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SVEIKINAME
DBLS ĮKŪRĖJĄ, JOS PIRMĄJĮ 

PIRMININKĄ IR GARBĖS NARĮ
PETRĄ VARKALĄ 

75 METŲ SUKAKTIES PROGA 
SVEIKINAME IR LINKIME 

ILGIAUSIŲ METŲ!

DBLS IR LN BENDROVĖS
CENTRO VALDYBA

PETRUI VARKALAI 75 METAI
D. Britanijos lietuviams gerai pažįsta

mam Petrui Varkalai gruodžio 2 d. suėjo 
75 metai. Anglijoje jis yra jau nuo 19’35 
m., kada čia atvyko Pieno-Centro reika
lais, padėti tuometiniam Maisto ir Pieno
centro atstovui Kaziui Gineičiui, kuris 
kartu buvo agrikultūros attache prie Lie
tuvos pasiuntinybės.

K. Gineičiui grįžus 'į Lietuvą, 1940 m. 
toms pareigoms buvo paskirtas iP. Varka- 
la.

Petras Varkala dalyvavo lietuviškoje 
veikloje visą karo metą, o po karo, prasi
dėjus imigracijai iš Vokietijos stovyklų, 
jis, su kitais, 1947 metais įsteigė D. Bri
tanijos lietuvių sąjungą ir jai pirmininka
vo iki 1949 m.

Visą laiką liko aktyviu lietuviškos veik
los rėmėju. Nors šio jubiliejaus proga jis 
kiek negaluoja, bet prižadėjo gerai atšvęs 
ti sulaukus 80 m.

To mes vis* jam ir linkime. ZY.

LIETUVOS KUNIGŲ PROTESTAS 
ANDROPOVUI

Turbūt joks kitas pogrindžio laikraštis 
negali lygintis su Lietuvos katalikų baž
nyčios kronikomis. Jos ne tik mus in- 
formoja apie tikrąjį gyvenimą Lietuvoje, 
bet ir užsitarnavo svetimtaučių pasitikė
jimą nuolatiniu patiekimu nesugriaunamų 
faktų.

Pasaulinė spauda dažnai naudojasi ži
niomis iš LKB kronikos. Anglijoje dau
giausia tai daro katalikų laikraščiai. Pas
kutiniame „The Universe“ numeryje yra 
ilgokas straipsnis apie Kaišiadorių vysku 
pijos kunigų protestą Andropov'ui. žinios 
paimtos iš Kronikos Nr. 59 kur taip pat 
buvo atspausdintas kun. Alfonso Svarins
ko laišlkas, rašytas pakeliui į kone, lagerį.

Protestą Andropovui pasirašė 66 (iš 
73) kunigai ir vysk. Sladkevičius, kuris 
tik neser iai gavo leidimą eiti savo parei
gas po 20 metų suspendavimo.

„The Universe“ plačiai atpasakoja ku
nigų protesto turinį. Rašoma, kad Lietu
vos katalikų dvasiškija norėtų palaikyti 
normalius santykius su vyriausybe, kad 
(katalikai laikytųsi teisėtų valstybės įsta
tymų ir kunigai sutiktų dirbti kartu su 
vyriausybe, kovojant su alkoholizmu, šei
mų irimu ir chuliganizmu jaunimo tarpe. 
Bet... įstatymai religiniais reikalais eina 
prieš jų sąžinę. Kunigai negali leisti, kad 
vyriausybė ar pasauliečiai tvarkytų vysku 
piju administraciją.

Tie įstatymai taipgi draudžia kunigams
atlikti savo pareigas, kaip pvz., ligonių ir 
mirštančiųjų lanfkyįmą, vaikų mokymą 
katekizmo ir kita, kas yra būtina kunigų 
pareiga.

Savo proteste kunigai taip pat pažymė
jo, kad tie įstatymai yra priešingi Sovie
tu Sąjungos konstitucijai, Lenino 1918 m.
direktyvoms, Komunistų partijos 1954 m. 
instrukcijoms ir Helsinkio susitarimui.

Sąryšyje su šv. Kazimiero 500 metų 
mirties metinėmis kitais metais (šv. Ka
zimieras mirė 1484 m. kovo 4 d.) ir 600 
metų sukaktimi nuo krikščionybės priėmi
mo Lietuvoje 1987 metais, kunigai patiekė 
astuonių punktų memorandumą, kuriame 
reikalaujama gražinti konfiskuotas bažny 
čias ir pakeisti įstatymus, liečiančius baž
nytinius reikalus.

„The Universe“ toliau rašo, kad kata
likų bažnyčia Lietuvoje veda kovą su al- 
koholozmu, paplitusiu jaunimo tarpe. Ta 
kova truks metus laiko, jaunimui susi
laikant nuo alkoholio vartojimo.

Sakoma, kad alkoholizmas plinta dėl

DERYBOS INDIJOJ
Prieš kelias dienas pasibaigė Indijoje 

vykusi „Britu tautų“ konferencija, ne- 
įnešusi nieko naujo 'į politinę areną.

Konferencija buvo dominuojama šei
mininkės Indijos min. pirm. Indira Gan
dhi ir D. Britanijos min. Margaret That
cher, pastarajai atstovaujant ne tik savo 
šalį, bet ir perduodant vakariečių nuomo
nę anie nusiginklavimą ir santykių įtem
pimą tarp rytų ir vakarų.

Per konferenciją kai kurių šalių vadai 
labai griežtai pasmerkė amerikiečių in
vaziją Granadon, posėdžiaudami Goa, ku
rią Indija jėga atėmė iš Portugalijos prieš 
22 metus. Bet galutinė rezoliucija Ameri.. 
kos nepasmerkė ir buvo nuspręsta pagel
bėti Granadai atsistatyti.

Afrikos šalių reikalaujamas griežtes
nis Amerikos ir Pietų Afrikos pasmerki
mas dėl neišsprendimo Namlbijos klausi
mo, abiem tom šalims Namibijos nepri
klausomybę siejant su Kubos kariuome

ATOMAS LIETUVOJE
„EKSPORTUOJAMI“ ATOMO PAVOJAI

Vis daugiau ir daugiau sovietinių ato
minių elektros jėgainių ir kitokių atomi
nių instaliacijų išdėstoma ne rusų gyvena 
mose Sovietų Sąjungos srityse. To pasiekė 
vidinės Rusijos valdžios ir partijos gam
tos apsaugos grupės. Ilgą laiką šių grupių 
buvo įrodinėjama, kad rusų tauta tesuda
ro tik pusę visų Sov. Sąjungos gyventojų 
ir kad rusai neturėtų būti išstatomi pavo
jui nuo atominio spinduliavimo Ir galimų 
nelaimių. Tad rizikingi tokios rūšies įtai
symai tų grupių nuomone, turėtų būti 
statomi už tikrosios Rusijos ribų.

Laikantis šios linijos, didžiausia pasau
lyje atominės energijos jėgainė pradės 
veikti Ignalinoje, šiaurės rytinėje rusų 
okupuotos Lietuvos dalyje. 6000 megava- 
tų pajėgumo jėgainė bus dvigubai didesnė 
už Brown's Ferry, Alabama, jėgainę, di
džiausią JAValstybėse.

Saugumu, betgi, atrodo rusai nelabai 
tesirūpina. Dviejų lietuvių, žurnalisto Al
gio Rukšėno ir geografo Augustino Idzelio 
tyrinėjimai parodė, kad Ignalinos atomi
nė jėgainė buvo pastatyta be šaldymo 
bokštų. Milžiniški kiekiai karšto vandens 
prateka oro vamzdžius su radioaktyviu 
garu, šaldymo bokštai normaliai tą van
denį atšaldo, neišleidžiant jo į atvirą ap
linką.

Ignalinoje karštas vanduo bus leidžia
mas tiesiai į Drūkšių ežerą, ko neišvengia
ma pasėka bus sunaikinimas gamtinės ap
linkos antrame didumu Lietuvos ežere.

O toliau tas vanduo tekės pro daugelį 
prie Dauguvos esančių Latvijos (gyvenvie
čių, kol pasieks Baltijos jūrą.

Nelaimingo atsitikimo atveju, užterštas 
vanduo tekės tiesiai į Drūkšių ežerą, vie
toje kad pasiliktų šaldymo bokštuose, kur 
jį būtų galima sulaikyti ir kontroliuoti.

Vienintelį viešą įspėjimą apie tokį pa
vojų paskelbė grupė Lietuvos mokslinin
kų, kuriems pasisekė apie tai pasisakyti 
mažo tiražo sovietiniame moksliniame žur 
nale. Jie pareiškė, kad „Ši problema tu
rėtų būti geriau ištirta ir imtasi atitin
kamų žygių, kol dar ne vėlu“.

Į šį mokslininkų kreipimąsi centriniai 
planuotojai Maskvoje nekreipė jokio dė
mesio. Priešingai, Ignalinos jėgainės sta
tyba buvo paspartinta, kad pirmasis re
aktorius būtų paleistas dar prieš galą šių 
metų.

Bridges/Denver Post

to, kad atlyginimai palyginti yra geri, bet 
nėra kur juos praleisti.

Pabaigoje laikraštis prideda, kad Kau
no ir Vilkaviškio administratorius vysku
pas Povilonis savo pastoraciniame laiške 
ragino katalikiškas šeimas išimti kryžius 
iš stalčių ir pakabinti juos garbingoje vie
toje ant sienos. Beveik visos šeimos taip 
ir padarė, baigia straipsnį „The Universe“.

nės atitraukimu iš Angolos, taip pat ne
atsiekė tikslo, M. Thatcher pasiūlius tuos 
reikalus palikti jau dabar esančiai penkių 
vakarinių valstybių grupei, dirbančiai 
Jungtinių Tautų rėmuose.

Įtempir.as tarp rytų ir vakarų valstybių 
galvoms buvo viena iš opiausių temų, kai 
kuriems delegatams reikalaujant smerkti 
Ameriką už nepasisekimą nusiginklavimo 
konferencijų, bet pabaigoje išleistas ko
munikatus kreipiasi lygiai į Sovietų Są
jungą, kaip lt JAV „dirbti link atstatymo 
tikro politinio dialogo tano abiejų šalių.

Artimuose rytuose jaučiamas šioks toks 
ramumas, Yasser Arafatui pastačius 
sąlygas dėl jo atsitraukimo iš Šiaurės Li
bano uosto Tripoli.

Kalbama, kad Sirijos prez. Assad turėjo 
ne apendicito operaciją, bet širdies smūgį. 
Jordano karalius Hussein žada sušaukti 
parlamentą ir vėl įsileisti palestiniečius 
atstovaujančius Izraelio okupuotą vaka
rinį upės Jordano krantą.

ATOMINĖS ENERIGUOS BAIMĖ

Sąryšyje su jau baigiama statyti pirmą
ja stadija atominės energijos elektrinės 
Ignalinoje ir paleidimų pirmojo atominio 
reaktoriaus, atrodo, ir Lietuvoje yra bai
minamasi dėl pasekmių galimos nelaimės. 
Tuo reikalu „švyturyje“ Nr. 21, lapkri
čio mėn. rašoma:

„Ne vien mums — viso pasaulio žmo
nėms žodis „atomas“ visų pirmą reiškia 
baisią jėgą, sunaikinusią du Japonijos 
miestus — Hirosimą ir Nagasaki. Su ato
mine energija susijusi branduolinio gink
lo gamyba, beprotiškos ginklavimosi var
žybos, į kurias pasaulį 'įstūmė imperijaliz- 
mas. Štai dėl ko atminty labiau išlikę pir 
mųjų atominių bombų sprogimo metai, o 
taikiems tikslams panaudoto atomo datos 
mažiau žinomos“.

Toliau tame pačiame straipsnyje džiau
giamasi, kad išsispręs kuro ir transporto 
klausimas (Elektrėnuose elektros gamini
mui naudojamas mazutas yra pristatomas 
geležinkeliu, kasdien atvežant po kelis 
traukinius. Red.). Tęsiama toliau:

„Be to, džiaugdamiesi šviesa, gaunama 
iš Elektrėnų, matome ir vingiuojantį dū
mų šleifą. (Sakoma, kad iš Elektrėnų at
einą dūmai yra priežastimi Vilniaus Vin
gio parko medžių nykimu —- kaip ir kitur 
Europoje, jie yra paveikti „rūgštingo lie
taus“ (acid rain), kuris ir kitose Europos 
dalyse prisideda prie miškų nykimo. Red) 
Atominė elektrinė ir šia prasme yra pra
našesnė. Tai du itin svarbūs faktoriai ato
minės energetikos naudai. Atrodo, tam 
tikslui jau ima veikti ir trečiasis, taippat 
labai svarbus psichologinis faktorius. 
Tarptautinis simpoziumas .Vilniuje, ne 
kartą tartas autoritetingas mokslininkų 
žodis įtikino, kad, jei atomas patikimose 
rankose, jo nėra ko baimintis. Ypač dide
lį dėdes) tarybinių atominių elektrinių dar 
bo saugumui parodė tai, kad šiemet buvo 
įkurta speciali vyriausybinė įstaigą, kuri 
tuo rūpinasi (mūsų pabraukta. Red.)“

Nėra abejonės, kad atominė energija tu 
ri tam tikrus pranašumus prieš naudojimą 
mazuto ar anglies elektros gamybai. Bet 
su tuo yra surišta ir šiek tiek rizikos, ką 
parodė Three Mile Island, JAV 'įvykęs ne
laimingas atsitikimas,nepareikialavęs aukų 
ir neperseniausiai atominių reaktorių ga
myklos avarija Sovietų Sąjungoje, apie 
kurią, kaip paprastai, sovietai smulkes
nių žinių neduoda.

