
Nr. 4 (1593) Londonas, 1982 m. sausio 28 d. XXXVI

SUSLOVO GALAS
Sausio 25 d. Maskvoje mirė Michailas 

Sus’.ovas, Sovietų kompartijos C.K. sekre
torius ir politbiūro narys, ekonomistas ir 
vyriausias marksizmo-leninizmo ideologas.

Lietuviams jis buvo žinomas iš pirmųjų 
pokarinių metų. 1944 m. gale jis buvo at
siųstas Lietuvon su 6000 .stribų“ ir ypa
tingais įgaliojimais „karo padariniams 
likviduoti“ ir „tarybų valdžią krašte su
stiprinti“.

M. Suslovui vadovaujant, prasidėjus ant 
rajai bolševikų okupacijai, Lietuvoje bu
vo įvykdytas masinis gyventojų trėmimas 
j Sibirą ir beatodairiškas (partizaninio są
jūdžio likvidavimas. Iš Lietuvos jis išvy
ko 1946 m., bet jo nusikalstama veikla li
ko neužmiršta ligi šių dienų.

M. Suslovas artimai bendradarbiavo su 
Stalinu ir buvo 'jo ištikimiausias tarnas. 
Už tai 1941 m. jis buvo išrinktas į Kom
partijos Centro Komitetą, ir 1947 m. C.K. 
sekretorium. 1948 m. jis prisidėjo prie Ju
goslavijos pašalinimo iš Kominfonmo. Vė
liau, Stalinui mirus, jis liko vyriausiu so
vietinio komunizmo ideologu.

Savo gyvenimo saulėlydyje, lankydama
sis 1981 m. Lenkijoje, jis pamatė kaip jo 
statytas komunizmas pradeda griūti.

HAIG — GROMYKOS DERYBOS
Sausio 26 d. Ženevoje Valst. sekretorius 

A. Haig buvo susitikęs su Sovietų užs. 
reik, ministru A. Gromyka.

Per astuonių valandų pasikalbėjimą 
Lenkijos klausimas dominavo, „kaip ilgas, 
juodas šešėlis“, — kaip pasakė A. Haig, 
— kuris užtemdo visas diskusijas apie 
Rytų - Vakarų santykius“. Jis pabrėžė, 
kad padėties pagerėjimas Lenkijoje yra 
pirminė sąlyga betkokiam prasmingam 
progresui kitose srityse, kaip strateginių 
ginklų apribojimas, ir pan.

šių derybų tikslas nebuvo, kad pasiekus 
kokį nors susitarimą, ar pagerinti Ameri
kos - Sovietų santykius, bet tik kad pa
laikius susižinojimo tam tikrą lygį.

NELAIMĖ ANGLIES KASYKLOJE
Metano dujų sprogimas anglies kasyklo

je netoli Glasgowo, Škotijoje, sužeidė 41 
angliakasiį, septynius iš jų labai sunkiai.

Kasyklos šachtos gilumas yra 700 m, 
todėl gelbėtojams buvo sunku prieiti prie 
sižeistųjų. Nelaimė įvyko sausio 27 d.

Ankstyvesniais laikais Škotijos kasyk
lose dirbo gan daug lietuvių .

VARŠUVOS (PAKTO MANEVRAI
Sausio 25 d. Varšuvos pakto kariuome

nė pradėjo šešių dienų manevrus prie 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos sienos. Manev 
ruošė dalyvauja Sovietų, Čekoslovakijos ir 
Vengrijos daliniai, daugiau negu 25 tūks
tančiai karių.

Pagal Helsinkio baigiamąjį aktą, NATO 
valstybėms buvo pranešta apie manevrus, 
bet stebėtojai nebuvo pakviesti.
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NAUJU
Sausio 21 d. britų dienraštis „The 

Times“ išsispausdino žymiojo italų žurna
listo Arrigo Levi mintis apie naująjį Ita
lijos kcimunistų partijos posūkį. Jis rašo:

— Nėra abejonės, kad naujieji italų ko
munistų partijos pareiškimai apie Lenki
jos krizę ir pačią sovietų sistemą, reiškia 
partijos, taipogi ir Italijos, istorijoj nau
jo posūkio pradžią.

Jie prilygsta sovietų komunistų partijos 
„ekskomunikavimui“, skelbia jos gyvybi
nės jėgos išsekimą ir nurodo, kad parti

jos „kieti spaudimai“ ir .^prievartinis įsi
kišimas“ buivo Lenkijos tragedijos ir vi
sų Rytų Europoje „dramatiškai kilusių 
krizių“ svarbiausios priežastys.

Ši analizė eina drauge su visišku sovie
tinio modelio ideologiniu atmetimu ir su 
kategorišku tvirtinimu, kad demokratija 
socializmui yra būtina.

Senesnieji Italijos komunistų partijos 
(PCI) nariai dabar prisipažįsta, jog ko
munistų dėka 1921 metais įvykęs italų 
socialistų partijos skilimas buvo mirtina 
klaida, ir anų laikų žymusis socialdemok
ratų lyderis Filipo Turati teisingai pasmer 
kė tą įvykį, sakydamas, kad komunistai 
vieną dieną gailėsis tos klaidos.

Tai svarbūs žodžiai, nežiūrint to, kad 
jie labai vėlai atėjo. Sūnaus palaidūno 
grįžimas visad šiltai sutinkamas. Tačiau 
šiame ypatingame atvejyje Italijos de
mokratinės partijos priėmė tai nevieno
dai. Tas rezoliucijas visi palankiai suti
ko, nes jos buvo nutartos viešuose parti
jos debatuose, prieš centrinio komiteto 
patvirtinimą ir vienintelę sinjoro Arman
do Cossatos opoziciją.

Krikščionys demokratai, per savo lyde
rį sinjorą Glaminio Piccoii, nuėjo net iki 
pripažinimo, kad po šio PCI istorinio po
sūkio, komunistų problema atsiduria nau
joj šviesoj. Tai reiškia, jog krikščionys de
mokratai vėl gali svarstyti komunistų 
bendradarbiavimo vyriausybėje klausimą, 
o „komunistų problema“ turėtų būti pa-

IŠGELBĖTAS GENEROLAS
Spausdinant laikraštį radijas pranešė, 

kad Italijos policija išgelbėjo Amerikos 
gen. Dozier, kurį prieš kelias savaites bu
vo pagrobę raudonieji teroristai Veronoje.

PREKYBA SU VOKIEČIAIS PER 
KLAIPĖDĄ

Sovietų Sąjunga jau anksčiau kreipėsi, 
į Vakarų Vokietiją pradėti pasitarimus 
naujam projektui vykdyti. Prekybai su 
Vokietija palengvinti, ji nori atidaryk nau 
(ją laivų liniją Baltijos jūroj.

Dabar preikės vežamos traukiniais per 
Lenkiją, ir tai sovietams sudaro įvaiilų 
nepatogumų ir didesnių išlaidų. Specialūs 
jūros laivai iš Klaipėdos uosto perkeltų 
prekinius traukinius į V. Vokietijos uos
tus.

Praėjusią savaitę Sov. Sąjungos trans
porto ministerija siūlė Bonnos atitinka
mai įstaigai tuo klausimu ekspertų pasi
tarimus. V. Vokietijos transporto ministe
rija pareiškė, kad ta sovietų idėja bus 
svarstoma, bet kol kas dar nieko konkre
taus nėra nutarta.

1981 m. Sovietų transporto ministeris 
turėjo pasikalbėjimą Bonnoje ir aplankė 
Baltijos ir Šiaurės jūros uostus. Kilio, Liu 
becko, Flensburgo, Bremeno ir Hamburgo 
uostų administracijos tuo projektu yra 
suinteresuotos. Kai Brežnevas lapkričio 
mėn. lankėsi Bonnoje, sovietų min. pirm, 
pavaduotojas I. Archipovas tą reikalą vėl 
judino. Jis aiškino V. Vokietijos pramo
nininkams ir ekonomistams, kad Maskva 
nori kasmet Baltijos jūra transportuoti 
apie 2 mil. tonų prekių, susitarus su vo
kiečių laivybos kompanijom.

To projekto finansų ir transporto as
pektus vokiečiai nori gerai apsvarstyti. 
Vienas Kilio ekonomistas apskaičiavo, kad 
pastatyti reikiamus įrengimus ir pačius 
laivus — keltus kainuotų apie 24 mil. sva
rų, ir tą sumą turėtų suteikti uosto mies
tas, šlesvigo-Hcfllšteino srities savivaldybė 
ir V. Vokietijos valdžia.

Norima tačiau surasti vokiečių laivybos 
bendrovę, kuri investuotų kapitalą ir pa
sidalintų išlaidomis su Sovietų Sąjunga.

SOVIETŲ fiNIPAI NORVEGIJOJE
Norvegijos saugumo organai pranešė sa 

vo min. pirmininkui, kad keturi Sovietų 
pasiuntinybės tarnautojai užmezgė su Nor
vegijos piliečiais santykius, kurie yra ne
suderinami su jų diplomatinėmis pareigo
mis.

Kaip praneša WELT AM SONNTAG 
(10.1.82), du iš minėtų diplomatų jau anks 
čiau už panašią veiklą buvo pasalinti iš 
Danijos. Tai pasiuntinybės patarėjas Le
onid Makarov, kuris yra KGB pulkinin
kas, iki 1973 m. dirbo Kopenhagoje, ir Sta 
nislav Čebotok, dirbęs iki 1975 m. Sovie
tų pasiuntinybėje Danijoje.

GEN. JARUZELSKIS SEIME
Lenkijos diktatorius gen. Jaruzelskis 

sausio 25 d. pasakė Seime, kad karo sto
vio suvaržymai galės būti sušvelninti va
sario mėn. pabaigoje, jeigu „antivalstybi
niai elementai“ nebandys organizuoti strei 
kų bei kitokių protestų.

Seimo posėdis buvo specialiai sušauk
tas diktatoriaus kalbai išklausyti. Dikta
torius paneigė, kad karo stovį įvesti buvo 
įsakęs Kremlis. Jis pasakė: „Tiesa yra kad 
nutarimas įvesti Lenkijoje karo stovį, bu
vo mūsų nutarimas“.

Išgirdę tuos žodžius keli Seimo atstovai 
sušuko: „Nueik į bažnyčią, nueik į bažny
čią! Nemeluok!“

Gen. Jaruzelskis pasakė Lenkija nebe- 
grįž į tuos laikus, kada 1980 m. pradėjo 
veikti Solidarumas. Karo stovio įstatymas 
negali būti skaitoma laikina operacija, 
po kurios viskas grįžta į pirmykštį stovį.

LENKIJOS (SKOLOS
Vokietijos laikraštis WELT AM SONN

TAG (17.1.82( sako, kad Rusija yra kalta 
dėl Lenkijos įsiskolinimo. Sov. Sąjunga 
per ilgus metus sistemaitiškai Išnaudojo 
Lenkiją. Iš to kilo Lenkijos nepaprastai 
didelis įsiskolinimas Vakaruose. Lenkija 
dabar neišgali išmokėti net palūkanų, ne
kalbant apie paskolų grąžinimą.

Nuo 1976 m. Sov. Sąjunga sudarė su sa
telitinėmis valstybėmis sutartį, pagal ku
rią Lenkijai buvo sutarta už žaliavas ir 
gaminius mokėti rubliais. Tačiau Lenkija 
pirko ir Vakarų mašinas ir žaliavas, pa
sižadėdama mokėti doleriais. Rubliai ne
tinka atsiskaitymui su Vakarais.

Tokiu būdu Lenkija labai įsiskolino Va 
karuose. Tos skolos dar daugiau auga, 
nes Lenkija yra priversta nuolat pirkti 
prekes i® Vakarų, negaudama jų iš So
vietų Sąjungos.

RUSAI NUTEISĖ DISIDENTĄ
Pavel Achtiorov, sovietų disidentas pen 

tecostalistas, buvo nuteistas Donecke, 
Ukrainos mieste, 7 metams darbo stovyk
los ir 5 metams tremties už‘ bandymą iš- 
siųsti į Vakarus savo autobiografijos.

50 metų amžiaus disidentas buvo kalti
namas anti-sovietine propaganda, kuri 
buvusi jo knygoje „Kelyje į nemirtingu
mą“. Už religinę veiklą jis jau buvo nu
teistas anksčiau ir kalėjo penkerius metus. 
Jo vyresnis sūnus yra kalinamas už nesto- 
jimą atlikti karinės prievolės.

LĖKTUVO KATASTROFA
Keleivinis lėktuvas, atskridęs iš Hono

lulu į Bostoną, JAV, esant blogam orui 
nuslydo į Bostono uostą. 196 keleiviai ir 
12 (įgulos nariai išsigelbėjo ir tik 31 buvo 
nuvežti į ligoninę. Lėktuvas vandenyje 
sulūžo.

KELIU
grindiniu diskusijų dalyku jų partijos kon 
ferencijoj balandžio mėnesį.

Tačiau tokios pažiūros nėra visuotinės. 
Socialistų lyderiai labai kritiškai tuo fak
tu, kad PCI, atmesdami sovietinį modelį, 
vis dar aštriai smerkia socialdemokratų 
patirtį Vakaruose, siūlydami ieškoti neaiš
kaus trečiojo kelio. Socialistų atsakymas: 
trečiojo kelio nėra, PCI trūksta aiškaus 
vakarietiško pasirinkimo, o tai kelia daug 
dviprasmiškumų ir pavojų.

Tokių debatų tarp PCI ir kitų partijų 
bus dar daug. Iš tikro yra svarbu, kad ko
munistai visą laiką būtų spaudžiami, krei
piant dėmesį į tai, kad paskelbtieji linijos 
keitimai susilaukė nemažo pasipriešinimo 
partijos gretose. Spaudimas iš šalies, par
tijai yra būtinas ir naudingas.

