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SANTYKIAI SU 
LIETUVA

Išeivijos bendravimo su kraštu klausi
mui išeivijos spaudoje jau yra išlieta upės 
rašalo, bet „Europos Lietuviui“ tas klau
simas yra gan naujas. D. Britanijos ir ki
tų Europos kraštų lietuviams atrodė visai 
natūralu, kad po Stalino mirties truputį 
sušvelnėjus sovietų režimui išeivijai rei
kia palaikyti ryšį su tautos kamienu. Tas 
pasidarė dar aiškiau, kai 1975 metais bu
vo pasirašytas Helsinkio susitarimus, ku
ris ketino palengvinti žmonių ir idėjų ju
dėjimą per geležinę uždangą. '

Netrukus stabilizavosi ir Lietuves lais
vinimo veiksnių nusistatymas šiuo klausi
mu. Organizacijos pasisakė už tamprių ry
šių palaikymą tarp užsienyje ir okupuoto
je Lietuvoje gyvenančių lietuvių, kaip už 
vieną pagrindinių priemonių lietuvybei iš
laikyti išeivijoje ir tautinės dvasios stipri
nimą tėvynėje.

Todėl buvo galvojama, kad ryšiai turi 
būti palaikomi netik tarp giminių, bet 
taip pat ir tarp draugų bei. pažįstamų. Bu
vo sakoma, kad užsienio lietuviai, vaduo- 
damiesi tautiniu sąmoningumu, turėtų vi
somis galimomis priemonėmis padėti oku
puotoje (Lietuvoje gyvenantiems lietu
viams pakelti geležinę uždangą į laisvąjį 
pasaulį. Buvo bandoma supažindinti juos 
su laisvojo pasaulio mokslo ir meno lai
mėjimais. Tam tikslui pirmoje eilėje tu
rėjo būti palengvintas keliavimas tarp 
Rytų ir Vakarų.

Sov. Sąjunga, kad ir pasirašiusi Helsin
kio sutarimą, visą laiką labai nenoriai ir 
šykščiai vykdė tuos nuostatus, kurie lietė 
žmogaus teises. Todėl lietuvių pogrindžio 
spauda nuolat reikalavo, kad Vakarų 
valstybės sektų žmogaus teisių deklara
cijos nuostatų vykdymą okupuotoje Lie
tuvoje. Mūsų veiksniai savo memorandu
muose demokratinių valstybių vyriausy
bėms taip pat nurodinėjo Sov. Sąjungos 
nusižengimus Žmogaus teisių srityje, ypač 
neleidžiant lietuviams išvykti į užsienį.

Kiek liečia DBLS nusistatymą šiuo klau 
simu, tai jiį galima geriausiai matyti iš 
1981 m. birželio 12 d. memorandumo, ku
ris buvo įteiktas D. Britanijos užs. reika
lų ministerijai, (Foreign Office) Baltų 
Tarybos delegacijai ten apsilankius. DBLS 
Centro Valdybas atstovas tuomet išdėstė 
Britanijos vyriausybei mūsų pažiūras dėl 
Helsinkio Baigiamojo akto nepatenkina
mo vykdymo okupuotoje Lietuvoje, ypač 
kiek tas liečia žmogaus teises.

Memorandume .buvo pasakyta, kad Sov. 
Sąjunga daro kliūtis lietuviams, kurie no
ri aplankyti savo gimines Lietuvoje. Iš 
turistų yra plėšia už viešbutį neleidžia 
Lietuvoje viešėti ilgiau penkių dienų, ne
leidžia išvažiuoti iš Vilniaus. Provincijoje 
gyvenančių giminių aplankyti visai nelei
džiama. Lietuvos gyventojams išvykti 'į 
užsienį beveik visiškai nėra galimybės. 
Tokie suvaržymai yra brutalus Helsinkio 
sutarimų pažeidimas.

Jeigu mūsų organizacijos kovoja dėl tų 
pagrindinių žmogaus teisių, tai supranta
mą, kad užsienio lietuviai su ilgesiu lau
kia savo brolių ir seserų atvykstant iš pa
vergtos tėvynės. Tą aiškiai parodo ir dau
gumas laiškų, kuriuos pastaruoju laiku 
gauna redakcija iš skaitytojų.

Visai nesuprantamas yra samprotavi
mas tų žmonių, kurie norėtų neįsileisti į 
lietuvių klubus tų tautiečių, kuriems pa
vyko gauti leidimą išvykti iš okupuotos 
Lietuvos. Juk ir okupacinė valdžia, išduo
dama užsienio pasus, draužla jiems užeiti 
į „buržuazinių nacionalistų“ namus. Jeigu 
jie peržengia mūsų namų slenkstį, tai tik 
tautinio jausmo vedami ir savo rizika.

Tas pat liečia ir išeivius, kurie vyksta 
aplankyti savo giminių Lietuvoje. Jie vyks 
ta savo rizika, kaip laisvojo pasaulio pi
liečiai, kuriems niekas nedraudžia bet kur 
keliauti.

Visa tai išdėsčius, reikia pasakyti, kad 
mūsų veiksnių nusistatylas dėl bendradar
biavimo su okupacinės valdžios įstaigomis, 
kaip „Tėviškės draugija1“, ar jų pareigū
nais, yna visiškai skirtingas. Tokį bendra
darbiavimą smerkia Visi sąmoningi išei
viai.

LIETUVOJE TRŪKSTA MĖSOS IR 
PIENO

Vokietijos laikraštis LUEBECKER 
NACHRICHTEN (21.2.82) praneša apie 
mėsos ir pieno trūkumą Lietuvoje.

Apie gyventojų aprūpinimo mėsa ir pie 
nu,sunkumus kalbėjęs Lietuvos komunis
tų partijos pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius. Jis pasakė partijos pareigū
nams Vilniuje, kad dėl praeitų metų blo
go derliaus dabar trūksta gyvuliams pa
šaro, ir dėl to žymiai sumažėjo primilžiai. 
Per pastaruosius keturis metus primilžiai 
sumažėjo 454 litrais.

SUKOMPROMITAVO RUSŲ 
DELEGATUS

Britų profesinių sąjungų nariai Notting 
hame suniekino Sovietų delegaciją, kuri 
buvo čia atvykusi varyti komunistinę pro
pagandą.

Nottinghamo Albert Hall salėje susirin
kimą vasario 22 d. buvo suorganizavusi 
Sovietų draugystės sąjunga, susitarusi su 
vietine profsąjungų organizacija „Trades 
Council“. Susirinkime dalyvavo po Angli
ją keliaujantieji sovietų profsąjungų dele
gatai Ivan Lacenko Sr Titania Gorbatenka.

Į susirinkimą atėjo taip pat penkių Ry
tų Europos egzilai. Išklausę rusų kalbas, 
egzilai. pareiškė, jog svečiai yra nusistatę 
prieš žmogaus teises ir tautų laisvę. Kai 
į jų paklausimus, svečiai negalėjo duoti 
patenkinamo atsakymo, susirinkimui buvo 
pasiūlyta rezoliucija, kurioje pareikštas 
pasipiktinimas, kad organizatoriai pakvie
tė Sovietų delegatus, kurie „atstovauja or
ganizacijai, priešiškai bet koki,am profsą
jungų sąjūdžiui ir tautinėms bei žmogaus 
teisėms Rytų Europos kraštuose“.

Egzilai kreipėsi ii Britų profesines są
jungas, prašydami nepriiminėti rusų ir 
neteikti jiems jokių paslaugų.

Priėmus tą rezoliuciją, susirinkimas tu
rėjo bū.l uždarytas ir susikompromitavę 
rusai turėjo pasislėpti.

NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS APIE 
LIETUVĄ OS LENKIJOS

Vakarus pasiekė naujas pogrindžio lei
dinys apie Lietuvą — iŠ Lenkijos, šis 36 
puslapių leidinys pavadintas angliškai — 
LITHUANIA. Tai yra pirmasis jo numeris, 
išleistas 1981 rudenį Naujosios Hutos Kry
žiaus leidėjų Krokuvoje. Visas (tekstas 
yra lenkų kalba, išskyrus du eilėraščius, 
prie kurių dar yra duodama ir lietuviška 
versija.

Turinyje:
— Įvadas į Lietuvos didvyrišką kovą 

prieš okupantą.
— Adomo Miskevičiaus eilėraštis.
— Ištrauka iš Česlovo Milašiaus knygos 

„Pavergtasis protas“. Skyrius pavadintas 
„Baltai“.

— Romo Kalantos biografija.
— Susipažinimas su Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronika.
— Straipsnis apie pavergtą Lietuvos 

Bažnyčią.
— Dvasinio pasipriešinimo principai ir 

„bendra programa“. Atsišaukimas į visus 
pasaulio lietuvius.

— Kryžių žemė. Trumpas Lietuvos is
torijos atpasakojimas, iliustruotas Kryžių 
kalno ir Klaipėdos bažnyčios nuotrauko
mis. Aprašoma ir Klaipėdos bažnyčios pa
dėtis.

— Katalikų seminarijų padėtis Sovietų 
Sąjungoje. Skaitytojai informuojami apie 
Kauno ir Rygos kunigų seminarijas.

NAUJI (POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus jau pasiekė „Lietuvos Katali

kų Bažnyčios Kronikos“ jubiliejinis — 
50-tais numeris, ir „Aušros“ 28-tasis nu
meris. „Kronikas“ 50-tas'is pažymėtas 1981 
m. gruodžio 8 d. data, „Aušros“ 28-tasis 
— 1981 m. rugsėjo mėnesio. Kronika" pra
neša, kad 1981 m. liepos 17 Lietuvoje pa
sirodė „Rūpintojėlio“ 17 nr., vasaros pa
baigoje pasirodė „Dievas ir Tėvynė“ nr. 
19, ir 1981 m. gruodžio mėnesį — „Tiesos 
kelio“ nr. 20.

„Kronika“ turi 45 psl., „Aušra“ — 50.

NUKENTĖJO IR LENKIJOS LIETUVIAI
LABDARA gavo iš Lenkijos sekančio 

turinio laišką:
„Jūsų siuntinėlius su knygomis gavau. 

Geros knygos tai man neįkainuojamos 
brangenybės, ypač A. Šapokos „Lietuvos 
Istorija“. Labai ačiū Jums už jas. Jeigu 
dar galėsite ką atsiųsti, būsiu labai dėkin
gas. Jūs gal net neįsivaizduojant ką reiš
kė man Jūsų pagalba ir kaip sunku būtų 
buvę man be jos išsiversti. Aprengėt ma
ne, kaip sakoma, nuo galvos iki. kojų, da
bar gi dvasiai duodat peno.

Tikriausiai esat girdėję kokia krizė da
bar Lenkijoj. Ištuštėjo parduotuvių lenty
nos taip, kad trūksta pačių būtiniausių 
prekių... Ilgus metus blogai vesta žemės 
ūkio politika privedė prie to, kad miestui 
trūksta maisto, o kaimui gamybos prie
monių: trąšų, mašinų, įrankių dirbti že
mei ir t.t.

Karo stovis atnešė daug žalos ir mūsų 
visuomenei liko uždaryta Liet. Visuom. 
Kultūros Draugija, nutraukta visa lietu
viška veikia, šiais metais kultūrinių ren
ginių sezonas bus daug skurdesnis, žo
džiu, pergyvename skaudžius, sunkius lai
kus.“

BRITANIJA -SIŪLO IRANUI DERYBAS
Britanija pasiūlė Irano vyriausybei pra

dėti derybas dėl daugelio klausimų, įskai
tant ir Britų ambasados Teherane atida
rymo.

ANGLŲ SPAUDOJE
DAILY TELEGRAPH (III. 6) pranešė 

apie sausio mėn. siautusią Lietuvoje pūgą, 
dėl kurios 10 žmonių mirė, 440 buvo gydo
mi dėl nušalimo, daugeliui turėjo būti am
putuotos galūnės.

THE GUARDIAN (III. 3) straipsnyje 
„Disidentai nori beatominės Baltijos jū
ros“ aprašė estų, latvių ir lietuvių memo
randumą, gautą Vakaruose, kuriame buvo 
apeliuojama į Sov. Sąjungos ir Skandina
vų kraštų vyriausybes dėl laisvos nuo 
branduolinių ginklų zonos išplėtimo į tris 
Baltijos kraštus. Tas memorandumas bu
vo atspausdintas „E. Lietuvyje“* vasario 
12 d.

PAMINKLAS JALTOS AUKOMS
Londono miesto centre atidarytas pa

minklas Jaltos aukoms — dviem milijo
nams rusų ir Rytų Europiečių, kurie karo 
pabaigoje buvo išsiųsti į Sov. Sąjungą, 
prieš jų pačių valią.

Paminklas stovi priešais įėjimą į Vik
torijos ir Alberto muziejų (Turloe Street, 
South Kensington) ir turi fontano pavida
lą. Tai britų menininkės Angelos Conner 
skulptūra.

Paminklą atidarė viena i'š išsigelbėju
sių Jaltos aukų, Zoja Polanska - Palmer, 
kuri nepasakė jokios kalbos, tik tylomis 
verkė, kai Londono rusų stačiatikių baž
nyčios choras giedojo Requiem tiems, ku
rie po repatriacijos Stalino įsakymu bu
vo nužudyti.

Paminklo statybos projektas kilo po to, 
kai lordas Bethell parašė knygą „Paskuti
nė paslaptis“ (1974 m.), kurioje jis apra
šė Jaltos sutartyje s utartą repatriaciją 
buvusių Sovietų piliečių iš Britų kariuo
menės užimtų rajonų Europoje.

Sir Bernard, Braine, konservatorių 
partijos parlamento atstovas, pasakė pa
minklo atidarymo ceremonijoje: „Mes jau
tėme, jog tautos garbė reikalavo, kad bū
tų pastatytas paminklas, kaip kaltės išpir
kimo simbolis už tai, kas buvo padaryta 
taip žiauriai ir nepelnytai“.

NAUJAS BIUDŽETAS
Britanijos iždo kancleris Sir Geoffrey 

Howe kovo 9 d. pristatė parlamentui vals
tybės biudžetą ateinantiems metams.

