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TAIKOS VIS NĖRA
Libano sunkiai sulipdytos poliaubos ro

do pairimo ženklius. Beiruto priemiesčiai, 
esantieji .prie aerodromo smarkiai aiplšau- 
domi .artilerijos, esančios Chouf kalnuose. 
Spalio 20 d. aerodromo pastatuose turė
jusi įvykti „tautinio susitaikymo“ konfe
rencija atšaukta, nes 3 opozicijos valdai, 
turėję joje dalyvauti, pareiškė negalvoju, 
kad deryboms pasirinkta vieta bus pakan
kamai saugi.

Tuo tarpu Walid Jumblatt, musulmonų 
drusų vadas, svarbiausias iš trijų pasita
rimuose atsisakiusių dalyvauti politikų, 
savo šeimos rezidencijoje, Muchtaroje, pie 
tavo su Libano armijos vadu gen. maj. 
Nadim Hakim ir keliais kitais, aukštais 
Libano karininkais, kurie yra dnuzai.

Libano .armijai ir druzų milicijai lei
džiant seriją po serijos sprogmenų vienų 
kitiems, naujomis amerikiečių slepiamos 
spalvos uniformomis apsirengę Libano ar
mijos karininkai su visais ženkliais, rodan 
Hais jų laipsnį, siurbčiojo raudoną vyną

KARAS AFGANISTANE
Sovietų aviacija ir kariuomenė sunai

kino pusę miestelio 30 mylių į Šiaurę nuo 
Kalbu!, laike intensyvaus bombardavimo 
penkių dienų laikotarpyje. Sovietai nau
dojo MiG naikintuvus, helilkpterius, airtile 
riją ir tankus sunaikinti miestelį, įkuria
me įprielš tai dvi. viena kitai priešiškos 
partizanų grupės, tarpusavyje kovojo ’be
veik mietus. Bombardavimo pertraukų me 
tu įeinančios sovietų dalys, atrodo turėjo 
smulkią informaciją, kuriuos nalmus pa
tikrint® ir vėliau sudeginti.

SUAREŠTUOTAS ŠNIPAS
Spalio 17 d. San Francisco (California) 

teisme elektronikos ekspertas1 James Har
per buivo apkaltintas ipairdavimu Lenkijos 
žvalgybai JAV tairpkontinentinių raketų 
paslapčių. Jo dabar jau mirusi žmona1, ku 
ri dirbo kaip sekretorė vienoje iš Ameri
kos 'gynybai dirbančių firmų, išnešė do
kumentas, rodančius, kaip ginklas Minu
teman bus apsaugotas, jei sovietai pir
mieji paleistų raketas; Už planus jam 
lenkų buvo pažadėta 1 mil. dolerių. Iikfi 
Siam laikui jis jau buvo gavęs 256,000 dol.

SKRYDŽIO PROBLEMOS
Amerikiečių pakartotinai paleidžiamojo 

erdvės laivo Challenger paskutinis skry
dis tik per keliolika sekundžių išvengė 
nelaimės. Iš Atlanto vandenyno iškėlus 
ranlketas, kurios iškelia erdvėlaivį i orbi
tą, buvo rasta, kad vienos raketos gale 
esančių angų speciali danga, kuri prade
dant skrydį yia 75 mm šito ruimo, buvo nu
degusi iki 6mm, kiai normaliai likdavo 
maždaug 37mm.

Dvi raketos, išsviedžiančios erdvėlaivį 'į 
orbitą, veikia 150 sekundžių, tad dar ke
lių sekundžių degimas galėjo pradeginti 
vienos raketos apsauginę dangą ir pasiųs 
ti erdlvėlaivį į nenumatytą orbitą ir sun
kiai kontroliuojamą vairtyimąsi. Neabejo
jama, kad erdvėlaivy,jie esančių motorų 
pagalba, atsronautai būtų pajėgūs sėk
mingai muši leisti žemėn, bet rūpinamasi, 
kad tai neįvyktų erdvėlaiviui dar tebesant 
ant paleidimo platformos.

Dėl vedamų tyrimų ir gailimu reikalin
gų pataisymų, sekantis erdvėlaivio skry
dis buvo atidėtas vieną mėnesį.

JAU PASTEBĖTA KOMETA
Rusų astronomai, naudodamiesi didžiau 

siu pasaulyje optiniu teleskopu, esančiu 
Kaukazo kainuose, jau pastebėjo Halley 
kometą, kuri pasirodo kas 76 įmeta! ir pro 
žemę praskries 1986 metais. Šiuo metu ji 
yra 875 mylių atstume nuo žemės ir at
rodo (kaip labai silpna švieselė. 1986 me
tais bus |į erdve pasiųsti trys laivai, iš ar
čiau tyrinėti šį reiškinį.

ŠIANDIEN
TARYBOS POSĖDIS

Šio mėnesio 22 d. yra kviečiamas DBLS 
Tarybos Posėdis. Posėdis vyks Ukrainie
čių .Socialiniame Klube, 27, Chamwood 
Street, Derby. Pradžia 1.30 vai. p. pietų.

Pagrindinė, posėdyje svarstoma, tema 
bus lietuviško jaunimo reikalai, šia tema 
pranešimus darys DIBLS Centro valdybos, 
DBL Jaunimo sąjungos, Skautų, ir DBLS 
atstovai.

Tarpe kitų darbotvarkėje numatytų rei
kalų bus svarstomos skyrių pirmininkų ir 
jų įgaliotinių teisės DBLS Taryboje. At
skiri pakvietimai 'į šį posėdį yra išsiunti
nėti Tarybos veikloje dalyvaujančių orga
nizacijų ir DBLS skyrių atstovams. Kaip 
visuomet Tarybos posėdžiai yra atviro po
būdžio, ir todėl lietuviškoji visuomenė 
taip pat yna nuoširdžiai kviečiama Siame 
posėdyje dalyvauti.

Rimantas šova
DB1>S Tarybos Pirmininkas 

ir šaltą alų su druzų milicijos valdlu.
Jiems ragaujant viščiuką ir kebbab ne

atrodė, kad jie buvo pasiruošę kiekvienu 
momentu įsijungti į netoliese vykstantį 
mūšį.

Toks yra karas Libane.
Savaitgalio pasikalbėjimai tarp Vak. 

Vokietijos užsienio reikalų min. Genscher 
ir Sov. Sąjungos Gromyko nieko naujo 
į nusiginklavimo derybų eigą neįnešė. 
Sovietai ir toliau bando pasiekti savo tiks 
lūs, 'vykdydami propagandą paveikti va
karų Europos vvriausybeis per „taikos1 są
jūdžius“ ir jiems tai dalinai pavyksta..

Buvęs Vak. Vokietijos kancleris Willy 
Brandt sutiko kalbėk „žaliųjų taikos są
jūdžio“ susirinkime, o viešosios nuomo
nės apklausinėjimai parodė, kad tik 31 
proc. vokiečių sutinka su naujų ginklų 
išdėstymu Vokietijoje.

Bet tik du procentai galvoja, Ikad de
monstracijos ir žygiai sustabdys raketų 
išdėstymą.

CEAUCESCU PRIEŠ SOVIETUS
Rumunijos komunistas prez. Ceaucescu 

ralgina Sovietų Sąjungą ne tik, kad neiš- 
dėstų naujų raketinių ginklų, bet siūlo 
pradėti išmontuoti ir esančius, — paiskel 
bė Rumunijos žinių agentūra Agerpress. 
Galvojama, kad Ceaucescu išreiškė tokią 
savo nuomonę neseniai Sofijoje įvykusia
me Varšuvos pakto užsienio reikalų mi- 
nisterių posėdyje. Jis taip pat įsiūlo toil 
derėtis Ženevoje (tarp rusų ir amerikie
čių), kol bus pasiektas susitarimas.

VAKARŲ EUROPA ATSILIEKA
Vakarų Europoje gimsta vis mažiau 

vaikų. Tai patvirtiną Briulseiyje paskelb
ti EEB statistikos tarnybos duomenys. 
EEB šalyse gimstamumas smarkiai ma
žėja — 1981 im. vaikų gimė trečdaliu ma
žiau! negu 1964 m. Dvylikoje „Bendrosios 
rinkos“ šalių (.įskaitant ketinančias įsto
ti Ispaniją ir Portagaliją) yra 319 mili
jonų gyventojų. Demografai teigia, kad 
iki šimtmečio pabaigos šis skaičius padi
dės tik 3 proc. palyginti su 13 proc. JA.V, 
10 proc. Japonijoje, 16 proc. Tarybų Są
jungoje ir 37 proc. visame pasaulyje. 2000 
metais tik 5.4 proc. pasaulio gyventojų 
gyvens Bendrosios rinkos šalyse (dabar 
— 7 proc.).

KAS BUS SU BELAISVIAIS?
Afganų laisvės kovotojai turi 200 So

vietų armijos belaisvių, ikurie, jei nebus 
kur noris priimti ir nebus jiems duotas po
litinis prieglobstis, gali būti sunaikinti,, 
nes partizaninio karo sąlygcmfis belaisvių 
laikymas yra neįmanomas.

Nepripažindama, kad jft Afganistane ka
riauja!, Sovietų Sąjunga atsisako derėtis 
dėl belaisvių iškeitimo pagal Ženevos su
sitarimą.

Viena iš vakaruose esančių priešsovieti 
nių organizacijų NTS sako, kad mažiau
sia 50 sovietų kareivių pareiškė norą at
vykti ir pasilikti vakaruose, bet tik vie
na ar dvi NATO Šalys dar tebeveda de
rybas dėl jų priėmimo. „Daily Telegraph“ 
pranešimu, D. Britanija ir kelios kitos 
NATO šalys atsisakė duoti pasižadėjimą 
juos priimti. Fsą sunku yra suteikti poli
tinį prieglobstį žmonėms dar esantiems 
Afganistane.

Grafas Nikoflaj Teistoj, kuris vadovau
ja dvasiškių ir emigrantų komitetui, da
rančiam pastangas išgelbėti sovietų ka
reivių gyvybes, sako, kad pagal įsisenė
jusią per antrąjį karą taisyklę, „kiekvie
nas Sovietų armijos kareivis, kuris sava
noriškai papuola j priešo rankas, yra lai
komas išdaviku ‘.

Atrelmti kritiką, kai kurios šalys, tarp 
j-j ir D. Britanija, sakosi esą tyliai iėškam- 
čios tinkamos išeities.

NAUJAS PASAULIO GREIČIO 
REKORDAS

Anglas Richard Noble su sprausminiu 
(jet) automobiliu Thrust 2 palstatė naują 
pasaulio žemės rekordą dvejuose važiavi
muose atsiekdamas vidutinį greitį 633.46 
mylių per valandą. Greičiausias žmogus 
amt žemės yra amerikietis Stan Barrett, 
kuiriis 1979 m. užregistravo 739.66 mylių 
per vai. greitį „automobilyje“, kuris vie
toje motoro turėjo karinę raketą. Jo re
kordas nebuvo užskaitytas, mes jis įvyk
dė tik .vieną važiavimą ir jo „automobi
lis“ teturėjo tik tris ratus.

GALAS ŠUNIMS
Pekino (Peking arba Beijing) šunų sa

vininkams duota Iki lapkričio 1 d. atsi
kratyti visais šunims. Po to dar likę šu
nys bus sunaikinti valstybinių organų. 
Per paskutinius kelis metus, rašoma laik
raštyje „Peking Daily“, šunų skaičius šeš
tinėje pakilo tiek, kad jie ne tik trukdo 
palaikyti higieną, bet ir sudaro pavojų 
„žmonių bendradarbiavimui“.

VIPLB SEIMO ATGARSIAI
Trečioji Seimo dambų diena buvo skir

ta PLB ateities darbų planų paruoSimui. 
Pagrindinių veiklos šakų temomis kalbė
jo: Algimantas Gureckas — politinė veik
la, Mykolas Dranga — lituanistinis švie
timas ir auklėjimas, Kęstutis Sušinskas— 
jaunimo veikla ir Juozas Gaila — Bend- 
nuolmeniės organizacija, lėšos ir socialiniai 
reikalai.

Vis kalbėojai Seimui pristatė rūpestin
gai paruoštus pranešimus, remdamiesi ap
klausinėj imu — anketų 'išvadomis ir esa
mos padėties tyrinėjimais. Seimo nutari
mai ir pasisakymai, šiais klausimais, yra 
plačiai paskelbti Pasaulio Lietuvyje rugp
jūčio-rugsėjo numeryje ir bus patiekta 
„E.L." skaitytojams.

Seimo dalyviai pergyveno labai jautrų 
momentą, kada diskutuojant politinius 
klausimus prieita prie 'PLB ir VLIKo san
tykiu. Šiuo klausimu pasisakė abu pirmi
ninkai ir paspaudę rankas pasižadėjo ei
ti prie susitarimo. Reikia tikėtis kad sei
mo pageidavimas eiti vienybės keliu bus 
įgyvendintas.

Paskutinė seimo diena, birželio 30-ji, 
praėjo rinkimų ir nutarimų priėmimo nuo
taikoje. Buvo pravesta PLB vaidybos, 
Garbės Teismo ir Kontrolės Komisijos 
rinkimai.

Svarbiausias uždavinys, žinoma, buvo 
Valdybos rinkimai. Buivo patiekti du są- 
ralšai: Kanados ir JAV (Čikagos). Pagal 
balsų daugumą buvo išrinktas JAV sąra
šas, kurio sąstatas jau tavo „E.L“.

Seimais tavo darbingas, gerai praves
tais ir suorganizuotas. Tai Seimo rengimo 
komiteto nuooelnas. Paskutinė darbo die
na tavo užbaigta su naujos valdybos 
pirm. V. Kamanto ir Rengimo Komiteto 
■pirmtoihko dr. P. Kisieliaus žodžiais ir 
jautria paskaita Aušros šimtmečio ipamL 
nėjimo proga, kurią patiekė kum. Pranas 
Gaida — Tėviškės Žiburių redaktorius.

Seimą užbaigus, atstovams teko maloni 
pareiga dalyvauti Jaunimo Kongreso ati
daryme, kuris įvyko liepos 1-ję dieną.

(Komiteto metu vyko Sporto žaidynės, 
dalyvauj ant lietuviškam j audimui ir įvai
rių pasaulio kraštų, tad buvo puiki pro
ga pasldžiauigti lieut viško jaunimo sporti
niais pasiekimais.

