
Gruodžio 1 d. Berne, po sunkios 
ir ilgos ligos, mirė Lietuvos diplo
matas, žurnalistas, kelių knygų au
torius, vienas mūsų žymiųjų veikė
jų užsienyje dr. Albertas Gerutis.

Š.m. liepos 21 d. minėjome jo 80 
metų amžiaus sukaktį.

AMERIKOS BALSAS
Amerikos Balsas prabilo lietuviškai 

reikšmingą Lietuvai dieną — Vasario 16- 
tąją. Tai buvo 1951 metais, ir nuo to lai
ko jau antras šimtmečio ketvirtis nebuvo 
nei vienos dienos be lietuviškų Amerikos 
Balso programų. Metams bėgant keitėsi 
jų laikas, nuo penkiolikos minučių laidų 
jos pakilo iki dabartinių pusvalandinių, 
bet visada liko pagiinainis transliacijų po- 
būais bei tiksiąs. Lietuvių skyrius sten
giasi pranešti Lietuvos gyventojams visus 
svarbiuosius pasaulio įvykius; išdėstyti ir 
paaiškinti Jungtinių Valstybių politiką; 
supažindinti lietuvius su visom Amerikos 
gyvenimo įvairybėm — su jos ekonomika 
bei pramone, su jos švietimu, su sociali
nėm institucijom bei darbininkų profesi
nėm sąjungom, su daugiataute kultūra, 
su mokslo ir meno laimėjimais. Daugeliu 
atvejų savo sritis lietuviškai nušviečia pa
sikalbėjimuos patys įvairių sričių specia
listai — erdvės bei jūrų tyrinėtojai, gydy
tojai, inžinieriai, dėstytojai, rašytojai, 
menininkai...

Patrauklus informavimo darbus ir iš 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus reika
lauja lankstumo ir vispusiškumo. Tad ir 
darbuotojų tarpe buvo ir tebėra įvairaus 
pasiruošimo žmonių: žurnalistų bei teisi
ninkų, istorikų ir rašytojų, sporto „sirga
lių“ ir meno mylėtojų, o visų pirma — 
radijo žmonių.

AMERIKOS BALSO

LIETUVIŲ SKYRIAUS PROGRAMA

Kasdieninė rytinė laida: žinios, pasta
bos, korespondentų pranešimai — 6.15- 
6.30 vai. Lietuvos laiku, banga 31.5.

Kasdieninės vakaro laidos: žinios ir ve
damieji. Pasirinktinai: korespondentų 
pranešimai, pastabos, spaudos apžvalga, 
interviu, reportažai — 18.00 — 18.30 vai. 
Lietuvos laiku, bangos 42.0, 42,1, 49.3, 
19,7, 25.1, 25.3, 30.8, 41.4.

Be to, kiekvienai savaitės dienai — pa
stovios temos: lietuvių veiklos apžvalga, 
istorija, sportas, meno pasaulyje, valan
dėlė jaunimui, mokslas, ekonomika, iš 
knygų lentynos, istorinė vinjetė, religija 
— 20.00-20.30 Lietuvos laiku. Bangos 19.6, 
25.3, 25.5, 49.5.

Lietuvos diplomatui, 
kovotojui dėl tautos laisvės 
DR. ALBERTUI GERUČIUI 

mirus,
Jo žmonai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą,

D. Britanijos Liet. S-gos 
Centro valdyba

KONFERENCIJA LONDONE
Lapkričio 21-24 d. Londone posėdžiavo 

Europos Laisvės Tarybos (EFC) ir Anti- 
bolševikinių Tautų Bloko (ABN) jungtinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 158 dele
gatai ir per du šimtu stebėtojų, atvyku
sių iš įvairių pasaulio kraštų. Konferenci
ja svarstė klausimą, ar galima išvengti 
branduolinio karo katastrofos, leidus so
vietų pavergtoms tautoms laisvai gyven
ti?

Konferencijoje kalbas pasakė Britanijos 
parlamento atstovai: John Wilkinson, Sir 
Frederic Bennett ir Stefan Terlecki; ame
rikiečiai: gen. John K. Singlaub, dr. 
James D. Morgan, dr. William P. Murphy; 
Izraelio atstovas Arie Vudka, ir buv. Uk
rainos min. pirm. Jaroslav Stetsko.

Tarptautinių Jaunimo metų proga kon
ferencijoje dalyvavo taip pat pavergtųjų 
tautų jaunimo atstovai, kurie iškėlė už 
geležinės uždangos vykstantį jaunimo per
sekiojimą. Jie pareiškė, kad tų kraštų 
jaunimas daugiausiai pasireiškia bandy
muose išsilaisvinti iš tironiškos ir žiau
rios Sovietų Rusijos imperijos, ir už tai 
dažniausiai nukenčia.

TAIKOS OFENZYVA
Neseniai Ženevoje vyriausias Vakarų 

„kapitalistas“ susitiko ir artimiau susipa
žino su sovietų „numeriu pirmuoju“.

Atrodo, svarbiausia pasikalbėjimo te
ma buvo taika. Sovietai, apsiginklavę iki 
ausų, nukreipę į likusią dar neokupuotą 
Europos dalį visokio masto raketas ir su
traukę prie jos sienų milijoninę kariuome
nę, reikalauja taikos. Lyg kas grasintų 
jiems, žodžiu, vilkas priekaištauja ėriu
kui...

Kalbant apie taiką, galime prisiminti, 
kad pasibaigus Pirmajam Didžiajam ka
rui visiems ji nepaprastai rūpėjo. Ameri
kiečių iniciatyvos dėka, 1928 metais buvo 
pasirašytas Kelloggo-Briando paktas. Sig
natarais buvo beveik visos to laiko pasau
lio valstybės. Jos iškilmingai atsisakė ka
ro, kaip politinės priemonės, visiems lai
kams...

1932 metais toje pačioje Ženevoje sušauk 
toji konferencija ištisus tris metus disku
tavo, kaip sumažinti ginklavimosi reika
lams skirtus biudžetus. To pasėkoje, vie
ni ėmė nusiginkluoti, o kiti, tuo pasinau
dodami, pradėjo ginkluotis.

Visi žinome, kas ir kaip įvyko po to.
Dabar vėl gyvename keistame iliuzijų 

laikotarpyje. Lengvatikiai, gausūs rusų 
draugai Vakarų pasaulyje, reikalauja ne 
tik taikos, bet net ir vienašališko nusi
ginklavimo, t.y. paskelbti plėšikams, kad 
namai neužrakinti ir šunys jų daugiau ne
saugojo...

Buvęs prancūzų kariuomenės vyriausio
jo štabo viršininkas generolas Jean De
launay, savo ką tik iš spaudos išėjusioje 
knygoje „Griausmas ir vėžys“, aptaria da
bartinio pasaulio politinę padėtį. „Griaus
mas“ — tai karas, o „vėžys“ — sovietinė 
taikos propaganda, siekianti suparaližuo- 
ti Vakarus taip, kad net „griausmo“ pa
naudoti nereiktų.

Generolas sako, kad didžiausi pacifistai 
yra seni kariai, kuriems teko pergyventi 
karo baisumus ir matyti žmonijos nelai
mes.

Visi, gimusieji nepriklausomoje Lietu
voje, prisimename gryčiose ir seklyčiose 
pakabintus dievobaimingus paveikslus su 
įrašais: „Nuo bado, maro, ugnies ir karo 
saugok mus, Viešpatie“.

