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LKB KRONIKA
Šių metų gegužės 16 d. man buvo įteiktas 
Kapsuko miesto Vykd. Komiteto 1983 m. 
balandžio 13 d. sprendimas Nr. 95, pa
tvirtintas tik rašomąją mašinėle išspaus
dintomis Vykd. komiteto pirmininko K. 
SUKAŠIAUS ir Vykd. komiteto sekreto
rės B. PL1KYNIENĖS pavardėmis, bet 
niekieno nepasirašytas ir niekam nead
resuotas.

Tame rašte, remiantis LTSR Ministrų 
Tarybos 1981 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 
99 „dėl kovos su savavališka statyba įsta
tymo vykdymo“ reikalaujame, kad aš pa
šalinčiau „savavališkai ant gyvenamojo 
namo fasado iš gatvės pusės įrengtą me
dinį kryžių“.

Nei Jūsų atsiųstieji raštai, nei Jūsų tar
nautojų aiškinimai manęs neįtikino, kad 
ant mano sienos pakabintas kryžius gali 
būti laikomas savavališka statyba, to ne
matyti nė Jūsų minimame LTSR Ministrų 
tarybos nutarime, kuriame rašoma apie 
gyvenamųjų namų ir kitų statinių bei jų 
dalių statybas, bet nielko nesakoma apie 
puošiamojo pobūdžio dalykus: gėlių kaply 
teles ir vazas, medžio drožinius, saulutes 
bei kryžius (pastaruosius ir jūsų darbuo
toj ai man atsiųstame rašte vadina deko
ratyviniais elementais). Todėl prašau ne
liesti kryžiaus, o jei Jūs manote, kad aš 
turiu turėti kryžiaus pakabinimui pateisi
nantį dokumentą, prašau duoti man tokį 
dokumentą.

1983 m. gegužės 17 d.

1983 m. gegužės 26 d. kun. P. ŠULSKIS 
vėl rašo miesto Vykd. komitetui raštą:

„Dar kartą dėl kryžiaus.
Kai šių metų vasario 16 d. buvo pas 

mane užėję du Jūsų darbuotojai ir tik
rino namų inventorizacijos dokumentus 
bei klausinėjo, ar aš turiu leidimą paka
binti kryžių ant išorinės fasadinės namo 
sienos aš juos irgi kai ko paklausiau, bet 
nežinau, dėl kokių sumetimų jie man ne
atsakė į tokius klausimus:

1. Kokie įstatymai draudžia savo kieme 
pasistatyti ar ant namo išorinės sienos 
pakabinti kryžių?.

2. Jei tam reikia leidimų, tai jie turbūt 
duodami? Kas juos duoda?

3. Kodėl televizijoje dažnai matau ro
dant, kaip Maskvoje, Leningrade ar kur 
kitur puikuojasi kryžiai ant cerkvių-mu- 
ziejų bokštų, o Lietuvoje jie naikinami ne 
tik laukuose ar pakelėse, bet ir gyventojų 
kiemuose, nuplėšiami net nuo architek
tūros paminklų (pav. nuo Vilniaus Kate
dros ar Kauno Įgulos bažnyčios)?

Po tokio pasikalbėjimo gavau raštus:
1. Vasario 23 d. — 1983.11.16 aktą be 

numerio Ir be jokių antspaudų.
2. Balandžio 12 d. — kvietimą dalyvauti 

miesto Vykdomojo 'komiteto posėdyje.
'3. Gegužės 16 d. — 1983.IV.13 miesto 

Vykd. komiteto sprendimą Nr. 95 (be ad
reso ir be parašų).

4. Gegužės 24 d. — pakartotinį reikala
vimą įvykdyti 1983.IV.13 d. Vykd. komite
to sprendimą.

Į 1983.IV.13 sprendimą esu atsakęs, bet 
į mano atsakymą nekreipėte dėmesio, to
dėl dar kartą kai ką priminsiu plačiau.

Vykd. komitetui, man rodos, seniai yra 
gerai žinoma, kad esu pirmos grupės in
validas, kad negaliu ne tik vaikščiot!, bet 
net ir laisvai pasėdėti, ir kad dėl to ne aš 
esu kaltas, o tarybiniai kareiviai, kurie 
1946 m. birželio 25 d. mane peršovė, todėl 
kaip aš galiu dalyvauti miesto Vykd. ko
miteto posėdyje? (...)

1983.IV.13 Jūsų rašte minimas LTSR 
Ministrų tarybos 1981.UI.16 nutarimas 
Nr. 99, kuriuo remdamiesi reikalaujate, 
kad aš pašalinčiau kryžių nuo namo fa
sado. Bet gi tame nutarime kalbama apie 
gyvenamuosius namus (jų dalis) ir kitus 
statinius (jų dalis), kurie jų savininkui 
duoda kokią nors apčiuopiamą naudą. Ja
me nieko nesakoma apie aplinkos papuo
šimo dalykus, nei apie teisėtai pastatytų 
pastatų įrengimą.

1983 m. gegužės 24 d. rašte mano „nusi
kaltimą“ Jūs kiek kitaip pavadinote: ....
pažeidėte vyriausybės nustatytą statybų, 
bei įvairių dekoratyvinių elementų įrengi- 
mo-pastatymo tvarką“. Bet tai tik tuščias 
švaistymasis žodžiais, jei Jūs man negali
te nurodyti, kur aš galėčiau su ta tvarka 
susipažinti. Nejaugi aš neturiu teisės susi 
pažinti su vyriausybės nustatyta tvarka, 
su ios nutarimais dėl savavališkų staty
bų? Gal ta! yra paslaptis, kurios niekam 
negalima išduoti, jei nei Jūsų darbuoto
jai nepasakė, nei Jūs savo raštuose nenu- 
rodėte, išskyrus 1981.IH.16 LTSR Ministrų 
Tarybos nutarimą, kuris mano atvejui tik
rai netinka?

Peršasi išvada, kad miesto Vykd. Ko
miteto reikalavimas pašalinti kryžių yra 
pagrįstas tik ideologiniais sumetimais. 
Bet ai tinka tam naudoti Vyk. Komiteto 
autoritetą?“ (Pareiškimas sutrumpintas 
red.).

Lietuva britu spaudoje
BAŽNYČIA IR TAUTA LIETUVOJE

Įtakingas London .dienraštis „The 
Times“ gruodžio 6 d. laidoje įsidėjo ve
damąjį, kurio tekstą čia parduodame.

Politinių ekstremistų įvykdytas žiaurus 
nužudymas kelių EI Salvador’o kunigų 
buvo visiškai teisingai pasmerktas visa
me pasaulyje. Daug mažiau yra žinoma 
apie likimą Romos katalikų bažnyčios Lie 
tuvoje, vienoje iš trijų mažų Baltijos kraš 
tų, kurie, išsikovoję nepriklausomybę iš 
Rusijos 1918 m., buvo jėga 194:0 m. įjungti 
'į Sovietų Sąjungą pasėkoje plačiai žino
mo negarbingo susitarimo tarp Stalino ir 
Hitlerio. Pereitą savaitę kun. Sigitas Tam 
kevičius buvo Vilniuje teisiamas už „sis- 
tematišką sovietinės politinės ir socialinės 
sistemos šmeižimą per pamokslus“.

Tikrumoje jo svarbiausias nusikaltimas 
buvo tai, kad jis 1978 m. lapkričio mėn., 
su kitais keturiais kunigais įkūrė Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, ku
ris dokumentavo ateistinio režimo perse
kiojimą tikinčiųjų. Kaltinamajame rašte 
buvo pasakyta, kad medžiaga, kurią kun. 
Tamkevičius paskleidė, pasiekė vakarus 
ir buvo panaudota JAV finansuojamoms 
radijo laidoms, siunčiamoms į Sovietų 
Sąjungą per Liberty ir Free Europe radio 
stotis, o tain pat per Vatikano radiją. 
Tass nepagrįstai teigia, kad „užsienio ypa 
tingosios tarnybos, kurios veikia prieš 
Sovietų Sąjungą, atkreipė dėmesį į šį tuš
čią, gobšų žmogų“. Visuomet patikima

Darius - Girėnas
APIE S. DARIŲ IR S. GIRĖNĄ — RYTŲ 

VOKIETIJOS ŽURNALE
Plačiai paplitęs Rytų Vokietijoje fila

telijos ir numizmatikos žurnalas „Samm- 
ler“ („Kolekcionierius“) šių metų aštuo
nioliktajame numeryje daug vietos pa
skyrė parodyti, kaip Atlanto nugalėtojų 
lietuvių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno 
žygis atsispindi filatelijos leidiniuose. 
Spausdinamas Lietuvos ryšių ministerijos 
lakūnų skrydžio penkiasdešimtmečio pro
ga išleisto voko viršelis, kuriame nupiešta 
„Lituanikos“ skridimo per Atlantą trasa, 
lakūnų portretai. Matome žurnale transa
tlantiniam žygiui paminėti nuo 1933 m. 
iki dabar Išleistų pašto ženklų fotofaksi- 
miles. Išsamiai aprašomas patsai skridi
mas ir jo tragiška baigtis Soldino miške 
tuometinės Vokietijos teritorijoje.

Visa tai skaitytojams pateikė žymus 
mokslininkas profesorius Georgas Domi
nas. Jis kilęs iš Lietuvos. Dirba Rytų Vo
kietijos mokslų akademijoje mokslo tiria
mojo darbo organizavimo srityje. Prof. 
G. Dominas aktyvus baltistas. Rytų Vo
kietijos baltistų konferencijose Berlyno 
Humboltų universitete, taip pat kituose 
kultūros renginiuose propaguoja M. K. 
■Čiu'rlionlo kūrybą, Lietuvos medininkų 
darbus. G.K.

BEATOMINĖ ZONA ŠIAURĖS 
EUROPOJE

Latvių jaunimo sąjunga, kurios metinė 
konferencija neseniai posėdžiavo Stock- 
holme, priėmė rezoliuciją, kurioje prašo
ma įjungti tris Baltijos respublikas 'į be- 
atominę zoną, jeigu tokia bus steigiama 
šiaurės Europoje. Tą klausimą ruošiama
si kelti 1984 metais, kai Stockholme susi
rinks Pasitikėjimui skatinti konferenci
ja, dėl kurios buvo šiais metais susitarta 
Madride. Latvių jaunimas tuo reikalu 
kreipsis pirmoje eilėje į Švedijos vyriausy 
bę, politines partijas ir Švedijos taikos 
komitetą.

NUTEISĖ LATVIUS
Sovietų teismas Latvijoje š.m. lapkričio 

mėnesį Rygoje nuteisė sunkiomis bausmė
mis du baptistus už tariamai antisovieti- 
nę veiklą. Kaltinamųjų suole buvo Janis 
Rožkalns ir Janis Voveris. Teismo posėdis 
buvo filmuojamas ir, matomai, filmas bus 
naudojamas propagandai ir disidentų 
bauginimui.

Į š'į pareiškim?„paaiškinimą kun. Pra
nui ŠULSKIUI niekas neatsakė. 1983 m. 
birželio 1 d., apie 10 vai., pas kun. P. ŠUL 
SKĮ atvyko Statybos ir architektūros val
dybos vyr. inžinierius A. BANAITIS su 
vienu milicijos darbuotoju ir ėmė skaity
ti visus miesto Vyk. Komiteto raštus dėl 
kryžiaus. Kai kun. P. ŠULSKIS pasakė, 
kad visi raštai yra gauti ir žinomi, o kry
žius pakabintas ne tam, kad reikėtų ji 
nuimti, A. BANAITIS pagrasino: „Privers 
tinai jį nuimsime!“

Šio pokalbio metu atvažiavę BANAI
ČIO padėjėjai nulupo nuo sienos kryžių 
ir, įsimetę jį į sunkvežimį, išvažiavo. Ope
racijos metu gatvė buvo saugoma milici
jos, o eismas gatve — sustabdytas. 

slaptai leidžiama LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA betgi praneša, 
kad tikrumoje KGB keletą kartų bandė 
kunigą pritraukti sau, siūlydami gerą pa
rapiją ir galimybę studijuoti Romoje.

Jis buvo suareštuotas gegužės mėnesį, 
po liudijimo kun. Alfonso Svarinsko by
loje. Kun. A. Svarinskas kuris taip pat 
buvo komiteto narys, po trijų dienų teis
mo buvo nuteistas 7 metams griežto reži
mo darbo stovyklose Ir 3 metams ištrėmi
mo. Kun. Svarinskas jau 1946 m. buvo 
nuteistas dešimčiai metų už ryšius su 
„nacionalistiniais banditais“. Visi protes
tavusieji ir netyčia Lenino prospekte laike 
bylos prie teismo pastato pasitaikę praei
viai, policijos buvo pašalinti.

Šimtai lietuvių kunigų buvo persekioti 
ir įkalinti sovietų pareigūnų, kurie žiūri 
į bažnyčią kaip į instituciją, vadovaujan
čią masiniam pasipriešinimui, kuris, su
jungdamas tikėjimą ir nacionalizmą, at
meta Maskvos užmestą ateistinę valdą. 
Apie 50,000 lietuvių rizikavo savo šeimo
mis ir karjeromis, prašydami valdžios su
stabdyti bylą prieš kun. Svarinską. Tie va 
karus pasiekiantieji prašymai atidengia 
sovietinės propagandos mitą, pagal kurį 
Baltijos valstybės yra laimingos galėda
mos būti Sovietų Sąjungoje. Vienas ne
seniai Maskvai įteiktas lietuvių prašymas 
turėjo 148,000 parašų.

Kun. Bronius Laurinavičius, žinomas už 
savo drąsų 1977 m. spalio mėn. sovietų 
vadams pasiųstą laišką, kuriame jis pa-

G. N. Vladimovas
Rusų rašytojas G. N. Vladimovas yra 

naujausias sovietų disidentas, kuriam 
buvo leista emigruoti į Vakarus. Vos 
prieš kelis mėnesius atvykęs į Va'k. Vokie
tiją, gruodžio pradžioje jis lankėsi Lon
done, kur rusų emigrantų kviečiamas 
skaitė paskaitą apie rašytojų santykius 
su valdžia.