Darbo pajamų mokesčiai mažiau uždir
bantiems bus sumažinti ar visai panaikin
ti, bet bus padidintas akcizo mokestis ta
bako dirbiniams, alkoholiui ir benzinui. 
Nuo lapkričio mėn. pensijos bus padidin
tos 11%. Taip pat bus padidintos bedar
bių ir kitos socialinio draudimo pašalpos.

RUSAI (SUŠAUDĖ (400 
AFGANISTANIEČIŲ 

Afganistano partizanų štabas pranešė 
iš Islamabado, kad per šių metų sausio 
mėnesį Sovietų ir Afganistano kariuome
nė nukovė iki 200 partizanų. Per vienuo- 
liką dienų tęsusią operaciją buvo sušau
dyta 400 partizanų.

Sovietų ofenzyvoje Parwan provincijo
je buvo naudojami šarvuoti automobiliai, 
MIG lėktuvai, artilerija ir raketos.

Sovietų ir Afganistano karinės pajėgos 
taip pat turėjo žymių nuostolių.

VVALĘSOS DUKRELĖS (KRIKŠTYNOS
Danuta Walęsa, Lenkijos profsąjungų 

lyderio Lecho Walęsos žmona pasakė spau 
dos atstovams, kad jos jauniausios duk
relės krikštynos bus kovo 21 d. Gdanske.

Ji piktai atkirto teisingumo ministrui 
S. Zawaskiui, kuris pasakęs, kad' L. Wa- 
lęsai bus leista, pagal jo prašymą, nuva
žiuoti į krikštynas. Ji pasakė:

„Kalbos apie leidimus yra visiška nesą
monė. Zawackis gaus pareiškimą, bet tik 
ne iš mano vyro. Mano vyras neprašė, kad 
būtų internuotas, ir taip pat neprašys, 
.kad jį.išleistų krikštynoms“.

Danuta Walęsa pasakė, kad krikštynos 
bus viešos. „Kas norės, galės ateiti į baž
nyčia“. Valdžia bėjo, kad ta proga gali 
kilti demonstracijos.

AMERIKOS (KONFLIKTAS SU (LIBIJA
Kovo 10 d. JAV valdžia uždraudė naftos 

importą iš Libijos, nes pik. Gadd'afi reži
mas bandė susprogdinti Amerikos klubą 
Chartume, kur per savaitgalį viešėjo šim
tai amerikiečių.

Chartumas yna Sudano, kaimyninės 
valstybės, sostinė.

PROPORCIONALUS BALSAVIMAS
Europos parlamentas dauguma balsų nu 

tarė, kad ateinantieji rinkimai į parla
mentą turi būti pravesti pagal proporcio- 
nalų balsų skaičių visuose Europos kraš
tuose. Tos taisyklės lig&iol nesilaikė tik 
D. Britanija.

200 (SVARŲ Už PILIETYBĘ
Britanijaus vidaus reikalų ministerija 

pranėšė, kad nuo balandžio 1 d. bus pa
keltas natūralizacijos mokestis. Norintie
ji gauti. Britanijos pilietybę turės sumo
kėti, paduodami pareiškimą, 200 svarų.

PASAULYJE
— Sibiro dujotiekio projekte nemažą 

vaidmenlį turi JAV pramonininkai ir jų 
kapitalas. Per praėjusius metus, sovietai 
pirko už 165 mil. dolerių specialių dujo
tiekio vamzdžiams tiesti traktorių ir at
sarginių jiems dalių. Tačiau amerikiečiai1 
visą laiką reiškė savo abejones ir įspėjo 
V. Europą dėl galimų pavojų ateityje. Po 
Lenkijos įvykių, prez. Reaganas buvo nu
taręs dar griežčiau apriboti amerikiečių 
įnašą. Dabar viso reikalo galutinis nutari 
imas atidėtas kelioms savaitėms.

— Kritus aukso ir naftos kainoms. So
vietų Sąjungai nėra lengva apsimokėti už 
didelius grūdų importus. Ji yra priversta 
prašyti JAV ir Australijos trumpalaikių 
kreditų, ko anksčiau, pirkdama grūdus, ne 
darydavo.

— Amerikietis C. Marks Rusijai kelia 
300 mil. sv. Ieškinį, reikalaudamas atmo
kėti 1916 m. caro valdžios išleistus pasko
los lakštus, kuriuos sovietų yaldžia pa
skelbė negaliojančiais.

— Sovietų mokslininkai išleido enciklo
pediją visų augalų, kurie žmogui gali bū
ti. alergiški.

— Karui nesibaigiant ir trūkstant už
sienio valiutos, Irano valdžia parduoda 
tūkstančius brangių senienų, kurias per 
kelias generacijas surinko krašto monar- 
hai.

— Švedų diplomatai daro žygių išlais
vinti 4 žvejus, kuriuos sovietai suėmė 
Baltijos jūroje.

— „Patikrinus 36 rūšių sovietinio alaus, 
rasta tik 17 tinkamų gerti“, skelbia britų 
spauda.

— V. Vokietijoj milijonai žmonių perka 
si specialius akinius, per kuriuos žiūri' 
trierdvinės televizijos programos. Ta nau
jovė turi didelį susidomėjimą.

— 10 žmonių žuvo, kai teroristai puolė 
vieną Peru kalėjimą ir išlaisvino 230 ka
linių.

— Teroristų bombos Tripolyje sužeidė 
18 asmenų ir nutraukė telefono ryšį visa
me mieste.

— Zimbabvės „Respublikonų fronto“ 
partijoj, kuri atstovauja krašto baltuo
sius, iškilo reikalavimas pašalinti parti
jos lyderį I. Smithą. Iš viso dar belikę 
170.000 baltųjų. Apie 2000 kas mėnesį iš
vyksta į kitus kraštus, nors prez. Mugabė 
ragina pasilikti.

—Britai geria vis daugiau vyno. Per 
paskutiniuosius 10 metų, vyno paklausa 
padidėjo 150 proc.

— Per praėjusius metus Europos Bend
ruomenėje kainos pakilo 12.5 proc. Aukš
čiausia infliacija yra Graikijoje — 20.9 
proc.

— Paryžiaus gatvėje suimtas alžyrietis, 
kuris plastikiniame maiše nešėsi tris Re- 
oir paveikslus, pavogtus iš Alžyro muzie
jaus sausio mėn.

— Leipcige, Rytų Vokietijoj, taupant 
benziną, prekėms pervežti, vietoj sunkve
žimių, naudojami miesto tramvajai

— Ugandos pogrindžio organizacija, ku
ri siekia nuversti prez. Obotės valdžią, 
įspėjo britus nesiųsti į kraštą savo kari
nių instruktorių, nes jie bus žudomi. Ap
mokyti Ugandos kariuomenę ir policiją, 
britai paskyrė 36 karių grupę.

— Amerikos Fordo bendrovė per pa
skutiniuosius dvejus metus turėjo apie 
2.000 milijonų dolerių nuostolio. Darbinin
kai nubalsavo šiais metais nereikalauti 
atlyginimų pakėlimo, o bendrovė už tai 
pasižadėjo neuždaryti daugiau savo fabri
kų.

— Keturių britų grupė, vadovaujama 
Boningtono, išvyko į Himalajus. Jie ban
dys gegužės mėn. (įkopti iš šiaurės-rytų 
pusės į Everesto kalno viršūnę.

— Sicilijoj teisiami tėvai, Jehovos liu
dininkų sektos nariai, kurie nesutiko leis
ti daryti būtinos kraujo transfuzijos, jų 
kūdikio gyvybei išgelbėti.

— Kinijoj pradėta krašto švaros kampa
nija. Rodydami pavyzdį, komunistų par
tijos lyderiai, su šluotom rankose, pasiro
dė centrinėse Pekino gatvėse.

— JAV planuoja pakelti pluton ijaus ir 
trito produkciją. Tos medžiagos yra būti
nos branduolinių ginklų gamybai. Prez. 
Reaganas nori per kelis metus sudaryt* 
dideles branduolinių užtaisų atsargas.

— Kinijos „Liaudies dienraštis“ įspėjo 
savo skaitytojus, jog Vakaruose populia
rusis Rubiko kubo žaidimas yra bepras
mis laiko gaišinimas.

— Rumunija pranešė 200 Vakarų ban
kams, kad ji nepajėgs šiais metais atlikti 
skolų įsipareigojimų ir prašo pratęsti at- 
mokėjimų laiką iki 6.5 metų. 0pėjama, jog 
jos įsiskolinimas dabar siekia apie 12 mi
lijardų dolerių.

— Šiaurės Jemenas laukia pasiūlymų 
pastatyti naują M a ribos užtvanką. Yra 
žinių apie karalienės Shebos, VI šimt., 
pirmąją užtvanką, kuri, neišlaikiusi van
dens spaudimo, išsiliejo.

KALĖJIMAS VIETON 
KOMPENSACIJOS

Sovietų pilietis Viktor Tomačinski, ku
ris buvo patraukęs teisman saugumo orga 
nūs — KGB, buvo Maskvoje nuteistas vie- 
neriems metams kalėjimo.

V. Tomačinski reikalavo iš KGB 13,400 
rublių kompensacijos už tai, kad nedavė 
jam pažadėto leidimo emigruoti.

STALINO DUKTĖ TELEVIZIJOJE
Kovo 6 d. Britų televizijoje buvo rodo

mas BBC pagamintas filmas — Svetlanos 
AKliujevos pasikalbėjimas su anglų filo
sofu M. Muggeridge.

Vienos valandos ilgio filme Stalino duk
tė, dalbar gyventi Amerikoje, papasakojo 
apie savo gyvenimą Kremliuje ir apie sa
vo tėvą bei jo draugus, kurie 1917 m. už
grobė Rusijoje valdžią ir įstūmė kraštą į 
skurdą.

Paklausta, ką ji galvoja apie galimą su
sidūrimą tarp Sov. Sąjungos ir Vakarų, ji 
atsakė, kad Sov. Sąjunga žlugs be jokio 
susidūrimo. Engiama rusų tauta nenorės 
ginti tokios santvarkos.

NUTEISĖ DU JUGOSLAVUS
Smederevo teismas Jugoslavijoje nutei

sė du vyrus po 15 metų kalėjimo už vieno 
partizano sušaudymą 1939-45 m. karo me
tu. Vienas iš jų yra 62 m. amžiaus pensi
ninkas Dragoslav Pavlovič; antras — 63 
m. ūkininkas Zivadin Jovanovič,

naujas Šventasis
'Lenkijos kunigas, kuris atidavė savo 

gyvybę gelbėdamas kitą kalinį, bus pa
skelbtas šventuoju. Iškilmės įvyks spalio 
10 d. šv. Petro aikštėje, Ramoje.

Kun. Maksimiliam Kolbė buvo vokie
čių suimtas 1941 m., ir nusiųstas į Ausch- 
witzo koncentracijos stovyklą. Kai vokie
čiai paskelbė, kad jie numarins kelis kali
nius, Franciszek Gajowniczek, buv. fabri
ko darbininkas, pradėjo raudoti, sakyda
mas: „Aš esu vedęs Ir turiu vaikų“. Tada 
kun. M. Kolbė pasakė stovyklos komendan 
tui: „Aš esu senas lenkų katalikų kunigas 
ir noriu mirti jo vietoje“.

Jis buvo marinamas badu, bet ilgai ne
mirė. Tada vokiečiai kun. M. Kolbę nu
nuodijo. Jis mirė 1941 m. rugpjūčio 14 d.

Išgelbėtas darbininkas Fr. Gajowniczek, 
dabar 80 metų amžiaus, tebėra gyvas. Jis 
dalyvaus Romos iškilmėse.

Popiežius, būdamas lenkas, giliai per
gyveno savo tautiečio kunigo pasišventi
mą, todėl paskubino paprastai ilgą proce
dūrą, kuri reikalinga paskelbimui šven
tuoju.

STIPENDIJA KOMUNIZMO 
AUKOMS

D. Britanijoje yra įsteigta stipendija 
Sovietų fiziko Andriejaus Sacharovo gar
bei. Stipendija bus duodama išeiviams iš 
komunistų valdomų kraštų, norintiems stu 
dijuoti Britanijoje.

Stipendiją duo Ross McWhirter fondas. 
To fondo patikėtinis Norris McWhirter sa
ko, kad organizacija dažnai gauna prašy
mus iš studentų bei akademikų, kilusių iš 
komunistinių kraštų, kuriems reikalinga 
finansinė parama.

MIRĖ ČIGONŲ PREZIDENTAS
Paryžiuje mirė, eidamas 63 metus, Pa

saulio čigonų Bendruomenės prezidentas 
Vaida Vojevod. Per pastaruosius 33 me
tus jis nenuilstamai dirbo, siekdamas, gau
ti leidimą čigonams emigruoti iš Rytų Eu
ropos.

ATOMINIŲ JĖGAINIŲ STATYBA
PRAVDA (26.11) nusiskundžia, kad Sov. 

Sąjunga atsilieka branduolinės energijos 
stočių statyboje. Trys užplanuotas jėgai
nės nebuvo paleistos praeitais metais.

Sov. Sąjunga šiuo metu turi 27 atomi
nes jėgaines ir stato dar 17.

Viena atominė jėgainė yra statoma Ig
nalinoje, prie Vilniaus.

DYLAN THOMAS TARP DIDŽIŲJŲ
Kovo 1 d. Londono Westminsterio Aba- 

cijoje buvo įmūrytas paminklinis akmuo 
žymiam poetui Dylan Thomas, kuris ilgus 
metus nebuvo pripažintas iškiliu poetu.

Dabar jo vieta yra greta Anglijos di
džiųjų poetų: Shakespeare, Chaucer, 
Keats, Shelley ir Dryden.

PAŠALINTAS IŠ PARTIJOS
Živko Popov, Bulgarijos kompartijos 

centro komiteto kandidatas pašalintas iš 
partijos už kriminalinius nusikaltimus. 
Partijos viršūnėse vyksta svarbūs pakei
timai.

— JAV žvalgyba pranešė apie prieš du 
mėnesius Libijoj įvykusį pasikėsinimą, 
kurio metu diktatorius pik. Kadhafi buvo 
sužeistas.