Šio prancūzų generolo nuomone, leng
viau apsisaugoti nuo griausmo, negu nuo i 
vėžio. Jis sakosi pirmiausia trokštąs tai
kos. Bet ne bet kokia kaina ir ne tokia, 
kaip Varšuvoje ar Kabule. Mes galime dar 
pridėti: ir ne tokia, kaip Lietuvoje.

Generolas skaitė ir studijavo sovietų 
pagrindinius tekstus ir žino, kad sovietinė 
taikos propaganda yra parankiausias 
Kremliaus „Trojos arklys“ Vakaruose.

Savo knygoje generolas cituoja Dimi- 
trio Manuelskio parašytą Lenino moky
klos marksizmo-leninizmo vadovėlį, iš
leistą 1931 metais, pavadintą „Apie poli
tinį karą“. Knygos turinys tikrai prana
šiškas:

„Mūsų laikas ateis už 20-30 metų... Mes 
pradėsime plėsti įspūdingiausią taikos są
jūdį iki tol neregėtu mastu... Bus stebėti
nų pažadų ir staigmeniškų nuolaidų...

Europos Laisvės Taryba (EFC) paskel
bė pareiškimą, kuriuo pasmerkiamas So
vietų Rusijos imperializmas, tautinių bei 
žmogaus teisių paneigimas ir tikėjimo 
laisvės varžymas. ABN priėmė rezoliuci
ją, kuria kreipiamasi į laisvąjį pasaulį ir 
prašoma teikti pavergtųjų tautų išsilais
vinimo kovai daugiau politinės, finansi
nės ir karinės pagalbos, tuo būdu suda
rant galimybes joms atstatyti savo kraš
tuose nacionalines valstybes su demokra
tine santvarka. Tokia strategija, pagal 
ABN rezoliuciją, būtų vienintelė patikima 
priemonė žmonijai išgelbėti iš termobran
duolinio karo katastrofos.

EFC ir ABN, pasinaudodamos savo 
mandatais, yra nusistačiusios tęsti kovą 
prieš komunizmą ir jo imperialistinius 
kėslus, kurie yra nukreipti prieš nekaltus 
žmones ir tautas.

Konferencija vieningai perrinko Johną 
Wilkinsoną Europos Laisvės Tarybos 
(EFC) prezidentu, ir Jaroslavą Stetsko 
— Anti-bolševikinių Tautų Bloko (ABN) 
prezidentu.

Konferenciją baigiant, lapkričio 24 d.

Pakvaišę ir diskredituoti kapitalistiniai 
kraštai džiaugsmingai bendradarbiaus su 
mumis savo pačių pražūčiai. Jie nepraleis 
progos tapti mūsų draugais. Ir jų atspa
rai subyrėjus, sutriuškinsime juos kietu 
kumščiu...“

Taigi, yra apie ką pagalvoti.
Kiekviena proga turime aiškinti visiems 

„pacifistams“ apie tai, ką mes jau paty
rėme, ką reiškia sovietinė „amžina taika“. 
Ji būtų vakariečiams ne kitokia, kaip 
mums ir mūsų broliams ir sesėms Lietu
voje — savo krašto ir asmeninės laisvės 
netekimas. L.J.

LATVIJOS KARDINOLAS ROMOJE
Lapkričio 20 iš Latvijos į Romą atvy

ko Rygos ir Liepojos apaštalinis adminis
tratorius kardinolas Julians Vaivods ir 
jo augziliaras vyskupas Janis Cakuls. 
Kardinolas, kuriam neseniai suėjo 90 me
tų amžiaus, drauge su vyskupu augziliaru 
dalyvavo Pasaulio vyskupų sinodo gene
ralinėje asamblėjoje, kuri prasidėjo lap
kričio 24 d. ir tęsis ligi gruodžio 8 dienos. 
Latvijos katalikų Bažnyčios atstovus į 
Romą atlydėjo du kunigai.

Iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Ro
mą atvyko lietuvių išeivių vyskupas Pau
lius Baltakis. Lapkričio 24 d. drauge su 
viso pasaulio kardinolais ir vyskupais da
lyvavo iškilmingame Pasaulio vyskupų 
sinodo generalinės asamblėjos atidaryme.

LINAS KOJELIS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Lapkričio 15 d. buvo oficialiai paskelb
ta, jog Linas Kojelis paskirtas specialiu 
prezidento asistentu Baltųjų Rūmų san
tykiams su visuomene įstaigoje. Jis vado
vaus tos įstaigos užsienio politikos ir gy
nybos reikalų skyriui. Per pastaruosius 
dvejus su puse metų Linas Kojelis buvo 
vienas iš Baltųjų Rūmų įstaigos santykių 
su visuomene direktorių.

NELEIDO APLANKYTI TĖVO KAPĄ
Su kokiais sunkumais ir nemalonumais 

dažnai susiduria užsienio lietuviai lanky
damiesi Lietuvoje liudija Australijoje gy
venančio lietuvio žurnalisto Antano Lau
kaičio atvejis. Laukaičiui, kaip jis pats 
papasakojo lietuvių spaudai, nebuvo duo
tas leidimas antrą kartą nuvažiuoti į Lie
tuvą, kur norėjo dalyvauti motinos ant
kapio pašventinime. Prieš kelerius metus 
pirmą kartą besilankydamas Lietuvoje, 
ten gavęs žodinį aukšto pareigūno leidimą 
iš Vilniaus aplankyti tėvo kapą ir sunkiai 
sergančią motiną Kaune. Tačiau, jam be
važiuojant iš Vilniaus į Kauną, buvo mi
licininkų sulaikytas ir sugrąžintas į Vil
nių. Čia jam buvo atimta viza, įsakant 
per penkias valandas iš Vilniaus išvykti. 
Maskvoje jam buvo pranešta, kad už ke
liavimą be leidimo už Vilniaus ribų, jam 
nebus leista penkerius metus įvažiuoti į 
Sovietų Sąjungą, taigi, ir į Lietuvą, ku
rią sovietai laiko sąjungos dalimi. Taip 
buvo pasielgta su žmogumi, norėjusiu ap
lankyti tėvo kapą ir paskutinį kartą pa
simatyti su sunkiai sergančia motina.

prie Sovietų Rusijos ambasados Londone 
buvo surengta demonstracija, kurioje da
lyvavo per tūkstantį žmonių, atstovaujan
čių įvairias pavergtąsias tautas nuo Af
ganistano iki Nikaragvos.

Lietuviams konferencijoje atstovavo K. 
Tamošiūnas.

BALTUOS VALSTYBIŲ 
DIPLOMATŲ DEMARŠAS

Lapkričio 8 d. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai S.A. Bačkis, A. Dinbergs ir 
E. Jaakson lankėsi Valstybės Departamen
te, kur juos priėmė Roland K. Kuchel, Ry
tų Europos ir Jugoslavijos reikalų sky
riaus direktorius. Kartu dalyvavo ir Ter
ry Snell, Baltijos biuro vedėjas. Baltijos 
Valstybių atstovai painformavo direkto
rių apie jų tautiečių rezistencijos veiks
mus prieš Sovietų priespaudą, kovą dėl 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių. Ry
šium su prezidento Reagano ir Gorbačiovo 
susitikimu Ženevoje lapkričio 19-20 d. jie 
įteikė raštą, skirtą Valstybės sekretoriui 
ir pažymėjo, jog pabaltiečiai yra dėkingi 
JAV už nepripažinimą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prievartinės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir tikisi, kad reikalai, su
siję su Baltijos valstybėmis, bus turimi 
omenyje įvykstančiose derybose.