Paskaita buvo suruošta Londono lenkų 
klube „Ognisko Polskie“, kurio poros šim 
tų vietų salę užpildė rusai ir nerusai, su
prantą rusų kalbą. Tarp klausytojų ma
tėsi gan daug jaunuomenės, matomai, iš
augusios emigracijoje. Apie rusų emigran 
tų literatūrinę veiklą paaiškino, susirini- 
mą atidarydamas, Londono rusų bendruo.» 
menės veikėjas G. Milleris. Jis pasakė, 
kad tuoj po II pasaulinio karo rusai Va
karų Europoje pradėjo leisti du žurnalu 
POSEV ir GRANI, kurie tebeeina ir šian
dien. Vėliau kita grupė pradėjo leisti žur
nalą KONTINENT, kuris yra verčiamas 
ir į kitas kalbas. Laikui bėgant žurnalų 
redaktoriai keitėsi. Dėl senatvės pasitrau
kus iš GRANI redaktorės pareigų pasku
tinei redaktorei, dabar tą žurnalą perėmė 
redaguoti naujausias emigrantas, rašyto
jas G. N. Vladimovas, kuris tuo būdu bu
vo pristatytas auditorijai.

G. N. Vladimovas kalbėjo apie turbūt 
jau tradicinius Rusijoje abipusio nepasi
tikėjimo santykius tarp rašytojų ir val
džios. Taip buvo senais caristiniais laikais, 
taip yra ir dabar. Valdžiai rašytojas yra 
reikalingas, bet ji jo nekenčia. Vyksta nuo 
latinė kova tarp kūrėjo ir biurokrato. 
G. N. Vladimovas nurodė keletą pavyz
džių iš sovietinės valdžios laikotarpio.

Sovietų valdžios prestižui pakelti, jai 
reikia savo pusėje turėti Nobelio premijos 
laureatų, ar panašaus kalibro menininkų 
bei rašytojų. Todėl tuoj pat po revoliuci
jos buvo priviliotas Maksimas Gorkis, 
kuris buvo net pavadintas „didžiuoju pro 
letaliniu rašytoju“. Tačiau ir tai nepa
darė jo ištikimu bolševikų valdžiai iki 
galo.

G. N. Vladimovas kiek ilgiau sustojo 
ties pcstalininio laikotarpio rašytojais, 
kaip Dudincevas, kuris pagarsėjo savo ro
manu „Ne vien tik duona...“ Paskaitinin
kas gerai pažinojo tą rašytoją, todėl pa
pasakojo visą jo odisėją. Pasirodo, Dudin
cevas vėliau buvo KGB pulkininko

Paskubėkime
Iki Kalėdų švenčių teliko pora savai

čių. Paskutinysis šių metų „Europos Lie
tuvio“ numeris išeis gruodžio 22 d., kad 
dar suspėtų pasiekti daugumą skaitytojų 
prieš šventes. Visą medžiagą, pranešimus 
apie Kalėdų — Naujų Metų laikotarpyje 
vykstančius parengimus !ir sveikinimus 
prašome prisiųsti iki gruodžio 15 d. Vė
liau atsiųstieji jau negalės būti patalpin
ti kalėdiniame numeryje.

Pirmasis Naujųjų Metų numeris išeis 
sausio 6 d. Tad dar kartą raginame visus 
pasiskubinti su sveikinimais — pasinau
dodami „Europos lietuvio“ puslapiais pa
sveikinti draugus ir pažįstamus. Jūs tuo 
pačiu paremsite savo spaudą. „ E.L.“

smerkė jėga grūdamą ateizmą ir rusifi
kaciją, buvo lietuvių grupės narys prie 
Komiteto stebinčio Helsinkio susitarimų 
vykdymą, 1981 m. lapkričio 21 d. jis bu
vo kandžiai užpultas vietinio partijos or
gano „Tiesa“ puslapiuose; po keturių die
nų jis Vilniaus gatvėje buvo suvažinėtas 
sunkvežimio. Mačiusieji sakė, kad jis po 
sunkvežimiu buvo pastumtas. LKB kroni
koje sakoma, kad jis buvo nužudytas KGB 
agentų. Ten taip pat pranešama apie dvie 
jų kitų kunigų mirtį laikė „apiplėšimų“, 
per kuriuos nebuvo nieko pavogta.

Šįmet balandžio mėnesį, per Vatikano 
radiją buvo transiuota popiežiaus Jono 
Pauliaus II malda, kurioje jis meldė, kad 
„lietuvių tautai turėtų būti leidžiama pa
reikšt! savo tikėjimą pilnoje religijos lais
vėje“. Liepos mėnesį prez. Reagan‘as pa
darė pareiškimą, kuris buvo oficialiai 
pasiųstas Jungtinių tautų generaliniam 
sekretoriui. Pareiškime cituojama Visuo
tino JT susirinkimo rezoliucija 1541 apie 
tautų apsisprendimą ir paremiama pakar
totinai Baltijos tautų reikalaujama teisė, 
joms pačioms leisti nuspręsti savo politi
nę padėtį Jungtinių tautų rėmuose. D. 
Britanija taip pat de jure nepripažįsta so
vietų valdžios Baltijos valstybėse, tai ture 
tų būti matoma kaip Maskvos geros valios 
išbandymas JT derybose del Afganistano 
ir kitų panašių vietų. „The Times“

Gruodžio 5 d. anglų laikraščiuose pa
skelbta, kad kun. Sigitas Tamkevičius bu
vo rastas kaltu ir nubaustas 6 metais 
kalėjimo griežto režimo darbo stovyklo
je ir 4 metais ištrėmimo.

„perauklėjamas“, kol baigė savo gyveni
mą psichiatrinėje ligoninėje.

G. N. Vladimovas, kur1; laiką dirbęs 
„Novyj mir“ redakcijoje, pažinojo ir pa
garsėjusį to žurnalo redaktorių Tvardov- 
skį. Jis taip pat papasakojo apie M. šolo- 
chovą, kuris Vakarų emigraciniuose 
sluoksniuose yra skaitomas pilagijatorlu- 
mi.

Atsakydamas į klausimus, G. N. Vladi
movas gan plačiai papasakojo apie rusų 
disidentų sąjūdį „Russkaja partija“, tu
rintį daug šalininkų netik inteligentijos 
tarpe, bet taip pat ir karininkijoje. To są
jūdžio iaeologįja maždaug sutampa su 
rašytojo A. Solženicyno skleidžiamomis 
mintimis — siūlo Rusijai atsisakyti už
sienietiškų avantiūrų, t.y. rūpintis tik 
pačios rusų tautos reikalais. Atsisakyti 
nuo komunizmo plėtimo Afrikoje, pietų 
Amerikoje ir Azijoje. Pasitraukti iš Af
ganistano, kur sovietų užsiangažavimas 
yra labai nepopuliarus Rusijoje.

Bendrai paėmus, tas rusų sąjūdis su
daro lyg ir rusų nacionalistų politinės par 
tijos užuomazgą. Jis slaptai rausiasi po 
sovietų komunizmo pagrindais, todėl prieš 
jį yra griežtai pasisakiusi So v. Sąjungos 
vadovybė, ypač paskutinėje pagarsėjusio
je kalboje Andropovo pavaduotojas Čer- 
nenko.

Daugumas žymesniųjų rusų rašytojų 
šiuo metu yra užsikrėtę „rusų partijos“ 
idėjomis. Todėl, pavyzdžiui, nei vienas iš- 
kylesnis rašytojas nesiima rašyti romano 
apie Afganistaną, kurio „liaudies didvy
rišką kovą“ norėtų iškelti sovietų valdžia.

Religijos atgimimą rusų tautoje rodo 
pogrindžio sąsiuviniai NADEŽDA (Vil
tis), kuriuos skaito moterys ir vyrai. Są
siuvinių leidėja yra nubausta vieneriais 
metais kalėjimo ir 5 metais tremties. Pats 
Londono susirinkimas buvo pradėtas 
trumpa malda, kurią sukalbėjo ten daly
vavęs stačiatikių dvasininkas.

Susirinkime galima buvo pastebėti, kad 
rusų emigrantų jaunoji karta domisi ru
sų kultūriniu gyvenimu ir skaito savo li
teratūrą, tačiau, kaip ir kitų tautų išeivių 
vaikai, negali laisvai pasisakyti sudėtin
gesnėmis temomis savo tėvų kalba. Todėl 
diskusijose dalyvavo tik nedaugelis.

d. b.

Solidarumas
Sekmadienį, gruodžio 11 d. 3 vai. Ham

mersmith Town Hall (King St., London 
W6) įvyks paminėjimas antrųjų metinių 
nuo karo lauko stovio įvedimo Lenkijoje 
ir Nobelio taikos premijos įteikimo Lech 

Walesa‘i. Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti.

Sekmadienį gruodžio 11 d. įvyksta DB 
LS Centrinio skyriaus svarbus susirinki
mas. Kviečiami visi dalyvauti. Susirinki
mas prasidės 3 vai. Londono lietuvių na
muose, 2 I.adbroke Gdns., W.11.

PASAULYJE
— Maršalas Dmitri Ustinov dalyvavo 

sovietų bloko gynybų ministerių konfe
rencijoje Sofijoje, kurioje buvo svarsto
mas Varšuvos pakto šalių atsakymas į 
išdėstymą Vakarų Europoje amerikiečių 
vidutinio nuotolio raketų.

— Policija sulaikė keliasdešimt Lenki
jos uždraustos darbininkų sąjungos „So
lidarumas“ rėmėjų, jiems bandant pasta
tyti memorijalinę lentą angliaksiams, žu
vusioms susidūrime su policija 1981 me
tais.

— „Solidarumo“ vadas Lech Walęsa 
pareiškė, kad tolimesnis taikymas sankci
jų lenkams yra žalingas ir kreipėsi į va
kariečius, prašydamas sankcijas pakeisti 
pagelba.

— Australijos vyriausybė neleido an
glų lėktuvnešiui „Invincible“ pasinaudo
ti sausu doku, kad galėtų atlikti reikalin
gą remontą. Australijos darbiečių vyriau
sybė yra nusistačiusi ant Australijos že
mės neįleisti jokių atominių ginklų. „In
vincible“ kapitonas atsisakė pasakyti, ar 
laive yra tokių ginklų. Lėktuvnešis Syd
ney uoste išbus iki sausio mėn.

— Apie 2500 sovietų karių Ir panašus 
skaičius afganų Somali srityje pravedė 
didžiausią šių metų ofenzyvą prieš parti
zanus, pasibaigusią gruodžio 2 d. Pa
grindinės kovos vyko apie 30 km. į šiaurę 
nuo Kabulo. Abi pusės turėjo didelių 
nuostolių. Kabulo šaltiniai praneša, kad 
buvo sunaikinta keliasdešimt sovietų tan
kų, numušti trys helikopteriai ir nelais
vėn paimti 24 sovietų kariai. Sakoma, kad 
rezistencijos vadai yra patenkinti kovos 
rezultatais ir laiko, kad sovietai tuo bū
du sumokėjo dalį „kraujo skolos“ už su
naikinimą Istalef miesto pradžioje lap
kričio.

— V. Vokietijos valdžia Ir privatūs in
teresai per Sotheby (Londone) varžytines 
už 12 mil. dolerių nupirko Bibliją, už
sakytą ir parašytą Vokietijoje 1170 me
tais.

— Artinantis antroms karo lauko sto
vio įvedimo Lenkijoje metinėms, lenkų 
kariuomenė yra laikoma parengtyje, nes 
pogrindiniai Solidarumo vadai organizuo 
ja masines demonstracijas paminėjimui 
šio įvykio ir jo aukų.

— Milijonai rusų yyra raginami vaka
riečių vadams siųsti „taikos korteles“ 
Gruodžio 7 d. laikraštyje „Komsomolska- 
ja pravda“ buvo anglų kalboje atspaus
dinti taikos šūkiai ir prez. Reagan'o ad
resas Baltuosiuose rūmuose. Skaitytojai 
raginami visa tai iškirpti iš laikraščio ir 
priklijavus prie kortelės, pasiųsti.

— Madrido aerodrome laike rūko susi
dūrė du lėktuvai ir žuvo 92 žmonės. Tai 
jau antra lėktuvų nelaimė šiame aero
drome per paskutines dešimt dienų.

— Aukščiausias sovietų teismas reika
lauja imtis priemonių prieš „arbatpini
gius“, pareikšdamas, kad krautuvių ir 
restoranų tarnautojai už jų ėmimą turi 
būti baudžiami. Nors ėmimas „arbatpini
gių“ Sovietų Sąjungoje yra nelegalus, bet 
tiek įsigalėjęs, kad be jo neįmanoma gau
ti jokių prekių. Daugiausia yra duodama 
ne pinigai, bet vodka, šokoladas, cigare
tės, rūkyta dešra, žuvis.

— Thailand valdžia pradėjo perkelti 
į kitas vietas 100,000 Kambodijos pabė
gėlių, nes artėjant sausam metų laiko
tarpiui, yra laukiama nauja Vietnamo ar
mijos ofenzyva.

— Tenerife saloje buvo suareštuotas is
panų kariuomenės kapitonas už pasamdy- 
mą 5 prostitučių palinksminti kareivius 
švenčiant šv. Barboros, Ispanijos kariuo
menės artilerijos dalinių patronės dieną.

— Beirute, per druzų artilerijos apšau
dymą, žuvo 8 Amerikos laivyno pėstinin
kai. Taip pat buvo numušti du amerikie
čių lėktuvai, vykdant puolimą prieš Siri
jos pozicijas. Vienas lakūnas papuolė į 
Sirijos belaisvę.

— Sovietų Sąjungos aukščiausios tary
bos sesija prasidės gruodžio 28 d. Norma
liai žiemos sesija įvykdavo pora mėnesių 
anksčiau, bet manoma, kad dėl Andropo
vo ligos (viešai jis nepasirodė nuo rug
pjūčio 18 d.), ji buvo atidėta iki pat galo 
metų. Pagal sovietų konstituciją, per me
tus turi įvykti dvi Aukščiausios tarybos 
sesijos, tad gruodžio pabaiga yra pati vė. 
liausią data išpildyti kontitucijos reikala
vimus. Vakarų Vokietijos vyriausybės ži
niomis, Anoropov'as jau sveikstąs ir gruo 
džio 10 d. pradės eiti savo pareigas.

— Vakarų Vokietijos vyriausybė prane
šė, kad gruodžio 1 d. Rytų Vokietija per
davė 83 politinius kalinius, laikytus Kari 
Marx Stadt (Chemnitz), bet jos kalbėto
jas atsisakė paskelbti perdavimo sąlygas. 
Vakarų Vokietijos vyriausybė sumoka 
komunistams iki 30,000 dolerių už kiek
vieną perduotą kalinį.
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1613 metu Lietuvos žemėlapis
Jurgis žalkauskas

Tęsinys iš praeito numerio

Didžioji Lietuvos kunigaikštystė yra 
šalis plačiai ir garsiai žinoma savo žuvin
gais tvenkiniais ir ežerais, drėkinama di
delių ir garsių upių, iš kurių šios yra 
plaukiojamos laivų: Chronon, kuri dabar 
Nemunu vadinama, Rubon, dabar Daugu
va vadinama, Borysthenes — paprastai 
Dniepru vadinama. Be to dar Būgas, Pri
petė, Neris, Berezina, ščera, šventoji, Ne
vėžis, Svisločius, Slucas, Lania ir kt.