— Bulgarijoj slaptai įkurta pirmoji lais 
voji profsąjunga, kuri kovos už darbinin
kų teises.

1
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Nerimstanti poetės sąžinė Į
Man tenka smūgis piktos rankos 
ir žodis priekaišto skaudaus. 
Į šaltą mūrą atsitrenkus, 
iš savo sapno nubudau.

Sal. [Nėris

Tada — 1941 metų rudenį — ties jūra 
dūko audra. Išsigandusi savo šuolio „per 
tūžtanti ledą“, supratusi, kad nebus leng
va užlyginti „pėdas smėlyje“ ir atsižadėti 
poemos apie Staliną kliedėjimų, Salomėja

[
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Nėris, su mažu sūneliu atsidūrusi Sov. Są 
jungoje, pasijuto „benamė ir mažutė, nu
klydus tremtinio keliu“.

Tai ji, ta pati Salomėja Nėris, nepri
klausomybės laikais pasiekusi poetinio epo 
gėjaus ir, šjišo pagauta, „nueitą kelią nu
laužiusi kaip vyšnios išdžiūvusią šaką“, 
pradėjo nerimti.

Stepių Svetimybėje
Susidūrusi, su pusnių pusnimis, į kurias 

įstūmė tūkstančius lietuvių, poetė netu
rėjo kam guostis, gerai nutuokdama, kad 
„Uralo saulė — Baškirijos tau ašarų ne
šluostys“. Apdžiūvo jos poetinio įkvėpimo 
versmės ir pati prisipažino:

Aš neturiu nė vieno žodžio
tai stepių svetimybei...

Jos lietuviška dvasia, nepaisydama kar
jerizmo ir pigaus įprisitaikinimo pagun
dų, skrido į išduotą tėvynę Lietuvą, 1942 
m. sausio 15 d. Ufoje eiliavusi:

Ir nenoriu sau geresnio nieko,
tik prie žemės prisiglaust brangios, 
būti tėviškės arimų sliekų, 
mėlyna rugiagėle rugiuos.

Kaip Salomėja Nėris pergyveno lietu
viškų idealų išdavimo skausmą, šių metų 
„Kultūros barų“ 1 nr. apraišo Michalina 
Meškauskienė.

Apsvaigusi poetė
Tai buvo „neužmirštamųjų 1940-ųjų 

birželis“. M. Meškauskienė buvusi tada 
Žemės reformos departamento direktore 
■ir „Valstiečių laikraščio“ redaktore. Į ka 
binetą nejučiom įslinko Salomėja Nėris 
ir atsišliejo 'į sieną. Atrodo, jai buvo sun
ku ir kiekvienas jai atrodė laimingesnis. 
Šeimininkės paklausta, ar nesanti laimin
ga, Salomėja nustebusi:

„Aš? — nustebo ji, — aš lyg apsvaigus... 
Taip viskas staigiai, netikėtai... susiūba
vo, subangavo... — kalbėjo ji progarsiai, 
tarsi siūbuodama“.

Salomėja Nėris, atsiplėšusi nuo tikras 
lietuviškos liaudies ir išdavusi jos polė
kius bei siekimus, pasijuto vieniša, nepa
nešanti nei kaltinančių minčių, nei poe
tiškų polėkių likučių. Jai rūpėjo susirasti 
naujų, įtakingų draugų, tarnaujančių 
toms pačioms idėjoms, dėl kurių ji su
laužė nueitą kelią kaip išdžiūvusią vyšnios 
šaką.

„Be duonos“
M. Meškauskienė — revoliucinio judė

jimo Lietuvoje dalyvė, nusipelniusi komu
nistinė veikėja — jau tada buvo sunkes
nio svorio ir žymiai jaučiamos įtakos. Sal. 
Nėris tuo tarpu dar nespėjo sulaukti didės 
nio pasitikėjimo ir, kaip pati pasigyrė, 
„dabar liko be duonos“.

S. Nėris pasiūlė šią idėją: „Mes būsi
me draugės, geros draugės... Man reikia... 
artimo žmogaus. Matai kas vyksta... Man 
sunku vienai viską... Pakilo, subangavo

Jurgis (Gliaudą

Kamerinė muzika
Koncertas

Nors tas kvartetas turėjo pasirodymų ki
tuose miestuose vis ir vis nebuvo išsames
nių recenzijų. Erikas buvo rašęs apie kvar 
tetą ir pakaltino dalyvius kategoriškumo 
stoka.

— Kas yra kategoriškumas? — raukė an 
takius Garūnas. — Muzikoj nėra daiktiš
kumo. Apie ką kalba sūnėnas Lietuvoje?

Garūnas buvo nusistatęs nuveikti gerą 
darbelį: išgirti atlikimą.

Kada Garūnai atvyko į Koncertų salę, 
čia jau buvo daug žmonių. Tai buvo mar
ga nelietuviška publika. Visus jungė šil
tas dėmesys koncertantams i’š anapus. 
Kvartetas atstovauja didžiulę ir kontra- 
versinę valstybę, todėl taip įdomu ir ne
kasdieniška. Garūnai jautėsi pakyliai dar 
todėl, kad dėmesio centre yra mieli 'tau
tiečiai — lietuviai.

Prie jam rezervuotos kėdės atlolšos Ga
rūnas pamatė kortelę: „Spauda“. Jis buvo 
šiltai sujaudintas. Vos jis ir žmona sėdo 
vienas šalia kito, prie Garūnų priėjo jau
nyvas, aukštoko stogo vyras.

— Turiu garbę jus čia pasveikinti, — 
prabyio angliškai tas nepažįstamasis.

— Dėkoju už kvietimą, — tarstelėjo 
Garūnas.

— Mano pavardė Horas, — pasivadino 
vyras, kalbindamas Garūną kaip kokį sa
vo viršininką. — Ar norėtume valandėlei 
susitikti su kvarteto dalyviais? Jie dar 
laisvi, kol rampa tamsi. 

viskas... Kiek galvoj minčių, posmų“...
Pakilo subangavo viskas...
Visų palikta ir apleista Salomėja Nėris 

netrukus leidosi į Sov. Rusiją ir 1941 m. 
rugsėjo 11 d. rašė:

Atimkit iš manęs 
tą skurdųjį peizažą, — 
dirvonų tuos laukus 
padangės svetimos.

Palikit man tik beržą 
ir tą žiedelį mažą, 
prigludusį 
pile žemės mylimos.

(Ar žiburėlis Jauks)

Svetima padangė, iš kurios vėtrų nešio
jamų stepių poetė skubinosi atvežti Lie
tuvai vergijos „saulę“, dabar negalėjo jai 
prilygti pile lietuviško beržo ar mažo li
no žiedo.

Be to, Salomėja Nėris panoro už sveti
mos saulės garbinimą mesti bet kokį dar
bą: „Pasakiau — dabar mūsų valdžia! 
Gyvensiu tik iš poezijos“.

Gražiausiai į tokius poetės polėkius at
sakė rašytojas prof. V. Krėvė-M'ickevi- 
čius: „Pasakykite Saliutei, kad aš, šitąjį 
anąjį, nuo savo stalo jai kasdien siųsiu 
po riekutę duonos“.

Ne (lepūnėlė
Įvairiai yra charakterizuojama ši poetė, 

tarsi norint sukurti lenininę jos legendą. 
Aid. Kaząnavičienė teigė, kad „ji buvo 
drauge ir rimta, ir beveik vaikiška... Ji 
buvo jaunatviška — judesiai, išraiška ir 
veidas kartais primindavo mažą mergai
tę“. K. Korsakas tvirtina, kad S. Nėris 
buvusi mažakalbė: „Ji sunkiai duodavosi 
įtraukiama į ilgesnį bei išsamesnį pokal
bį, o ko nors paklausta, dažniausiai atsa
kydavo: taip, ne, gal būt, nežinau“...

M. Meškauskienė dar kitaip charakteri
zuoja S. Nėrį: „Ji nebuvo tokia silpnutė, 
bejėgė, trapi, kaip apie ją kalbėjo. Stip
rios rankos, tvirtos kojos, ir nors neaukš
to ūgio, bet visa buvo kietai sukalta, o 
ne kokia lepūnėlė. Namuose nebuvo išsi
blaškėte ar apsileidėlė. Mėgo padirbėt, pa- 
sitvarkyt, žiūrėt, kad viskas būtų kaip 
reikia“.

Nors K. Korsakas teigia, kad poetė no
riai ėmėsi vykdyti net ir tokias literatū
rines užduotis, kurios anuomet buvo va- 
dinamas,socialiniu užsakymu“, tačiau tie 
„užsakymai“ — griozdiški, propagandiški, 
bačkinės agitacijos. "Juos net karšti jos 
gerbėjai vos 1972 m. teįdėjo į „Poezijos“ 
II tomą, pavadinę „eilėraščiais, neįėju
siais į rinkinius“. Jų ten suskaitome net 
335!

Teisingai ši kontroversinė poetė, skau
džiai atgailavusi už išdavystę, 1942 m. S. 
Rusijoje rašė:

Širdis mana — 
audrų daina.
Visiems tu vėjams atvira — 
kaip jūra.

Ar ne dulkė tu, 
išnešta svetur?

NAUJA KNYGUTĖ
„Europos Lietuvyje“ praeitais metais 

(numeriai 24-32) paskelbtas Dr. A. Genu
čio straipsnis „Pulk. Kazys Škirpa — su
kilimo inspiratorius“ išleistas kaip atski
rais 32 .puslapių atspaudas.

Knygutę galima gauti NIDOJE. Kaina 
su persiuntimu — 1 sv.

— štai, brangioji, — Garūnas atsisuko 
į žmoną, — mano recenzijų aidai.

Sujaudintas jam parodytu dėmesiu, jis 
nusekė Horą į užscenį. čia stovi šėši vyrai.

— Ponas Garūnas, — angliškai pasakė 
Horas.

Šviesių ir retėjančių plaukų vyras, lai
bas kaip jaunas medis, tarė lietuviškai:

— Džiaugiamės jūsų dėmesiu. Aš Žu
kas, kvarteto asistentas.

Tuoj pat Garūnas susipažino su visais. 
Jis spaudė kietus delnus i,r stiprius pirš
tus. Rausvų plaukų vyras, smakrą užden
gęs pusmėnulio ragų atsikišimo barzdele, 
buvo smuikininkas Petrošius. Džiūsna, 
blizgantis berėmių akinių stiklais buvo 
čelistas Kutkus. Stambus, paplok'ščio vei
do, su kybančia ties įdubusiomis akimis 
plaukų sruoga buvo violistas Dokšas. Pia
nistas Mačiukas patraukė Garūno dėmesį 
juoda, išpustyta šukuosena, ryškinančia 
kaktos apvalumą.

Užscenyje buvo prietema, tvanku ir vei
kė prieškoncertinė, lyg ir avantiūriška 
nuotaika.

— Aš Požėla, — prie Garūno sustojo 
atletiškai sudėtas jaunas vyras. — Ne mu
zikantas, ne, ne. Žurnalistas ant plataus 
kelionių tako.

— Ar rašote muzikos temomis? — pa
klausė Garūnas.

— Gink Die, ne. — aštriai nusijuokė 
Požėla. — Mano repertuaras yra plačioji 
Amerika. Nuogutėlė, be grimo.

Jis žaismingai pakėlė pirštą:
— Namuose turim muzikos kritiką Ga

rūną, užsieniuose susitinkame su muzikos 
kritiku Garūnu!

Vyrų veiduose slystelėjo šypsniai. Prie

PAGARBOS VERTAS
SENAS .VEIKĖJAS JONAS (GLEMŽA
Noriu kiek prisidėti prie „Europos Lie

tuvyje“ sausio 14 d. tilpusio straipsnio 
„Nepailstamas darbininkas“. Jono Glem- 
žos 95 metų amžiaus ir 80 metų visuome
ninio darbo sukakties proga.

Žmogų geriau pažįsti ir vertini darbe, 
bendradarbiaujant.

Ligi sovietų okupacijos laisvoje Lietu
voje ilgesnį laikotarpį man teko būti Pie
nocentro ir Sodybos B-vĮy Revizijos ko
misijos nariu ir pirmininku.

Neperdedant galiu pasakyti, kad J. 
Glemža buvo tų organizacijų spiritus mo- 
vens. 1939 m. buvo pasiekta 19936 tonos 
sviesto gamybos ilš 176 pieninių. Didelis 
kiekis geriausios rūšies sviesto buvo eks
portuojama, o kur sūris, džiovinti pieno 
milteliai ir kiaušiniai.

Be darbo šiose ekonominėse organizaci
jose, didėlius pėdsakus jis paliko Lietūky
je, Draudimo kooperacijoje, Linų perdir
bimo b-vėje, bei kuriant Lietuvos preky
binį laivyną.

Revizoriai visad turi gilesnes ir plates
nes akis. Nurodžius kai kuriuos netikslu
mus, trūkumus, jis visados priimdavo 
pastabas dėmesin ir nedelsiant sutvarky
davo ir apie tai painformuodavo.

J. Glemža buvo sumanus, darbštus ir 
pareigingas. Jau nuo gimnazistiško suolo 
jis 'isitraukė į visuomeninį darbą: Mintau
jos gimnazijoje, 1905 metų kovotojas prieš 
rusus, net buvo nuteistas kalėti. Vėliau, 
Petrapilyje tremtiniams šelpti komitete. 
Visus jo visuomeniškus darbus nesuminė
si.

Kas svarbiausia, kad ir dabar, savo gi
lioje senatvėje, nepailsdamas gražiai ir 
sėkmingai dirba, vadovauja „Labdaros“ 
draugijai, su gražiais rezultatais.

Jis sumaniai pritraukia iš visur bendra
darbius.

Mieli Z. Ir J. Glemžai, linkiu Tamstoms 
geros sveikatos, ir kiek gyvenimo sąlygos 
leidžia, toliau dirbti lietuvišką darbą.

Pagerbdamas J. Glemžą ir gražiai reda
guojamą „Europos Lietuvį“, pridedu laik
raščio reikalams 10 svarų.

