V VI .DJLAjLVJLvAJj ta plačiau spausdinti lietuvius? daugiau,
dar ne viskas, 'bet jau žymiai 
negu per ankstesnius pontifika-

Mėnraštis „Akiračiai“ 1980 m. spalio 
mėn. numeryje išsispausdino platoką pa
sikalbėjimą su Paryžiuje gyvenančiu- ir 
ten nuo 1947 m. leidžiančiu mėnesinį žur
nalą „Kultūra“ Jerzy Giedroyc, be kita 
ko, ta proga pasisakiusiu, kad esąs kilęs 
iš anų garsių jų Giedraičių giminės, kultų 
du — Merkelis ir Juozapas Arnulfas—yra 
Lietuvoje buvę vyskupais.

Žurnalas turi tarptautinį prestižą. Ja
me pasisakoma ir lietuviškais klausimais

Tas straipsnis nenustojo aktualumo Ir 
dabar, kai Lenkijos komunistinė valdžia 
ėmėsi griežtų represinių priemonių prieš 
demokratinį sąjūdį, per pastaruosius 16 
mėnesių iškovojusį žymių laimėjimų.

Po tų įvadinių pasipasakojimų toliau 
pokalbis vyko šitaip (pasikalbėjime prieš 
pastraipas raidė G reiškia Giedroyc, A — 
Akiračiai):

A.: „Kultūra“, 'kaip jau pastebėjome, 
skaitoma dabartinėje Lenkijoje. Kokį 
vaidmenį ji ten atlieka? Kokio pobūdžio 
santykiai, Jūsų manymu, pageidautini 
tarp lenkų emigracijos ir krašto?

G.: Ryšys su kraštu yra pati „Kultū
ros“ egzistavimo prasmė. Kaip it tikriau
siai žinote, po karo, maždaug 1946 me
tais, emigrantai Ibuvo įsitikinę, jog nedel
siant .prasidės naujas 'karas, ir bus gali
ma grįžti į tėvynę, net patiems ginklu pri
sidėti prie jos išvadavimo. Aš su ta min
timi nesutikau. Be to, prieš karą Lenki
joje man teko stebėti laibai gausią rusų 
emigraciją, todėl gerai žinojau, kad emi
gracija yra linkusi irti ir išsigimti. Nega
lima pasitikėti ypač jos organizuotomis 
formomis. Tuo tarpu spausdintas žodis 
vaidina daug didesnį vaidmenį. Taigi nu
sprendžiau leisti žurnalą (nors daugėtus 
sakė, jog emigracijoje nieko neverta da
ryti — vis vien ryt poryt sugrįšime). Ma
no manymu, svarbiausia buvo pasiekti 
kraštą ir duoti tenykščiams žmonėms me- 
džiagos apmąstymams. Juk dėl karo ir 
stalinizmo Lenkija, kaip ir visa Rytų Eu
ropa, tiesiog sulaukėjo politiškai, žmonės 
neteko orientacijos paprasčiausiuose po
litiniuose reikaluose. Tenykštė visuomenė 
yra niuo visko izoliuota ir mąsto negirdė
tas primityviomis kategorijomis. Jai rei
kia siūlyti idėjas, koncepcijas, metodus. 
Tai turbūt svarbiausia emigracijos už
duotis. „Kultūra" bendradarbiauja -su vi
sais, kurie nori nepriklausomybės ir de
mokratijos. Tiesa, nėbendra-darbiautjame 
ir nematome galimybės bendradarbiauti1 
siu aršiais nacionalistais.

A.: Su nacionalistais iševijoje ar kraš
te?

G.: Ir su vienais, ir su kitais. Čia visa
da iškyla Vilniaus ir Lvovo klausimas.

A.: Apie tai norėjome paklausti vė
liau...

G.: Gerai, bet iš karto norėčiau pasa
kyti: tas reikalas nėra teks pavojingas, 
kaip paprastai manoma. „Kultūra“ pirmą 
sykį palietė Vilniaus ir Lvovo problemą 
lygiai prieš dvidešmt metų. Tada mano 
bičiuliai — pavyzlžiui, emigracijoje atsi
dūręs lenkų socialistų lyderis Zaremba— 
stačiai išsigando: girdi, brolau, ką darai, 
niekos tavo žurnalo nebepirks, juk lenkų 
emigrantų didelė dalis yra kaip tik iš tų 
apylinkių.. Ir iš tikrųjų prieš mus buvo 
sukelta didelė kampanija; bet prenumera
tos atsisakė gal tik penkiolika asmenų. 
Tai buvo tam tikras plebiscitas. Absoliuti- 
dauguma skaitytojų inteligentų priėmė 
mūsų poziciją: gal be didelio entuziazmo, 
bet priėmė. Tatai, mano manymu, yra la
bai svarbu.

A.: Čia pereiname jau prie trečiojo 
kausimo: ką iš viso galvojate apie lenkų 
emigracijos politinę veiklą?

G.: Sunkus klausimas. Ar turite galvo
je emigraciją kaipo tokią, ar emigracinę 
Londono vyriausybę?

A.: Ir viena, ir kita.
G.: Emigracija kaipo tokia vaidina di

džiulį vaidmenį, padėdama kraštui, netgi 
grynai materialiai. Svarbu Jr tai, kad 
emigracija padeda žmonėms, kure pasta, 
ruoju metu ryžtasi trauktis į Vakarus. O 
kai dėl lenkų politinės reprezentacijos iš
eivijoje, tai ji, deja, yra gana sMerotiš- 
ka. Tie asmenys liko 1945 metų pozicijo
se. Konstitucinių formą saugojimas, mi
nistrai, premjerai — visa tai jau darosi 
nerimta. Tačiau mes laikomės nuomonės,
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kad emigracinė valdžia, nors ir nevaidi
nanti faktiško vaidmens, turi 
vertę. Pavyzdžiui, svarbu išlaikyti Res
publikos Prezidento instituciją kaip sim
bolį; tačiau šalia Prezidento tikriausiai 
užtektų kažko panašaus į tautinį komite
tą. Reikia pasakyti, jog šis klausimas nė
ra paprastas, jau vien dėl to, kad vyrės, 
nioji emigrantų karta yra prisirišusi prie 
esančiųjų formų. Antra vertus, visa tai 
liečia tik pokario emigraciją, o ne seną
ją, ’kurios yra daug, ypač Amerikoje ir 
Kanadoje. Tie senieji emigrantai, dažnai 
jaiu antrosios ar trečiosios kartos, yra la
bai patriotiškai nusiteikę, bet juk jie pir
miausia amerikiečiai, savo naujųjų tėvy
nių piliečiai. Jie nori ir gali palaikyti len
kų tautini reikalą tik tiek, kiek tai nesu- 
sikvrta su Amerikos ar Kanados intere
sais. Todėl elastiškesnės formos, sakysi
me, komitetas, arba ir tokios akcijos, kaip 
„Kultūros" akcija gali -būti daug nau. 
dingesnės.

A.: Lietuvių tarpe pasigirsta nuomo
nių, kad simbolinė vyriausybė galėtų su. 
vaidinti ir tam tikrą faktišką vaidmenį

pereinamuoju laikotarpiu, kraštui išsiva
duojant.

G.: Galėtų, bet vis dėlto pirmiausia 
simbolinį, kontinuiteto Išlaikymo vaidme
nį. Paprastai emigracija nevaidina dides
nio vaidmens Išsivadavimo periodu. Kai 
Lenkija atgalvo nepriklausomybę pirmo
jo pasaulinio karo gale, viską nulėmė ne 
emigrantai, ne Dmowskis, kuris buvo Pa
ryžiuje, o Pilsudskis, kuris buvo krašte.

A.: Pirmasis prezidentas Narutowi- 
cz'us buvo iš emigrantų...

G.: Taip, bet jo rolė buvo formali. Svar
besnis už jį buvo Pilsudskis kaipo valsty
bės vadas. Emigracija gali ir turi perteik
ti kraštui tam tikras išsaugotas vertybes, 
bet tuo jos vaidmuo pasibaigia.

A.: Lietuviams dažnai susidaro įspūdis, 
jog oficiali dabartinės Lenkijos pozicija 
Lietuvai palankesnė, negu lenkų emigra
cijom pozicija. Lyginant istorikų darbus 
ar pasisakymus Vilniaus klausimu atro
do, jog lenkų emigracija — išskyrus 
„Kultūrą“ — nieko neužmiršo ir nieko 
neišmoko...

G.: Tai pernelyg griežtas formulavimas. 
Yra daug žmonių, emociškai susijusių su 
Vilniumi (kaip ir su Lvovu); nenuosta
bu, kad iš Vilniaus kilę lenkai turi jam 
didžiulių sentimentų. Bet jų dauguma es
mėje seniai rezignavo, susitaikė su tuo 
faktu, kad Vilnius yra nebe Lenkijos, o 
Lietuvos. Svarbu yra jau tiktai tradicijų, 
lenkiškų paminklų išsaugojimo klausi
mas. Jūs tikriausiai neneigsite, kari Vil
niuje tokių paminklų yra. Nederėtų įžei
dinėti lenkų jausmų. Sakysime, lenkai, 
lygiai kaip ir lietuviai, gerbia Aušros Var
tus. Lenkijoje buvo renkami pinigai Auš. 
ros Vartų koplyčios remontui, bet tos len
kų aukos buvo atmestos...

A.: Gal sovietų valdžia neleido...
G.: Galimas daiktas, bet tai buvo vis 

dėlto suvekta kaip bereikalinga demons
tracija. Ar mums tad patinka, ar nepa
tenka, Lietuva ir Lenkija turi kelių šim
tų metų bendrą istoriją, ir jos nubraukti 
neįmanoma. Toje istorijoje yra labai gra
žių ir labai biaurių momentų, bet vis dėlto 
tai mūsų bendra istorija. Krašte tatai ma
tyti dar aiškiau, negu emigracijoje.

A.: Koks, Jūsų manymu, yra buvęs Lie
tuvos įnašas į lenkų kultūrą?

G.: Didžiulis. Ir literatūroje, ir dauge-

turnas: airius Ir anglus skiria marios 
kraujo. Lietuviai su lenkais beveik neka
riavo.