Krašte yra daug gerų miškų, duodan
čių daug naudos juose medžiojant ir ren
kant medų, o taip pat ir gaminant namų 
ir laivų statybinę medžiagą, bei medžio 
anglis.

Priešingai kitų rašytojų nuomonei, ku
rie sako, kad į ją galima įeiti tik žiemą,ši 
šalis yra lengvais ir neklaldžiais keliais 
prieinama iš visų pusių. Keleivis, keliau
damas iš Lenkijos, nesušlaps, kaip sako
ma, nė kojų pėdų.

Žemė yra derlinga visokių rūšių javais, 
kurie visada gerai prinoksta ir atneša ge
rą derlių. To derliaus gausumą gali paliu
dyti geriausi uostai — Karaliaučius ir Ry
ga, kurie iš Lietuvos atvežtus javus lai
vais eksportuoja į užjūrio šalis.

Tad lietuviai dabar veda didelę prekybą 
su kitomis tautomis ne tik įvairių rūšių 
javais — rugiais, kviečiais, miežiais iir kt., 
bet ir linais, kanapėm, galvijų odom laši
niais, vašku, angliais, kailiais, ypač bebrų 
ir lapių; eksportuojama ir daug kas kita.

Nors aukso, sidabro ir vario kasyklų nėra 
tačiau šių dalykų visados buvo užtektinai, 
ir nereikėjo, kaip kiti rašo, jų keisti į daik 
tus. Ši giminė išleidžia pinigus pirkdama 
įvairius kvapsnius, skanėstus, gėralus bei 
auksu siūtus šilkinius audinius.

Miestų, miestelių ir kaimų šioj valsty
bėj labai gausu. Iš jų pirmoje vietoje 
stovi Vilnius — šalies sostinė, didelis ir 
garsus miestas, su aplinkiniais priemies
čiais apimąs apie dvi vokiškas mylias ir 
gulįs Neries ir Vilnelės upių santakoje.

Toji iš jų, kuri miestui davė savo var
dą, yra mažesnė, antroji, gi, yra didesnė 
ir plaukiojama. Ši, nutekėjusi už Vilniaus 
14 mylių, prie Kauno susilieja su Nemu
nu. Pačiame mieste yra daug puikių, vals
tybinių ir privačių, gražiai pastatytų na
mų. Medinių namų šiuo metu yra nedaug 
ir tie patys užuolankose, užkampiuose ir 
priemiesčiuose. Pilis turi dvi, ne tiek sti
prias, kiek gražias: viena Taurakalnyje, 
pastatyta aar pagonybės laikais ir dėl se
numo jau dalinai apgriuvusi; antroji slė
nyje, kur Vilnelė įteka į Nerį ir kur šv. 
Stanislavo garbei yra pastatyta labai puoš 
ni vyskupo bažnyčia.

Čia yra ir Įvairiais giliais mokslais pra- 
žydėjusi Jėzaus draugijos akademija. Ten 
pat, prie graikų apeigų panelės Marijos 
bazilikos, yra ir Rusijos metropolito ka
tedra. Šioje kunigaikštijoje yra ir daugiau 
Romos religijos vyskupijų, būtent Žemai
čių ir Jonavos, kuri kitaip dar vadinasi 
Lucko. Yra ir graikų apeigų vyskupų, 
žmonių „vladykomis“ vadinamų, priklau
sančių Romos bažnyčiai, kurios paklusny
bei jie pasidavė 1596 metais. Jų katedros 
yra Polocke ir Pinske.

Taip pat šioje kunigaikštystėje gražiai 
žydi dvi Jėzaus Draugijos kolegijos: Poloc 
ke, kurią po pergalės prieš Maskvą įkūrė 
Lenkijos karalius Steponas, ir Nesvyžiuje, 
to paties miesto kunigaikščio pastatyta. 
Taip pat nemažos reikšmės turi karališkie 
ji miestai: Trakai, Kaunas, Gardinas, 
Brasta, Polockas, Minskas, Mogiliovas, 
Naugardukas ir kunigaikščių — Sluckas, 
Nesvyžius ‘ir Biržai. Mažesniuose miestuo

VLIKAS
VLIK'UI 40 M.

Liūto Griniaus mintys, skaitytos 
VLIKO Seime, Detroite.

I
Ilga, veik dvi kartas apimanti, VLIKO 

istorija nebuvo be sunkumų ir jieškojlmų, 
kaip geriau ar patogiau yra vykdyti Lie
tuvoje paveldėtą atsakomybę.

VLIKO istoriją galima skirstyti į kelis 
ryŠKius laikotarpius:
PRIEŠVLIKINĮ LAIKOTARPĮ, Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, Vyriausiojo Lietu
vių Komiteto ir Tautos Tarybos periodą, 
pradedant 1941 metų birželio 23 diena ir 
baigiant VLIKO sukūrimu.
BENDROS VADOVYBĖS laikotarpį, pra
dedant VLIKO sukūrimu 1943 metų lap
kričio 25 dieną Kaune ir baigiant 1945 
metų birželio 15 diena Wuerzburg'e. pir
mininkaujamą profesoriaus inžinieriaus 
Stepono Kairio.
POKARIO LAIKOTARPĮ Wuerzburge ir 
Reutllngen'e, kuris pasižymėjo santykių 
bandymais su Lietuvos diplomatais, kai 
kurių grupių iškritimu (1946 m. vasario 
mėnesyje buvo pašalinti nacionalistai, 
1952 metų rugpjūčio mėn. 2 pasitraukė 
frontininkai, 1955 metais pasitraukė tau
tininkai ir laisvės kovotojai), kitų gru
pių įsijungimu (1954 m. rugsėjo mėn. 22 
d. buvo priimti mažlietuviai), Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pagrindų formu
lavimu ir organizavimu, Vykdomosios Ta
rybos sukūrimu, persikėlimu į Jungtines 
Amerikos valstijas, nuo 1945 metų birže
lio 15 dienos Wuerzfeung'e iki 1955 metų 

se rečiau rasi krosnis šildymui. Jų vietoje 
statomos tam tikros krosnys duonai kepti 
ir valgiui virt: ir, kaip ir kai kuriose greti 
mose provincijose, daugumas neturi dūm
traukių. Gi dūmai išeina pro duris, lan
gus ir tam tikrą, lango pavidalo, skylę, 
padarytą namo viršuje, ir šie dūmtraukiai 
nieko neapakina, kaip kiti rašo. Tas pats 
yra ir kaimuose, išskyrus dvarus ir kil
mingųjų rūmus, kurie paprastai yra daug 
erdvesni ir patogesni. Didikai gi turi gra
žius rūmus ar pilis, išpuoštas įvairiais už
sieniniais papuošalais ir apstatytas bran
giais baldais. Kai kurios pilys apsuptos 
mūrais bei pylimais ir aprūpintos dauge
liu kariškų pabūklų. Žemaičių ūkininkai 
gyvena kaimuose, pailgos formos trobose, 
bet ne šalmo išvaizdos ir nesėdi kartu su 
gyvuliais aplink sukurtą to šalmo vidury 
laužą, kaip daugelis pasakoja ir klysta 
patikėję, manau, kitų pranėšimais. Vidu
je trobų žiemą užkuriamias židinys, aplink 
kurį žmonės šildosi ir gaminasi valgį, 
nors netrūksta plačių patalpų su ka
minais.

Žiemos šalčiai paprastai ten Ilgai užsi
tęsia, kaip tai liudija Kromeris 1-je kny
goje apie Lenkijos padėtį.

Apie lietuvių kilmę ir Lietuvos pavadi
nimą rašytojai įvairiai rašo ir įvairias nuo 
mones reiškia, bet mes trumpumo dėlei 
jas apleisime ir susidomėjusius šiais daly 
kais patarsime pasiskaityti Mekovijaus 
(Miechovito) IV-tą knygą, 39 straipsnį ir 
II-rą knygą 2 straipsnį apie Lietuvą. Ju- 
dokų dešimtinė yra Jogailos giminės ir 
panašiai, bet apie juos užteks, o dabar per 
eisime prie modernių lietuvių papročių.

Lietuvos žmonės naudojasi daugybe lais 
vių. Jie yra labai draugiški, civilizuoti ir 
svetingi taip, kad ne tik nepažįstamus 
mielai pas save priima, bet dargi pakvie
čia, mielai aptarnauja ir gera valia išly
di. Papročius tų, su kuriais gyvena, o 
ypatingai svetimųjų, lengvai priima.

Turi savo kavaleriją ir kare naudojasi 
išlavintais žirgais, o ne mažais ir silpnais 
(kaip kai kurie rašo), kurie vien tik na
mų darbui tetinka. Kai kurie didikai, ne
atsižvelgdami į Išlaidas, turi daugelį pui
kių žirgu, išrinktų ir atvežtų iš Italijos, 
Vokietijos ir Turkijos.

Ginklais naudojasi panašiais, kaip len
kai tačiau kovoja tik kitų išprovokuoti ir 
ne vien žiemos metu, kaip svetimųjų, šios 
šalies nepažįstančių autorių istorijose 
randama.

Lietuviai dėvi puošnius ir įvairius dra
bužius. Gyvena jie padoriai. Be avių ir 
kitų naminių gyvulių bei paukščių mėsos, 
maistui dar naudojama laukinių gyvulių, 
paukščių ir žuvų mėsa, sutaisyta su įvai
riais prieskoniais. Gėrimas, padarytas Iš 
midaus, apynių ir vandens, užtaisytas su 
vyšnių sultimis ir įvairiais prieskoniais, 
per šimtą ar daugiau metų, ypač valdovų 
namuose laikytas užkastas, savo skoniu 
ir aromatu viršija, atrodo, net ir Malvati- 
jos vyną. Vyno vartojimas taip pat ne 
taiiip seniai čia prigijo: iš Vengrijos veža 
jį vežimais, gi iš Ispanijos, Prancūzijos ir 
nuo Reino, per Karaliaučių ir Rygą į Lie
tuvą atgabena laivais.

Kaimiečiai gyvena paprastai ir menkai. 
Maitinasi galvijų mėsa ir riebalais sutep
ta juoda duona, šių gėrybių čia yra dide
lė daugybė. Iškilmingose šventėse geria 
virtą vyną, alų ir midum atskiestą vande
nį, bet šių dalykų jie rečiau ragauja.

Atmetę piktųjų dvasių garbinimą, Kris
taus tikėjimą lietuviai priėmė tada, kai 
didysis Lietuvos kunigaikštis Jogaila ve
dė Lenkijos karalienę Jadvygą ir buvo 
Krokuvoje Gniezno arkivyskupo Bozan- 

lapkričio 27 dienos Niujorke, pirmini’.l- 
kaujamą prelato Mykolo Krupavičiaus.
UŽJŪRIO VLIKO LAIKOTARPĮ, pirmi
ninkaujamą — Jono Matuliono nuo 1955 
metų lapkričio mėn. 27 dienos iki 1957 
metų birželio mėn. 1 dienos, — Antano 
Trimako, nuo 1957 metų birželio mėn. 1 
dienos iki 1964 metų vasario mėn. 27 die
nos, — Juozo Audėno, nuo 1964 metų va
sario miėn. 27 dienos iki spalio mėn. 3 
dienos, ir — Kipro Bielinio, nuo 1964 me
tų spalio mėn. 3 dienos iki lapkričio mėn. 
29 dienos.
APSIJUNGUSIO VLIKO LAIKOTARPĮ, 
kuriam buvo pakeista struktūra, priimtas 
statutas su penkiolika grupių, su metiniu 
seimu, dvimėnesine Taryba ir trim me
tams Tarybos renkama Valdyba, pirminin 
kaujamą —Vaclovo Sidzikausko nuo 1964 
metų lapkričio mėn. 29 dienos Iki 1966 
metų gruodžio mėn. 6 dienos, — Kęstu
čio Valiūno nuo 1966 metų gruodžio mėn. 
6 dienos iki 1979 metų kovo mėn. 11 die
nos Niujorke, ir — Kazio Bobelio nuo 
1979 metų kovo mėn. 11 dienos iki šiol 
Vašingtone.
POKARIO IR UŽJŪRIŲ LAIKOTAR
PIUOSE veikė VLIKO VYKDOMOSIOS 
TARYBOS:
Ernesto Galvanausko nuo 1946 metų lap
kričio mėn. 12 iki 1947 metų vasario mė
nesio,
Vaclovo Sidzikausko nuo 1947 metų va
sario mėn. iki 1950 metų birželio mėn. 30, 
Mykolo Krupavičiaus nuo 1950 metų bir
želio mėn. 30 iki 1952 metų rugpjūčio 
mėn. 2,
Karolio Žalkrusko nuo 1952 metų rugpjū
čio mėn. 2 iki 1956 metų gegužės mėn. 31, 
Alenos Devenienės nuo 1956 metų gegu
žės 31 iki 1957 metų birželio 1, 

tos, kartu su savo broliais Vytautu, Bo
risu ir Švitrigaila pakrikštyti 1386 m. va
sario 14 dieną (ten pat buvo sudaryti ir 
unijos tarp Lietuvos ir Lenkijos pagrin
dai). Paskatinti jų kilnaus pavyzdžio, 
krikštą mielai priėmė Lietuvos diduome
nė ir liaudis. Kartą priėmus, tikėjimą ji 
išlaikė tol, kol jau mūsų laikais Lietuvą 
užkrėtė iš Vokietijas į Lenkiją atėjusi 
herezija. Tačiau visame gyvenama, kaip 
ir kitos katalikiškose tautos, pagal krikš
čioniškus papročius. Senuosius gi savo 
papročius, apie kuriuos rašė Enejus Sil
vijus, taip pagrindinai atmetė, jog reikė
tų manyti, kad jie arba jų jau visai išsi
žadėjo, arba jų protėviai niekuomet jų 
ir neturėjo, kas yra panašiau 'į tiesą.

Ir taip ši maloni kunigaikštystė, atnau
jinta ir pilna senoviškų tradicijų, 1569 m. 
susidėjo su Lenkijos karalija į vieną res
publikos kūną, išlaikydama sau savo teises 
ir laisves (savo vyriausybę-ir valdininkus 
lietuviai, aišku turi kaip ir anksčiau). Su
jungimas vyko visų pritarimu ir ne dėl 
baimės, kaip kai kurie nežinodami tvir
tina, nes laimingai susijungusios, kiekvie
na pusė viena kitai padeda prieš bendrus 
priešus.