Man atrodo, kad piligrimiškas progre
sas vakarietiškų namų kryptim, artimoje 
ateityje nebus problema. AB tikiu, jog tai, 
kas įvyko, savaime pažadins daugybę ide
ologinių kliūčių, kurios iki šiol neleido 
kitoms partijoms ir Italijos sąjunginin
kams priimti PCI kaip potencialų partne
rį vyriausybėje.

Nuo dabar komunistų lyderis sinjoras 
Enrico Berlinguer gali rimtai varžytis su 
socialistų lyderiu sinjoru Bettino Craxi 
dėl aribitro vietos Italų politikoje.

Dabartiniu metu, vidury rimtos Rytų 
— Vakarų krizės, dar lieka daug kliūčių, 
kurios stabdo PCI įsijungti į vyriausybės 
koaliciją. PCI yra priešinga bet kokioms 
represijoms prieš Sovietų Sąjungą ir Len
kiją,, ar apribojimą ekonominės pagalbos 
Lenkijai, o taip pat nepritaria NATO ęu- 
roraketoms. Jeigu šiuo metu PCI dalyvau
tų valdžios koalicijoj, tai vyriausybės kri
zė būtų neišvengiama.

Kol kas daugelis atsakingų žmonių skai
to, kad šiuo laiku komunistų buvimas koa 
licinėj vyriausybėj būtų blogas dalykas, 
ir tai silpnintų Vakarus (ir aš taip galvo
ju), bet sąlygos gali pasikeisti, — baigia 
Arriigo Levi.

PADĖKA
Šiomis dienomis Tautos Fondas vėl gavo 

$150.00 auką ilš Dr. Jono Mockaus, Derby. 
Tai jau ne pirma stambesnė auka iš jo. 
Dėkojame Dr. Mockui ir visiems kitiems 
aukotojams, kurie nepamirštate Tautos 
Fondo. Aukokite kas kiek galite: pinigais, 
akcijomis ir testamentiniais palikimais. 
Aukokite per T.F. Atstovybę Anglijoje ar
ba (betarpiai: Lithuanian National Foun
dation, Ine., 345 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y., 11207.

Juozas Giedraitis
T.F. Centro Valdybos pirmininkas

NIDOS PERSONALAS TAIP PAT REMIA 
SOLIDARUMĄ

Britanijos spaustuvininkų profesinė są
junga, kuriai priklauso ir NIDOS persona
las, priėmė rezoliuciją, kurioje pareiškė, 
kad NGA remia Lenkijos profsąjungą So
lidarumas ir jo pastangas praplėsti ir ap
ginti demokratines teises Lenkijoje. NGA 
taip pat protestuoja prieš karinių pajėtgų 
panaudojimą prieš Solidarumą Lenkijoje.

Britų spaustuvininkų taryba paragino 
Tarptautinę spaustuvių darbininkų prof, 
sąjungą federaciją perspėti Lenkijos val
džią, kad Britanijos prof, sąjungų sąjūdis 
griežtai atmetą jų pasiimtas priemones ir 
reikalauja tuoj pat atšaukti karo stovį ir 
paleisti tuos darbininkus, kurie buvo su
imti ar įkalinti, ir taip pat atstatyti tas 
demokratines teises, kurias Solidarumas 
buvo iškovojęs nuo to laiko, kai jis įsi
steigė.

NGA ragina visą Britanijos prof, są
jungų sąjūdlį remti ir padėti Solidarumo 
darbininkams jų kovoje už nepriklauso
mas profesines sąjungas.

KARŠČIAI AUSTRALIJOJE
Per sausio 23-24 d.d. savaitgalį Adelai

dėje, Australijoje, oro temperatūra pasie
kė 45 laipsnius Celzijaus. Nuo karščio mi
rė bent dešimts senesnio amžiaus žmonių.

Kaiščiai Australijoje tęsiasi jau ilgesnį 
laiką.

NAUJAS SUOMIJOS PREZIDENTAS
Sausio 26. Suomijos elektorių taryba, 

167 balsais prieš 134, išrinko ligšiolinį 
min. pirmininką Mauno Koivisto naujuo
ju respublikos prezidentu.

M. Koivisto yra 58 m. amžiaus ekonomis 
tas, socialdemokratas.

DAR VIENAS PABĖGĖLIS
Sausio 25 d. Rytų Vokietijos pasienio 

sargybinis pabėgo į Vak. Vokietiją. Kai jis 
bėgo per minų lauką ir lipo per tvorą, į 
jį šaudė. Bet sargybiniui pavyko pabėgti 
sveikam.

E.L. SKAITYTOJŲ SKAIČIUS 
YRA PASTOVUS

Apytikriais apskaičiavimais D. Britani
joje per 1981 metus mirė 123 lietuviai.

Tik nežymi dalis jų skaitė E. Lietuvį. 
Kadangi nuolat atsiranda naujų prenume
ratorių, ypač iš užsienio, tai E.L. skaity
tojų skaičius yra pastovus.

LIETUVIŲ IR ESTŲ SVEIKINIMAS 
LECHUI WALUSAI

Dvidešimt lietuvių ir estų patriotų prieš 
metus pasiuntė šį sveikinimą lenkų „Soli
darumo“ vadui Lechui Walęsai: „Sveiki
name jus ir visus lenkus su demokratinių 
reformų pradžia. Jų reikia visai socialis
tinei bendruomenei. Dešimties pasirašiu
siųjų lietuvių tarpe randame Onos Lu- 
kauskaitės-Poškienės, Genutės šakalienės 
ir Petro Cidziko parašus. (ELTA)

— Paskutiniu laiku Gvatemalos ir Ei 
Salvadoro saugumo daliniai sustiprino sa
vo akcijas prieis įsitvirtinusius partizanus. 
Prieš ateinančius rinkimus norima apva
lyti kraštą nuo sukilėlių, kurių pcipularu- 
mas vis didėja.

Kamė prievolė Gvatemaloje prailginta 
iki 3 metų, tačiau valdžia negali pilnai pa
sitikėti kareiviais indėnais, kurie dažnai 
pereina į partizanų pusę.

San Salvadoro arkivyskupo pareiškimu, 
kovų metų 1981 m. žuvo apie 12.000 nekal
tų valstiečių.

Rinkimai Gvatemaloje numatyti kovo 
7 d., o EI Salvadore — kovo 28 d.

— V. Vokietijos darbdavių sąjunga įspė
jo darbininkus, kad 30 metų trukęs gyve
nimo lygio kilimas, laikinai turi sustoti ir 
visi privalo susiveržti diržus, jeigu noil, 
jog bedarbė nedidėtų.

Bedarbių skaičius krašte pasiekė 
1.700.000.

— D. Biltanijos Derby katedros varpinė 
je skambinimo egzaminus išlaikė G. Halis 
ir H. Taylor. Vienas išpildė 1000, o kitas 
500 varpų skambėjimų gaidų.

Pilną varpų gaudimo repertuarą, kuris 
trunka 3 valandas, sudaro apie 5000 gaidų.

— Šiaurės Pietų Jemenai nutarė susi
jungti. Naujosios respublikos santvarka 
bus socialistinė, o religija — islamas.

PASAULYJE
— Sausio mėn. vidury aukso kaina Lon 

done krito iki 376 dolerių už unciją (28, 
35 g). Pvz., 1980 m. sausio mėn. kaina bu
vo pakilus net iki 850 dol.

Sovietų Rusijai tai kelia susirūpinimą, 
nes šiais metais jie bus priversti parduoti 
nemaža aukso grūdų importams padeng
ti, o taip pat satelitinių kraštų ekonomijai 
paremti.

1981 m. sovietų aukso produkcija siekė 
328 tonas. Tais metais jie turėjo parduoti 
224 t. Metų gale aukso rezervas buvo 
1.844 tonos.

— Lenkijos skola Vakarų bankams da
bartiniu metu siekia 26.5 milijardų dole
rių. Apie pusė tos sumos yra garantuota 
kraštų vyriausybių.

Paryžiuje buvo susirinkę 16 Vakarų 
kreditorių ir nutarė nepratęsti atmokėji- 
mų datų. Apie 3 milijardus dolerių Lenki
ja privalo sumokėti šiais metais.

— Albanijos komunistų partijos lyderis, 
73 m. Hoxha, kralšto parlamente naujuoju 
min. pirmininku pasiūlė A. Cancanį. Va
karus buvo pasiekę gandai, kad buvęs 
min. pirmininkas Shehu nušovęs Hoxhą. 
Vėiau Tiranos radijas pranešė, kad gruo
džio 17 d. Shehu pats nusižudė.

— Egiptas ir Kanada pasiraSeTendra- 
danbiavimo sutarimą branduolinės ener
gijos panaudojimo srityje.

— Singapūro mokyklose įvedamas pri
valomas religijos mokymas, nes saloje la
bai smarkiai didėja nusikaltimų skaičius.

— D. Britanijos Coventrio traktorių 
fabriko darbininkai grasina streiku, jeigu 
ir toliau bus naudojamos dalys, pagamin
tos Lenkijos darbininkų, kurie prievarta 
verčiami dirbti.

— Prancūzijos vyilausybė sumažino dar 
bo savaitę iki 39 valandų ir nuo vasario 
1 d. įves visiems penkių savaičių apmoka
mas atostogas. Taip pat pažadėjo nuo 
1985 m. pabaigos sumažinti darbo savaitę 
iki 35 vai.

— Milžiniško pylimo, kuris jungs Bah
reiną ir Saudi Arabiją, darbai jau prasi
dėjo. Projektas kainuos apie 300 mil. sva
rų.

— Italijos Alfa Romeo automobilių kom 
ipanija uždarė savo Milano ir Neapolio 
fabrikus ir paleido 3 savaitėms atostogų 
30.000 darbininkų, nes susidarė per dide
lės atsargos neparduotų automobilių.

— Laikinoji tautos gynybos taryba, ku
ri po gruodžio 31 d. perversmo valdo Gha- 
ną, įsakė visiems krašto prekybininkams 
sumažinti maisto produktų kalnas.

Vidutinis dienos uždarbis Ghanoje yra 
apie 2 svarai, už kuriuos prieš perversmą 
buvo įmanoma nusipirkti tik kepalą duo- 
dos.

— Zimbabvės min. pirm. Mugabe pa
skelbė naujus fabrikų, ūkių ir kitokių pre
kybos įmonių, kurios yra baltųjų rankose, 
perėmimo ir pardavimo juodiesiems pla
nus. Baltiesiems savininkams bus išmokė
tos kompensacijos.

— 27 meitų britas B. Oswin, kuriam 
prieš 8 mėn. pakeista širdis, grįžo į savo 
senąjį darbą.

i— Britų medicinos sąjunga įspėjo vy
riausybę, kad dabartinis universitetams 
lėšų apribojimas, ateity atsilieps į iki šiol 
buvusį šiame krašte aukštą medicinos spe
cialistų lygį.

—■ Daugiau kaip 100,000 svarų išmokėta 
kompensacijoms D. Britanijos Keimbridžo 
ligoninės slaugėms, kurios susižalojo nu
garas, bekeldamos pacientus.

— Būrų karo veteranas, 103 m. William 
son, kuris penkis kartus Išvengė mirties 
kovos lauke, paslydęs susitrenkė ir, nu
vežtas į ligoninę, mirė.

— 50 darbininkų žuvo ir šimtai sužeis
tų Maskvos robotų gaminimo fabrike, kai, 
neišlaikęs sniego svorio įgriuvo stogas.

— Pakistano valdžia atmetė Tarptauti
nės Amnestijos kaltinimus apie krašte 
kankinamus politinius kalinius. Vidaus 
reikalų ministeils pareiškė, kad iš viso 
Pakistane kalinami 62 politiniai kaliniai 
ir 480 įtariamųjų priešvalstybine veikla 
policijos laikinai suimti ir tardami. Buvu
sio prezidento Bhuttos sūnus, kuris yra 
pabėgęs į Afganistaną pas komunistus, 
organizuoja teroristus ir siunčia į kraštą.

— Haiti salos egzilų laikraštis Ameriko
je paskelbė apie pasikėsinimą nužudyti 
krašto diktatorių prezidentą Duvalieną.

Neseniai net tris kartus ginkluoti egzi- 
lai bandė (įsikelti į salą, bet buvo sunalkin. 
ti.

— Du lošikai, atvykę iš Las Vegas, D. 
Britanijos Northampton kazino ruletėj iš
lošė 20.000 svarų. Įtarta sukčiavimu, dvi 
paras policijos buvo tardomi, kol įrodė 
savo lošimo sistemos teisingumą.

— Bokso rungtynių patronas, kuris kal
tinamas 21 mil. dolerių pasisavinimu, už 
didžiausią suktybę JAV istorijoje, gali 
būti nubaustas 200 metų kalėjimo baus
me.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1982 m. sausio 27 <1. Nr. 4 (1593)

Ugniavietėm springstant kalba
Puikus literatūros žinovas kritikas dr. 

Jonas Grinius, kuriam, atrodė, nesunku 
Išgliaudyti modernų eilėraštį, kietai kal
bėjo prieš hermetinius uždarumo eilėraš
čius.

Poetas ir kritikas Marcelijus Martinai
tis 1981 m. .Poezijos pavasary“ pažymėjo 
esą tikra, kad daug skelbiamų eilėraščių 
negali 'būti ■išanalizuoti, nes „jie nėra ko
kiu nors būdu organizuoti, sukomponuo-
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J. Kuzmickis 
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ti“... Dėl to, jo nuomone, nemaža poezijos, 
kuri atrodo „nesuprantama", yra tik akių 
dūmimas: ten visai nėra ko suprasti.