Kaip žinome PLB Kongresas vyko Ant

KLAIPĖDOJ IR SEINUOSE
KLAIPĖDOS BAŽNYČIA

Vyriausias religijos smaugėjas Sovietų 
Sąjungoje V. Kuroyedov raišo Amerikos 
Kunigų federacijos pirmininkui kun. Ro
bert E. Johnsonui: „Klaipėdos tikintie
siems (Lietuvos respublika) dabar duo
tas leidimas perstatyti ir išplėsti esančią 
katalikų bažnyčią. Tam reikalui pinigus 
duoda valstybė. Be to, katalikų tikintie
siems yra parūpintas pastatas religiniams 
tikslam“. Seselė Ann Gillen, (kuri rūpina
si konfiskuotos Klaipėdos bažnyčios grą
žinimu tikintiesiems, paprašė kun. K. 
Pugevičiaus komentaro.

Kun. Pugevičius pastebi: „Tai yra 
Charakteringą ateistinio cinizmo iškar
pa. Perstatymas ir išplėtimais esan
čios katalikų bažnyčios Klaipėdoje — 
aišku ne tos, kuri buvo konfiskuota — iš 
tikro gali pasibaigti to pastato uždarymu 
ir neleidimu tikintiesiems juo naudotis. 
„Valdžios parūpinti pinigai tam tikslui“ 
yra pinigai pagrobti iš tikinčiųjų specia
liai aukštomis taksomis, komunalinio pa
tarnavimo mokesčiais ir kitais būdais“. 
Sovietų ateistus erzina seselės Ann Gillen 
parašų rinkimas, kad būtų grąžinta atim
toji Klaipėdos bažnyčia. Drg.

LIETUVIŠKA SAVAITĖ PRIE REINO
Vakarų Vokietijoje spalio 20 d. praside

da „Liėtuviška savaitė“, kurioje dalyvaus 
iš Vilniaus „Lietuvos“ dainų ir šokių an
samblis', prof. E. Paulausko vadovaujamas 
styginis kvartetas, vargonininkas L. Dig- 
rys ir tinklinio komanda. Šie menininkai 
pasirodys keliose Vak. Vokietijos vietose, 
o Koeln-Guerzenich įvyks gintaro, kili
mų, medžio drožinių, metalo išdirbinių bei 
fotografijų paroda.

Atrodo, kad tai yra dalis Sovietų Są
jungos vyriausybės akcijos paveikti Vak. 
Volkiėtijois viešąją nuomonę sau palankia 
linkme dėl išdėstymo raketinių 'ginklų, 
nes kartu siu menininkais atvyksta ir vy
riausybės atstovai, (kurie dalyvaus vieša 
se su vokiečiais diskusijose „nusiginkla
vimo ir taikos klausimais“.

„DAR VIENAS GENOCIDAS“
1983 m., soalio mėn. 1 dieną trijuose 

Venecuedos laikraščiuose buvo įdėtas skel 
bimas „DAR VIENAS GENOCIDAS“, apie 
sąmoningą nužudymą 269 žmonių, skri
dusių koriejiečių lėktuve. Pasirašė vienuo
likos tautų atstovai, Venecuelos lietuvių 
bendruomenės vardu pasirašė dr. Vytau
tas Damlbrava. Julius Vainiūnas 

rųjų Pasaulio Lietuvių Dienų metu. Rei
kia pastebėti, kad šių Dienų kalendorius 
tavo pilnas įvairių įvykių ir parengimų, 
pradedant birželio 25 d. ir baigiant liepos 
5 d.

Seimo atstovai ir plaioioji visuomenė 
gailėjo pamatyti jaunųjų ir 'vyresniųjų 
liet, dailininkų parodas išklausyti' mūsų 
rašytojų kūrinių ir lietuvių liaudies mu
zikos garsų.

Galėjo aplankyti Čikagos lietuvių mu
gę 69-oje glatvėje, kiuri ne vienam primi
nė lietuviškąjį „kermošių“, o „Antras Kai 
mas“, Čikagos lietuvių sceninio humoro 
ir satyros grupė, privertė ne vieną smagiai 
susijuokti.

Be to reikia paminėti ištisą eilę paro
dų kaip: Lietuvos žemėlapių, Lietuvių 
■tautodailės, „Aušros Šimtmečio, Filateli
jos, Lietuvos pinigų ir daili. D-omožaičio 
„Galerija“.

O kas gali pamiršti Clevelando vyrų 
Okteto koncertą, Jaunųjų Talentų vaka
rą ir lietuviškąją operą su dideliu pasise
kimu pastačiusią „I LITUANI“ Audito
rium Teatre.

Iš religinės pusės didelį dvaišintį įnašą 
suteikė koncelebruotos Mišios Šv. Merge
lės Marijos gimimo bažnyčioje ir mišios 
atlaikytos kardinolo J. Bemardin, kur to 
kinčiųjų tarne buvo ir Jaunimo Kongreso 
dalyviai.

Gal būt (pats didžiausias įvykis buvo 
JAV ir Kanados 'Lietuvių Dainų Šventė, 
kurios programą išpildė visli 1000 dainlL 
ninku ir taut, šokių 'šokėjų, dalyvavo gal 
netoli 10,000 lietuvių žiūrovų. Mums, gy
venantiems D. Britanijoje, yra sunku' to
ki įvykį įsivaizduoti, o ten buvusiam dar 
sunkiau aprašyti, nes tai buvo labai jaut
rus ir kartu didingas momentas.

II Pasaulio Liet. Dienos ir VI PLB Sei
mas tavo ir bus mūsų išeivijos kultūri
nio, dvasinio ir tautinio darbo stiprinto
jas.

Vienybėje su kenčiančia Tauta atsiek
sime savo tiiKsIuis ir dėkojame, linkėdami 
ištvermės visiems, kurie tuos įvykius su- 
ongairtizavo ir pravedė.

Ypatingą padėką reiškiame Čikagos lie
tuviams, kurie mus 3 D. Britanijos Lie
tuvių atstovus broliškai vaišino ir globo
jo. J. Alkis.

PAMALDOS SEINŲ KATEDROJE

Žiniomis iŠ Romos, naujasis Lomžos 
vyskupas J. Paetz, kurio žinioje yra Sei
nų bazilika, užtikrino savo vyskupijos lie
tuviams pamaldas joje lietuvių kalba.

Vysk. Paetz ilgus metus buvo Vatikane 
ir į naująją vietą buvo paskirtas Popie
žiaus Jono Pauliaus II. Būnant Romoje 
jis palaikė glaudžius ir artimus ryšius su 
lietuviais dvasiškiais, ikurie (tikisi, kad 
vysk. Paetz už jo žestą lietuvių bus tin
kamai 'atsidėkota.

Pamaldos Seinų bazilikoje lietuvių kai. 
be prasidės lapkričio pradžioje. Laikinai 
Seinų lietuvius 'aptarnaus kun, J. Mace- 
kas, (kuris yra Smaiėnų parapijos klebo
nas. Savo laiku jis Seinuose vikaravo ir 
Seinų lietuviams yra gerai žinomas. Len
kijoje yra jaučiamas lietuvių kunigų trū- 
kulmas, bet šiuo metu 'kum. iMaceko para
pijoje yra du lietuviai 'klierikai, kurie, jei 
jie taps kunigais, tą padėtį šiek tiek pa
lengvins. Yra daromos pastangos sudary
ti galimybes jiems studijuoti Romos lie
tuvių ŠV. Kazimiero kolegijoje.

MIRĖ PREL. JONAS AVIŽA
Spalio 17 d. Muenichen mirė prel. Jonas 

Aviža, buvęs Muenchen apylinkės' lietu
vių kapelionas ir lietuvių katalikų spau
dos (bendradarbis.

Velionis 'gimė 1913 metais Žemaitkiemy 
je, Ukmergės apskrityje. Kauno (kunigų 
seminariją baigė 1938 m„ 1951 metais ga
vo Krikščioniškosios archeologijos moks
lų daktaro laipsnį iš Pontifikalinio krikšč. 
arch. instituto Romoje.

1946-1948 metais buvo Tautinės delega- 
tūros Vokietijoje kancleriu.

VLIKo VEIKLA
VLIKAS RUOŠIASI

Šiuo metu v.yksta paskutiniai pasiruoši
mai lapkričio 11-13 dienomis įvyksian
čiam VLIKo Seimui Detroite. Tikimasi su 
šliaukti atstovų, svečių ir stebėtojų iš vi
so pasaulio.

Dar vis laukiamo pranešimo iš Pasau
lio lietuvių 'bendruomenės centro valdy
bos, kad1 jie pasiruošę konkrečiai įgyven
dinti per VI PLB seimą pasiektą susita
rimą. Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 
VLIKo sudaryta (komisija, vadovaujama 
L. Griniaus, vra pasirengusi pradėti oa- 
sitarimus.

PASAULYJE
— Prez. Reagan artimas draugas ir par 

tarėjas valstybės saugumo reikalams WiL 
liam Clark, netikėtai paties prezidento bu
vo paskirtas i sekretoriaus vidaus reika
lams pareigas. Galvojama, kad to pasėko
je sustiprės įtaka dabartinio sekretoriaus 
užsienio reikalams, George Shultz, ‘kuris 
praeityje kelis kartus susikirto su Wil
liam Clark dėi Amerikos užsienio politi
kos vedimo.

William Clark perėjus į vidaus reikalų 
sekretoriaus pareigas, konservatyvioji 
Amerikos respublikonų partijos dai'ils ti
kėjosi, kad prezidento patarėjo valstybės 
saugumo reikalams vieta teks dabartinei 
Amerikos Jungtinių tautų atstovei Jeane 
Kirkpatrick. Prez. Reagan tačiau pareiš
kė į šią vietą norįs paskirti Vidurinių ry
tų pasiuntinį Robert McFarlane, kas dar 
sustiprintų užsienio reikalų sekr. George 
Shultz poziciją užsienio reikalų vedime.

— Jilri Lederer, vienas iš Čekoslovaki- 
jos disidentu, kurie įkūrė taip vadinamą 
Charter 77 judėjimą, mirė Vak. Vokieti
joje. Per paskutinius dešimt metų jis bu
vo pasodintas į kalėjimą tris kartus, o 
vėliau ištremtas lį Vak. Vokietiją.

— Maskvoje esančios reoficijalios tai
kos palaikvino 'grupės narys Oleg Radzins
ky buvo apkaltintas skleidimu antisovieti 
nės propagandos ir nuteistas vieniems 
metams kalėjimo ir penkiems metams iš
trėmimo. Kita grupės narė dga Medved- 
kova telefonų pranešė, kad norėdami pa
tekti lį teismo salę, ji ir kiti 4 grupės na
riai buvo KGB sulaikyti ir smarkiai su
mušti.

— Švedijos vyriausybė pranešė, kad ji 
bandys pro parlamentą pravesti įstatymą, 
pagal (kurį Ims įsteigti fondai, kontroliuo
jami darbininkų sąjungų, kurie bus įga
linti nupirkti iki 40 proc. akcijų šalies 
bendrovėse. Fondų pajamos 'ateis iš mo
kesčių uždėti! ant tų pačių Švedijos bend
rovių.

— Tass praneša, kad ankstyva žiema 
užklupo rytii Sibirą ir užšalusioje Čukots- 
kc jūroje liko 50 sovietinių laivų. Kai 
kurie, pasikeitus vėjui ir su ledlaužių pa
galba, sugebėjo išplaukti, 'bet dar 26 yra 
sunkioje padėtyje. Vienas iš laivų jau pa
skendo, o keletas yra netoli to, storėjan- 
čiam ledui sutriuškinant laivo korpusą. 
Nons paprastai tokios nelaimės Sovietų 
Sąjungoje pnaeina viešai apie jas nepra
nešant, bet matyti ši yra per didelė apie 
įą nutylėti.

—‘Žydas disidentas Josif Begun, už sklei 
d'imą „antisovietinėis propagandos“, nu
teistas septyniems metams kalėjimo ir 5 
metams ištrėmimo, — pranešė Reuter. 
Taip pat buvo pranešta, kad Tass paskel
bė apie vykstantį teismą diena anksčiau, 
negu jis tikrumoje prasidėjo. Begun jau 
du kartus atbuvo Sibire už „ipanazitizmą“, 
Jis jau 13 meti; reikalauja teisės išemig
ruoti.

1985 m. sausio mėnesio pradžioje bus 
įvykdytas dalinis Sovietų Sąjungos gyven
tojų surašinėjimas. Bus apklausinėtą 5 
proc. 'Vlisų gyventojų.

Laike trijų mėnesių keleiviai! einą per 
Heathrow aerodromą turėjo 20 pistoletų, 
153 dujines granatas ir 8,417 durklų, ima- 
šečių, Skust uvų ir visokių kitokių peilių.

NAUJAS SOVIETŲ BĖGLYS

Pradžioje rugsėjo Turkijos sieną Sovie
tinės Armėnijos kalnuose peržengė sovie- 
tų brigados generolas. Sieną jis peržengė 
pilnoje su medaliais uniformoje ir turėdia 
mas ginklą, kurį tuojau pat perdavė pa
sienio apsaugai.

Po pirminio apklausinėjimo pasienyje, 
jis buvo ilgai tardomas Turkijos žvalgy
bos, kuri gautas iš jo žinias perdavė „ki
tam NATO nariui“.

Atrodo, kad jo pabėgimas buvo planuo
tas su amerikiečių žinia ir šiuo metu jis 
yra Amerikoje, nors ir valstybės depar
tamentas, ir Centrinė Žvalgybos Organi
zacija atsisekė padaryti pareiškimus.

PRANCŪZAI NEGERIA VYNO

Gal dar neatsisako, bet geria jo vis ma
žiaus. šį faktą paskelbė žemės ūkio tyri
mo institutas. Pagal oficialią statistiką 
dabar vienas prancūzas išgeria įtik 80 lit
rų vyno, 1962 m. suvartodavo jo net 120 
litrų.

Anksčiau vynas buvo kasdieninis gėri
mas prie oietų ar vakarienės stalo, raSo 
tyrimo autoriai, šiandien jis vis labiau 
tampa proginiu gėrimu. Net 23 proc. vy
resnių kaip 14 metų amžiaus prancūzų 
pareiškė, kad jie niekada negeria vyno, 
46 proc. prisipažino gerią kasdien, o 32 
proc. — tik prie progos. Deja, statistika 
rodo, kad šalyje pastaraisiais metais žy
miai daugiau suvartojama stipriųjų alko
holinių gėrimų

1
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H šeimos išeivijoje (pabaiga)
Nors čia duodamos statistikos liečia 

čiabuvius vakarų pasaulio gyventojus, 
bet moksliniai stebėjimai ir tyrinėjimai 
rodo, kad imigrantai (palankiose sąlygose 
iper alštuonis metus prisitaiko prie vieti
nių papročių ir tradicijų (plg. Engei, 
1969).