ARKIVYSK. POVILONIO VIZITAS

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas arkivyskupas Liudvikas Povilonis, 
kuris nuo lapkričio 13-tos dienos yra at
vykęs į Romą dalyvauti nepaprastojoje 
Pasaulio vyskupų sinodo asamblėjoje, lap
kričio 18 d. išvyko į Sankt Gallen, Šveica
rijoje. čia svečias aplankė Europos Vys
kupų Konferencijų Tarybos generalinį se
kretorių kun. Ivo Fuerer, kuris yra nuo
širdus lietuvių bičiulis, du kartus lankę
sis Lietuvoje, šio atsakomojo vizito pro
ga, arkivyskupas Povilonis su Europos 
vyskupų konferencijų Tarybos generali
niu sekretorium aptarė įvairias Lietuvos 
katalikų problemas. Kelionėje arkivysku
pą lydi kun. Vladas Michelevičius ir pre
latas Antanas Jonušas. Lapkričio 19 d. 
arkivyskupas Povilonis su savo palydo
vais lankėsi pas Sankt Gallen vyskupą 
Ottmar Maeder. Sugrįžo į Romą lapkričio 
20 d.

JAV VYSKUPŲ

REZOLIUCIJA
Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų 

konferencija generalinėje asamblėjoje pri
ėmė atskirą rezoliuciją, kurioje kvietė 
sovietinę vyriausybę pripažinti Lietuvos 
katalikų religines teises ir grąžinti Klai
pėdos „Taikos Karalienės“ bažnyčią. Re
zoliuciją pasiūlė lietuvių išeivių vyskupas 
Paulius Baltakis, kuris yra pilnateisis 
Amerikos Vyskupų Konferencijos narys. 
Rezoliucijoje Amerikos vyskupai rašo: 
„Mes protestuojame prieš besitęsiantį ne
teisingumą Lietuvoje ir kviečiame sovieti
nę vyriausybę laikytis Helsinkio susitari
mų, kurie garantuoja lietuvių tautai tei
sę laisvai praktikuoti savo tikėjimą. To
liau JAV vyskupai prašo, kad sovietai ne
legaliai atimtą Klaipėdos „Taikos Karalie
nės“ bažnyčią grąžintų tikintiesiems iki 
1987 metų, kai visa lietuvių tauta minės 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600 metų 
sukaktį. Pristatydamas rezoliuciją Ame
rikos Vyskupų Konferencijos asamblėjai 
Vysk. Baltakis priminė, kad visame pa
saulyje pareiškimus, reikalaujančius grą
žinti koncertų sale paverstą katalikų baž
nyčią, yra pasirašę daugiau kaip 25 mili
jonai žmonių. Sovietai Lietuvoje yra už
draudę, tęsė vysk. Baltakis, bet kokį Baž
nyčios dalyvavimą švietimo, socialinės 
pagalbos ir spaudos veikloje, yra uždarę 
vienuolynus ir įkalinę uolius Bažnyčios 
vadovus. Rezoliucijos klausimu taip pat 
kalbėjo Oklahoma City arkivyskupas me
tropolitas Karolis Salatka. Arkivyskupas 
Salatka pažymėjo, kad jei sovietai pajėg
tų nutildyti Bažnyčią, jie sužlugdytų sti
priausią dvasinio pasipriešinimo jėgą Lie
tuvoje. Vyskupas Paulius Baltakis ame
rikiečiams vyskupams prisistatė kaip vys
kupas, kurio paskirtis yra būti bebalsės 
tautos balsu.

LIETUVOJE
Amerikiečių rašytojai Vilniuje

Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, vy
ko VII Sov. Sąjungos ir JAV rašytojų 
susitikimas. Jame buvo svarstomos aktua
lios literatūros problemos, aptariami ta
rybinių ir amerikiečių rašytojų ryšiai, li
teratūros ir kritikos uždaviniai. 
Geležinkelis Utena — Panevėžys

Pradėtas tiesti naujas geležinkelis Ute
na — Panevėžys. Jo ilgis bus 92,8 kilome
tro. Geležinkelis bus atiduodamas etapais. 
Pirmoji 23,8 km atkarpa Utena — Rubi- 
kai planuojama atiduoti jau sekančiais 
metais. Daugiausia darbo atlieka rusai 
— Vitebsko 43-ji mechanizuota kolona, 
kuriai vadovauja V. Lagojskis.
A. Račiūno kurinių vakaras

Lietuvos valstybinės filharmonijos ma
žojoje salėje įvyko Antano Račiūno ka
merinės muzikos koncertas. Jis skirtas 
kompozitoriaus gimimo 80-sioms meti
nėms. Jo simfoninės muzikos vakaras įvy
ko kiek anksčiau.
Filmo premjera Tbilisyje

Tbilisio kino namuose įvyko Lietuvos 
kino studijos meninio filmo „Vakar ir vi
sados“ premjera. Filmą režisavo G. Luk
šas.
Jono Švažo paroda

Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, ati
daryta tapytojo Jono Švažo kūrybos pa
roda. J. Švažas daugiau kaip du dešimt
mečius reiškėsi Lietuvos meniniame gy
venime. Sovietų centrinė leidykla išleido 
jo kūrinių albumą.
Naujas spektaklis vaikams

Naują spektaklį mažiesiems žiūrovams 
„Vilkas ir ožiukai“ parodė Kauno valsty
binis lėlių teatras. Spektaklį režisavo V. 
Matula, muziką parašė F. Latėnas, sceno
grafiją ir lėles sukūrė J. Račinskaitė, ju
desio ir šokio mokė baletmeisteris J. Smo
riginas. Vaidina aktoriai V. Aleksaitis, A. 
Naciuvienė, N. Vaitkevičiūtė, A. Koverka, 
A. Daugėlytė, G. Mikalauskas ir L. Rupšy
tė.

BUVUSIOS V. SAKALAUSKO 
PAREIGOS

Vilniaus radijas pranešė, kad naujasis 
Lietuvos ministrų kabineto pirmininkas 
Vytautas Sakalauskas anksčiau dirbo kaip 
Sov. Sąjungos Kompartijos Centro komi
teto inspektorius, Vilniaus miesto parti
nio komiteto pirmas sekretorius ir Lietu
vos ministrų kabineto vicepirmininkas.

PANAIKINAMOS PENKIOS 
MINISTERIJOS

Lapkričio 23 d. „Pravda" paskelbė, kad 
Sov. Sąjungos Kompartijos CK ir Minis
trų Taryba nutarė visus reikalus, susiju
sius su žemės ūkiu, koncentruoti naujai 
sudaromame valstybiniame žemės ūkio ir 
žemės ūkio pramonės komitete (Gosagro- 
prom) prie Sov. S-gos Ministrų Tarybos.

Tuo panaikinamos penkios ministerijos: 
žemės ūkio, Vaisių ir daržovių pramonės, 
Maisto pramonės, Mėsos ir pienininkystės 
pramonės ir žemės ūkio statybos, o taip 
pat ir Žemės ūkio įrengimų valstybinis ko
mitetas.

Visų šių įstaigų pareigas perima nauja
sis komitetas. Reforma bus pravesta vi
sose sąjunginėse ir autonominėse respub
likose.

PASITRAUKĖ L. DIRŽINSKAITĖ

Vilniaus radijas lapkričio 19 d. pranešė, 
kad Aukščiausios Lietuvos Tarybos sesi
joje Leokadija Diržinskaitė pasiprašė būti 
atleista iš pareigų. Ji buvo Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmoji vicepirminin
kė. Jos vieton išrinkta Vanda Klikunienė, 
buvusi Vilniaus miesto partinio komiteto 
antroji sekretorė.