Tad viena problema yra absoliutus sau 
gumas alorninių reaktorių, kita, daug di
desnė, nes jos pasekmės gali tęstis ne ke
lis, bet kelis tūkstančius metų, yra saugus 
sandėliavimas atominio kuro atliekų ir 
radioaktvvių susidėvėjusių reaktoriaus 
‘įtaisymų. Laikini sprendimai tokiam san
dėliavimui yra pakankami, bet ilgalaikiai 
dar turi būti surasti.

Tad pasakymas, kad „autoritetingas 
mokslininkų žodis įtikino, kad (atomo)... 
nėra ko baimintis“ yra tuščias ir nieko ne
reiškiantis. O pareiškimas, kad 
atominių elektrinių saugumui užtikrinti 
yra „įkurta speciali vyriausybinė įstaiga“, 
sukeltų tokį ironišką juoką vakarų prieš- 
atomininkų sąjūdžiuose, kad jis nuskam
bėtų Maskvoje.

Lietuvai elektros energijos dar pakan
ka. Galbūt šimtmečio pabaigoje, pramo
nei ir toliau besivystant panašiu tempu, 
gali prasidėti jos trūkumai. Žinodami, 
kad sprendime pastatyti jėgainę Ignalino
je, lietuviai nedalyvavo, galime tik tikėtis, 
kad atominė bus pakankamai saugi ir kad 
su ja ateinančios socialinės problemos 
(įvažiavimas daugelio kitataučių), per
daug neigiamai nepaveiks Lietuvos gy
ventojų.

A. B.

VLIKO METAI
1983-1984 PASKELBTI VLIKO METAIS

Lapkričio 11-13 dienomis Detroito lie
tuvių parapijos patalpose vyko keturias
dešimties metų sukakties VLIKO seimas.

Seimas buve pradėtas nuo 1980 metų 
tradicija tapusia penktadienio vakarone, 
kuriai pirmininkavo VLIKO vicepirminin
kas tarpoorganizaclniams reikalams Vy
tautas Jokūbaitis. Jos metu visi svečiai ir 
atstovai laisvai kėlė VLIKO-PLB santy
kius, JAV LB/R/ILB klausimus.

šeštadienio ryte įvyko formalus seimo 
atidarymas ir darbo posėdžiai. Pačioje 
pradžioje buvo pagerbti 1943 metų lapkri
čio 25 dienos VLIKO pradininkai, visi bu
vę VLIKO ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkai. Iš buvusių VLIKO pradininkų 
seime dalyvavo du — Balys Galdžiūnas 
ir Bronius Bieliukas, bet trūko Adolfo 
Damušio, Juozo Katiliaus (Vytauto Vai
tiekūno) ir Broniaus Kazlausko (B. Kas
ioj. šeštadienio popietė buvo paskirta la
bai gyvoms temoms Lietuvos atstovo Va
tikane, Stasio Lozoraičio, Jr. pranešimui 
apie nuotaikas Europoje, ir L. Griniaus, 
K. Karvelio, A. Kasiulaičio mintims apie 
VLIKO darbo kryptis ir aktualijas, šiuos 
pranešimus sekė gyvos diskusijos.

Iškilmingo pobūvio metu šeštadienio va- 
Kare Balvs Gaidžiūnas jautriais žodžiais 
gražino apie 250 dalyvių į prieš keturias
dešimt metų buvusio anti-nacinio pogrin
džio darbo laikotarpį. Meninė programa 
buvo išpildyta Detroito dainininkių r labai 
gerai susivokusios „Audinio“ tautinių 
šokių grupės.

Po sekmadienį rytą VLIKO intencija 
atnašautų iškilmingų mišių ir kun. A. 
Stasio jautraus pamokslo, seimo dalyviai 
susirinko baigminiams posėdžiams, ku
riuose buvo svarstomi rezoliucijų pasiūly
mai, išreikštos padėkos seimo rengėjams- 
Rytų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio cen
tro valdyb ų — A. Misiūnui, E. Bulotienei, 
V. Osteikienei ir V. Gurkai.

Seimo dalyviai vienbalsiai nutarė 1983- 
1984 metus paskelbti VLIKO sukaktuvi
niais metais ir raginti visuomenę pasauly
je šiais melais, o ypač Vasario 16 šventės 
progą,skirti kuo didžiausią dėmesį VLIKO 
vykdomam darbui.

Seimo darbo posėdžiuose dalyvavo sve
čiai iš JAV, Kanados, Italijos ir Prancū
zijos. Jų tarpe visą laiką buvo JAV LB 
pirmininkas A. Butkus ir buvęs JAV LB 
pirmininkas V. Kutkus. VLIKĄ atstovavo 
14 grupių (iš 15) su 38 (iš 45) balsavimo 
teisę turinčiais atstovais.

L. Kasiulis

VLIKO ir PLB atstovai gruodžio 17 d., 
susitiks Čikagoje aptarti abieju organi
zacijų pirmininkų, per VI PLB (Seimą, 
pasiekto susitarimo įgyvendinimo reika
lus.

Sekantis VLIKO Tarybos posėdis įvyks 
Čikagoje gruodžio 3 d.

DISIDENTAS LONDONE
RUSŲ RAŠYTOJAS LONDONE

Lapkričio 30 d. Londono Liberalų klube 
įvyko šių metų viduryje į vakarus pasi
traukusio rusų rašytojo ir publicisto disi
dento Georgi Vladimov'o spaudos konfe
rencija.

Savo kalboje ir atsakydamas į klausi
mus, rašytojas išreiškė nuomonę, kad šiuo 
laiku Sovietų Sujungia pergyvena gilią 
ekonominę, socialinę ir moralinę krizę, 
kurią galima išspręsti tik radikaliai pa
keičiant sistemą. Andropov'o „sudrausl- 
minimo“ priemonės neatsiekė tikslo ir 
režimas yra toje pačioje padėtyje, kaip 
buvo Brežnevo laikais.

Jo nuomone, Rusijoje (ne Sovietų Są
jungoje) yra du neorganizuoti sąjūdžiai, 
pajėgūs paveikti sistemos pasikeitimą: 
demokratinis, išreiškiąs žmonių (intelek
tualų) nepasitenkinimą jau 60 metų be
sitęsiančia politine priespauda ir rusų 
partija“, siekianti izoliacionizmo — at
siribojimo nuo ekspansinių tikslų užsieny
je, pirmoje eilėje Kuboje, Afrikoje ir Af
ganistane. Priėjus arčiau p/rie Sovietų 
Sąjungos, rašytojas pareiškė, kad kai ku
rie „rusų partijos“ žmonės galvoja apie 
caristinės Rusijos ribas, kiti apie federaci 
ją, o treti pripažįsta kitų tautų apsispren
dimo teisę. Pati „rusų partija“ ir jos tiks
lai nėra suformuluoti, žodis .partija“ nau
dojamas labai laisvai ir nereiškia langvai 
atpažįstamos organizacijos.

Vladimov'o nuomone, kariuomenė, kuri 
yra nepatenkinta savo role dabartinėje 
sistemoje, ir kurioje daugiausia jaučiami 
izoliaeinnistiniai pasireiškimai, gali būti 
jėga, įvykdanti sistemos pakeitimą.

Konferencijoje dalyvavo visų svarbiau
sių Londono laikraščių korespandentai.

— Maskvos laikraštis „Trud“ praneša, 
kad kai kurie žmonės turi laukti pora me
tų, kol gaus akinius. Paprasti dalykai, 
kaip termometrai, parduodami tik pagal 
receptus.

PASAULYJE
— 181 keleivis ir visa įgula žuvo, kai 

Kolumbijos kelevinis lėktuvas Boeing 747 
nukrito 45 sek. prieš nusileidimą Madrido 
aerodrome. Išsigelbėjo 11 keleivių, tarpe 
jų viena 4 asmenų šeima.

— Olandų policija išlaisvino Heineken 
alaus firmos magnatą Alfred Heineken, 
kuris tris savaites buvo laikomas pagrob
tas ir už kurio išlaisvinimą jo firma su
mokėjo apie 12 mil. dolerių. Suareštuoti 
24 vienos šeimos nariai, bet kol kas buvo 
rasta tik dalis pinigų.

— Plėšikų banda iš Londono areodro- 
mo pavogė tris tonas aukso, kuris turėjo 
būti pasiųstas 'į Tolimuosius rytus.

— Bangladesh vyriausybė įsakė 18 so
vietų diplomatų apleisti šalį dėl per di
delio jų skaičiaus ir kišimosi į vidaus rei
kalus.

— 36 m. žudikas Robert Sullivan buvo 
užmuštas elektros kėdėje po 10 metų būvi 
mo mirti pasmerktųjų celėje. Paskutinių 
valandų apeliacijos ir popiežiaus prašy
mas pasigailėti buvo atmesti.

— Kariuomenės perversmas „geriausia 
viltis Rusijai“ rašo Londono „Daily Tele
graph" po Vladimov'o spaudos konferen
cijos Londone.

„Vienintelė išeitis Rusijai“ yra kariuo
menės perėmimas valdžios, — rašo Angli
jos dienraštis „The Guardian“ po tos pa
čios konferencijos, pridėdamas, kad tarp 
vidutinio rango karininkų sklinda 
demokratinės idėjos.

— Šiais metais buvo susekti 8 atominių 
bombų bandymai Sovietų Sąjungoje. Du 
■laike paskutiniųjų 10 dienų. Pereitais me
tais tokių bandymų buvo 6.

LAKŪNUI 1 MIL. AUKSU
28 metų komunistinės Kinijos laivyno 

aviacijos lakūnas su MiG-17 lėktuvu at
skrido į Taiwan'o sostinės Taiipeh tarptau 
tinį aerodromą. Prieš nusileidžiant lėktu
vo kuro tankai buvo jau beveik tušti ir 
lakūnas buvo pasiruošęs iš lėktuvo iššokti.

Skridime jis buvo sutiktas 3 Taiwan'o 
naikintuvų, kuriems sparnais parodė savo 
norą pabėgti. Jis buvo jų palydėtas i 
Taipeh.

Pagal jau seniau padarytą Taiwan'o Ki
nijos vyriausybės pažadą lakūnas gaus 1 
mil. dolerių vertės aukso.

BRITAI ISPANUOS KALĖJIME
Daily Telegraph (XI.24) pranešė, kad 

Ispanijos vasarvietėje netoli Gibralta
ro, policija suėmė tris Britanijos piliečius, 
kurie yra kaltinami narkotikų kontraban
da. Tarp suimtųjų buvo 26 m. amžiaus 
David Mikalauskas, įstaigos vedėjas iš 
Doncaster'io. Sakoma, kad jie atplaukė 
guminiu laivu į pliažą netoli Algeciras.

Policijai jie pasakė, kad hašišą pirko 
Maroke ir ruošėsi jlį vežti į Angliją.

Čikaga
Atrodo, kad miesto centre Algimanto 

Kezio vadovaujama „Galerija“, kur ruošia 
mos lietuviškų meno kūrinių parodos, del 
per aukštos nuomos, žada užsidaryti.

JACHTOS VADOVO ŽMONA — 
LIETUVAITĖ

Visa Australija, įskaitant ir lietuvius su 
didžiausiu įdomumu sekė Amerikos Tau
rės jachtų varžybas, kurios vyko prie 
Rhode Island, netoli New Yorko. Pirmą 
kartą, po 132 metų šios taurės varžybų, 
taurę laimėjo australų jachta, kurios va
dovo „skipper" inž. John Bertrand žmona 
yra Melbourne lietuvaitė Rasa Padgursky- 
tė. Iš septynių baigminių varžybų, austrų 
larns pralaimėjus pirmąsias tris varžybas, 
jie įstengė atsiekti laimėjimą 4-3, kas vi
są Australiją, nuo ministerio pirmininko 
iki gatvės šlaviko sukėlė ant kojų. Po 
iškilmių, jachtos įgula buvo priimta Ame
rikos prezidento Reagan Baltuosiuose Rū
muose. o grįžus namo į Australiją, jis bu
vo sutikti kaip didžiausi šio krašto hero
jai. Sekančios varžybos dėl šios taurės 
vyks Perth'e Vakarų Australijoje.

D

GAJAUSKIENEI IR SKUODIENEI 
UŽDRAUSTA GAUTI SIUNTINIUS
USSR News Brrjf (Briuselis, rugsėjo 

15) praneša, kad Irenai Gajauskienei Ir 
Irenai Skuodienei uždrausta gauti siunti
nius iš užsienio. Sovietų valdžia pasiuntė 
užsienio siuntinių filmoms politkaliniu, ir 
jų šeimos narių sąrašą su instrukcijomis 
nepriimti jiems adresuotų siuntinių.