Su gilia pagarba
C. Liutikas

buvęs Pienocentro Revizijos 
komisijos pirmininkas

Vladas šlaitas

Vandens Malūnas
Viską sutinku, 
pasveikinu ir palieku, 
tiek 'artimųjų Veidus, 
tiek daiktus, 
medžius 
ir vietovardžius.
Viską palieku praeičiau, 
idant galėčiau, 
laikui atėjus, 
viską lengvai prisiminti. 
Kas |gi 'yra gyvenimas? 
Tai yra užrašai 
arba mano eilėraščiai, 
kurie laiko savo malonėj praėjusį laiką. 
Seulas tiltas.
Ramus upeliūkštis.
Ir šviesią naktį 
melodingai įdainuojantis seno mlalūno 

ratas.

temoje buvo jausti tabako dūmai.
— Tai mano sūnėnas Erikas, — nuburfo- 

leno patenkintas Garūnas. — Seku jo ra
šinius. Talentingas. Reiklus. Esu atlaides
nis.

Jie kalbėjo laužtais sakiniais. Užscenis 
buvo subadytas šviesos ylų nuo scenos 
lempų.

— Pas mus nevalia pasimesti tematiko
je, — šyptelėjo Žukas.

— Ir interpretacijos sauvaliavimuose, 
— kažkas pridūrė.

— Reikia, kad garsas ir vibracijos neor 
namentuotų, bet įrodinėtų, — pasakė še- 
listas Kutkus, bligztelėjęs berėmių akinių 
stiklais.

— Ką įrodinėtų? — graibėsi davinių re
cenzijai Garūnas.

Dok'šas įkišo:
— Įrodinėtų, kad atlikėjas supranta 

kompozitoriaus realybę.
Garūnas praleido su svečiais gal treje

tą minučių ir per tą laiką jis visus juos 
sentiimentališkai pamilo. Tai medžiaga jo 
prielankiai, recenzijai. Jis grįžo į savo vie
tą patenkintas, net laimingas.

— Koncerto akyvaizdoje jie ramūs, šal
to kraujo, — jis pašnabždėjo žmonai. — 
Pirmos klasės profesionalai.

Programoje buvo Beethovenas ir Brahm 
sas. Apytamsėj salėj siūbavo tęsliai — 
sultingos trijų styginių instrumentų sro
vės, kai kada pavejamos, kai kada stum
domos klavišų dundesio. Garūnas stengė
si vairuoti savo dėmesį — pagauti paski
rų instrumentų skambėjimą. Jis jau pa
mirko kvarteto dalyvių pavardes, nes pa
vardės pasimiršo greit, kaip rankų pa
spaudimas. Įsimena akys, balsai ir aforiz

ACTA BALTICA
NAUJAME 'NUMERYJE DR. A. (GERUČIO 

STUDIJA
Koenigstein (Vakarų Vokietijoje) vei

kiančio Baltų Instituto (Institutum Balti- 
rum) leidžiamo metraščio „Actą Baltlca“ 
naujausiame dvigubame numeryje (1979/ 
80) paskelbta Dr. A. Geručio studija „Stali 
lino-Hitlerio paktas ir jo padariniai Pa
baltijyje“.

Studijoje apžvelgta, kaip Maskva 1939 
metais susidėjo su vokiečių nacionalsocia
listais ir pasidalino slaptai sutartu grobiu 
Rytų Europoje. Studijoje atpasakojama 
■ano meto „liaudies vyriausybės“ ministro 
pirmininko V. Krėvės - Mickevičiaus pasi
kalbėjimas su V. Molotovu, sovietų užsie
nių reikalų komisaru, kuris dar prieš 
„liaudies seimo“ „rinkimus“ ir prieš nu
tarimą dėl Lietuvos pavertimo sovietine 
respublika atvirai pareiškė, kad Maskva 
nusistačiusi įjungti Lietuvą į Sovietų Są
jungą, nes ji pasiryžusi „pasinaudoti pro
ga, kuri kitą kartą galinti nepasikartoti“. 
Toliau autorius išveda, kad pagal veikian
čius tarptautinės teisės nuostatus sveti
mos valstybės ar teritorijos aneksija yra 
uždrausta.

Studijoje nušviečiamas lietuvių ir kitų 
baltų pasipriešinimas sovietų okupacijai, 
atpasakojama lietuvių Helsinkio grupės 
veikla prieš žmogaus teisių pažeidimus ir 
atkreiptas dėmesys 'į gausią -pogrindžio 
spaudą.

Straipsnyje primenamas Maskvoje pa
skelbtas 37 baltų 1979 metų manifestas 
prieš- Stalino-Hltlerio paktą. Manifestas 
reikalauja šio gėdingo suokalbio paskel
bimo niekiniu. Iš manifesto pakartotas sa
kinys: „Mclotovo-Ribbentropo paktas reiš
kė dviejų didžiausių tironų — Stalino ir 
Hitlerio — suokalbį, nukreiptą priėš tai
ką bei žmoniškumą, ir įgalino antrąjį pa
sakinį karą. Todėl mes esame nuomonės, 
kad rugpjūčio 23 d. (paJkto pasirašymo 
data) yra gėdos diena“.

Autorius savo studijoje pasisakė prieš 
sovietų vedamą baltų tautų dvasinę izolia
ciją, stengiantis jas atkirsti, nuo Vakarų 
Europos kultūros, su kuria tos tautos buvo 
nuo amžių susietos. Kaipo vieną iš dauge
lio pavyzdžių autorius nurodo, kad Vil
niaus universtitetą 'įsteigė jėzuitai, tuo 
tuo tarpu kai Tartu universiteto įsteigi
mo aktą švedų karalius Gustavas II Adol
fas 1632 metais pasirašė, būdamas ties 
Nuemibergu. Abu tie universitetai yra se
niausi. dabartinėje Sovietų Sąjungoje. 
Taip pat geografiškai Baltijos valstybės 
yra daug arčiau Vakarams nekaip Ry
tams. Iki Uralo, kuris laikomas Europos 
žemyno riba, yra daug toliau nekaip iki 
Airijos sostinės, labiausiai į vakarus esan
čio miesto. Taip pat baltų tautos yra vie
nintelės Sovietų Sąjungoje, kur naudoja
mas lotynų raidynas, tuo tarpu kai Mask
va uždraudė tautinį raštą tokioms senų 
kultūrų tautoms kaip turkmėnai ir geor- 
gieoiai.

„Actą Baltica“ paskelbtoji studija išleis
ta kaip atskiras atspaudas.

Atsiusta paminėti
Ateitis, Nr. 8, 1981 m. Ateitininkų Fede

racijos leidžiamas katalikiškos — lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Redakorė R. Sidrienė, Chicago, JAV.

Laiškai lietuviams, Nr. 1, 1982 m. sau
sis. Religinės Ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis, Nr. 12, 1981 m. gruo
dis. PLB Valdybos leidžiamas iliustruotas 
žurnalas. Šiame numeryje 48 psl. Redak
torius Br. Nainys, Chicago, JAV.

mai.
— Ar tu girdi violą? —paklausė Garū

nas, prikišęs lūpas prie žmonos ausies.
.— Viola susišaukia su pianinu. Tai jų 

dialogas, — prašnabždėjo Garūnienė.
— Tai šmaikštus posakis, — sutiko Ga

rūnas.
— Paimk jį į savo recenziją, — pritarė 

žmona.
Plojimai pliauškė kaip karvelių sparnai. 

Visi pradėjo keltis iš vietų ir plojo stovė
dami. Garūnai išgyveno pasididžiavimą
— tai lietuviams ploja, tai lietuvius gar
bina. Žvilgsnį temdė džiūgesinga ašarėlė.

Klaviatūra skambėjo vibruojančių kla
vesinu. Styginiai supo fortepijoną ir skan
dino jį savo rezonansų tėkmėj. Nebebuvo 
dialogo, nebuvo ir ginčio, tik burtininkilš- 
ka garsų audra.

Aišku buvo Garūnui, kad garsų audra 
sudėtinga kaip spalvota freska, todėl apie 
koklį kategoriškumą kalbėjo Erikas Garū
nas? Nereikia kategoriškumo, klystas sū
nėnas Erikas, nes nori iš spalvotos fres
kos gauti, dviejų spalvų — balta ir juoda
— nuotrauka.

Šie kalambūrai jį džiugino. Įžvalgi jo 
mintis nepaslmes kamarinės muzikos pa
dangėje...

Viola čiuožė per nervus savo stygų vir
puliais. Gal būt kompozitorius norėjo pri
versti instrumentą atlikti slaptingą rolę 
jo opuse?

Konsertą baigus, naujas jo pažįstamas, 
Horas, dėkojo publikai. Stora moteris, ilš 
publikos išėjusi į sceną, dėkojo svečiams. 
Tai buvo dviejų politinių galybių kurtua
zija...

(Bus daugiau)

Su lietu viuis 
ĮĮMisauiyje

VINCEI iIONUŠKAITEI — 80 METŲ
Buv. Lietuvos operos solistė Vincė Jo- 

nuškaitė - Zaunienė - Leskaitienė, dabar 
gyvenanti Kalifornijoje, sausio 22 d. at
žymėjo savo 80 metų amžiaus sukaktį.

Vincė Jonuškaitė yra kilusi, iš Suba
čiaus, Panevėžio apskr. Pirmojo pasauli
nio karo metu ji baigė Voronežo gimnazi
ją. Grįžusi 1918 m. Lietuvon, ji pradžioje 
mokytojavo. Po to išvyko į Berlyno kon
servatoriją, vėliau studijas tęsė Ramoje. 
1925 m. debiutavo Lietuvos operoje „Pikų 
damoje“. Kaune ji dainavo be pertraukos 
iki 1944 m. ir sukūrė 47 vaidmenis.

Ištekėjus už Dovo Zauniaus, Lietuvos 
užs. reik, ministro, mūsų iškilioji operos 
solistė, tapo taip pat žymi visuomenės vei
kėja. Ji priimdavo užsienio svečus, diplo
matus.

Išeivijoje mūsų garbingoji jubiliatė dir
bo panašiai kaip ir daugelis išeivių. Pra
džioje. gyveno Brooklyne, mokė liet, mo
kykloje, dainavo parengimuose, dalyvavo 
kultūrinėje veikloje. Likusi antrą kartą 
našle, ji išsikėlė gyventi į Kaliforniją.

MIRĖ (ELENA GIMBUTIENĖ
Sausio 15 d. Kalifornijoje, pasiekusi 88 

metus, mirė dlpl. agronome, mokytoja ir 
visuomenininke Elena Gimbutienė, iniž. L. 
Gimbuto naClė.

E. Karosaitė - Gimbutienė buvo gimusi 
Slavėnuose, Anykščių vis. 1894 m. sausio 
13 d. Studijavo Maskvoje Ir 1928 m*, gavo 
pirmąjį Dotnuvos Ž.Ū. Akademijos diplo
mą. Specializavosi Švedijoje ir Prancūzi
joje. 1926-40 m. buvo Fredos Aukšt. Sodi
ninkystės ir Daržininkystės mokyklos mo
kytoja. Dalyvavo tarptautiniuose kongre
suose, dirbo L. skaučių sąjungoje.

Parašė savo specialybės vadovėlių ir 
daug straipsnių spaudoje. Išaugino sūnų 
Jurgį Gimbutą, inžinierių, kuris taip pat 
yra žinomas liet, kultūros darbininkas.

AUŠROS NAUJAS .NUMERIS
Redakciją pasiekė Lenkijos liet, kultū

ros d-ijos leidžiamo žurnalo AUŠRA nau
jas numeris (Nr. 4, 1981 m.), spausdilntas 
pile's karo stovio įvedimą 1981 m. gruo
džio mėn.

Šiame numeryje yra aprašyta „Pirmoji 
Lietuanistinė Sesija“, įvykusi 1981 m. 
Punske (anksčiau aprašyta mūsų laikraš
tyje), iškilmės prie Dariaus - Girėno pa
minklo 1981 m. (taip pat buvo apraišyta 
Europos Lietuvyje), ir keletas kitų įdo
mių straipsnių.

Prof. Č. Kudaba rašo apie pasižymėju
sį Seinijos ir Vilnijos mokytąją Antaną 
Krutulį, gimusį 1887 m. netoli Alytaus. 
Vėliau jis buvo Vytauto Didžiojo gimnazi
jos mokytoju Vilniuje. Lenkams uždarius 
gimnaziją, jis organizavo Vilniaus krašte 
lietuviškus vaidinimus. Grįžus Vilniui į 
Lietuvos sudėtį, A. Krutulys buvo paskir
tas miesto burmistru. Vilniuje jis gyveno 
iki pat mirties, 1979 m.

Trumpiau yra aprašyta kito lietuvio bio 
grafija. Tai pienininko, bitininko Ir kovo
tojo. dėl lietuvių teisių Jono Narkevičiaus, 
kuriam š.m. rugpjūčio 8 d. sukaks 70 me
tų amžiaus. Tas lietuvis iki karo gyveno 
ir dirbo nepriklausomoje Lietuvoje, o pa
staraisiais metais pasireiškė Lenkijos lie
tuvių kultūrinėje veikloje, daugiausia 
Ščecino rajone.

Žurnale aprašytas Čiurlionio vakaras 
Varšuvoje ir kita praeitais metais pagyvė
jusi lietuvių veikla Lenkijoje.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 50

Keturi vyrai, susėdę prie apskrito stalo, 
lošia kortom.

.Simas sėdi Juozui iš dešinės, o Petras 
priešais Simą. Kas sėdi Balio kairėj?

Atsakymas |Nr, 49
Tėvas ir duktė.

Prie Rojaus vartų šv. Petras pasitinka 
jauną vyruką:

— Tai ką! Nusibodo Žemėj gyventi?
— Oi, ne! Dar šį šeštadienį turėjau prieš 

škotus futbolą žaisti, bet žuvau lėktuvo 
avarijoj...

— Laibai gerai, labai gerai! Tokių čia 
mums reikia. Matau, kad esi anglų futbo- 
llstas. Tik, sakyk, kur padėjai futbolo ba
tus?