Turint galv< kad šie emigrantai buvo 
gana išsilavinę, jų Įsijungimas j kraštų 
■gyvenimą buvo palyginamai lengvas. Jų 
tradicijos atsineštos iš gimtojo krašto, ait- 
snielštos šiek tiek vokiškomis tradicijo
mis, kurių bent dalį daugumas per 4—.5 
m. sugebėjo (pasisavinti, tebegyvuoja ir 
išeivijoje. Bet jų stiprumas yra kiek su
šlubavęs pirmojoje emigrantų kartoje — 
mūsų kartoje, ir jis yra ypatingai sušluba
vęs sekančiose kartose.

Mūsų vaikai- yra lietuviškesni, negu 
pirmojo emigracijos etapo vaikai ir vai
kaičiai, bet jie yra mažiau persiėmę lie
tuviškomis vertybėmis ir 'lietuviška kul
tūra. Jų šeimos ir 'gyvenimas yra jau su
tapęs su vietinių žmonių vertybėmis ir 
gyvenimo principais.

Šeimyninis gyvenimas lietuviškoje išei- 
vijolje dabar yra prilygęs vietiniam (šeimų 
'gyvenimui. Taigi vietinės šeimų statisti
kos pilnai tinka iir mūsų 'šeimų statisti
koms. Skyrybos ir tarp mūsų šeimų nė
ra retos. Antros ir trečios vedybos nėra 
jau išimtis. Priešvedybinis sugulovams 
gyvenimas tarp lietuvių taip pat nėra iš
imtis.

Vienas dalykas charaJklteriniglas išeivi
jai yra mūsų tautinio šovinizmo palaiky
mas. Jeigu lietuvis išsiskiria su kitaiutaute 
— jis ar ji yra tvarkoj — bet jei lietuvis 
išsiskiria su lietuvaite ir veda kitatautę, 
tai jis jau elgiasi blogai. Žinoma, esame 
katalikai, tad jei lietuvis išsiskiria ir gau 
na vedybų anuliaciją, tai yra neblogai, 
ypač jei po to jis veda lietuvaitę. Bet jei 
lietuvis gauna 'anuliaciją ir veda ne lietu
vaitę, tai jis j'au yra chuliganas. Tai ga
lima vadinti tautiniu šovinizmu,, kuris es
mėje neturi jokių principų ir jokios do
rovės. Šitokie galvojimai gal tautiniai 
skamba gerai, bet jie neturi .patgrindo nei 
moralėje nei žmoniškoje etikoje, šeima 
yna vienetas pranešąs tautybę ir jos rė
mimas išeivijoje vien tik tautybe yra tik
ras absurdas.

Išeivijoje šeimos turi geresnes sąlygas 
negu Sov. Lietuvoje. Čia nereikia kovoti 
dėl -butų ir erdvės. Bet išeivijoje mūsų 
šeimos pergyvena krizę, kuri yra vakarų 
pasaulio krizė. Faktas, kad dabar JAV 
trečdalis vaikų neauga su abiem savo tė
vais, yra svarbus ir skaudus (plg. Paku
la, 1983). Vaikų ir išsiskyrusių tėvų pnob 
lemos yra susietos su daugeliu emocinių 
problemų, kurios paliečia mokyklą, doro
vę ir visą žmonių .'bendruomeninį gyveni

J. Rasa

KERMOŠIUS
(Apysakos Fragmentas)

(tęsinys)

Sekmadienio rytas išaušo šaltas, bet giedras. 
Flleškio šeimos vyresnieji sukilo kaip visada, anksto
kai. Janina su Maryte išėjo gyvulių šerti, o Elzė 
tuoj ėmė ruoštis apie pusryčius. Anksti pakūrė pe
čių — vištą keps. Kamšalą paukščiui buvo pasida
riusi iš vakaro. Jauniausioji tėvo sesuo Juzefą tar
navo dvaruose už virėją. Ji buvo pamokiusi ir Elzę, 
kaip padaryti skanų kamšalą paukščiui.

— Neužmiršk įmušti du kiaušinius ir pridėk su- 
piaiustytų žalių rūkytų lašiniukų, tas pataisys kam- 
šalo skonį, jog visi valgys, net ausys links.

Elzė to patarimo visad laikydavosi, o tėvas, val
gydamas keptą paukštieną, visada ją pagirdavo:

— Tu, Elziuk, moki paukštį paruošti, o tas 
kamšalas taip čia tinka, jog žmogus ir mirdamas to
kį patiekalą galėtum valgyti.

Ir šį rytą tėvas neužmiršo pagirti virėją:
— Tokia paukštiena galėtum ir kleboną vai

šinti.
Tėvo pagyrimą Elzė ryte parijo — taip smagu 

jai pasidarė ant širdies. Tik savo pasitenkinimą pas
lėpti norėdama, atsakė:

— Tokia iš manęs virėja! Klebonui tik teta Ju
zefą pataikytų. Ji daugiau nieko ir nedirba, o po
nams valgius gamina.

Kai tėvas, nusišluostęs gerokai taukuotus pirš
tus į kiek praretėjusius savo plaukus, pakilo nuo 
stalo, Kristutė dar tebegraužė vištos koją. Matyda
ma, kad tėvas gali tuojau iš gryčios išnykti, pasidėjo 
kaulą an stalo ir nedrąsiai paklausė:

— Tetuk, ar mane paimsi į Šakyną? Vincukas 
sakė, kad jį paimsi...

— Ne, Kristutė, tave šį kartą neimsiu. Vincuką 
imsiu — jis turi kuo apsivilkti. Jam pasiuvo paltu

ką į mokyklą eiti, bus geras ir į bažnyčią, o tu netu
ri šilto paltuko. Bet užtat parvešiu tau iš kermošiaus 
skanų riestainį.

Kristutė nepatenkinta patempė lūpą, bet verkti 
nepradėjo. Jai rūpėjo kaip reikiant sudoroti gautą 
porciją vištienos. O kai išgirdo, kad tėvas grįš iš 
atlaidų su riestainiu, apsigalvojo, jog ji nedaug ko 
nustos likusi namie. Nieko nelaukdama įkibo į dar
bą, nes kitame stalo gale Vincukas vargo su vištos 
šonkauliais.

Taip ir buvo susitarta: į bažnyčią eis tik Elzė, 
ji buvo susikalbėjusi su malūnininko Ieva, ir jos eis 
pėsčiomis. Janina su Maryte pasiliks gyvulius pri
žiūrėti ir namus daboti, o tėvas su Vincuku važiuos 
vėlai, su dvarininkais. Jiems nebuvo ko anksti ba
ladotis, ne žvakių deglioti važiuoja, o savo reikalais.

Kodėl šį kartą tėvas ėmė Vincuką, niekam ne
pasakė. O priežastis buvo: jis paliks vaiką vežimą 
pasaugoti, kolei pats bažnyčioje bus. Į atlaidus Pleš- 
kys nebuvo linkęs imti mažųjų. Kartą iš kokių tai 
atlaidų mažoji Krisutė parėjo verkdama. Basa bu
vo, ir kažkas jai užmynė ant kojukės — pusė pėdu
kės net pamėlynavo. Nuo to karto Pleškys uždraudė 
merginoms vestis vaikus basus.

— Užteks, prisivaikščios į bažnyčią, kai bus ap
siavę. Kur jūs matėte, kad tokioj spūstėj kas vaiką 
laikytų bažnyčioje, dargi basą, — barė jis Elzę, nes 
toji visada tempdavo vaikus į vidų. — Reikėjo ant 
šventoriaus pastovėti, jei su vaikais atėjote. Grūdatės 
pačios, kaip Morkus į peklą, ir vaikus murdote.

— Ant šventoriaus tai tik varnas gaudys, — 
atsikirto Elzė. — Ir šiandien taip buvo, nors ir baž
nyčioj stovėjo: pamatė palubėje balandį, tai visą 
mišių laiką pražiopsojo į paukštį. Koks biesas jį 
ten įnešė, galėjo ne vienam ant galvos apdergti.

Elzė nemėgo ant šventoriaus stovėti, kibą per 
didžiuosius atlaidus, kai pavėluodavo ir toliau bo- 
bimčiaus neprasimušdavo. Bobinčiuj dar labiau ven
gė sustoti. Ten susirinkdavo daugiausia vyrai, ir tai 
tik jauni pamaivos, kurie tik akimis į mergas šau
dydavo, o ne melsdavosi.

Kad Pleškys šiandien važiuotas važiavo, tai ir
gi merginom buvo dyvai. Jis visada eidavo pėsčias. 
O jaunimui tai tik juokai buvo varstą su puse su
karti. Eidavo basi o apavą nešdavosi rankoje. Pa- 
šventoriuje suklupę apsiaudavo, kas kuo beturėda
mas — ir taip pasičiutniję nutraukdavo į pamaldas.

Gražus sekmadienio oras daug žmonių viliojo 
į kermošių. Tolimesniųjų kaimų sodiečiai pradėjo 
važiuoti anksti, Pleškiai dar tebesėdėjo prie pusry
čių stalo. Gana anksti išsirengė ir malūnininkas 
Sanitaras. Sūnus Antanas buvo už furmoną, o ma
lūnininkas su pačia ponų vietoje, patogiai brikelėje 
įsitaisę. Šakynoje gyveno jų ištekėjusi vyriausia duk
tė. Turėjo kur palikti arklį su vežimu, o patys apei
davo ir apžiūrėdavo žento ūkį. Tas buvo stambus 
žemvaldis. Turėjo daug žemės, didelę kaimenę gy
vulių, po pulką žąsų, kalakutų ir ančių; o kiek viš
tų — gal ir patys nežinojo. Net bičių turėjo dešimt 
avilių.

Daug vežimų buvo jau sutraukę Kuršėnų vieš
keliu į Šakyną. Visi jie pravažiavo Plėškių sodybą. 
Pėsčiais ir važiuotais buvo užplukdyti ir kiti keliai: 
Papilės, Kruopių. Gruzdžių. Turtingieji dvarponiai 
ir plikbajoriai, vis bandantieji prisiplakti prie bago- 
čių, važiavo paskutiniai. Jiems nerūpėjo kermošius, 
pavaikščioti ir pasidairyti po karabelninkų būdas, 
apeiti vežimus su obuoliais, užsukti pas bitininkus, 
prisikrovusius pilnus vežimus puodynaičių su me
dumi. Jie ir arklių nepalikdavo turgavietėje — pa- 
šventoryje. Važiuodavo tiesiai į klebonijos kiemą, 
ten jų vežimai būdavo saugūs; botagus ir gūnias at
rasdavo, kur palikdavo. Neretai tie dvarininkai ir 
pietaudavo pas kleboną.

Į turgavietę važiuodavo tik karabelninkai ir 
ūkininkai. Ir tie pastarieji, jei neturėjo atvežę ko 
parduoti, stengdavosi pakliūti į žydo Jaselskio kie
mą, kur buvo saugu — žydas tai dienai turėdavo 
pasisamdęs sargą. Visi kiti, kurie turėjo miestelyje 
kokį pažįstamą ar giminaitį, traukdavo pas jį, neva, 
aplankyti, o iš tikrųjų tik vežimą saugesnėje vietoje 
palikti.

(Bus daugiau)

mą. Hedonizmas ir savęs pasitenkinimo 
pirmavimas sunaikino senąją romėnų im
periją — jis, tur .būt, sunaikins ir vaka
rų pasaulį kaip ir mūsų lietuvišką emig
raciją, vakaruose. Lietuviška šeima Va
karuose nėra saugesnė, negu dabartinėje 
Lietuvoje.

Palyginimai tarp ten ir kitur
Atrodo, kad bendros skyrybų statisti- 

tikos daviniai Lietuvoje ir Vakarų pasau
lyje yra panašios, t.y. maždaug viena iš 
trijų (šeimų čia išyra ir tenai apie 35% 
šeimų išsituokia. Įdomu yra tik tai, kad 
Lietuvos statistikos daviniai yra labai su
siję su visos Sovietų S-gos daviniais. Lie
tuva 'būdama įjungta Į Sovietų S-gą ne 
tik savo nepriklausomybę prarado, bet 
taip pat buvo priversta ir savo 'gyve
nimo stilių susovietiniti. Tai yra tragedi
ja, kurią mes tegalime konstatuoti, bet 
jos negalime pakeisti.

(Kadangi bendros statistikos panašios, 
tai (belieka žvelgti ne lį jų Skirtumus, bet 
j kaa kurias charakteristikas glūdinčias 
už statistikų. Įdomu yra pažvelgti iį prie
žastis, dėl kurių (šeimos skiriasi. Pagal Na
vaitį (1982) Lietuvoje moterys duoda se
kančias priežastis vedusias prie Skyrybų: 
(1) vyro girtuokliavimas (2) vyras ne
klauso (3) lytiniai sunkumai (4) uošvių 
kišimasis. Tuo tarpu skyrybų priežastys 
JA(V šitaip rikiuojas!: (1) meilės ir lyti
nių santykių problemos (2) finansinės 
problemos (3) negalėjimais su vyru atvi
rai kalbėtis (4) uošvių kišimasis.

Nežiūrint kad alkoholizmas ir vakaruo
se yra problema, kol kas jis dlair nėra Įri- 
kiuojalmas į pirmąsias penkias skyrimosi 
priežastis. Įdomu pastebėti, kad „nekilau.. 
symals „žmonos“ JAV daviniuose nėra 
(įjungtas net į 20 rangą. Šitai dar stipriau 
pabrėžia dabartinės Lietuvos (taip pat ir 
S. Scgos) matrianchalinę šeimos’ sistemą. 
Nereikia- praleisti pro šalį faktą, kad te
nai lytinių santykių sunkumai yra tik 
trečioje vietoje, o JiAV pirmoje.

Lietuvoje veik visos ištekėjusios mote
rys dirba. Vakaruose dabar jų dirbą apie 
50%. Žmonos dirbimas sudaro naujų pro
blemų ir ten ir čia. Lietuvoje daugumoje 
žmonos yra geriau išsimokslinę ir jų už
darbiai yra daugumoje aukštesni už vy
rų uždarbius (Kalnius, 1983). Dėl to jų 
darbas yra labai svarbus (šeimos pragyve
nimui. Bet nežiūrint visos matrialrchali- 
nės sistemos, dirbančios moterys savo na
mu rudSos pareigų 'vyrams dar nėra per- 
davusos ir dėl to. kaip Solovjovas (1981) 
pastebi, jos tikrumoje dirba du darbus. 
Nėra abejonės, kad tai joms sudaro dide
lį stresą ir fizinį nuovargį.