A.: Kariavome prie Širvintų ir Giedi. 
Vaičių, 'susidurdavome ir vėliau...

G.: Taip, bet tos kovos buvo ne tokios 
jau didelės Ir kruvinos. Kur kas blogiau 
buvo su ukrainiečiais. Spėliojimai, „kar 
būtų atsitikę, jeigu...“ yra gana tuščias 
reikalas, bet vis dėlto prisiminkime, jog 
apie 1919 metus vyko ir tam tikri taikin
gi zondavimai dėl federacijos.Tuose nenu
sisekusiuose pasitarimuose dalyvavo My
kolas Roemerls ir kiti. Galėjo iš to įkas 
nors ir išeiti.

A.: Lietuva nesutiko dėl daugelio prie
žasčių, o pirmiausia dėl lenkų „jėgos po
litikos“.

G.: Be abejonės. Jėga primesti federa
cijos negalima. 'Bet tada šiaip ar taip pa
dėtis nebuvo nusistovėjusi, istorija galė
jo pakrypti įvairiai. Tik vėliau prasidėjo 
griežto abipusio nacionalizmo periodas.

A.: Lietuvių požiūriu, tą periodą išpro
vokavo Želigovskio akcija.

G.: Taip, taip. Ir vis dėlto reikia prisi
minti, jog čia yra ir kita reikalo pusė. 
Juk gyventojų atžvilgiu Vilnius tada ne
buvo lietuviškas miestas. Tačiau dabalr — 
ar tai kam patinka, ar ne — Vilniaus 
klausimas yra galutinai išspręstais lietu
vių naudai. Tik toks požiūris yra realis
tiškas.

A.: Jei užsimiršime nesantaiką tarpu
kario laikotarpiu ir dabartinę pokltlbę pa
dėtį — kas lietuvius ir lenkus jungia ir 
kas juos skiria?

G.: Atsakyti nelengva. Na, abi šalys yra 
katalikiškos, su labai dideliu religingų 
gyventojų procentu. Turime didelį ben
drą kultūrinį palikimą. Skirti gali šoviniz
mas — tiek lenkų, tiek, lietuvių.

A.: Koks yra lenkų požiūris į Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą? Neit ir sovietinėmis 
sąlygomis lietuviai sukūrė gana įdomią 
literatūrą, meną ir t.t. Nemažai padary
ta ir lietuvių emigrantų. Atrodo, lerikai 
skiria mums žymiai mažesnį dėmesį, ne
gu kiti rytų europiečiai. Pavyzdžiui, lie
tuvių literatūros daugiau verčiama Rytų 
Vokietijoje ar Vengrijoje, negu Lenkijo
je.

G.: Manau, čia turi reikšmės lenkų ko
munistų partijos politika. Per didelis dė
mesys Lietuvai -galėtų sukelti ypatingą

lyje kitų sričių itin žymūs veikėjai, kaip 
simbolinę] žinote, buvo -kilę iš Lietuvos, dažnai save 

laikė lietuviais. Nuo Mickevičiaus (ligi 
Pilsudskio — visų ir neišskaičiuosi. At
simenu, apie 1930 metus Varšuvoje vyko 
studentų suvažiavimas, kuriame ir aš da
lyvavau. Pilsudskis tada priėmė mūsų de
legaciją. Jo dėmesį patraukė studentas 
(vėliau rašytojas) Pruszynskis. nes buvo
labai totoriškos išvaizdos. Išgirdęs, jog 
Pruszynskis kilęs iš „rytinių pakraščių“, 
Pilsud.Jkis tarė frazę, kurią visam gyveni
mui įsiminiau: „Lenkija tarytum -riestai
nis: visa, kas gera, yra pakraščiuose, o vi 
duryje nieko“.

A: į „pakraKčių“ sąvoką jam įėjo ir 
Lietuva, Vilniaus kraštas...

G.: Taigi, net pirmiausia Lietuva. Toks 
pojūtis tada vyravo lenkų visuomenėje. 
Be abejo, ta frazė yra labai perdėta, bet 
Lietuvos poveikis Lenkijai tikrai nepa
prastai didelis. Milžiniškas.

A:. Mes kartais sakome, kad Lietuva 
Lenkijai — tas pat, kas Airijai Anglija. 
Goriausieji anglų rašytojai buvo airiai.

G. Teisybė. Tačiau yra ir esminis skir-

Krem'iaus nepasitenkinimą, -nes (jis 
dvelktų lenkų aspiracijommis į tą istoriš
kai artimą kraštą. Yra ir kitų priežasčių. 
Lenkijos visuomenė dabar yra nepapras
tai suprovincialėjusi, daugiau negu bet 
kada, nors iš pažiūros taip ir neatrodo; ir 
su visais kaimynais jos santykiai blogi 
arba indiferentiški. Be to, labai didelė 
kliūtis yra ir kalba. Gal netgi didžiausia. 
Lietuvių kalba, kaip ir vengrų, neišpasa
kytai suniki. 'Beje, „Kultūra“ seniai suin
teresuota išleisti ką nors iš lietuvių lite
ratūros, kokią antologiją. Tačiau neran
dame vertėjų. Daug kartų šnekėjome ttiuo 
reikalu su Czeslawu Miloszu, bet jis nesi
ryžta — sako-sl nemokąs pakankamai kal
bos. Lietuvių literatūrą pažįstu tik iŠ ru- 
silškų -vertimų Maskvos žurnale „Novyj 
mir“ ir pan. Tai didelė bėda, bet atsira
dusi tikrai ne iš piktos valios.

A.: Lenkijoje lietuvių literatūros verti
mus monopolizavo toks Zygmuntas Sto- 
benskis...

G.: Girdėjau. Tai literatas ne be gabu
mų, bet tvirtinama, jog -jis yra žinomas 
saugumietis.

G.: Be jokios abejonės. Kalbant apie 
tuos reikalus, tenka pridurti, kad -Lenki
joje vis dėlto spausdinama daug dalykų, 
liečiančių Lietuvą, pvz., septynioliktojo 
amžiaus kronikų. Tai pionieriški Ir įdo
mūs lenkų mokslininkų d-arbai. Arba, sa
kysime, išėjo monografija apie Giedrai
čių apskritį, puikiai dokumentuota, kuri, 
savaime aišku, patraukė mano dėmesį. Is
torijos srityje Lenkijos mokslų akademi
ja 'atlieka daug abiems tautoms naudingo 
darbo. Čia neturime ko gėdyti;.

A.: Grįžkime prie Vilniaus. Sakėte, kad 
vienintelis realistiškas požiūris — pripa
žinti jį lietuviams. Bet ar visada lalini 
realistiški požiūriai?

G,: Man atrodo, Vilniaus Mausimas iš
spręstas visiems laikams. Vienintelis da
lykas, kuris būtų reikalingas — -nepasi
duoti šovinizmui ir pripažinti tame kraš
te lenkų įkultūrinę autonomiją. Lenkus, 
pavyzdžiui, labai įskaudino faktas, kad 
per oficialųjį Vilniaus Universiteto minė
jimą buvo nutylėta jo veiklos lenkiškoji 
dalis. J-uk tai tiesiog neobjektyvu. Uni
versitetais kadaise buvo abiejų tautų 
mokslo įstaiga, ir Lenkijai jis davė labai 
daug.

A.: Manome, čia turi reikšmės ne tik 
lietuviškoji, bet ir sovietinė politika 
Emigracijoje leidžiame apie Universitetą 
specialų „Lituanus“ numerį, kuriame 
stengiamės būti objektyvūs.

G.: „Lituanus“ gaunu ir skaitau. įdomu 
bus su tuo numeriu -susipažinti. Antra 
vertus, lenkams daug simpatijų kelia 
faktas, kad lietuviai Vilniuje paliko ne
sunaikinę Pilsudskio širdies kapą. Tačiau 
pastaruoju metu įsklinda gandas, jog len
kų kartų kapai Vilniaus Rasose -likviduo
ti, ar kad juos rengiamasi likviduoti. Ne
žinau, ar tai tiesa, bet gandas yra aliar
muojantis ir labai jaudina visuomenę 
Lenkijoje bei išeivijoje.

A.: Be aibejo, naikinti kapus — netgi 
priešininkų — yra barbariškas darbas, ir 
padoriose Šalyse tai nedaroma. Bet juk 
čia nedaug kas priklauso nuo lietuvių. Be
veik visi lietuvių karių kapai irgi likvi
duoti.

G.: Šiaip ar taip, jei ateityje Lietuvos 
ir Lenkijos santykiai būtų normalizuoti, 
šitas lenkų paminklų, jų kultūrinio pali
kimo klausimas būtų įsvarbus. Manau-,, jei 
lenkai turėtų kultūrinę autonomiją ir ne
būtų dirbtinai lietuvinami, normalizacijai 
rimtų kliūčių neatsirastų, čia juk bene 
daugiausia sveria emociniai momentai).

A.: Su -tuo teiktų sutikti...
G.: Imkime kad ir mano gimtinę — 

Minską, dabartinę Gudijos sostinę. Kai 
jis savo metu buvo atskirtas nuo Lenkijos 
mūsų visuomenė reagavo labai dramatiš
kai, pirmiausia dėl to, kad buvo daug iš 
ten kilusių lenkų — Inteligentų, Šlėktų ir 
t. t. Tačiau po keliolikos metų problema 
išblėso. Jau prieš ikarą nebebuvo šūkio 
„grįšime į Minską“. Liko tiktai sentimen
tai. Tokiuose reikaluose laikas yra ge
riausias vaistas.

A.: Nenorėtumėte, kad Lietuvoje val
džią paimtų (kraštutiniai nacionalistai. O 
ar jie gali paimti valdžią Lenkijoje?

G.: Gali.
A.: Ir tai būtų...
G.: Didžiulė nelaimė.
A.: O kaip tada atrodytų Vilniaus pro

blema?
G.: Žinote, man rodos, net ir tada Len

kija dėl Vilniaus nekariautų. Dėl Lvovo
— galimas daiktas. Tenai antagonizmais, 
nors irgi susilpnėjęs, yra dar žymiai -aš- 
trarois. Vokiečių okupacijos metu -vyko 
siaubingos ukraini’JečtUi4(enkų (plautinės.

A.: Vilniaus krašte ingi šio bei to bū
ta...