— Palikau žemėje...
— Užmiršk škotus! Bėk greit žemyn ba

tų pasiimti, ir gerai pasikaustyk, neš ryt 
mes žaidžiame prieš pragarą.

Futbolo rungtynių metu, vienas drauge 
lis klausia kito:

— Ko tu ten dabar po tais suolais kni
siesi?

— Bešūkaudamas kramtomąją gumą iš
spjoviau... Tokia spūstis — negaliu rasti.

— Tai argi tu tą nešvarią gumą vėl 
kramtysi?

— Žinoma, kad ne! Bet joje liko mano 
dantys.
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SOLDATOVAS PASAKOJA
Žinomas rusų disidentas Sergei Ivano- 

vič Soldatov, dirbęs ir gyvenęs Estijoje, 
buvo įsijungęs į Estijos demokratinį są
jūdį. Už tai 1975 m. sausio mėn. jis buvo 
suimtas ir nuteistas 6 metams griežto re
žimo darbo stovyklos, 1981 m. sausio mėn. 
jis buvo priverstas išvykti iš Sov. Sąjun
gos ir dabar gyvena Miunchene.

Neseniai jis parašė straipsnį „Gyveni
mas, pašvęstas laisvei“, kuris buvo at
spausdintas Paryžiuje leidžiamame rusų 
emigrantų laikraštyje RUSSKAJA MYSL. 
Tame straipsnyje S. I. Soldatovas pasako
ja apie savo susitikimus su Petru Paulai- 
čiu, nuo karo pabaigos kalinamu sovietų 
darbo stovyklose.

čia yra to straipsnio vertimas iš rusų 
kalbos.

Sėdi nuo Ikaro (pabaigos...
1975 m. gruodis... Estijos Sovietų aukš

čiausiojo teismo sprendimu, vykstu į vie
ną iš daugelio griežto režimo stovyklų at
likti ilgalaikę bausmę už dalyvavimą Es
tijos ir Sąjunginiame demokratiniame są
jūdyje. Etapas — ilgas, alkanas ir vargi
nantis. N. Metų išvakarėse įmeta mane į 
Jaroslavlio kalėjimo kamerą. Iš triukšmo, 
sklindančio iš kiemo, spėjama, kad atėjo 
Naujieji 1976 metai. Savo kišenėje randu 
apvoliotą sulipusį saldainį, kuriuo dalija
mės su kameros draugais, užgerdami van
deniu — tai ir visa mūsų Naujametinė 
puota. Po savaitės mane perkėlė į Mordo
vijos ATSR Zubovo - Polenskovo 17-tą 
■pereinamąją stovyklą. Krata, daiktų atėmi 
mas, perrengimas kalinio rūbais — ir štai 
alš jau stovyklos kieme. Manęs jau laukia 
„savieji“, greitai susipažįstame, trumpas 
interviu — ir aš esu priimtas į stovyklos 
broliją. Po keletos valandų, atsitiktinai 
atidaręs savo spintelę, pamačiau ją pri
grūstą kalinimų produktų. Griežtai pro
testuoju, bet niekas nekreipė į mane dė
mesio, tik vieton atsakymo pranešė: „At
vykimo proga — banketas pas Petrą, žiū
rėk, nevėluok!“ Paklustu, galvodamas „O 
kas gi tas Petras?“ Vakare Miša Heifec 
priveda mane prie aukšto, lieso žmogaus, 
stipriu, bet liūdnu didelių pilkų akių žvilgs 
niu, ir sako: „Susipažinklt! Tai Petras 
Kazimirovičius, Lietuvos patriotas. Sėdi 
beveik nuo karo pabaigos...“

Ar gali būti!! Apstulbau akimirkai, ne
tikėdamas savo ausims ir akims, su nuos
taba žvelgdamas 'į naują pažįstamą. Juk 
nuo karo pabaigos praėjo apie 30 metų! 
Atsipeikėjęs spaudžiu jo ranką. Įsitaisę 
amt lovos, pastatome taburetes vietoje 
stalo, o ant jų — margariną, duoną, arba
tą — brangiausią kalinio turtą.

Prasideda kuklios vaišės. Vis daugiau 
įsižiūriu į Petrą. Prieš mane žmogus — 
niekam neprimetantis savo nuomonės ir 
nevaržantis savo autoritetu, žmogus — 
protingas, kuklus, suprantantis gražų ju
morą. Bet matyk ir labai tvirtas, nepalie
čiamas savo idėjomis. Po kiek laiko suži
nojau, kad Petras stovykloje buvo savo 
rūšies Raudonuoju kryžiumi, nes suteik
davo pagalbą sergantiems zekams.

Vėliau likimas mus su Petru išskyrė — 
mane pervedė į 19-tą stovyklą, o jį — į 
penktą zoną. Tik 1976 m. rugpjūtį, laiki
nai uždarius penktą zoną, jos turinį perve
dė į 19-tą stovyklą, kur mes su Petrų vėl 
susitikome ir iki 1980 m. rudens neišsisky 
rėme. Per tuos metus mes dar daugiau 
pažinome vienas kitą.

Papasakosiu apie (kai 'kuriuos 
jo būdo bruožus...

Nežiūrint senyvo amžiaus, jis mokėsi 
italų kalbos. Kiekvieną vakarą po darbo 
jis skaitydavo lietuviškas ir itališkas kny
gas. Jis turėjo keletą itališkų knygų ir at
skirus UNITA numerius, kuriuos buvo 
palikę kiti. Aš, savo mokėjimu paskaityti 
nesudėtingus itališkus tekstus, esu dėkin
gas tik jam.

Kiekvieną trečiadienį, atsiskyrę nuo ki
tų, mes ilgai bendravome, da'indavomės 
mintimis. Jis pasakodavo apie savo gyve
nimą, jaudinosi dėl Lietuvos likimo, dėl 
likimo didžiulės rytų šalies, pareikšdavo 
nepasitenkinimą dėl padėties Vakaruose. 
Jaudinosi dėl lietuvių patriotų: Gajausko, 
Petkaus, Jaišmūno, Simučio, Lapienio, 
Gimbuto, Stašaičio ir daugelio kitų. Bet 
laibiausiai jis nerimavo dėl esančios trem
tyje Nijolės Sadūnaitės, kurios laiškai ap
lankydavo mus abu. Jis" bijojo, kad vieti
niai niekšai nepanaudotų prievartos prieš 
bebaimę, bet vienišą tremtinę, lietuvaitę 
patriotę. Bet leimei viskas praėjo... 
Matėsi, kad nežiūrint sunkių sąlygų, 
jis vistiek gyveno vien savo tėvynės rūpės 
čials. Jam buvo būdingas šviesus istorinis 
optimizmas ir gilus tikėjimas į Dievo pa
laimą.

Petras nepaprastai mylėjo gamtą, o 
ypač gėles. Po ilgų skandalų su stovyklos 
administracija, jis vis tik pasiekė savo, 
ir už barako užsėjo nedidelį rūgštynių plo
telį, kuriuo galėjo naudotis ir kiti. O po 
medpunkto langais, kur visuomet gulėda
vo ligoniai, jis užveisė keletą lysvelių 
gražių žydrių gėlių. Jis turėjo, paveldėtą 
iš protėvių, meilę žemei, žemdirbio triū
sui. Man pradėjus, visi ėmė šias keltas 
lysveles vadinti „Prezidento sodu“. Ir tas 
neatsitiktinai! Nenoriu kištis į svetimus 
vidaus reikalus... Bet jeigu mano draugai 
lietuviai paklaustų mane, kas vertas būti 
Laisvos Lietuvos Prezidentu? — aš atsa
kyčiau, kad Petras Paulaitis.

Ir kaip (argumentą aš pateikčiau visą jo 
gyvenimą...

Gimė P. K. Paulaitis 1907 m. Jurbarke, 
esančiame tarp Lietuvos — Prūsijos sienų. 
Su pagyrimu baigęs gimnaziją ir gavęs 
katalikų Bažnyčios stipendiją, išvyko mo
kytis į Milano universitetą, Italijoje bai
gęs teologijos ir filosofijos fakultetus, il
gą laiką dėstė Lisabonos universitete, Por 
tugalijoje. Vėliau dirbo Lietuvos konsula
te Vienoje. Po Austrijos anšliuso uždarius 
Lietuvos konsulatą, jis nusprendė grįžti 
į Lietuvą, čia Jurbarko gimnazijoje pra
dėjo dėstyti lietuvių literatūrą ir lotynų 
kalbą.

1940 metų įvykiai sukelia jame pasipik
tinimą ir mitinguose jis viešai ir audrin
gai protestuoja prieš Sov. Sąjungos kėsi
nimąsi užgrobti Lietuvą. O kada naktį 
atėjo jo suimti, jam pavyko pasislėpti. 
Prasidėjo organizuota patriotinė pogrin
džio veikla.

1941 metų birželio mėn. atėjus vokiečių 
kariuomenei, jis aktyvus kovotojas už 
Lietuvos nepriklausomybę, buvo Gestapo 
suimtas. Pabėgimas. Ir vėl pogrindis. Vėl 
kova.

Karo pabaiga 1945 metais užklumpa ji 
Lietuvos pogrindžio politiniu vadovu ir 
pogrindžio laikraščio LAISVOJI LIETU
VA redaktoriumi.

Lailkraštis bus spausdinamas vienišos 
sodybos miško pakraštyje požemyje, ant 
ežero kranto. Ten diribo būrelis jaunų lie
tuvių patriotų, daugumoje buvusių Kauno 
ir Vilniaus studentų.

Tūlo išdaviko Petras Paulaitis buvo pri
kalbėtas užeiti į vieną butą neva pasita
rimui. Ten jis buvo suimtas.

Greitai po to, buvo susekta ir apsupta 
ir spaustuvė. Esantieji tenai Lietuvos pat
riotai didvyriškai gynėsi ir atsisakė gyvi 
pasiduoti. Tuomet į požemį, per ventillaci 
jos angą, buvo įmesta prieštankinė gra
nata...

Petrą nuvežė į Valstybės Saugumo mi
nisterijos kalėjimą Vilniuje. Tardymui 
vadovavo VSM generolas, specialiai atsiųs 
tas iš Maskvos. Į Petrą ateidavo pažiūrėti 
Lietuvos KP CK nariai. Tardymas siekė 
sužinoti tikrą Petro Paulaičio pavardę. .Jį 
visaip provokavo, net atvežtais samdytais 
liudininkais iš Jurbarko. Ir tuomet atėjo 
eilė baisiausiam...

Jam parodė požemio nuotrauką, kur 
buvo spaustuvė ir kur buvo įmesta grana
ta, Ant grindų gulėjo sudraskyti patriotų 
lavonai...

Jis tuomet manė, kad sprogs jo širdis... 
Bet susivaldęs, jis pasakė: „Taip, aš — 
Paulaitis! Galite mane sušaudyti!“ Bet jo 
nesugaudė. Ypatingu VSM nutarimu, jis 
buvo nuteistas 15 metų kalėti. Prasidėjo 
gyvenimas baisiose stalinlškose stovyklo
se, įskaitant Taišeto ir Norilsko. Chruščio 
vo atolydžio laikotarpis — ir 1957 m. pra
džioje, po paviršutiniško tardymo, iš sto
vyklos jį išleido.

Po didelių sunkumų Petrui Paulaičiui 
pavyko įsidarbinti Kauno vaisių — kon
servų fabrike kūriku, po to sargu miški- 
nilnkystės ūkyje netoli Kauno... Tačiau 
neilgam...

Netrukus vienas studentas, bendravęs 
su Petru Paulaičiu, sukombinavo skundą, 
kad Petras skleidžia „nacionalistinę ir an- 
tisovietlnę propagandą“. Ir tais pačiais 
1957 metais, pabuvęs laisvėje Lietuvoje 
vos tik keletą mėnesių, jis buvo vėl suim
tas. Nuosprendis — 25 metai! Iš kurių di
desnę dalį laiko Petras išbuvo ypatingo 
režimo stovyklose.

1982 m, rudenį baigiasi Petro kalinimo 
laikas, iš kalėjimo išeis jis visišku seneliu, 
palaužta sveikata. Baigia kalėti didvyriš
kas, daug pergyvenęs žmogus, nepalau- 
džiamos valios, širdyje nešiojąs neužgęs- 
tančią meilę savo Tėvynei!

Noriu kreiptis į Lietuvos ir viso pasau- 
lioa pažangiąją visuomenę su prašymu ir 
raginimu suteikti Petrui Paulaičiui visa
pusišką paramą, ir sudaryti sąlygas jam 
išvykti į užsienį. Nes jam reikalingas na
mų židinys, gydymas ir pastovi draugų 
globa!

Vienas iš mūsų stovyklos draugų kažka
da pasakė: „Jis — Lietuvos ir visos žmo
nijos pasididžiavimas“. Šiais žodžiais alš 
ir noriu užbaigti savo pasakojimą.

S. Soldatov

LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLIŲ — 
TRANSLIACIJŲ PLANAS

Trumpomis bangomis—Vid. Europos laiku 
kasdien:
'Laikas Stotis Bangos metrai

4,00 vai. Muenchenas 19-25-31-41
4,15 vai. Vašingtonas 19-25
5,30 vai. Vatikanas 25-31-41
6,00 vai. Muenchenas 19-25-31

17,00 vai. Muenchenas 16-19-25
18,00 vai. Vašingtonas 19-25
19,00 vai. Vatikanas 25-31-41
21,00 vai. Muenchenas 

šeštadieniais
16-19-25

18,45 vai. Vatikanas
Sekmadieniais

25-31-41

10,20 vai. lietuviškos pamaldos iki 11,00
vai. 25-31-41 iš Vatikano.

Pile kurapkų lesyklų reikėtų įrengti 
Spąstus, kad ten nelandžiotų kiti plėšrū
nai. (Tš medžiotojo pasisakymo)

Anapus Atlanto
Lietuvos miškininkai

Buvę Lietuvoje miškininkai, vis dar ne 
pavargsta, nors jų pečius slegia metų naš
ta. Jie jau daugelį metų be Lietuvos miš
kų, bet išsiilgę jų karts nuo karto dar su
sirenka krūvon ir aptaria savus ir Lietu
vos miSkų reikalus. Jie dar įstengia leisti 
savo profesijos žurnalą „Girios Aidai“. 
Jo yra iSleidę net 27 numerius. O taipgi 
yra išleidę keletą knygų.