(ELTA)

Lietuvoje mylimai mamytei mirus, 
VINCENTAI PANZERIENEI IR 

VISAI ŠEIMAI 
reiškiame kuo giliausią užuojautą ir 

kartu liūdime 
V. J. Suites ir O.L. Vilčinskai
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1613 metų Lietuvos žemėlapis
Jurgis Zaikauskas

Nors jau praėjo 370 metų nuo kunigaikš 
čio Mikalojaus Kristupo Radvilos „Na
šlaitėlio rūpesčiu ir lėšomis, išspausdinto 
Lietuvos žemėlapio, bet kartografijos is
torikai dar vis atranda naujų žinių ir ap
linkybių kuriose jis buvo išleistas. Paga
liau lietuviai pradėjo rodyti susidomėji
mą šiuo kartografiniu šedevru, kuris yra 
didžiulis Lietuvos kultūros paminklas. 
Štai Melbourne, lingvistas Antanas Ba
kaitis peržiūrėjęs lotynų kalba Lietuvos 
aprašymą žemėlapyje, studijoje „Neues 
zur Litauenkarte des Fuersten Nikolaus 
Christoph Radvilas“ teigia, kad, dėl origi
nalių (brėžinių žemėlapiui pagaminimo 
Lietuvoje, jis yra Lietuvos kultūros dova
na vėlesniojo renesanso Europos karto
grafijai. Neperseniausiai Vilniaus radijas 
ir televizijos stotis atpasakojo žemėlapio 
atsiradimo istoriją ir svarbą kartografi
joje. Tačiau yra daug ginčų ir nesusipra
timų dėl žemėlapio kilmės ir autorystės. 
Pirmiausiai, lenkai daug rašė apie žemė
lapį ir priskiria Jį savo kultūriniams ir 
moksliniams laimėjimams. Jis spausdina
mas ir išvardinamas visose lenkų karto
grafijos knygose ir leidiniuose. Yra ir 
eilėraštis, parašytas žemėlapio grožiui ir 
svarbai išryškinti. Kitas ginčas yra su
sijęs su kunigaikčio M.K. Radvilos moksli
nio ir praktiško darbo įnašu rengiant šlį 
žemėlapi.

žemėlapis, priimtas vadinti „Radvili- 
nlu“, savo dydžiu (1070 mm x 820 mm) 
tikslumu ir menišku apipavidalinimu pra
nešė netik iki tol išleistus, bet ir per se
kančius 150 m. išleistus žemėlapius.

Kiti kartografai naudojosi jo info- 
macija leisdami Lietuvos arba šiaurės 
Europos regiono žemėlapius. Radvilinio 
žemėlapio išlikusi yra tik viena kopija, 
saugojama Upsalos miesto universiteto 
bibliotekoje.

M.K. Radvila buvo didelis meno mėgė
jas ir tipingas humanizmu pagrįsto re
nesanso kultūros epochos atstovas. 1582 
metais jis kaip piligrimas lankėsi šventoje 
žemėje, Lietuvoje ėjo svarbias valstybines 
pareigas, dalyvavo karuose prieš Maskvą. 
M.K. Radvila būdamas giliai suinteresuo
tas menu, mokslu, politika ir religija, 
spietė apie save gabius žmones ir pagel- 
bininkus. Tokiu buvo grafikas, graveris 
Tomas Makauskis, vienas iš centrinių ir 
svarbiausių M.K. Radvilos pagellbininkų, 
dirbusių prie žemėlapio parengimo. T. 
Makauskis buvo vilnietis ir iliustravimo 
mene įgudęs meistrąs. Lenkų istorikai, ku 
rie galvoja, kad T. Makauskis vaidino tik 
mažą vaidmenį Radvilų tarnyboje ir, kad 
jo gabumai buvo apriboti graverio amatu, 
užmiršta apie Tomo Makauskio panorami 
nius Nesvyžiaus, Olykos, Klecko, Vilniaus, 
Kauno ir Trakų vaizdus. Prie šių, dar rei 
ketų pridėti grafiko Žibunto Mikšio, Bi- 
bliotheque National atrastus iki šiol neži
nomus, Tomo Makauskio Vilniaus miesto 
vaizdus, ovalinėje formoje.

Pagal naujai paskelbtus prof. K. Buc- 

J. Rasa

KERMOŠIUS
(Apysakos Fragmentas)

(Pabaiga)

Ji parodė ranka į porinį vežimą, pačiame tur
gaus pakraštyje, kuris buvo apstotas pirkėjų. Mat, 
be medaus turėjo dar ir obuolių tokių didelių, 
kaip gero vyro kumštis.

— Medaus? — nustebo vyras. — Dar ko išsi
galvosi dešros parijus!

— Taigi — medaus! Nieko skanesnio namie 
ir neturim, ar susirgus, ar žmogui užėjus, nėra ką pa
duoti. Andai nuvažiavau pas tetą Jarienę, tai pa
vaišino medum su agurkais. Ir skanu, ir šiokia to
kia permaina. Ogi medus tinka, ir prie šviežio sū
rio.

— Susirgus tai tau nereikės medaus. Kai aną 
žiemą sirgau plaučių uždegimu, atsimeni, negalė
jau nieko praryti.

— Plaučių uždegimą medum nepagydysi, bet 
jei vaikai suserga kaklais — tai medus geriausias 
vaistas. O mūsų Petriukas kas žiemą kaklu serga. 
Kad tik kiek nušąla — žiūrėk ant rytojaus jau ir 
sprengsi.

— Nieko nebus, medui pinigų nėra, — užkirto 
balsiai vyras, net jo šlakuotas veidas paraudo. — 
Juk žinai, kad pavasarį reiks dar vieną arklį pirkti. 
Žemės be arklio neišarsi, o be medaus, ačiū Dievui, 
išgyvenom iki šiol, gyvensim ir toliau.

— Tu arklį pirk pardavęs veršį ar aviną. O 
aš už žąsis pasidariau kiek pinigų — tai nusipirk
siu medaus. Iki šiol dar nesu pirkus, tai dabar tik
rai nusipirksiu. Tau vaikai nerūpi, o aš juos turiu 
žiūrėti, kada sveiki ir kada serga. Skarelės šiandien 
nepirksiu, bet medaus tai bus, — užsispyrusiai prie
šinosi žmona.

Ji nulipo nuo vežimo, suvyniojo likusį galą 
dešros į skarelę ir pakišo po sėdyne. Vyras užsirū
kė pypkę, numovė žiupčių arkliui nuo galvos, nes 
tas jau buvo baigęs avižas, ir piktai dėbčiojo į žmo
ną.

— Kas tau įlindo į tą tuščią makaulę! Užsima
nė, ko nė kiaulė neėda. Sakiau, kad nepirksi ir tiek!

zeko davinius, tuo pačiu metu, Lietuvos- 
Lenkijos karališkasis kartografas Matth
ias Strubicz ruošė Lietuvos žemėlapį, ku
rį, kaip jis pats laiške Valstybės Kancle
riui rašė, užsakė „Pagal Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės ponų tarybos pasisa
kymus ir nurodymus“. Taigi paaiškėja, 
kad D.L.K. Ponų Taryba užsakė žemė
lapį ruošiantis karui su Maskva, čia rei
kia pažymėti, kad Lietuvos kariuomenei 
vadovavo Mikalojus Radvila „Rudasis“. 
Prof. K. Buczek'as tokiu būdu samprotau
ja, kad Radvilinio žemėlapio pagrindinis 
autorius buvo Matthias Strubicz.

Deja, šiai hipotezei nerandame pagrin
dų, o išlikusiame M. Strubicz žemė
lapyje randame didelių klaidų ir netiks
lumų. Be to „Magni Ducatus Lithuanlae, 
Livoniae E Moscoviae Descriptio* yra ka
rinio pobūdžio informatyvus žemėlapis pa
gamintas mažame mastelyje, be dienovi
džių ir meridijanų tinklo.

Turbūt nėra abejonių, kad tikrasis Rad
vilinio žemėlapio darbų vadovas buvo M. 
K. Radvilas. Tai įrodo jo laiškas, rašytas 
nežinomam asmeniui 1597 metais, štai 
dalis to laiško:

„...dėkoju, kad buvote toks geras ir 
atsiuntėte Dniepro upės, apylinkės Ir apy
linkių vietovių ir upių brėžinį. Įvertinu 
Jūsų, taip kruopčiai atliktą darbą: jei dar 
iki šiol neišmatavote nuotolius mylėimis, 
tai išpildysime tada, kai gausime iš Jūsų 
visus duomenis, reikalingus žemėlapio nu- 
braižymui. Kaip minėjau, nusiunčiau 
žmogų į kai kurias sritis su skubiu užda
viniu: išvardinti vietoves ir padaryti nuo
tolių matavimus. Jums pranešiu tik jam 
grįžus, ir tada, su Jūsų pagelba ir -pagal 
bendrą norą, mes pradėsime su Viešpa
ties pagelba, šio mūsų visų uždavinio 
baigiamuosius darbus. Aš jau išklojau 
Dniepro upės tėkmę su jos nuotoliais, bet 
Horodičlo ir apylinkių nubraižymas turė
jo būti atidėtas dėl informacijos stokos. 
Aš laukiu, tam tikrų žmonių, kurie žino 
apie tai (Horodičių), ir tada viskas bus 
pažymėta. Jeigu kada po šv. Velykų Jums 
būtų patogu ir būtumėte toks malonus, at
važiuokite pas mane lį Nesvyžių. Tada 
galėsime perkalbėti reikalus... ir tada ga
lėsime paskubinti mūsų uždavinio užbai
gimą. Tuo tarpu, jei dar nebūsite išvykęs 
į seimą, grįžus mano žmogui, atsiųsiu j>į 
su pranešimais pas Jus. Dėl sveikatos i 
seimą turbūt nevažiuosiu, nebent, jei Die
vas duos, nuvažiuosiu į seimo pabaigą...“

Žemėlapio brėžinys buvo užbaigtas apie 
1609 metus ir Tomo Makauskio nuvežtas 
į Amsterdamą, kur olandas meistras Hes- 
sel Gerard išgraviravo ant varinės plokš
tės. žemėlapi Išleido garsus kartografas 
Janssonius. Apie tai liudija užrašas žemė
lapyje: „Amsterodami Excudebat Gurlhel- 
mus Janssonius sub Si'gno solarij Deau- 
rati. Anno 1613“. Ir po kartušu prirašyta: 
„Sculptum Alpud Hesselum Gerardum“.

Žemėlapis apipavidalintas su 50 mm 
pločio frizu iš balto ornamento ant juodo 

— užriko taip garsiai, kad už penkių vežimų žmo
nės pasirengę išvažiuoti, sužiuro į tą pusę.

Moteriškė išsiėmė iš sijono kišenės mazgelį, 
atrišo, pavartė — tai buvo jos pinigai už žąsis. Su
siskaitė ir, pasirengusi nueiti, dar pasakė:

— Nupirk vaikams po riestainį, o aš einu prie 
medaus. Ko gero, besiginčijant ir tą išpirks!

— Gumbą į kaktą gausi, ne riestainį! Tu eini 
prie medaus, aš einu pas Maušą! — piktai užrėkė 
vyras. — Ir greit nelauk!

— O ko pas Maušą? ■— nustebo boba.
— Ne tavo reikalas! Tavęs nepasiklausiu, kada 

eiti ir ko! — Apsisuko ir nuėjo.
—Petrai palauk! Neik, Petreli! — šaukė žmo

na. — Kad jau peklą keli — nepirksiu. Einu, nu
perku vaikams po riestainį ir važiuojam namo.

Jos balse jau girdėjosi ne užsispyrimas, bet 
graudingas prašymas.

Bet Petras nebeklausė. Ėjo tiesiai Maušo krau
tuvę. Ant laiptų susitiko išeinančius pažįstamus, pa
sisveikino nuveždamas kepurę ir pranyko už durų. 
Išėjusieji jau buvo linksmi. Veidai paraudę, vienas 
jau svirduliavo — aiškiai matėsi, kad buvo nugėręs.

— Vėl tas žydas parka girdo žmones, — pik
tai šnekėjo sau viena pasilikusi moteriškė. — Sa
ko, kartą kažkas buvo miliciją užrodęs, ir jam už
draudę pardavinėti degtinę. Bet dabar vėl... Matyt, 
papirko miliciją... ir sauvaliauja sau drąsiai...

Atsiskaitė dvi markes ir nuėjo pažiūrėti prie 
stalų, ką vaikams galėtų nupirkti.

Elzė išėjo iš bažnyčios kone paskutinė. Buvo 
įsitraukusi į giedojimą ir nenorėjo nutraukti, kol dar 
giesmės girdėjosi. Buvo ne tik dainininkė, bet ir 
giesmininkė. Jai kad tik šaukti. Kažkur buvo girdė
jusi, kad giedodama gali balsą išlavinti ir pasidary
ti tokia kaip tas vargonininkas. Tas, kai užrėkdavo, 
tai visus giedorius perviršydavo, nors jų būtų ir 
šimtas. Tai bent balsas! Jei ji tokį balsą turėtų, tai 
eitų per visas bažnyčias giedodama, būtų giedorka 
apylinkėje.

Elzė buvo tokia nuo pat mažų dienų: ji norėjo 
kuo nors pasižymėti, išsiskirti iš kitų. O kuo tu 
vargšas žmogus gali išsiskirti iš tos minios sodiečių, 
kurie tik kniso žemę taip kaip ji, ir nieko daugiau 
nežinojo, tik darbą. Nebent labiausiai suskirdusio
mis rankomis. Tuo Elzė tikrai pasigirti galėjo. Jos

fono, užtrauktas ant drobulės, viršuje ir 
apačioje įdėtos apvalios lazdelės, šonuose 
kabo franžai. Žemėlapis susideda iš tri
jų dalių:

1. Lietuvos žemėlapis 710 mm ilgio 
ir 730 mm pločio

2. Dniepro upės išklotinė, apimanti 
plotą nuo Čerkasų iki Juodųjų jūrų.

3. Lietuvos aprašymas lotynų kalba.
Žemėlapyje dominuoja antgalvis para

šytas lotynų kalba.
„Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos ir 

kitų gretimų sričių aprašymas. Šis veika
las išleistas rūpesčiu ir lėšomis Jo Ekse- 
lencijos šviesiausio Kunigaikščio ir Pono 
Mikalojaus Kristupo Radvilos, Olykos ir 
Nesvyžiaus Kunigaikščio, Šventosios Ro
mos Imeperljos Kunigaikščio, Sydloveco 
ir Miro grovo, Šventojo Karsto Ordino 
Kavalieriaus“.