Turbūt, istorijos mėgėjau, norėsi apie 
tuos dalykus sužinoti daugiau, tad atsi- 
klausk istorikų, nes mes čia tau tik trum
pai išdėstėme tai, kas reikalinga nurody
ti tiesą ir ištaisyti kai kurių istorikų klai
das. Ir tu, nors ir pats ten būtum, nepa
stebėtum nieko kito, kaip tik tai, ką iš 
mūsų čia sužinojai. Tuo tarpu lik sveikas 
ir šį 'Kilniojo kunigaikščio veikalą ir tai, 
kas jame yra, su didžiausiu stropumu iš- 
negrinėk ir mūsų šitą, nors Ir menką dar
bą, nuolankiai priimk ir gera valia pa
pildyk. Lik sveikas ir audokis“.

T.M. POL. GEOGRAPH 
Amsterdamas, 1613 metais 

Tyrinėjant 16.-17 a. Lietuvos žemėlapius 
ir lyginant juos su Radviliniu, kyla min
tis, kad Lietuvos aprašymas Radviliniame 
žemėlapyje yra atsakymas į neigiamus 
Lietuves aprašymus ankstyvesniuose že
mėlapiuose (Mercator Lithuania 1595, Ir 
Braun ir Hogenberg atlase Civitates Or- 
bis Terrarum). Šią mano hipotezę pare
mia ir Lietuvos aprašymo įžanginis sa
kinys: „...kad geriausiai užkirstumėm 
kelią įvairių autorių raštams ir nuomo
nėms...“

Žemėlapio autoriai pateikia daugelį at
sikirtimu lietuvių kritikams:
Lietuva nėra neįžengiamas kraštas, bet 
iš visų pusių prieinamas tikru ir neklai- 
džiu keliu.
Vilniuje yra nedaug medinių namų ir tie 
patys miesto pakraščiuose, daugumas na
mų — mūriniai.
Dūminės pirkios ne taip jau blogos, dū
mai nieko neapkina, o išeina pro duris, 
langus arba specialią lango pavidalo skylę 
stoge.
Žemaičiai gyvena pailgose trobose, o ne 

šalmo pavidalo kaip kokie totoriai.
Tiesa, kad lietuviai neturi savo vyno, o 
gerią alų ar vandenį. Iš Radvilinio žemė
lapio sužinome, kad lietuviai pagaminda
vo net geresnį gėrimą iš medaus, apynių, 
vandens ir vyšnių sulčių.
Lietuvoje miško medžiaga buvo naudo
jama netik namams statyti bet ir laivams. 
Eksportas ėjo per Rygos ir Karaliaučiaus 
miestus.
Vilniaus miesto plotas siekė 2 vokiškas 
mylias. Gedimino pilis jau netaisoma.

Žemėlapio auteliai neabejotinai rūpi
nosi iškelti svarbius Lietuvos istorinius 
reikalus,o Lenkijos atsiekimų jame pami 
r.ėtų nėra. Radvilos pasižymėjo, kaip uni
jos su Lenkija priešai, ir Radvilų pa
vardžių Liublino akte nėra. Neabejotina, 
kad M.K. Radvilas kaip ir kiti to meto 
Lietuvos didikai stengėsi pagrįsti ir palai 
kyti Lietuvos valstybingumo tradicijas ir

Jono Glemžos nuo 1957 metų birželio 1 iki 
1964 metų spalio 3.
Peržvelgdami šiuos VLIKO istorijos tarps 
nius mes neturėtume j ieškoti progų kaL 
tininimams, bet turėtume jieškoti pamo
kų ateičiai.

— PIRMA, savo dalyvavimu ir dėme
siu šiame seime mes pabrėžiame, kad 
VLIKAS yra, kad jis per keturiasdešimtį 
metų įrodė savo patvarumą, kad jis nie
kad neatsisakė priimtos atsakomybės gin
ti lietuvių tautos pelitines teises būti ne
priklausomais Ir laisvais, kad jis yra pa
grindinis šios valios reiškėjas užsieniuose. 
Tai yra istoriniai faktai.

— ANTRA, apsijungusio VLIKO istori
ja rodo, kad VLIKO struktūra yra gana 
pastovi. Ji rodo, kad VLIKAS negali būti 
nei vienos grupės ir nei vieno asmens 
įrankiu. Pradedant 1979 metais visa VLI
KO valdyba buvo išrinkta iš asmenų, ku
rie !į ją įėjo todėl, kad norėjo dirbti, turė
jo pirmininko ir VLIKO TARYBOS pasi
tikėjimą, o ne todėl, kad juos įgaliavo ko
kia grupė. Lygiagrečiai, šitas VLIKAS su
pranta atsakomybę Lietuvos Respublikos 
atstovams ir išeivių visuomenei. Jei Lie
tuvos diplomatinės tarnybos tikslas yra 
panašus į VLIKO, jos turimos priemonės 
ir padėtis yra skirtingos. Visuomenė, gi, 
yra VLIKO išlaikytoja, be kurios pritari
mo VLIKAS negali nei leisti daugiakal
bių ELTŲ, rei padėti lietuviškoms radijo 
siuntoms į Lietuvą, nei ruošti memoran
dumus, nei vystyti ryšius su pasaulio val
stybių vyriausybėmis.

— TREČIA, praeitis rodo, kad asmeniš
ki kivirčai ir grupiniai išskaičiavimai, pro 
paganda prieš savo paskirtį vykdančius 
organus, tiek išeivius, tiek ir Lietuvoje 
esančią tautą veikia atitolindami nuo be-

Birutės Kemėžaitės poezijos knyga
NEBIJOK ŽAIBŲ NEI VĖTRŲ

— „Ačiū tau, Birute, už tokią puikią 
knygą“ — pasakys ne vienas skaitytojas. 
Ypač Lietuvos kariuomenės likučiai, par
tizanai ir tėvynės kančia besisieloją bus 
dėkingi už puikią dovaną — poezijos rin
kinį.

Gal būt retas poezijos rinkinys patrauk
ia skaitytoją paėmus jlį į rankas perskai
tyti nuo pradžios iki galo, bet Birutės Ke- 
mežaitės „Nebijok žaibų nei vėtrų“, priri
ša skaitytoją.

Poetė yra augusi tėvynės kančių laiko
tarpy, gyvenusi tarp tragiškais išgyveni
mais sugniuždintų savo tautos brolių, 
įsijaučia visa širdimi į nūdienos buitį. Ji 
yra tos buities liudininkė ir jos poezijos 
posmai liks lyg testamentas ateities kar
toms.

Biriutė yra mūsų laikų poetė, gili pa
triotė ir uždegančios drąsos įkvėpėja.

Nebijok žaibų, nei vėtrų.
Eik pro užtrenktas duris.
Gink tautos šventas teises,
Nors tavęs del to nekęs...

(Motto psl. 9)
Birutė jau su pirmaisiais eilėraščiais su

virpina lietuvio išeivio krūtinę:
Šalie, kryžių, berželių, artojų,
Širdis alpsta svetur be tavęs,
Lietuva, mano žeme gimtoji,
Kas tave vėl į laisvę išves?

(Kas į laisvę Išves, psl. 12)
Birutė yra mūsų dienų širdis ir siela. 

Ji ilgisi savo tėvynės, sielojasi dėl jos 
ateities ir saviesiems primena jų pareigą:

Tu ne smilga siūbuojama vasaros vėjo, 
Prie tavęs visa mūsų tautos ateitis.
Tu žmogus su dvasia, su siekimais,

idėjom,
Teliepsnoja krūtinėj tau meilės ugnis.

(Nemesk kelio dėl takelio, psl. 20)
Knyga padalinta į 4 skyrius: „Kas į lais 

vę išves“, „Nepamirštamas birželis“, „Gy 
venirno simfonija" ir „Buitis ir likimas“. 
Pirmuose dviejuose skyriuose randame 
daugiausia patriotinius, tėvynės kančias 
ir savųjų likimą liečiančius eilėraščius. 
Poetė labai jautriai prisimena žuvusius 
partizanus ir liūdi dėl jų:

Laisva valia save tu paaukojai, 
Tėvynės šauksmui pirmas paklusai. 
Prie vartų tave mergaitė šaukė —

mojo:
„Sugrįšk! Sugrįšk su pergale pas mus!“ 
Žolynai tik šalta rasa raudojo, 
Gal jautė, kad negrįši į namus.

(Žuvusiam partizanui. Psl. 24)
Arba vėl, eilėrašty — Partizano mer

gaitei:
Kai vėl aušra surinks žvaigždynus, 
Dar nenudžiūvus bus rasa, 
Gelsvas kasas tu dar nepynus, 
Nubrisi pievomis basa.

Dar daug, oi daug ateisi kartų
Tu šaltą dieną ir kaitroj,
Ilgai dar lauksi jo prie vartų
Viena, parimusi tamsoj.

(Psl. 43)
Poetė apraudodama tėvynės kančias 

meldžia Visagalį grąžinti jai laisvę:
Karštoj maldoj klaupiuosi prieš altorių, 
Tačiau ničnieko negeidžiu aš sau.
Tiktai bi anglai tėvynei laisvės noriu, 
Tik vieno to nužemintai prašau.

(Malda, psl. 38)
Skyriuje „Gyvenimo simfonija", mūsų 

poetė jautriai apdainuoja savąją jaunystę, 
svajones, ugningą meilę ir nusivylimus.

tuo pačiu norėjo matyti ir užsieniui pa
rodyti geresnę ir gražesnę Lietuvą.

Melbourne 1983 m.

sikivirčij ančių. Taigi, kivirčai ne tik ken
kia lietuviškai darbuotei atimdami gali
mus talkininkus, bet ir mažina pasitikėji
mą tais organais. Aš džiaugiuos galėda
mas ramia sąžine pasakyti, kad VLIKAS 
kivirčais neužsiminėjo ir stengėsi nebūti 
jų dalininku.

— KETVIRTA, pastebime, kad VLIKAS 
pergyveno daugelį jo funkcijas norėjusių 
perimti junginių.Tle junginiai susikurdavo 
sukeldavo daug propagandinio triukšmo 
po kurio laiko tyliai dingdavo iš mūsų aki
račio. Mes pastebime, kad VLIKO kelyje 
neužtenka vien noro ką nors geriau pa
daryti, bet reikia gana didelio pasiruoši
mo darbui, kantrybės ir asmeniško santū
rumo. VLIKO varžovai iš pradžių dauge
liui geriau atrodo, nei palyginamai neįs
pūdingos ir tylios VLIKO pastangos. Bet 
reikia aisirninti, kad VLIKAS savo pa
reigas nuosekliai tęsia, o garsiakalbių 
varžovų net ir vardai užsimiršo.

— PENKTA, VLIKAS per keturiasde
šimtį metų užsirekomendavo pasaulio vy
riausybėse, kaip Lietuvos nepriklausomy
bės ir tautos valios reiškėjas užsieniuose. 
VLIKAS niekad nebuvo surištas su jokia 
valstybe. Jo posėdžiai gali vykti bet kur. 
Jo buvimas Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse yra patogumo, bet ne Lietuvos in
teresų padiktuotas. Yra svarbu Šį terito
rinį nepriklausomumą įsidėmėti, nes jokia 
lietuvių institucija šio požymio neturi. Sa
vo keliu, nėra jokios kliūties VLIKUI tu
rėti įvairiuose kraštuose gyvenančius sa
vo narius, arba įvairiose valstybėse turėti 
savo atstovus. Priešingai VLIKUI, visų iš
eivių organizacijų nariai ir jų vadovybės 
atstovauja gyvenamų kraštų tautinę ma
žumą.

— ŠEŠTA, sekant Lietuvoje pradėtu pa

Savo sparnuota dvasia ji plasnoja per gy
venimą lt skina iš jo kas širdžiai arčiau
sia. Eilėraštyje „Gegužis“ ji mums sakosi:

Taip linksma, taip noris dainuoti,
Su paukščiais pakilti aukštai, 
žolynus, gėles išbučiuoti, 
Mylėti, mylėti karštai.
Bet tarp giedrių, džiaugsmingų daine

lių, Birutė mums atidengia ir nusivylimų 
dalelę:

Ramunėlė pievoj šypsosi balta, 
Gal ji jaučia ko į lanką ateinu. 
Meilės paslaptį ji žino tik viena. 
Kažko darosi krūtinėj neramu.

„Jis nemyli... šnabžda vėjas, žolynai 
„Jis nemyli... pakartoju lyg sapne.
Tikrą tiesą tu, širduže, jau žinai! 
Ramunėle, kam apvylei tu mane!

(Myli...Nemyli, psl. 78)
Nusivylimo niuansų randam Ir kituose 

eilėraščiuose: „Garsams nutilus“, „Ko 
grįžai", „Geriau skaisti svajone“. Dar
želis ir rožė“. Bet visur poetė randa blai
vų ir realų atsakymą. Tik paskutiniame 
to skyriaus eilėrašty ji ryškiau atsklei
džia savo ilgesį ir geismus, galbūt, vidu
vasario saulėj aguonų gaisruojančiam 
šlaite.

Apstulbusi leidausi į slėnį
Aguonų nupliekstu šlaitu.
Tada, jei būtumei atėjęs...
Jei būtum... meile, tu...

Žiedų kaitra atvėst neduotų, 
Užlietų ilgesį geismu...
Šlaite gaisruojančių aguonų 
Liepsnočiau aš ir tu...

(Aguonų gaisre, psl. 102)
Skyriuje „Buitis ir likimas“ randame 

daugiau filosofijos, susimąstymų ir liūd
nų eilučių:

Ir taip beprasmiai tavo metai 'bėga, 
Tiek daug norėtum — nieko neturi... 
Nors daug vertybių žmogui pažadėta, 
Kovoj už būvį — viską prarandi...

(Naujieji metai, psl. 109)
Apie šių dienų pasaulį ji šitaip sam

protauja.:
Anksčiau kas buvo negarbė ir melas
Tai šiandien gėris ir tiesa.
Tada žavėjo žmogų idealas,
Dabar tik kūniška aistra...

Greit dvasinis, mus protėvių sukurtas, 
Žlugs būvis, tyras ir kilnus,
Liks tik to šimtmečio klaikus absurdas 
Ir išprotėjęs jo žmogus...