G.: Nepalyginti mažesniu mastu. Voly
nėje dėjosi tokie dalykai, apie kokius vil
niečiai nė nesapnavo. Tai truko Ugi 1947 
metų, kol veikė UPiA (Ukrainiečių suki
lėlių armija). Lenkų nacionalizmas, be 
to, tikriausiai kryptų dar prieš žydus. 
Antisemitizmas Lenkijoje Ir dabar stip
rus, nors žydų beveik visai nėra. Bet Vii- 
niaus klausimas... Į tai reikia žiūrėti 
rteaUkfįiškia'i. Imkime, pavyzdžiu)', vokliid- 
čia s. Jei susidarytų tokia padėtis, kad vo
kiečiai galėtų grįžti į Vroclavą (Breslau)
— ar labai jie ten veržtųsi? Nauji laikai, 
naujos kartos, įleiduslos šaknis kitose 
vietose... Liko nostalgija, tradiciniai sen
timentai. Bet kalbėjau su daugeliu vo-

tus.
A.: Ar numatote radikalius pasikeiti

mus Vatikano politikoje Lietuvos Bažny. 
čios atžvilgiu?

G.: Apie tai neturiu jokių žinių.
A.: Kokia Jūsų nuomonė dėl Seinų lie

tuvių konflikto su lenkų bažnytine hierar 
chija?

G.: Lenkų bažnytinė hierarchija Šei
niuose elgiasi gana nacianaliistiškai. Mano 
manymu, tai didelė klaida. 'Seinai turėtų 
virsti lietuvių katalikybės Pledmontu. Ka
dangi Lietuvos Bažnyčia neturi normalių 
plėtotės galimybių, o Lenkijoje Bažnyčia 
vis dėlto funkcionuoja, kaip tik Seinuose 
galima būtų auginti lietuviškus kadrus. 
Tai ne vien lietuvių, bet ir mūsų inteire. 
sas. Ir štai šito lenkų hierarchija neįver
tina, čia aš kritiškai žiūriu ir i kardino, 
lo Wyszynskio politiką. Tačiau lietuvių 
emigracija šią problemą gal kiek perdė
tai dramatizuoja, šiaip -ar taip, Seinų ka- 
tedroje lietuviškos pamaldos turi būti

A.: „Kultūra“ -spausdino P. Lidos 
straipsnį, kuriame lietuviams too teisės 
pripažinti nenorima.

G.: -Bet spausdinome ir Tomo Venclo
vos repliką.

A.: Su kuriuo iš tų dviejų redakcija su 
tinklą?

G.: Žinoma, su Venclova. P. Lida — tai 
slapyvardis; tasai žmogus „anapus“ at
lieka didelį misininko darbą, ir aš jį la
bai gerbiu, bet jo pažiūra į Seinų proble
mą klaidinga. Kaip ir kiekvienas -liberal, 
lūs žurnalas, „Kultūra“ spausdina straįps. 
nius, nebūtinai sutampančius su redalkci. 
jos pozicija.

A.: Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, tautiš
kumas ir katalikybė labai artimai siejasi. 
Kai kurių lietuvių katalikų intelektualų 
(pvz., prof. Maceinos) manymu, tokie ty. 
šiai nėra naudingi nei tautai, nei Bažny
čiai. Ką galvoja apie tai „Kultūra“?

G.: Normaliose sąlygose tokie ryšiai 
tikrai žalingi. -Bet Lenkijos, dar labiau 
Lietuvos padėtis nėra normali. Bažnyčia 
ten yra vienintelė -alternatyvinė nekomu
nistinė jėga, vienintelė organizacija. Na, 
o laisvės sąlygomis pirmasis balsuočiau už 
Bažntyčios 'atskyrimą nuo valstybės. Vi
siškai sutinku su prof. Meceinos mintimi.

A.: Atsižvelgiant į potencialų pavojų 
Lenkijai iš suvienytos Vokietijoj, ar nū 
matote Lenkijai galimybę kada nors pasi
traukti iš Sovietų Sąjungos (arba ir de
mokratinės Rusijos) orbitos?

G.: Nemanau, kad visada turėsime būti 
Rusijos orbitoje. Geriausia išeitis būtų at
siskirti nuo Rusijos nepriklausomų vals
tybių juosta-, ir todėl lenkai yra suiintere 
euoti Lietuvos, Gudijos ūr Ukrainos ne- 
priklausomybe. Vokiečių pavojus yra 
realus, bet mes darome viską, kad lerikų- 
vokiečių santykiai būtų normalizuoti. 
Naudingas daiktas būtų plati Rytų Euro- 
pas federacija.

IA.: Įskaitant Lenkiją, Lietuvą, Gudiją, 
Ukrainą?

G.: Ukrainą gal jau ne.
A.: O Rusiją juo labiau ne?
G.: Rusiją juo labiau ne. Ji juk nėra 

vien tik Rytų Europos valstybė. O kon
fliktų su Vokietija atveju atsvarą galėtų 
sudaryti Prancūzija-, nors aš ir nelabai 
tikiu tradicine lenki) prancūzų bičiulyste. 
Šiaip ar taip ateitis jokiu būdu nebus pa
naši į prieškarinę padėt. Man neatrodo, 
kad vokiečiai galėtų grįžt? prie saro 
prieškarinės Ostpolltlk.

JONAS MATULIS
nuoširdžiai sveikina (savo draugus ir 

pažįstamus
šv. Kalėdų proga.

kiečių iš Vroclavo ir visus klausiau: „O 
ar grįžtumėt, jeigu...?“ Ir visi atsakinė
jo: „Ne“.

A.: Pereikime prie kito klausimo. Šian
dien turime lenką popiežių. Kai kurie ka
talikai ir nekatalikai mano, jog Jonas 
Paulius II, kilęs iš totalitarinio krašto, 
kur Bažnyčia dėl suprantamų priežasčių- 
yra autoritarinė ir uždara, nesugebės vi
sais -atvejais užtikrinti laisvės ir atviru
mo Katalikų Bažnyčioje, Ką apie tai gal
vojate?

G.: Su ta nuomone nesutinku. Kiek ga
liu orientuotis, popiežius bando grąžinti' 
Bažnyčioje hierarchijos ir disciplinos po
jūtį, — sakysime, celibato klausime, — ir 
tai yra teisinga, nes takioje Prancūzijoje, 
pavyzdžiui, Bažnyčia buvo tiesiog pradė
jusi irti. Nelabai tikiu, kad kunigas, kuris 
tuokiasi, Skiriasi ir t. t., galėtų būti geras 
kunigas. Tuo tarpu socialiniuose klausi
muose popiežius yra visai pažangių pa
žiūrų-, kas išryškėjo Brazi.i-joje ir kitur. 
Dialogas su pravoslavais -vyksta gal nevi- 
sada sėkmingai, -jame pasitaiko naivumo, 
bet juk jis reikalingas. O unitų reikalu

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonius ir 

vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“

Metinių švenčių — Kalėdų ir
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses Ir 
brolius, gyvenančius laisvajame - 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS EUROPOS RAJONO

VADIJA J

4



1981 jn. gruodžio 18 <1. (Nr. 49-50 (1588-89) EUROPOS LIETUVIS 5

LENKIJOJE -
Sekhiadienį, gruodžio 13 d. anksti rytą 

Varšuvos ir kitų Lenkijos miestų gatvėse 
pasirodė tankai ir ginkluotų kareivių bū
riai. Tuo pat laiku gen, W. Jaruzelskis, 
ministras pirmininkas Ir komunistų par
tijos gen. sekretorius, pareiškė televizijo
je, kad Lenkijoje yra įvestas karo stovis 
ir krašto valdžia perėmė Valstybei gelbėti 
karo tarnyba. Profesinių sąjungų veikla 
ir vieši susirinkimai yra uždrausti. Įves
ta cenzūra ir sustabdytas susisiekimas su 
užsieniu.

Britų spaudos korespondentai pranešė 
iš Varšuvos, kad Lenkijos komunistinė 
valdžia 'įstūmė kraštą į naują politinę 
krizę, suimdama tūkstantį Solidarumo va 
dovų, aktyvistų ir disindentų. Lenkijos 
miestuose kariuomenė ir milicija stabdo 
automobilius ir tikrina dokumentus.

Gen. Jaruzelskis pasakė, kad jis nusto
jo kantrybės ir turėjo įvesti karo stovį 
„katastrofai išvengti“. Bet jis pabrėžė, 
kad Lenkija „nesugrįž prie klaidingų me
todų ir praktikų, kurios viešpatavo iki 
1980 m. rugpjūčio mėn., t.y. iki Solidaru
mo prof, sąjungų įsteigimo.

Spaudos atstovai patyrė, kad Solidaru
mo lyderis Lech Walęsa pradžioje nebu
vo suimtas. Jis neva buvo nuvežtas į 
Varšuvą deryboms su vyriausybe vesti. 
Tačiau daugumas kitų prof, sąjungų vei
kėjų bu'vo suimti.

Tie Solidarumo veikėjai, kurie pirmą 
dieną išvengė suėmimo, pranešė, kad su
darė laikiną streiko komitetą, ir kad ge
neralinis streikas bus tinkamiausias at
sakymas į valdžios smurtą. „Jokia pro- 
profesinė sąjunga ar organizacija negaili 
leisti, kad jos vadovai būtų persekiojami 
ir kad organizacijai būtų atimtos teisės 
veikti“,— sakė jų komunikatas, paskelb
tas Varšuvoje. Komunikatą pasiraiše M. 
Karpinskis. Jis sakė, kad streikas bus at
šauktas, jeigu visi suimtieji bus paleisti 
ir karo stovis atšauktas.

Gruodžio 14 d. Lenkijos karinė valdžia 
nutraukė Vakarų korespondentų telefoni
nį susisiekimą su užsieniu. Tuo pat laiku 
nukirstos ir užsienio telegramų agentūrų, 
išskyrus sovietų, susisiekimo linijos į už
sienį.

KARO STOVIS
AMERIKA (SUSTABDĖ MAISTO 

PAGALBĄ
Gruodžio 14 d. JAV vyriausybė paskel

bė, kad ji sustabdo maisto pagalbos siun
timą į Lenkiją. Pasitaręs Valstybės de
partamente, Senato užs. reikalų komiteto 
pirmininkas Charles Percy pasakė, kad 
ligi padėtis Lenkijoje paaiškės, visa mais
to pagalbos programa yra sustabdoma. 
Tas neliečia privačių siuntų.