Baigai apklausinėjimus (Bansys, 1981) 
daugelis moterų dkuindžiasi, kad (šiuos du 
vaidmenis, yra sunku suderinti. Reikia tu 
rėti galvoje, kad ten namų ruošos darbų 
sąlygos yra daug sunkesnės nes ten nėra 
dauig modemiškų prielmoindų tiemls dar
bams atlikti.
Taip pait įdomu konstatuoti, kad tik 60% 
(šeimų kiti šeimos nariai padeda motiną! 
(Bansys, 1981), kai tuo tarpu JAV 85% 
(šeimų visi šeimos nariai dalinasi darbu.

Vilniuje virš 34% vedybų yra su kita
taučiais. Sąlygos išeivijoje yra dauig pa
lankesnės šeimų sumiišrinimui ir tai vyks 
ta. Statsitlikų tam neturime, bet galima sa
kyti, kad virš 50% mūsų jaunimo jau te

ka už ar veda kitataučius.
Jei ši -kryptis tęsis1, 'tai mūsų emigraci

ja turės išspręst' klausimą, kaip bend
rauti lietuviams naudojant ne vieną, bet 
gal dvi ar tris kalbas. Jei šio klausimo 
neiišpręsime ir reikalausime, kad visa mū- 
sų akcija bazuotųsi tik lietuvių kalba, tai 
mes pamažu prarasim daug gerų savo 
draugų ir tautiečių, (kurie praradę savo 
kalbą bus išstumti iš mūsų tarpo.

Įdomūs yra ir religijos ir šeimos san
tykiai. Lietuvoje religija yra persekioja
mą ir šeimose ją išlaikyti sunku, bet ji 
yra išlaikoma, kadangi yra surišta su tau
tiniu galvojimu ir pasipriešinimu (plg. 
Kęstutis Girnius. Aidai, 1983) okupantui. 
Išeivijoje (krikščionybė ir katalikybė yra 
sušlubavusios ir dėl to jų įtaka šeimoms 
yra Sumažėjusi. Emigracija vra Šiito su- 
šlubavimo sūkuryje. Atrodo kad persekio 
jaima krikščionybė Sov. S-goje yra vita- 
liškesnė, negu laisva krikščionybė laisva
me pasaulyje.

Šeimų krizė yra pergyvenama visąme- 
pasaulyje: ir Rytuose ir Vakaruose. Bet 
mano stebėjimai rodo, kad Sov. S-goje 
yra dedama daugiau pastangų šią krizę 
nugalėti.

Minėjau, kad Lietuva yra vadovaujan
ti respublika. Šeimos konsultacijos Kabi
netų srityje; ji taip pat yra Įvedusi psi
chologinę konsultaciją prie Civilinės met
rikacijos biurų. Visa tai yra valstybės ap
mokama: ir visa tai yra plačiai naudoja
ma. Ten yra leidžiamas .populiarus žurna
liukas „Šeima“, kuris turi didelį tiražą. 
Yra visą eilė labai gerai paruoštų knygų, 
mėginančių duoti atsakymus įvairioms 
šeimos (problemoms.

Vienas iš labai plačiai skaitomų žurna
lų „Mokslas ir Gyvenimas“ beveik (kiek
viename numeryje turi gana stiprų straips 
n; šeimos gyvenimo klausimais. Ten ran
dame diskusijų dėl mažo šeimos prieauig 
!ip, dėl vertybių ir moralės šeimos gyve
nime; kartais net mėginama pasmerkti 
abortus iš mediciniško laiško ir t.t. Dė
mesys šeimai ten yra labai stiprus ir svei 
kintinas.

Be abejo, Vakarų pasaulis yna daug 
daugiau pažengęs (šeimos konsultacijos ir 
šeimos terapijos srityse. Deja, čia viskas 
vyksta privačiose sferose, žmonės (gali pa 
sinaudoti šeimos terapijai, bet ji nėra vi
siems prieinama. Be to, daugelis čia vis 
galvoją, kad jie patys saivo problemas ga
li ilšjpręsti. Šitai labai būdingai mūsų emu 
gnaintams, (kurie skaito, kad tik „dur
niams“ reikia psichoterapijos, o lietu
viai gi nėra1 durniai. Ir taip emigracijoje 
lietuviškos šeimos mėgina spręsti savo 
problemas be profesinės pagalbos. Ir, de
ja, jos jų neišsprendžia.

'Bendrai imant, Ikralštai, (kuriuose mes 
gyvename, daugiau dėmesio kreipia šei
mų problemoms negu mes, ir tai yra tra
gedija. Lietuviškos šeimos pergyvena išei
vijoje krizę ir jos nežino, kaip ir kur ras
ti pagalbos.

Prieiš kiek laiko Amerikos vyskupai iš
ėjo į viešumą su stipriu pasisakymu dėl 
atominio ginklavimosi ir dėl didelio pa
vojaus žmonijos sunaikinimui. Tai buvo 
'įdomus konstatavimas. Deja, mano nuo
mone, pasauliui didžiausią pavojų 'sudaro 
ne atomine bomba, (kuri gali dauig gyvy
bių sunaikinti, bet dabartinė pasaulinė 

šeimų krizė, kuri gali be jokios bombos 
visą mūsų civilizaciją likviduoti. Ir čia 
JĄV vyskupai galėjo ir gali ką nors dar 
ryti. Deja, jie to nematė. Gal ir vakarų 
pasaulis to nemato. Gal yra net tragiška, 
kad mūsų priešai tai pastebi geriau negu 
mes. AŠ' nemanau, kad Sovietų Sistemoje 
šeimos krizė bus sustabdyta, nes ten pati 
sistema gilina tą krizę.

Bet tai nereiškia, kad mes, 'gyvendami 
Vakarų 'pasaulyje, įgalime leisti sau pra
bangą neatsižvelgti Į seimų krizę mūsų 
tarpe. Šeima yra pagrindinis mūsų bend
ruomenės soči etinis vienetas, jei Ij'į pra
rasime visą savo (bendruomenę prarasime. 
Šeimos sustiprinimo srityje mes turime 
daug ką bendro su kenčiančia mūsų tau
ta. Mes turme vieni kitus suprasti ir mė
ginti vieni kitiems padėti.

Pašvaisčių ieškant

Pozityviai žiūrint, tiek Lietuvoje tiek 
išeivijoje viena iš trijų šeimų išsituoki ai, 
bet divi lieka neišsituokę. Reiškia virlš 
60% 'šeimų gyvena kartu. Vilniuje 67% 
visų šeimų yra tautiniai ne mišrios, o 
Kaune 90% visų sutuoktuvių yra ne miš
rios. .Išeivijoje 50% šeimų yra grynai lie- 
tuviškes1.- tarp lietuvių lietuviškai kalban
čių.

Kaip Kęstutis Girnius (1983) pastebi 
Lietuvoje katalikybė ir tautinė rezisten
cija yna susijusios ir palaiko lietuvybės 
tvirtumą. 85% Lietuvoje kalba lietuviš
kai ir nors visa tauta yra dvikalbė, bet 
gi visi kalba lietuviškai — net daug rusų 
lietuviškai vra išmokę. Išeivijoj lietuviš
kos organizacijos, 'lietuviška splauda ir 
lietuviška kultūra, nežiūrint stokos gyvų 
kontaktų su kraštu, yra labai gyvos.

Galima būtų priskaityti ir daugiau po
zityvių faktų tiek Lietuvoje tiek išeivijoje 
kurie rodo, kalti mums vilties pamesti nėra 
pagrindo. Gal reiktų (tik daugiau šituos 
pozityvius pasireiškimus stiprinti, maži
nant negatyvius Įvykius. Šeimos krizė 
vyksta, 'bet šeima', kaip Volterais pastebė- 
jo, tebėra bene geriausias dalykas, ką 
žmonija lilgi šiol yra1 sugalvojusi.

Sovietų sistema nėra amžina. Jų impe- 
rijla jiau rodo plyšius, kurie 'didėja. Da
bartinėje Lietuvoje tautos pranašų ne
trūksta. Vieni jų žūva, pav. Kalanta; Lau
rinavičius, bet vietoj jų stoja (kiti, kaip 
Petkus, Terleckas. Svarinskas. Nežiūrint 
visų pavojų, jie kelia galvas aukštyn ir 
protestuoja prieš pavergėją ir žmogaus 
teisių laužymą. Juos nutildyti neįmanoma. 
Ir jie 'ir kiti yra mūsų viltis.

Maltrijarehialinė santuoka lietuviškoje 
šeilmojie gai nėra ne tik blogas, bet gal 
būti yra riet geras dalykas. Gal ateityje 
mūsų skulptoriai nekals motinų prie ra
telio, su vaiku, (besimokančiu skaityti.

Gal būt tos skulptūros rodys naują lie
tuvę motiną prie alrohitektūrinio braižy
mo stalo, pasakojančią sūnui apie laisvą 
Lietuvą.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELI LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVI"

J. Budreika

BĖKIT BARELIAI...
(Olandijos bendradarbis rašo)

Prie svečiųjų kraštų darniai ir jausmin
gai Skamba, lietuvi'škos melodijos — Ams
terdamo vokalinis lietuvių liaudies muzi
kos ansamblis „Daina“ pradeda savo nau
jų sezoną nedidutėje, bet sausakimšai pri
kimštoje salėje su gerokai išplėstu reper
tuaru. Jau esama ir sutartinių, ir raudų. 
Ir jau geriau Įvaldę tokius neįprastus čia 
instrumentus dainiečiai vis daugiau Sku
dučiuoja.

Visa tai — pridėjus Įdomius bandymus 
sukurti lietuviškesnę atmosfera — Lie
tuvos 'vietovaizdžių, čiuriionies paveikslų 
skaidrės, scenai papuošti pačių dainiečių 
išaugintos rūtos — labai jaudina, verčia 
žiūrėti su padėka ir pagarba į tuos jau
nuosius olandiškus pasišventėlius, kurie 
taip toli nuo Lietuvos, „josios nepažinus, 
neskaičius juodbėrių žirgelSų — pasiskoli 
nūs posmelį iš jų taip gražiai dainuoja
mas „Susverscyk antele“ — propaguoja 
lietuviškąjį meną, lietuviškumą.

Š.m. rugsėjo 24 d. Amsterdamo „folk
lorinėje“ „Het Geveltje“ kavinėje aukš
čiausiu atsiekimu bene buvo „Bėkit bare
liai“, praskambėję tikrai aukštame meni
niame lygyje, ir „Jūsų linai dar nesėti“, 
padainuoti ir suvaidinti laibai žaismingai, 
tikrai lietuviškai.

Čia prieiname prie laibai) įdomių „Dai
nos“ pastangų — sudaryti iš savo atlieka
mo repertuaro vientisą — spektaklį suriš
tą ir perpintą šmaikščiu Ikonferansu. Tame 
jų tekste gal galima būtų daug ką page
rinti. -Bet čia jau „Dainos“, 'kaip savaip 
besiplečiančio, vi's daugiau bręstančio or
ganizmo ypatybės. (Būtent tai|p dainiečiai 
mėgina Įsisavinti Lietuvos praeitį, jos re
alybę.

Už kelių di«nų „Daina“ Vak. Vokietijos 
lietuvių pakviesta vyks koncertuoti į Dues 
seldorf. Su vokiškuoju Ikonferansu, su vo
kiškais dainų aiškinimais. Vėl nelengvas 
(išbandymas...

Interpretuojant šiandien raudas ir sutar 
tines net ir 'grynai lietuviškiems kolekty
vams kyla nemaža problemų. Olandiško
ji „Daina“ stengiasi išspręsti tas proble
mas kūrybiškai, su dideliu pietetu. Vis 
taimpryn saitai tarp Amsterdamo ansamb 
lio ir lietuviškos kultūros, vis daugiau lie. 
tuiviškų organizacijų ir atskirų lietuvių 
muzikų Vakaruose domisi „Daina“ ir ak
tyviai ją remia. Ištikima „Dainos“ sim- 
patikė — p. B. Spies-Gailiūtė.

„Dainos“ reikšmė Olandijoje, o dabar 
jau ir už olandiškųjų ribų visiems aiški. 
Tad svrabu tą mtelą ir talentingą ansam
blį visaip globoti ir remti.

Visai netikėtai sulaukėme — pasakytu
me — jaunesniosios „Dažnos“ seselės — 
vokalinio trio „Aušra“! Tą naujagimį vie
netą sudarė trys „dainiečiai“. „Aušra“ 
jau gavo kovos krikštą. Šjm. spalio 1 d. 
trio atliko lietuviškas dainas Amsterda
me per didžiulę manifestaciją reikalau
jant paleisti Sovietų Sąjungoje suimtus 
nepriklausomojo taikos judėjimo šalinin
kus. Olandų radijas tą „skraidantį“ pasi
rodymą įrašė ir „Aušros“ Įrašu pradėjo 
savo reportažą apie demonstraciją. Trio 
žada ir ateityje veikti lygiagrečiai su 
kompletine „Daina“.

Tęsiamos pastangos sutelkti — kaip 
automatinę ansamblio atšaką — lietuviš
kųjų šokių grupę. Jau parinktas ir gra
žus vaidas — „Suktinis“.

Pietų AmerikaI
PROF. TOMAS VENCLOVA 

VENECUELOJE
Disidentas Tomas Venclova ir meno kri

tikas, Stasys Goštautas, atstovavo lietu
vių rašytojus PEN suvažiavime Caracas. 
Ta proga, dr. Vytautas Damfcrava suorga
nizavo spaudos konferenciją, kurioje da
lyvavo televizijos ir 5 laikraščių kores
pondentai bei fotografai.

Venecuelos istorijoje, pastebėjo lenkų 
kolonijos pirmininkas, inž. Peliksas Zub- 
ras, tai pirma tokio masto spaudos kon
ferencija.

Vertėja buvo lietuvaitė Danutė de Ro
sales, kuries talentais naudojasi ir pre
zidentūra.

Prieš spaudos konferenciją Ikun. An
tanas Perkuinas atlaikė pamaldas.