(Dvidešimtasis šimtmetis, psl. 114)
Savo paskutiniame eilėrašty „Kai mano 

gyvybė užges“ kurį ji pavadina testamen
tu, ji jausmingais žodžiais prašo nors jos 
pelenus grąžinti į mylimą Lietuvą, į Su
valkijos kalnelį:

Kai numirsiu, užmerksiu akis amžinai, 
Lietuvi įvykdyk šį ryžtą,
Mano kūną sudegink, kad nors pelenai
I mylimą Lietuvą grįžtų...
Kad galėtų nors dulkės manosios buities 
Prie žemės savos prisiglausti, 
Suvalkijos kalnely, vietovėj gimties.

(psl. 129)
Birutės Kemėžaitės poezija pra skirtin

ga nuo kitų, tuo kad joje nerandame 
dažnai poetų vartojamų įmantrių žodžių, 
kuriuos tik jie patys supranta. Ji rašo 
paprasta, kasdienine, visiems suprantama 
kalba ir bus mielai skaitoma visų amžių 
lietuviškos knygos mylėtojų.

Knygą išleido — Knygai Leisti Komite
tas 1981 m.

Kazimieras Vilkonis

LIETUVIŲ DIENOS
Rugsėjo mėnesio numeryje plačiau pa

minėtas PLJS suvažiavimas ir studijų die 
nos, ir Europos lietuviškųjų studijų savai
tė. A. Maceinos straipsnis „Dvejopa trem
tis“ ir plati angliška sekcija su ilgu pa
sikalbėjimu su Lori Bacevičius Nelson 
apie Los Angeles srities prokuroro „aukos 
liudininko pagelbos programą“ (?).

Gausiausiai iliustruotas vakarų pasau
lio lietuvių žurnalas, nepasižymįs stipriu 
turiniu, bet leidžiąs pamatyti akivaizdžiai 
žmones, apie kuriuos skaitome kituose 
laikraščiuose. Neaišku tik, kodėl Praš- 
mutaitė lietuviškame tekste, virsta Pras. 
miltas angliškame, kai Vidžiunienė lieka 
Vidziunienė.
LIETUVIŲ DIENOS, 1983 m. rugsėjo 
mėn. Redaguoja R. Skirius, M. Matulio
nis, A. Barkus. Leidėjas A. Skirius — 
4364 Sunset Blvd. Hollywood, CA. 90029, 
USA. Metams US $ 20.00. [Pranešta kad 
jau yra išėjęs ir spalio mėn. numeris.

vyzdžiu, rėra jokių kliūčių VLIKUI plės
ti savo talkininkų skaičių įvairiose vietose 
esančių komisijų ir net pavienių asmenų 
talkos pagrindu. Tam reikia tik pajėgių 
ir norių talkininkų ir VLIKO valdybos dė
mesio.

Per keturiasdešimtį metų VLIKE tiesio
giniai dirbo virš šimto žmonių. Jeigu skai 
tysime talkinusius komisijose ir VLIKĄ 
rėmusius finansiškai, tai VLIKO talkoje 
mes rasime apie dešimtį tūkstančių pra
eityje Ir apie kelis tūkstančius rėmėjų bet 
kuriuo metu. Tai nėra didelis skaičius, 
bet jis pajėgė ne tik išlaikyti priimtą at
sakomybę Lietuvai ir mūsų politiškai va
liai, bet ir sugebėjo atlikti gana 'įspūdin
gus darbus.

šie žodžiai nereiškia, kad VLIKAS viT 
ką atlieka, ką norėtų. Jie nereiškia, kad 
kiekvieną dieną nebūtų naujų klausimų, 
kuriuos reikėtų spręsti, bet jie nėra atlie
kami. Anie šiuos „didelius" ir „mažus“ 
darbus reikėti; mums taip pat pakalbėti.

(Bus daugiau)
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Veiksniai, veikimas, veikla...
...Reagan’as pareiškė, kad ...Europos 

parlamentas išnešė rezoliucija Pabaltijo 
valstybių klausimu, kad...Amerikos sena
torius pasakė, kad...Baltuosiuose Rūmuo
se buvo priimta lietuvių delegacija, ku
riai užsienių reikalų sekretoriaus padėjė
jo pavaduotojas užtikrino, kad ...Austra
lijos parlamento pirmininkas pasakė, 
kad...

Mūsų laikraščiai pilni rezoliucijų, užti
krinimų, patvirtinimų, nepripažinimų, pri 
pažinimų (okupacijos ar nepriklausomy
bės — pasirinkite, kuris jums tinka), o 
ką visa tai reiškia? Nėra abejonės, visa 
tai reikalinga ir tam tikra dalis mūsų 
energijos turi būti nukreipta linkme vei
kimo į mūsų gyvenamų kraštų politikus, 
viešąją nuomonę, akademikus, žurnalis
tus ir visus kitus, kurie vienu ar kitu bū
du gali mums kada nors būti naudingi..

Bet kas yra naudingą dabar? Yra sena 
lietuviška .patarlė: geriau žvirblis rankoj, 
negu briedis grioj. Visi anksčiau išvardin
ti šūkiai, atsiliepimai, simpatijos, pritari
mai bus mums naudingi, kai ateis momen 
tas, kada lietuvių tauta pareikalaus sau 
vietos tarp kitų pasaulio tautų Jungtinių 
tautų forume, ar kitose pasaulinėse areno
se, kurios šiuo metu jai nėra prieinamos. 
Klausimas yra, kas daroma dabar užsie
nyje, kad palaikyti kovos dvasią ne tik 
užsienio lietuviuose, bet ir paremti žmo
nes ten, kur viskas vyksta, kur yra reika
linga parama, kur yra Lietuva.

Anglijoje veikia taip vadinamas Tau
tinės paramos fondas, kuris stengiasi, 
kiek sąlygos leidžia, paremti žmones ar 
jų artimuosius Lietuvoje, kurie dėl savo 
užsiimto kelio, moralia'! ir materijaliai 
yra skriaudžiami ir negali naudotis net 
pačiais minimaliais gyvenimo patogu
mais, prieinamais kitiems Lietuvos gyven
tojams. ši parama pirmoje vietoje yra 
materijalinė.

Yra ir kitų būdų, kuriais galima parem 
ti Lietuvos kultūriną gyvenimą, praplati
nant akiračius kultūrininkų, menininkų 
ir mokslininkų, suteikiant galimybes susi
pažinti su vakarų pasaulio atsiekimais. 
Vienas iš jų dovanojimas tarptautinės 
mokslinės spaudos įvairiom Lietuvos moks 
linėm institucijom.

Lietuvos mokslinių ištaigų gaunami 
fondai ‘įsigijimui užsieninės literatūros 
yra juokingai maži. Lietuvos mokslinin
kai yra priversti naudotis į rusų kalbą 
versta moksline literatūra, kas jau savai
me apriboja jų pasirinkimo lauką: gali 
naudotis tik tuo, kas buvo išversta. Lai
ke dvigubo vertimo nukenčia ir veikalo 
vertė.

Čia ir yra mūsų pareiga padėti Lietu
vos mokslinėms įstaigoms. Gal būt atsi
ras mumyse žmonių, kurie iškėlę rankas 
šauks: tai bendradarbiavimas, kolabora
vimas, išdavystė. Bet jei mes sugebam 
nutylėti, kad gal mūsų tarpe yra tokių, 
kurie kolaboravo su vokiečiais, gal net 
dalyvavo naikinime Lietuvos piliečių vo
kiečių okupacijos laikais, nutylėkime ir 
dabar, garsiai nesmerkdami tų, kurie 
galvoja, kad lietuvių tauta yra gyva Lie
tuvoje ir kad mūsų pareiga yra jai pa
dėti visokiais mums prieinamais būdais.

Teko girdėti, kad Australijos lietuviai 
įteikė vilniečiams visą seriją atspaudų iš

Kalėdos Detroite
(Reportažas iš Detroito)

Klausimas: kada prasideda prieškalė
dinis apsipirkimas? Atsakymas: gruodžio 
26. Tokiu nuvalkiotu humoru dažnai ope
ruoja Amerikos radijo pranešėjai. Kiti 
Kalėdų antrąją dieną dar šitaip šūktelia: 
„Nenusiminkit, klausytojai, iki Kalėdų 
liko 346 apsipirkimo dienos!“ Sakau Ka
lėdų antrąją. Deja, mes neturime jokios 
dviejų dienų šventės: Kalėdų, Velykų, 
juoba Sekminių. Gruodžio 26-ji, jei neiš
puola šeštadienį ar sekmadienį, būna 
pilkiausia darbo diena. Tik tą dieną pre
kyvietes dar kartą užgula visi, kas nuo 
darbų laisvi, dviem tikslais: grąžinti bei 
pakeisti nepatinkamas dovanas; už pusę 
kainos prisipirkti sveikinimo kortelių, 
dovanoms vynioti popieriaus, kaspinų, 
dar visokių niekelių, reikalingų kitoms 
Kalėdoms. Bet juokaujančių, kad kalėdi
nis apsipirkimas prasideda gruodžio 26, 
ne ta viena diena tuilma galvoj. Iš tikrų
jų amerikiečiai Kalėdoms ruošiasi kone 
apskritus metus. Jei ne visa liaudis, tai 
prekybininkai su reklamuotojų armija, 
vieną, kitą savaitę po Kalėdų atsikvėpę, 
ima regzti tinklus kitoms Kalėdoms. Nuo 
metų vidurio prasideda spėliojimai, kaip 
ta prieškalėdinė prekyba seksis. Rugsėjo 
mėnesį apie prieškalėdinę komercinę sėk
mę ar nesėkmę jau garsiai šneka visų 
rūšių media. Spaly šen ir ten didžiosiose 
prekyvietėse pasirodo viena kita papuoš
ta eglaitė ar Santa Claus galva. Nedrą
siai, užkampiuose, bet įtaisant taip, kad 
kuo daugiau žmonių matytų. Toks „drovu 
mas“ tik todėl, kad atsiranda drąsių mo
ralistų, kurie subara, sutramdo.

Lapkričio ketvirtą ketvirtadienį visose 
JAV švenčiama Padėkos diena (Thanks
giving Day). Tą dieną keliuose JAV di- 
miesčiuese (visada Niujorke, Detroite ir 
paskutinėj dekadoj Honolulu, kartais 
Filadelfijoj, rodos Los Angeles ir dar ki
tur), o taip pat kanadiškiam Toronte vyks 
ta spalvingi, milijonus kainuoją paradai, 
kuriuos mes stebim televizijoj. Ant kiek

moderniojo Japonijos meno ir kitų kūri
nių. Būrelis Adelalde'ės tautiečių Vilniaus 
universitetui leisdavo užsisakyti užsienyje 
leidžiamas knygas, už kurias jie užmokė
davo.

Kauno paveikslų galerija yra pripildy
ta visų perijodų Europos dalininkų pa
veikslų, įskaitant ir kai kuriuos užsienyje 
gyvenančių lietuvių menininkų kūrinius, 
padovanotus vakarų Berlyne gyvenančio 
tautiečio M. Žilinsko.

Retkarčiais girdime, kad tas, ar kitas 
užsienio lietuvis dailininkas padovano
jo savo paveikslus Lietuvos galerijoms. 
Visa tai, nuvažiavus, galima pasitikrinti. 
Tie paveikslai nėra paslėpti ir neprieina
mi visuomenei. Priešingai, jie yra atžy
mėti, kaip padovanoti užsienio lietuvių. 
Palangos gintaro muziejuje, buv. Tiškevi
čiaus xūmuose netgi teko matyti didelį N. 
Zelandijos gintaro gabalą, dovanotą G. 
Kazokienės iš Sydney miesto Australijoje.

Štai, prieš akis guli laiškas, nelabai se
niai gautas iš Lietuvos: „Labai atsi
prašome už tokį pavėluotą atsakymą į 
Jūsų laišką, laukėme Jūsų laiške minėto
jo veikalo „Monumentą Ucrainae Histori- 
ca“. š'į leidinį gavome tik š.m. rugpjūčio 
10 d.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už šį vei
kalą, kuris gražiai papildys mūsų biblio
tekos fondus apie Lietuvos istoriją“.
Štai ištrauka iš kito laiško:,,...(N) turi bū 

ti dėkingas už atsiųstą „Monumentą Uc
rainae Misteria“, veikalą, turintį didžiu
lės reikšmės Lietuvos istorijos tyrinėto
jams. Jo vertė iš tiesų neįkainojama, ir 
mes aukštai vertiname monsignore dr. P. 
Jatulio atliktą darbą. Savo ruožtu norė
tumėm Jums nuoširdžiausiai padėkoti už 
materijalinę (ir moralinę) paramą, kuri 
įgalino šį veikalą perleisti ...bibliotekai“, 
„...turiu pasakyti, kad apskritai kiekvie
nas panašaus pobūdžio informacinis lei
dinys yra svarbus ir reikalingas didžio
sioms bibliotekoms... atsižvelgiant į tai, 
kad leidinys tikriausiai laba1! brangus, už
tektų, kad Lietuvoje būtų vienas jo eg
zempliorius, nesvarbu kur, mokslininkai 
jau susirastų tekį reikalingą žinymą...“ 
Dar kartą maloniai dėkoju Jums už Visus 
darbus, palaikant tėvynės kultūros įstai
gas. .“ (Pabrėžta mūsų. Red.)

Šių laiškų gavėjas yra Algirdas Mošins- 
kas, Brazilijos lietuvių bendruomenės 
sudaryto fondo administratorius. Brazili
jos LB sudarė jau keliasdešimt tūkstan
čių dolerių turintį fondą, kurio pirminis 
tikslas yra aprūpinti dideles Brazilijos 
bibliotekas lituanistine moksline litera
tūra, žodynais enciklopedijomis ir kita 
būtina lituanistine literatūra.

A. Mošinskiui vadovaujant ir buvo Lie
tuvon pasiųsta monumentaliai paruoštos 
Ukrainos istorijos net du komplektai. Jo 
nuopelnas yra ne vien suteilkime pinigų, 
bet ir sugebėjime ši retą veikalą suieško
ti ir nupirkti.

Rietu Amerikos lietuviai, nors ir atito
lę nuo Europos ir šiaurės Amerikos lietu
viškųjų centrų, šia linkime padarė dau
giau, negu kiti mūsų įsteigti fondai ir 
institucijos. Sprendžiant iš Brazilijos LB 
Fondo administratoriaus užsimojimų, apie 
jo vadovaujamą fondą teks daug girdėti ir 
ateityje. J. Digrys 

vieno stalo guldomas keptas kalakutas ir 
kraunami kitoki gausūs valgiai. Tai pa
grinde šeimų vaišė, vedusiems vaikams 
kviečiant senus tėvus, ar atvirkščiai, bet 
lietuviai ištaiso baliukus Ir būriui draugų. 
Nors penktadienis po T-Day (kaip ameri
kiečiai trumpai ją vadina) yra darbo die
na, bet daugelis įmonių bei įstaigų lieka 
uždarytos Iki kito pirmadienio. Užtat penk 
tadienį po T-Day prekyvietės sukunkul- 
iuoja it vulkanai...