Lenkijos vyriausybė buvo prašuisi 
šiems metams maisto produktų už 740 
milijonu dolerių, iš tos sumos prašė išsių
sti maisto tuoj pat už 200 milijonų dolerių

Apie padėtį Lenkijoje prez. Reagan,as 
kalbėjo telefonu su popiežium, kuris pra
šė maisto pagalbos Lenkijai nestabdyti.

Sužinojęs apie 'įvykius Lenkijoje, JAV 
Valst. sekretorius A. Haig nutraukė savo 
kelionę užsienyje ir tuoj pat grįžo į Va
šingtoną.
PREZ. REAGANAS PERSPĖJA RUSUS

Gruodžio 15 d. JAV prez. Reaganas 
perspėjo Sov. Sąjungą, kad bet koks jos 
įsikišmas į Lenkijos reikalus „turėtų la
bai rimtų pasekmių“.

Iš kitos pusės, sovietų telegramų agen
tūra TASS apkaltino JAV Valstybės sek
retorių A. Haigą, kad jis kišasi 'į Lenkijos 
reikalus, ir kad Amerika stengiasi laikyti 
Lenkiją anarchijos stovyje. Amerika, 
pagal TASSą, finansuoja radijo stotis 
„Laisvoji Europa“ ir „Laisvė“, kurios 
skatinančios lenkus nepaklusti karo sto
vio nuostatams ii- priešintis.

LECH WALĘSA SUIMTAS
Giruodžio 15 d. Vakarų spaudoje paskli- 

dižinos, kad Solidarumo lyderis Lech 
Walęsa yra Lenkijoje suimtas. Jis norėjęs 
susisiekti su Katalikų Bažnyčios primų 
archivyskupu Glempa.

Lenkų valdžios organai paneigė, kad L. 
Wailęsa yra suimtas, bet pastaruoju laiku 
niekas jo nematė ir niekas negalėjo pa
tikrinti, kur jis ištikrųjų yra.

Tuo tarpu Lenkijoje sklinda gandai, 
kad įvairiose vietose darbininkų strei
kai plečiasi, neatsižvelgiant į karinės val
džios draudimus. Kai kurie didieji fabri
kai yra apsupti kariuomenės ir kad kur

Santykiai su kaimynais
A. Gč. dienraštyje DRAUGAS rašo:
— JAV LB Visuomeninių reikalų taryba 

vienu iš pagrindinių savo veiklos uždavi
nių laiko santykių palaikymą su Lietuvos 
kaimyninėmis tautomis. Siekiama tad 
megzti santykius ypač su bendrą likimą 
pergyvenančiom tautom — ukrainiečiais, 
latviais, estais, prūsais ir lenkais, taip pat 
nepamirštant ir gausią mažumą žydų bend 
ruomenės. Į LB vystomus dialogus kai ku
rie mūsų išeivijos sluoksniai yra linkę kri 
tiškai žiūrėti ir LB kaltinti pamiršimu 
prieš keturiasdešimt ar daugiau metų Lie
tuvos kaimynų padarytų skriaudų. Tačiau 
LB darbuotojus tai nuo siekiamo tikslo 
neatitraukia, nes tvirtai tikima, jog pas
tangų derinimas ir savitarpė pagalba yra 
būtina bendrai kovojant prie imperialisti
nę Sov. Sąjungą.

Ryšių su Amerikos lenkais klausimu 
JAV LB-nė vadovaujasi pogrindžio „Auš
ros“ nr. 18 A. Žuvinto (slapyvardis) duo
tu atsakymu į klausimą „Kokios pozicijos 
dabar ir ateityje laikytis mums lenkų at
žvilgiu? Ar vėl skatinti neapykantą ir ne
pasitikėjimą, ar siekti didesnio suartėji
mo su šia tauta?“ Į pastatytus klausimus 
A. Žuvintas atsako: „Vienas iš pagrindi
nių tautos gyvybės bruožų yra sugebėji
mas kitoms tautoms dovanoti praeities 
skriaudas ir nepamiršti jų nuopelnų... 
Mes turime draugauti. Mes turime bend
rauti su lenkais. Turim užmiršti visas prie 
žastis, kada nors kėlusias neapykantą. 
Bet Liublino unija turi būti palaidota vi
siems laikam!“ Š.m. rugpjūčio 13 d. nau
jai paskirtas JAV LB ryšininkas Vašing
tone Viktoras Nakas ir JAV LB ryšinin
kas tarptautiniams reikalams Algimantas 
Gureckas lankėsi Amerikos Lenkų kong
reso įstaigoje Washingtone, kur su mini
mos organizacijos Washingtono atstovu 
Zdzislaw Dziekonski turėjo daugiau kaip 
valandą trukusį pokalbį. Pokalbio metu 
paliesta lenkų - lietuvių santykiai, prade
dant viduramžiais Ir siekiant šio šimtme
čio nepriklausomybės laikotarpį. Z. Dzie
konski reiškė viltį, kad rytų Europos tau
tos nekartos praeities klaidų ir ateityje 
sieks darnaus sugyvenimo. Jis norėtų ma
tyti Lietuvą atgaunant nepriklausomybę.

I Jis taip pat sutinka, kad Vilnius turėtų 
' priklausyti Lietuvai.

LB-nės atstovus nustebino Z. Dziekons- 
kio turima informacija ir gilus susirūpini
mas dėl lietuvių kalbos Seinų bazilikoje. 
Jo nuomone, yra būtina surasti teigiamą 
šiam klausimui sprendimą, nes dabartinę 
situaciją išnaudoja komunistai, lietuvių 
kovą už savo kalbos teises panaudodami 
dviejų tautybių tikintiesiems vienus prieš 
kitus kurstyti. Šis klausimas Amerikos 
Lenkų kongresui rūpi, ir jo pareigūnai 
yra padarę atitinkamas intervencijas Len 
kijoje ir Romoje, tuo siekdami atitaisyti 
lietuviams daromą skriaudą. Dziekonskio 
žiniomis Šv. Tėvas ir jo artimi patarėjai 
Seinų problemą žino ir ruošiasi ją spręsti, 
tačiau pasikėsinimas prieš popiežių visą 
reikalą atidėjo. LB atstovai savo ruožtu 
atpasakojo išeivijos lietuvių tarpe esantį 
susirūpinimą ir reiškė viltį, kad klausi
mas bus skubiai išspręstas.

LB-nės atstovai painformavo apie JAV 
LB-nės vardu padarytus ėjimus valstybės 
departamente Lenkiją ištikusios krizės 
klausimu. Amerikos lietuviai solidarizuo
ja su demokratėjimo siekiančia lenkų tau
ta ir tikisi, kad tai turės įtakos ir laisvės 
siekiančiai lietuvių tautai. Dziekonski už 
Intervenciją valstybės departamente nuo
širdžiai padėkojo. Moralinė parama lenkų 
tautai šiuo metu yra ypač svarbi. Padėtis 
Lenkijoje yra labai rimta.

Toliau A'.g. Gureckas kalbėjo su Zdisla- 
wa Dziekonskiu apie pagalbą sovietų kali
namam doc. Vyt. Skuodžiui.

UŽTERŠTI (PLIAŽAI
Prie Klaipėdos uosto sudužusio tanklai

vio krovinys pasklido po visą pajūrį. Dau- 
gausiai nukentėjo Melnragės ir Girulių 
pliažai. Nemažai nukentėjo ir kopos nuo 
praūžusio uragano. Pliažai beveik ištisai 
užkloti mazuto sluoksniu. Didžiulės ban
gos kai kur persirito per kopas ir ten taip 
pat prinešė mazuto. Ties Melnragės gy
venviete surinktas mazuto ir smėlio miši
nys norima išvežti specialų sąvartyną įre
ngtą už miesto.

buvoglrdimi šūviai.
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ALEKSANDRAS FLEMINGAS
ANTIBIOTIKŲ (TĖVAS

Antibiotikai — mikroorganizmų išskiria 
mos medžiagos, slopinančios, ardančios ar
ba naikinančios kitus mikroorganizmus 
— šiandieninėje medicinos praktikoje lai
komi pagrindiniais vaistais. Pirmąjį anti
biotiką — peniciliną — 1928 m. atrado 
anglų mokslininkas Aleksandras Flemin- 
gas.

A. Flemingas gimė 1881 m. rugpjūčio 6 
d. Škotijoje, neturtingo fermerio šeimoje. 
Studijavo mediciną Londono Saint Mary 
ligoninės Medicinos mokykloje. 1906 m. 
ten pat pradėjo mokslinį darbą Skiepijimo 
skyriuje, kuriam vadovavo garsus bakte
riologas Almrotas Raitas.