PABĖGO LIETUVIS
Iš Paryžiaus patirta, kad Marselio uos

te iš sovietų keleivinio laivo pabėgo lie
tuvis ir pasiprašė Prancūzijoje politinio 
prieglobsčio. Lietuvio pabėgėlio pavardė 
dar nepaskelbta. Tik žinoma, kad tai 34- 
verių metų amžiaus vyras, gyvenęs Vil
niuje, kur dirbo gyvenamųjų butų skirsty
mo tarnyboje. Naujasis lietuvis pabėgė
lis iš Marselio buvo atlydėtas į Paryžių, 
kur yra vietos lietuvių globojamas.

(V.R.)
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Mūsų kaliniai

BALYS GAJAUSKAS
Rašytojas Aleksandras Ginzburgas, bu

vęs Solženicino šalpos fondo tvarkytojas 
ir Maskvos Helsinkio grupės steigėjas, 79- 
tais metais prieš pat Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos vadovų susitikimą buvo iškeis
tas su kitais keturiais politiniais kaliniais 
į du tarybinius šnipus Amerikoje. Žene
vos susitikimo išvakarėse Ginzburgas 
jautė pareigą priminti kitų gulago kalinių 
likimą. Laikraštyje „Baltimore Sun“ jis 
paskelbė straipsnį, kuriame rašo:

„Kai kurie, kuriuos pažinau, tebekenčia 
gulago pažeminimus, ligas ir kasdienį 
smurtą — tai Viktoras Petkus, Irina Ra- 
tušinskaja, kunigas Glebas Jakuninas, Ju
rijus Orlovas ir Balys Gajauskas. Iš šių 
žmonių, kurie aukoja savo gyvenimą už 
žmogaus teisių principą, Balys Gajauskas 
kalinamas ilgiausiai.

Ginzburgas tęsia: Balys Gajauskas, kai 
ji mačiau Mordovijos lageryje 1978-tais 
metais, jau buvo praleidęs 26 metus tary
biniuose lageriuose. Po antrojo pasaulinio 
karo jis buvo pasmerktas 25 metams ir 
juos iškalėjo už dalyvavimą Lietuvos pa
sipriešinimo sąjūdyje. Kai 1973-čiais bu
vo paleistas, jam buvo draudžiama gyven
ti savo gimtajame mieste su sena sergan
čia motina. Jis nesutiko jos palikti ir bu
vo nuolat varginamas bei baudžiamas. 
1974 ir 1977-tais jis buvo kratomas kagė
bistų. Jie konfiskavo religines knygas, 
dienraštį, dalį verčiamo Solženicino „Gu
lago salyno“. 1977-tais KGB jiį suėmė, ir 
jis daugiau nebesugrįžo. Jo teismas Vil
niuje buvo gėda, rašo Ginzburgas. Gynė
jas nurodė, kad Gajauskas kaltinamas ne 
pagal įstatymą. Prokuroras reikalavo sep- 
tynerių metų. Teismas paskyrė dešimtį 
griežčiausio režimo lagerio ir penkerius 
nutrėmimo.

Mordovijos lageryje Gajauskas susiti
ko Ginzburgą, prisidėjo prie Helsinkio 
grupės, kuri lageryje sudarė tris doku
mentus apie kalinių teisių laužymus. 
Ginzburgas amerikiečių laikraštyje apra
šo, kaip prie kalėjimo vartų stovėjo Ga
jausko sužadėtinė Irena Dumbrytė, reika
laudama ją sutuokti su kaliniu. Per dešini 
tą minučių ceremonija buvo atlikta. Tik 
po energingų Irenos pastangų valdžia jai 
leido kartą per metus pamatyti savo vy
rą. Tai buvo prieš septynerius metus. Da
bar Gajauskui pasimatymų teisė atimta.

Kiti kaliniai Gajauską vadino „geleži
niu“ dėl jo nepalaužiamos dvasios. Dabar, 
rašo Ginzburgas, jo sveikata blogėja. Jis 
prašė leisti jam su žmona ir dukrele per
sikelti į Jungtines Valstijas pas tetą Ka
lifornijoje.

Baigdamas straipsnį, Ginzburgas ragi
no Amerikos prezidentą Reiganą Ženevo
je užtarti Gajauską.

To paties prezidento prašė ir penkios 
Amerikos žmogaus teisių organizacijos, 
kurių raštą Baltuosiuose rūmuose prezi
dentui įteikė išeivių lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis drauge su kunigu K. Pu- 
gevičium. Raštą pasirašė Lietuvių katali
kų religinė šalpa ir keturios žmogaus tei
sių organizacijos — CREED, Freedom 

House, Amerikos Helsinkio grupė ir Tarp
tautinė žmogaus teisių lyga.

Motyvuotame rašte sakoma, kad Ga
jauskas, kuriam dabar 59-ri metai, jau 33 
metus praleido lageryje, praranda regė
jimą, kenčia dėl aukšto kraujospūdžio ir 
skrandžio opų.

Los Andžele gyvenanti jo teta Bernice 
Gajauskienė jau ne kartą prašė tarybinę 
valdžią paleisti giminaitį, kad jis galėtų 
su žmona ir dukrele persikelti į JAV.

Ten pat nurodama, kad Balys Gajaus
kas buvo pirmą kartą 'įkalintas dar ne
pilnametis už rezistencinę veiklą nacių 
okupacijos metais Lietuvoje. 1948 jis bu
vo nuteistas 25 metams ir tą bausmę už
baigė 1973. Antrąkart buvo suimtas 1977 
balandžio 20 už tariamą antitarybinės li
teratūros laikymą bei platinimą. Jis bu
vo kaltinamas už Solženicino „Gulago sa
lyno“ vertimą, laisvės kovų sąjūdžio doku
mentavimą, kalinių bei jų šeimų šelpimą. 
1978 balandžio 12-14 Vilniuje Gajauskas 
buvo teisiamas ir pasmerktas 10 metų 
ypatingo režimo lagerio ir 5 metams nu
trėmimo. Bausmę atlieka Kučino lageryje, 
netoli Permės.

J.Vd.

A. NYKOS-NILIŪNO POEZIJA 
PRANCŪZŲ KALBOJE

Nimes mieste leidžiamas prancūzų li
teratūrinis žurnalas „Cahiers de 1‘Archi- 
pel“ keturioliktame šių metų numeryje 
išspausdino poeto Alfonso Nykos-Niliūno 
eilėraščių vertimus į prancūzų kalbą. Ei
lėraščius išvertė dr-ė Birutė Ciplijaus- 
kaitė kartu su Nicole Laurent Catrice. Iš
versti eilėraščiai yra iš Alfonso Nykos- 
Niliūno 1974-ais metais išspausdinto rin
kinio „Vyno stebuklas“. Šis rinkinys bu-

Prof. kun. dr. V. Gaigalaičio atminimui
„LIETUVĖLE, TĖVYNĖLE, TAU PLŪST MANO AŠARĖLĖ...