Po spaudos (konferencijos, rašytojas To
mas Venclova papasakojo apie savo, kaip 
disidento, likimą ir po kalbos atsakė i 
klausimus, o baigdamas paskaitė dar savo 
poezijos. Konferencija buvo suruošta iš- 
tafilginguose Latvių namuose, kuriuos lat
viai pasiūlė be atlyginimo. Viešnagės me
tu Tomas Venclova ir Stasys Goštautas 
buvo globojami Veneoueios liet, bendruo
menės pirmininko, dr. Vytauto Dambra- 
vos ir jo žmonos. Kadangi pamaldos sve
čių atvažiavimo proga 'buvo perkeltas iš 
sekmadienio j šeštadienį ir pats subuvi
mas buvo skubesnis organizuojamas, lie
tuvių šli kartą atsilankė mažiau.

Svarbiausias uždavinys, pristatyti lietu 
vius ralšytoius Venecuelai, buvo pasiek
tas ir pirmieji straipsniai jau (buvo pa
skelbti El Universal ir Ultimas Noticias.

Profesoriai T. Venclova ir S. Goštautas, 
buivo supažindinti su* Caracas miestu ir 
pavaišinti dr. V. Dambravos, dr. V. Gu
tausko ir inž. B. Deveikio. Didelė padėka 
p. Klovienei, kuri padėjo suruošti vaišes. 
Svečiai išskrido spalio 2 dieną.

Julius Vaisiūnas
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

<• ❖ ❖ ❖ <• ❖ •> ❖ ❖ <•
Šį kantą mano laiškias bus be įprastinio 

ilgesnio ar trumpesnio įvado. Bet ko- 
fciemis įvadams nėra nė vietos, nė laiko. 
Mūsų mažoje vakarų Europoje ir kiek 
didesniame vakarų pasaulyje šiuo metu 
kokiu tai keistu supuolimu atsirado, kaip 
niekada prieš tai, tiek daug skubaus spren 
dimo reikalaujančių klausimų, kad. mažas 
žmogus jaučiasi atsidūręs tarp nuolat ar
tėjančios audringos jūros ir aukštų uolų 
kailno, į kurį jiam reikia skubiai įlipti, bet 
jis negali. Kalno vardas „Viltis“.

Kelki yra tie klausimai?

„Europos ibenrosios rinkos“ organizaci
ja, kurios vienintelė paskirtis yra 'rūpintis 
vakarų Europos ūkine gerove, randasi ar
ti (bankroto. Sakoma, kad būtiniems rei
kalams ji teturi pinigų tik vienai savaitei. 
Tub tarpu neatsiranda tokio kapitalisto, 
kuris ateitų pagalbon.

Yra žinoma, kad šalia milžiniškų šios 
organizacijos išlaidų, žymiai daugiau iš
leidžiama rėmimui vakarų žemės ūkio,, 
dirbtinai palaikant pernelyg aukštas mals 
to kainas ir .pernelyg aukštas ūkininku pa
jamas. Iš to savaime seka, kad ūkininkas 
neriasi iš kailio .pagaminti Ikuo įmanoma 
daugiau. Jam užtikrinta, kad viskas ką 
jis pagamins, bus nupirkta.

Svarstant grynai iš ekonominio taško, 
tokia sistema nėra normali, ji yra žmo
gaus sugalvota. Nors ji ir yra priešinga 
pagrindiniams rinkos dėsniams, ibet vilia
masi, kad ji kažkaip veiks. Ir iš tikrųjų 
tas „kažkaip“ apie 30 metų kažkaip veikė.

Šią sistemą kuriant, deja, buvo pamirš 
tas vienais laibai svarbus dalykas — žmo
nių pilvai ne guminiai ir jų talpa labai ri
bota. Tad pradėjo atsirasti kasmet vis 
didesnės sviesto, vyno ir kitokių žemės 
ūkio gaminių atsargos, kurias, laikui bė
gant, sparčiai išvirto į „sviesto kalnus“ ir 
„vyno ežerus“. Sviesto kalniai itin pavo
jingi, nes slidūs. Ir štai, visų Pirma jais 
„Europos bendros rinkos“ .organizacija 
pradėjo slysti į savižudišką bankrotą.

Visiems yra aišku, kad EBR organiza
cijai negalima leisti savižudiškai nusi- 
baigt. Bet kur tas milžinais, kuris pajėg
tų užsukti vyno versmės čiaupą? Kur tas 
gražbyfliys milžinas, kiuris įtikins karves 
duoti mažiau pieno, o ūkininkus tenkintis 
mažesniais uždarbiais? Jo ieškomlai. bet 
jis nemandiamas

Tiesa, toks milžinas su milžinišku kas
tuvu laikas nuo laiko atkeliauja iš Saitų 
Sovietų Sąjungos horizontų ir. nukasa 
sviesto kalnius Sąjungom Už nulkasimą at
lyginimo tuo tarpu neprašo. Vakarų Eu
ropa jaučiasi jam dėkinga, nors tai ir ne
sustabdo jos savižudiško slinkimo. Taigi, 
ačiū Sovietų Sąjungai. Bet kas bus, kada 
Sovietų Sąjunga pradės leisti į Vakarų 
Europą dujas (gazą)?!

Lietuvis rašytojas P. Cvirka siavo ro
mano .J’rank Kruk“ herojų sustabdo ties 
Čikagos lietuvių gralboriaus langu:; lange 
jis mato -skelbimą su šiuo įrašu: „Sustok 
ir pagalvok, ar verta tau gyventi, jei tu 
gali būti gražiai palaidotas?“ šiais keis
tais mūšų gyvenamais laikais nenoromis 
pagalvoji: kiėk Čikagos, ar New Yorfko, 
ar Londono bankininkų šiandien ties pa
našiu giraboriaus skelbimu sustotų ir pa
galvotų?

Šiuo metu -apskaičiuojama, kad įvairūs 
pasaulio didieji bankai lįvairioms valsty
bėms yra išškolinę virš šimto tūkstančių 
milijonų dolerių. Paskutiniu laiku spau
doje pasitaiko matyti Skaitlinę net tris 
kartus didesnę. Bet pasitenkinkime minė
ta, mažąja; štai kaip ji atrodo: 100,000, 
000,000 dolerių.

Dėl vyraujiančios pasaulinės ekonomi
nės depresijos, nė viena iš skolingų vals

KANADA
KANADOS LIETUVIŲ DŽIAUGSMO 

DIENOS
(Reportažas iš kanadiškio Londono)

Turbūt dažnas „EL“ skaitytojas bus 
girdėjęs anie Kanados Lietuvių dienas? 
Drugelį metų jos rengiamos rytinio pa- 
kralšto miestuose, kur didžiausia tautie
čiu koncentracija: Toronto, Hamilton, Lo-n 
don, Montreal, -rečiau Ottawa, St. Catha
rines, Windsor. Neprisimenu, ar kada įvy
ko Winnipeg, -bet tikrai niekada -n-esulren-g 
-ta pačiuose Vakaruose (Edmonton-, Calga
ry ar Vancouver), nes ten būtų ne tik 
permažai darbo rankų, beit ir svečius su
kviesti iš už poros tūkstančių -mylių bū
tų sunkiai įmanoma...

Šiemet Kanados Lietuvių dienas (toliau 
trumpinsiu į KLD) surengtos 28-jį k-artą. 
Jos įvykio Londono mieste spalio 7,8 ir 9.

Penktadienio, spalio 7-sios -vakaras bu
vo skirtas jaunimo susipažinimui bei pa
silinksminimui. šeštadienlį, spalio 8, Saun 
dens Secondary School patalpose vyko 
krepšinio bei tinklinio žaidyės, kuriose 
rungėsi keli jaunimo sporto klubai. Tą 
(Pačią dienią, nuo 10 v. ryto. -Londono už
miesty turėjo -vykti ir -golfo turnyras. Ne
turėjau progos sutikti -golfo mėgėjų ir pa- 
sirteiirauti, -ar -bent iš ryto kiek žaista, -bet 
apie turnyro sėkmę negali -būti kalbos, 
nes visą vidudienį ir popietę smarkiai li-

tybių -ne tik negali atmokėti skolos^ bet 
negali mokėti nė dalies priderančių nuo
šimčių. Neretai pasitaiko, kad bankas tu
ri paskolinti dar daugiau, kad padėtų ško 
linitojui sumokėti bankui nuošimčius. Tuo 
būdu sukuriamas užburtas ratas, kuriame 
žodžio „išėjimas“ nėra. Išėjimas gal atsi
ras-, kada ratas sustos...

Praeityje yra buvę atsitikimų, kada vie 
na, ar kita valstybė pateko į finansinius 
sunkumus, bet -jie buvo palyginamai reti 
ir palyginamai mažos apimties. Tokiems 
atsitikimams buvo įkurtas specialus tairp 
tautinis bankas, įkuriame su stambiais lįna 
šais dalyvavo beveik visos vakarų valsty
bės. Didžiausias dalininkas ilr šio banko 
rėmėjas, žinoma, buvo Jungtinės Ameri
kos valstybės.

Šiandien šio banko kasa yra tūščia. 
Daug jo narių yna bankrutuoją skolinin
kai. JA V-ės prašomos pripildyti -tuščią 
banko kiaisą, bet senatas delsia ir vengia 
prašymą oaitvirtinti. (Čia verta prisimin
ti, kad ir pačių JAV biudžetas turės miL 
žiinilšką 200,000 milijonų dolerių deficitą).

Bankams skolingų, kad ir milijonierių, 
nepajėgumas atmokėti skolos ir tuščios 
bankų kasos reiškia visišką vakarų pa
saulio finansinės sistemos sutrikimą. Yra 
būtina skubiai ieškoti priemonių jai pa
keisti. Jų nesuradus triumfuos tik vienas 
žmogus — P. Cvirkos graboriuls. Londo- 
niškiams viena tokia auka jau gerai ži
noma — Vatikane finansų tvarkytojas 
Calvi. ■

Bedarbių skaičius vakarų pasaulyje 
šiandien viršija 15 mil., o, kruopščiau pa 
žiūrėjus, gal ir artinasi prie 20-ties. Dar
bo pasaulyje tai yra katastrofa, nes dar
bas, o ne pinigai, yra žmonijos gerbūvio 
šaltinis. Kalbant apie pinigus sakėme, kad 
vakarų pasaulis arti bankroto, kalbant 
apie daubą, žodžiui „arti“ jau nebėra vie
tos — vakarų pasaulis jau yra bankrote.

Vadovaujančių valstybės vyrų ir pa
sauliui žinomų ekonomistų tarpe vis atsi
randa tokių, kurie sugeba save apramin
ti, kad bedarbė yra tik labai laikinas re iš 
ikinys; ekonominės depresijos būdavo, 
joms praėjus bedarbė išnykdavo, taigi ir 
dabar esanti išnyks.

Atsiprašau, bet Šioje vietoje alš nega
liu neprisiminti savo universiteto laikų 
(1919-1924 m.). Anais laikais studentams 
laimingu supuolimu Berlyno universitete 
ir Aukštojoj e prekybos mokykloje vyravo 
pasaulyje žinomi profesoriai, kaip pvz., 
W. Zomlart. Jis teigė, kad pasaulio eko
nomikoje vyksta neišvengiamos depresi
jos, arba krizės-; jos yra beveik regulia
rios ir trumpalaikės; po kiekvienos tokios 
trumlpalaikės depresijos seka ilgalaikis 
-gerbūvis... Taip manė mclkė priėš 60 me
tų. Po tiek metų visi -anie mokslai pase
no (dej-a, ir aš su jais!).

Taigi, esama ekonominė depresija ne
bus amžina, bet ji Išvelnės tik iš lėto. Be
darbė mažės, bet neišnyks. Jei šiandien 
D. Britanijoje yra virš 3 mil. bedarbių, 
tai bus labai genai, jėi depresijai pasibai
gus, iben-t pusė šio skaičiaus sugrįš dar
ban. Nepamirškime, kad be ekonominės 
depresijos, gyvename milžiniškos visuoti
nės technologijos revoliucijos laikus. Tech 
nologijiai sparčiai besivystant, išlaikyti tą 
pačią produkciją užtenka žymiai mažes
nio skaičiaus darbininkų. Paklausa didės 
tik kvalifikuotiems darbininkams; nekva
lifikuotų darbininkų perteklius ir toliau 
bus finansinė našta bendruomenei ir pa
vojus riaušėms, streikams, bei sukili

ŠVENČIA
jo.

Visų susipažinimo balius U.A.W. Local 
1-520 erdvioje halėje spalio 8 vakare pra
ėjo su dideliu -pasisekimu. Susirinko per 
500 žmonių ir susėdę už stalų vaišinosi 
-bufeto -gėrybėmis. Didelė, -gal tuzino mu
zikantų kapela grojo netingėdama ir su 
entuziazmu-, tad nuolat šoko šimtai -parų. 
Publika atrodė keistokai: labai daug stu
dentiško amžiaus jaunimo ir labai daug 
žilo plauko senimo, o iš vidurinės kartos 
tik kur ne kur po porą.

Pačiame baliaus įkaršty -PLD ren
gimo komiteto narys -Rudis Vilemlb- 
rektas ant scenos užvedė p-lę Karen Bald
win, 1983 metų „Miss Universe“ ir sve
čius su ja supažindino. Kai prie TV apa
ratų sėdėdami -šią dailią mergužėlę priėš 
eilę mėnesių stebėjom, džiūgavom, kad ji 
ne tik kanadietė, tad mūsų kaimynė, bet 
dargi iš Londono. R. Vilembrektas paaiš
kino, kari p-lė Baldwin ne tik čia su lie
tuvaitėm draugauja, aplamai lietuvius 
mėgsta, bet, -Londono -un-te studijuodama, 
„Baltijos" ansambly šoko ir mūsų tauti
nius 'šokius. Po jos kelių šilti; žodžių prie 
-mikrofono, svečiai jai gausiai paplojo. Sa 
lėje buvo ir (kita gražuolė, 1982 m. „Miss 
London“, p-lė Cindy Vilembrektaitė, lietu 
vaite, minėto KLD reng. k-to nario duk
relė.

mams. Nors pavienių kriminalinių nusi
kaltimų ir savižudybių skaičius visose 
vakarų valstybėse auga, kas reiškia, kad 
vakarų bendruomenės pamažu demorali- 
zuojasi, bet valstybių mclkama bedar
biams parama tuo tarpu vis dar pakan
kamai, kad laikinai išvengti masinių per
versmų ir masinio visuomenės sutrikimo. 
Belidka tik klausimais — -ar ilgam? Pri
klausys nuo valstybės, priklausys nuo ap
linkybių-.