Per Pirmąjį pasaulinį karą Flemingas in 
tensyviai ieškojo būdų, kaip gydyti duji
nės gangrenos infekciją. Tais laikais ne
buvo nei imunologinių, nei chemioterapi- 
nų priemonių nuo infekcinių ligų. Flemin
gas atkakliai ieškojo biologiškai aktyviųjų 
antibakterinių medžiagų, kurios galėtų nu
kenksminti infekcijos sukėlėjus. Ir štai 
1928 m. rugsėjo 3 d. Flemingas atsitiktinai 
pastebėjo vieną reikšmingą faktą. Tuo 
metu jis augino agaro terpėje vieną sta
filokokų štamą (tai bakterijos, sukelian
čios, be kita ko, ir pūlinius). Augindamas 
šias bakterijas, jis ketino mikroskopiškai 
ištirti kolonijų išorės pažymius. Tam rei
kėjo nuimti Petrio lėkštelių dangtelius, 
todėl per visą stebėjimo laiką agaro pa
viršių veikė nesterilus laboratorijos oras. 
Baigęs bandymus, Flemingas išvyko atos
togauti. Apkrėstos Petrio lėkštelės liko ant 
laboratorijos stalo. Grįžęs maždaug ipo ke
turių savaičių, jis nustatė, kad vienoje 
lėkštelėje stafilokokų kolonijos, buvusios 
pelėsių kaimynystėje, ištirpo. Šis faktas 
ne kartą buvo pastebėtas bakteriologinė
se laboratorijose ir anksčiau prieš Flemin
gs tačiau tik jis padarė teisingą išvadą, 
kad pelėsis (Penicillium notatum) išski
ria kažkokią medžiagą, kuri ardo bakte
rijų ląsteles. šią medžiagą jis pavadino pe
lėsinio grylbelo vardu — penicilinu. Jis 
atskyrė pelėsinį grybelį, augino jį toliau 
ir nustatė, kad kultūros tirpalas slopina 
įvairių bakterijų augimą. Flemingas pra
dėjo bandyti peniciliną, darydamas ekspe
rimentus su laboratoriniais gyvuliais. Jis 
įšvirkdavo pelėsio kultūros tirpalo ir svei
koms pelėms. Nebuvo pastebėta jokio ša
lutinio nuodingo poveikio gyvuliams. Da
bar svarbiausias tikslas buvo ekstrahuoti 
iš mitybinės terpės,iš valyti, koncentruoti 
ir stabilizuoti labai jautrų ir nepatvarų 

peniciliną, kad jis tiktų žmonėms gydyti. 
Tam reikėjo išsamių tyrimų. Didžiausia 
kliūtisbuvo ta, jog A. Flemingo vadovas, 
A. Raitas, buvo kitos nuomonės: anot jo, 
bet koks gydymas nuo bakterijų turėtų 
būti grindžiamas tiktai skatinant paties 
organizmo imunitetą, o ne chemioterapi- 
niais metodais, ši aplinkybė ir nulėmė tai, 
kad Flemingui teko nutraukti penicilino

tyrimus. Vis dėlto, prieš užbaigdamas sa
vo darbus, 1929 gegužės 10 d. žurnale 
„Eksperimentinė patologija“ jis pranešė 
apie savo rezultatus tiriant peniciliną. Tik 
tai po dešimties metų Flemingo straipsnis, 
parašytas 1929 m., atsitiktinai pakliuvo į 
rankas biochemikui Ernstui Borisui Chai- 
nui ir chemikui Hovardui Florey. Flemiri- 
go pranešimas paskatino juos karštligiš
kiems ieškojimams. Prie Chain ir Florey 
prisidėjo dar ir mikroanalizės sperialistas 
G. Hytlis, ir per dvejus metus jiems pavy
ko išskirti iš Penicillium notatum gryną 
peniciliną, jlį išvalyti ir stabilizuoti. Ir štai 
194.1 m. vasario 12 d. Oksfordo universi
teto klinikoje pirmą kartą atsirado gali
mybė gydyti penicilinu stafilokokais ap
krėstą žmogų. Pirmosios injekcijos buvo 
padarytos vienam Londono policininkui. 
Jam grėsė mirtis nuo sunkaus kraujo už
krėtimo ir gydytojai jau laikė jį beviltiš
ku ligoniu. Po kelių dienų mirtinas ligonis 
beveik pasveiko. Deja, penicilinos atsar
gos baigėsi, ir pacientas be „stebuklingų 
vaistų“ atkrito ir mirė. Tačiau nuo tada 
jau tapo neįmanoma sustabdyti pergalin
go penicilino žygio.

Svarbiausia buvo pradėti gaminti peni
ciliną pramoniniu būdu, kad prireikus vi
sada jo būtų pakankamai. Kad būtų ga
lima peniciliną gaminti pramoniniu mas
tu, reikėjo pirmiausia surasti tokius gry
bų štamus, kurie gamintų daug daugiau 
penicilino negu nekultūrintas štamas. Pa
vyzdžiui, vieno paciento gydymui kadaise 
buvo pagaminama ir perdiibama 1000 1 
kultūros, šiandien didelio produktyvumo 
štamai viename litre mitybinės terpės ga
mina apie 30 g penicilino (anksčiau — tik 
50 mg), tik JAV, bet ir Anlijoje imta in
tensyviai ieškoti penicilino vaistų masinės 
gamybos būdų. Netrukus dideli kiekiai an 
tibiotiko pasirodė rinkoje.

Už nuopelnus, ieškant penicilino ir pa
naudojant jį gydymui, A. Flemingui drau
ge su E. Chain ir H. Florey 1945 m. buvo 
suteikta Nobelio premija medicinos srity
je.

Po šio apdovanojimo Aleksandrui Fle
mingui šlovės nestigo. Jis daug keliavo ir 
skaitė pranėšimus.

Aleksandras Flemingas mirė 1955 m- 
kovo U d. nuo širdies ligos.

Šiandien pramoniniu mastu gaminama 
apie šimtą įvairių antibiotikų, tačiau pe
nicilinas, Flemingo atrastasis ir Dr. E. 
Chain bei Sir Howard Florey pagamintas 
pirmasis antibiotikas, pasižymįs puikio
mis terapinėmis savybėmis ir lengvai įsi
savinimas, net ir dabar, po 40 metų, la
biausiai vertinamas iš visų antibiotikų. 
Ilgainiui pusiau sintetiniu būdu sukurta 
daugybė penicilino atmainų, kurios geba 
sunaikinti dar daugiau įvairių infekcijos 
sukėlėjų, netgi penicilinui atsaparius mik
roorganizmus. (M ir G)

JAV {KONGRESO LEIDINYS APIE 
DISIDENTIZMĄ LIETUVOJE

Washingtone išėjo JAV Kongreso leidi
nys, „Religinis ir tautinis dlsidentizmas 
Lietuvoje“, kuriame aprašomi Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisijas 
Išių metų rugipiūčio mėnesį pravesti ap
klausinėjimai apie Helsinkio susitarimų 
vykdymą Lietuvoje. Leidinyje randame 
Vlado Šakalio, kun Kazimiero Pugevičiaus 
ir Rimo Česonio pasisakymus. Taip pat 
spausdinami Amerikos lietuvių organiza
cijų pareiškimai. Apie padėtį Lietuvoje 
pasisako JAV Valstybės Departamento bei 
Kongreso atstovai. Pateikiamas Lietuvos 
pogrindžio leidinių sąrašas, aprašomas 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komitetas ir Lie 
tuvos Helsinkio Grupė. Ypač daug dėme
sio Skiriama Vytautui Skuodžiui, kinio 
Čikagoje išrašytų gimimo metrikų nuo
trauka užpildo paskutinį leidinio puslapį.

Valstybės Departamento pareiškime ra
šoma, kad žmogaus teisių padėtis Pabalty 
je šįmet pablogėjo. Ypač pabrėžiamas Lie
tuvos Helsinkio Grupės narių persekioji
mas. Pareiškimas baigiasi šiais žodžiais: 
„Valstybės Departamentas ir toliau ste
bės žmogaus teisių padėtį Lietuvoje ir ki
tose Pabalti jos šalyse ir vis mėgins viso
kiais būdais palengvinti kančias tų asme
nų, kurie persekiojami ir kalinami už tai, 
kad jie gina Helsinkio Baigminiame Akte 
aptartas žmogaus teises ir pagrindines 
laisves“.

Kongreso leidinyje išspausdintas ir VL 
IKO pirmininko Dr. K. Bobelio pareiški
mas, kuriame jis rašo, kad „padėčiai Lie
tuvoje aptarti nepakanka ,disidentizmo‘ 
termino. Ten opozicijos ir pasipriešinimo 
sąjūdis yra visos tautos masto ir apima 
visą galimybių skalę. Lietuviai žino, kad 
jie savita tauta, didžiuojasi savo ilgalaike 
valstybingumo tradicija, ir tebesitiki su
sigrąžinti savo nepriklausomybę“.

Dr. Bobelis primena, kad Lietuvos po
grindžio spauda yra, pagal gyventojų skai 
čių, pati gausiausia visoje Sovietų Sąjun
gos kontroliuojamoje Europos dalyje. Ko 
va už religijos laisvę yra svarbi lietuvių 
tautinės rezistencijos dalis. Taip pat svar
bi kova prieš „kultūrinį genocidą“ — 
Maskvos sistemingas pastangas paversti 
lietuvių tautinę kultūrą svetima mišrūne. 
Maskvinės politikos ginklai yra „cenzū
ra, izoliacija, neapykanta užsienio kultū
rai bei rusifikacija“.

„Lietuvos ir lietuvių neįmanoma supras 
ti, jei į juos žiūrėsime kaip į „Tarybų Są
jungos dalelę“ ar „etninę mažumą Rusi
joje“. Lietuvą reikia vertinti visos Rytų 
Europos kontekste, kaip valstybę, kurios 
laisvę ir nepriklausomybę tik laikinai per
traukė neteisėta okupacija ir įjungimas į 
Sovietų Sąjungą. Lietuvos pogrindžio spau 
dos gyvybingumas panašus, kaip Čekoslo
vakijoj; jos ginkluotos rezistencijos pasi
reiškimai iššaukia palyginimą su Veng
rijos o visos tautos remiamas laisvės są
jūdis tam tikrais atžvilgiais primena Len
kiją“,, JAV Kongreso leidinyje tvirtina 
Dr. Babelis. (Elta)

RODYS (ŽEMĖLAPIUOSE BALTUOS 
SIENAS

Jungtinis Amerikos Baltų komitetas ga
vo raštą iš Valstybės departamento Balti
jos reikalų pareigūnės Midred Patterson, 
kuri pranėša, kad ateity visi Valstybės 
departamento žemėlapiai rodys Baltijos 
valstybių ribas, kokios jos buvo prieš so
vietų okupaciją. Prie žemėlapių visada 
bus pridėta, kad Amerika nepripažįsta so
vietų okupacijos.

Po nuolatinio Jungtinio Baltų komiteto 
spaudimo, departamentas geografams nu
rodė tris sprendimus. Visos ateities „The 
Status of the World Nations“ laidos ir visi 
kiti didesnio mastelio Valstybės departa
mento žemėlapiai rodys nepriklausomų Es 
tijos, Latvijos ir Lietuvos sienas. Pareiš
kimas, kad Amerika nepripažįsta Baltijos 
valstybių okupacijos, bus aiškiai pridėtas 
arti jų vietos žemėlapyje ir bus tiek ryš
kus, kiek įmanoma, šios politikos taisyk
lės bus išsiuntinėtos visoms JAV vyriau
sybės žemėlapių agentūroms, sakoma de
partamento rašte. (D.)