Turtingą gerai komponuotą kartušą, 
vainikuoja Lietuvos valstybės herbas — 
Vytis. Viduryje ženklų paaiškinimai su 
miniatūrir.lais miesto ar kelių namų vaiz
dais, kurmis, kartu su specialiais ženklais, 
norėta pavaizduoti žymimos vietovės dydį 
ir svarbą.

M.K. Radvilai rūpėjo parodyti Lietuvos 
kraštą net tik geografiniai, bet ir istori
niai, pridedant prie vietovių atitinkamus 
užrašus. Pvz., prie Kernavės miestelio 
randame užrašą — Kiernow primum M. 
Duci Lith. domicilium (Kernavė pirmoji 
D.L. Kunigaikščio gyvenvietė). Kitas 
prierašas, specialioje vinjetėje paaiškina, 
kad Lietuva anksčiau buvo dar didesnė 
negu dabar:

„Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
sienų atvaizdavimas (sinium). šis ženklas 
su uždėtais taškais rodo D.L.K. senovines 
sienas, o tuo pažymimos tos pačios Kuni
gaikštystės naujos sienos. Kur tose pačiose 
vietose abu ženklai sutampa (kaip turima 
prieš akis), tai ten yra senosios ir nau
josios sienos".

Prie Vitebsko miesto žemėlapyje ran
dame tokią pastabą:

„Vitebskas yra saugiausia visos Lietu
vos tvirtovė prieš maskivėnus“.

Tarp Vitebsko ir Smolensko miestų 
randame piešinėlį su raitininkais, kovo
jančiais tarp savęs ir tokį užrašą:

„Masikvėnai puola, lietuviai sulaiko ir 
atremia“.

Kiti paaiškinimai žemėlapyje skamba 
daugiau kaip vietovės aprašymai: Pavyz
džiui:

„Podlesia, kitų — Polesia, arba kaip 
vietiniai gyventojai vadina — Polesio, yra 
Lietuvos dalis. Sritis, greta Volulnės, 
miškuota ir pelkėta. Nuo to ir pats vardas 
kilo. Joje apstu medaus ir žuvies, jog vi
sos gretimos sritys minta iš jos išvežto
mis žuvimis, kurios, išdžiovintos ore ir 
vėjuje, skiriamos pardavimui“.

Kita pastaba vinjetėje skamba lyg tai 
atsiprašymas dėl netikslumų:

„Palankiam skaitytojui. Didžiajai Lie
tuvos Kunigaikštystei priklausančias sri
tis (sekdami kitų geografų papročiu) ne 
taip jau aiškiai šiame žemėlapyje išdėstė
me, kaip pats dalykas reikalavo, bet Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos senosios 
ribos visai tiksliai pažmėtos. Todėl ne

reikia stebėtis, jei įmyliu ilgiai, kurie čia 
pažymėti, kai kur neatitiks tikrenybės. 
Ši klaida susidaro dėl kelio kreivumo ir 
mylių nelygumo, nes lietuviškos mylios di 
desnės už lenkiškas, o rusiškos ir Podo
lės — didesnės už lietuviškas“.

Dniepro upės išklotinė užpildo dešinę 
žemėlapio dalį. Ji padalinta į dvi juoste
les ir vaizduoja Dniepro upę nuo čerka
sų iki Juodųjų jūrų. Kodėl žemėlapio au
toriai pavaizdavo Dniepro upę taip gar
bingai, didesniu masteliu, su istoriniais 
užrašais ir geografiniais paaiškinimais?

Atsakvmą randame didelėje, angeliukų 
prilaikomoje ornamentuotoje vinjetėje su 
šiuo paaiškinimu:

„Skaitytojui. Labiausiai du dalykai ver
tė mus pridėti prie savo žemėlapio Dnie
pro tėkmę. Pirmiausiai noras parodyti šios 
upės ilgį, kadangi be Dunojaus ir Volgos 
(kuri atrodo, kad tik jos šaltiniai yra Eu
ropoje, o pati upė esanti Azijoje), Euro
pa ilgesnės ir didesnės uipės neturi. Antra, 
noras parodyti senosios D. Lietuvos kuni
gaikštijos ribas, pač D. kunigaikščio Vy
tauto laikais. Vytautas turėjo daug kovų 
su totoriais. Norėdamas išplėsti savo val
džią ir toliau atstumti priešą, jis pasistatė 
ir sustiprino kai kurias tvirtoves, kurių 
dabar tik griuvėsiai tebeliko. Dniepro tėk
mės šiame žemėlapyje toliau nepratęsia- 
me, nes tuomet būtų tekę laibai išplėsti 
mūsų' žemėlapį ir įdėti dalį Vengrijos, Mol 
davijos, Tramsilvanijos ir Valakijos. Skai
tytojui bus naudinga sužinoti tos šalies 
padėtį. Šalis yra turtinga laukais ir žvėri
mis, bet, dėl nuolatinių skitų užpuldinė
jimų, apleista. Skitai visuomet trokšdami 
tos šalies turtų, kai kada, nuvykę už čer
kasų, naikina Voluinę, grobia ir ima daug 
žmonių į nelaisvę. Jiems, grįžtant su gro
biu, jei tik juos pastebi plaukiant uipe, ka
zokai pastoja kelią ir atima grobį“.

Čia iškyla žemėlapio autorių noras pa
sigirti, kad Lietuvoje randasi viena iš 
didžiausiu Europos upių ir parodyti Vy
tauto laikų Lietuvos sienas. Iš tikrųjų, 
Dniepro upė Vytauto laikais buvo pre
kybinis kelias !į Juodąją jūrą ir Mažuosius 
Rytus Ir net turėjo vardą — „Velykaja 
doroha Vytovtovaja“ (Dydysis vytautinis 
kelias), šalia Chersono miestelio ant 
Dniepro upės randame tikrą paaiškinimą 
ir upės reikšmę:

„Balneum Vitoldi“, tai „Vytauto pirtis“, 
kur dėl griežtos kontrolės ir muitų, mui
tinė įgavo pirties-maudyklos vardą ku
ris ir po 200 m., M.K. Radvilos laikais, 
dar buvo išlikęs.

Nepaprastai vertingas ir įdomus yra 
Lietuvos aprašymas, kuris žemėlapyje už
ima apatinę dalį, štai aprašymo vertimas: 

„PALANKIAM SKAITYTOJUI“
Klek galint uoliau aprašant Didžiosios 

Lietuvos Kunigaikštystės geografinį že
mėlapį pasirodė, kad reikia ši tą pridėti 
apie šią šalį ir jos žmonių papročius, kad 
užkirsti kelią (įvairių autorių raštams ir 
nuomonėms, kurie savo knygose apie šią 
šalį pripasakojo daug ką neteisingo, ką 
mes, stengdamiesi visa tai aprašyti suži- 

Inojome ir pamatėme, kad jų raštuose 
daug kas re tik kad neatitinka tikreny
bės, bet yra net jai priešinga.

rankos, didelės ir kietos, visada būdavo suskirdu
sios. Jeigu ji pasidarytų giedorka — čia jau kitas da
lykas, širdį maloniai glostantį pasitenkinimą keliąs. 
Visi stebėtųsi: „Žiūrėkit, čia eina Pleškytė, žinot, 
ta dainininkė, kuri vestuvėse ir laidotuvėse dalyvau
ja, mat, balsą turi be galo gražų ir stiprų! Tai mer
gina !Tai bent balsas!'1

Besvajodama apie sunkiai pasiekiamą garbę ji 
nė nepajuto, kaip atsidūrė turguje. Vežimai jau bu
vo išretėję, ir pasidairiusi, ji pamatė, ko nesitikėjo: 
tėvą su Vincuku ant ratų besėdinčius. Ir bėroji ku
melaitė buvo dar neškinkyta, ji ramiausiai ėdė do
bilus.

Kai ji prisiartino, tėvas šnekėjo su kažkokiu 
nepažįstamu jaunu vyru, o Vincukas valgė dešros 
galą su pyragu, užsigerdamas lemonadu. Palaukusi, 
kol nepažįstamasis nuėjo, užkalbino tėvą:

— Maniau, kad tetuks į namus nuvažiavai. 
Bažnyčioj per mišparus įprastoj vietoj nemačiau, 
galvojau, kad anksčiau išsirengei. Dabar, kaip žiū
riu, gausiu ir aš parvažiuoti.

— Ne, — užtrenkė tėvas, — aš dar greit neva
žiuosiu. Laukiu vieno kito žmogaus, mat, tokie rei
kalai atsirado...

- Oh!.. — nustebo Elzė ir pažvelgusi į tėvo 
nei šiokią, nei tokią veido išraišką, susigriebė ir pri
dūrė: — Gerai, tetuk, tamsta neskubėk. Man bus 
įdomu pėsčiai pareiti, tiek daug pėsčiųjų ant kelio...

— Ja... Taip bus geriausia. Tu eik, padėsi Ja
ninai su gyvuliais apsidirbti, jei aš užtrukčiau... — 
pasakė tėvas.

— Nesirūpink namais, tetuk, mes susitvarky
sim!

Ir pasikėlusi kiek padelkas, kad nesupurvintų 
naujitelaitį sijoną, patraukė namų link.

Pleškys dar gerą valandą lūkuriavo su savo ve
žimu. Sulaukė dar keletos pirkėjų, ir to jam užteko. 
Kiek turėjo bonkų atsivežęs, visos išėjo. Saulei lei
džiantis važiavo sau namo ir galvojo:

— Čia tau ne druska ir pipirais targavoti. Par
davei bonką — jau ir yra šis tas. šiandien uždirbau 
du šimtu markių, o kai parduosiu, kiek dar namie 
liko, bus vėl šimtinė su virš.

Čia jis patenkintas nusišypsojo, uždrožė ku
melaitei botagu ir pralenkęs lėtai judantį vežimą, 
nudardėjo namų link.

KAS NAUJO?
K. BARĖNO KNYGA

Čikagos „Draugo“ spalio 22 d. mokslo 
meno ir literatūros priede Pranas Visvy
das patiekia ilgą Londone gyvenančio ra
šytojo Kazimiero Barėno naujausios kny
gos „Beragio ožio metai“ įvertinimą.

Visvydas rašo: „...savo romane išeivijos 
rašytojas,'nevaržomas partinio kryptingu
mo, išlaiko blaivią pusiausvyrą, rašo drą
siai, nepataikauja nei vienai, nei kitai 
pusei. Maždaug teisingai atkuria praeities 
vaizdą. Nevynioja dalykų į vatą. Liaudies 
rupia buitimi užakcentuoja savo herojų 
svarbiausią troškimą — iš karo griuvė
sių ir iš paveldėto imperinės Rusijos skur 
do pakilti į šviesesnę ateitį.“

KNYGOS VERTINIMAS?
„Pergalėje“ Nr. 11, vietoj kad įvertinti 

K. Barėno naujausią knygą, „Beragio 
ožio metai“, V. Kazakevičius polemizuoja 
su „Draugo“ kultūrinio priedo nepasi
rašiusiu korespondentu, turėjusiu pokalbį 
su K. Balėnu.

V.K. nežinomo korespondento klausi
mams pakartoti skiria maždaug keturis 
kart daugiau vietos, nei Barėno atsaky
mams ir rašo:

„(autoriui, kuris) per karą dėl sudėtin
gų priežasčių atsidūrė svetur ir savo liki
mą susiejo su antitarybine emigracija, 
sunku 1940 metų tarybų valdžios atkūri
mo įvykius Lietuvoje objektyviai aprašy
ti ir vertinti: jis nori pateisinti senosios 
santvarkos išnaudoto ir skriausto eilinio 
žmogaus emigracinį pasirinkimą...“.

„(Autorius) ikikarinio Lietuvos kaimo 
buitį, žmones ir santykius vaizduoja realis 
tiškai, vadovaudamasis socialinės teisybės 
ir humaniškumo principais, laikydamasis 
kritinės lietuvių literatūros tradicijos“.

V. Kazakevičiui, matyt, yra svetimas 
„investiguojantis žurnaiizmas“, nes jis da
ro išvadas, kad korespondentas „kalba 
redakcijos vardu ir dėsto buvusių Lietu
vos šeimininkų pretenzijas“, priversda
mas Barėną „gintis“.

LYNES
Palyginus su JAV anglų kalba leidžia

mu „Bridges“ ir Perth'e, Australijoje iš
einančiu „Kas naujo“, Lynes sudaro įspū
dį gerai apgalvoto ir techniškai paruošto 
laikraščio vaizdą. Pavėluotą šio numerio 
išleidimą ;r perdaug neištaisytų klaidų, 
redaktorius ilgokame vedamajame, ne vi
sai teisingai, bando užmesti atsilikusiai 
„Nidos“ spaustuvės technikai ir jaunimo 
laikraščiui duodamam žemam pirmumui.

Daug vietos skiriama šįmet JAV ir Ka
nadoje įvykusiam PLB Jaunimo kongre
sui, talpinant dviejų jo dalyvių įspūdžius 
ir suvažiavimo įvertinimą.

Paminimi Mažvydas ir „Aušra“, lietuvių 
Helsinkio grupė. DBLJiS organizaciniai 
reikalai ir keletas ilgų skaitytojų laiškų 
taip pat ame vidinę sąjungos tvarka.. O 
apie ateitį?“ — Jei norite sužinoti daugiau 
ateikite į DBLJS planuojamą keliaujantį 
„pasirodymą“ (show)...sekantį pavasa
ri (!).