Dr. V. Zalborskaitė „Eilėraščio meno“ 
studijoje kalbėjo apie moderniąją lyriką, 
kurioje (šalia stebėjimo ir jausmo) vy
rauja vaizduotė, kuri „ne improvizuoja, o 
kuria gerai pergalvotas konstrukcijas** ir 
pridūrė: tokia poezija „nenori būti iki 
galo aiški ir atvira“ — skaitytojas turįs 
pasiduoti vaizdo ir garso sugestijai...

Kraujo kerštas
Julijos Švabaitės „Vilties ledinės val

ties“ rinktinės eilėraščiai, ištysę laisvės ei 
lėdaros neapstabdomu verlibru, yra pa
lyginti aiškūs ir net žavi jautrioje širdyje 
užnešiotomis mintimis.

Kažin kokia šventadieniška, pakilia 
nuotaika paimame į rankas Alg. Mackaus 
knygų leidimo fondo išleistą Liūnos Su
temos „Vendetos“ eilėraščių rinktinę su 
dedikacija Mariui, tikėdamiesi gilių, jaut
rių, personalinių meditacijų, susimąstymo 
iki skausmo ir J. Aisčio gražiai iškelto ka
tarsio pėdsakų.

Pačioijb pradžioje poetė rodos rengia 
kažin kokiam naujam, neįprastam reiški
niui, kai „akys pilnos debesėlių“, „saujos 
pilnos debesėlių ir burna pilna žemės“. 
Taip ir jauti, kaip saulė skęsta migloje ir 
juodas sielvartas kabinasi j ją kibiomis 
ir gajomis saulės šaknimis. Žiūrime į už
rašus beržo tošyje, skiemeniuojame su
rinktas raides ir nustebę skaitome:

kraujo kerštas svaigus
kaip aguonų pienas
saldus kaip baltų 
dobilėlių medus.

Ir sutinkame su poete, kad ji „turėjo 
gimti Korsikoj, giminės kerštu pirmajam 
šauksme“, o ne Lietuvoje, „po beržais 
svyruonėliais, ilgesingai liūdlnais“...

„Viešpatie, neatleisk“.,.
Poetė kaip sužeista klajūnė įveda mus 

iį scholastinių prielaidų silogizmus ir ste
bina įpykusios širdies atšiaurumu:

Kam aš atleisiu,
kad jų tyla,
ne Viėšlpaties valia,
kapų duobėm prasižiojusi laukė?
Niekam ir niekada.

Atrodo, jie tylėjo, kai jos kalba „ugnia
vietėm springo, pelenais duso“, nors tai 
buvo... „ne Viešpaties valia“.

Veda ji mus į ugniavietės dusinančius 
pelenus ir pakiša keršto sukeltą sofistinę 
„išmintį“ — — —

veltui mokė mane, veltui
pirštu vedžiojo šventajam Rašte:
— Atsuki kitą veido pusę —
■aš kitos neturiu...

Sofistinis pasimaginimas praranda no
vatoriškumo skon'į ir net apkarsta. Isisiau 
tusi poetė per du sekančius puslapius skel
bia S. Testamento atliekas — „>akis už
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Mintys, liūtą Vilniuje 
nugriovus

Labas. Visi rašo. Daug rašo. Mažai ra
šo. Įdomiai rašo, šlykščiai rašo. Visi ra
šo. O kodėl neparašius? Atsisėdau ir ra
šau. Rašo rusai, lenkai, žydai, amerikie
čiai, rašo kinai. Rašau ir aš.

Sako, yna jauni rašytojai — mūsų atei
tis. Eksperimentuoja, kruta, ropoja į atei
ti Šviesią. Aš irgi jaunas, irgi noriu tenais. 
Noriu rytojaus. Gerai, kad būtų šviesus, 
be pagirių ir galvos skausmų. Be raugin
tų agurkų, rūgščių kopūstų ir taukuotų 
rankų, be smarvės burnoj, lyg stovėtų 
ten raitelių gauja. O šiaip, tiesiog ryto
jaus, su girgždančiu sniegu, raudonais 
skruostais ir raukšlėm nuo spiginančios 
saulės, štai šitkaip. Noriu ir tiek. O kodėl 
nenorėti?..

Pradėsim Iš toli. Ėjo žmogus, tiapu-tia- 
pu. Sustojo prie penkių aukštų namo, pasi- 
kraštė ausį, patrynė ausį, pasuko ausį. 
Taip, prisiminė kažką! Jo žvilgsnis ėmė 
ieškoti vietos atsisėsti, vietos pagalvoti. 
O kai sėdi..., tat yra apie ką pagalvoti. 
Taip — rado. Anksčiau čia stovėjo liūtas 
su nudaužta nosimi (labai banalu, visi 
liūtai turi nudaužtas nosis). Paskui atva
žiavo tvarkdariai, architektai, naujų idė
jų ganytojai, protingi, durniai, šiaip vei
kėjai ir nutarė — mums nereikia užuomi
nų. Nutarė — padarė ir nuvertė liūtą. Li
ko tik pjedestalas. Vargšeliai visai užmir
šo patį svarbiausią — pakylą, tribūną, 
pjedestalą, pakopą...

Visokios mintys lenda žmogėnui galvon. 
Ir, kad jau lyja, ir,, kad sagos nėr kam 
prisiųti, ir, kad šiaip būt gerai ką nors 
nuveikus. Bet ką? Negi pulsi kalnus vers

aklį“... „dantis už dantį“ ir, palikusi pele
nų ugniavietėje suklaidintą skaitytoją, 
■net du kartus kartoja kažkokios žiniūnės 
„ritualą“:

Viešpatie, neatleisk, 
jie žinojo ką darė — 
Viešpatie, neatleisk, 
nes žinau ką darau —

Šiurpų vendetos, tarsi šalto vandens, 
užlietame poetės pasaulyje, reikalaujant 
žemę už žemę, miškus už mišką, saulę už 
saulę ir kur net medis išduos. Net saulei 
nėra vietos nusileisti, plaukiojant baltoje 
migloje.

Niekas ir niekada jai neatleis, niekam 
ir niekada ji neatleis, — „kraujo kerštas 
sūrus“. Rodos, turėjo negimt, bet negalė
jo pasirinkti: būt ar nebūt...

Saulėlydžio koris
Atlydžio metamorfozė: girdi kukuojan

čią gegę, jaučia — „jos plaukus šukuoja 
ne pirštai pilni žiedelių — apledėjusios ša
kos berželio, skaudžiai rauna, šukuoja“.

Nors dar kartą klausia, kas jai atleis, 
„kad našlaičiai godas godoja“, tačiau 
skaudžiai saldi gėla „atsileidžia, atslūgs
ta sąnariuos“ — — —

„ilšsileis, susigers žemėn, lyg polaidis“... 
ir tik motina aplankys.

Mano akys pilnos saulėlydžio, 
mano saujos pilnos saulėlydžio, 
iščiulpto koiio vaškas burnoje.

Poetė vėl grįžta prie mirties, kuri nea
teina, — ji čia. Jai vėl rūpi paragauti 
mirties skonį, parymant prie lopšelio pa
žaisti su lėle. Jai atrodo, kad „mirtis kvė
puoja tuo pačiu ritmu, kaip motinos įs- 
čioje“. Jaučia mirtį kaip „benamę katę 
kailiu pašiurpusiu“...

Laidodama artimiausius savus, poetė 
prisipažįsta negalinti „nei giedot, nei 
verkt“ ir springsta pasakytais žodžiais 
jiems.

Ak, kodėl negalėjo tylėti...
Baimė lydi poetę: ji bijo žmonių, bijo 

netekti jų, — bijo būti viena:
Bijau užmigti,
bijau nubusti,
bijau pajudėti — — —
■gyvenu baimėje,
susitraukęs embrijonas — 
kada, pagaliau, 
ji gimdys mane?

Poezija pilna paslapčių ir lyg nejučiom 
nuveda prie didžiųjų egzistencijos klau
simų.

Juos sunku išspręsti, sunku surasti at
saką.

O gal jų nė nejieškoma...

Liūną Sutema, VENDETA. Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. Chicago, 
1981 m., 62 psl. Aplankas ir knygos api
pavidalinimas Ritos Kavolienės.

DR. /v. (KLEMAS /TYRINĖJA 
VANDENYNUS

Lietuvis mokslininkas dr. Vytautas 
Klemas, kuris profesoriauja Delavvaro 
universitete, JAV, 1981 m. lapkričio mėn. 
jis buvo pakviestas lį NASA, stratosferi- 
nių skridimų įstaigą, bendradarbiauti van
denynų studijose. Dr. V. Klemo padary
tos vandenynų nuotraukos bus palygin
tos su nuotraukomis, padarytomis llš CO
LUMBIA stratosferinių skridimų.

Dr. V. Klemas yra jūrų mokslo profe
sorius ir jūrų studijų Centro direktorius.

ti, taip stačiai į 'šventuosius brautis, net 
batų nenusivalęs ir dantų neišsikrapštęs. 
Nepulsi, vaikeli. Negalima. Nevalia ir taš
kas. Nėr čia ko išsidirbinėt. Eik savo įstai
gon, dėliok popiergalius pagal jų svarbą, 
gerk kompotą po pietų Ir žiūrėk, kad ne
apskaičiuotų pardavėjas. Ką, pasakysit 
natūralizmas. Negi pats to nedarai, negi 
neturi degtukų ir apsimeti skrendančiu 
lagaminu! Negi žmoniškai pasakyti nega
li, ko nori ir baigtas kriukis. O gal pačiam 
daugiau negu kitiems reikia, tamstelė? A?

Palaukit, nepulkit, netrypkit kojom, 
nefoadykit pirštais, nevanokit žodžiais. 
Patys atsisėskit liūto vieton, pakraplštykit 
ausį.

Sustokit prie namo, pamiklinkit sąna
rius ir pamatysit...

A, norėjot, kad taip ir pasakyčiau. Eėė... 
gudruoliai, manot bandau ką nors plagljuo 
ti, lendu į svetimus kailinius ar pižamą. 
Kartoju savo nevalyva kalba jau seniai ži 
nomas tiesas ir ieškau atsakymo?

Aha, taigi atsisėdo mūsų žmogelis liūto 
vieton ir mąsto. Ot būčiau dabar ten, kur 
manęs nėra. Auginčiau kiaules, niekas net 
neatpažintų. Auginčiau, marinčiau, parduo 
čiau, taupyčiau. Surinkčiau, pragerčiau 
ir... vėl iš pradžių. Būčiau visų gerbiamas, 
popinamas, būčiau „organizatorius“ ir „sa
vas žmogus“.

Esu ir aš sutikęs tokių žmogelių. Visur. 
Ir ten, kur manęs dabar nėra, ir ten, kur 
anksčiau manęs nebuvo (kas visų liūd
niausia).

O ką aš apie juos galvoju jau pasakiau. 
O jeigu mano žodeliukai jums ne prie „dū 
šios“, tai jau atleiskit. Mat nuo plūgo atė
jau, mat išauklėjo taip, o ne kitaip.

Iki.
Kostas Kostulis

Inz S. Nenorto pagerbimas
Sausio 10 d. Lietuvių Namuose Vienybės 

klubas suruošė savo nario inž. Stepono 
Nenorto pagerbimą, jo 60 metų amžiaus 
sukakties proga.

Į pagerbimo vakarą susirinko per 30 
klubo narių bei bendradarbių su poniomis, 
su Lietuvos atstovu V. Baliicku ir ponia 
priešakyje. Pasivaišinus prie gražiai pa
ruošto stalo, klubo seniūnas. M. Bajorinas 
nuoširdžiai pasveikino jubiliatą, papasa
kojo apie pirmąją pažintį su Steponu Ne
nortu ir pakvietė p. V. Balicką tarti žodį. 
Steponas buvo vienas iš pirmųjų lietuvių, 
kuris po antrojo pasaulinio karo atvyko 
į Angliją. Jis kartu M. šilkaičiu ir A. Ma- 
saičiu atplaukė iš Švedijos mažu motori
niu laivu, perplaukę šiaurės jūrą, žymiai 
anksčiau negu čia atvyko pirmieji pabė
gėliai iš Vokietijos. Apie tai savo sveiki
nimo kalboje kalbėjo p. V. Balickas.

„Jubiliato asmuo yra labai tampriai su
augęs su DBLS, o ypač su Lietuvių Namų 
akcine B-.ve“, — pasakė p. Balickas, — ši 
jo veikla yra atvira knyga ir ji yra gerai 
žinoma visiems šio krašto lietuviams“.

Būdamas ilgametis L.N. B-vės pirminin 
ku, jis yra padaręs didelį įnašą D. Brita
nijos lietuvių 'gyvenime. Už visą tą veiklą 
S. Nenortas yra nusipelnęs lietuvių pa
garbos ir padėkos.

Toliau p. V. Balickas pasakė: „kaip Ne
priklausomos Lietuvos Atstovas šiame 
krašte, reiškiu jam pagarbą bei padėką už 
jo darbus, atitiktus Lietuvos labui! Ta pat 
proga p. V. Balickas padėkojo ir poniai 
Nenortienei už jos paramą vyro darbuose 
ir už jos pačios veiklą mūsų tarpe.