Klaipėdos krašto lietuvių iškilusis vei
kėjas, Lietuvos Evangelikų Bažnyčios 
Konsistorijos prezidentas, teologijos ir fi
losofijos daktaras, kun. Vilius Gaigalaitis 
mirė prieš 40 metų: 1945 m. lapkričio 30 
d., mieste Bretten, Vokietijoj. Plati buvo 
jo darbų vaga: jis buvo lietuvių atstovu 
Prūsijos seime Berlyne (1903-18), Mažo
sios Lietuvos Tarybos ir Valstybės Tary
bos nariu, Evangelikų teologijos prof. 
Kauno universitete, Klaipėdos krašte va
dovavo „Sandoros" draugijai, įkūrė mo
kyklų, prieglaudų, knygynų. Jis tyrinėjo 
lietuvių kultūrą, įsteigė muziejų, paliko 
originalių teologinių, politinių ir krašto
tyrinių raštų lietuvių ir vokiečių kalbose, 
turtingą archyvą ir biblioteką L i e- 
t u v o j e ir užsienyje. Mažiau žinoma, 
kad dar vis neišleisti jo sąžiningi 
ir išsamūs atsiminimai, kuriuos jis para
šė lietuvių kalba karo metais 1942-1945, 
kai gyveno Brettene po Gestapo (Hitlerio 
slaptosios policijos) namų areštu, ir kai 
jam buvo uždrausta viešumoie reikštis, 
neleidžiant net neapmokamą pastoracinį 
darbą vykdyti, nors karo metu kunigų 
trūko. Prof. kun. Gaigalaitis buvo gabus 
kalbėtojas, nemažai jo pamokslų paskelb
ta jo Klaipėdoje leisto religinio laikraščio 
„Pagalba“ bei kitų lietuvių evangelikų 
leidinių puslapiuose. Netrūko jam net ir 
poeto gyslelės! Pageltusius jo rankraščių 
lapus sklaidydami, randame tokius jo ran
ka paraižytus žodžius:

„Laukdamas 4 valandas Frankfurto 
Gestapo prybutyje 1942 metais parašiau 
šitas eilutes:

Lietuvėle, tėvynėle, 
Tau plūst mano ašarėlė, 
Kad attolints nuo tavęs, 
N'įmanau galbėt savęs. 
Ak, kaip gražūs tie laikai, 
Kai man prie širdies buvai! 
Neįvertinau gana 
Tavo dideją svarbą. 
Dabar, kad tavęs geidauju, 
Dvasėje tavęs p keliauju, 
Svetimas tiktai šnektas 
Aš girdžiu nemylimas. 
Lėkte lėkčiau, kad galėčiau 
Nemuno žalius šlaitus 
Sveikinčiau 
Taip žavinčius".

žmo-Ant prof. Kun. Gaigalaičio ir 
nos Marijos Gaigalaitienės kapo 
Bretteno miesto kapinėse, kuriose profe
sorius anais karo metais mėgo pasivaikš
čioti (netoli nuo jų tada ir gyveno), te
bestovi dailus geltono smiltainio antka
pis: jis išsiskiria iš visų kitų paminklų il
gesniu įrašo tekstu ir lietuvių kalba. Šito 

jo 
gražiose

vo atžymėtas Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premija. Pažymėtina, kad dr-ės Biru
tės Ciplijauskaitės ir Nicole Laurent Ca
trice lietuvių poetų kūrybos prancūziški 
vertimai nebe pirmą kartą yra spausdi
nami prancūzų literatūrinėje periodikoje. 

įrašo turinys toks: „Dar vienas poilsis 
skirtas Dievo žmonėms. Ebr. 4,9.-j- Prof. 
D. Dr. phil. kun. Vilius Gaigalaitis Wil
helm Gaigalat. *27.9.1870 130.11.1945. Jis 
dirbo, vargo ir kovojo, kad patarnautų 
žmonėms ir žemiškai tėvynei ir kartą 
įgytų dangiškąją. Marie Gaigalat, geb. 
Dietze. *24.9.1876 f2.8.1965.“

Gaigalaičių kapai šiais metais sulaukė

TARYBOS — KRISLAS AKYJE
Šveicarijoje leidžiamo tarptautinio In

formacijų biuletenio „Giaube in der 
zweiten Welt“ (Tikėjimas antrajame pa
saulyje) naujausias numeris vėl ištisus 
tris puslapius paskyrė informacijoms apie 
.tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Leioinys at
pasakoja vienoje Vilniaus raoijo progra
moje perduotą Religijų reikalų tarybos 
Igaiiotinio Petro Aniiionio komentarą apie 
ivunigų Tarybas Lietuvos vyskupijose. 
.Nors Aniiionis yra tarybinės santvarkos 
pareigūnas ir pats atstovauja religijos 
reikalų tarybai, bet pagal bažnytinę teisę 
sudarytos kunigų tarybos jam yra tary
tum „krislas akyje", — stebisi „Giaube 
i i der zweiten Weit“ biuletenis. Pasirem
damas kitais šaltiniais, biuietenis prane
ša apie įgaliotinio pastangas likviduoti 
Kunigų tarybas Vilniuje ir Panevėžyje,

APIE LIETUVOS KRIKŠTĄ 
ANGLŲ KALBA

Oxforde leidžiamas mokslinis žurnalas 
OXFORD SLAVONIC PAPERS (Vol. 
XVIII, 1985) išspausdino Mykolo Giedrai
čio (Michal Giedroyc) 30 puslapių studi
ją apie krikščionybės pradžią Lietuvoje — 
„The Arrival of Christianity in Lithua
nia: Early Contacts (Thirteenth Cen
tury)“.

Gausūs šaltiniai, kuriais rėmėsi studi
jos autorius, rodo, kad pirmieji bandymai 
'įvesti Lietuvoje krikščionybę buvo daro
mi prieš 700 metų. Tačiau pagoniškoji 
lietuvių tauta sėkmingai gynėsi nuo krikš
čionių invazijos per visą šimtmetį. DLK 
Gediminas tarėsi su popiežium Jonu 
XXII, o iš Rytų veržėsi stačiatikių tiky
ba. Pagaliau laimėjo Romos katalikų Baž
nyčia, atėjusi iš Krokuvos.

Vladas šlaitas

PROZA
O,
rožės, 
rožės! 
Jau rudens 
antroji pusė. 
Užsidarė 
jau visos rožių, krautuvėlės. 
Ir gerai, 
kad užsidarė, 
nes poezija 
praeina greitai, 
o po jos
pirmuoju smuiku ima groti proza.

lankytojų iš tolimesnių padangių: per Sek
mines ir rugsėjo mėn. juos aplankė dr. 
Povilas Rėklaitis iš Weimaro prie Mar- 
burgo, o per Vėlines — prof. kun. Viliaus 
Gaigalaičio mylimojo brolvaikio agrono
mijos prof. Valterio Gaigalaičio našlė Po
nia Rūta Gaigalaitienė iš Štrombergo, ka
pus papuošdama Vėlinių žvakių liepsne
lėmis. P. Rkl.

mėginant iš jų pašalinti jam nepatinkan
čius kunigus. Kitame skyriuje „Giaube in 
der zweiten Welt“ ištisai pateikia Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kuni
gų prašymą, kuris praėjusių metų gruo
džio mėnesį buvo pasiųstas TSRS Aukš
čiausios tarybos prezidiumo pirmininkui. 
Prašyme, kaip žinoma, išdėstytos svar
biausios Lietuvos katalikų Bažnyčios pro
blemos: Kunigų Seminarijos apribojimai; 
Klaipėdos bažnyčios neteisėtas atėmimas, 
kurį Lietuvos katalikai išgyvena kaip 
skaudžią negyjančią žaizdą; valdžios pa
reigūnų įvairūs antikonstituciniai veiks
mai, trukdantys religinį vaikų mokymą 
bei auklėjimą, bažnyčios lankymą ir lais
vą religijos praktikavimą.