LYNES, Nos. 32-33 November, 1983. Red. 
V. Puodžiūnas, A. Vilčinskas. Anglijoje 
£2.00 metams už 6 numerius, Europoje 
£3.00. užjūriuose £4.00 oro paštu. Adresas 
tas pats, kaip ir „Euroipos lietuvio“.

DOKUMENTINIS FILMAS APIE 
„PABALTIJO TRAGEDIJĄ“

IHF (International Historic Films) ben 
drove savo 1983 m>. kataloge pristato 15-os 
dalių dokumentinį filmą dviejose video 
kasetėse, pavadintą .The Baltic Tragedy 
(Pabaltijo Tragedija). Filmas sudarytas 
iš 1939-1940 metų vokiečių, sovietų, latvių, 
anglų ir amerikiečių dokumentinių kadrų 
negatyvų, kurie buvo perfotografuoti, 
chronoligiškai išrikiuoti, ir papildyti trum 
pais pavadinimais. Pirmoji dalis, „Mano 
Latvija“, vaizduoja palaipsnį Pabaltijo 
valstybių užėmimą 1939-1940 metų bėgyje. 
Ištraukos iš vokiečių karo metų dokumen
tinių filmų rodo kovas prie Lietuvos sie
nos, Kauno užėmimą, besitraukiančios so
vietų armijos nukankintus ir nužudytus 
pabaltiečius, Kauno evakuaciją, kovas 
Latvijoje ir Estijoje. 1944 m. liepos mėne
sio sovietinė filmo kronika rodo raudon
armiečius, atakuojančius Vilnių. 1949 m. 
pagamintas amerikiečių filmas apžvelgia 
pabaltiečius DP stovykloje, Vakarų Vokie 
tijoje.

Šio filmo aprašymas IHF kataloge pasi
žymi savo tikslumu ir palankumu pabal- 
tiečiams. Rašoma, kad „nepaisant karo 
metais JAV-ių ir Anglijos padarytų pa
žadu, Pabaltijo valstybės buvo prievarta 
paverstos sovietinėmis respublikomis, ir 
tebėra sovietų okupuotos... Pavergtų Pa
baltijo tautų... tragedija yra dramatiškas 
pavyzdys, kaip kenčia mažos tautos, ku
rių suverenumas šiandienos nepramato
mame ir nuolatos besikeičiančiame pa
saulyje tapo nurašytas į nuostolius“. Taip 
pat paminima, kad daugelis filme rodomų 
benamių pabaltiečių „eventualiai atrado 
naujus namus JAV-ėse“.

Garsinis dviejų kasečių ir 148 minučių 
ilgumo filmas kainuoja $129.00. Adresas: 
P.O. Box 29035, Chicago, Illinois 60629.

(ELTA)

JAU PATS LAIKAS „EUROPOS LIETU
VIO“ SKILTYSE PASVEIKINTI SAVO 
DRAUGUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ PROGA, TIK UŽ .£5.00 JŪSŲ 
SVEIKINIMAS PASIEKS VISĄ PASAU
LĮ!
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TAUPYKIME...
Sovietų Sąjungoje visą laiką vyksta 

kokios nors akcijos: akcija rinkti „maku- 
latūrą“ (surinkti seną, jau sunaudotą 
popietį), pristatyti „tarą“ (įbonkas ir ki
tokį stiklą), rinkti metalo laužą ir t.t. 
Esmėje tas viskas yra labai pagirtina: 
kam išmesti medžiagas, kurias, įdėjus 
nedaug pastangų, galima vėl panaudoti. 
Vakaruose, bent anglų kalba kalbančiuo
se tai vadinama „recycling“, lietuviškai 
gal būtų galima pasakyti „pervertimas“ 
— senų medžiagų į naujas.

Kaip ir su visom panašios rūšies akci
jom, dėl pagrindinių sistemos trūkumų, 
reta kuri iš šių akcijų yra sėkminga. 
Gal didžiausia pasisekimą turi bonkų su
rinkimo akcija, nes 20 kap. už bonką, 
vertinant, kad 1 doleris yra maždaug 
lygus keturiems rubliams, o algos yra 
maždaug keturis kart mažesnės kaip, sa
kykim, Vokietijoje, yra dideli pinigai ir 
ne vienas „pijokas“ susidaro sau „prie- 
dioę“ bonkutę, susirinkęs iš savo draugų 
„tuštuolius“.

Anais, „gerais 'laikais“, kai arabai 
dar nebuvo „atsibudę“ benzinas ir va
karų pasaulyje ir Sovietų Sąjungoje bu
vo pigus — Vilniuje net buvo juokauja
me, kad vandens stiklas valgykloje (10 
kap.) kainuoja daugiau negu litras ben
zine (8 kap.), niekas benzino labai ne
taupė. Dar ir vėliau, kai benzino kaina 
Sovietų Sąjungoje jau buvo 20 kap. li
tras, didelio vargo irgi nebuvo. Tik kai 
Sovietų Sąjungos prekybos ministeris, 
„reikalavimu pasipiktinusių tarybinių 
piliečių, kad jiems benzinas kainuoja pi
giau, negu kapitalistiniuose kraStucse“, 
dvigubai pakėlė jo kainą, reikalai pasi
keitė.

Pradžioje reakcija buvo labai savo
tiška: pora savaičių gatvėse nesimatė 
privačių automobilių ir visi kalbėjo, kad 
važinėjimo privačiais automobiliais lai
kai pasibaigs. Bet „tarybinio piliečio“ 
išradingumas ir sugebėjimas palankiai 
išspręsti savo problemas, yra neišmatuo
jamas. Nors ir dabar prie nedaugelio ten 
esančių benzino kolonėlių eilių nėra, 
bet keliai pilni automobilių.

O sprendimas laibai paprastas: jei iš 
kolonėlių pardavinėjamas benzinas yra 
brangus (40 kap. litras), tai naudokime 
tą, kuris priklauso mums, „visai liau
džiai“, tai yra valstybinį benziną. Ir vie 
toje to, kad valdiškos automašinos vai
ruotojas išpiltų lauk benziną, kurio kie
kis bake išduotų jo pasukimą skaitliuko 
nuvažiuotų kilometrų plano išpildymui, 
(kai jis, nuošaliai palikęs sunkvežimį, 
dirba kitą darbą), jis tą benziną par
duoda už pusę kainos privačiam motoris 
tui.

Prie už pinigus pardavinėjančių ben
ziną kolonėlių klijentų nėra, nes jie nu
siperka iš už talonus benziną gaunančių 
įstaigų vairuotojų. Turime du laimingus 
elementus: „privatininką“ automobilis
tą, palyginti, pigiai perkantį benziną ir 
institucinį vairuotoją, gaunantį pašali
nių pajamų. Nelaiminga lieka tik valsty
bė, kuri tikėjosi žemesnio benzino parei
kalavimo ir aukštesnių pajamų už par
duodamą. Buvo pasiekta tik vieno daly
ko: mažiau žmonių važiuoja tolimesnėm 
kelionėm už Lietuvos ribų, nebent į Lat
viją ar Estiją, nes ten reikėtų už benziną 
mokėti pilną kainą — kiek skardinių ga
li, gi, žmogus su savimi pasiimti? Bet 
nuostolis nedidelis, nes nėra ko ten ir 
važiuoti, o ir važiuojant su savimi reikė

Ka galvojat Jus ? T. BRAZAITIS SOVIETIJOJE
Mūsų skaitytojai nepasižymi dideliu 

entuziazmu išreikšti savo nuomonę visuo
meniniais ar kultūriniais reikalais laikraš 
čiuose. Tik, jei kas nors jaučiasi vienu ar 
kitu būdu paliestas, galima susilaukti at
siliepimo. Kai kurie, turėdami reikalų su 
redakcija ar administracija, laiškuose iš
reiškia savo nuomonę apie „Europos lie
tuvį“. Čia spausdiname ištraukas:

„ ..Laikraštis atrodo neblogai...“ — 
Chicago. JAV.
„...Skaičiau „Akiračiuose“ perspausdintą 

iš .Tėviškės žiburių“ straipsnį apie .Euro
pos lietuvį“. Nežinojau, kad su tuo laikraš
čiu buvo tain blogai...“ — Chicago.

„...Kada gerb. redakcija ,E.L.“ nustosite 
naudoti pasenusius ir niekam nesupranta
mus britų matus? Jeigu 'į skaitytojų pa
siūlymus ir norus neatsižvelgsite, užtikri
nu, greitu laiku sėdėsite vieni ant savo 
laikraštėlio. Be to dažnai randame klaidų, 
gausybę s\etimžodžių ir senienų. Visa tai 
turi baigtis!...“ — Kiel, Vokietija.

„..„Europos lietuvyje“ yra perdaug iš 
„Tiesos“, Amerikos ir kitų kraštų laik
raščių...“ — Wolverhampton, Anglija.

„...Jūsų laikraštį randu vieną iš įdo
miausių, ypač man patinka skyrius iš 
Lietuvos...Iš vis, laikraštis malonus ir 
laukiamas svečias, tad ir pinigo už jį ne
gaila. Laukiu kiekvieną savaitę nekantrau 
damas...“ — Brisbane, Australija.

„...Su gailesčiu turiu pranešti, kad jūsų 
laikraštis man gyvenant Australijoje ne
aktualus...“ - Corrimal, Australija.

„E.L.“ gerai redaguojamas, įdomus...“ 
— Kalifornija, JAV .

„...Atidžici perskaičiau paskutiniuosius 
,E.L.‘ numeris. Susidarė geras įspūdis. 
Kruopščiai redaguojamas, išbalansuotas, 
sumaniai parašytos apžvalgos iš komunis
tinės spaudos...“ — Washington, JAV.

tų pasiimti visą maistą, nes į rytus ir 
pietus už Lietuvos ribų išvažiavus, krau
tuvėse nedaug ką tegausi. Žinoma, gali
ma valgyti restoranuose, bet tas kainuo
ja pinigą, kurio šiais laikais, kainoms 
pakilus, nėra jau taip daug.

Ką daro „nelaiminga valstybė“? Yra 
galvojama, vėl atpiginti benziną, bet la
bai smarkiai pakelti metinį automobilių 
registracijos mokestį, kad valstybė pasi
naudotų iš motoristų, ar jie perka ben
ziną, ar ne ir tuom pristabdytų vogimą 
„valstybinio turto“. Pastebėkime, kad 
tai jau nėra vadinama „liaudies turtu“.

Šiuo metu taip pat yra vykdoma ben
zino taupymo akcija. Veikia ji maždaug 
taip: Kauno įmonei, ūkiui, įstaigai yra 
reikalinga atsigabenti „detales“, esančias 
Vilniuje. Į Vilnių tuo tarpu, nėra ką nu
vežti. Tad „sąžiningas tarybinis darbuo
tojas“ (įgalima sakyti, kad jau tai yra 
priešginybė apibrėžimuose — „contra
diction in terms“) skambins centrinei 
transporto įstaigai ir jos paklaus, ar ne
reikia ką nors nuvežti iš Kauno į Vilnių. 
Toji duos jam adresą, iš kurio paėmęs 
prekes, jis nuveš į Vilnių, ten jas paliks, 
pasiims savąsias ir grįš į Kauną. Ir po 
to laimingai gyvens...Valstybė bus lai
minga, kad nebuvo be reikalo išeikvotas 
benzinas, įstaiga, kurios prekes ar daik
tus netikėtai nuvežė į Vilnių, kad jai ne
reikėjo laukti, vežantysis darbuotojas ir 
jo ištaiga, kad atliko savo „tarybinę“ pa
reigą (?!).

Čia paėmėme idealų atvejį, kai viskas 
vyko „pagal planą“: prekės laukė, pa- 
krovėjai buve priėmėjas buvo duotame 
adrese, ir prekės buvo tuoj aus iškrautos, 
taip kad mūsų vairuotojas, kurio pir
masis tikslas buvo nuvažiuoti Vilniun 
pasiimti prekių savo įstaigai, galėjo be 
didelių susitrukdymų, j|į įvykdyti. Bet 
kokia yra „socialistinė realybė“?

Leiskime pasisakyti Vilniuje leidžia
mai „Tiesai“, kurioje lapkričio 17 d. 
rašoma:

„...Su automašina buvome pasiųsti 'į 
Uteną atsivežti eilektromontažinių gami
nių, tačiau jų taip ir neatsi vežėme. Pa
keliui mus sustabdė kontrolinės stoties 
darbuotojai ir pasiūlė paimti iš Anykš
čių statybinių medžiagų krovinį. Mes su
prantame, kad tuščias reisas yra nuos
tolingas, todėl noriai priėmėme šį pa
siūlymą.

Tačiau, atvažiavus prasidėjo įvairūs 
nemalonumai. Čia dispečeris dirbo vie
nas, o automašinų privažiavo daug. Su
sidarė didžiulė eilė. Be to mums užrašė 
klaidingą adresą: Utena, Basanavičiaus 
g. 90. Radome Utenoje tą gatvę ir tą na
mą, tačiau ten buvo tik gyvenamasis 
namas, ir niekam mūsų plytų nereikėjo. 
Nežinojome, ką daryti. Netrukus čia at
važiavo ir kita automašina iš Kupiško. 
Kartu su jos vairuotoju kreipėmės į na
mo gyventojus, į milicijos darbuotojus 
bei praeivius. Kurgi tas plytas iškrauti?