ARGI TAI (PROBLEMA?
Taupant medieną, gyventojams kurui 

skiriama durpių. Tad spalio 28 dieną man 
teko nuvažiuoti į Ežerėlio durpių pramo
nės įmonę.

Ten buvau septintą ryto. Kai kas jau 
laukė net nuo keturių. O tie, kas negavo 
durpių praėjusią dieną, kantriai pralaukė 
naktį.

Vis dėlto mūsų kantrumas liko neįver
tintas. Darbo metu gyventojams tądien nė 
nebandė skirti durpių. Pagaliau paklau
sėme: ar verta laukti! Išgirdome aiškiausią 
atsakymą:

— Tai važiuokit namo...
Prastypsoję darbo laiko valandas, mūsų 

sunkvežimių vairuotojai važiuoja namo, 
o mes patys — į kuro realizavimo konto
rą pratęsti dokumentų kitai dienai.

Kitą dieną — vėl tas pat. Spalio 28 die
nos vakarą, pradingus dokumentus tvar
kančiai darbuotojai, kreipėmės į įmonės 
direktoriaus pavaduotoją, žmonės paga
liau gavo kurą.

Deja, džiaugėmės neilgai. Kurui skirti 
briketai kaip mat sutrupėjo.

Tokias problemas mano manymu, ne 
taip sunku išspręsti.

E. IGriškaitienė
Šakių rajono Slavikų kolūkio 
Šilgalių brigados laiškininkė

KUR GAUTI ELEKTRINIŲ {BOTAGŲ
Prieš keletą metų mūsų ūkis iš rajoni

nio gamybinio susivienijimo gavo elektri
nių botagų. Tai palengvino fermų darbuo
tojų darbą.

Tačiau štai jau kuris laikas elektrinių 
botagų nebegauname. Kreipėme į rajoninį 
gamybinį susivienijimą, ir čia sakosi ne
begauna. Tiesa, veterinarinė vaistinė jų 
gauna, tačiau taip mažai, kad užtenka vos 
keletui ūkių.

Taip kraunant realizuojamus gyvulius 
į autofurgonus, kas ketvirtį sveriant per- 
varymul esame priversti naudoti lazdas. 
Vargsta darbininkai, kankinami gyvuliai.

Galbūt elektrinių botagų nepakankamai 
gamina? J. Jočys

Rokiškio rajono Onuškio tarybinio 
ūkio skyriaus vedėjas

BIRŽŲ PILYJE
Restauruotoje Biržų pilyje įrengtas kraš 

totyros muziejus ir .viešoji biblioteka. Pa
gal arch. E. Purlio projektą jau atnaujin
ti mūro skliautai. Biržų pilis netrukus at
gaus savo pirmykštį vaizdą.

LAIŠKAS VALST. LAIKRAŠČIO 
REDAKCIJAI

Mes — darbininkės, mes — šeimininkės, 
mes — motinos. Užtat ir jautriau, ir pik
čiau kalbame apie buitinius rūpesčius, ku
riems sprendimų nesurandame. Sakysim, 
iki šiol neišspręsta sodybinių sklypų pro
blema. Gyvename kaime, esame žemės 
ūkio darbuotojai, o net svogūno laiško ar 
kito žalumyno neturime kur užsiauginti. 
Gyvename ant žemės ir liekame be žemės, 
be daržo, be uogakrūmio. Beje, daugelis 
gyvenančių bendrabutyje, nei miške pri
rinktų uogų ar grybų atsargų neturim kur 
padėti, nes nėra rūsių.

Mūsų įmonės darbuotojai visą darbo die 
ną praleidžia įmonėje. Po darbo skubame 
į Krekenavos parduotuvę nusipirkti mais
to produktų. Bet neretai nebegauname bū
tiniausių dalykų. Juo labiau, kad eilės su
sidaro didelės. Kai diena iš dienos šitaip, 
pasidaro didėlis vargas.

Ar negalėtų Panevėžio rajkoopsąjunga 
organizuoti prekybą produktais pačioje 
įmonėje? Pietų pertraukos metu arba po 
darbo įsigytume reikalingų prekių. Labai 
pageidaujame ir kulinarijos gaminių bei 
pusfabrikačių...

Panašiai su medikamentais. Vaistinė 
baigia darbą tuo pat metu, kaip ir mes. 
Įmonėje reikia medicinos punkto.

Visa tai lyg ir nedidelės problemos. Ta
čiau mums, moterims, jos gadina nuotaiką, 
trumpina laisvalaikį, kurį norėtume ati
duoti vaikams, knygai ar įdomaus rengi
nio organizavimui.

D. Marčiučkienė
Moterų tarybos pirmininkė

IR LIETUVOJE BŪNA PROBLEMA: 
NORIU VESTI, BET...

Gertb. redakcija! Gal ir juokingas pasi
rodys jums mano laiškas, bet ilgai svars
tęs ryžaus parašyti, kas „guli ant širdies“.

Nesu gražuolis — toks, kokių tarp me
chanizatorių dauguma. Man trisdešimt 
dveji metai, tačiau ligi šiol šeimos nesu- 
kūriau. Ne, ne todėl, kad jos nenorėčiau. 
Su pavydu žiūriu, kaip mano bendraam
žiai veda savo atžalas į kolūkio darželį, 
kaip prie jų namų krykštauja vaikai. Vis 
dažniau išgirstu pašaipų žodį „senbernis“. 
Mama, Ir ta prikiša, kad esu nevykėlis, 
kad jai seniai ne pagal jėgas namų ruoša.

Pasiguodžiu tuo, kad kolūkyje ne aš vie 
nas senberniauju. Maža merginų kolūkyje.

Mūsų ūkis priemiestinis, tad kolūkio 
pirmininkas mums pusiau rimtai, pusiau 
juokais meta:

— Ko snaudžiat, vyrai? Vežkit mums 
marčias iš miesto.

Neslėpsiu, buvau susiradę miestietę. 
Patiko jai mūsų dviaukštis namas, gėlynas 
prie jo, „Žiguliai“ garaže, šviežias pienas 
su medum, bet kai pakviečiau su kauptu
ku paravėti runkelių, suraukė nosį, girdi, 
pašiunps rankos ir siuvykloj šilkų nesu- 
čiupinėsianti. Nenorėjo ji ir kitų darbų 
dirbti. Tvarte jai trošku, o ir aš pats jai 
nafta atsiduodantis. Kalbino, kad persikel 
čiau į miestą. Atsisakiau. Taip ir atsisvei
kinom su Birute.

Kiti mano draugai šią problemą išspren 
dė paprastai — paliko kolūkį, išvyko i 
miestą ir ten vedė. Aš taip padaryti nega
liu. Argi tam mane augino mama, kad aš 
ją senatvėje palikčiau, argi tam ūkyje 
stačiaus namą, veisiau sodą, kad visa tai 
palikčiau? Pagaliau aš esu kaimo išaugin
tas, ir man čia viskas miela, sava. Aš ge
rai uždirbu, turiu mechanizatoriaus spe
cialybę. Turėčiau šeimą, galėčiau sakyti
— esu laimingas.

Anksčiau buvo madoje piršliai. Jie pa
dėdavo kurti šeimas. Atgyveno tokia for
ma. Piršliai dabar dažnai už vestuvių sta
lo susipažįsta. Buvau tokiose vestuvėse ir 
nejučia pagalvojau: ne prošalį būtų ir da
bartiniais laikais turėti gerą piršlį. Gal 
kitame, tolimesniame kolūkyje daugiau 
merginų yra, gal ūkio vadovai sugeba taip 
tvarkyti, kad ir vyrų, ir moterų netrūksta.

Kai pagalvoju, kad prabėgs dar metai 
kiti ir mano gyvenime niekas nepasikeis
— liūdna pasidaro. Nežinau, gal dėl to 
kiek ir pats kaltas, gal per daug darbo 
žiūrėjau, per mažai pasižmonėdavau. O 
gal dar nusišypsos laimė?

Suprantama, adreso savo parašyti ne
galiu. Kai kam gali atrodyti, kad pasirek
lamuoti noriu. O aš noriu tik vieno — kad 
ir kiti pasidalytų mintimis, ką daryti, kad 
ūkiuose netrūktų ir merginų, ir vaikinų.

Simas J.
Alytaus rajonas (V.L.)
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AUKOS TAUTINĖS IPARAMOS FONDUI
Kalėdų švenčių proga TPF aukojo:

M. Rimdzevičiene £5.00
J. Bliūdžius £5.00
Škotijos Lietuvių Soc. klubas £50.00
S. Pučinskienė £5.00
O.J. Benderiai £10.00

Viso £75.00
Nuoširdžiai dėkoja

T.P.F. Valdyba

KUN. J. KUZMICKIS .SVEIKSTA
Prieš porą savaičių sunegalavęs mūsų 

bendradarbis kun. J. Kuzmickis, jau iš
ėjo iš ligoninės ir šiuo metu yra išvykęs 
lį poilsio namus pajūryje.

■Redakcija nuoširdžiai linki jam kuo 
greičiau pasveikti.

S. BOSIKIS LIGONINĖJE
Ruošiant šį numerį staiga susirgo ir bu

vo išvežtas 'į ligoninę mūsų spaustuvės li
notipininkas Stasys Bosikis. Tas sutrukdė 
laikraščio spausdinimą.

Linkime mūsų bendradarbiui greičiau 
pasveikti1.

Red..

Londonas
PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Kalėdų vidurnakti bus Bernelių Mišios.
Kalėdų rytą Mišios kaip ir kiekvieną 

sekmadienį: 9 ir 11 vai.
Kalėdų II-ją dieną (neprivaloma šven

tė) šv. Mišios bus 11 vai.
Naujųjų Metų dieną šv. Mišios-U vai. 

Anglijoje neprivaloma kaip bažnytinė 
šventė.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Ketvirtadienį, gruodžio 31 d. Lietuvių 

Namuose ruošiamas linksmas Naujųjų 
Metų sutikimas su šokiais ir skaniais už
kandžiais. Viskas už 5 svarus kiekvienam 
svečiui.

Užsirašyti iki gruodžio 28 d. tel. 727 
2470.