Po p. BaliCko kalbos sekė artimiausių 
bendradarbių. Kalbėjo dabartinis L.N.B- 
vės vyr. direktorius J. Alkis, DBLS Cent
ro Valdybos pirmininkas Z. Juras, DBLS 
Tarybos atstovas V. Mašalaitis ir buv. 
DBLS pirm. J. Vilčinskas. Visi iškėlė ju
biliato begalinį pasišventimą organizaci
jai. J. Vilčinskas be to papasakojo apie S. 
Nenorto veiklą mažiau žinomuose, ar jau 
užmirštose organizacijose. Jubiliatas ver
tas pagirimo, kad jis šalia veiklos organi
zacijose, visą laiką dirbo kitur pragyve
nimui ir vakarais studijavo. Tokiu būdu 
jis Anglijoje baigė Lietuvoje pradėtus tech 
nikos mokslus, įsigydamas mechanikos in
žinieriaus vardą. Tą galėjo padaryti tik 
labai darfolštus ir pareigingas vyras.

Dėkodamas už sveikinimus, inž. S. Ne
nortas labai kukliai papasakojo apie ke
lionę autobusu, kuriame mes visi sėdime, 
„Štai mes privažiavome dabar prie Lietu
vių Namų, kur sustojome atsikvėpti ir 
atsigaivinti“ — sako jubiliatas, — „pasi
stiprinę, mes vėl susėsime į autobusą ir 
keliausime toliau prie mūsų bendro tiks
lo — laisvos Lietuvos“.

Padėkojo už linkėjimus Ir p. P. Nenor- 
tienė, papasakodama apie savo pirmąją 
pažintį su Steponu ii' apie laimingą 30 
metų vedybinį gyvenimą.

„Ilgiausių Metų!“ linkėjimais pasibaigė 
gražus vakaras. J. V.

Labdaros padėka
Mielosios ir Mielieji „Labdaros“ Drau

gijos Narės, Nariai ir Rėmėjai:
Su Naujaisiais 1982 Metais, su viltingais 

■lūkesčiais ir naujais pasiryžimais!
Eina audringi metai ir gamtoje ir gyve

nime, ir jie mus visus paliečia: iš tėvynės 
eina žinios apie sunkėjantį ten gyvenimą, 
mūsų tėvynainiai Lenkijoje šaukiasi pa
galbos ūkiškai krizei kraštą ištikus, girdi
me tragiškus šauksmus iš lietuvių Gudi
joje.

„Labdaros“ Draugija pirmoje eilėje rū
pinasi moksleivija, bet pagal galimybę 
atsiliepia ir į kitus lietuvių reikalus.

,Labdaros“ Draugijai teko pasitemti.
Lenkijos lietuviai, pajutę daugiau lais

vės, ieško ryšių su Vakarų lietuviais. Jau 
nimas prašo knygų pasiskaitymui ir baž
nytinių liturginių.

Į talką maloniai atėjo Kun. A. Saulai
tes ir parūpino knygų. Religines atsiuntė 
Kun. K. Pugevičius, Kun. K. Senkus pa
aukoja Liturginių Giesmių, Lietuvos Is
torija Vydūno Jaunimo Fondas. Ligonis 
St. Motuzas perleido visą savo knygyną. 
Knygos, mažais kiekiais siunčiamos pa
siekia adresatus.

Moksleivijai išsiųsta trigubai daugiau 
rūbų siuntų ir didesnė kitokia parama. 
Vien Hamiltono Šalpos Fondo skyrius nu
siuntė 70 rūbų siuntų. Aktyviai prisidėjo 
Vokietijos lietuviai.

Pateikiame 1981-jų metų „Labdaros“ 
apyvartas:

Nario mokesčio gauta DM 1.657,95, šal
pai Ir stipendijoms 10.027,64. Išleista šal
pai ir stipendijai DM 10.139,68, visos ki
tos išlaidos DM 1.692,91 (ame skaičiuje 
pašto išlaidų 541, —rūbų valymas, persiun 
timas, skalbimo milteliai, muilas 675,95, 
pranešimų spausdinimas 182,20).

„Labdaros“ Draugija širdingai dėkoda
ma nariams ir rėmėjams už teikiamą jos 
veiklai paramą, tikisi ir šiais metais pa
ramos, kad Draugija galėtų savo veiklą 
dar praplėsti.
Banko konto:

Labdara e. V. Landesgirokase Stuttgart 
Nr. 1185168 BLZ 60D50101, W. Germany.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu
Pirmininkas

J. Glemža

Anapus Atlanto
PRIIMAMI NAUJI STUDENTAI

•Chicagoje, Jaunimo Centre (5620 South 
Claremont avė., Chicago Ill. 60636) veikia 
Pedagoginis Lituanistinis Institutas. Pra
eitais metais šį Institutą baigė 23 studen
tai. Praeitą gruodžio mėn. 12 d. buvo su
ruošta iškilmingos išleistuvės ir absolven
tams buvo įteikti diplomai.

Instituto rektorium yra prof. dr. Jonas 
Račkauskas o neakivaizdinio skyriaus di
rektorium — Mykolas Drunga.

Akivaizdinis semestras prasidės š.m. 
Sausio mėn. 30 d. ir iki šios datos priima
mi studentai. O neakivaizdinio — bet ku
riuo laiku, per ištisus metus, studentai 
gali kreiptis, anksčiau paduotu adresu.

PAAUKŠTINTAS PAREIGOSE
JAV gimęs ir turįs Universiteto diplo

mą rodos magistro, iš pilietinių mokslų 
Linas Kojelis, iki šiol dirbęs prezidentū
roje (White House), Washington D.C., 
dabar paaukštintas pareigose ir perkeltas 
į Pentagoną (Krašto apsaugos ministeri
ją).

Linas yra visuomenininko ir buv. „Į 
Laisvę“ žurnalo redaktoriaus Juozo ir 
Elenos Kojelių, gyv. Los Angeles mieste, 
Californijoje sūnus ir buv. „Pasaulio Lie
tuvio“ administratorės ir LB veikėjos gyv. 
Chicagoje Dainos Kojelytės brolis.

Pats Linas taipgi laibai veiklus lietuviš
koje veikloje ir yra buvęs Washington 
D.C. LB apylinkės pirmininku.

Andrius Laukaitis

AR DAUG AUDRŲ GRŪMOS?
Sakyk, sakyk, padangių vėjau, 
Ar bus Ramybė kelyje?
Juk daug šioj žemėj iškentėjau, 
Daug vargo pernešiau per ją.

Juk daug (Was juodino ir spiaudė,
Daug ikas grūmojo paslapčia,
Į sielą nerimą įaudė, 
Kai meilę sėjau žmonėse.

Visiems linkėjau labą rytą, 
Širdies ieškojau tarp širdžių. 
Ir niekad, (niekad (nepalinko 
Galva prieš tūkstančius stabų.

Tad pasakyk, padangių vėjau, 
Ar daug audrų grūmos kely, 
Gal būt, per daug nudirbt skubėjau .— 
Likau su nuoskauda širdy.

(Autorius gyvena Lietuvoje)

Atsiusta paminėti
Elta - Press Nr. 10-11, 1981 m. 'Spalis- 

lapkritis. Eltos informacijos italų kalba. 
Šiame numeryje LKB Kronikos 48 Nr. 
vertimas į italų kalbą ir kelios vėliausios 
žinios iš liet, katalikų gyvenimo.

Lietuvių dienos, 1981 m. lapkričio mėn. 
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. Leidžia A.F. Skirtus, Hollywood, 
JAV.

Perspektyvos, Nr. 20, 1981 m. Lietuvos 
pogrindžio leidinys, perspausdintas ir iš
leistas knygutės formatu. Turinyje Ma
riaus Basko straipsnis „Trečias, kurio nė
ra" — 78 psl. Kaina 4 dol.

Vytis, Nr. 6, 1980 m. Lietuvos pogrin
džio leidinys, perspausdintas ir išleistas 
PLB Valdybos Čikagoje. Kaina 3 dol.

Perspektyvos, Nr. 21, 1981 m., kaip ir 
Nr. 20 išleistas PLB 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill., 60636, USA. Kaina 3 
dol.

Lituanus Nr. 3, 1981 m. Lithuanian 
quarterly journal of arts and sciences. 
Šiame nulmeryje — rašytojo Icchoko Mero 
kūryba ir iliustracijos: žydų architektūri
niai paminklai Lietuvoje.

Žurnalo administracijos adresas: 6621 
S. Troy Ave., Chicago, Ill. 60629. USA.

1982 metų KALENDORIUS, 188 ps-1. Ei
na 8 metai. Leidžia Prisikėlimo Parapijos 
Ekonominės Sekcijos leidinys, Toronto, 
Ont., Canada, 1982.

Skautų aidas, Nr. 8, 1981 m. spalis. Lie
tuvių Skautų S-gos organas. Red. v.s. A. 
Saulaitis, S.J., Chicago, JAV.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania, .Nr. 47, March 19, 1981. 72 psl. 
knygutė. Leidžia Lithuanian R.C. Priests* 
League of America 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, U.S.A.

Our Sunday Visitor, Nr. 18, August 30, 
1981. Matthew Mohanan’o straipsnis apie 
lietuvius sąžinės kalinius su jų fotografi
jomis. Straipsnio atspaudą pagamino Li
thuanian Cotholic Religious Aid, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, U.S.A.

BRIDGES, Amerikos lietuvių biuletenis 
anglų kalba, Nr. 3, October, 1981. Leidžia 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.U.S.A.

Krivūlė, Nr. 3, 1981 m. gruodis. Vak. Eu 
ropos Lietuvių Sielovados leidžiamas ne
periodinis žurnalas. Adresas: 8939 Bad 
Woerishofen, Kirchenstrasse 5. W. Ger
many.

Patarimus gauna daugelis, — tik pro
tingieji jais pasinaudoja.

Publius gyrus

Tik avinas mano, kad kitos avys.

Su lietuviai* 
ĮMtsaulyįe
G. ČAPKAUSKIENĖ DAINUOS 

KANADOJE
Kanadoje gyvenanti solistė Gina Čap- 

kauskienė pasirašė sutartį koncertams su 
prancūzų dainininkais ir duos 20 koncer- 
Montrealyje bei Quebeco provincijoje per 
ateinantį sezoną.

PREL. L. TULABA AMERIKOJE
■Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos, Romo

je, rektorius prel. dr. Ladas Tulaba pra
eitais metais lankėsi įvairiose vietose 
Amerikoje, kur darė pranešimus apie ko
legijos veiklą ir bendrai apie lietuvių rei
kalus Vatikane. Jis taip pat nušvietė pa
dėlį Lietuvoje.

LIET. ISTORIJOS DRAUGIJOS 
SUKAKTIS

1981 m. lapkričio 15 d. Liet. Istorijos drau 
gija Čikagoje paminėjo savo veiklos 25 
metų sukaktį. Prof. dr. Tomas Remeikis 
skaitė paskaitą „Tautiniai judėjimai Sovie 
tuose“, paliesdamas daugiausia disiden
tinius sąjūdžius Pabaltijo valstybėse. II- 
jas reikalų vedėja Alicija Rūgytė padėko
jo mecenatams, kurių paramos dėka L.J. 
d-ja išleido nemažai knygų ir žurnalų 
„Tautos praeitis“.

Premijai skirti už istorinį veikalą komi
sija paskyrė Liet. Istorijos draugijai 1000 
dol. premiją už jos išleistas 22 knygas.

ARNOLDAS VOKETAITIS 
TELEVIZIJOJE

Amerikos televizija transliavo San Fran 
cisco operos spektaklį, Saint Saens „Sam
soną ir Dailią“, kur šalia garsaus Placido 
Domingo dainavo ir lietuvis solistas Ar
noldas Voketaitis (Abimelicho partiją). 
Be to operoje dainavo Shirley Verret, Vai! 
gang Brendel ir kt.

JAUNA PIANISTĖ
De Paul universiteto muzikos salėje, 

Čikagoje, su bakalauriniu rečitaliu pasi
rodė 21-erių metų Vida Kazlauskaitė. Kaip 
atsiliepia žinomi muzikos kritikai, jauna 
pianistė turi visus techninius duomenis 
tapti tikrai aukšto lygio virtuoze. Jeigu 
V. Kazlauskaitė ir toliau su atsidėjimu 
kultivuos bei gilins savo meną, tai, — 
kaip kritikai sako, — vieną dieną apie ją 
žinos visas muzikinis pasaulis.

VIENIŠAM NE TIK LIŪDNA
Našlystę sunkiau pergyvena vyrai negu 

moterys, tvirtina tyrimai, atlikti Baltimo- 
rės (JAV) mokslinio tyrimo centre. Naš
lių mirtingumas vidutiniškai 28% dides
nis negu vedusių tokio paties amžiaus, 
vyrų, todėl ir prieita prie išvados, jog mo
terys lengviau pakelia vienišumą. Tyrinė
tojai mano, jog, turėdami gyvenimo drau
gę, vyrai ilgiau gyvena.

INKŲ PALIKUONYS
Taip daugelio Brazilijos etninių grupių 

išsiskiria Indėnų gentis janomaniai: jų 
oda, plaukai ir akys šviesesni.

Antropologų manymu, janomaniai gali 
būti inkų palikuonys. Inkai kadaise gyve 
no didelėje šiuolaikinės Peru valstybės 
teritorijoje ir buvo išstumti iš šių žemių 
XVI a., pasirodžius čia ispanams. Pasak 
mokslininkų, januomaniai tada buvo visai 
izoliuoti džiunglėse Ir ilgainiui neteko sa
vo buvusios turtingos kultūros.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 44

Jeigu cigarai kainuoja po 40 centų, kai 
jie parduodami pakelyje po tris; 30 centų, 
kai parduodami po keturis, o 24 centus, 
kai supakuoti po penkis, tai po klek jie 
kainuos, kai bus pakuojami po šešis?

Atsakymas Nr. 43 
20 metų.

Atskrido anglas 'į Airiją, ir tolimesnei 
kelionei laukia traukinio.

Praeina valanda, — traukinio vis nėra. 
Baigiasi ir antroji, — nė garso.