Nieko doro nesužinoję, nuvažiavome 'į 
Komunarų gatvę, kur yra įsikūręs staty 
bos trestas-aikštelė. Užėję 'į gamybos ope 
ratyvinį skyrių, pagaliau apsidžiaugėme, 
kad pataikėme ten, kur reikia. Tačiau 
džiaugėmės neilgai.

Vyr. dispečeris sako — važiuokite į 
statybos aikštelę prie turgaus pas darbų 
vykdytoją Rudoką. Mes taip ir padarė
me.

„Man plytų nereikia, važiuokite, iš kur 
atvažiavę“, — pareiškė darbų vykdyto

PASKIRTA PREMIJA

Cleveland“© Lietuvių klubas kasmet 
skiria 500 dolerių premiją už pasitarnavi- 
mą lietuvybei. Šįmet premija buvo pada
linta tarp dviejų žmonių. Vieną dalį gavo 
žurnalistas Tomas Brazaitis. Apie tai ra
šo „Dirva":

Plain Dealer dienraščio žurnalistui To
mui Brazaičiui premija buvo skirta už jo 
straipsnius, paskelbtus amerikiečių spau
doje anie žmogaus sąžinės ir religinių 
teisių persekiojimą okup. Lietuvoje ir 
pagaliau svarbiausia už straipsnių seri
ją „A Soviet Odyssey“, kuriuos jis parašė 
1983 metų vasarą aplankęs Sovietų Są
jungą ir protėvių žemę — okupuotą Lie
tuvą.

Tomas Brazaitis atskrido iš Washingtc- 
no priimti premiją, drauge atsiveždamas 
porą šimtų aplankų su „Sovietinės odysė- 
jos“ straipsniais. Keturiasdešimties pus
lapių sąsiuvinį su straipsniais, nuotrau
komis ir piešiniais atspausdino Plain 
Dealer laikraščio štabas Washingtone. 
Tomas Brazaitis, priėmęs premiją, savo 
žodį pasakė angliškai (jis yra antros kar
tos lietuvis). Prisiminęs savo trumpą 
žurnalistinę viešnagę Vilniuje, jis tęsė: 
„...Ji (anglų kalba rašytos literatūros ver 
tėja) gyveno sapnu kada nors pamatyti 
tą pasaulį, apie kurį ji skaitė knygose. 
Knygos (anglų kalba rašytos) jais suteikė 
progą pažinti kitus pasaulius, tačiau jai 
niekada nebus leista į juos keliauti. Bet 
ji gyveno tuo sapnu. Daugelis čia esančių 
gyvena sapnu, kuriuo, tiesa, ir aš gyvenu, 
kad kada nors matysime Lietuvą laisvą ir 
nepriklausomą. Alfonso Mikulskio mirtis 
(prieš astuonias dienas) apklojo debesimi 
šią šventę. Aš turėjau privilegiją sutikti 
jį prieš daugelį metų, girdėti jo kūrinius, 
Čiurlionio ansamblio dainuojamus. Al
fonsas Mikulskis mirė, bet jo muzika gy

jas Rudokas. Ir vėl kartu su kupiškėnais 
grįžtame į Utenos statybos trestą-aikšte- 
lę. Vėl kreipiamės į vyr. dispečerį, kuris, 
deja, pavardės taip ir nesakė, nors mes 
ir teiravomės. Ir tik po daugkartinių 
peradresavimų mūsų mašinas iškrovė. 
Taip mes po Uteną su kolega iš Kupiš
kio keturias valandas veltui važinėjome 
dėl neatsakingai atliekančių pareigas 
darbuotojų. O kiek benzino nuėjo per
niek!...

Atidžiai skaitydami, gal jūs ir paste
bėjote, kad „Tiesoje“ aprašytas vairuo
tojas ir jo įstaiga nebuvo jau labai „vai 
stybiškai“ nv.steikę. Jie neskambino cen
trinei transporto 'įstaigai prieš išvažiuo
dami į Uteną: pakeliui juos sustabdė 
„kontrolinės stoties darbuotojai“.

Važiuojant iš Kauno į Vilnių autostra
da, apie 20 km Vilniaus link, pakelyje 
.yra pastatytas bokštas, kuriame budi 
„kontrolinės stoties darbuotojai“ (KSD), 
gaudo pro šalį važiuojančius tuščius 
sunkvežimius ir gražina juos į Kauną 
ar jo apylinkes, paimti važtą.

Bet vairuotojai ir nepėsti. Nenorėda
mi pakliūti į panašias jau „Tiesoje“ ap
rašytas pinkles, jie griebiasi visokių 
priemonių. Vienas iš jų aprašytas to pa
ties laikraščio lapkričio 5 d. laidoje, kai 
vienas iš jo korespondentų praleido die
ną su KSD.“

„...Du sunkvežimiai Zil-130, atrodo, 
niekur neskubėjo. Abi mašinos priklauso 
Kauno GAS Vievio kolonai. Viena pa
krauta mašina temipė kitą tuščią. Pasta
rosios vairuotojas paaiškino, jog jo ma
šina sugedusi ir negadinti važiuoti, juo 
labiau krovinio vežti.

Nusprendėme patikrinti, ar ilgai jie 
taip susikabinę važiuos. Sėdę į mašiną ir 
pavažiavę kelis kilometrus į priekį, lau
kėme, kada pasirodys mus dominančios 
mašinos. Tačiau horizonte jų vis nešima 
tė. Pasirodo, vairuotojams prireikė laiko 
trosui atkabinti. Na, o paskui „sugedu
sio“ -sunkvežimio vairuotojas sėdo į savo 
nepakrautą Zil-ą (prieš tai tikriausiai 
padėkojęs kolegai už paslaugą), nuspau
dė akseleratorių ir jau lenkė „bėdoje“ 
padėjusį di&ugą. Tačiau su vėjeliu te
važiavo tol, kol mus pamatė...“

Iš straipsnio matyti, kad kasdien taip 
sustabdoma po keliasdešimt tuščių sunk 
vežimių o kur dar nesugauti? Įdomūs 
yra ir sulaikytų vairuotojų atsakymai. 
Štai keletas jų iš to paties laikraščio:

„...Mažai pažįstu Vilnių, nesurasiu 
adresato..

„...Direktorius neskatina, kad vežio
tume ne savo krovinius. Jei aš visokius 
krovinius vežiosiu, ūkiui naudos ne
bus “

„...Jei krausite krovinlį — grįžtam at
gal. Mes nenorime gaišti laiko...“

„...Ar aš kaltas, kad niekas nepakro
vė. Negi pats ieškosiu krovinio. Už tai 
juk niekas man nemokės. Tik laiką su- 
gaišiu. Jeigu norite, pasakysiu atviriau, 
nėra jokio suinteresuotumo vežti papil
domą krovini, todėl stengiamės pro šį 
postą važiuoti labai anksti arba vėlai, 
kai čia nebūna žmonių...“

„...Geriau būtumėm pro Jonavą į Pra
vieniškes važiavę. Nors atstumas dvigu
bai didesnis, bet užtai niekas nestabdytų 
ir krovinio nesiūlytų...“

Komentuoja „Tiesos“ korespondentas: 
„Valstybei tai, žinia, tik nuostoliai“.

Jei valstybė rūpintųsi žmonėmis, tai ir 
žmonės atitinkamai elgtųsi. Dabar ga
lima tik paklausti: ar valstybė žmonėms, 
ar žmonės valstybei?

A. Biržinis

vena. Taip pat ir sapnas tebegyvas, kad 
Lietuva kada nors bus laisva, Viena ge
neracija miršta, jos vietoje ateina kita, 
sapnas niekada nemiršta. Ir aš didžiuo
juos, galėdamas būti tąja dalimi, kuri pa
laiko sapną gyvą“, baigė savo žodį Tomas 
Brazaitis.

Motina, muzikė Regina Greičiūtė-Bra- 
zaitienė. taip pat gimusi JAV, sėdėjo sve
čių tarpe, ir jos skruostu ramiai riedėjo 
džiaugsmo ašara. Jos sapnas išsipildė.

IŠ KITOS PUSĖS...
„Gimtajame krašte“ spalio 6 d. tilpo 

straipsnelis, kurio dalį spausdiname:
Amerikos laikraščio „Klivlend Plein 

Diler“ korespondentas Tomas Brazaitis, 
akredituotas Baltuosiuose Rūmuose Va
šingtone. dvi savaites viešėjo Tarybų Są
jungoje.

Savo įspūdžiais jis pasidalijo su APN 
korespondentu S. Ostroumovu.

— Tarybų Sąjungoje lankiausi pirmą 
kartą. Labai patenkintas kelione po jūsų 
šalį. Didžiausią įsipūdį paliko tarybinių 
žmonių pagrrba karo aukų atminimui. Ir 
tai suprantama. Niekieno patirti nuosto
liai neurilygsta jūsų liaudies netekčiai.

Nors mes taip pat kovojome kaip sąjun
gininkai. tačiau karas visiškai nepalietė 
Jungtinių Valstijų teritorijos: pas mus ne
buvo sugriautas joks miestas, nesubom
barduotas nė vienas namas. O TSRS buvo 
padaryta milžiniška materialinė žala.

Lankydamasis kai kuriuose Tarybų Są
jungos miestuose, mačiau, kad visur sta
toma daug gyvenamųjų namų. Man pati
ko kad jūs stengiatės restauruoti senovi
nius pastatus, architektūros paminkius, 
taip išaugoėami dalelytę savo istorijos...

.. Klivlende, kaip ir kituose JAV mies
tuose, smurtas, žmogžudystės, plėšikavi
mas bei kiti nusikaltimai — rimta pro-

NEREIKALINGA MIRTIS
VINCO KAPSUKO ŽMONOS 

TRAGEDIJA
P. Lelis

Gal nedaugelis žino, kad pirmojo Lie
tuvos komunisto Vinco Mickevičiaus-Kap 
suko žmona buvo dantų gydytoja Vanda 
Didžiulvtė-Albrechtienė, kuri 1941 m 
birželio 26 d. vokiečiams užėmus Pane
vėžį buvo sušaudyta.

Ji buvo gimusi garsioje Didžiulių šei
moje 1881 ra Griežonėlių dvarelyje. Vie
šintų vis., Anykščių apylinkėje. Jos tė
vas Stanislovas Didžiulis buvo aušrinin
kas ir lietuvių tautinio atgimimo veikė
jas. Jo dvarelyje buvo lietuvių veiklos 
centras ir uždraustų knygų platinimo 
bazė. Už knygų platinimą Didžiulis 1907 
m. caro valdžios buvo nuteistas ir ištrem 
tas į Sibirą, iš kurio grįžo tik 1917 m. 
revoliucijai prasidėjus.

Jos brolis Antanas už lietuvišką vei
klą irgi buvo ištremtas į Sibirą 1911 m., 
bet jam pavyko pabėgti iš tremties 'į 
Austriją ir Krokuvoje baigti medicinos 
mokslų. Nepriklausomybės metu jis bu
vo Panevėžio apskrities gydytoju, su ku 
riuo man, kaip apskr. inžinieriui, teko 7 
metus bendradarbiauti statybos komisi
joje.

Vandos motina Liudvika Didžiulienė 
buvo rašytoja ir visuomenės veikėja. 
1877 m. ištekėjusi už St. Didžiulio rėmė 
jo lietuvišką darbą. Slapyvardžiu „Žmo
na“ pradėjo rašinėti apysakas ir scenos 
vaizdelius daugiausia vanplininkų leidi
niuose. Beruošdama savo vaikus toli
mesniam mokslui, apsigyyveno Mintau
joje ir ten laikė didelį butą, kuris buvo 
kaip ir moksleivių centras. Pas ją gy
veno ir A. Smetona, J. šlapelis, P. Vai- 
ciuška, V. Požėla ir kiti. 1915 m. vokie
čiams artinantis prie Mintaujos, ji per
sikėlė gyventi į Krymą (Jaltą) pas duk
teris. Mirė Griežuonėliuose 1925 m., pa
likusi savo atsiminimus.

Vanda Didžiulytė, baigusi Mintaujoje 
gimnaziją, išvyko studijuoti filosofijos 
Šveicarijon (Berno u-te). Ten susipažino 
ir susituokė su Vincu Mickevičium-Kapsu
ku.

Dar savo jaunystėje, sekdama savo 
motiną, Vanda Didžiulytė nuo 1904 m. 
pradėjo rašyti prozos vaizdelius, o kiek 
vėliau bendradarbiavo Amerikos lietuvių 
laikraščuose: „Drauge“, „Naujojoje Gady 
nėję“, „Darbininke“, o nuo 1908 m. „Vil
niaus Žin'ose“. Išspausdino keletą verti
mų iš kitų kalbų.

Iš žymesnių Didžiulytės prozos vaizdelių 
parašytų jos literatūrinio darbo pradžio
je, minėtini „Scenos iš už kulisų“, „Gy
venimas“, drama „Angliakasių apskrity
je“.

Kai 1907 m. jos vyras Kapsukas už re
voliucinę veiklą buvo suimtas, ji su dūkiu 
išvyko į Petrapilį, kur gyveno svetima pa
varde. Ten ji lankė dantų gydytojų kur
sus ir įsigijo stomatologijos specialybę.