NAUJŲJŲ METŲ (SUTIKIMAS SPORTO 
IR SOC. KLUBE

Klubas rengia Naujųjų Metų sutikimą 
gruodžio 31 d. klubo patalpose 345a Vic
toria Park Rd., E9 Pradžia 8 vai. vak.

Įėjimas £1.50, užkandžiai veltui.
Kviečiame londoniečius atsilankyti į 

lietuvišką šeimyninį N. Metų sutikimą.
Klubo, valdyba

ARKIVYSKUPO J.V. BULAIČIO 
PAGERBIMAS

Sausio 24 d. 2 vai. Sporto ir Soc. klubo 
salėje (345a, Victoria Patik Road., E.9) 
bus arkivyskupo J.V. Bulaičio pagerbimo 
pietūs.

Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai I 
užsisakyti vietaspaskambinant tel. 739-' 
8735 klebonijon.

Tą pat dieną 11 vai. Lietuvių bažnyčio
je naujasis arkivyskupas atnašaus šv. Mi
šias.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Caracas universiteto siųstas, Londonan 

tarnybos reikalais atvyko dr. Algis Jalo- 
veckas. Būdamas Lietuvių namuose sve
čias įsigijo Nidos leidinių ir paliko pini
ginę paramą spaudai.

ANTROS LAIDOTUVĖS BULAIČIŲ 
ŠEIMOJE

Gruodžio 10 d. mirė Kristinos Bulaity- 
tės vyras Antanas Montagnani, 50 metų. 
Našlė liko su penkiais vaikais. Jauniau
sias dar neturi pilnai dviejų metų.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0l> 
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.

MIRUSIEJI
Gruodžio 13 d. Londone mirė 85 metus 

sulaukusi Marija Dzonkuvienė. Paliko 
liūdinčias 3 dukteris.

Gruodžio 15 d. Lietuvoje palaidotas 
Stasio Kasparo tėvas Pranas Kasparas, 
sulaukęs 90 m. amžiaus. Jis gyveno Vai
guvoje, Kelmės raj.

MIRĖ J. (KRŪMINIS
Gruodžio 11 d. Dunstable, Beds., mirė 

Jonas Krūminis, 68 m. Jo laidotuvės iš Lie 
tuvių bažnyčios Londone buvo gruodžio 
18 d. Velionis buvo D.B. Lietuvių S-gos 
didis geradaris.

KALĖDINIS (POBŪVIS
■Rytų Europos egzilų organizacija Lon

done — European Liaison Group — gruo
džio 16 d. Latvių Namuose suruošė Kalė
dinį pobūvį, pakviesdama apie 50 svečių, 
anglų ir kitų tautų visuomenės veikėjų.

Lietuviams šioje grupėje atstovauja Z. 
Juras.

Bradfordas
ŠVENČIŲ PROGRAMA „VYČIO“ 

KLUBE
Pirmą ir antrą šv. Kalėdų dienas klu- 

nariams, nariams rėmėjams ir svečiams 
bus duodamos dovanėlės-bilietukai ne
mokamam išgėrimui įsigyti.

Antros Šv. Kalėdų dienos vakare ne
mokami užkandžiai ir norintieji galės pa
sišokti.

Senus metus palydint — Naujų Metų 
iš vakarėse bus muzika šokiams, nemoka
mi užkandžiai ir Naujų Metų tostas!

Maloniai kviečiame gausiai atsilanky
ti!

„Vyčio“ klubo valdyba

Derby
ATSISTATYDINO A. KULIKAUSKAS
A. Kulikauskas pranešė, kad jis atsista

tydino iš DBLS Derbio skyriaus sekreto
riaus pareigų ir iš skyriaus valdybos.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

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

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. Mubas 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

MENO IR PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Filatelistų Draugijos „Vilnius“ iniciaty

va surengta meno ir pašto ženklų paroda 
įvyko lapkričio mėn. 21 d. Mančesterio 
(lietuvių klube, Kariuomenės Šventės mi
nėjimo proga.

Meno veikėjo K. Steponavičiaus supa
žindinti su Britanijos lietuviais jau nebe
reikia — savo lietuviška sodyba, unikalio
mis tautiškomis juostomis, audiniais, li
nų pavyzdžiais jis jau yra garsus ir vi
siems gerai žinomas. Medinis lietuviškas 
vežimėlis Poškaus rankomis padarytas 
taip pat daug dėmesio pritraukė. Su savo 
darbais pirmą kartą Mančesteryje pasiro- j 
dė R. Popikienė ir jos meniški kūriniai iš

kiaušinių kevalų ir skardos gabalėlių tik
rai visus sužavėjo.

Bet parodos centre buvo pirmutinis Man 
česteryje, ir greičiausia visoj Anglijoj, lie 
tuvių filatelistų pašto ženklų išstatymas, 
kuris tikrai visus, net ir pačios Draugi
jos narius, maloniai nustebino. Pats pa
rodos paruošimas, eksponatų išstatymas ir 
jų kokybė visiems įrodė kad Draugija, 
nors ir maža skaičiais, turi savo eilėse fi
latelistų kurie gali didžiuotis savo rin
kinių kokybe, šia proga taip pat reikia 
paminėti eksponatų rėmus už kurių paga
minimą Draugija labai dėkinga P. Popikai.

Parodoje A. Jakimavičius parodė dalį 
savo Amerikos pašto ženklų rinkinio su 
įdomiais JAV Nepriklausomybės paminė
jimo blokais, R. Popikienė rodė kelius la
pus Lietuvos oro pašto ir Anglijos Kara
lienės Karūnavimo Sidabrinio Jubiliejaus 
pašto ženklų, o S. Lauruvėnas visus suža
vėjo savo spalvotomis pilnomis Floros ir 
Faunos p. ženklų serijomis. Nereikia pa
miršti ir H. A. Vaines Lietuvos pašto ženk 
lų išstatymo, kurių tarpe buvo patys pir
mieji primityvūs 1919 metų ir patys pa
skutinieji 1940 metais išteisti lietuviški 
pašto ženklai. Bet gal būt pati didžiausia 
parodos staigmena buvo K. Minuto Švedi
jos pašto ženklų išstatymas kuris savo 
kokybe garbingą vietą užimtų, bet kokioje 
Britanijos pašto ženklų parodoje.

Šiame Draugijos pasirodyme labai svar 
bią vietą užėmė V. Motuzos Lietuvos pi
nigų - monetų rinkinys, kuriame gal būt 
garbingiausią vietą užėmė kelios 16-to 
šimtmečio Vyčiu pasipuošusios monetos.

Parodą aplankė gražus lietuvių būrelis, 
jų tarpe DBL Sąjungos pirmininkas Z. 
Juras.

Nėra abejonės, kad savo pirmąją pašto 
ženklų paroda Lietuvių Filatelistų Drau
gija „Vilnius“ gali teisėtai didžiuotis.

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. Šluom 
jį prisiminsime ir pagerbsime.

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

Įėjimas veltui.
Sk. Valdyba

Belgija
MIRĖ IA. (RIMKUS

■Gruodžio 12 d. Liege ligoninėje mirė A. 
Rimkus.

Vokietija
ADVENTO (VAKARONĖ HAMBURGE
Kaip kiekvienais metais,, šiemet gruo

džio 11 dieną, Hamburgo Lietuvių Centro 
patalpose, Hamburgo Lietuvių Moterų 
Klubas suruošė advento vakaronę.

Vadovaujant energingai klubo pirmin
inkei — Theresei Lipšienei, klubo narės 
iš suneštų maisto produktų paruošė įvai
rių valgių ištaikingą vakarienę.

Pasisotinę klubo nariai ir Svečiai, va
dovaujant kun. dek. V. Šarkai, iš naujo 
kun. Senkaus giesmyno, pagiedojo adven
tinių iir kalėdinių giesmių. Mažieji daly
viai dūdelėmis ir birbynėmis, solo ir su
tartinai, dūdavo daineles ir giesmes. Bu
vęs Kauno ir Klaipėdos dramų aktorius— 
Albinas Gedvilą padeklamavo savo kū
rybos ilgesnį eileraštį „Varpai“. Jis turi 
sukaupęs ir daugiau savo kūrybos, bet 
kažkodėl jos spaudai nepateikia.

Hamburgo Moterų Klubo narės kiek
vieno menesio paskutinį trečiadienį su
sirenka į Hamburgo Lietuvių Centrą, 
Holzdamm 22, išpildo įvairią smulkesnės 
apimties programą, čia jos pasikalba, pa
sitaria kaip toliau pagyvinti savo veiklą, 
atlikti užibrėžtus užsimojimus.

I.. Sragausk'is

LOS .ANGELES TEISMO NUOSPRENDIS
Los Angeles teismas, JAV, nuteisė kalė

jimu iki gyvos galvos Amerikoje gyvenan 
tį lenką Marian Zacharską, kuris bandė 
parduoti komunistų bloko valstybei JAV 
gynybos paslaptį.

SACHAROVŲ (LAIMĖJIMAS
Dr. A. Sacharovo žmona Elena Bonner, 

grįžusi iš Gorkio į savo būtą Maskvoje, 
pasakė, kad jų marti Liza Aleksejeva ga
vo dokumentus kelionei į užsienį ir gruo
džio 18 d. išskris į J.A.V. Reikalaudami 
valdžios leidimo Lizai Aleksejevai išva
žiuoti pas jos vyrą, Sacharovai badavo 17 
dienų ir nustojo daug svorio.

E. Bonner pasakė spaudos koresponden
tams, kad paskelbę bado streiką jie laimė
jo netik sau asmeniškai. „Viso pasaulio 
dėmesys buvo atkreiptas į kovą dėl žmo
gaus pagrindinės teisės: laisvės pasirink
ti sau gyvenamąją vietą“.

Skautiškuoju keliu
Naujųjų Metų angoje vyksta Lietuvių 

Skautų Sąjungos korespondencinis suva
žiavimas. Jis ne tik nusistovėjusios tvar- 
kos-kas trys metai, bet ir statuto sankcio
nuotas, kaip kaip greitasis traukinys rieda 
pirmyn. Suvažiavimo būstinė su LSS Su
važiavimo prezidiumu randasi JAV.