CARITAS MEDALIS 
PROF. DR. J. STUKUI

Prof. dr. Jokūbui Stukui Newarke 'įteik
tas Caritas, arba Meilės medalis už jo pa
sišventimą daugelį metų labui — studen
tams katalikiškame Seton Hall universi
tete ir vadovaujant kultūrinėm radijo 
programom daugiau kaip 20 metų.

NAUJOS KNYGOS
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠ

TUOSE. Algirdas Gustaitis. Išleido lietu
viškos knygos klubas. 311 psl. 1985. Chic
ago. Kaina — 9 dol.

LIETUVA PASAULINĖJE LITERATŪ
ROJE. Straipsnių rinkinys. Alfonsas šeš- 
plaukis-Tyruolis. Išleido lituanistikos ty
rimo ir studijų centras. 244 psl. 1985. 
Chicago. Kaina — 8 dol.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA, I dalis. 
Bronius Kviklys. Išleido Amerikos lietu
vių bibliotekos leidykla. 432 psl. 1985. 
Chicago. Kaina — 20 dol.

ŽODŽIAI NUO NEMUNO. Eilėraščiai 
iš Lietuvos. Jonas Gintaris. Išleido „Ne
muno“ leidykla. 190 psl. 1985. Kaina — 
8 dol.

VĖJO VARTAI. Novelės. Erlenas. Iš
leido kun. P. Vaseris. 194 psl. 1985. Mel
bourne, Australija. Kaina — 7 dol.

♦
Naująsias „THE OBSERVER" numeris jau 
išspausdintas „Draugo“ spaustuvėje, gau
siai iliustruotas, 16 psl. „The Observer“ 
jau antrus metus plačiai informuoja ame
rikiečius ir angliškai kalbančius lietu
vius. Šis numeris plačiai informuoja apie 
KGB infiltraciją Kauno kunigų seminari
joje.

L. DAMBRAUSKAS
ANONIMO PRISIMINIMAI APIE LIUDĄ DAMBRAUSKĄ

Liudas Dambrauskas gimė 1912.IV. 
25 Kuronių km., Ukmergės apskr. (ne
toli Pagirių miestelio, — šiuo metu 
Kėdainių raj.), prelato Adomo Jakšto 
(Aleksandro Dambrausko) brolio Pra
no šeimoje tryliktu (užaugo tik penki). 
Gimė raišas. 6 vasaras ganė karves. 
Pradinę mokyklą lankė 1931-4 m. Mo
kės Ukmergės gimnazijoj (1934-5 — 
I kl.). Šėtos progimnazijoj (1935-8 m. 
II-IV kl.) ir baigė Kėdainių gimnaziją 
(1938-41 m.). Tame laikotarpy 1939 
m. operuota koja dėl šleivapėdiškumo 
(prof. Kuzmos). Mokydamasis, ypač 
pradžioje gyveno skurdžiai. Vertės 
pamokomis. Baigęs gimnaziją ir prasi
dėjus karui 1941 m. kurį laiką dirbo 
įvairiose įstaigose. Kėdainiuose Civili
nės metrikacijos vedėju 1 mėn., likvi
davus ją — Darbo biržos vedėju, o pe
rėmus ją vokiečiams ir perorganizavus 
į Arbeitsamtą, netrukus perėjo dirbt 
į Krakius, kelių Kėdainių rajono vals
čių draudimo inspektorium. Nuo 1942 
m. sausio mėn. studijavo Kauno Vy
tauto Didž. Universiteto cheminės te
chnologijos fakultete. Studijuodamas 
įsidarbino ir Kauno m. vidur, moky
kloj mokytoju, kur dėstė fiziką ir che
miją (1943-4 m.), o vėliau chemiją ir 
suaugusių institute. 1944 m. pradžioj 
sunkiai susirgo tuberkulioziniu pleuri
tu, kuris praktiškai pakirto jo sveika

tą visam amžiui, nes ateity pasireiškė 
ne tik savo liekanom, bet ir kitomis 
plaučių tbc formomis.

Būdamas iš prigimties labai gyvas 
— judrus ir energingas, nuo vaikystės 
verždamasis prie mokslo, jautriai iš
gyvendamas visokias neteisybes, mylė
damas žmones (kaip ir gyvulius bei 
gamtą) ir trokšdamas gero savo tautai, 
labai anksti įsitraukė į visuomeninę 
veiklą. Gimnazijose buvo aktyvus atei
tininkas ir įvairių būrelių bei renginių 
dalyvis, o neretai ir vadovas. Studijuo
damas, vokiečių okupacijos metu greit 
įsitraukė į „pogrindinę veiklą“, orga
nizavo nelegalų laikraštėlių platinimą. 
1943 m. buvo Jaunimo sąjungos cen
tro nariu. Visur ir visuomet ieškodavo 
kelių sumažinti ar panaikinti antago
nizmą tarp atskirų tautinių organizaci
jų bei grupuočių. Grįžus Lietuvon Rau 
donajai armijai, kurį laiką pabuvojo 
kaime ir matė tragišką kaimo jaunimo 
likimą. Grįžęs į Kauną, tapo vienas iš 
organizatorių 1944 m. sukurtos nele
galios organizacijos „Lietuvos Išlais
vinimo Taryba“ (LIT'as), kurios tiks
las buvo išsaugoti tautą ir paruošti ją 
nepriklausomybės atstatymui. Ji siekė 
apjungti ir koordinuoti visas aktyvias 
to laikotarpio jėgas, suformuoti poli
tinius siekius konkrečiam laikotarpiui. 
Siekiant propaguoti žmonių ir ginklų 
išsaugojimo idėją ir informuoti apie 

tikrą esamą padėtį tiek Lietuvoje, tiek 
pasaulyje, o taip pat morališkai pa
remti kaimo jaunimą, buvo leidžia
mas nelegalus laikraštėlis „Aušra“ 
(išėjo tik du numeriai). Spaustuvė bu
vo jo bute. Sudarytos galimybės kai 
kam iš miškinių legalizuotis, išduodant 
padirbtus dokumentus. Užmegzti ry
šiai su LLA (Lietuvos Laisvės Armi
jos) organizacijos atstovais ir bandyta 
suderinti nuomonių skirtumą bei abie
jų organizacijų veiklą.

1945 m. IV.7. buvo suimtas ir tų 
metų IX.25-6 nuteistas pagal RTFSR 
BK 58-la ir 58-11 straipsnius (1926 
m. redakcijos) sušaudyti, bet XI. 17 d. 
ši bausmė pakeista 10 mt. lagerio su 
teisių apribojimu 5 mt. (Jo brolis Jo
nas, vadovavęs miškinių būriui, žuvo 
1947 m. Bebrikių km.). Tame laikotar
py teko keletą mėnesių išbūti mirti
ninkų kameroje, vėliau nekartą per
nešt etapų sunkumus, būti lageryje 
kartu su nepilnamečiais krim. nusikal
tėliais (vienas iš siaubingiausių laiko
tarpių), būti kartu su įvairiausiais 
„blatniokais“, o vėliau spec, lagery ir 
su įvairiom tarybinės ir užsienio val
stybių įžymybėm. Vienu metu, paūmė
jus tuberkuliozei, labai sunkiai ir ilgai 
sirgo.