Detroitas — tipiškas JAV pramonės 
miestas. Iki japonai neipašluostė nosies, 
buvo neginčijama pasaulio automobilių 
sostinė. Kai mes, naujieji, 1949 m. čia 
atsiradome, miestas skaičiavo arti dviejų 
milijonų gyventojų ir apie milijoną turė
jo priemiesčiai. Dabar miesto ribose liko 
apie 1.3 rnil. (sumažėjo geru trečdaliu), 
bet visam metropoly su priemiesčiais yra 
apie 5 mil. žmonių. Mieste didumą sudaro 
negrai, o priemiesčiai gal 90% baltųjų 
apgyventi, šiuo metu mieste 13% bedar
bių, o prieš metus buvo 17%.

Šalia kelių dešimčių (o gal ir šimtų, 
bijau spėlioti) mažesnių apsipirkimo cen
trų (shopping plazas), patogiose priemies 
čių vietose, netoli greitkelių, išdėstyta ke
liolika vadinamų apsipirkimo molų (shop
ping malls). Kiekviename jų po 150-200 
krautuvių, pc keliolika restoranų, po ke
lis kino teatrus, po porą bankų ir kitokių 
patogumų. Tokie molai iš visų pusių ap
supti aikštėmis, talpinančiom dešimtį 
tūkstančių ar daugiau automobilių.

Už penkių mylių nuo mano namų išsis
tatęs Oakland Mali, Detroitui ir Amerikai 
tipingas prekybos gigantas. Tai mano 
šeimos mėgiamiausia apsipirkimo vieta. 
Ten gali gauti viską, ko žmogui ir jo na
mams reikalinga. Mes 'į jį nuvažiuojam 
maždaug kartą savaitėj, o jei reikia ir 
dažniau. Jei ne ko pirkti, tai į kino teatrą 
ai- populiarų restoranėlį.

Nors Kalėdų senelis (Santa Claus) TV 
žiūrovams tepasirodė tik Padėkos dieną,

Stutthofo aukos
KUR PALAIDOTOS STUTTHOFO AUKOS?

Stutthofo koncentracijos stovykloje, 
Rytų Prūsijoje, karo metu buvo kalinami, 
tarp daugelio svetimtaučių, lietuvių visuo
menės veikėjai, rezistencijos dalyviai. 
Kaip aprašė rašytojai Balys Sruoga ir 
kun. Stasys Yla, daug lietuvių ten buvo 
nukankinta, kiti mirė užsikrėtę pavojin
gomis ligomis.

Stattliof‘o koncentracijos stovykloje žuvusiomis paminklas Lenkijos mieste Puck, 
netoli Gdansk'o.

Antanas šapalas, gimęs 1911 m. Prienų 
valsčiuje, buvo chemikas ir visuomenės 
veikėjas. Baigė Prienų Žiburio gimnaziją 
ir 1943 m. V.D. universitete gavo chemi
jos inžinieriaus diplomą. Dar gimnazijo
je būdamas pasireiškė kaip veiklus jau
nuolis, ypač ateitininkų organizacijoje. 
Universiteto laikais buvo „Grandies“ kor
poracijos valdyboje. 1941 m. buvo vienas 
iš Lietuvos aktyvistų fronto organizato
rių, o nuo 1942 m. sausio mėn. dirbo Lie
tuvių Fronto sppudos ir informacijos 
skyriuje, bendradarbiavo pogrindžio lai
kraštyje „Į laisvę“. 1943-44 m. buvo slap
tos Studentų Ateitininkų sąjungos pirmi
ninku. 1944 m. sausio mėn. A. šapalas 
buvo Gestapo suimtas ir kalintas Kauno 
ir Tilžės kalėjimuose. 1944 m. vasario 
mėn. išsiųstas į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, kur buvo laikomas mirtininkų 
kameroje. Evakuojant stovyklą, (laimin
gai pasislėpė, bet užsikrėtė dėmėtąja šil
tine ir mirė 1945 m. balandžio 19 d.

LIETUVIS AUKŠTOSE KARIUOMENĖS 
PAREIGOSE

Pulkininkas Faustino Švenčionis, po 
2-jų metų ypatingos misijos prie Argen
tinos Ambasados Washington‘e sugrįžęs 
Argentinon tapo paskirtas Director de la 
Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, 
kurios būstinė yra Campo de Mayo.

Tai pirmas lietuvių kilmės kariškis, ku
ris pasiekė toki aukštą rangą Argentinos 
kariuomenėje. Pabrėžtina, kad dėka są
moningų tėvų, pulk. Švenčionis šalia is
panų, anglų kalbų, kalba ir rašo lietuviš
kai.

paradų pabaigoj, bet kai kurie nekantrūs 
priemiesčių gyventojai savo mažylius ant 
jo kelių jau sodino nė lapkričio vidurio 
nesulaukę. Vis dėlto konservatyvesni pi
liečiai dantį sukandę laukė T-Day...Lau
kė penktadienio, lapkričio 25-sios...

Kai tuoj po vidudienio Oakland Mall'ą 
pasiekiau, automobiliais buvo nugulę vi
sos aikštės iki toliausių pakraščių. Įsiga- 
vęs į pirmąją krautuvių apsuptą halę, pa
puoliau minios sūkurin. Tūkstančių tūks
tančiai žmonių klegėdami slinko šen ir 
ten. Jauni, valkus už rankų vedini. Nėš
čios moterys, savo vyrams į parankes 
įkibę. Seni, sulinkę žmogeliukai. Žvalios, 
išsidažę paauglės. Su margaspalviais ry
šuliais, krautuvių už mažą atlyginimą 
taip įvilktais ir surištais, kad tik po eglu
te belieka padėti.

Kur du milžiniški koridoriai, geriau — 
halės, susikryžiuoja, stūkso 'įmantri Kalė
dų senelio pilis. Jos papėdę apjuosę gal 
pora šimtų vaikučių su motinom ar tė
vais laukia „audiencijos“. Kad jiems ne
pabostų, aplink pilį pritupdyta mechani
nių žvėrelių ir žmogiukų-nykštukų kurie 
komiškai juda ir laido balsus. Aukštai, ant 
Santos kelių spurda mergytė, bet motina 
reikalauja sėdėti, iki uniformuota foto
grafė nutrauks.

Vienos minios plaukia į Sears pusę, ki
tos į Hudson's, vėl kitos į J.C. Penney. 
Bedarbiai ar šiaip mažapinigiai veržiasi 
į plačią Kresge angą. Visur rausvai-mels- 
vai-žalsvai dekoruotos eglutės, kalėdinės 
giesmės.

Gulte apgultos žaislu, krautuvės. Kos
metikos-parfumerijos skyriai. Būriai prie 
radijo ir TV aparatų. Kiek erdviau tarp 
skalbimo mašinų bei šaldytuvų. Erdviau 
ir tarp baldų. Bet tai nereiškia, kad ne
pirks. Kalėdų dovana gali būti viskas, nuo 
25 centus kainuojančio šratinuko iki 30 
tūkstančių dolerių Mercedes ar dar dvi
gubai brangesnės jachtos. Tik pirmosios 
dienos pirkėjai tai dar tokie, kurie ieško 
papiginimų. Tikrai, lapkričio 25 kai ku
riems daiktams dar daroma nuolaida.

Niekada moluose nematysi tiek daug 
gražių moterų, kaip prieškalėdiniuose ap

Tarp Stutthofo aukų buvo du jauni 
lietuviai, kurių kapai yra Pucke, Lenki
jos pajūrio mieste, netoli Gdansko. Ka
pus surado Lenkijos lietuviai, pasirūpino 
juos aptvarkyti ir pastatyti bendrą ant
kapį. šalia jo yra dvi atskiros plytos, 'ku
rios dengia Antano šapalo ir kun. Alfonso 
Lipniūno kapus. Užrašai pasako tik gimi
mo ir mirties datas. Bet kas jie 'buvo?

Kun. Alfonsas Lipniūnas, gimęs 1905 
m. kovo 12 d. Talkonių km., Pumpėnų 
vis., Panevėžio .apsk., visuomenės veikė
jas ir pasižymėjęs pamokslininkas. Jis 
baigė Panevėžio gimnaziją 1925 m. ir 
kunigų seminariją bei VDU teologijos-fi
losofijos fakultetą 1930 m. Kunigu įšven
tintas 1930 m. Studijavo Prancūzijoje nuo 
1935 iki 1939 m. Po to dėstė Panevėžio 
pedagoginiame institute, Vilniaus kunigų 
seminarijoje ir buvo Vilniaus universite
to kapelionu. Katalikų veikėjas nuo jau
nų dienų. Vokiečių okupacijos metais sa
kydavo pamokslus Vilniaus išv. Jono baž
nyčioje ir Aušros Vartuose, organizavo 
slaptą studentų veiklą. 1943 m. kovo 17 
d Gestapo suimtas ir išvežtas !į Stutthofo 
stovyklą. Evakuacijos metu, kaip ir A. 
Šapalas, susirgo dėmėtąja šiltine ir mirė 
Lenkijoje.

Vėlinių vakarą Lietuvos patriotų kapus 
aplankė keli Lenkijos lietuviai.

AR TURĖSIME LIETUVĮ INTENDENTĄ?
Lietuvių mažai dalyvauja politikoje, Lie 

tuviai daugiau veržiasi 'į mokslo sritys. 
Bet štai Leonardo, ir jau mirusios Petro
nėlės Sliipkauskaitės Ivoškų vyresnysis 
sūnus Ričardo Leonardo Ivoškus, gimęs 
1942 m., baigęs teisių ir sociologijos moks
lą Buenos Aires universitete teisių fak. 
1977 m. profesoriavęs tam pačiame uni
versitete, dėstant tas pačias disciplinas, 
per vedybas su Lidia Lucia Naim įsijun
gė į politinę veikią. Mat, žmonos tėvas 
žinomas Radikalų partijos veikėjas, žen
tas pasekė uošvį. A.T .R 

sipirkimuose. Net stebiesi, kur jos slaps
tosi kone apskritus metus, ką jos vienuo
lika mėnesių veikia? Ir niekada nesutiksi 
tiek nelaimingųjų paliegėlių. Tai polio li
gos aukos. Paraližuotieji po auto avarijų. 
Su visokiais defektais gimę. Jie sėdi spe
cialiose kėdėse ant ratų, šeimos narių per 
minią lėtai stumiami. Kiti patys tuos ra
tus suka, arba operuoja įtaisytom bateri
jom. Pernai mačiau gal 20-25 metų labai 
dailiai nuaugusią mergaitę, labai sveikai 
atrodančią, tik jos rankos tebuvo maž
daug sprindžio ‘ilgumo. Nors amerikiečiai 
moka nuduoti nematą, bet pro tą panelę 
eidami niekas negalėjo sulaikyti siaubo. 
Tik niekada nebuvau tiek paliegėlio re
giniu sukrėstas, kaip čia aprašomą lap
kričio 25-ją, Puošnioje Hudson's krautu
vėje (ji užima didelę molo dalį), svaigi
nančiai sukvipusiame parfumerijos sky
riuje, per tankią minią parketo taku yrė
si siauras, gal metro su trupučiu ilgio 
stalelis. Jo du užpakaliniai ratai labai 
maži, ant žemos ašies, kad būtų vietos 
dviems dideliems priekiniams ratams. 
Ant stalelio kniūpsčiom gulėjo pusė žmo
gaus, nes abi kojos iki pusės šlaunų nu
pjautos. Nemačiau jo veido, nes vaizdas 
atsiskleidė man jau pro jo nupjautas ko
jas slenkant. Tik mačiau viršugalvį, veš
lius, juodus vyro plaukus ir liesas rankas, 
kuriomis jis tuos didžiulius du ratlankius 
suko ir taip lėtai yrėsi pirmyn. Jo sma
kras nuo stalelio-vežimėlio nuleistas. Ten 
buvo tiek žmonių, kad greit nuo mano 
akių jį atskyrė. Galėjau kitu taku užbėg
ti už akių ir pamatyti jo veidą. Bet nepri- 
siverčiau. Ir taip negaliu jo pamiršti, šio 
nelaimingojo prieškalėdinis apsipirkimas! 
Christmas - shopping... Jis mato tik mi
nios kojas ir parketą. Bet girdi ir klege
sį. Ir Kalėdų giesmes. Jei būtų premijuo
jami narsiausieji ap'sipirkėjai, šių metų 
premija turėtų tekti kniūpsčiam vyrui 
ant vežimėlio-stalelio.

Kai šį reportažą rašau, Marija su Juo
zapu dar sapnuote nesapnuoja, kad jiems 
reikės į Betliejų, kad Kūdikis gims var
ganoj pašiūrėj. Bet ar mūsų liaudžiai 
svarbu, kada, kur ir kodėl Kūdikis gims?
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lĮETUVOJE
LIETUVOJE PAMINĖTAS A. GALDIKAS

ADOMAS GALDIKAS (1893-1969) — 
viena iškiliausių Lietuvos dailės figūrų. 
Plati jo kūrybinė veikla: tapyba, grafika, 
scenografija, monumentalioji dekoratyvi
nė tapyba. 1922-1940-aisiais (su 1929-1930 
metų pertrauka) A. Galdikas dėstė Kauno 
meno mokykloje, nuo 1926-ųjų vadovavo 
grafikos studijai. Buvo aktyvus 'įvairių 
parodų Lietuvoje ir už jos ribų dalyvis, 
„ARS“' dailininkų grupės narys. 194Q- 
1944 metais — Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės instituto profesorius.

Po karo, gyvendamas VFR, Prancūzijo
je, JAV, A. Galdikas intensyviai kūrė, 
surengė kelias individualias parodas, daly 
vavo grupinėse parodose Frieburge, Pary
žiuje, Niujorke, Amsterdame, Bostone, 
Čikagoje ir kitur.

Šio dailininko kūrybinis palikimas labai 
gausus, bet, deja, nemaža jo dalis išblaš
kyta, karo metais dingo. Didžiausias dar
bų kolekcijas (jų tarpe ir užsienyje sukur 
tų kūrinių) turi Kauno M.K. Čiurlionio ir 
LTSR dailės muziejai. Kelissyk (1969, 
1973, 1977, 1983) surengtos A. Galdiko kū
rybos retrospektyvinės parodos.