Pritrūkęs kantrybės, nuplėšia nuo sie
nos tvarkaraštį ir eina pas stoties parei
gūną.

— Po velnių! Kokia čia pas jus tvarka! 
Kam tas tvarkaraštis iškabintas, jeigu K 
viso jo nesilaikote?

— Nesikarčiuok, misteri. Tvarka pas 
mus yra. Jeigu nebūtų tvarkaraščio, tai 
iš kur žinotume, kiek traukiniai pavėlavo?

MAŽAS (ŽMOGUS
Eilutė valgykloje vis ilgėjo.
— Man, prašom, balandėlių.
— Balandėlių nėra, — pasigirsta iš vir

tuvės.
— Tada bifšteksą įdėkite.
— Baigėsi...
— Ką gi, duokit varškėčių.
— Dar neiškepė, — paaiškina jauna mo

teris.
— Irgi nėra— nustemba vyriškis. — 0 

menių kam? Nors pažymėtumėt, kad...
—Nieko nežinau, — lyg kirviu nuker

ta valgyklos darbuotoja. — Aš — žmogus 
mažas. Kas yra, tą ir duodu. Netrikdytot 
eilės. Sekantis, prašau...
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LAIŠKAS IS
NOTTINGHAMO

Smarkiai perdėčiau, jeigu parašyčiau, 
kad labai žaviuosi skaičiumi 1982. Veikiau 
priešingai — jis nesužadina manyje jokio 
dvasios pokylio,jokių lakių minčių, neuž
dega šviesos mano galvojimo pasaulyje. 
Tarptautinėje įvykių sąrangoje šių įvykių 
tekinėje niūru ir bent tuo tarpu mažavil- 
tilška. Šaukte šauksiu, staugsiu džiaugsmo 
balsu, jeigu kur nors staiga sušvis 
degs nors ir maža vilties ugnelė.

11981 metų įvyktai ne tik nepaklojo puoš 
nių oriento kilimų, bet net nepadėjo pa
prasto akmens grindinio 1982 metų įvy
kiams riedėti. Duobėtame kelyje atsirado 
tik naujos duobės ir dar gilesnės.

Tokioje nuotaikoje būdamas, galvoju

rinkos reikalavimų siste-

ir

saulinės pinigų 
moję, bet už jos ribų dažnai žalinga kryp
timi.

Kokia tarptautinė konferencija gali pri
versti ar paveikti, kad šie miliardai, pri
klausanti tik keliems dykumų valdovams 
būtų naudojami pasaulinės pinigų rinkos 
kontrolėje?

Pinigas reikalauja (pastovumo ir kontro 
lės; jo vertė negali būti priklausoma inuo 
Gadafi ar kokio nors Abdul-Nakim-Salem 
ūpo.

Kas dabar yra tikslinga?
Dr. Jono Balio, vicepirmininko infor

macijos (— spaudos (reikalams, praneši
mas VLIKo seimui Clevelande, 1981 m. 
lapkr. 6-8 d.

sau — ar 1981 ir 82 metai tik nebus tie, 
kada pasauli tvarkantys politikai bei poli
tikieriai atsidurs savų nebeišraizgomų il
gamečių darbų pinklėse. .

Šia .proga gal prisiminsi, mielas skai
tytojau, kada šių laiškų skiltyse įvairio
mis progomis buvo rašyta — laikui bėgant 
pasaulinių įvykių sąranga bus tiek sudė
tinga ir paini, jog iš to kylantiems klausi
mams spręsti žmogaus protavimo pajėgu
mas bus menkavertis.

Deja, ši nelemta „pranašystė“, atrodo, 
neva pradeda išsipildyti.

1981 metai, Reagano administracijai at
siradus, buvo ypatingai intensyvūs ir įvai
rių tarptautinių konferencijų našūs me
tai — čia Otavoje, čia Venecijoje, čia 
Liuksemburge, čia Bruselyje... Dabar jau 
ir nesvarbu kurioje konferencijoje kas bu
vo svarstoma. Bet užtai labai svarbu at
siminti, kad nė viena jų nieko neišspren
dė. Geriausiu atveju ir bet kuri tarptauti
nė konferencija buvo sėkminga (tada, (kada 
ji nepaliko (daugiau nesantaikos )ar ne
susipratimų, negu kad jų buvo prieš tai..

• ••
Firma pažvelkime į tik šių dienų sku

baus sprendimo ieškančius ekonominius 
klausimus. Nuo jų priklauso juk žmogaus 
gera savijauta ir jo medžiaginis gerbūvis. 
((Pirmiau pastebėsiu, kad mūsų laikų eko
nominiai klausimai darosi dėl įvairių prie
žasčių vis painesni ir todėl vis sunkiau iš
sprendžiami. Savo dėstomoms mintims to
dėl vartosiu žodžius labai paprastus ir 
paaiškinimus labai bendrus, nes kitaip, 
šio laiško skaitytojui, ne ekonomistui, gali 
pasidaryti nesuprantama ir nuobodu).

Bedarbė yra viena blogiausių krašto 
ekonomikos blogybių. Šiandien Vakarų 
Europoje priskaičiuojama maždaug virš 
6 mil. bedarbių; bijomasi, kad ji didės. 
Reikia būtinai ir skubiai mažinti. Bet 
kaip?! Nė viena konferencija, nė vienas 
garsiausias pasaulio ekonomistas atsaky
mo dar nežino. Nes pirma, vis nauji tech
nikos išradimai baigia užtvindyti vakarų 
pramonę, kuile visai pakeičia žmogaus 
jėgos pareikalavimą; antra, kaikuriuose 
Azijos kraštuose žmogaus pragyvenimas 
tiek pigus, kad anuose kraštuose pigesnes 
darbininko pagamintas prekes užtvindo 
Europą ir suardo esamą pramonę; trečia, 
finansiniai pajėgesnės valstybės „nešva
riai“ konkuruoja prekių rinkoje parem- 
damos savo pramonę valstybės iždo lėšo
mis. Štai ir kyla klausimas, kokių priemo
nių reikėtų imtis, kurios ne tik sutvarky
tų bedarbių klausimą, bet visų pirma, kad 
tos priemonės būtų vienodai priimtinos 
japonui ir anglui, koreječiui ir vokie
čiui?..

Nė kiek geresnėje padėtyje randasi irgi 
pasaulio politiniai klausimai.

Vienas svarbiausių 1981 metų įvykių, 
atkreipusių pasaulio dėmesį, buvo dar te- 
bevykstančios konferencijos atidarymas 
Ženevoje, kur J. Am. Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos atstovai tariasi atominių ginklų 
sumažinimo reikalu. Tik nesusiklaidinki- 
me! Jvykis (buvo svarbus tik labai trum
pam laiku — konferencijos atidarymo die 
iną ir pora dienų prieš tai. Praėjo vos trys 
mėnesiai ir beveik visi pamiršo, kad ji te
bevyksta. O svarbi ji buvo tik todėl, kad 
sumažino staiga Vakarų Europoje kilusią 
baimę dėl galimo greito karo tarp J. Am. 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos. Baimė gi 
buvo kilusi tik dėl Reagano pačio ir jam 
artimų labai 'šiukščių kalbų bei grasinimų 
taikytų sovietams. Kaikur baimės laipsnis 
artinosi panikai — braškėjo Vakarų Eu
ropos Valstybių draugystė, lūžo NATAs 
pradėjo net atsirasti naujos neutralios zo
nos Skandinavijoj, šiuo metu viskas ap
rimo, viskas beveik pamiršta, žinoma, iki 
sekančio tuo tarpu nežinomo karto.

Bet užtai musulmonų pasaulyje viskas 
verda be atvangos. Izraelio likimo valan
da artinasi, šių metų balandžio mėn. Iz
raelio užvaldytos žemės prie Jordano upės 
ir pusė Jeruzalės miesto turėtų pereiti 
arabų savivaldai. Izraelio vyriausybė ne
tik priešinasi bet kuriom nuolaidom. Ma
ža to, Izraelio parlamentas priėmė įstaty
mą, kuriuo Sirijai priklausančios Golano 
aukštumos prijungiamos prie Izraelio že
mių.

Jokie J. Am. Valstybių vyriausybės gra
sinimai, įtikinėjimai Izraelio nusistatymo 
palaužti vis dar nepajėgia. Priešingai. Vie
nu metu, kad JAV pradėjo kelti protestą 
Tautų Sąjungoje Golano Aukštumų pasi
dalinimo reikalu, — Izraelis įsidrąsino 
priminti, kad tokiu atveju Izraelis turės 
pergalvoti savo sąjungos sąlygas su J. Am. 
Valstybėmis. Tik pagalvokite sau! šeškas 
tiek jaučiasi stipriu taip (šokdamas prieš 
dramblį.

(Specialiai sukviesta arabų konferencija 
Izraelio klausimu Maroko karaliui pirmi
ninkaujant, po kelių trumpų posėdžių 
greitai išsiskirstė be Sprendimo. Konfe
rencija, užuot padėjus, visą reikalą pablo
gino, nes kaikurie arabų atstovai (Libijos 
ir Sirijos) aiškiai pasisakė — Izraelis turi 
būti sunaikintas!

Taip įvykiams riedant ir balandžio mėn. 
sprendimo terminui artėjant, didžiausiu 
pralaimėtoju atrodo bus J. Am. Valstybės. 
Reagano administracija, negalėdama su
tvarkyti Izraelio, pamažu, pradeda nustoti 
pradžioje įgyto pasitikėjimo Saudi Arabi
joje ir Egipte. Dideli Reagano planai įgy-

Pasakytas ar parašytas žodis yra vie
nintelis mūsų ginklas kovoti už savo tau
tos laisvę. Ideologinė kova vyksta visur: 
čia ir anapus. VLIKas dalyvauja toje ko
voje. Dirbančių nėra daug, kritikuojančių 
daugiau, nes tai lengvesnis „amatas“.

VLIKas periodiškai leidžia keturis biu
letenius:

Eltos Informacijas lietuviškai (kas mė
nuo ‘ir šiais metais dar buvo išleista 12 
specialių laidų spaudai);
ELTA Information Bulletin angliškai, 
kas mėnuo;
ELTa-Press itališkai, kas mėnuo;
ELTA Bulletin lithuanian prancūziškai, 
metų ketvirčiais; nereguliariai pasirodo 

ir ispaniška laida.
Periodinis biuletenių leidimas labai svar 

bus, tai yra nuolatinis naujausių informa
cijų šaltinis. Kas domisi mūsų byla, tai 
žino, kur ieškoti medžiagos ir kai kas 
nors paprašo informacijų apie Lietuvą, 
tai mes turime ką paduoti į rankas ar pa
siųsti paštu. Mes negalime tikėtis, kad po
litikai, kongreso nariai ir žurnalistai pa
skaitys kiekvieną mūsų biuletenį nuo pra
džios iki galo, tačiau karts nuo karto jie 
užmeta akį ir vienas ar kitas dalykas at
kreipia jų dėmesį.

J Lietuvą per radiją reguliariai duoda
mos programos iš Romos ir Vatikano sto
čių. Tas programas organizuoja VLIKas 
ir finansuoja Tautos Fondas. Mes esame 
suvaržyti oficialių svetimos valstybės di
rektyvų, kurios nevisados atitinka mūsų 
interesus, todėl esame laisvesni duoti to
kias žinias, kuriomis Lietuvoje domisi.

VLIKo valdyba labai vertina biuletenių 
ir radijo programų medžiagos surinkėjus, 
vertėjus ir redaktorius, kurie nelengvose 
sąlygose atlieka svarbų darbą. Tebūnie 
jiems čia išreikšta visų mūsų padėka.

Dažnai būdavo nusiskundžiama dėl li
teratūros svetimomis kalbomis stokos. 
Įvairios mūsų organizacijos pradėjo leis
ti storas knygas angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, itališkai. Išleisti stambūs tomai, 
paruošti Jungėjos, Kaslo, Remeikio, Pa
jaujo, Vardžio. Gerai parašo ir kitataučiai, 
kaip Boris Meissner, Manfred Hellman, 
Michael Bourdeaux, G. von Rauch, A. 
Kūnig. Storus tomus brangiai kaštuoja iš-

Ibrėžiant tarptautinių įsipareigojimų 
laužymą iš sovietų pusės,
(4) padėti politiniams kaliniams, sun
kiai nuteistiems už nacionalinius ir re
liginius įsitikinimus ir tariamą „tarybi
nės santvarkos ir Sovietų S-gos šmeiži
mą“, kai netekęs kantrybės asmuo tie
są pasako arba reikalauja laikytis jų 
pačių išgarsintos konstitucijos ir įsta
tymų.
Nereikia mums nuklysti į šonkelius ir 

neužsiimdinėti dalykais, kuriems mes jo
kios įtakos negalime turėti, kaip bandy
mas nustatyti, kokia bus išsilaisvinusios 
Lietuvos valdymo forma, kokia būtų jos 
konstitucija, ar kokios pagal mūsų pagei
davimus turėtų būti nepriklausomos Lie
tuvos sienos. Tai būtų tik bergždžias lai - 
ko ir jėgų eikvojimas, tegul ir geromis 
intencijomis. Dabar ne laikas ir ne vieta 
užsiimti tokiomis svajonėmis. Patarlė sa
ko: „Nemesk kelio dėl takelio“. Mes vi
sados turime žiūrėti, kas dabar yra tiks
linga ir politiškai naudinga visos mūsų 
tautos gerovei, bet nepasiduoti lokaliniam“ 
sentimentams ar istoriniam romantizmui. 
Mes turime suprasti naujųjų laikų politinę 
realybių ir galimybes. Jei mes to nesupra
sime, tai ir visa mūsų veikla atrodys ne
rimta. Tokia yra man asmeniška nuomonė.