Šį laišką norėčiau tuo ir baigti. Nesu 
tikras, ar pakankamai išryškinau ir įti
kinau skaitytoją, kad šiuo metu vakarų 
ekonominė, kaip ir politinė padėtis labai 
rimta ir sunkiai išsprendžiama, nors mū
sų asmeniškos piniginės -to ir nejaučia. 
Ir esamų blogybių, ir kylančių ekonomi
nių problemų raizginiui išraizgyti vis dar 
neatsiranda ekonomisto milžino. •

Jei, kaip jaučiu. neįtikinau, įkaltas esu 
alš — -atsieit, -nemokėjau. Laiškias visvien 
neikia -baigti. Bet...

Ką tik -per radiją išgirdau tekią žinią: 
„Europos bendrosios rinkos organizacija 
sustabdė bet kokius tolesnius mokėjimus 
žemės ūkiui, nes EBR kasoje nebėra pi
nigų“. .

Pačioje pradžioje šio laiško rašiau: ,jva 
kairų Eu-rooa randasi arti bankroto". Štai 
bankrotas įvvtko. Deja-, ūkiniame gyveni
me bankrotas nėra -gudri priemonė bet 
kokiam sutrikusio ūkio pagerinimui; tai 
yra šuolis nuo liepto galo lį nežinią. Jei 
nepasiseks, reikės, pamiršus kas buvo, 
pradėti visiką iš naujo.

EBR nepaskęs. Ji, kaip varlė iš (puody
nės, išsikapstys, tik gal šį karta, be svies
to kalno, kas. žinoma, bus žymiai sunkiau.

Kodėl taip įvyko? O gi -todėl, kad EBR 
organizacija perilgai gyveno, kaip anglai 
taikliai ilšsireiškia, „in fools paradise“, lie 
tuviškai išvertus, kvailių rojuje (dausose).

Virš 30 metų veiklos būvyje, -Europos 
ban domi i rinka švaistėsi milijonais, galu
tinai suvestinėje sumoje — milijardais, 
tartum būtų atradusi bedugnį aukso šu
linį. Jeigu ir buvo koks planas tokiam 
Švailstytmu it i, tai jis 'buvo priešingas pa
grindiniams gero ūkio tvarkymo dėsniams. 
Už jų nebojimą neišvengiamai, -anksčiau 
w vėliau, ateina atsiskaitymo valanda. 
Paprastai ji yra labai skaudi. Kvailių 
laimė baigiasi ir šypsenos dingsta.

Vienas tų pagrindinių dėsnių yra labai 
paprastas: pinigas turi būti uždirbamais. 
Juo jis Slunkiau* uždirbamas, juo jis pa
tvaresnis. AIntr-as dėsnis: gaminti galima 
tik tiek ir tokias prekes, kurių reikalaut- 
ja Tinka.

„Kvailių rojuje“ buvo ir protingų, ku
rie numatė kvailiojimo pasekmes. Jie vi
są laiką įspėjo, kad sviesto kalnai ir vyno 
ežerai -prislėgs ir pask-an-din-s Europos ben 
rąlją rinką. To pasėkoje nedaug kas iš
plauks sausas į naujai -perorganizuotos 
bendros rinkos krantą. Tad reilki-a tikėtis, 
kad .„niaujame rojuje“ viešpataus -ne kvai
lieji, bet protingieji.

Tuo tarpu, neturint tikslių davinių, ne
įmanoma įsivaizduoti, kaip tas bendro
sios rinkos perorganizavimas vyks, visų 
pirma, vienokiu ar kitokiu būdu, -turės 
nukentėti Europos žemės ūlkis. -Šlį įkartą 
-Prancūzijos, ar Belgijos ūkininkų trakto
riai, palikę laukus ir suvažiavę Paryžiun 
a-r Briuseliu, mažai tepadės: nieko nepe
šus liks tik viena išeitis: -grįžti namo su 
mažesniais, arba visai be traktorių. Plū
gas bene taps vėl modemiauisi-ui -įrankiu.

Baigdamas, tik s-avo sąžinei nuraminti, 
primenu-, kad turime dar vieną „kvailių 
rojų“. Jis žymiai didesnis ir nesiriboj-a 
Europa. Jis siekia Ameriką, Australiją, 
ridku-rias dalis Afrikos ir Azijos.

Paskutinėmis žiniomis pasirodė kibirkš 
tys vilties, kad .protingieji“ pradeda įgau 
ti didesnės įtakos. Dieve, jiems padėk! 
Jeigu žinios pasitvirtins, vietoje bankinin
kų teikis bankrotuoti P. Cvirkos -graboriui.

Iki pasimatymo čia, arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Sekmadienio, spalio 9 -programa prasi
dėjo evangelikų-liuteronų (1-2 vai.) ir ka
talikų (.2:30 vai.) pamaldomis. Tai nebu
vo Šiaip sau pamaldos, o savos rūšies tau
tinė demonstracija, su lietuviškom gies
mėm bei patriotiniais pamokslais. Gaila, 
šio rašinio autoriui, įsipareigojusiam ki
tur, nei vienose pamaldose dalyvauti ne
teko.

Didžiausią ir geriausią įspūdį paliko 
spalio 9 pavakario koncertas anksčiau mi 
n.ėtos Sounders mokyklos salėj. Jo pra
džia ir pabaiga — šventiškai iškilminga, 
su patosu. Pradžioje krašto himnas „O 
Canada", lietuviška giesmė „Malda už 
tėvynę“ ir Lietuvos pavergėją — komu
nizmą, smerkiantis KLD reng. k-to pirm. 
Miro Chainausko žodis. Pabaigoj KLB 
krašto v-bos pirm. Joanos -Kuraitės-Lasie- 
nės žodis (ji perdavė ir PLB v-bos pirm. 
'Vytauto -Kainianito sveikinimą) ir mūsų 
Tautos himnas.

Visa tai vargu ar tęsėsi 10 minučių. 
Tarp šių neišvengiamų protokolinių mo
mentų — beveik trys valandos koncerto! 
Čia ir R. Vilionės diriguojamas netoli pu
santro šimto galvų jungtinis choras, ir 
Toronto -taut, šokių gr. „Atžalyno“ (va- 
dov. L. Pacevičienės) šokiai, ir Ottova 
mergaičių chorelio (dirig. R. Šiulytė, 
a'komp. L. Lukšaitė) dainų pynė, ir operos 
solistų Irenos Černienės bei Vyto Paulio- 
nio solo dainos, arijos, duetai, ir Hamil
ton mergaičių choro „Aido“ (dirig. D.

LIETUVIAI AR BALTAI ? .
LAIŠKAS Iš WASHINGTON 

ESTAI, LATVIAI IR LIETUVIAI
Pabaltijo, kaip -mes jį suprantame, są

voka yra- mūsų pačių išvystytas nesusipra
timas. Geografine prasme jis turėtų jung
ti diar Suomiją, Švediją, Daniją, Vokieti
ją ir Lenkiją. Kitose kalbose naudojamas 
,jbaltų“ vardas jungia geo-politinę sąvo
ką ilr dažniausiai turi būti aiškinama, ko
dėl ji yna ribojama tik trimis tautomis. 
Vokiečių kalboje gi, „Bailten“ reiškia ne 
palbaltiečius-, bet Latvijoje -gyvenusius vo
kiečių baronus, o platesne prasme — Pa
baltijo -vokiečius. Jau vien todėl kai kurių 
žmonių mėginimas iš anglų kalbos skolin
ti „baltų“ daiktavardį yra neteisingas, (ž. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyną. Vii 
nius, 1972: jame nėra nei „balto“, nei „ipa- 
'baltiečio“. bet yra „baltai“; Lietuvių kal
bos vadovas, Bielefeld, 1950, nenurodo 
„Baltų“, bet nurodo ,;palba:ltietį“ — Pa
baltijo gyventoją, o siauresne prasme — 
lietuvį, latvį ar estą).

Estiją, Latviją ir Lietuvą (taip pat ir 
Suomiją) jungia trys aplinkybės: -grės
mingas Rusijos šešėlis, Baltijos jūra ir 
šių valstybių mažumas. Lietuviai ir lat
viai yra giminingi pagal kalbą. Estai gi- 
miniuofiasi su suomiais, bet ne su aisčiais. 
Lietuva skiriasi nuo Latvijos savo politi
nių sienų ir rytinių kaimynų problemo
mis, kurios, kaip rodė 1918-1940 metų is
torijai, Latvijai nebuvo nei svarbios, nei 
rūpėjo būti ginamos (ž. A. -Gerutis, „Dr. 
Dovas Zaunius“, Cleveland, 1982). Isto
rinės įtakos išvystė latvių charakteirtį la
bai skirtingą nuo lietuvių ir nuo estų. 
Dėl šių priežasčių trijų Pabaltijo tautų 
sutapatinimas yra politiškas nesusiprati
mas, kurį lietuviai turėtų persvarstyti sa
ve skirtingumo, istorinės raidos ir geogra
finės padėties šviesoje.

Priežastys šiam skirtingumui pabrėžti 
yra ne vien teoriškos bet šiandieninės ir 
labai realios.

-Lietuva atsilaikė stipriausiai nacinės 
ir po jos sekusios bolševikinės okupacijos 
metais. Lietuviai išeiviai yna šių (trijų tau
tų tarpe geriausiai organizuoti ir stipriau 
si Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kana
doje, Anglijoje ir Australijoje. Latvių ir 
estų slvoris yra didesnis Vokietijoje ir 
Švedijoje. Politinės rezistencijos prasme, 
lietuvių svoris anigtb-salksų prado valsty
bėse yina svarbesnis ir mes neturėtume 
šios įtakos lengvabūdiškai perleisti bend
ram pabaltiečių naudojimui. Reikia taip 
pat -atsiminti, kad pačiose Pabaltijo vals
tybėse lietuviai sudaro ne tik pusę visų 
gyventojų skaičiaus, -bet ir ju rezistenci
niai poreiškiai toli prašoka latvių ir estų 
poreiškius.

Deja-, paskutinių kelių metų -įvykiai ro
do, kad lietuviai savo -politiška. svorį ir 
iniciatyvą pradėjo perleisti vien pabaltie
čių naudai: JAV ir Australijoje kitatau
čiai pradeda šias -tris tautas sutapatinti 
todėl, kald lietuviai ils s-eno noriai organi
zavo bendrus pa-baitiečių junginius: Aust
ralijoje lietuviai suorganizavo bendrą 
„Help the Estonian, Latvian and Lithua
nian Peeples Association“ — HELLP; 
JAV Amerikos lietuvių taryba, Amerikos 
latvių sąjunga- ir Amerikos estų tautinė 
taryba sukūrė ir išlaikė latvių dominuo
jamą Bendrą Amerikos pabaltiečių tauti
nę tarybą — JBANC; VL1KAS su Pasau
lio laisvų latvių sąjunga ir Pasaulio estų 
tairyiba sukūrė Pasaulio pabaltiečių san
talką — BWC; po Jaunimo žygio į Jung
tines tautas lietuviai sukūrė Pabaltiečių 
įtakos Jungtinėm tautom sąjūdį — BAT 
UN, kuriam dabar vadovauja latviai; Ka
lifornijos lietuviai sukūrė Amerikos pabai 
tiečių laisvės lygą — BAFL, kuriai dabar 
vadavauj-a latvis. Šios lietuvių pradėtos 
iniciatyvos aktvviai vystė vieną politinę 
pabaltiečių — „Baltic“ sąvoką, kuri šian
dien vakariečių tarpe yra jau tvirtai (įsi
šaknijusi.

Antai, šiomis idienom-is Vašingtone esan 
tis JBAiNC dėjo pastangas ir sugebėjo

Deksnytė-Powell) dainos. Po pertraukos 
V. Verikaičio vedamas Toronto vyrų cho
ras „Aras“ išdainavo 'šešių dainų pynę be 
atokvėpio; vėl I. Černienės ir V. Paulicnio 
-diainų -bei .arijų -duetai; dinamiškosios To
ronto „Gintaro“ t.'š. grupės (vadovai R. 
ir J. Karasiejiai) šokių pynė; „Volungės“, 
Toronto mišraus choro, Dalios Visfcontie- 
nės vedamo, meniškai dainuojamos kelios 
dainos; vėl mišraus jungtinio choro „Ver„ 
-gų daina“ iš operas „Nabucco“ (dirig. R. 
Vilienė), klausytojus ašaroti -privertusi, 
ir jungtinės T.š. -grupės „Ratelis“, kurį šo
kant ne tik visų ašaros nudžiūvo, bet ne
jučiomis visa publika kartu ėmė .įšokti“ 
rankų pliaukšėjimu... Priminima, kad be
veik prie visu muzikinių atlikimų -buvo 
rankas prikišęs ir didžiai talentngas akom 
panatorius, dirigentas, kompozitorius Jo
nas Govėdas. -Koncertas sutraukė apie 
750-800 žmonių. O juk Londono lietuvių 
tik saujelė, gal pora šimtų. Publika suva
žiavo iš1 kitų Kanados miestų. Gailajkad 
iŠ JAV, iš Detroito (buvome tik... trys, 
nors mums tik apie 140 mylių.Matyt po 
II Pasaulio Lietuvių dienų žmonės dar ne
atsigavo.

Žilieji Kanados lietuviai, pensininkai 
ar pakeliui į pensiją, gali vertai džiaug
tis ir didžiuotis savo jaunimu, kuris, kaip 
matėme iš šio -glausto aprašymo, XXVIII 
Kanados Lietuvių dienose visur grojo pir 
muoju smuiku.
1983.X.11 Alfonsas Nakas 

JAV senate pravesti -įstatymo -papildymą 
(Senate Bill nr. S1342, papildymais nr. 
2207; 1983 m. rugsėjo 22 d.), pagal kurį 
Laisvės radijo -ribolsie veikiančios estų, 
latvių ir lietuvių programos bus sujung
tos -į vieną Pabaltijo respublikų radiją"— 
„Radio Baltic Republics" vardu. Spėjamas 
'šio junginio vadovas — latvis.

198'3 m. sausio 13 dieną Eu-rcpcs parla
mento priimta rezoliucija dėl Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimo iškėlimo Jung
tinių tautų dekolonizacijos komisijoje bu 
vo rūpinta VLIKO, bet ji kalba ne apie 
Lietuvą, bet a-pie visas tris Pabaltijo vals
tybes.

-Europos parlamento iniciatyvas įkandin 
klausimą populiarinti pasaulyje pasišovė 
lietuvių sukurtas, bet dabar latvių domi
nuojamas, BATUN'AS (Baltic Appeal to 
the United Nations).