— Iš Lietuvos gautomis žinomis, yra 
pasunkintas ir pabrangintas knygų siun
timas į užsienį. Paštas nepriima siuntimui 
knygų, už kurias nesumokėtas muitas, o 
muitą sumokėti, atrodo, tegalima Vilniu
je. Tad iš kitų Lietuvos vietų knygų siun
timas yra praktiškai sustabdytas.

— Naujajame Vilniaus viešbutyje „Lie
tuva“ pas iš užsienio atvykusius gimines 
ir draugus besilanką vietos gyventojai 
turi užnildyti formą, paduodant vardą, 
pavardę, paso numerį, gyvenamąją vietą. 
Pasilaikius pasą, išduodama kortelė su 
kuria nuėjus pas aukšto budėtoją reikia 
vėl užsiregistruoti. Budėtoja savo knygo
je atsižymi atvykimo ir išvykimo laiką. 
Išeinant gražinus kortelę viešbučio admi
nistracijai atiduodamas pasas.

Nei Maskvos, nei Leningrado viešbu
čiuose tokios tvarkos nėra. Toks bereika
lingas vietos žmonių intimidavimas ne
pasitarnauja gerų santykių su užsienio 
turistais palaikymui ir pažeidžia minima
lias žmogaus teises. Lankymasis viešbu
tyje padarytas tolygus lankymuisi kalėji
me.

SENIAUSIAS LAKŪNAS LIETUVOJE
Neseniai mus palikęs rašytojas ir lakū

nas Jonas Dovydaitis 1974 m. išleido kny
gą „Sparnuoti vyrukai. Lakūnų portretai“. 
Vienoje iš jos apybraižų „Mūsų tarpe jis 
seniausias“ autorius trumpai papasakojo 
apie vyriausią amžiumi lietuvių aviatorių 
Simą Stanaiti.

Tai nuostabaus aviacinio likimo žmo
gus. Vaikystėje su didžiuliu žingeidumu 
stebėjęs Aleksoto areodrome kylančius ir 
besileidžiančius carinės kariuomenės Kau 
no tvirtovės aviacijos būrio lėktuvus, ma
žasis Simukas jau tada puoselėjo viltį tap 
ti lakūnu. Pirmojo pasaulinio karo banga 
jį nutaškė į Rusijos gilumą, į Vorone
žą, kur mokėsi lietuvių gimnazijoje. Čia 
S. Stanaitis sulaukė revoliucijos, baigė 
moksleiviams surengtus karinių instruk
torių kursus, dalyvavo pilietiniame kare. 
Vėliau, 1919 m. grįžo į tėviškę.

Vaikystės svajonė ėmė pildytis, kada 
Kaune tais pat metais buvo įsteigta avia
cijos mokykla. S. Stanaitis baigė jos pir
mąją laidą, po to daug skraidė įvaldęs 
nemaža lėktuvų tipų.

Kaip ir r.e vienam lietuvių aviatoriui, 
jam teko patirti lėktuvų avarijų. Tais lai
kais prie Kauno tankiai krisdavo senį, su
sidėvėję dar Pirmojo pasaulinio karo lai
kų lėktuvai Albatros, DFW, Fokker, Hal
berstadt. LV.G., Rumpler ir kt., kuriais 
lakūnai skraidydavo ant mirties ribos — 
apie parašiutus tada dar niekas nė nesva
jojo. Po nelaimių ore laimingąjį pilotą S. 
Stanaitį draugai iš po lėktuvo nuolaužų 
visada ištraukdavo gyvą, bet su įlenktais 
šonkauliais, sulaužytomis kojomis sėte nu 
sėtą žaizdomis ir sumušimais. Ligoninė 
„suremontuodavo“ sužalojimus, ir avia
torius vėl verždavosi 'į dangaus žydrynę. 
S. Stanaitis aktyviai skraidė dvidešimt 
metų. Po to su aviacija teko atsisveikinti, 
nes aviacijos avarijos atsiliepė sveikatai.

Po ilgos pertraukos, 1973 m., jau dirb
damas inžinieriumi, aviacijos veteranas 
vėl įlipo 'į lėktuvo kabiną. Lėktuvą pilo
tavo jaunieji kolegos iš Kauno aviacijos 
sporto klubo, bet S. Stanaitis pabandė ir 
pats valdyti lėktuvą. Ir pasirodė, kad po 
ilgų neskraidymo metų vairai pakluso 
įgudusio seno lakūno rankoms.

Neseniai Kaune, Sportinės aviacijos is
torijos muziejuje, susirinkę Lietuvos 
oro sportininkai pasveikino dabar jau į 
pensiją išėjusį S. Stanaitį jo 85-ojo gim
tadienio proga ir palinkėjo Lietuvos avia
cijos veteranui stiprios sveikatos.

AUKSINĖS MINTYS
Šlį kartą kamuolys buvo kauniečių, nes 

varžovai jo neturėjo.
(Iš sporto komentarų)

Liaudis tik žino, kad reikia dovanų, dova
nų, dovanų. Visiems ir visokių, kiek tik 
kišenė išneša. Kitaip — kokios ten Kalė
dos, kokios šventės?!...

Linksmų Švenčių visiems!
Alfonsas Nakas
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TAUTOS FONDUI AUKOJO

V. Saročka £5.00
V. Geležinis £2.00

Tautos Fondas nuoširdžiai dėkoja Vi
siems aukotojams, neišskiriant ir tų, ku
rie atsiunčia mažomis sumomis. Vienas 
tautietis yra teisingai parašęs: „Geriau 
mažiau, negu nieko“.

Siunčiant aukas, pašto orderius ar če
kius prašoma išrašyti „Lithuanian Natio
nal Fund“ vardu ir laiškus siųsti Lietu
vių Namų adresu.

TFA D. Britanijoje

Aukos Spaudai

J. Petrėnas £24.00, M. Valikonis £14.00, 
A. Maldutis, A. Mažeika, J. Pyragas po 
£6.00, K. Grigaitienė ir M. Lekšienė po 
£4.00 ir J. Jakimavičius £1.00

Visiems nuoširdžiai dėkojame.

PIRKITE ATVIRUTES

DBLJS kviečia „E.L.“ skaitytojus pirkti 
kalėdines korteles, šešios kortelės su vo
kais tik £1.25 su persiuntimu (D. Britani
joje). Čekius ir pašto perlaidas rašyti 
„DBLJS“ vardu:

DBLJS Valdyba
London

DBLS CENTRINIS SKYRIUS
DBLS Centrinio skyriaus ypatingai 

svarbus susirinkimas įvyks Sekmadienį, 
gruodžio 11 dieną, 3 vai. pp., 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

DBLS centrinio skyriaus narys Anta
nas Baltušis po sunkios operacijos guli 
Royal Cornwall Treliske ligoninėje. Ward 
9. Jam linkime skubiai pasveikti. S. Sur- 
gautas.

Bradford
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Prieš pradedant minėjimą iš Londono 
atvykęs DBLS-gos C. valdybos plrminin-
J. Alkis, pasveikino gausiai į minėjimą 
atvykusius Bradford'o skyriaus ir klubo 
narius ir palinkėjo sėkmės veikloje.

A. Bučys paskaitoje palietė tik atsikū
rusios Lietuvos kariuomenės sunkią pra
džią, pasinaudodamas gerai pažįstamo 
pirmojo savanorio-kūrėjo Stasio Butkaus 
atsiminimų ištraukomis iš knygos „Vyrai 
Gedimino kalne“. Ypatingai įdomus epi
zodas, kaip pirmą kartą, Gedimino kalno 
pilies bokšte buvo iškelta mūsų trispalvė 
vėliava.

Savanoriai ir pašaukti vyrai, įrodė, kad 
yra verti žilos senovės mūsų karių gar
bės, išblokšdami priešus iš atstatytos Lie
tuvos teritorijos ribų. Tolimesnę mūsų ka
riuomenės istorijos apžvalgą paliko kitai 
panašiai progai.

Meninę dalį pradėjo jaunieji Rimutė ir 
Algis Gasipeirai padainuodami, (padekla
muodami bei paskambindami pianinu.

E. Vainorienė ir N. Vainoriūtė kanklė
mis paskambino ištisą lietuviškų dainų 
popuri. Pirma dainelė priminė Karo mu
ziejuje girdėtą dainą pagrotą anais lai
kais žymiausio Lietuvoje kanklininko 
Puskunigio, kuris buvo ir E. Vainorienės 
mokytojas.

Keletą dainų padainavo vietinio vyrų 
sekstetas, vadovaujant P. Vaslui ir akom
panuojant P. Dzidolikui.

Programą baigė solistė Vida Gasperie- 
nė padainavusi kelias liaudies dainas ir 
ariją iš operos „Marytė“. Pianinu akom- 
ponavo N. Vainoriūtė ir Rimutė Gasperai- 
tė.

Kanklininkei E. Vainorienei, solistei 
V. Gasperienei ir pianistei N. Vainoriū- 
tei už žavias dainas klubo valdybos pirm. 
V. Gurevičius įteikė po gėlių puokštę, o 
jauniesiems programos dalyviams po 
dėžutę saldumynų.

Ta proga, Seinų lietuviams siuntinių 
siuntimo išlaidoms padengti, surinkta virš 
30 sv.

R. Popikienės labai turtingą rankdar
bių ir kt. parodėlę gretimame kambary, 
apžiūrėjo visi minėjime dalyvavę ir džiau 
gėsi menininkės sugebėjimais.

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

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini 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.

PAVERGTU TAUTŲ KONCERTAS
Lapkričio 20 d. žmonėmis pripildytoje 

Bradfordo katedroje, atidengta paminkli
nė lenta, pamininti 40 metų nuo Prieš- 
bolševikmio tautų bloko įkūrimo ir 20 
metų nuo Pavergtų tautų komiteto įstei
gimo Bradford'e. 'Lentoje, šalia atatinka
mo teksto iškaltos visų šešių, į Pavergtų 
tautų komitetą 'įeinančių tautų, spalvotos 
vėliavos. Senoje katedroje tuo būdu įam
žinti mūsų bendros veiklos pėdsakai. Pa
brėžtina, kad Bradford'e jau antras toks 
pėdsakų palikimas. Bradfordo miesto 
centre buvo pasodinta šeši medeliai, kurie 
gražiai auga ir po dešimtmečių primins 
čia gyvenusias ir bendrai veikusias tau
tines grupes.

Tos pačios dienos vakare įvyko Pav. 
tautų komiteto surengtas koncertas klau
sytojų pilnoje latvių salėje. Po ilgesnės 
oficialiosios dalies, meninėje programoje 
dalyvavo ir mūsų vietinis vyrų sekste
tas, padainuodamas keturias dainas. 
Prieš mūsų vyrams įeinant į sceną įžan
ginį žodį, tarė DBLS-gos C. valdybos pirm. 
J. Alkis.

A-tas B.
ŠVENČIŲ PROGRAitlA

Kalėdų pirmą ir antrą dienomis klubo 
valdyba, pasveikinimo tikslu, yra numa
čiusi nariams, nariams rėmėjams bei sve
čiams po vieną kitą nemokamą išgėrimą 
bei užkandį.

Naujų metų sutikimas numatomas su 
muzika ir šokiais, impunuojančiu tostu 
bei užkandžiais. Visa tai nemokamai.

Vaikų eglutė numatoma klubo narių vai
kučiams sausio 7 d. tarp 2-4 vai. p.p. At
vyks Kalėdų senelis su gausiomis dova
nomis.

Šiuose renginiuose kviečiame dalyvauti 
visus klubo narius.

Vyties klubo valdyba

Bolton
SKYRIAUS VEIKLA

Prieš šventinis Bolton'o lietuvių susi
rinkimas įvyko gruodžio 3 d. Skyriaus 
pirm, padarė pranešimą ap‘ie DBLS CV 
pirm. J. Alkio atsilankymą Manchester'yje 
ir paragino boltoniškius dažniau apsilan
kyti Manchester'io lietuvių klube bei pa
sidaryti jo nariais.

Po to buvo apsvarstytas tradicinis Ka
lčių pobūvis, įvyksiantis Kalėdų II die
ną 7 vai. Bolton'o ukrainiečių klube ir ki
ti einamieji reikalai. Susirinkimas pra
ėjo gražioje ir draugiškoje nuotaikoje.

Derby
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Į minėjimą, surengtą DBLS Derby sky
riaus, prisirinko pilna salė ne tik Derby 
gyvenančių tautiečių, bet ir atvykusių iš 
toliau — Sheffield'o, Nottingham'o, Mans- 
field'o.

Minėjimą atidarė skyriaus pirm. Jonas 
Zokas karių pagerbimui prie pirmininkau 
jančio stalo pakviesdamas čia dalyvau
jančius buvusius Lietuvos karius.

Savo kalboje jis išsamiai nušvietė Lie
tuvos kariuomenės kelią nuo savanorių 
iki partizanu ir visų tų, kurie vienaip, 
ar kitaip jungiasi laisvės kovon. Savo kal
bą J. Zokus pakartojo angliškai, pabrėž
damas, kad mes ne imigrantai iešką ge
resnio gyvenimo, bet liudininkai ir šio 
krašto gyventojams gręsiančio pavojaus.

DBLS CV atstovas Balys Butrimas pa
sveikino susirinkusius ir pasidžiaugė gra
žia Derby skyriaus veikla, linkėdamas ir 
toliau dirbti su tokiu pačiu entuzijazmu.

Meninę dalį pradėjo jaunimo grupė „Tė
viškėlė“ su mok. I. Venskienės paruoštu 
scenos vaizdeliu „Lietuvos karys“. Visi 
buvo sujaudinti mok. Venskienės skaity
mu savo kūrinėlio, padedant jauniesiems 
„Tėviškėlės“ nariams. Prie Vyties kryžium 
papuošto improvizuoto karių kapo, jau
nieji Dawn Walker, Renata Venskutė, An 
drius Venskus ir Gail Kuibbs atskirai 
prieidami išreiškė savo pagarbą Lietuvos 
kartams, viską pianinu palydint Aleksui 
Sedulai. Tautinę vėliavą atitinkamu mo
mentu įnešė Christapas Junokas ir Sa- 

Toliau deklamavo J. Levinskas, S. Miln, 
I. Venskienė ir savo paties poezijos poe
tas L. Švalkus. Jaunimo orkestrėlis „Tė
viškėlė“, vadovaujant R. Venskutei, pa
grojo eilę dalykėlių.