Bausmę atliko 1955.IV.23. Grįžo į 
Lietuvą (Kauną). Per didelius vargus 
įsidarbino gumos gaminių fabrike „In
karas“, bet atsivėrus kavernai plau
čiuose, darbą keleriems metams teko 
nutraukti. 1956 m. operuotas (torako- 
plastika). Įstojo ir 1962 m. baigė Mas
kvos neakivaizdinio politechnikos in
stituto gumos ir kaučiuko fakultetą, 

o 1962 m. neatsitraukdamas nuo 
gamybos, apgynė technikos mokslų 
kandidato disertaciją. Dirbdamas 
1960-1973 m. „Inkaro“ gumos kombi
nate pateikė apie 20 racionalizatorinių 
pasiūlymų, kurie davė gamyklai virš 
pusę milijono rublių ekonomijos.

1973-1984.X. (iki suėmimo) dirbo 
Vilniuje, sąjunginiam moksliniam ti
riamajam institute „Termoizoliacija“, 
pradžioj rišiiklių laboratorijos vedėju, 
o paskutiniaisiais metais vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu. Parašė ir pa
skelbė virš 50 mokslinių darbų, gavo 
apie 20 išradimų autorinių liudijimų, 
davusių nemažą ekonominį efektą (du 
jų — po 1 milijoną rublių). Paruošė ne
maža pranešimų respublikinėse ir są
junginėse mokslinės techninės pažan
gos vystymo konferencijose. Už gerą 
darbą yra gavęs keletą garbės raštų ir 
„Darbo Veterano“ medalių.

Tame laikotarpyje ėmė varginti daž
ni stenokardiniai širdies skausmai, du
sulys ir galvos svaigimai (išreikšta 
kraujagyslių sklerozė, kaklo srities os
teochondrozė, plaučių-širdies nepakan
kamumas), pakartotinai persirgo šir
dies infarktu, krūtinėj tarp plaučių są
augų buvo įtariamas pūlinys. Sirgo 
dvylikapirštės žarnos opalige ir inkstų 
akmenlige.

1984 m. kovo 20 d. vienu metu jo 
bute Vilniuje (Sudervės 45-41) ir žmo
nos bute Kaune (Donelaičio 1-1) atlik
tos kratos, kurių metu paimta rašomo
ji mašinėlė, gauta iš JAV esančių 
draugų, 53 įvairios apimties sąsiuvinių 
jo parašytų atsiminimų, ši trilogija 
pavadinta „Gyvenimo akimirkos“. I-a 

dalis „Jaunystės pėdsakais“, II dalis 
„Kančių keliais“, susidedanti iš 2 sky
rių knygų (I—tardymo ir kalėjimo lai
kotarpis, II—lagerio), III dalis „Lais
vės miražas“ (grįžus iš lagerio ir darbo 
laikotarpis) — nebaigta. Rasta ir pa
imta rašoma mašinėle perrašytas II da 
lies II skyrius, keli perrašinėjami III 
sk. lapai; 6 lapų mašinraštis „Pasmerk
tojo prisiminimai“ — ištraukos iš II 
dalies I sk. Paimtas jo rankraštinis iš
traukų ir citatų rinkinys, dienoraštis, 
keli rašytų laiškų juodraščiai, užrašų 
knygelės ir paskiri lapeliai; naudotos 
kopijavimo kalkės. Be to, mašinėle 
rašytas jo buvusio bendradarbio „In
kare“ Alfonso Andriukaičio (mirusio 
1981 m.) rašinys „Bausmė be nusi
kaltimo“, D. Dudko „Apie mūsų pasi
tikėjimą“, sena rusų emigrantės Ra- 
chmanovos knyga „Studentai, meilė ir 
CK“. Vėliau dar buvo tardytojo išvi
liotas „židinio“ 1938 m. N 3, kuria
me plačiai minimas prel. Jakštas (jam 
mirus). Tuo pat metu buvo atlikta 
krata pas jo bendradarbį iš „Termoi- 
zoliaciijos“ Juozą Fabijonavičių, pas 
kurį kaip „patikimoj vietoj“ laikė pa
sidėjęs visų 3 mašinėle perrašytų savo 
knygų komplektą (I d. ir II d. 2 sky
rius, visos maždaug po 250 psl.). šalia 
šių knygų bei nemažo kiekio kitos ne
legalios literatūros („Kronikos“ ir kt.) 
pas jį paimtos ir neva iš Dambrausko 
gautos dar 3 mašinėle rašytos brošiū
ros „Pažymint A. Solženicino 60-čio 
jubiliejų ir 5 mt. ištrėmimo iš TRS su
kaktį“, „Antisemitizmas tautinio klau
simo šviesoje“ ir „Ordinomanija“.

(Bus daugiau)

2
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LAIŠKAS 1S
NOTTINGHAM!)

VOLUNGEI 10 M

pri-

Šį laišką pradėjau rašyti tą sekmadienį, 
kai JAV prezidentas Reaganas ir Krem
liaus vyriausias Gorbačiovas tik atskrido 
į Ženevą.

Kiek pailsėję, antradienį jie susitiks pa
saulio gyvybinėm problemom spręsti. Nuo 
to išsprendimo, taip bent manoma,
klausys tolimesnis pasaulio žmonijos liki
mas, jos gerbūvis. Gal taip ir būtų, jeigu 
JAV prezidentas ir Kremliaus vyriausia
sis vienodai suprastų tą gerbūvį. Juk tai 
paprastas, kasdieninis, aiškus žodis, kurį 
supranta kiekvienas eilinis žmogus, bet 
tik, deja, ne šie abu, dviejų skirtingų pa
saulių įgalioti vadai. Pasaulis demokrati
nės laisvės ir pasaulis komunistinės dik
tatūros buvo, yra ir bus skirtingi. Skir
tingi jų sampiotavimai ir siekiai. Ko
munistinės diktatūros pasaulis, dabar jau 
beveik 70 metų senumo, visuomet ir be 
atvangos buvo veržlus, kovingas ir labai 
nuoseklus savo tikslų siekiant. Toks jis 
ir liks, nes tai yra jo gyvastės šaltinis. De
mokratinės laisvės pasaulis elgiasi prie
šingai. Nuo Jaltos laikų, jis visad buvo 
tik gynybos pozicijose. Tik kartą (Vietna
me) mėgino pereiti į puolimą, ir žiauriai 
pralaimėjo. O kad ir gynyboje demokrati
niam laisvės pasauliui trūksta nuoseklu
mo ir dažnai ryžto, tai nuo veržlaus ko
munizmo buvo per dažnai pralaimėta — 
Lietuvoje, Čekoslovakijoj, Kuboj, Afga
nistane ir kitur.

Turint tai omeny, drąsiam ir ryžtingam 
JAV prezidentui Reaganui galima palin
kėti baigti lošimą Ženevoje lygiomis. Tai 
bus didelis istorinis laimėjimas, jei taip 
pasiseks.

pos sumažinimas
tose, visų pirma Afganistane; 3. žmogaus 
laisvės teisių užtikrinimas pagal Helsin
kio sutartį; 4. kultūrinio bendradarbiavi
mo išplėtimas tarp abiejų valstybių. Be 
kitų patikslinimų buvo aišku, kad JAV 
siūlomoji dienotvarkė Ženevoje yra dau
giau detalizuota, daugiau tikrovės duo
menimis pagrįsta, todėl daugiau įtikinanti 
bent vienu požiūriu: atrodė, kad Ženevoje 
nebus tuščiai plepama, bet svarstomi ir 
sprendžiami pasaulinės svarbos klausimai.