Šiuo metu mes turime net kelias lietu
vių informacijos ir propagandos įstaigas: 
Washingtone, Brooklyne, Chicagoje ir Los 
Angeles. Jas visas sujungti į vieną centrą 
nėra vilties. Gal taip ir geriau, nes Ame
rika yra didelis kraštas, ko neatlieka vie
na įstaiga, tai gal atliks kita. VLIKo iš
laikoma ELTA parodo daugiausia veiklu
mo. Tik atsiminkime, kad bet tokios pro
pagandos įtaka yra ribota, tačiau tai yra 
svarbiausia mūsų kovos priemonė.

PENKI PILKIAI KRITO
Praėjusiais metais Anykščių rajone vil

kų grobiu tapo 58 avys, penkios .telyčaitės, 
kumeliukas. O nuostoliai medžioklės ūkiui 
dar didesni. Medžiotojai imasi persekioti 
pilkuosius (plėšrūnus. Vilkų medžioklės 
jiems sekasi. Naujųjų -metų išvakarėse per 
dvi dienas Šimonių girioje sumedžioti.pen
ki vilkai ir vienas stambus šernas.

Kaimynų šuo nugraužė kabelį, todėl 
mes dabar negauname vaizdo.

(iš pokalbio)

LIETUVOJE
IŠ LIETUVOS Į SOVIETŲ KALĖJIMĄ
Pagal komunistų partijos istoriką Ro

mą Šarmaiti, buv. Kužių pradžios mokyk
los mokytojas Ignas Gaška (1891-1973) 
buvo vienas iŠ stamgiųjų Lietuvos komu
nistų partijos veikėjų. Jis drauge su Mask 
voje gyvenusiais V. Kapsuku ir Z. Anga- 
riečiu dalyvavo Politinio biuro posėdžiuo
se, kur buvo sprendžiami aktualiausi LKP 
veiklos klausimai.

Bemaž septynerius metus jis sėdėjo 
Kauno S.D. kalėjime, bet Lietuvai ir Sov. 
Sąjungai pasikeitus politiniais kaliniais, 
I. Gaška 24 iškeistųjų grupėje 1933 m. spa 
lio 20 d. išvyko į Maskvą. Ten jis gavo 
darbą leidykloje, kuri leido vadovėlius lie
tuvių mokykloms, veikusioms Baltarusi
joje, ir komunistinę spaudą. 1937 metais 
lietuvių mokyklos ir laikraščiai Sov. Są
jungoje buvo uždaryti, o pasižymėjęs ko
munistas I. Gaška 1938.VIII.31 d. įkištas 
į sovietų kalėjimą. Tik 1940.XI.28 d. A. 
Sniečkus jį išgelbėjo.

Grįžęs į Lietuvą, jis pateko į Valstybi
nės leidyklos direktoriaus minkštą fotelį.

(M ir G Nr. 1, 1982)

KAS PER DAUG <— NESVEIKA
Nepasisekė pernai Tauragės raono „Pi

laitės“ kolūkio žemdirbiams — vos 35 
procentus planuoto pašarų kiekio paga
mino. O ir tas nekoks. Atėjus žiemai, kar
vutės jį nenoriai kramsnojo, mažiau pie
no ėmė duoti.

— Reikia juos pagardinti, —tarė kartą 
fermos vedėas P. Plungė melžėjoms.

— O kaip? — suklego moterys. — Jei 
nei pašarų apdorojimo aikštelių -nėra, nei 
-spyglių miltų neturim.

— Šiūptelkit į ėdžias karbamido su kon 
centruotais pašarais pamaišiusios. Ir ne
gailėki! to karbamido, žinot, kad sviestas 
košės nepagadina, — žinovo miną nutai
sęs dar pamokė vedėjas Ir išbildėjo sa
vais keliais.

Melžėjoms, -ne kartą košę virusioms ir 
ją sviestu -gardinusioms, ši patarlė buvo 
žinoma. O jei vedėjas apie karbamidą ši
taip kalba, tai ko jo gailėti. Pylė jį į ėdžias 
atsivėdėdamos.

Tik žalmargėms tai deja, neišėjo į svei
katą, net 30 jų rimtai sunegalavo, penkias 
teko skubiai pripjauti.

Vienas Japonijos atstovas vienoje tarp
tautinėje konferencijoje ekonominiams rei 
kalams paklausė, konferencijai besibai
giant: „Tai ką pagaliau jūs, ponai atsto
vai iš Europos, siūlote — ar įsteigti mūsų 
darbininkams specialius kursus, kur jie 
būtų mokomi blogai dirbti?“

Kitas svarbus ekonominis klausimas yra 
pinigai, finansai. Pinigas, kad reikiamai 
atliktų jam uždėtą pareigą turi būti pa
stovus savo vertėje. Jeigu jo vertė svy
ruoja jis darosi našta, blogybė, kuri truk
do tarptautiniam ūkiui normaliai vystytis. 
Bet ilš kitos pusės jokia ūkio forma, net 
komunistiniai tvarkoma, be pinigo negali 
verstis. Užtat ir nėra kitokios išeities —

ti pakankamos įtakos arabų pasaulyje, 
jiį nukreipiant prieš Sovietus, pradeda tru
pėti. Yra žinių, kad Egiptas jau pradeda 
atsigręžti nuo J. A. Valstybių į Prancūzi
ją, neva malonesnę ir geresnę ginklų tie
kėją.

Kiekvienu atveju balandžio mėnuo la
bai arti, kad sprendimas turės būti pada
rytas. Šia proga gal ir pravartu prisiminti 
a.a. ilgametės Izraelio pirmininkės Goldą 
Meyer parlamente pasakytus žodžius. „Jei 
gu bet kada Izraelis būtų priverstas atsi
sakyti nuo jam gyvybinių žemių to atsisa
kymo triukšmo garsas bus išgirstas ir su
drebės visame pasaulyje“. Ar Monachin 
Begin galvoja kaip ir Goldą Meyer?!..

kad ir su blogu pinigu privalu gyventi ir 
susigyventi.

Prie pirmąjį pasaulinį karą tarp 
tautinis pinigų aparatas veikė be priekaiš 
tų. Auksiniai ir popieriniai pinigai kursa
vo apyvartoje lygiomis, žodis „infliacija“ 
buvo nežinomas.

Prieš antrąjį pasaulinį karą auksas apy
vartoje dingo. Atsirado žodis „infliacija“. 
Bet visgi laikui įbėgant atsirado pasauly
je finansiniai centrai, kurie pagaliau su
gebėjo kontroliuoti pasaulinę pinigų apy
vartą ir vertės santykius tarp atskirų va
liutų.

Po paskutiniojo karo visas buvęs finan
sinis aparatas sugniužo ir jau virš 40 metų 
ne tik nesugeba atsitiesti bet ira toliau. 
Staiga, netikėtai atsirado keli smėlynų „fca 
raliai“, kurie iš smėlio semia visam pa
sauliui reikalingą žibalą. Jie patys be jo
kių tarptautinių konferencijų nustato kai
nas ir patys nusprendžia kur ir kaip kas
dien už žibalą pasaulio sumokami miliar- 
dai turi būti laikomi ar išleidžiami, šios 
milžiniškos pinigų sumos vartosi ne pa-

Pagaliau trumpai apie Lenkiją. Valen
sos vadovaujamo solidarumo triukšmingas 
laikotarpis pasibaigė be rusų okupacijos 
bet su rusų „ patarimu ir pagalba“. Taip 
ir turėjo baigtis. Valensa neturėjo valsty
bės tvarkytojo gabumų; Jis buvo tik ta
lentingas minios vadas; minia reikalavo 
perdaug ir jis nuėjo su j-a pertoli, tiek sa
vo krašto gerovei, tiek rusų kantrybei.

Bet visgi Valensos metlaikis paliks savo 
teigiamus pėdsakus savam kraštui. Ka
dangi lenkų tautta neturi organizacinių 
gabumų, Lenkijos ateitis lieka ir toliau 
neaiški, pavojingai smilgstanti... .iki iš 
pačių lenkų 'atsiras tautai vadovaujantis 
panašus a.a. Tito Jugoslavijoj arba Cučes- 
ku Rumunijoj. Iki to laiko Lenkija ir Va
karų Europa liksime nejaukioje įtampoje.

Mes visi kažko lauksime, nes mums vi
siems trūksta reikiamos išminties veiks
mui. Tokioje padėtyje nenoromis atsiran
da visuotina baimė aiiba apatija kurioje 
geriausiai tarpsta terorizmas.Italijoje 21 
nuošimtis laikraščio L'Expresso apklaustų

leisti, nedaug kas juos perka ir dar ma
žiau kas juos skaito. Mes galime tas sto
ras knygas dalinti dovanai, tik turime 
atsiminti, kad politikai ir žurnalistai ne
turi laiko skaityti storas knygas. Kas da
ryti? Mum reikia daugiau išleisti brošiū
rėlių nuo 12 iki 24 psl. ir jas kuo plačiau 
paskleisti (dalinti dovanoti). Patyrimas 
parodė, kad tokie leidiniai daugiausia at
kreipia dėmesio ir pasiekia savo tikslą. 
Per daug smulkūs dviejų ar keturių pus
lapių lakšteliai vėl negerai, į juos rimtai 
nežiūrima, tai „proklamacijos“, žinoma, 
gerą brožiūrėlę paruošti nėra lengva, 
lengviau storą tomą sukompiliuoti. Ta
čiau kai du žmonės dirba, o paskum šeši 
įieško priekabių ir kritikuoja, tai tas ati
ma norą kitiems užsiimti tokiu nedėkingu 
darbu. Laiko reikės sugaišti daug, užmo- 
kesnio jokio arba nedaug už tokį „mažą 
darbą“, nepasigarsinsi savo vardo, kaip 
storos knygos autorius, tik turėsi daug gal 
vosūkio ir paskum priekaištų, kodėl nepa
minėjai to ar kito dalyko, arba neišaiški
nai taip, kaip kaikam tokio darbo nedir
busiam atrodo. Tokias nedideles geras toy 
gėlės vakarietiškomis kalbomis, išleidžia 
savo pastangomis Juozas Eretas ir Alber
tas Gerutis. Pastarojo nuopelnas yra plati 
Lietuvos istorija angliškai (trys laidos). 
Žinoma, įvairių smulkių netikslumų visur 
pasitaiko, tai neišvengiamas dalykas.

Sakoma dar, kad storosios knygos iš
liks bibliotekose ir jomis -pasinaudos profe 
šoriai ir studentai. Tas tik iš dalies tepa
siseks. Visi emigrantų organizacijų pa
stangomis išleisti veikalai „grynojo moks
lo korifėjų“ laikomi vienašališkais („bias
ed“), nes tie bėgliai esą asmeniškai nu
kentėję, todėl nesą objektyvūs. Tuo tar
pu sovietinė literatūra jiems atrodo pati
kimesnė: girdi, ji esanti kiek nuspalvinita 
žinomos ideologijos, bet jie paduodą fak
tus. Ir neateina i galvą tiems ponams pro
fesoriams, kad tie „faktai“ dažniausiai 
yra gryni falsifikatai. (Man pasakojo vie
nas latvis doktorantas, kaip jis seminare 
ginčijosi su profesorium dėl emigrantų ir 
sovietų literatūros patikimumo. Ir tai vy
ko katalikų ordino išlaikomame universi
tete!)

Pagrindinis VLIKo uždavinys yra aiš
kus; daryti viską, kas tik įmanoma

(1) siekiant Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę,
(2) vis priminti pasauliui apie mums 
padarytą neteisybę,
(-3) iškelti viešumon dabar daromą mū
sų tautos fizinį ir dvasinį genocidą, pa-

SAaitytoją fat&kai

jaunuolių pasisakė, kad jie pritaria tero
ristų siekiams ir veiksmams.

Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

LAIŠKAS JIŠ ŠVEDIJOS
Kiekvieną dieną mes matome per TV 

ir girdime per radiją apie politinę ir eko
nominę padėtį Lenkijoje, apie žmonių var
gus, apie didžiausius trūkumus papras
čiausių kasdieninių reikmenų.

Čia pas mus Švedijoje yra vedamas di
delis vajus „Padėti Lenkijai“. Švedijos 
paštas persiunčia lį Lenkiją visus siunti
nius iki 20 k:g veltui.

Sausio 9 d. buvo paskelbta kaip rink
liavos diena Lenkijai, buvo surinkta šim
tai tūkstančių kg drabužių (ypač vaikams) 
ir milijonai kronų pinigų. Į tą vajų yra 
įsijungę „Lion klubai“, Švedijos Raudo
nasis kryžius ir vaikų globos organizaci
jos.

Dėl tos pagalbos reikalingumo aš nea
bejoju, bet į galvą peršasi mintis:: „Kaip 
ten yra su lietuviais, kurie nėra tikrieji 
'Lenkijos gyventojai, o tik svetimtaučių 
mažuma“. Iš to darosi išvada, kad jie tu
ri dar blogiau ir dar didesnės pagalbos 
yra reikalingi.

Mes lietuviai, gyvenantys Vakarų krapš
tuose, turime gerą progą parodyti tauti
nį bei krikčionišką solidarumą su mūsų 
tautiečiais, patekusiais į skurdą Lenkijo
je. Geriausiai ir lengviausiai būtų galima 
padaryti tai organizuotai, ten kur yra di
desnės lietuvių kolonijos, arba net ir pa
vieniai asmenys. Bet čia kyla klausimas, 
kur ir kaip gauti adresus Lenkijoje gyve
nančių lietuvių?

Jeigu galėtumėt man suteikti keletą 
adresų Lenkijoje gyvenančių lietuvių, tai 
pasinaudodamas Švedijos pašto nemoka
mu persiuntimu, galėčiau pasiųsti vieną, 
kitą siuntinį lietuviams.