Tų visų darbų skatintojų ir atlikėju rei
kia skaityti sąjungos pirmininką Vincą 
Žemaitį. Jis yra gimęs 1896 m. lapkričio 
mėn. 21 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskr. 
Vokietijoje baigęs aukštąjį mokslą ir tu
rįs miškų inžinieriaus diplomą. Ilgiausiai 
jis dirbęs (apie 18 m.) Kazlų Rūdos miš
kų urėdo pareigose.

Lietuvių Miškininkų Sąjungos valdybą 
sudaro: pirm. Vincas Žemaitis, vicepirm. 
Jonas Žebrauskas, sekrt. Juozas Skeivys, 
ižd. Petras Norkaitis, nariai: Jurgis Gudai 
tis ir Pranas Sideravičius. Revizijos ko
misija: Jonas Kriščiūnas ir Antanas Beteš
ka.

Be jau minėtos veiklos Lietuvos miški
ninkai dar ir aukoja bendriems, lietuviš
kos Veiklos reikalams. Pavyzdžiui: dabar 
naujai steigiamai Lituanistinei katedrai, 
prie Chicagos universiteto, iš savo kuklios 
kasos jie paaukojo 50 dol.

Vytauto Didžiojo /šaulių Rinktinė
■Ohicalgoje jau 27 metus veikianti Vytau

to Didžiojo Šaulių Rinktinė, turi narių 
(vyrų ir moterų) apie 900. Jiems vado
vauja, šaulių išrinkti — vyrams šaulys 
Vladas Išganaitis, moterims šaulė Marija 
Dapkienė, su išrinktais valdylbon pagelbi- 
nilnkais.

Jie, Brighton Parke, turi didelius nuo
savus namus, pavadintus „šaulių namai“.

Tai didelis patogumas veiklai ir dar iš 
tų namų yra gaunamas pelnas. Namuose 
yra nemaža salė, talpinti apie 300. Taip
gi nemaža scena, puikiai įrengta virtuvė

Skaitytoju taiS&ai
DBLS CENTRO VALDYBOS 

PIRM. (Z. (JURUI
Man teko patirti, kad Kanados „Tėviš

kės Žiburiuose“ ir Čikagos „Laisvojoje 
Lietuvoje' buvo paskelbtas su mano para 
šu raštas „DBLS turi būti politiškai šva
ri“.

Tas raštas buvo taip pat išverstas į ang 
lų kalbą ir įjungtas į fotografiniu būdu 
pagamintą paskvilį „Destroy the worm", 
kuris buvo platinamas D. Britanijoje. Juo 
Šmeižiama D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos vadovybė ir L.N. B-vės tarnautojai.

Šiuo pareiškiu, kad prie šio ibiauraus 
provokacinio darbo aš nesu prisidėjęs ir 
mano parašas tame paskvilyje buvo pa
naudotas be mano žinios.

V. Kupstys 
1982 m. vasario 27 d.

BRADFORD!) LIETUVIO BALSAS
Prieš porą savaičių gavau net dvi „in

formacijas" iš kirmino sunaikinimo gru
pės, kad reikia ruoštis revoliucijai. Prisi
pažįstu, kad net du kartus perskaičiau ir 
priėjau išvados, kad jos nevertos net to 
popieriaus ant kurio jos parašytos.

Gal viskas būtų taip ir pasilikę, jei ne 
praeitas mūsų Vasario 16 d. minėjimas. 
Po minėjimo atsiradau prie baro ir suti
kau gal ir visiems gerai pažįstamą ir la
bai veiklų Vilniaus krašto lietuvį. Taigi, 
sakau, tai ir čia dar vienas „netikro krau
jo lietuvis“. Nežinau, kuo viskas būtų pa
sibaigę, jei, šis vilnietis būtų buvęs kiek 
„paėmęs“; aišku tik tiek, kad mano ausys 
būtų skaudžiai nukentėjusios.

Jie rašo, kad Lietuvių namuose yra ži
nomas ir iššifruotas KGB veikėjas, tikisi 
surasti dar ir antrą. Nesuprantu kodėl jie 
neskelbia jo pavardės?

Toliau jie rašo, kad DBLS skyrių valdy
bos yra be gilesnio išsilavinimo. Vadinas, 
nėra akademikai, ir yra aklai vairuojami. 
Todėl jie geriau tiktų kraštams už gele
žinės uždangos.

Kas biauriausia, ką jie rašo, kad kai 
kurie DBLS centro valdybos nariai nėra 
gryno kraujo lietuviai, nes kilę iš Lenki
jos pasienio, t.y., Vilniaus krašto ir jais 
negalima pasitikėti, nes jų manymu, jie 
yra užkrėsti“. Ar galima būtų ką nors 
bjauresnio pasakyti apie brolius Vilnie
čius?

Daugumas iš mūsų gerai atsimenam, 
kad ir Hitleris savo partijai ir smogikų 
daliniams ieškojo gryno kraujo arijų; visi 
kiti turėjo likti vergais, arba keliauti į 
krematoriumus. Ar šitie vabalai irgi siekia 
to pat?

Esate, girdi, sąjungos nariai ir jeigu jūs 
nematote pavojaus ir pastumsite šiuos žo
džius į šalį, tai galėjote pasilikti Lietuvo
je ir remti komunistų valdžią ten.

Atrodo, šis pasakymas, kelių pavojingų 
vabalų, kurie knisasi po sąjungos pama
tais, yra taikomas beveik visiems DBLS 
nariams.

Žinau vieną senutę, kuri vieną kartą 
buvo Lietuvoje ir šiuo laiku vėl rengiasi 
aplankyti savo tėv-ų žemę. Pasakykit, po

ir baras. Dar yra knygynas ir kiti reika
lingi patogumai.

Nariai moka nario mokestį, bet tai bū
tų nedidelės pajamos, jei ne parengimams 
nuomuojama salė ir baras. Tai, iš to šau
liams pagrindinės pajamos.

Pavyzdžiui: 1981 m. iš pačių šaulių reng 
tų parengimų, salės nuomavimo bei baro, 
turėta pajamų per 46 tūkstančiai dol., gi 
išlaidų per 18 tūkstančių dėl.

Namų ir baro vyliausias vadovas, pa
čių šaulių išrinktas, yra šaulys Juozas 
Mackonis. Jis tvarkosi gerai ir sąžiningai 
ir turi darbščius Ir sąžiningus page’lbinin- 
kus.

Šauliai turėdami pelnus, jo dalį dar ir 
išdalina kitiems. Pavyzdžiui: Užbaigę 1981 
m., spaudai paskyrė 250 dol. Gavo drau
gas, Naujienos, Laisvoji Lietuva, Karys, 
Sandara ir Lituanus. Bet pamiršo Lietu
vių Bendruomenės Chicagoje leidžiamą 
„Pasaulio Lietuvis“.

Lituanistinėms mokykloms paskyrė 600 
del. Gavo Kr. Donelaičio, Brighton Parko, 
Marquette Parko ir vasario 16 gimnazija, 
esanti Vakarų Vokietijoje. Bet pamiršo 
Gage Parko „Dariaus ir Girėno“, Chica
gos Aukštesniąją lituanistinę mokyklą ir 
Pedagoginį Lituanistikos Institutą, šios 
trys.lituanistinės mokyklos prieglaudą ga
vusios Jaunimo Centre, Chicagoje.

Nepamiršo šauliai lietuviškų radio prog 
ramų, tai Margučio, Sofia Balkus šeimos 
ir Lietuvos Aidų, fiems paskyrė 375 dol.

Nepamiršo Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT,) jai paskyrė 185 dol. Nepamiršo ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo (B AL 
F) paskirdami jam, šalpos reikalams, 50 
dol. Bet pamiršo Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą (VLIK), Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę (PLB) ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę (ALB).

Juk, šios visos (ALT, VLIK( PLB ir 
ALB) organizacijos — veiksniai dirba ir 
rūpinas: Lietuvos išlaisvinimu ir nepri
klausomybės atstatymu.

Atrodytų, kad V. D. šaulių rinktinės 
vadovybė turi sūnų ir posūnių: vienus my 
Ii daugiau, kitus mažiau.

nai vabalai, kas čia blogo? Ar yra nusi
kaitimas?

Kiek tenka girdėti, beveik kiekvienas 
išeivis palaiko ryšius su savo artimais, 
siunčia siuntinius ir, jeigu susidaro gali
mybės, atsikviečia pas save, nors trumpų 
atostogų.

Ar tai ištiktųjų jau yra mūsų politiškas 
nuosmukis, kad mes mylime savo arti
muosius ir palaikome su jais ryšlį?

Jonas 'Adomonis

BALSAS IŠ ISKOTIJOS
Mūsų Škotijos koloniją pasiekė kažkoks 

laikraštis, pavadintas kirminas, bet kas jį 
redaguoja nepasiseko.

Jie puola Londono Lietuvių Namus, jo
kiais faktais neįrodydami. Viskas pagrįsta 
gandais.

Jie klaidina ir gazdina visuomenę,, bet 
atrodo jie patys savo šešėlio'bijo, nepasa
ko, kas yra jie patys.

Faktas lieka faktu, jeigu jie neįrodys, 
mes gandais netikime.

Mes suprantame, kad ta grupė yra su
sitvėrusi iš gaujos, o toje gaujoje galėtų 
būti tas kirminas, kuris bando graužti or- 
ganizazijų veiklą.

Tai Škotijos lietuvių nuomonė.
Z. Sledziauskas

DĖKINGUMO IŽENKLAN
Švenčiant Vasario 16-tos dienos sukak

tį Vokietijoje, Huttenfeldan buvo pakvies
tas iš Šveicarijos prof. Juozas Eretas.

Savo kalboje jis iškėlė lietuvių kalbos 
vertę ir kultūrą. Už tai jo pagerbimui pa
rašiau kuklų eilėraštuką. Jeigu bus gali
ma, prašau jį atspausdinti laikraštyje.

ERETUI
Gyvenk (ilgai Šveicarijos gražių kalnų, 

sūnau.
Gyvenk laimingai Lietuvos lygumas

pamilęs.
Būk visada skaidrus aukštybių mėlynas 

dangau,
Taip Tau ilgai kalbės lietuvis (apkabinęs.

Gyvenimas (pilnas skausmų...
Nedaug žmonių (užtars (lietuvių dalią, 
Mes linkime Tau daug (metų ilgų 
Padėti Lietuvai surast į laisvę kelią.

Tu supranti mūs rūpesčius vargus,
Matei kaip Kremlius pasigrobė mūs

šalį...
Meluodami pasauliui jie kaltina visus. 
Žmonijai įneša jie vargelį...

Mūsų tautos — Tau (pagarba už ją 
kovojant.

Šitoj kovoj vienodai plaka širdys mūs.
Sakyk mielas Profesoriau, žmonijai

pakartojant, 
Nes daug (kas teisų balsą išgirs Jūs.

Teisybė daug kam akis bado,
Maskva nenori to girdėt.
Lietuvių daug kapuose laisvę rado...
Mes Įprašome Lietuvai prisikelti padėt.

Vak. Vokietija 1982 m. M.M.

MIRTIES NUOSPRENDIS
Sausio 26 d. Sovietų aukščiausiojo teis

mo išvažiuojamoji sesija, posėdžiavusi Pa 
kruojo kultūros namų salėje, svarstė Pa
mūšio bažnyčios kebono Leono Mažeikos 
ir jo šeimininkės Teklės Martinaitytės nu
žudymo bylą.

Teismo nuosprendis: Už tyčinį nužudy
mą sunkinančiomis aplinkybėmis Kazlaus
ką Adolfą pripažinti kaltu ir paskirti mir
ties bausmę. O. Baltramiejūnienei — ket- 
veri metai laisvės atėmimo bendro reži
mo darbo stovykloje ir priverstinis gydy
mas nuo alkoholio.

PIENO ĮSTATYTOJŲ RŪPESČIAI
Radviliškio rajono Šeduvos miestelio 

gyventojai, ganiavos laikotarpiu į pieno 
supirkimo punktą kasdien pristato apie 
2000 kilogramų pieno, o rudenį ir žiemą 
šiek tiek mažiau.

Tačiau turime ir nesusipratimų. Ganyk
los pas mus prastos Ir niekas nepasirūpi
na, kad jos būtų sukultūrintos ar bent lai
kas nuo laiko paitręšiamos. Už pristatytą 
pieną mums priklauso kombinuotieji pa
šarai. Priklauso, bet mes gauname tik ta
lonus tiems pašarams nusipirkti. O kas iš 
tų talonų, jeigu Šeduvos parduotuvėje 
kombinuotųjų pašarų nėra. O praeina trys 
mėnesiai, ir tie talonai jau negalioja. Krei
pėmės į rajono vykdomojo komiteto atsa
kingus darbuotojus, kad talonus bent pra
tęstų, bet nieko iš to neišėjo. Atseit, jei
gu laiku jų nerealizavote, esate patys kalti. 
A. Savickas, 'J. Sipavičienė, M. Juozapai- 
tienė, B. (šierauskienė ir kiti (Šeduvos gy
ventojai.

(iš Valstiečių laikraščio)

L. VLADIMIROVUI — 70 (METŲ
Vilniaus universiteto bibliotekos direk

torius Levas Vladimirovas vasario 27 d. 
atšventė savo amžiaus 70 metų sukaktį.

Gimęs 1912 m. vasario 27 d. Telšiuose,
L. Vladimirovas 1932 m. baigė Šilutės 
gimnaziją ir studijavo V. D. Universitete 
Kaune ir vėliau Vilniuje. Nuo 1948 m. bu
vo Vilniaus universiteto bibliotekos direk
torium i.r nuo 1953 m. bibliotekininkystės 
katedros vedėju. Kelis metus, pradedant 
1964 m. buvo JTO bibliotekos direktorium 
New Yorke.