JAV Senatas dabar ruošia senatorių 
Dole, Leahy ir D‘Amato rezoliuciją, kuri 
prašo JAV 'prezidento Pabaltijo nepriklau 
'Somyfoės klausimą iškelti Jungtinių tautų 
organizacijos Žmogaus teisių komisijoje.

Prieš kelis metus latviai, BWC apimty
je. pasiūlė ir įvykdė bendrą pabaltiečių 
seminarą jaunimui. Jų pastangos šiuos 
seminarus tęsti kasmet nerado pritarimo 
iš VLIKO ir Amerikos estų tautinės ta
rybas. Latviai todėl išivvstė Pabaltiečių 
j-aunimto suvažiavimą — „Baltic Youth 
Conference', kuriame kasmet dalyvauja-, 
kaip -atskiri asmenys, lietuvių, latvių ir 
estų jaunimas.

Šie pavyzdžiai rodo, kad „pabaltiečių“ 
iniciatyvos yra paplitusios. Jie rodo, kad 
atsakomybė už šių -pastangų pradžias Ikren 
ta lietuviams, bet tolimesnis vadovavi
mas dažniausia! patenka -į latvių rankas.

Išvados iš šių pastabų turėtų būti la
bai aiškios visiems. Pirmiausiai reikėtų 
paskatinti pagrindinių lietuviu, institucijų 
vadovybes savo jėgas kuo -greičiausiai 
-konsoliduoti ir pradėti suderintą planingą 
darbą pasaulyje lietuviškoms pozicijoms 
apginti. Tam- reikia žmonių, kurie tarp 
savęs nesivaržo, bet pirmoje eilėje atsto
vauja lietuvių, kaip pajėgiausios iš šių 
trijų tautų, politišlką svorį.

Antra išvada yra ta, kad metų bėgyje 
lietuviai padarė klaidą kreipdami didžiau
sią dėmesį ,‘į pa-baitiečių politišką konso
lidaciją ir užmiršdami, kad Lietuvos Pa
dėtis reikal-auia taip pat (kreipti didelį dė 
mėsį į musų santykius ir ryšius su balt- 
gudžiais, ukrainiečiais, lenkais ir vokie
čiais. Tai yra svarbu ne vien idėl šių kai
mynų skaičių ir grėsmės Lietuvai, bet ir 
dėl atsparos j ieškant Lietuvai kuo nau
dingesnės išeities tarp šiaurinių ir pieti
nių kaimynų-. Tokią iniciatyvą kol įkas ru
dė tik Anglijos lietuviai.
1983.X. 10 L. Kasiulis

ARGENTINA
ARGENTINOS LIETUVIŲ KINO 

„VYTIS“ DIREKTORIUS
J. Gilvyidis yra lietuviškų filmų pionie- 

riuis P. Amerikoje nes jis nuo 1932 įme
tu pradėjo filmuoti lietuviško gyvenimo 
(įvykius Argentinoje ir Urugvajuje. Talkiu 
būdu susisuko didelė lietuviška filmą, ku
ria gali naudotis lietuviška visuomenė, 
ypač lietuviškas jaunimas.

J. Gilvydis netik filmavo įvykius, -bet 
dar atvežė filmas iš Lietuvos ir įsteigė 
Lietuvių Kino Teatrą „VYTĮ“. Su šiomis 
f ūmomis J. Gilvydis kelis kartus aplan
kė tolimesnius Argentinos miestus, Brazi
lijos ir Urugvajaus lietuvius, (kurie pripil
dė sales, norėdami pamatyti Lietuvos gy
vus -vaizdus. Per 50 metų kinas „Vytis“, 
kaip tas laimės spindulys vis naujais vaiz
dais pristatė gyvą Lietuvą -su jos laukais, 
miškais, jos papročiais, miestais, (kultūri
niais laimėjimais, istoriniais pastatais, pi
limis piliakalniais nuo Palangos m&esto, 
einant per Žemaitiją, Aukštaitiją, -Suval
kiją su mūsų garsia sostine Vilniumi, 
Kauno -miestu, Lietuvos kariuomenės pul
kais, žemės ūkio darbais, mokslo ir švie
timo įstaigomis, sporto ir dainų šventėmis.

Visa tai gaivino žiūrėtojų alkis ir širdis, 
uždegė meilę Tėvynei ir savo tautai, pa
dėjo išlaikyti patriotizmo -ugnelę. Ypatin
gai giliai jaudino žiūrėtojų širdis Lietu
ves sostinės atgavimo vaizdai: -gėlės ir 
vainikai lietuvių kariuomenės įžengimo 
metu. Gilvvdžio filmose atsispindėjo visa 
Lietuvos dvasia, JAUNOJI LIETUVA, ku, 
ri įkūrė naują savo gyvenimą Nepriklau
somybės laikais.

J. Gilvydis netik filmavo, bet ir -bendra
darbiavo su kitais lietuvių filmų mėgė- 
Įiais. Iš p. Linart iš Lietuvos yra įsigijęs 
kronikos filmas, iš p. K. Maituzo gražūs 
spalvoti vaizdai iš Lietuvos -gamtos, iš 
lietuvių pabėgėlių gyvenimo Vokietijoje, 
iš Lietuvių Dienų New York, iš Čiurlionio 
ansamblio pasirodymo, taip pat gauna 
vaiazdų iš dabartinės Lietuvos gyvenimo, 
iš jos miestų, iš kolūkių. Vienu žodžiu J. 
Gilvydis, nesigailėdamas nei pinigų, nei 
triūso, krovė ši didelį kultūrinį loblį P. 
Amerikos lietuviams, kad jie nepamįrištų 
savo šalies ir jos grožybių, kad stiprintų 
savo dvasią.

šios filmos yra rodomos netik lietu
viams, bet ir argen-tiniečiaims: pradžios 
mokykloms, gimnazijoms, universitetams, 
kunigų seminarijoms, per parodas, per 
televiziją, Argentinos artistu klube, bei 
kitur. Tokiu būdu lietuvių kultūros krai
tis šiose filmose yra tots didelis, kad ten
ka juo naudotis ir palikti ateinančioms 
kartoms. Laikas

3



EUROPOS LIETUVIS

SS|
1983 m. snalio 21 d. Nr. 40 (1677)

LI ETUVIS
L1THU A N I A N

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office..
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
Prenumeratas kaina metams 16 svarų, 

pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenumera
toriai moka pagal Britanijos svaro kursą).

Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 

AUKOJO:
J. iM. Šveicarija 50.00 sv.
Už aiuiką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

London
KALĖDINIS BAZARAS

Laipkrilčio 26-27 dienomis įvyks tradici
nis Babaltiečių Moterų Kalėdinis Bara
mas Latvių Namuose, 'Londone, 'kur „Dai
nava1“ tvariko lietuvių 'Skyrių.

Dainavietės prašo mielins tautiečius tai 
ikon — lietuviškam skyriui labai reikalin
gi tautinių motyvų darbeliai: juostos, pa
galvėlės, medžio drožiniai ir kita. Be to, 
didelis trūkumas fantų loterijai, čia tin
ka visokios smulkmenos (iš loterijos gau
nama daugiausia pelno.)

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite 
■ligoniams, seneliams. Dalis pelno taip 
pat Skiriama ir lietuvių organizacijų pa
ramai.

Daiktus, pinigines aukas siųsti iki lap
kričio 19 d. šiuo .adresu: „Dainava“ 2, 
Ladbrolke Gardens Landom, W11 PPT.

Iš alnksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ valdyba

Bradford
VISI SKAUTAI-ĖS Į BRADFORDĄ!
iMiėlii Tėveliai, Rėmėjai, broliai, sesės 

statutai, kviečiame visus į 65 skautylbės 
metų suvažiavimą, parodėlę, Sueigą ir 
stovyklinio gyvenimo filmų vakarą, kuris 
įvyks lapkričio 5 d., šeštadienį 6 vai. va
kare įBraidifordo lietuvių soc. klube „Vy
tis“ 5. Oak Vilias, Mamninigham Lame.

Rajono vadovai renkasi 2 vai. p.p. posė
džiui. Sekmadieni, lapkričio 6 d., 12.30 
vai. dalyvaujame pamaldose. Visi skau
tai uniformuoti.

Svečiai skautai dėl nakvynių skambina 
Tel. 0274-41225.

Lauksime Bradforde!
Šventės Vadovai

Kettering
PADĖKA

Reiškiu viešą padėką visiems lietu
viams, 'kurie mane sveikino 87 m. gimta
dienio proga. Dėkoju skautų vadams, kar
tu skautams ir skautėms, taip pat ir 
Kettering-Cobby skyriaus pirmininkui, Ikiu 
ris savo ir skyriaus vardu linkėjo man 
sulaukti 100 metų.

Kettering lietuviai, nors ir išsisklaidę 
po tokį „didelį“ miestą, žinojo, kad jų tar
pe įgyvena vieni'šas senais jaunuolis, sulau
kęs 87 metu.

J. Liobė

Manchester
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Ateinantis Draugijos susi rink imas įvyks 
spalio 29 d. ’3 vai. pjp. Manchesterio lietu
vių klube.

Susirinkime dalyvaus žymus anglų fi
latelistas Dr. J. Pilcher, kuris parodys lie
tuviukus p. ženklus ir vokus liečiančius 
Dariaus ir Girėno ir F. Vaitkaus transat
lantinius skridimus.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame svarbiame ir įdomiame susirinki
me gausiai dalyvauti.

Belgija
BELGAI APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Viena iš nedaugelio lietuvių Belgijoje, 
ponia Spie.s-Gailiūtė neretai gauna progų 
supažindinti belgus su lietuviškąja muzi
ka ir bendlrai kultūra.

Šiemet, rugpjūčio mėn. 24 d. buvo Skir
tas pusvalandis Lietuvai per Zuid Lim
burg, Tongeren radio, nuo 11.’30 iki 12 
vai. Ponios Spies iniciatyva .belgai išgir
do įdomių žinių apie Lietuvą, jos žmones, 
jų kultūrą. Ta proga buvo įgalima pasi
klausyti dainininkės išpildytų dainų: Gruo 
džio „.Aš anyta“, Jialkubėno „Oi, mergyte“.

Lietuvių kultūros draugija, .kuriai pri
klauso ir ponia Spibs, (nors jos valdyba 
randasi V. Vokietijoje), džiaugiasi turė
dama tokių veiklių narių ir kitose šalyse.

Palavinskas

Olandija
AMSTERDAMO „DAINOS“ VAJUS

Amsterdamo vokalinis liaudies muzikos 
ansamblis „Daina“ telkia garbės rėmėjus.

.Rėmėjo metinė auka — nuo 5 dolerių 
USA.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
ss. už coli. 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.

„Dainos“ sąskaita Amsterdamo Post 
Giro Nr. 5352209 (pažymint „Donation 
for „Daina“;.
Adresas:

Diek Siersema
Kruitberg 187
Amsterdam/Netherlands

Vokietija
POPIETĖ SENJORAMS

Hittfeld Bung-Sevetal kultūros namuo
se Hamburgo katalikų bažnyčios suruoš
toje savo senjorams popietėje dalį prog
ramos .atliko ir lietuviai.

P.Z Banevičius, palydėtas Lamlpsaity- 
tės-Kollars pianinu, pasirodė su mimika, 
o Hamburgo Moterų draugijos tautinių 
šokių grupė sušoko Sostą ir Kubilą. Visi 
programos dalyviai buvo apdovanoti .gėlė
mis.

Tautinių šokių grupei vadovauja E. Ba- 
liulienė, 'šokiams akordeonu palydint R. 
Baliuiliui. ši grupė yra vėl kviečiama pasi
rodyti vokiečių publikai gruodžio mėn..

A. G-nė

A.A. THEODOR BARONAS VON SASS
1983 m. spalio 4 d. širdies smūgio iš

tiktas Luebeck aukštosios medicinos aka
demijos ligoninėje mirė Theodor baro
nas van Sass. Velionis .gimęs 1926 m. lap
kričio 3 d1. Klaipėdoje. Iškilmingai palai
dotas spalio 10 d. Rensefeld kapinėse 
Pad Schwarts u.

Kartais gyvenime pasitaiko labai gra
žių ir šviesių išimčių. Senesnląjai lietu
vių kartai yra gerai žinoma, kad veiionies 
tėvais pastorius baronas von Sass už na
cinę veiklią Klaipėdos krašte 1934 metais 
'buvo 'Lietuvos kariuomenės teismo nuteSte- 
tas. Tuo tarpu sūnus Theodor, pokariniais 
metais gyvendamas Luebeck, 'buvo Lietu
vai ir lietuviams gan palankus nuoširdus 
žmogus. Velionis savo viloj .įrengtame 
šeimos senų 'ginklų ir herbų muziejuje, 
garbingoje vietoje laikė Lietuvos Vytį ir 
kaip .kurių Lietuvos miestų herbus. Prie 
pagrindinių vartų 'šalimais savo pavardės, 
'į metalinę plokštelę yrą (graviruota ir 
Lietuvos vėliava.

Velionis buvo vedęs dr. Isoldą Vieilan- 
daitę, kilus’ią iš Mažeikių, kuri Luebeck 
turi modernų akių li’gų kabinetą su- gau
siu būriu pacientų. Velionis iš profesijos 
buvo teisininkais ir vertėsi advokatūra. 
Šeimoje yra vienintelė dukrytė Klilra, ku
ri šiuo laiku baigia vokiečių gimnaziją 
Ijuebeok. Savo laiku motina .galvojo ją 
leisti į Vasario 16 gimnaziją, kad ji kiek 
'pramoktų lietuviu kalbos. Gaila., nebuvo 
kam iš lietuvių inteligentų motiną toliau 
.paskatinti, tuomet viskas taip ir paliko. 
Velionis su žmona daktare, retkarčiais da 
įlyvaudavo lietuvių parengimuose Lue
beck.

Velionis paliko dar tris savo brolius su 
Šeimomis. Prof. dr. Ulrich .baronas von 
Saiss, gyvena Bad Sehwarta'U, o kiti du 
broliai Guenter baronas von Sass, gyv. 
Geroje ir Manfred baronas von Sass, gyv. 
Rich tente ng, Rytų Vokietijoje. Taipgi ir 
iš veiionies žmonos pusės giminės gyvena 
Rytų Vokietijoje, šeima yra labai gražiai 
ir turtingai įsikūrus Luebec, taip pat ir 
brolis Ulricn Bad Schwartau.