Į Suvažiavimą yra užsiregistravę 584 
nariai iš šešių kontinentų. Iš Europos už
siregistravo 8 skautininkai ir į LSS Euro
pos Rojono Vado pareigas, mūsų posėdyje 
pakviesti-išrinkti du kandidatai: ps. E. 
Šova ir ps St. Br. Vaitkevičius. Neužilgo, 
paaiškės suvažiavimo ir LSS Vyriausios 
Vadovybės organų rinkimų rezultatai.

(Lietuviškosios skautyfoė)s pirmūnas 
v. s. Petras Jurgela, gyvenantis JAV, rug
sėjo mėn. atšventė 80-jį gimtadienį. Sukak
tuvininką sukakties proga sveikino ir JAV 
prezidentas Ronald Reagan su ponia. Taip 
pat gautasPopiežiaus palaiminimas gražių 
spalvų lietuviškai išrašytas diplomas. Šį 
■diplomą teikėsi atsiųsti J.E. vyskupas s.dr. 
Antanas Deksnys.

V. s. Antanas Saulaitis, gyvenas JAV, 
kuris visą savo gyvenimą buvo visa širdi
mi atsidavęs skautybės idėjai, rugsėjo 
mėn. atšventė 75-ių metų gimtadienį, savo 
šeimos - v.s. kum. Antano šaulaičio dukros 
Marijos Stankienės ir žento ratelyje. V.s. 
A. Šaulaičio sveikata nevisai stipri, bet tu
ri vilties, kad sustiprės.

„Budėkime“ redaktorius ps. Eimutis 
Šova, gruodyje švenčia 50-jį gimtadieni. 
Sukaktuvininkams linkime ilgų, sveikų ir 
darbingai - kūrybingų metų.

Lietuviškos Skautybės Fondas, kuris 
prieš penkius metus buvo v. s. A. Šaulaičio 
sumainytas ir įsteigtas, jau džiaugiasi ir 
didžiuojasi penkerių metų vaisiais. LS 
Fondo bendradarbių rėmėjų duosnumu, 
pasiekęs penkiasdešimt devynius tūkstan
čius dolerių, priešakyje su veikliuoju v. s. 
Česlovu Kiliuliu - LS Fondo valdybos 
pirmininku. Iš palūkanų 1976 - 1980 m. 
laikotarpyje 12,982.74 doleriai perduoti 
LSS Tarybos Pirmijai, kurį skiria ruošia
moms Pirmijos ir Seserijos knygoms; 
„MŪSŲ iSKAUTYBĖ“ ir „SESĖ, BUDĖK“. 
Taip pat ir skautų vadų lavinimui ir ra
jonams. Anglijai yra paskyrta 300 dolerių 
skautiškai veiktai ir 50 dolerių mūsų „Bu
dėkime“ leidinėliui. Skautiškai dėkojame.

LS Fondo Valdyba dėkoja visiems Fondo 
rėmėjams už parodytą gerą širdį, ir prašo 
ir toliau Fondo nepamiršti. LS Fondas iš 
palūkanų galės suteikti paramą 1983 m. 
Jubiliejiniei skautų stovyklai ir 65-rių 
metų Lietuvių Skautų Sąjungos veiklos 
atžymėjimui. Lietuviškosios Skautybės 
Fondą, švenčiantį pirmą penkmetį, sveiki
nam!

LS Fondo atstovas Anglijoje: J. Mas- 
lauskas.

Miško ženklo kursai. Apie Miško ženklo 
kursus jau esate girdėję, tai aukštesnio 
lygio kursai, vyresniems vadovams - skaui. 
tininkams. Juos pradėjo skautybės kūrėjas 
lordas Baden - Powell 1919 m. Gilwellio 
parke, Anglijoje. 1948 m. jie pirmą kartą 
buvo pravesti JAV. Lietuvoje miško ženk
lo kursų nebuvo, tad mūsų skautininkai 
tuos kursus lankyti vykdavo į kitus kraš
tus. Miško ženklo kursai įvyko JAV, ku
riuose dalyvavo 12 lietuvių skautininkų- 
vių, ir juos sėkmingai baigė.

Kiek yra žinoma, pilnai baigusiųjų Miš
ko ženklo kursus įvairiose valstybėse lie
tuvių yra; Austaralijoj — 1,Anglijoj — 9, 
Amerikoje — 46, Italijoj — 1, Kanadoj — 
5, Latvijoje — 18, Prancūzijoje — 1, Vo- 
kietljtoje — 6. ir šveicarjoje — 1. Viso 88 
lietuviai - gilwellistai.

■Iš lietuvių gilwellistu, dauguma ir toliau 
yra LSS vyriausios vadovybės organuose 
skirtinguose kontinentulose, daugiausiai 
JAV.

Skautų veiklai pareina.
K- M. Barėnai, gyv. Londone, vietoj gė

lių ant bičiulio a. a. Vlado Brazaičio karst 
to, skautų reikalams prisiuntė 5 svarus.

J. Liobė, gyv. Ketteringe, švęsdamas sa
vo 85-jį gimtadienį, nepamiršdamas skautų 
veiklos, prisiuntė 2 svarus.

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškiame 
nuoširdų, skautišką didelį AČIŪ.

v. s. J. Maslauskas.

PAŠA UL YJE
— Portugalijos žemės ūkis labai nuken

tėjo nuo šiais metais buvusios didelės 
sausros. Portugalija prašo JAV grūdų im
portui specialių paskolų.

— Angolos prezidentas Dos Santos nori 
pradėti pasikalbėjimą su JAV, kurios vie- 
nitelės Vakarų pasaulyje neprisipažįsta 
dabartinės, vienos partijos, valdžios krašte.

— Italija sumažino sveikatos apsaugos 
biudžetą. Dabar nuėjimas pas daktarą kai
nuos 75 penus, o daktaro iškvietimas į na
mus — 1 sv. 50 p.

— Tarptautinės oro transporto sąjungos 
Ženevoje duomenimis, šiais metais pasau
lio oro linijos turės apie 500 mil. svarų 
nuostolio.

— Šimtai tūkstančių varnėnų užplūdo 
Romą. Jie užteršė miestą, o ypač kentėjo 
automobilių savininkai.

— Gruodžio 11 d., Paryžiaus operos rū
muose įvykusiame koncerte, atidarytas 
1977 m. mirusiai daininkei Marijai Callas 
pagerbti fondas. Jos vardo fondas teiks 
stipendijas visų kraštų dainininkams.

BAŽNYČIOS IŠNIEKINIMAS
Komunistai visuomet vedė propagandą 

prieš religiją. Ta propaganda buvo įvairi. 
Bet paskutiniu laiku, kaip rašo Britanijos 
katalikų UNIVERSE, kova prieš religiją 
įgavo naują pobūdį — pradėta naikinti 
bažnyčių turtą, ne vien tik apvogti jas.

Laikraštis pastebi, kad žmonės yra įsi
tikinę valdžios prisidėjimu prie užpuoli
mų ant kunigų ir bažnyčių Lietuvoje.

UNIVERSE aprašo kaip vandalai iš
niekino Viduklės bažnyčią. Durys buvo 
suskaldytos kirviais, šv. Sakramentas iš
mėtytas bažnyčioje. Tačiau aukų dėžė bu
vo nepaliesta. Įsibrovėliai nebuvo susek
ti.

LIETUVOS BYLA PAMINĖTA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Spalio 9 d. JAV-ių atstovas Trečiame 
Jungtinių Tautų Komitete, Carl Gersh- 
man, pasakė įspūdingą kalbą, kurioje jis 
pabrėžė tikro tautų apsisprendimo teisę. 
Savo kalboje jis paminėjo ir Lietuvą. 
Gersham sugretino Wilsono ir Lenino po
žiūrį į tautų apsisprendimą ir pacitavo iš
trauką iš Adlai Stevensono kalbos, kurio
je pastarasis 1961-ais metais kritikavo 
Maskvos įvykdytą kaimyninių tautų, įskai 
tant ir Lietuvos, „kolonijinį pavergimą". 
Gershman pavadino Sovietų Sąjungą „pa 
šaulio paskutine imperija“ ir kalbėjo apie 
palbaltiečių „teisėtą kovą už laisvą apsi
sprendimą“, kovą, kurioje žuvo estų pat
riotas Juri Kukk, JAV-ių atstovas taip 
pat paminėjo Hitlerio-Stalino paktą. So
vietų delegatas V.V. Bykov pasipiktinęs 
pareiškė, jog „tautų teisė išsilaisvinti vi
sad buvo sovietinės valstybės politikos 
kertinis akmuo“. Savo atsakyme Gersham 
nurodė, kad sovietinės respublikos prak
tiškai negali atsiskirti nuo Maskvos, nors 
formaliai jos ir turi tą teisę. Gershman, 
vienas amerikiečių socialdemokratų par
tijos vadų, yra gerai susipažinęs su Pabal
tijo byla. (Elta)

— Šiaurės Australijoj policija turėjo 
izoliuoti trikojį krokodilą, kuris prarijo 
tarnybinį šunį. Tas senas krokodilas jau 
anksčiau pasižymėjo savo pokštais! išlipęs 
j krantą ir vaizduodamas gulintą medžio 
stuobrį, ramiai laukdavo, kol pribėgę šu
neliai pakeldavo koją.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

VVolverhamptone — 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., Šv. 
Lauryne, Craven St.

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

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

Gerbiamą ir mielą (solistą, 
choro vedėją 

bei visuomenės veikėją 
JUSTĄ ČERNIŲ, 

jo žmonai mirus, 
nuoširdžiai užjaučia — 

„Vyčio1 (klubo valdyba ir nariai

Mielam įprieteliui
Justui Černiui 
skausmo metu 

gilią užuojautą reiškia
A. Kostkevičius

Mūsų Gerbiamą
JUSTĄ ČERNIŲ,

netekus (mylimiausio Asmens žemėje,
Rozalijos Černienės, 

nuoširdžiai užjaučiame Jo liūdesį
Br. Br. (Daunorai, 

Rimantas (ir Dainora šovai

Mielam prieteliui
JUSTUI ČERNIUI, 
jo žmonai mirus, 

gilią (užuojautą reiškia >—
M. ir S. Grybai

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

nuoširdžiai užjaučia
J. M. (Navickai 

ir
B. J. Snabaičiai
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