Rašo K. Valteris 

Laisvalaikio 
mastymai

Dar vienas Naujų (Metų ryžtas.
Daugelyje šalių yra madoj įvairūs ryž

tai Naujų Metų proga. Vieni ryžtasi atsi
kratyti blogų įpročių (k.a. rūkymo, girta
vimo), nepadorių elgesių, neigiamų polin
kių, o kiti (dažniausiai kitos!) ryžtasi 
graklštėti, labdariauti, vengti apkalbų ir 
1.1. Ryžtų — pasižadėjimų įvairumas ne
išvardinamas!

Silpnabūdžiai, eilę metų neištesėję savo 
pažadų ir netekę vilčių tobulėti — pasi
duoda likimui — sumenkėjimui, o stipra- 
valiai triumfuoja!

Aš jau eilę metų ryždavausi aktyviai 
■bendradarbiauti „Europos Lietuvyje“ — 
dalintis patyrimai ir mintimis su skaityto
jais. Deja, mano ryžtai ir geri norai bū
davo redaktorių užslopinti: kai tik vienas 
— kitas įdomesnis straipsnelis nepraeida
vo pro redaktoriaus cenzūrą — noras ra
šyti pranykdavo... Mano rašiniuose nebū
davo asmeniškumų, paskalų, apkalbų; 
juose būdavo tik gyvenimo neigiamybių 
kritika ar pašaipa, o kartais ir klausimai. 
Aš iš jaunystės dienų laikiausi pažiūros 
„Neklausi — nežinosi“.

Dar nė vienas redaktorių nėra man paša 
kęs ar parašęs, kad mano straipsneliai 
neįdomūs, nevykę ar jų mintys neteisin
gos, bet, lyg susitarę ar kieno nors padik
tuoti, giedodavo tą pačią giesmelę 
„Straipsnis gali kam nors (mano pabrau- 
kata!) nepatikti!“ Taip sakydami jie pri
durdavo, kad turį galvoje tam tikros par
tijos ar tam tikro luomo atstovus. Štai' tau 
boba devintinis! Iki 80% visų „E.L.“ 
spausdinių straipsnių man nepatinka: ar 
tai jie man neįdomūs, ar jų mintys pase
nusios, ar nesuprantu ką autorius nori pa
sakyti... Na tai kas! Aš laiminu kiekvie
ną rašinį jei tik jis kam nors patiks! Pri
siminkime tik seną romėnų posakį ((De 
gustibus non ėst disputandum“ (Dėl sko
nio nesiginčyjama). Man tai geriau patin
ka lietuviška patarlė: „Nors ir be marški
nių liksi — visiems neįtiksi“!

Kokia ironija: redaktoriai laikraščio, 
kuriame dažnai užtiksi pasmerkimą spau
dos, religijos ir kitų laisvių priespaudą 
Lietuvoje, Lenkijoje, Sovietų Sąjungoj, 
ramiausiai cenzūruoja straipsnius ir tuo 
šalina KAM NORS nepatinkamus bendra
darbius... Tik du buvusieji redaktoriai 
(Kaulėnas ir Daunoras)' necenzūravo ma
no rašinių!

Jei dabartinis redaktorius sušvelnins 
spaudos cenzūrą, tai šiuo kartoju savo 
Naujų Metų ryžtą: RAŠINIAIS REMTI 
„Europos Lietuvį“!
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KALENDORIUS 1982 įM.
IV. 24-25 DELS Metinis Suvažiavimas ir 
Liet. Namų B-vės akcininkų susirinkimas, 
2 Ladbroke G-dns., London W11.
V. L3 DBLJS Tautinių Šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Ign. Grundulas — 40.50 siv.,
A. Goifmanas — 2.00 sv.
Manchesterio lietuviams, suaukoju

siems Vasario 16-tos minėjimo proga, 
(Manchesterio klube per DBLS skyriaus 
pirmininką A. Jalovecką — 86 svarus. 
.Nuoširdžiai dėkoja

TFA ID. Britanijoje

AUKOS ĮSPAUDAI
P. Pauliukovas —- 6.50 sv.,
B. Banys — 3.00 sv.,
A. Kasperavičius — 2.00 sv.,
P. Rernėza ir Br. Vaškelis — po 1.50 sv.
Ačiū

VASAROS LAIKAS |BRITANIJOJE
Vidaus reik, ministerija paskelbė, kad 

per ateinančius tris metus Britanijoje 
vasaros laikas prasidės kovo mėn. pasku
tinį sekmadienį ir pasibaigus spalio mėn. 
sekančią dieną po ketvirto šeštadienio.

Vasaros laikas skiriasi viena valanda 
nuoGrinvičo vid. laiko (GMT).

Londonas
RAŠYTOJAS A. LANDSBERGIS 

LONDONE
Kovo 14 d., sekmadieni, 5 vai., vakare, 

Londono Lietuvių bažnyčios svetainėje 
ruošiamas rašytojo Algirdo Landsbergio 
literatūrinis rečitalis.

Rašytojas savo paskutiniame laiške sua
bejojo, ar beapsimoka rengti Londone jo 
■literatūros rečitalius. Tad šį kartą rengė
jai nutarė pamėginti Rytų Londoną ir 
DBLS centrinio skyriaus vardu labai kvie
čia lietuvius ateiti ir pasiklausyti.

Ypač laukiama ta maža saujelė ištikimų 
gražaus žodžio mylėtojų, kurie Ir kitais 
kantais pasidžiaugdavo A. Landsbergio 
kūrybiniu žodžiu. Nei nuolatiniai, nei nau
ji jo klausytojai nenusivils.

Apgailestaudami pranešame, kad dėl 
iki šiol nenumatytų kliūčių A. Landsber
gis į Nottinghamą negalės atvažiuoti.

DBLS Centrinio skyriaus /valdyba

Bol tonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Metinis skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo mėn. 13 d. 8 vai. vak. 
Boltono ukrainiečių klube. Visi tautiečiai 
yra kviečiami šiame susirinkime dalyvau
ti,

Leigh
SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 
20 d., 7 vai. p.p., White Lion Hotel, Leigh, 
Rd., Leigh. Bus paaiškinta visi skyriaus 
einamieji reikalai Ir piniginis kasos sto
vis. Taip pat bus svarstoma dėl atstovo i 
Sąjungos metinį suvažiavimą, ir mūsų 
kiekvienais metais rengiama ekskursija 
per Velykas į Manchesterio Lietuvių klu
bą. Bus renkama nauja skyriaus valdyba 
ir revizijos komisija.

Narius ir visus prijaučiančius prašom 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Notlinghamas
VASARIO 16-toji INOTTINGIIAME

Vasario 16-tosios minėjimas Not'Hngha- 
me vasario mėn. 27 d. įvyko erdvioje uk
rainiečių salėje. Pagrindiniai minėjimo 
organizatoriai buvo Nottinghamo ir Der
by DBL Sąjungos skyriai. Į minėjimą su
važiavo nepaprastai daug tautiečių. Eks-

u ETŲ VIS
nių, daugumoje velionės amžiaus, kai kas 
atvyko Ir ilš kitų miestų. Taip pat dalyva
vo Miesto ligoninės personalas, jos bend
radarbių buvo per šimtą.

Po Mišių laidotuvių procesija į kapines 
ištiso virš mylios, buvo autobusas ir daug 
automobilių. Prie a.a. Nijolės kapo DBLS 
Skyriaus vardu atsisveikino K. Bivainis, 
Skautų brolijos ir DBKB-jos vardu kalbė
jo kun. S. Matulis.

Ant kapo sudėta 56 vainikai brangiai 
Nijolei, tragiškai žuvusiai pačioje jaunys
tėje. Visas Nottinghamas nuoširdžiai už
jaučia Jos šeimą ir artimuosius. K.B.

PADĖKA
Rudai ant Nepriklausomybės šventėte 

minėjimą Nottinghame š.m. vasario 27 d., 
mus parėmė DBLS pirm. Z. Juras ir Cent
ro Valdyba. Jiems nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat dėkojame kun. S. Matuliui, 
MIC, atlaikiusiam pamaldas, P. Mašalai- 
čiul, tautinių šokių grupės „Lietuva“ va
dovei V. Jurienei, Choro vedėjui V. 
O'Brien, I. Venskienei, V. Gasperienei, E. 
Vainorienei, F. Domoševičienei, visiems 
prisidėjusiems prie programos, ekskursijų 
vadovams ir visiems svečiams. Lietuviš
kas ačiū.

DBLS Skyriaus Valdyba

Prcstonas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo mėn. 14 d. 3 vai. p.p. yra šau
kiamas visuotinas DBLS-gos Prestono sky 
riaus susirinkimas pas M. RAMONĄ 
28a PORTER ST.

Paskintu laiku kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių 
narių skaičiaus.

Prašome visus tautiečius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės skyrius šaukia metinį 
susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį kovo 
14 d., punktualiai 1 vai. Ukrainiečių klu
be, 80 Molesworth St.

Visus narius ir svečius maloniai kvie
čiame gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS 'SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 20 d., šeštadienį, 6.30 vai 
p.p. The Newhampton Pulbe, Riches Street, 
Whitmore Reans, W-iton yra šaukiamas 
šio skyriaus visuotinis metinis susirinki
mas. Bus renkama Sk. Valdyba taip pat 
atstovas į DBLS ir Akcininkų, suvažiavi
mą Londone.

Visi nariai ir prijaučiantys prašomi šia
me susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba

Škotija
ARCH. BERNARDAS JOVARAS

MOSSEND. Elenos ir a.a. Augusto Jo
varų sūnus Bernardas (baigė universitetą 
ir gavo architekto diplomą.

Negaudamas greit čia darbo, lapkričio 
mėn. pabaigoje lėktuvu išskrido į Austra
liją.

Prieš Kalėdų šventes, telefonu sveikin
damas motiną ir seseris švenčių proga, pa
sisakė, kad jau turi darbą ir yra paten
kintas naujuoju kraštu.

MIRUSIEJI
Mossend. Gruodžio mėn. 23 dieną na

muose buvo rastas negyvas Liudvikas 
Paulius Louis Pollock.

Velionis buvo našlys ir gyveno vienas. 
Priklausė lietuvių Socialiniam Klubui ir 
iš vakaro dalyvavo pensininkų pavaišini
me. Mirė širdies smūgio pakirstas.

Bellshill. Sausio 16 dieną namuose stai
ga mirė Marytė Stravinskaltė. Velionė bu
vo pensininkė — invalidė ir gyveno viena. 
Priklausė šv. Kazimiero parapijos drau
gijai, Moterų draugijai ir Lietuvių Socia
liniam Klubui.

Prancūzija
CZ. MILOSZAS PARYŽIUJE

Czeslaw Milosz, 1980 m. Nobelio premi
jos laureatas atvyko į Paryžių iš JAV da
lyvauti PEN klubo suvažiavime.

Ta. pačia proga jis buvo pakviestas pa
sikalbėjimui su Jacques Chancel per ra
dio programą „Radioscopie“. ši programa 
yra labai mėgiama ir klausoma. C. Milosz 
tavo klausinėjamas apie savo kūrybą ir 
gyvenimą. Štai trumpa Ištrauka iš jų po
kalbio:

JC: Kaip jūs save laikote lenku? 
CM: Aš esu lenkas nes rašau lenkiškai.

Aš gimiau Lietuvoje, ne Rusijoje.
Aš gimiau' Lietuvoje, taigi pagal ameri

konišką teisę aš esu...
JC: Rusų pilietis?

CM: Ne, visai ne. Aš esu kilęs iš Lietu
vos.

Lietuvos prijungimas (prie Sovietų Są
jungos) niekada nebuvo pripažintas JAV, 
bet esu lenkas nes rašau lenkiškai.

Toliau užklaustas poetas, apie savo 
nai išleistą romaną (1956 m. prancūzų 
ba) „Ant įsos krantų“ pasakojo, kad 
vo kūryboje jis dažnai prisimena savo

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 5.0o 
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.

n i k a
kursijos atvažiavo beveik iš visų viduri
nės Anglijos lietuviškų kolonijų, taip pat 
iš Londono. Minėjimą atidarė ir svečius 
pasveikino DBLS Nottinghamo skyriaus 
pirmininkas K. Bivainis. Po to pakvietė 
DBLS Centro Valdybos pirmininką pa
sveikinti dalyvius ir padaryti pranešimą.

Kalbėdamas apie vėliausius politinius 
įvykius, Z. Juras atkreipė visų dėmesį į 
naują Sovietų metodą kaip perimti kraš
to kontrolę, nepasiunčiant 'į jį savo kari
nių pajėgų. Ką sovietai pasiekė Vengrijo
je ir Čekoslovakijoje savo ginkluotomis 
pajėgomis, tą patį jie pasiekė Lenkijoje 
kitokiu būldu. Aišku ir yra tas faktas, kad 
įvedus Lenkijoje karo stovį, ten daug len
kiškai uniformuotų karių kalbėjo tik ru
siškai'. Sovietai dar kartą norėjo parodyti, 
kad jokia tauta, kuri yra Sovietų Sąjun
gos įtakoje, negali turėti vilties ilš jų glo
bos pabėgti.

D. Britanijoje ruošiamas naujas parla
mento aktas, (įstatymas) kuris suteiks 
lengvesnes sąlygas rytų europiečiams 
gauti politinio pabėgėlio teises ir galimy
bę pasilikti D. Britanijoje.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje, Madride, bandoma gauti 
pakankamai, pritarimo panaikinimui Mo
lotovo - Rifclbentropo paktui ir tada anu
liuoti' to pakto pasekmes ir, kas svarbiau
sia, pašalinti Sovietų karines pajėgas iš 
Pabaltijo valstybių.

Derbio skyriaus pirmininkas V. Juno- 
kas, jausmingai sveikindamas visus daly
vius, ragino kartu dirbti ir siekti Lietu
vai laisvės ir nepriklausomybės.

Pagrindinę minėjimo paskaitą skaitė P. 
Malšalaitls, jo paskaita buvo istorinė, gili 
privertė klausytojus susimąstyti ir pagerb 
iti visus kurie žuvo, aukojosi, ir dabar, 
nežiūrint asmeniškų pavojų, siekia ir dir
ba Lietuvos laisvei.