Petrapilyje ji ingi buvo aktyvi lietuvių 
studentų tarpe, dalyvavo lietuvių literatū
ros ir meno rateliuose, vaidino ir dekla
mavo literatūriniuose vakaruose. Petra
pilio laikotarpyje V. Didžiulytė pradėjo 
rašyti eilėraščius lietuvių ir rusų kalbo
mis. Jos poetinės kūrybos kelias buvo ne
ilgas. Susirgus dukrai džiova, ji išvykoj 
Jaltą, kur irgi vertėsi stomatologės prak
tika. Mirus dukrai ir nutrūkus ryšiams su 
vyru Mickevičium-Kapsuku, 1920 m. ji iš
tekėjo už kompozitoriaus Jurgio Albrech
to. Gyvendama Jaltoje, V. Didžiulytė rū
pinosi lietuviais karo tremtiniais, buvo 
aktyvi Jaltos miesto savivaldybės kovos 
su džiova draugijos narė. Mirus J. Albre
chtui, V. Didžiulytė 1933 m. grįžo “į Lietu
vą ir įsikūrė pas brolį dr. Antaną Pane
vėžyje.

Kaip gera specialistė, gyvo ir nuošir
daus būdo V. Didžiulytė-Albrechtienė tu
rėjo daug pacientų, įskaitant ir šias eilu
tes rašantį.

Didžiulių bute Panevėžyje, kaip kadaise 
jų tėvo namuose, rinkdavosi to miesto „pa 
žangūs“ inteligentai, įskaitant poetę Salo
mėją Nėrį, kuri 1934-36 m. mokytojavo Pa 
nevėžio mergaičių gimnazijoje.

Prasidėjus vokiečių-sovietų karui 1941 
m. ir vokiečiams birželio 26 d. atėjus “į Pa 
nevėžį, prasidėjo Didžiulių šeimos trage
dija. Tą dieną,gailestingųjų seserų lydimi, 
per turgavietę vežė iš NKVD rūsio į ligo
ninės lavoninę tris sušaudytus gydytojus 
--Mačiulį, Žemgulį ir Gudonį, o Kaiser- 
lingo miškelyje vokiečiai sušaudė V. Di- 
džiulytę-Albrechtienę, jos brolio daktaro 
sūnų Liuda, dr. Vainauskienę ir vicebur- 
mistrą Jurašą (režisoriaus Jurašo tėvą). 
Be abejonės, ir dr. Didžiulis būtų susilau
kęs tokio pat likimo, jei nebūtų tuo metų 
pasišalinęs. Visus juos pažinojau ir gailė
jausi. Karo sūkuryje tragedijos vyksta 
nelauktai, ir vargas tam, kas tuo momen
tu iš karo sūkurio nepasišalina.

V. Didžiulytė-Albrechtienė žuvo už tai, 
kad ji kadaise buvo Kapsuko žmona.

(T. ž.)

blema. O Irkutske, bet kuriuo paros metu 
būdamas gatvėje, jaučiausi visiškai sau
gus.

Vienas žodžių, kurį, keliaudamas po TS 
RS, greitai išmokau, — „taika“. Visiems 
tarybiniams žmonėms aš linkiu taikos.

Mano nuomone, stiprinti taiką Žemėje, 
užmegzti gerus santykius tarp mūsų šalių 
įgalintų dažnesnis bendravimas. Apie vis
ką, ką pamačiau TSRS, parašysiu savo 
laikraštyje, tai padės mano tėvynainiams 
geriau suprasti jūsų šalį.

LIETUVOJE
.MB. ™ ™ M M

— Su žiema Vilniuje prasideda vaikš
čiojimo apsnigtais šaligatviais ir važinė
jimo apledijusiomis gatvėmis problemos. 
Viena iš išeičių yra barstyti druską. 
Bet nors druska ir ištirpdo sniegą ir ledą, 
ji yra žalinga medžiams, žolynams, žmo
nių batams ir automobiliams, todėl sten
giamasi jos nenaudoti.

— Lapkričio 19 d. užšalo Žuvinto eže
ras.

— Šiauliuose steigiamas dviračių muzie 
jus į kurį norima sukaupti užsieninės ir 
vietinės gamybos dviračių, gamintų prieš 
1950 metus, pavyzdžiai.

— Valstybės vidaus išlošiamosios pas
kolos obligacijų pirkėjai gali laimėti nuo 
100 iki 10.000 rublių. Laimėjusis 10,000 r. 
turės teisę be eilės nusipirkti automobilį 
„Volga".

— Pirmą kartą Sovietų Sąjungos mote
rų šachmatų čempijonate dalyvauja vilnie 
tė K. Bagmskaitė.

— Sovietų Sąjungos aukščiausios lygos 
moterų krepšinio čempijonate dalyvau
janti Vilniaus „Kibirkštis“, po pirmo rato 
yra ketvirtoje vietoje. Pirmauja Rygos 
TTT, o Kauno Politechnika yra 10-je vie
toje.

— Skundžiamasi žalojimu archeologi
nių paminklų: Žagarėje, ant piliakalnio, 
vadinamo Žvelgaičio kalnu, buvo sureng
tos žirgu sporto lenktynės.

Ukmergės rajone taip pat piliakalnyje 
buvo atidaryta žvyrduobė. Rajono vadovai 
gynėsi, kad jie apie tai nieko nežinoję, 
bet paraiškoje rasta rezoliucija: „Leidžia., 
me pdlakalr.yje atidaryti žvyrduobę“.

— Geležinkelis Lietuvoje pradėtas ties
ti 1858 m., pirmas traukinys paleistas 
1860 m.

— Panerių ir Kauno tuneliai yra se
niausi carlstinės Rusijos teirtorijoje.

— 1984 metais sukaks 100 metų, ka“i 
įkurtas Vilniaus geležinkelių depot.

— Vilniaus aerouosto pastatų projektą 
sukūrė architektai A. Alekna, G. Telks
nys, L. Valtys, konstruktorius R. Jakas.

— Taškente įvykusiose teniso pirmeny
bėse neblogai pasirodė penkiolikametė vil
nietė J. Mackevičiūtė ir jos komandos 
draugas V. Mažeika, kurie pateko “į pir
mąją aštuoniukę.

— Lapkričio 11-20 dienomis Vilniuje, 
Lietuvos Mokslų Akademijos centrinėje 
bibliotekoje, surengta D. Britanijos nau
jos mokslinės, techninės ir medicinos li
teratūros paroda. Jos surengime dalyvavo 
Britanijos taryba (British council), Lie
tuvos leidyklų ir knygų prekybos reikalų 
komitetai ir Mokslų Akademija. „Penguin 
Books“ neseniai nupirko daug Lietuvoje 
išleistų vaikiškų knygučių anglų kalba.

— Rugpjūčio 18 d. mirė lotyniškos lie
tuvių literatūros tyrinėtojas, biblijografas 
ir vertėjas Marcelinas Ročka. Jis gimė 
1912 m. kovo 25 d. Jurbarko apskrityje. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją, Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete studijavo 
klasikinę filologiją. Labai sėkmingai už
baigus studijas ir vienus metus dėsčius 
lotynų kalbą Zarasų gimnazijoje, 1940 m. 
Ročka buvo pakviestas dirbti į Vilniaus 
universiteto klasikinės filologijos katedrą. 
M. Ročka atliko milžinišką darbą tyrinė
damas ir negrinėdamas iki donelaitinę 
lietuviu literatūrą, ypač lotynišką jos da
lį.

Per du paskutinius intensyvaus darbo 
dešimtmečius parašė straipsnių apie Maž 
vydą, Donelaitį, Roizijų, humanizmą Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Agripą, 
XVI a. Vilniaus lotyniškąją poeziją, Sar
bievijų. Kulvietį ir kt. Padėjo spaudai 
parengti Gedimino laiškų išleidimą ir 
Mažvydo kūrybinio palikimo dalį.

— Lietuvoje prieš karą žinomam rašy
tojui, dramaturgui, literatūros kritikui, 
publicistui Juliui Būtėnui suėjo 75 metai. 
Tarp kitų darbų, jis parašė Višinskio, 
Kudirkos, Janonio, Maironio ir žemaitės 
monografijas. Už monografiją „Žemaitės 
gyvenimas“, Stalino laikais, jis buvo pas„ 
merktas „už trūkumus ir istorinių faktų 
iškraipymą“.

Skaitytoju laiškai
DAR APIE LIETUVIŲ DIENĄ

Labai atsiprašau p. V. Puodžiūną, kad 
neatsakau į jo komentarus (Lynes Nov. 
83) apie įvykusį sąskrydį Wolverhampto- 
ne angliškai. Kadangi tame sąskrydyje 
didelė dauguma buvo lietuviai ar lietu
vių kilmės, jaučiu, kad turiu atsakyti lie
tuviškai.

Šių sąskrydžių tikslas yra nors kartą 
metuose suburti po visur išriblaškiusius 
lietuvius, kad bendrai, lietuviškoje dva
sioje, galėtų praleisti nors keletą valan
dų. Jei e. u pasitaiko klaidų, tai būtų ge
riau, jei p. V. Puodžiūnas savo kritiškuo
se komentaruose būtų pasiūlęs ką nors 
konstruktyvaus.

Ar šis „Picnic“, kaip pavadinta „LY- 
NES“, buvo pakartojimas praeitų metų 
šventės ar ne. bet šokėjai, dainininkai ir 
organizatoriai įdėjo daug sunkaus dar
bo ir pašventė daug laiko.

Aš visuomet galvojau, kad vadovų tiks
las yra jungti visus į bendrą darba ir ska 
tinti visų entuziazmą, ne tik kelių išrink
tųjų.

Nijolė — „Gintaras“
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Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

K. Gi igaitienė ir kun. J. Sakevičius po
£20.00

A. Mažeika, K. Skudutis ir J. Stundžia 
po £10.00 

Nuoširdžiai dėkoja TFA D. Britanijoje

London
DBLS CENTRINIS SKYRIUS

DBLS Centrinio skyriaus ypatingai 
svarbus susirinkimas įvyks Sekmadienį, 
gruodžio 11 dieną, 3 vai. p.p„ Lietuvių 
Namuose, 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2FT.

Pakvietimai dalyvauti bus išsiųsti as
meniškai visiems esantiems skyriaus na
riams.

Norinčius tapti šio skyriaus nariais 
maloniai prašome atvykti į šį susirinkimą.

DBLS Centrinio skyriaus valdyba ir 
DBLS CV

SODYBA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 19 d. Sodybos skyrius pager
bė Lietuvos karius. Minėjimą pradėjo 
DBLS CV narys Balys Butrimas, aptarda
mas platesnę žodžio „karys“ prasmę. To
liau tą mintį vystė kun. A. Geryba, per
žvelgdamas kovas nuo senovės laikų iki 
šių dienų, kai kovos pobūdis pasikeitė, 
vietoje ginklo naudojant moralinį pasi
priešinimą.

Jonas Barozilauskas pagrindinėje minė
jimo paskaitoje kalbėjo apie Lietuvos ka
rį mūsų dainose, pats savo dainavimu per 
duodamas įvairiais perijodais dainuotas 
dainas.

Meninėje dalyje prelegentui talkininką 
vo sūnus Pilypas. Įvairiais instrumentais 
tėvas ir sūnus savo melodijomis ne vie
nam išspaudė ašarą.

Minėjimas praėjo rimtoje dvasioje ir 
DBLS Sodybos skyrius dėkoja programos 
išpildytoj ams ir visiems dalyviams bei 
Sodybos vedėjams, už padėtas pastangas.

Sekančią dieną kapelionas atnašavo šv. 
Mišias už visus laisvės kovotojus.

A. G.
REIKALINGAS VIRĖJAS

Sodybai reikalingas virėjas/virėja. Gali 
būti ir vedusi pora, antroji pusė galėtų 
būti Sodyboje įdarbinta pagalbiniams 
darbams. Geros sąlygos. Kreiptis: 
Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke Gdns., 
London Wil 2PT, telefonas (01) 727 2470.

Leigh
MIRĖ PETRAS LAURUKIETIS

Lapkričio 5 d., sulaukęs vos 60 m., mirė 
Petras Laurukietis, kilęs iš Pakruojaus, 
Šaulių apskrities. (Lietuviška veikla jis 
nesiįdornavo. Paliko ukrainietę žmoną, ke
turias dukras ir du sūnus. Palaidotas 
Leigh kapinėse su bažnytinėm apeigom.

. J. P.
PADĖKA

Dėkoju J. Dunauskui ir kaimynui B. 
Brady su žmona, kurie, man lapkričio iš 
pirmos į antrą dieną susirgus, manimi pa
sirūpino ir pasiuntė į ligoninę. Taip pat 
dėkoju Kun. V. Kamaičlui už suteiktus 
bažnytinius palaiminimus. Dėkoju ir Mrs. 
J. Jones. A. Bruzgiui ir visiems kitiems, 
kurie mane lankė ligoninėje. Ačiū vi
siems.

J. Pilipavičius

Rochdale
Spalio pabaigoje savo bute buvo rastas 

miręs 65 m. DBLS Rochdale skyriaus na
rys Jonas Grigevičius.

Kilęs iš Kauno, Jonas 1947 m. atvykęs 
Anglijon. pradžioje dirbo žemės ūkyje, 
Tadcaster apylinkėje. Vėliau apsigyveno 
Rochdale ir dirbo medvilnės pramonėje.

Lapkričio 3 d. Jono palaikai buvo sude
ginti Rochdale krematoriume. Pamaldas 
atliko kan. Kamaitis.

Kiek žinoma, velionio dvi seserys gyve
na Adelaioe mieste Australijoje, o viena 
Lietuvoje. Ilsėkis ramybėje, Jonai.

. V. M.