Į laidotuves buvo .atvykęs VLB Krašto 
Tarybos atstovais kun. dek. Vaclovas Šar
ka iš Hamburg, o taipgi laidotuvėse da
lyvavo ir VLB Luebeck apylinkės valdy
ba bei lietuvių katalikų parapijos komi
teto pirmininkas. Ant kapo buvo uždėta 
graži puokštė gėlių Bendruomenės vardu. 
Veiionies žmonai, dukrai ir giminėms 'bu
vo pareikšta nuoširdžiausia užuojauta žo
džiu kapinėse, o taipgi ir raštu lietuvių 
vardu.

Luebeck lietuviai liūdi netekę draugiš
ko ir malonaus žmogaus.

Amžiną atilsį Theodor baronui' von. 
Sass. J. Pyragas

PAŽANGUS TEISĖJAS
Švedijos šiaurės miesto Haparanda tei

sėjas Irvis Scheynius ir jo žmona Ann.a- 
Lisa vadovauja vietinialm Raudonojo Kry 
žiaus skyriui. Jie Raudonojo Kryžiaus 
svarstytose, įvykusiose Uppsala kalėjime, 
pasiūlė padaryti nusikaltėlių baudimą 
žmoniškesnių1, o įprastines kalėjimo baus
mes pakeisti visuomenei naudingu darbu. 
Irvis .Scheynius yra buvusio Lietuvos dip
lomato ir rašytojo Igno Šeiniaus sūnus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gloucester — spalio 22 d., 12 vai., šv. 

Petre.
Huddersfield — spalio 23 d., 1 vai. St. Jo

seph's bažn. Somerset Rd.
Stroud — spalio 22 d., 17 vai., Beeces 

Green.
Nottingham — spalio 23 d., 11.15 vai.. Ži

dinyje.
Leamington Spa — spalio 23 d.. 14 vai., 

šv. Petre.
Coventry—spalio 23 d., 16 vai., šv. Elzibieto 

je.
Nottingham Aušros Vartų Marijos Židi

nyje Rožinio pamaldos per visą spalio 
mėnesį vyksta 19 valdandą.

Manchester — spalio 30 d., 12.30 vai.
Nottingham — spalio 30 d., 11.15 vai.. Ži

dinyje.
Notingham — lapkričio 1 d., Visuos šven

tuos ir lapkričio 2 d., Vėlinėse, 19 vai., 
■Židinyje.

Nottingham — kasičfen. aištuondienio Ge- 
dulieji 'Mišparai 19 vai., pradedant 1 

d., Židinyje.
Nottingham —■ lapkričio 6 d.. 11.15 vai., 

Židinyje, o 12.15 vai. nuo Židinio visi 
specialiu autobusu, apmokėtu Juozo Su
kančio, vyksime į liet, kapinieis maldai 
už mūsų kankinius, mirusius.

Nottingham
IŠKILMIŲ PARUOŠIMAI

Spalio 30 d., po 11.15 vai. lietuviškų pa
maldų Židinyje bus pasitarimas dėl atei
nančiais metais šv. Kazimiero sukakties 
ir dėl pasiruošimo kitoms1 iškilmėms. Kvie 
čiame vadovaujantys ir visi.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Jonas .Bradžiūnas gim. 

1914 m., išvykęs ‘į Vokietiją 1944 ® Klai
pėdos. Ieško sesuo Lietuvoje. Apie jį 
bent ką žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu:

Irena Natkevičius 
Franconvillestr. ,13 
6806 Viernheim, W. Germany.

NIDA
106-ji NIDOS KNYGŲ KLUBO KNYGA

„Nidos“ spaustuvei įteiktas 106-sis N.K. 
K-bo leidinys. J. Gliaudąs romanas „Bal
tos Vėliavos“ N.K. K-bo nariams roma
nas bus išsiuntinėtas 1984 m. viduryje. J. 
Gliaudą yra 'autorius šių premijuotų kū
rinių: Namai ant smėlio, 1951, Orą pro 
nobis, 1952, šikšnosparnių sostas, 1960, 
Delfino ženkle, 1966, Liepsnas ir apmaudo 
ąsočiai, 1969, Aitvarai ir giria, 1970 ir 
Perlojos Respublika, 1979 m. N.K. K-tas 
jau yra išleidęs .'šiuos J. Gliaiudos kūri
nius: Ikaro sonata, 1961, Agonija, 1965, 
(Ki knyga susilaukė tokio pasisekimo, kad 
turėjo būti išleista antroji laida Ameri
koje), Taikos rytas, 1972 ir Bausmė 1980 
m. Ikaro sonata buvo išversta lį anglų kai 
bą ir išleista 1968.

Skaitytoju laiškai
LIETUVIŲ DIENA WOLVERHAMPTON

Skaitydamas „E.L.“ Nr. 38 apie Lietu
vių dieną Wolverhampton,, apsidžiaugiau 
p. G. Kaminskienės parašytu laišku apie 
nemandagų programos metu laikymąsi 
kai kurių mūsų tautiečių.

Bet skaitant antrą jos laiško dalį man 
neit plaukai ant gaivos atsistojo, nes su
radau, kad pilietis, rinkęs nuo grindų mo 
netas, buvau aš. Nežinau ko ta savo ko
respondencija p. Kaminskienė norėjo at
siekti, galiu padaryti tik savo, nuo grindų 
rinkusio monetas piliečio, pareiškimą.

Aš esu J. Bliūdžius, DBLS Škotijos sky
riaus pirmininkas. Kai buvo numatyta 
Wolverhampton ruošti Lietuvių dieną, 
Wolverhampton skyriaus valdybas vardu 
jos pirmininkas J. Žaliauskas, išlaidų pa
dengimui kreipėsi 'į mūsų skyrių', prašĮy- 
dalmias prisidėti auka loterijai, kurios pel
nas eitų padengimui susidariusių išlaidų. 
Be abejo, toki prašymai tavo padaryti ir 
kitiems Skyriams.

Mes, Škotijos lietuviai, atvažiuodami at- 
sivežėme bor.ką Škotiškos Whiskey. Aš 
kreipiausi į rengėjus pasisiūlydamas pra 
■vesti škotiška, tradicinę bonkos loteriją, 
su kuo jie pilnai sutiko.

'Priešingai p. Kaminskienės teigimui, 
dainininkių pasirodymo nesutnulkdžiau, 
nes aš par mikrofoną paaiškinau apie bon- 
kos loteriją joms jau nuėjus nuo scenas 
ir muzikantams besirengiant pradėti įgro
ti šokiams. Visa įbonlko® loterija užtruko 
10 'minučių, o jos pasėkoje surinkti 22 sva
rai buvo tuojau perduoti rengėjams.

Man labai gaila, kad p. Kaminskienė, ne 
žinodama ir nepasitikrindalma faktų, per 
laikraštį neteisingai užpuolė ne tik ma
ne, bet ir rengėjus kurie nešė atsakomy
bę už visos Lietuvių dienos Wolverhamp
ton suruošimą. J. Bliūdžius

Škotijos DBLS Sk. pirm.

KUR „IŠSKRIS ARCHEOPTERIKSAS?
VFR mokslininkams paleontologams da

bar labai rūpi, koks bus tolesnis nepap- 
rastaali reto radinio likimas. Kažkoks ko
lekcionierius iš Zoinhofeno miesto (Bava
rijos žemė) tapo sualkmenėjuso senausio 
iš iki šiol žinomų paukščių pirmatakų — 
archeopterikso — savininkui. Sis, kaip jis 
dar vadinamas, .pirmykštis paukštis“ pri 
klausė driedauodtegių klasei ir įgyveno Že
mėje jūros laikotarpiu. Gerai išlikusios 
archeopterikso liekanos paskutinį kartą 
buvo aptiktos 1956 metais.

SPAUDOJE
NAMAI PRAGARAI, BE NAMŲ 

NEGERAI...
Čikagos lietuvių .centrui .Marquette 

Park po truputį prarandančim savo gy
ventojus lietuvius, kyla klausimas, kokia 
bus ateitis. Svarsto „Drauge“ IX.8-9 d.d. 
m. (dr- •

...mums dar labai reikalingi „Jaunimo 
centrai“ ir „Kultūros židiniai“. Deja, at- 
roldio, jog yrą manančių, kad mums pa
kanka tų, kuriuos dabar turime. Ir kad 
bent Chicagoje niekada mums jau nebe
reikės naujų. Turbūt nesuklystame spė
liodami, kad jeisu ‘šia tema apklausinėta
me eilinį „sostinės“pilietį, iš jo i'šigirstUr 
me nuomonę, jog dabartinis Jaunimo cent 
ras — čia paskutinis, ir kad jokių naujų 
„Jaunimo centrų“ nei Chicagoje, nei jos 
aipiinkėse daugiau nebebus. Atseit, viskas 
su Jaunimo centru prie Claremont ir 56- 
■tos taip ir pasibaigs...

Bet yra ir kitaip galvojančių, tęsia 
„Draugas“, yra jau ir sudarytų projektų:

...(Prie pastarųjų reiktų priskirti dar 
vieną, apie kurį ligšiol rašyta, tačiau ku
ris ko gero bus greičiau įgvendintas, negu 
katedra (nors kaina abiejų maždaug ta 
pati). Tai projektas kur nors i vakarus 
nuo Chicagos miesto įsteigti Lietuvių na
mus, lyg ir antrąjį Jaunimo centrą, ku
ris tarnautų jau vis gausiau po priemies
čius filšsibarsčiusiems mūsų tautiečiams. 
Su šiuo didžiu užmoju ir norėtame savo 
skaitytojus plačiau supažindinti...

Kai kas jau vra ir daroma:
...■Įsteigta pelno nesiekianti ir nuo mo

kesčių atleista Lietuvių kultūros draugija 
„Aušra“. Turi ji jau savo 'įstatus, tarybą, 
valdybą ir komitetus. Nariais priimami pa 
vieniai lietuviai (kas tik nori) lir organi
zacijos. Nario įnašas — 100 dol. Narių su- 
verbuota jau -arti šimto...

SĖKMINGI RAITELIAI
Tarprespublikinėse jojimo varžybose kau 

niteft'ils Zigmas Šarka su žirgu Forpostu 
laimėjo „Atidarymo prizo“ ir „Taurės“ 
konlkūrus. Pastarojoje rungtyje kaunie
čiai tapo ir ■komandiniais nugalėtojais.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms

SIUNTINYS Nr. 3 — 1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu 

„Ali wool made in England”, 3 metrai geriausio 
šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras geriausių vilno
nių Mohair siūlų; 2 metrai krimpeleno medžiagos 
suknelei; pora geriausių „Wrangler” denim jeans; 
1 pora „Levi” velveto jeans; Vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
£200.00.

Į šį siuntinį galima pridėti 7 svarus įvairių 
prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio 
minko kailio 3 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):

Avikailiai, vyriški arba moteriški 
tikros odos viršus, dirbtinio kailio 
pamušalas, gražus kaimelius, sve
ria 5 sv................................................ £ 110.00.
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pa
mušalas, sveria 6 sv.............. 250.00.
Dirbtinio minko kailis paltui De
Lux, sveria 5 sv................... 50.00.
Jeans, rumbuoto velveto .............. 21.00.
Vyriškas ar 'moteriškais megztinis 22.00.
Vilnonė arba šilkinė skarelė ......... 6.00.
Telescopic lietsargis ..................... 6.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai ... 22.00.
Puiki suknelei medžiaga ............... 20.00.
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 
3 m........................................... 33.00.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvi
gubo pločio, 3 m.................... 40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 
3 m............................................ 33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 
3 m............................................ 40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 
3 m............................................ 50.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:

1 sv. arbatos — £4.00, 1 sv. neseafės — £6.00, 2 sv.
pupelių kavos — £7.00, 1 sv. šokolado — £3.50, 
40 cigarečių — £2.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti 
£27.00 persiuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy

venančioms žmonoms pensijas .persiunčiame 
palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO. 
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England. Tel. 01 460 2592.

KODĖL ZEBRAI DRYŽUOTI
Pastaruoju metu kai kurie zoologai ma

no, kad juostos zebrų kailyje atsirado kaip 
priemonė, sauganti juos nuo musių cė-cė 
įkandimo, šie vabzdžiai yra miegli'gės ne
šiotojai, dažnai kanda arklius, antilopes ir 
kitus vienspalvius gvyūnus, o zebrų kaž
kodėl neliečia. Anglų zoologai Zimbabvė
je padarė tokį bandymą: įvairias statinai
tes nudažė juodai, baltai ir juodais-baltais 
dryžiais. Prie statinaičių prijungė aukšto 
dažnio elektros srovę ir paslėpė jas krū
muose. Aukšto dažnio srovė užmušdavo vi
sus vabzdžius, kurie tik nutūpdavo ant 
statinaičių. Stebėtojai surinko ir suskaičia
vo visus žuvusius vabzdžius. Paaiškėjo, 
kad ant dryžuotų statinaičių vabzdžiai be
veik netūpė.

Remdamiesi vabzdžių regos ypatumais, 
mokslininkai mano, jog musės cė. cė iš to
lo mato zebrą tik kaip šviesiai pilką dėmę. 
Kai priskrenda arčiau pradeda ryškėti 
juostos, kurios išblaško musių dėmesį lt 
jas suklaidina. u

AMŽIUS — 130 METŲ
'Londono „Sotheby" aukcione už 1320 

svarų sterlingų parduotas dagerotipas 
(fotografija), padarytas prieš 1'30 metų. 
Jame matyti vyriškis, mėšlungiškai įsit
vėręs už rąsto. Dar po akimirkos jis žus, 
nusviestas žemyn ant Niagaros krioklio 
akmenų. Tai atsitiko 1853 metais. Dage
rotipą įsigijo vienas iš Londono muziejų.

UNIKALUS RADINYS
Molio karjere į pieituls nuo Londono ap

tikti dar nežinotos ligi šiol dinozauro rū
šies griaučiai. Jiems — 124 milijonai me
tų. Tai stambiausias Šio šimtmečio pale
ontologinis radinys Anglijoje. Dinozauro 
ilgis 3—4,5 metro. Radinio vieta vis dar 
lankoma 'paslaptyje, ir spaudai apie dino
zauro liekanas paskelbė Britų muziejaus 
atstovas.

Anglas grįžo ii gimitlinę, meta praleidęs 
Australijoje. Sutikęs bičiulį, pasakoja jam 
! risiminimus:

— Puiki šalis! Ten, kur įgyvenau, buvo 
visko, ko tik galima trokšti mano šeimai: 
barų man, rmi'kiv paplūdimių vaikams, 
saulės žmonai ir ryklių uošvei.
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