(Meninė programa buvo turininga ir 
įvairi. Didelę programos dalį Išpildė mūsų 
visai dar jauno amžiaus jaunimas:Notting 
amiečiai, Nijolė, Brigita, Rimutė, Renata, 
londoniškės Zita ir Elenutė.

Irena Venskienė iš Derbio, savo jautriu 
deklamiavimu „Vasario šešioliktoji", 
akoimponuojant jos dukrelei Renatai, ne
vienam išspaudė ašarą. Genovaitė Feilie- 
nė i.r Brigita Masiliūnienė sudainavo du
etu tris daineles, nustebino visus savo 
sklandžiu ir meliodlngu dainelių išpildy
mu. Gražiai pasirodė ir mūsų veteranių 
E. Vainorienės ir O. Jasevičiūtės duetas. 
Jos prisidėjo prie programos kanklių mu
zika, eilėraščiu ir dainele, žinoma, neatsi
liko ir londoniškiai dalis choristų, kurie 
galėjo dalyvauti šiame minėjime, išpildė 
keletu dainų. Tautinių šokių grupė „Lie
tuva“, kuriai nenuilstamai vadovauja p. 
Jurienė, pasirodė su keliais naujais šo
kiais. Publikai ypač patiko mergaičių 
šokis „Sadutė“.

Jaunieji grupės šokėjai taip pat išpildė 
du šokius, padedant vyresniesiems.

Londono choras, kuriam vadovavo V. 
O'Brien, savo dainomis priminė visiems 
mūsų brangią tėvynę. Dainų žodžiai su
žavėjo visus dalyvius.

Nottinghamo skyriaus pirm. K. Bivai- 
niui padėkojus visiems programos daly
viams ir svečiams už atsilankymą, — cho
ras ir visi dalyviai sugiedojo Tautos him
ną.

Po to, grojant gerai muzikai, prasidėjo 
šokiai. Veikė turtinga loterija. Minėjimo 
pelnas paskintas Tautos Fondui.

Gerokai po pusiaunakčio, visi gerai, pa
silinksminę ir kupini tautinės dvasios, iš
siskirstė. V.J.

NIJOLĖS TRAGEDIJA
Vasario 28 d. Derby ligoninėje, penkias 

dienas neatgavusi sąmonės, mirė Nijolė 
Grokauskaitė - Smalley, sunkiai sužeista 
automobilio katastrofoje. Tragedija atsi
tiko jai važiuojant naktinei pamainai, į 
miesto ligoninę, kur ji Ilgą laiką dirbo 
kaip gailestingoji sesuo.

Gimusi 1950 m. Nottinghame, Nijolė 
buvo Marytės ir Petro Grokauskų vyres
nioji dukrelė. 1972 m. ji sumainė žiedus 
su Mell Smalley ir augino du sūneliu: 
Diamond — 7 metų, ir Steve — 4 metelių.

Jauna Nijolė buvo susipratusi lietuvai
tė: ji buvo lankiusi sekmadienio mokyklą, 
dalyvavo skautuose ir šoko tautinių šokių 
grupėje.

Kovo 5 d. šv. Barnardo katedroje Mi
šias atnašavo kun. Gordon Clifford ir 
kun. S. Matulis, Katedra buvo pilna žmo-

se

nystę Lietuvoje.
C. Mlilosz ne tik savo kūryboje ir duo

tuose interviu, bet ir gyvenime visuomet 
buvo palankus lietuviams ir gražiai atsi-
liepia apie Lietuvą.

Ž. Klimienė

Vokietija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS RASTATTE
Rastattilškiai ir apylinkės lietuviai, Vo

kietijoje atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventę 1982 m. vasario 
mėn, 13 d.. Dvylikos apaštalų bažnyčioje 
ir parapijos salėje. Bendras pamaldas lai
kė tėvas A. Bernatonis ir kunigas Fr. Skė
rys. Tai dienai pritaikytą pamokslą „Ne
priklausomybė švento Rašto šviesoje“ pa
sakė kunigas Fr. Skėrys, šventas mišias 
celebravo tėvas A. Bernatonis. Pasimelsta 
už Lietuvos savanorius, kurie žuvo kovų 
laukuose, už dabartinius kankinius, kurie 
yra Lietuvoje ir Sibire (bei kalėjimuose, 
ir už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Visi darniai giedojo evangelikų ir katali
kų giesmes.

Parapijas salėje vyko pasaulietiška 
(šventės dalis. Rastatto apylinkės lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Povilas Gus
tainis trumpai pasveikino visus dalyvius- 
es. Į šventę atsilankė virš šimtas žmonių. 
Ypač daug buvo atvykę iš Pforzheimo ir 
Freiburgo.

Vasario 16 pritaikytą paskaitą dviem 
kalbom skaitė kunigas Fr. Skėrys, nušvies
damas praeitį ir dabartį.

Jis perskaitė Lietuvos Tarybos 1918 va
sario 16 Vilniuje pareiškimą, kuriuo at
statoma nepriklausoma valstybė, nesuriš
ta jokiais ryšiais su Vokietija nei su ku
riuo nors kitu kaimynu, ir nušvietė kokio
mis sunkiomis aplinkybėmis buvo atsta
tyta nepriklausoma, demokratinė Lietu
vos valstybė. Iš didžiųjų pasaulio valsty
bių pirmoji ją de jure pripažino Vokieti
ja, vėliau JAV (USA) 1921 m. liepos mėn. 
28 d., o kitais metais de jure ją pripažino 
ir visos kitos valstybės. 1921 metais Lie
tuva buvo priimta pilnateisiu nariu į Tau
tų Sąjungą.

Po to sekė meninė dalis. Vasario 16 gim
nazijos 9 klasės mokinys Arvydas Henbs- 
tas, neseniai atvykęs su tėvais iš Lietu
vos, pagrojo okordeonu dvi dainas:“ Ne
munėli... ir Kur gintarais nusėtas marių 
krantas“ Taip pat Vasario 16 gimnazijos 
6 klasės mokinė Tanja Huberytė padekla
mavo eilėraštį „Vargo dalią broliai ken
tė...“

Po šitų mokinių pasirodymo išėjo rasta- 
tilškiai menininkai-ės. Ella Gustainienė 
deklamavo Z. Kaulienės eilėraštį“ O kas 
iš to, kad svetimame sode...“

Rastatto apylinkės moterys, apsi rėdžiu
sios gražiais tautiniais drabužiais — Al
bina Savistauskienė, Ella Gustaitienė, 
Erika Sergėjlenė ir Dora Dambrauskienė 
— palydimos okordeonu Augustui Serge
jui — padainavo:

Kokiais keliais bekeliaučiau... 
Šėriau žirgelį per savaitėlę... 
Graži tėvynė mano nuo šimtmečių senų.. 
Albina Savistauskienė ir Viktoras Gus

tainis duetu dar padainavo:
Nutilo paukščiai, jau naktis...
Baltijos vėjelis įlįsta jau...
Vyrai ir moterys kartu su visais daly

viais sugiedojo „Lietuva brangi, mano tė
vynė

Viktoras Gustainis nuoširdžiai padėko
jo dvasiškiams už bendras pamaldas, pro
gramos ruošėjams ir atlikėjams — dek
lamatoriams ir dainininkams bei, kunigui 
Fr. Skėriui už puikią paskaitą.

Po meninės programos sekė linksmoji 
dalis, grojant plokštelių muzikai. Visi bu 
vo taip įsismaginę, kad sunku buvo skirs
tytis į namus. Kas norėjo, bandė savo lai
mikį rasti loterijoje. Galima ir šį kartą 
drąsiai tvirtinti, kad rastattilškiai moka 
puikias šventes ruošti ir pravesti. Ji su
traukė ir šį kartą daug žmonių ne tik iš 
Rastatto, beit ir iš apylinkių. Buvo ir to
kių, kurie pirmą kartą tekioje Šventėje 
dalyvavo. Tai Rastatto lietuvių bendruo
menės apylinkės valdybos nuopelnai.

Fr. Sk.
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kai ANAPUS ATLANTO
sa- žinias, atspausdintas 3 psl., paruošė 

jau- mūsų korespondentas Andrius Laukaitis. 1

KAMPELMAN VL1KUI APIE 
PABALTIJĮ iIR LENKIJĄ

Max M. Kampelman, JAV-ių delegaci
jos Madrido Konferencijoje pirmininkas, 
1981 m. gruodžio 18 d. atsiuntė Dr. K. Bo
beliui lalfjką, kuriame jis dėkoja VLIKUI 
už „išsamią ir naudingą informaciją“. Pa
sak Kampelmano, dabartinė pa-dėtls Len
kijoje „niūriai primena Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos likimą“. Jis rašo, kad pabaltie- 
čiai nesiliauja pabrėžę savo „teisės lais
vai, apsispręsti" ir „atkakliai gina savo 
kultūrinius identitetus prieš rusinimo 
spaudimą“. Tai tebūnie perspėjimu Sovie
tų vyriausybei, kad „jėga ir priespauda 
negali sužlugdyti žmogaus dvasios ar nu
marinti laisvės troškimo“.

VLIKO žinią apie tragišką Lietuvos Hel 
sinkdo Grupės nario, kun. Broniaus Lauri
navičiaus mirtį, Kampelman priėmė „su 
liūdesiu“. Savo laišką jis užbaigia pažadu, 
kad kai JAV-ių delegacija 1982-ais me
tais sugrįž į Madridą, ji ir toliau „reikš 
susirūpinimą Pabaltijo tautomis ir mėgins 
padėti tiems, kurie verčiami kentėti už 
reikalavimą, kad Sovietų vyriausybė įvyk
dytų savo Helsinkio Baigminiame Akte 
nustatytus įsipareigojimus“. (Elta)

LATVIAI (PERSPĖJA /APIE 
KULTŪRINIŲ MAINŲ KOMITETĄ

Praėjusią vasarą Anglijoje įvykusiame 
latvių jaunimo suvažiavime buvo padary
tas svarbus pranešimas apie vilniškės 
„Tėviškės draugijos“ dvynį, Latvių kultū
rinių mainų komitetą, Rygoje. Švedijoje 
gyvenantis Vilnis Zalkalns perspėjo savo 
tautiečius vengti bet kokių ryšių su šiuo 
komitetu, nes: 1. Jis yra Latvijos KGB 
įrankis; 2. Naudoja kultūrinius parengi
mus laisvajame pasaulyje latviams Vaka
ruose kiršinti; 3. Vakaruose verbuoja lat
vių kilmės asmenis, kurie savanoriškai ar 
ne savo noru sutinka 'šnipinėti ir teikti in
formaciją apie latvius čia ir už Geležinės 
uždangos; 4. Nieko neduoda veltui ir lau
kia nemokesnio, bematant ar tolimoje atei 
tyje; 5. Šio komiteto nariai yra profeso- 
nalai savo srityje, ir eilinis latvių turistas 
nėra pakankamai pasiruošęs su jais santy
kiauti; 6. Asmenys, turintieji reikalų su 
komiteto nariais, turėtų nepamiršti, kad 
jie yra KGB tarnautojai.

Zalkalnso tvirtinimus pailiustravo Lat
vių jaunimo kongreso organizacinio komi
teto pirmininkas Andris Mellakauls, kuris 
papasakojo dalyviams apie kultūrinių 
mainų komiteto mėginimus užverbuoti jį 
kaip šnipą. Viskas prasidėjo paprastu 
Mellakaulso laišku, kuriame jis paprašė 
Rygos komiteto pasiųsti jam keletą Latvi
joje išleistų knygų ir laikraščių. Laiškas 
privedė prie asmeniškų susitikimų su ko
miteto nariais, dviejų „nemokamų“ savai
čių Rygoje, studijų Minske, etc. Netrukus 
jį ėmė klausinėti apie jo draugus ir vado
vaujančias latvių asmenybes laisvajame 
pasaulyje; kadangi jis anksčiau buvo Bri
tų vyriausybės tarnautojas, sekė klausi
mai apie britų karines paslaptis. Grįžęs į 
Angliją, Mellakauls papasakojo apie savo 
patirtį Britų saugumui. Jis pareiškė, kad 
KGB mėgino užverbuoti ir kitus turistus.

(Elta)

KAUNO AUTOBUSŲ STOTIS
Kaune pradėjo veikti užmiestinių auto

busų stotis. Ji turi didelę laukiamąją sa
lę, aštuonias kasas bilietams nusipirkti.

Naujose patalpose įsikūrė bufetas ir 
bagažai saugoti, skyrius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Ecclcs — kovo 14 d„ 12.15 vai. •
Ročdalėje — kovo 21 d.. 12.15 vai.
Nottinghame — kovo 14 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leiccsteryje — kovo 14 d., 14 vai., švč. šir 

dyje. Po to a.a. Kaz. Paukščio paminklo 
šventinimas.

Gloucesteryje — kovo 20 d., 12 vai., šv. 
Petre, pamaldas laiko svečias kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC.

Straude — kovo 20 d., 17.30 vai.. Beeches 
Green pamaldas laiko kun. J. Sakevi

čius.
Nottinghame — kovo 21 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Derbyje — kovo 21 d.. 14 vai.. Bridge 

Gate.
Birminghame — kovo 21 d., 18 vai., 19 

Park Rd.
Stoke-on-Trent — kovo 27 d., 18 vai., St. 

Wuls tan's.
VVolverhamptone — kovo 27 d., 16.30 vai, 

šv. Petre - Pauliuje, North St. Pamaldas 
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — kovo 28 d., 11.15 vai., Liet. 
Židinyje.

Ketteringe — kovo 28 d., 14 vai.
Northamptone — kovo 28 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Nottinghame — rekolekcijos Lietuvių židi 

nyje balandžio 3 d., 7 vai. vakare ir ba
landžio 4 d., Verbose, 11.15 vai. ryte su 
veribų šventinimu, eisena. Abiejų dienų 
apeigas atlieka kun. dr. Jonas Sakevi
čius, MIC. Išpažintys tik prieš pamali 
das.

Derbyje — balandžio 4 d., 14 vai., Bridge 
Gate. Išpažintys nuo 13.30 vai. Pamal
das laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — visos Didžiosios Savaitės 
apeigos vyksta Lietuvių Aušros Vartų 
Židinyje.
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