KAS LAUKIAT KNYGŲ?
Apie lapkričio vidurį gavome viename 

laiške du „Postai Orders“ £10 ir iš
prašant atsiųsti kalendorių, lietuviškai- 
anglišką žodyną ir Dabartinės lietuvių 
kalbos rašybą. Deja, nei laiškelyje, nei 
ant voko nebuvo nei pavardės, nei adreso 
„P.O.“ pirkti BOROUGHBURY-PETER- 
BOROUGH pašte lapkričio 7 d. Prašome 
atsiliepti.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
s\. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, -nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

LIETUVIS PROFESORIUS
Prieš kurį laiką Londone, Anglijoj, buvo 

pakviestas profesoriaus darbui, buvęs syd„ 
nėjiškis gydytojas dr. Gediminas Grudzins 
kas. Gyvendamas Sydnėjuje, jis nuo pat 
savo vaikystės buvo 'įsijungęs į lietuviš
kąjį gyvenimą, ypatingai sportą. Žaisda
mas Sydnėjaus „Kovo“ krepšinio rinkti
nėje, jis vėliau išrenkamas į visos Austra
lijos lietuvių rinktinę. Universitete jis 
taip pat atstovauja universiteto rinktinę. 
Baigęs Sydnėjaus universitetą Ir tapęs gy 
dytoju, kurį laiką jis buvo Australijos ka
riuomenėje, su kurios daliniais, kaip ka
ro gydytojas, atsiduria Vietname. Čia jo 
sportinė dvasia taip pat neužgęsta. Jis su
daro karių krepšinio komandą ir su ja, 
prie esančių galimybių, atitrūkus nuo ka
ro veiksmų žaidžia krepšinį.

Grįžus iš Vietnamo, savo medicinines 
studijas jis gilina Londone, j Australiją 
grįždamas jau savo srities specialistu. 
Po kurio laiko jis pakviečiamas profesori
auti į Londono universitetą,kuriame dabar 
sėkmingai dirba retkarčiais aplankydamas1 
savo tėvus ir senus draugus Australijoje. 
Daug sėkmės, Gediminui, tolimesniame jo 
moksliniame darbe.

Dirva

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima 

savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti 
skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
.PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių 

premija skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietu
vių, anglų, ar kita kailbą), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. (pašto antspau
das);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie 
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Ju
ry komisija, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jau
nimo reikalams vadovas, Pasaulio lietu
vių Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV 
lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.:

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi 
raštu, nurodant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus, Ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI

12500 Pawnee Road 
Palos Park, Illinois 60464

DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Dariaus ir Girėno albumas, jų istorinio 

žygio 50 metų sukakties proigą, jau yra 
spausdinamas M. Morkūno spaustuvėje, 
Chicagoje. Albumas bus 8 1/2 x 11 colių 
(22 cm x 28 cm) formato, spausdintas 
ant geresnės rūšies popieriaus, įrištas 'į 
kietus meniškus viršelius, ir turės apie 
270 psl. Jį suredagavo ir paruošė inž. ir 
komerc. lakūnas E. Jasiūnas.

Tekstai ir nuotraukų paaiškinimai bus 
anglų ir lietuvių kalbomis. Albumą leidžia 
komitetas, susidedąs iš: E.Jasfūno (pirm.), 
J, Kavaliausko (ižd.), P. Aleksos ir A. 
Beieškos. Į garbės komitetą įeiną: kons. 
Antanas Kalvaitis, Petras Jurgėla ir An
tanas Vaivada.
Visuomenė yra kviečiama albumą nedel
siant užsisakyti, komitetui prisiunčiant 
20 dol. (US) adresu:
Dariaus — Girėno Albumo Komitetas 

c/o J. Kavaliauskas
6437 S. Washtenaw Ave. 

CHICAGO, IL 60629
Albumą atspausdinus, jis bus platina

mas aukštesne kaina. Atsiuntusieji 25 dol. 
ar daugiau, bus laikomi garbės prenu
meratoriais. Paskyrusieji 100 dol. ar dau
giau, bus laikomi albumo rėmėjais. Visų 
prenumeratorių ir rėmėjų sąrašas bus 
paskelbtas albumo pabaigoje.

Dariaus — Girėno Albumo Komitetas

PAMALDOS
Nottingham gruodžio 8 d- 19 vai.. Ži
dinyje. Marijos Nekalto Prasidėjimo šven
tė.
Eccles — gruodžio 11 d., 12.15 vai. 
Rochdale — gruodžio 18 d., 12.30 vai. 
Manchester — gruodžio 25 d., 12.30 vai 
Nottingham — gruodžio 11 d., 11.15 vai.,

Židinyje.
Leamington Spa — gruodžio 11 d., 14 vai., 

St. Peters.
Coventry — gruodžio 11 d., 16 vai., St. 

Elisabeth.
Nottingham — gruodžio 18 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derby — gruodžio 18 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Nottingham — gruodžio 24 d., Bernelių 

mišios 24 vai. Židinyje,
— gruodžio 25 d., Kalėdų I d., 

11.15 vai. židinyje.
Wolverhampton — gruodžio 25 d., Kalėdų 

I d.. 17 vai. naujoj vietoj 38 Park Road 
East. Little Sisters of Infant Jesus.

Nottingham — sausio 1 d. 11.15 vai. Ži
dinyje.

Nottingham — sausio 6 d., Trijuos Kara
liuos, 19 vai Židinyje.

PABALTIEČIŲ KALĖDINIS BAZARAS 
Jau visa eilė .metų, kai jungtinis estų, 

latvių ir lietuvių moterų organizacijų ko
mitetas ruošia priškalėdinį bazarą Londo
no Latvių namuose. Lietuvius šiame ko
mitete atstovauja ir ruošia lietuvišką jo 
dalį Londono lietuviu moterų sambūris 
„Damava“.

Daugiau kaip prieš 25 metus įkurtas 
sambūris šiuo laiku pergyvena krizę. Il
galaikis darbas, nesulaukiant didesnės 
paramos iš D. Britanijos lietuvių visuome 
nės, išsėmė draugijos nares, kurių eilės 
per laiką išretėjo. Tad likusioms sambū
rio narėms tenka neproporcingai didelė 
darbo našta.

Jei dar prieš keletą metų nebūdavo var 
go iš pačių sambūrio narių rasti ne tik 
organizatores, bet ir budėtojas prie lote
rijos, stalų, įėjimo, užkandžių, šiandien 
tos pačios moterys renka fantus, išdėsto 
prekes, gėrybes, sėdi prie 'įėjimo, patar
nauja norintiems atsigaivinti ir užkąsti- O 
kur dar viskam pabaigus sutvarkymas, 
išskirstymas likusių daiktelių, suvedimas 
sąskaitų, atsiskaitymas. Ir visa tai kelių 
moterų pastangomis.

Bet pažiūrėjus į bazaro lietuviško sky
riaus stalus, nepagalvosi, kad visa tai bu
vo surinkta ir paruošta tik kelių entuzi- 
jasčių. Ir ko čia nebuvo: pūpsojo tautinės 
ir kitokios lėlės, kabojo įvairiausios juos
tos, mezginiai, nertiniai, o viso to centre 
gintaras: karoliai, auskarai, segės, ranko
galių segtukai įvairiausių spalvų, formų, 
dydžių. Lietuvių skyrius turtingumu, 
spalvingumu ir įvairumu visiškai neužsi
leido kaimynams, kurių ruošėjos daiktais, 
pinigais ir darbu buvo remiamos ne tik 
Londone, bet visoje D. Britanijoje gyve
nančių ;ų tautiečių ir organizacijų.

Kaip visados, taip ir šiemet daugiausia 
pasisekimo ir .piniginiai naudingiausia bu
vo loterija. Fantų, fantelių buvo šimtai 
ir retas kuris, pirkęs bent keletą bilietė
lių, ko nors nelaimėjo. Deja, lankytojų tar 
pe lietuvių nedaug tesimatė, tad ir šis 
bazaras nesujudino apsnūdusio Londono 
lietuvių visuomeninio gyvenimo.

Del londeniškių apatiškumo nustojus 
Lietuvių namuose ruošti šokius, bazaras 
„Dainavai“ šiuo laiku yra pagrindinis pa» 
j amų šaltinis, bet neatsiradus naujom pa
jėgom, užsibaigs ne tik per ilgus metus 
teikta piniginė parama Tautinės paramos 
fondui, jaunimo tautinių šokių grupėms 
Vasario 16 d. gimnazijai, na ir kalėdi
nės dovanėlės Sodybos pensininkams, bet 
pranyks ir dar viena D. Britanijos lietu
vių moterų organizacija.

Tikėkimės, kad šis gana liūdnokas pra
našavimas neišsipildys ir atsiras Londone 
ir už Londono naujų jėgų, kurios tęs šį 
svarbų ir naudingą darbą. O už bazaro 
surengimą ir ilgus metus nenuilstamo 
darbo, dainavietėms VALIO! .Buvęs

LKI VOKIETIJOJE DĖKOJA
— dr. Albertui Geručiui už perleidimą 
savo knygų LKI bibliotekai, — VLB Liu- 
becko apylinkei už perleidimą archyvinės 
medžiagos ir knygynėlio, — diipl. Artūrui 
Hermanui už LKI bibliotekos katalogiza- 
vimą, — Vasario 16 gimnazijos vadovybei, 
ūkio bei virtuvės personalui už globą 
LKI suvažiavimo metu ir aukotojams: 
Vok. Vidaus reikalų ministerija DM 1.500, 
tėv. Alfonsas Bernatonis, OEM Cap. DM 
500, Petras Gudelis DM 500, Viktoras ir 
Veronika Sutkai DM 300, kun. Kazimie
ras Senkus DM 260, dr. Albertas Gerutis 
DM 206, dr. Kajetonas Čeginskas DM 182, 
Jonas Gflemža DM 150, dr. Vilius Lėnertas 
DM 150, Memingeno LB apylinkė DM 150, 
V. Bartusevičius DM 100, Kazys Bendo- 
raitis DM 100. Petras Nevulis DM 100, 
dr. Vladas Raišys DM 100, kun. Augusti
nas Rubikas DM 100, mons. Paulius Jatu
lis DM 50, kun. Adolfas Keleris DM 50, 
Pranas Kotkis DM 50, Miuncheno LB apy
linkė DM 50. Jurgis Pyragas DM 50, Val
teris Banaitis DM 30, kun. Antanas Bunga 
DM 30, Algirdas Palavinskas DM 25, Vyt. 
Truntzas DM 20, dr. Povilas Rėklaitis 
DM 10. Margarete Holzman DM 7.20.

AUKSINĖS MINTYS
Susidėvėjęs bendrabučio inventorius 

nurašytas kartu su komendante.
(Iš akto) 

Ryšių mazgui reikalingas lailšlkininkas- 
stalius.

(Skelbimas)

Hamburg’as šoka

HAMBURGO MLD JUBILIEJINIS 
VAKARAS

Lapkričio 12 d. gražiai išpuoštoje salėjo 
Holzdamm 6, Hamburg 1 įvyko 20 metų 
jubiliejinė Hamburg'o lietuvių moterų 
draugijos šventė.

Draugijos pirmininkė Teresė Lipšienė, 
pasveikinus svečius ir draugijos bičiulius, 
papasakojo apie draugijos veiklą. Drau
gija buvo įkurta 1963 m. lapkričio 10 d. 
gyd. Liucijos Pašaitienės ir a.a. Valerijos 
Čekauskienės pastangomis. Draugijai ilgą 
laiką pirmininkavo gyd. L. Pašaitienė, kol 
dėl laiko stokos turėjo pasitraukti. Jos 
pradėtą darbą tęsia T. Lipšienė, dabartinė 
draugijos pirmininkė. Draugija priklauso 
Vokietijos lietuvių moterų klubų federa
cijai, kurios pirmininkė yra E. Liucienė, 
taip pat Pasaulio LMK federacijai New 
York'e, kuriai vadovauja M. Noreikienė. 
Šių klubų tikslas yra išlaikyti lietuvių 
kultūrą, kalbą, puoselėti lietuviškus pa
pročius, supažindinti kitas tautas su lietu
vių buitimi ir Lietuvos dabartine padėti
mi, ieškoti paramos mūsų reikalams ir 

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 krim peleno 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 kalnierius, 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 'moteriškas 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.
Angliš 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.

telkti pagelbą dabar atvykstantiems iš 
Lietuvos.

Buvo gauti sveikinimai iš Vokietijos 
LMK pirmininkes E. Liucienės, dek. kun. 
V. Šarkos, kurijos atstovės Bernardine 
Lukas, A. Giedraitienės Ir Aldonos Bro- 
lard iš Švedijos.

Meninėje dalyje lietuviškomis ir kibų 
šalių dainelėmis publiką žavėjo sodrus 
Vilijos Mozūraitytės altas, pianinu paly
dimas prof. dr. Lampsatytės-iKollars, ku
ri taip pat akomponavo savo vyrui Mi
chael Kollars, grojusiam violenčele.

Moterų draugijos šokėjų būrelis, paruoš 
tas E. Baliulienės, sušoko tris šokius, o 
Hildegarde Tydeks padeklamavo Mairo
nio poemą „Jūratė ir Kastytis“.

Albinas Gedvilą įspūdingai perdavė 
Lietuvoje gyvenančios Vytautės Žilinskai
tės feljetoną „Pakaitalas“.

Šventės linksmoji dalis buvo pradėta 
suktiniu ir tęsėsi iki vidurnakčio. Salėje 
veikė draugijos narių aptarnaujamas val
gių ir gėrimų bufetas. Taip pat buvo ga
lima apžiūrėti rankdarbių ir Michael Kol
lars paveikslų parodėlę. I. Sragauskis
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