P.č.
(adresas yra E.L. redakcijoj)

VOKIEČIŲ PAPROČIAI
Labai nustebau „Dalyvio“ koresponden

cijos įžanga, tilpusią „Europos Lietuvio“ 
ur. 1, kur pasakyta, kad Vokietijoje prieš 
paskutinis lapkričio mėn. sekmadienis 
švenčiamas kaip mirusiųjų diena ir tą 
dieną lankomi kapai. Gal taip daroma tik 
liuteronų dauguma apgyventuose rajonuo
se. Sakysime, kaip Schleswig-Holstein.

Vokietijos katalikai mirusiuosius pager
bia Visų Šventųjų dienoje ir Vėlinėse — 
lapkričio 1 ir 2 d.d. Man teko 1981 m. spa
lio - lapkričio mėn. būti Berchtesgadene, 
Bavarijoje, ir dalyvauti lapkričio 1 d. Vi
sų šventųjų dienoje mirusiųjų paminėji
me. Savo gyvenime nebuvau matęs tokios 
masės žmonių lankant kapines. Tai pager
bia mirusiuosius ne prie kokių nors bend
rų ar tautinių paminklų, bet prie kiek
vieno kapo sustojusi didesnė ar mažesnė

gruipė žmonių. Žmonės susikaupę ir nulen
kę galvas, o patys kapai gražiausiai išpuoš 
ti. Delga didelės žvakės įstatytos į tam tik
rus gaubtuvėlius, kad vėjas jų neužgesin
tų.

Aišku, tą dieną kartu pagerbia savo mi
rusiuosius ir liuteronys. Tai būna didžiai 
iškilmingas ir gražus pagerbimas su ge
dulinga bažnytine procesija..

Prie bendrų ir tautinių paminklų yra ki
tas laikas metuose susirinkti, pasimelsti 
ir pagerbti žuvusius. J. Pyragas

VAKARONĖJE APSILANKIUS
Tai nėra korektūros klaida — žodis tik

rai yra „Vakaronė“. Prisipažinsiu, kai pir
mą sykį susidūriau su šiuo žodžiu, aš irgi 
suabejojau, ar gerai nugirdau. Galvojau, 
kad gal turi būti vakarienė, vakaruška, 
vakarėlis ar pan.

Pasirodo, kad nugirdau gerai ir buvau' 
pakviestas vieną tokią vakaronę pakal
bėti ir sužinojau, kas tai yra. Tas žodils 
tikrai tinka tam asmenų būriui, kuris nėra 
nei klubas, nei organizacija, neturi val
dybos, ir neima mokesčių. Į vakarones at
silanko apie 30 jaunų asmenų, susidedan
čių iš lietuviškai ir tik angliškai kalban
čių lietuvių-čių, ir kitų tautybių žmonų 
ar vyrų. Paskutinėje vakaronėje buvo net 
keli ukrainiečiai, kurie domisi Lietuva. 
Pašnekesiai vedami anglų kalba. Į vaka
rones įtraukiami lietuvių kilmės asmenys, 
kurie niekur kitur prie lietuviškos veik
los negali priklausyti, nes nesupranta lie
tuviškai.

Vakaronės daromos pas vakaronės da
lyvius, kiekvieną kartą naujoje vietoje su 
vaišėmis, vynu ir alumi, ką sunėša daly
viai. Atmosfera — labai draugiška.

Po mano trumpo įvado sekė eilė klau
simų ir pasisakymų iš ko buvo galima su
vokti, kas mūsų jaunimui rūpi. Nusiskųs
ta, kad esamos senimo organizacijos ir 
veikėjai permažai dėmesio kreipia į jau
nimo veiklą, valdybose nematyti jaunimo 
reikalus suprantančių žmonių. „Europos 
Lietuvis“ irgi buvo išbartas už turinį ir 
cenzūrą. Kodėl neieškoma jaunesnio re
daktoriaus, įdedant skelbimą į „E.L.“? 
Kodėl neparduodamos „L.N.“ akcijos jau
nimui? Lietuvių Sodybos vedėjų atleidi
mas ingi buvo iškeltas. Jau Mančesterio 
suvažiavime tas buvo pranešta, o „E.L.“ 
nė žodžio. Laikraščio skaitytojai turi tei
sę žinoti, todėl vienuolika metų ištarnavę 
Sodybos vedėjai yra atleidžiami?

Dar reikia pridėti, kad vakaronės jau
nimas redaguoja laikraštį „LYNES“, ku
ris yra leidžiamas anglų ir lietuvių kal
bomis. M. Bajorinas
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|| etų VIS Stoke-on-Trent
A.A. PETRO DUDĖNO LAIDOTUVĖS
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V. L3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
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Hampshire, DB.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
H£l, Twickenham, DB.
VID. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
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IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
E. K. Brušauskas 3.'00 sv.,
J. Tamuiaitis 10.00 s v.,
J. Talkačiauskienė 10.00 sv., o ne 3 sv., 

kaip buvo pažymėta pr. savaitę.
Nuoširdžiai dėkoja

T.F.A. D. Britanijoje

TAUTOS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO:

J. Strumskis 20 sv.,
J. Struoginis 10 sv.,
K. Jankus 10 s v.
Už' aukas nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d., sekmadienį, kviečiamas 
„Vyčio“ klubo narių metinis 

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 

t.t.
Pradžia: 2.30 vai. p.p.

„Vyčio“ klubo valdyba

Derby
EKSKURSIJA Į NOTTINGHAMĄ

Derbio sk. Valdyba rengia ekskursiją į 
Notitinghame ruošiamą Vasario 16 — die
nos minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, va
sario 27 d.

Autobusas nuo Duke of York, Burtam 
Rd., Derby išvyks 5 vai. 20 min. Kelionės 
kaina 1.00 svaras.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti, prašo
mi užsisakyti vietą .pas V. Junaką, 34 
Valley Rd., Littleover, tel. 760346, arba 
pas J. Valentiną, 7, Bramfiėld Avė., Derby, 
tel. 372452, ne vėliau vasario 20 d.

Visus Derby sk. narius bei nenarius ir 
svečius kviečiame kuo gausiau ekskursi
joje dalyvauti.

Sk. Valdyba

Maidenhead

palaidotas Petras Dudėnas, DBLS-gos, 
Stoke-on-Trent skyriaus ilgametis pirmi
ninkas. šv. Wuelstano bažnyčioje buvo at-
laikytos mišios, kurias pravedė k un. F. 
Carr ir kun. S. Matulis. Bažnyčia buvo pil

ir pasidžiavlmo diena ne vien Bulaičių 
šeimai, ne vien šv. Kazimiero parapijai, 
ne vien Londono lietuviams, bet visiems

na. Tarp lietuvių iš Londono, Mančesiterio

lietuviams pasaulyje, išeivijoje ir Lietu
voje. Tai pažymėjo savo pamoksle vysk.

ir Wolverhamptono matėsi didelė svetim
taučių grupė. Mišių metu prie velionės 
karsto, atsargos karių „Ramovės“ pirmi-
ninko K. Murausko vedami, stovėjo ketu
ri „ramovėnai“ pagerbdami velionį pas
kutinį kartą. Ramovėnai buvo persijuosę

tautinės vėliavos juostomis, o ant velio- 
nice karsto „Ramovės“ vėliava.

Po mišių laidotuvinė procesija į kapus 
nusitęsė virš 50 auto mašinų ilgio. Prie 
velioni.es kapo, DBLS-gos vardu, žodžiu 
atsisveikino Vi. Dangis, o Stoke-on-Trent 
skyriaus ir asmeniškai — raštu atsisveiki 
no V. Andrulškevičius. DBKB-jos vardu žo
džiu atsisveikino kun. S. Matulis.

Velionies kapą papuošė gėlių puokštės 
ir daugelis vainikų. DBLS-gos, Stoke-on- 
Trent skyriaus ir kitų. .a.a. Petras Dudė
nas buvo draugiškas ir paslaugus. Jo pa
lydėti į amžinojo poilsio vietą, be lietu
vių, susirinko nemaža grupė kitataučių: 
anglų,, lenkų, ukrainiečių ir kt.

Laidotuvių dalyviai buvo pakviesti ir 
susirinko pakasynoms May Banke, March 
Head aludėje. Petro Dudėno laidotuvėmis 
rūpinosi Petroniai, Vincaičiai ir Puodžiū-

Guazzelli, o itaip pat kalbėtojai pagerbimo
pietų metu.

.Arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis 
tą sekmadienį atnašavo 'šv. Mišias už gy-
vus ir mirusius šv. Kazimiero parapijos 
narius Londono lietuvių bažnyčioje, ku
rioje jis buvo pakrikštytas ir kurioe at
laikė savo primiciją. Jis toje bažnyčioje 
tarnaudavo prie mišių, o sausio 24 d. grjį- 
žo į tą pačią bažnyčią kaip arkivyskupas 
ir pro-nuncijus.

Bažnyčia buvo pilna. Pirmose eilėse sė
dėjo Lietuvos atstovas Vincas Balickas su 
ponia, burmistras, savivaldybės atstovai, 
arkivyskupo motina, broliai, seserys ir 
kiti giminės. Bažnytinis choras, kaip visa
da gerai pasirodė su solistu Justu Čer
nium. Pamokslus sakė pats arkivyskupas 
(ilietuvilškai) ir vyskupas Guazzelli (ang
liškai).

Pagerbimo pietus suorganizavo Lietuvių 
Bažnyčios Parapijos Taryba Sporto ir So
cialinio Klubo salėje. Valgiai buvo labai 
skoningai paruošti, ir šeimininkės gavo 
tikrai užtarnautą padėką.

Pietums garsiai ir efektingai vadovavo 
ilš Lietuvių Sodybos atvykęs kun. Aleksand 
ras Geryba. Kalbų ir sveikinimų 'buvo 
daug pradedant Lietuvos atstovu, kun. 
Jonu Sakevičium, organizacijų atstovais 
ir baigiant Ona Bakaitiene, kuri įteikė ar
kivyskupui dovaną. Dovanų buvo ir iš ki
tų dalyvių. Pietų dalyviai dargi sudainavo 
Ilgiausių Metų.

Į kalbas ir sveikinimus atsakė arkivys
kupas Bulaitis lietuviškai ir angliškai ir 
iš po stalo ištraukė savo dovanas parapi
jai ir pietų dalyviams. Parapijai dovaną, 
puikų mišių kieliką, įteikė klebonui kun. 
Jonui Sakevičiui. Visi nekantriai laukė 
dovanos pietų dalyviams... nedidelė Sher
ry bonka... bet 86 metų senumo, tur būt, 
vienintelė tokia bonka visame pasaulyje. 
Parapijos pirmininkas Stasys Kasparas, 
kuris priėmė tą bonką, padarė tur būt, 
pirmą „stebuklą“ po vestuvių stebuklo 
Kanoje, kaip jis pats išsitarė. Tos mažos 
bonkos užteko visiems pietų dalyviams, 
o jų buvo 93.

PABRANGO PAŠTAS
Nuo vasario 1 d. Britanijoje pakeltas 

pašito tarifas.
Pašto ženklas I kl. laiškui kainuos 15| 

peno, II kil. — 12| peno.
Laiškui į Europos kraštus, įskaitant Lie

tuvą — 19į peno.
Laiškui oro paštu į Ameriką — 26 p. 

į Australiją — 29 p.

Londonas
DBLS LONDONO CENTRINIO 

SKYRIAUS ŽINIOS
Nariai prašomi iki vasario 20 d. siūlyti 

kandidatus į Centrinio skyriaus valdybą, 
revizijos komisiją ir atstovus 'į visuotinį 
DBLS suvažiavimą.

Pasiūlymus siųsti Centrinio Skyriaus 
Valdybai.

Nariams, kurie yra užsimokėją už nario 
mokestį, taupumo sumetimais, pakvitavi
mais bus prisiunčiami su balsavimo lape
liais.

Kas dar nesusimokėjo nario mokesčio, 
tuos maloniai prašome tai padaryti.
DBLS (Londono centrinio skyriaus valdyba

IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ
Šių metų vasario mėnesio 27 dieną ruo

šiama išvyka autobusu į Nottinghamą, į 
Vasario 16-4osios Minėjimą.

Išvykstama 11 vai. ryto nuo London 
lietuvių bažnyčios.

Prašome registruotis pas P. Mašalaitį 
arba V. Jurienę, telefonas 460 2592.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS
Tradicinis Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas — priėmimas įvyks 
Lietuvių Namuose 2 Ladbroke Gardens, 
London, W1L, Vasario 16 dieną.

Į ®į priėmimą yra kviečiami anglų ir ki
tų tautų politiniai ir tautiniai veikėjai.

Londono lietuvių visuomenei minėji
mas bus vasario 21 dieną. Jis pradedamas 
pamaldomis Londono Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. Šv. mišias už Lietuvos laisvę už
prašė Lietuvos Atstovas Vincas Balickas.

Paskaita ir meninė programa įvyks 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victorio Park Rd., London, 
E.9, 2 vai. po pietų.

Klube nuo 12 vai. bus galima gauti šil
ti pietūs.

Boltonas
BALTIJOS TAUTŲ KARNAVALAS

— ŠOKIAI
Boltono Baltijos Tautų Komitetas ren

gia didelį karnavalą — 'šokius, kurie įvyks 
Šm. vasario mėn. 6 d. 7 vai. vak., Boltono 
ukrainiečių salėje.

Praėjusių metų karnavalas — šokiai iš
ėjo labai šauniai ir visi apylinkės lietu
viai yra kviečiami šiame įdomiame vaka
re dalyvauti ir šiais metais.