Sugiedojus Lietuvos himną, J. Zokas 
užbaigė padėkodamas vyriausiai progra
mos vadovei I. Venskienei ir visiems jo
je dalyvavusiems. Vadovė buvo apdovano
ta gėlėmis, o jaunieji dalyviai dovanėlė
mis.

PAMALDOS
Eccles — gruodžio 11 d., 12.15 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.
Rochdale — gruodžio 18 d., 12.30 vai.
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.
Manchester — gruodžio 25 d., 12.30 vai
Wolverhampton — gruodžio 25 d., Kalėdų 

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

Programai besibaigiant atvykęs European 
Freedom Council pirm. Mr. J. Jenkins 
pasveikino už gražią veiklą ir palinkėjo 
bendradarbiauti ir ateityje.

Po oficialios dalies, grojant „Tėviškė
lės“ oikestrėliui, vyko šokiai ir bendra
vimas bei gera loterija. Minėjimas buvo 
pravestas labai gražiai, kaip ir kiti šio 
skyriaus organizuojami parengimai. 
Lauksime daugiau tokių pasirodymų.

K. Vllkonis

Leeds
Lapkričio 20 d. Leeds St. Gemma's Hos

pice mirė Magdalena Dranginytė, kilusi 
iš Marijampolės apskrities. Kanadoje gy
veno jos brolis su šeima.

Manchester
SKYRIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAMAS

Lapkričio 26 d. įvyko M. lietuvių klube, 
DBLS Šiaurinės Anglijos skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuriame buvo atstovauja
mi Manchester'io, Rochdalė, Bolton'o ir 
Preston'o skyriai. S-gos pirm. J. Alkis pa
darė pranešimą apie S-gos veiklą ir jos už
davinius.

Iš skyrių atstovų padarytų pranešimų 
matėsi skyrių veikla, problemos ir užda
viniai tenką atlikti pačiam Sąjungos Cen
trui ir skyriams. Svarbiausias uždavinys 
buvo ir yra lietuviškasis jaunimas ir lie
tuvybės išlaikymas. Visų šiame susirinki
me iškilusių problemų svarstymas padės 
Centro Valdybai geriau orientuotis veik
los planų sudaryme. Susirinkimas buvo 
naudingas abiem pusėm.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Manchester'io lietuvių socialinio klubas 

sausio 8 d. 4 vai. p.p. šaukia metinį, visuo 
tlną narių susirinkimą, kuris įvyks 121 
Middleton Road, H. Crumpsail, Manches
ter, M8 6JY Tel. 06L740 5039.

Klubo valdyba ir Revizijos k-sija pa
darys pranešimus ir bus svarstomi svar
būs ateities reikalai ir veikla.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Prašome visų narių būtinai dalyvauti 
susirinkime.

PARENGIMAI
Gruodžio 26 d. t.y. Kalėdų II dieną, 

pirmadienį, 5 vai. vakare Manchester'io 
lietuvių klubas savo narių vaikams rengia

KALĖDŲ EGLUTĘ
Atsilankys kalėdų senis, kuris vaikams 

atneš dovanų. Vėliau bus arbatėlė.
Prašome visus klubo narius minimą 

dieną atsivesti savo vaikus.

Publikos dėmesiui. Lietuvių klubas 
pirmą Kalėdų dieną bus uždarytas, bet 
atidaras kūčių dieną ir II-rą Kalėdų dieną 
Atidaromas dienomis prašome gausiai klu
be atsilankyti.

Klubo valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d. L.K.V.Sigos „RAMO

VĖS“ Manchester'io skyrius M. lietuvių 
klube surengė Lietuvos kariuomenės minė 
jimą, kuriame atsilankę daug žmonių už
pildė klubo salę.

Minėjimą atidarė ir pravedė skyr. pirm.
K. Murauskas, ir pakvietė visus susirin
kusius tylos valandėle pagerbti visus už 
Lietuvos laisvę žuvusius karius ir parti
zanus.

Paskaitą skaitė iš Londono atvykęs J. 
Alkis, kuris savo paskaitoje peržvelgė Lie 
tuvos kariuomenės istoriją nuo pat pra
džios iki šio laiko, prisimenant ir parti
zanus, kurių veikla rusų okupacijos me
tu bus amžinai atminta ir minima.

Pagrindinę meninės programos dalį at
liko iš Nottingham'o atvykusios „Rūtos“ 
dainininkės G. Ručinskienė ir B. Bishop, 
sudainuodamos keletą dainelių ir pa- 
deklamuodamos progai pritaikytų eilėraš
čių.

M. Ramonas padeklamavo savo eilėraš
tį Vaidila. H. Vaineikis perskaitė ramo- 
vėnų C/V-bos sveikinimus Kariuomenės 
šventės proga.

Pabaigoje ramovėnų pirm. K. Muraus
kas padėkojo išpildžiusiems programą, 
atsilankiusiems ir klubui už patalpas ir 
paramą.

Minėjimas baigtas suriedant Lietuvos 
himną.

Vėliau vyko linksmas pasivaišinimas.
A. P-kis

Dainava dėkoja
Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 

sambūris reiškia padėką visiems tautie
čiams, parėmusiems šių metų Kalėdinį 
bazarą pinigais, daiktais, atsilankymu ir 
kitokia pagalba. Džiugu, kad ir vėl pavy
ko gauti gražaus pelno — 335 sv. 50 p., 
iš kurio jau 287 svarai paskirta įvairiems 
reikalams: 140 pensininkams, 102 sv. ap
mokėti „E. Lietuvio“ prenumeratas sene
liams, 25 sv. paremti Derby tautinių šokių 
„Tėviškėlės“ grupei ir 20 sv. „šaltiniui“. 
Pelno likutis (48 sv. 50p.) keliamas i 
1984 metus.

Bazarą pinigais parėmė šie asmenys:

1. Gina Cap kas
Lengvos ir Lyrinės Dainos
Gerai žinomos solistės naujai 
išleista plokštelė buvo įrašyta 
vienoje iš Kanados geriausiu, 
studiją. Dainas akompanuoja 
Montrealio Simfoninio orkestro 
muzikantai, šia meno kūryba 
pažymi solistės balso apogėjų 
Kaina: 14,$ 
(juostelė: 10,$)

2. Montrealio Vyru, Oktetas 
Lauksiu Tavęs Ateinant 
šioje plokštelėje yra įdainuotos 
14 tradiciniu, ir liaudės dainų, 
palydimos pianinu. Montrealio 
Vyru, Oktetas yra dažnai kvie
čiamas koncertuoti visoje 
šiaurės Amerikoje.
Kaina: 10,$

3. Montrealio Lieluviu,Choras 
Kalėdos
Viena iš populiariausiu, lietu- 
visku,ploksteliu,dabartmeje rin
koje. Joje yra įrašytos tradi
cinės ir moderniškos kalėdinės 
giesmės. Net Popiežius Jonas- 
Paulius II pasveikino plokštelę 
laišku.
Kaina: 10.$

29 Easton avenue, Montreal, Que. H4X 1K9

Vardas__

Antrašas.

(Prašome pridėti 2.$ persiuntimui)

Suma:____.$

Plokštelės numeris Skaičius

1. plokštelė □ 
juostelė □

2. □
3. □

—

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchester'io 
skyrius sausio 14 d. šeštadienį, 5 vai. šau
kia metinį, visuotiną narių susirinkimą, 
kuris įvyks lietuvių klube, 121, Middle
ton Road, Manchester. M8 6JY.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas pusei 
valandos, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Kviečiame narius atsilankyti į susi
rinkimą.

Skyriaus valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manches
ter'io skyrius Manchester'io lietuvių klube 
rengia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
(Pradžiai prašome atsinešti savo maisto, 

vėliau r amo venai pavaišins savo užkan
džiais. Kepuraites bus galima gauti vieto
je.

Prašome visus dalyvauti Naujųjų 1984- 
tųjų metų sutikime.

Ramovėnų skyr. valdyba

Wolverhampton
Gruodžio 17 d. 18.30 Newhampton Inn, 

Riches Street restorane šaukiamas visuo
tinas DBLS Wolverhampton skyriaus na
rių siusirinikimas. Dienotvarkėje DBLS Ta
rybos atstovų pranešimas, revizijos komi
sijos pranešimas, einamųjų reikalų apta
rimas ir valdybos rinkimai. Narius ir pri
jaučiančius kviečiame susirinkime daly
vauti.

Skautiškuoju keliu
DBLS steigėją, jos pirmąjį pirmininką, 

Garbės narį ir skautiškos idėjos rėmėją 
p. P.B. VARKALĄ, švenčiant garbingą 
75 metų sukaktį, nuoširdžiai ir skautiškai 
sveikiname.

Gilią padėką reikšdami, linkime sveika
tos Ir Aukščiausio teikiamų jėgų, ilgus 
metus likti mūsų ratelyje.

LSS Anglijos Skautų Vadija Sesės ir 
Broliai.

ALKA STOVYKLAI — L. Švalkus £5.00. 
Ačiū — SKAUTŲ VADIJA 
Bolton

AR ŽINOTE, (KAD...

...Skrandžio suOitys yra tokios rūgščios, 
kad gali tirpdyti ciniką ir pūslėm nuversti 
odą. Skrandžio gleivinę nuo jų saugo spe
cialių gleivių suoksnis, todėl tas sultis 
juntame tik tada, kai pakyla ‘į gerklę — 
sakoma, rėmuo ėda.

...Žmogaus kraujas, iš kurio atskirti 
kraujo kūneliai ir baltymai yra tokios pat 
sandaros kaiip ir jūros vanduo.

...Ląstelės, kurios padeda organizmui 
atsikratyti svetimkūnių, gaili praryti ir iš
tirpinti net metalo gabalėlius.

...Rankų nagai auga keturis kantus grei 
čiau negu kojų nagai.

...'Smailios moterų pakulnės su kiek
vienu žingsniu slegia žemę 735 kg/cm. 

20 sv.— A. Skamarauskas; po 5 sv.— kun. 
Sakevičlus, Bronius V., Černis, Gipas, Ki- 
jauskas ir Namajuškienė; 4 sv. — Pu- 
tinienė; 3 sv. — Adams; po 1 sv. Blotnys, 
O'Brien, Glaveckas, Grinius, Kliorys, Kut 
ka, Kačinas, Mašalaitis, Misvidas, Paša
laitis, Petras, Padagas, Pupalaigis, Šalčiū- 
nas, Vilimas Ir žvirblis.

Nuoširdi padėka S. Bosikiui, kuris or
ganizavo daiktų pristatymo transportą.

Švenčių proga sveikiname mielus tau
tiečius, kurie materialiai Ir moraliai re
mia mūsų darbą, llinkėdamos laimingų 
1984 metų. „Dainavos“ valdyba

Mieli tautiečiai
Kaip kiekvienais metais ir šį kartą į 

metų pabaigą kreipiamės į Jus, prašyda
mi paramos. Gimnazijos išlaikymas labai 
brangus. Mes, lietuviai, nepajėgtume net 
vienintelės savo gimnazijos laisvame pa- 
šaulyje išlaikyti, jeigu negautume valdiš
kos paramos. Nors vokiečių valdžia mūsų 
gimnaziją dosniai remia ir net du trečda
lius visų reikalingų lėšų duoda, tačiau 
vieną trečdalį turime patys surinkti. Ypač 
šiais metais mums tai nelengva, nes mo
kinių skaičius šiek tiek sumažėjo ir to
dėl pajamos mažesnės.

Praeitą vasarą Išleidome net 8 abiturien 
tus. Labai džiaugiamės, kad šiais metais 
per abitūros egzaminus, kurie laikomi vo
kiečių valdžios priežiūroj, mūsų abiturien 
tai atsiekė geriausius rezultatus gimnazi
jos istorijoje.

Šiemet taip pat praturtėjo mūsų moks
lo ir laisvailaikio užsiėmimų programa. 
Šalia skautų, ateitininkų ir jaunimo rate
lio įsikūrė dramos būrelis, šalia tautinių 
šokių grupės ir choro suorganizuotas 
mokinių orkestrėlis. Mokiniai turi gali
mybės mokytis groti įvairiais instrumen
tais. Tautinių šokių grupė, choras ir or
kestrėlis garsina lietuvių vardą svetimtau 
čiuose.

Nuo šių metų liepos 1 d. priklausome 
Hessenui. Šio krašto vyriausybė mus la
bai šiltai priėmė. Ji, kaip ir Federalinė 
Vokietijos vyriausybė, vertina lietuvių 
pastangas Išlaikyti savo gimnaziją ir ža
da visapusiškai remti. Atrodo, kad vokie
čių valdžios pagalba ateinančiais metais 
galėsime pradėti statyti naują 'berniukų 
bendrabutį.

Taigi mokslo ir gyvenimo sąlygos gim
nazijoje vis gerėja. Bet ši gimnazija tik 
tol egzistuos, kol mes ją visi remsime.

Šia proga dėkojame visiems mūsų rė
mėjams, ypač rėmėjų būreliams, kurie 
dar ligšiol per trečdalį visų aukų surenka. 
Gimnazija pereitais metais gavo 124.115, 
DM aukų. Iš Vokietijos 50.430, DM (14.181 
DM pačių gimnazijos tarnautojų), iš JAV 
48.046,52, DM, Kanados 21.501, 94, DM, 
Australijos 3.675,74, DM ir Anglijos 461, 
10, DM.

Gailią padėką reiškiame BALF'ui, ku
ris kasmet 3.600 dolerių skiria gimnazi
jai, patarnauja rėmėjų būreliams ir ki
tiems aukotojams, persiunčiant aukas ir 
išduodant atitinkamus pažymėjimus dėl 
mokesčių. Dėkojame Kanados lietuvių 
kooperatyvams, kurie kasmet skiria dide
les sumas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei, Kanados ir Australijos LB, kurios 
mus labai remia, ir Lietuvių Fondui, kuris 
kasmet paskiria gimnazijai 1.000 dolerių

Mes ir vėl prašome Jūsų aukos ir esame 
tikri, kad mūsų neapleisite. Pinigus galite 
siųsti .per BALF'ą, per Bendruomenę ir 
tiesiog gimnazijai — Privates Litauisches 
Gymnasium, 684 Lampertheim — Hutten- 
feld. West Germany.

Artėjančių švenčių proga linkime daug 
kalėdinio džiaugsmo ir laimingų Naujųjų 
1984 metų!

Tėvas Alf. Bernatonis, OFM Cap. 
pirmininkas

A. išmitas 
direktorius

J. Valiūnas
iždininkas
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