SUSIRINKIMAS
Metinis DBLS Maidenhead skyriaus su

sirinkimas įvyks vasario 7 d. 3 vai. p.p. 
Ray's Social Club, Blackmoor Lane, 
Maidenhead.

Bus renkama nauja valdyba ir svarsto
mi einamieji reikalai.

Pra’ome narius Ir apylinkėj gyvenan
čius būsimus narius kuo gausiau dalyvau
ti.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
MIRĖ D. DAINAUSKAS

Penktadienį, sausio 22 d. Manchesterio 
ligoninėje mirė ilgesnį laiką sirgęs buv. 
mokytojas ir visuomenės veikėjas Domas 
Dainauskas, pasiekęs 77 m. amžių.

NEPRIKLAUSOMYBĖS (PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val
dyba šeštadienį, vasario 20 dieną, Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose ruošia:

Vasario 16-tosios minėjimą.
Minėjimui paskaitą skaitys svečias kun. 

A. Puitcė.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome ir kartu kviečiame kuo daugiau at
silankyti ir keletą valandų praleisti lietu
vių klube. Vietos bus visiems. Lauksime 
visų. Pradžia 6 v. vakaro.

Skyriaus Valdyba

„RAMOVĖS“ SUSIRINKIMAS
Vasario 13 dieną 5 vai., vakaro, Man

chesterio Lietuvių Soc. klube, šaukiamas 
L.K.V. Sąjungos „RAMOVĖ“ Mancheste
rio skyriaus, visuotinas narių metinis su
sirinkimas.

Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba

Nottinghamas
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS
šių metų vasario 27 d., 6.30 vai. ukrai

niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS 
Sąjungos Nottinghamo ir Derby skyriai 
ruošia Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa 
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z. 
Juras DBL Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas) ir paskaita (P. Mašalaitis, DB 
L Sąjungos Tarybos atstovas Centro Val
dyboje).

Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Joje 
taip pat dalyvaus dalis Londono Choro 
dainininkų ir D. Britanijos tautinių šokių 
grupė „Lietuva“.

Po programos šokiai, gros gera muzika.
Kviečiami visi vietos ir apylinkių lie

tuviai.
šio Vakaro pelnas skiriamas Tautos Fon 

dui.

nai.
Petro Dudėno asmenyje Stoke-on-Trent 

lietuviai neteko vertingo ir reikalingo as
mens, kuriam rūpėjo lietuviški reikalais- 
kam jis dirbo ir aukojosi. V.D.

Liet. Sodyba
SODYBOS SKYRIUS

Vasario 13 d. DBLS skyrius sušaukia 
metinį narių susirinkimą ir ta pačia pro- 
(ga paminės Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Bus renkama nauja valdyba.

Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
Valdyba

Vokietija
NEPRIKL. ŠVENTĖ HAMBURGE

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį 
Hamburgo ir apylinkės lietuviai iškilmin
gai paminės šeštadienį, vasario 13 d. Šv. 
Ansgaro bažnyčioje ir parapijos salėje, 
Michaelis Strane 5, Hamburg 11. (pile 
pat Katalikų Akademijos.

17 vai. bus pamaldos.
18 vai. — iškilmingas aktas ir koncertas.
Visi lietuviai kviečiami ateiti ir pakvies

ti savo svečių.
Valdyba

SERGA KUN. FR. SKĖRYS
Kun. Fr. Skėrys sausio 11d. buvo pa

guldytas Mannheimo ligoninėn, kur jam 
buvo padaryta gan sunki operacija.

Dabar ligonis jau sveiksta.

PAS LUEBECKO LIETUVIUS
Sausio 10 d., Viešpaties Krikšto sekma

dienyje, pavaduodamas kun. Vaclovą Šar
ką, kuris tuo laiku buvo išvykęs į Romą, 
J. E. vysk. Deksnlo sekretorius kun. dr. 
Alfonsas Savickas, atvykęs iš Hamburgo, 
pravedė lietuviams pamaldas Luebecke, 
pasakė dienai pritaikintą pamokslą Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios kriptoje prie 
skaitlingai susirinkusių abiejų konfesijų 
tikinčiųjų. Diena buvo tikrai Šalta, bet nei 
žmonės, o taipgi nei svečias šaltuko nepa
būgo, nors kun. dr. A. Savickas, kaip silp
nai apsirengęs, nuo šaltuko drebėjo.

Po pamaldų bažnyčioje, svečio garbei 
Luebecko lietuvės šeimininkės suruošė la
bai jaukų ir šiltą priėmimą Simeon namų 
prieglaudos salėje, skirtoje užsieniečiams 
darbininkams, šeimininkės serviravo gau
siais, skaniai pagamintais maisto patieka
lais, o vyrai taip šaltoje dienoje parūpino 
kiek stipresnių gėrimų. Vaišių metu, pa
prašius mielą svečią, kuris sutiko ir nuo
širdžiai papasakojo daug naujo ir mažai 
girdėto apie Australijoje gyvenančius lie
tuvius, jų ten gerą ir gražų įsikūrimą bei 
tenykštį kraštą. Buvo labai malonu išgirs
ti iš tikrų šaltinių, kaip mūsų broliai gy
vena kengūrų žemėje.

Svečias stebėjosi, kad Luebecko abi lie
tuvių konfesijos taip gražiai sutinka ir su
taria, kartu dalyvauja pamaldose, sutar
tinai ruošia mūsų tautinių švenčių minė-

Dar gal reikėtų pridėti, kad per arki
vyskupo brolį Petrą buvo gautas, sveiki
nimas arkivyskupui iš vieno Lietuvos pa
reigūno.

„E.L.“ korespondentas

rSBHį 00
EUROPOS! UU 
LIETUVIŠKŲJŲ .
STUDUųSAVAlrtl

Pereitame numeryje per neapsižiūrėji
mą išleidome Italiją, rašydami apie atsi
skaitymą. Taigi, pagal šios dienos kursą, 
125 angliški svarai būtų maždaug 300.000 
lirų.

Londone yra sudarytas Studijų Savaitės 
ruošimo komitetas. Jis labai norėtų susi
laukti atsiliepimų, pageidavimų, komen
tarų apie studijų savaitę iš visų „E.L“. 
skaitytojų, o ypač iš buvusių ir būsimų 
Studijų savaičių dalyvių.

Studijų Savaitės Komitetas 
2 Ladbroke Gardens,

London Wil 2PT, 
England

Skautiškuoju keliu
UŽUOJAUTA IR PADĖKA

...Žygiuodami šio žemiškojo gyvenimo 
keliu, kuris yra kiekvienam kaip vieškelis 
šiame gražiame bet laikiname gyvenime, 
turime būti pasiruošę kaip svečiai pavie
šėti, o paviešėję išeiti ten, kur Aukščiau
sio ranka pasišaukia...

Nuoširdžiai užjaučiame Hiddą Pukštie- 
nę, seses - brolius skautus, gimines ir pa
žįstamus, staiga netekusius mylimo vyro 
ir tėvelio a.a. Adolfo įPuklščio.

..„Didžiai įvertindamas jūsų pastangas 
ir darbą skauitybei, sveikindamas siunčiu 
skautų reikalams 10 svarų su gražiausiais 
'linkėjimais visiems“: Tai a.a. Jono Struo- 
ginio rašytas laiškas šių metų pradžioje, 
kuris lieka kaip testamentas ir paskutinis 
jo žodis.

Dėl anksti išsiskyrusio iš mūsų tarpo 
a.a. Jono, skautišką užuojautą siunčiame 
giminėms, draugams ir pažįstamiems. 
Skautai liūdi netekus skautiškos idėjos 
rėmėjo.
PADĖKA

Veiklioji ir visų lietuviškų Institucijų 
rėmėja G. Kaminskienė, gyvenanti Wol- 
verghamtone, apsimokėdama už „Budėki
me“ 3.60 sv., pridėjo skautų reikalams dar 
11.40 s v., (Viso prisiuntė 15 svarų čekį) 
ir rašo: „priimkite kaipo Kalėdų dovaną 
skautybės išlaikymo reikalams. Jūs (kai 
kurie) daug dirbate, gal dėl to ta lietuviš
kumo ugnelė per skautus dar vis neužge
so...

Mielajai skautiškos idėjos rėmėjai išreiš 
kiaune nuoširdų didelį ir skautišką AČIŪ.

v.s. J. Maslauskas

AR KAVA TURI RYŠIO SU VĖŽIU
Per du pastaruosius dešimtmečius JAV 

labai pagausėjo susirgimų kasos vėžiu. 
Anksčiau manyta, kad šia liga galima su
sirgti nuo spiritinių gėrimų ir rūkymo. 
Dabar Harvardo sveikatos apsaugos dar
buotojai kaltina ir kavą.

Tai preliminariniai duomenys, nes mi
lijonai amerikiečių, vos persiiitę per de
šimtį metų, jau išgeria kokius tris puode
lius kavos per dieną, ir jeigu būtų tiesio
ginis kavos ryšys su vėžiu, ši liga turėtų 
epidemiologinį pobūdį. Taip nėra. Tačiau 
ir ignoruoti gautųjų duomenų taip pat ne
galima. Tyrinėtojai apklausė 369 ligonius, 
sergančius kasos vėžiu, 11-oje Naujosios 
Anglijos ligoninių ir nustatė, kad rūkymo 
ryšys su kasos vėžiu liga visiškai silpnas, 
alkoholis visiškai neturi reikšmės Šiai vė
žio rūšiai, o kavos ryšio su kasos vėžiu 
esama. Kasos vėžiu sergantys ligoniai gė
rė daug daugiau kavos už kontrolinius li
gonius. Tyrinėtojų nuomone, išgeriant per 
dieną ne daugiau kaip du puodelius kavos, 
pavojus susirgti kasos vėžiu padidėja 1.8 
karto, o tris puodelius ir daugiau — be
veik tris kartus, — rašoma JAV savait
raštyje „Newsweek".

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS, 
AUŠRA NR. 24

...Mes pratę už rusinimą ir kitas Lietu
vą ištikusias nelaimes kaltinti vien rusus, 
o nepąsižiūrime, kad dažnai mes patys 
esame kalti. Neužmirškime, kad galutinai 
mūsų tautos likimas yra mūsų pačių ran
kose, svetimieji gali tik „padėti“, pagel
bėti priartinti jos pražūtį, jei mes tą „pa
galbą“ priimsime...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — sausio 31 d., 12.30 vai.
Nottinghaiue — sausio 31 d., 11.15 vai., 

Lietuvių židinyje.
Leicesteryje — sausio 31 d., 14 vai., Švč. 

širdyje, Mere Rd.
Nottinghaiue — vasario 2 d.. Kristaus 

Aukojimo švenitė, 8.30 vai., ryte, Liet. 
Židinyje.

Wolverhamptono — vasario 6 d., šešta
dienį, 17 vai., Šv. Petre — Paulyje, 
North St.

Nottinghame — vasario 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Stoke-on-Trent — vasario 7 d., 14.30 vai., 
St. Wulstan's.

Eccles — vasario 14 d., 12.15 vai

SKELBIMAS
Lietuvių Sodybai Headley Park reika

lingas vedėjas arba vedėja. Suinteresuoti 
asmenys prašomi rašyti Lietuvių Namų 
B-vės Valdybai 2. Ladbroke Gardens, 
Wil 2PT iki š.m. vasario 13 dienos. Pa
reiškime prašoma suteikti žinių apie save 
ir turimą profesinį bei visuomeninį paty
rimą. L.N. B-vės Valdyba

jimus. Pabaigai kun. dr. Alfonsas Savic
kas pabrėžė, kad kokiame krašte begyven
tume, kokia kalba bekalbėtume, svarbu 
dvasioje išlikti lietuviais. Tai prasmingi 
žodžiai, kurie ypač liečia mūsų priaugan
čiąja kartą, jaunimą.

Bažnyčioje ir vaišėse su vaikais dalyva
vo 26 žmonės. Po vaišių ir apšilimo svečias 
išvyko atgal į Hamburgą, ten 15,00 vai. pra 
vesti lietuviams lietuviškas pamaldas.

Luebecko lietuviai paliekame labai nuo
širdžiai dėkingi kun. dr. Alfonsui Savic
kui, kad jis tokioje šaltoje dienoje ryžosi, 
atvykti .pas mus, pravesti gražės pamaldas, 
tarti šiltą žodį apie Australiją.

Šią proga Lubecko lietuviai reiškiame 
giliausios užuojautos pareiškimą p. Ele
nai Tesnau, dėl jos mielo tėvelio mirties 
Lietuvoje, ir kartu liūdime. Gaila, rusai 
nedavė dukrai leidimo nuvykti į Lietuvą. 
Velionį palaidojo sausio 11 d.

J. Pyragas
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E DLK VYTENIO Šaulių kuopa = 
E Melbourne, Australia, .skelbia: =
E kurkime tik lietuviškas šeimas. =
= Kas ieško gyvenimo draugės — f
§ draugo rašykite VYTENIUI. Pirš- f
E lys VYTENIS padės Jums surasti f 
E pageidaujamą asmenį lietuvių kili- =
E mės net ir kituose kontinentuose. Į
= Rašykite savo trumpą biografiją . | 
E ir ko pageidaujate. Jūsų adresas |
E ir slapyvardė, VYTENIS sukeis f
E Jūsų laiškus.

E Laiškus rašykite lietuviškai arba =
E kokia kalba Jūs rašoite.
E VYTENIO išlaidoms padengti at- f
H siųskite $20 čekį.

VYTENIS Box 4861,
E Melbourne, 3001,

Victoria, AUSTRALIJA
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TREJOS DEVYNERIOS 
(Nauja 'rūšis) 

Pokelis su prisiuntimu £3.50 
BALTIC STORES & Co. 

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 

Telef. 01-460 2592
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