Argi!? Todėl kiekviena iš dalyvaujan
čių pusių norės užsitikrinti sau laimėji
mą, ypač JAV prezioentas, nes jo oru
mas ir įtaka grindžiami visuomenės pri
tarimu.

Šioje plotmėje Gorbačiovas, žinoma, tu
ri didelę pirmenybę — jis visuomenės ne
suvaržytas, jis jai neatsakingas, jis lais
vas.

Dabar po šios prieškonferencinės sam
protavimų ir 'įvykių apžvalgos, palauksi
me iki ketvirtadienio. Pamatysime, kas 
iš tikrųjų įvyks.

įvairiose pasaulio vie-

TORONTO VOLUNGĖS PIRMOJI 
PLOKŠTELĖ

Savo gyvavimo dešimtmečio proga, 
Toronto dainos vienetas VOLUNGĖ 
ryžosi išleisti plokštelę. Po ilgo, pusę 
metų trukusio darbo, šių metų lapkri
čio mėn. pasirodė plokštelė, kurioje 
įdainuota 15 dainų. Pirmoje plokštelės 
pusėje yra daugumoje liaudies dainos 
kaip, pav., „Anoj pusėj Nemunėlio“, 
„Šią naktelę“, „Nuo Birutės Kalno“ 
ir kitos. Antroje pusėje, torontiškio 
Jono Govėdo 11 minučių ilgumo 
„Greitai laikas bėga“ dainų pynė, bei 
kitos naujesnės dainos.

Kaip atsirado dainos vienetas VO
LUNGĖ ir kaip pasisekė pritraukti 
prie lietuviškos dainos jaunosios kar
tos žmones? 1975 metais, lietuvišką 
dainą pami'lusios aštuonios lietuvaitės 
pasikvietė dirigentę Dalią Skrinskaitę- 
Viskontienę su jomis dirbti ir joms va
dovauti. Pirmoji paskirtis buvo išmok
ti tikrų lietuvių liaudies dainų ir jas 
autentiškai atlikti.Antroji paskirtis bu
vo lavinti savo balsus bei lietuvišką žo 
džio ištarmę bei aplamai lavintis mu
zikos srityje. Vienetas greitai padidėjo 
savo skaičiumi ir pradėjo koncertuoti

Prieš konferencijai įvykstant, Sovietų 
Sąjungos ir JAV-jų vyriausybės, kaip jau 
žinome, dėstė ir aiškino savo pažiūras į 
pasaulio problemas, į priemones joms iš
spręsti, 'į klaidas, kurios buvo padarytos 
praeity. Nė vienu, kad ir mažiausiu, klau
simu pažiūros nesutapo: jos buvo tiek 
skirtingos, jog atrodė, kad abiejų Didžių
jų susitikimas bus visai betikslis.

Sov. Sąjunga puolė JAV-jas už tai, kad 
bet kurios jos vyriausybės praeity, kaip 
ii dabartinė, niekad nesuprato pasaulinių 
problemų esmės, visad darė klaidingus 
sprendimus — jie buvo propagandiniai, 
siekiantys tik vieno tikslo: visur, pirmiau
sia ginklavime, pralenkti Sov. Sąjungą ir 
dominuoti pasaulyje. Sovietų spauda ir 
radijas tvirtino, kad tai JAV-ėms niekad 
nepasiseks. Tokiai pagundai užkirsti ke
lią, Sov. Sąjunga tad ir siūlo Ženevoje 
svarstyti ginklavimosi klausimą tik su 
konkrečiu turiniu: esamus ginklus abipu
siai sumažinti iki 50 nuošimčių, siekiant 
visiško sunaikinimo ateity.

Toks viešas Sov. Sąjungos pasiūlymas 
buvo tiek sensacingas, jog net pats Krem
lius pajuto, kad be viešo paskelbimo rei
kalingas dar ir asmeniškas įtikinimas. Tuo 
tikslu net pats Kremliaus vyriausias drau
gas Gorbačiovas leidosi kelionėn į Vakarų 
Europą. Jau Paryžiuje paaiškėjo, kad ke
lionė buvo bergždžia. Gorbačiovas nieko 
neįtikino. Sovietų Sąjunga pirmąjį pro
pagandos veiksmą Vakaruose pralošė.

Kiek palaukus, JAV-jos išėjo į viešumą 
su savo pasiūlymais. Jų buvo keturi: 1. 
ginklavimosi kontrolė; 2. politinės įtam-

Štai ir lauktas ketvirtadienis: debesuo
tas, šaltas ir niūrus. Ties Ženeva saulė 
pasirodė, bet labai trumpam.

Abu didieji pagaliau prabilo. Jie kal
bėjo, kaip paprastai kasmet Vatikane da
ro popiežiai. „Urbi et orbi“, t.y. miestui 
(Ženevai) ir pasauliui. Jiems tik trūko 
popiežiško orumo ir įtikinimo galios. 
Abiejų kalbų turinys buvo tuščias — nie
ko neišspręsta, nieko nesutarta. Kiekvie
nas pažadėjo „miestui ir pasauliui“ atei
ty elgtis gražiai, būti „chorošim malči- 
kom" arba „good boy“. Beje, tai ir viskas!

Kai kurie ankstyvieji radijo komenta
toriai jau spėjo susižavėti Ženevoje atlik
tais darbais ir padaryta milžiniška pažan
ga sovietų-amerikiečių santykiuose. Taip, 
pažanga padaryta didelė, priklausomai 
nuo kur ar nuo kada pažanga pradedama 
matuoti. Prisimename, dar pusė metų ne
praėjo, kai JAV prezidentas išvadino so
vietus „empire of evil“ (blogio imperija), 
o Kremlius, nenorėdamas likti skolingu, 
išvadino amerikiečius „liudajiedami“ 
(žmogėdromis). Taigi, jei pradėsime ma
tuoti nuo čia, tai pažanga, padaryta Žene
voje, yra milžiniška ir gal net istorinė.

Tačiau būkime bešališki. Jeigu kalba
me apie pažangą, tai nepamirškime paste
bėti ir atžangos. Visi dar gerai prisimena
me, nors tai buvo, berods, prieš šešerius 
metus, kada anuomentinis JAV preziden
tas Carteris bučiavo Brežnevą, pasirašęs 
draugingo sugyvenimo sutartį Vienoje. 
Ženevoje gi Reaganas ir Gorbačiovas pa
kratė tik rankas, o bučkių taip ir nebuvo. 
What a shame!

Aha, mieli lietuviai, galėtumėm juoktis, 
jeigu visa tai nebūtų taip liūdna.

Ir visgi linkiu jums visiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų 1986 metų. Aš išskren
du atostogų, kur rasiu daugiau saulės ir 
šilumos.

Iki pasimatymo čia arba Tvan'kstėje.

STAMBI PREMIJA
3000 DOLERIŲ UŽ MOKSLO 

VEIKALĄ
JAV LB Kultūros taryba 1985 me

tų Lietuvių Bendruomenės Literatū
ros premiją skirs už 1983-1984-1985 
metais išleistus lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mokslo veika
lus, arba eseistinių straipsnių rinki
nius.

1. Premijos siekti gali ir nespaus
dinti veikalai, rankraščiai, nesvarbu, 
kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne tik lie
tuvių, bet ir anglų kalba parašyti vei
kalai.

3. Paskutinė data veikalams įteikti 
—- 1985 m. gruodžio 31 diena.

4. Pageidautina, kad rankraštiniai 
veikalai būtų parašyti mašinėle. Ta
čiau bus priimami ir lengvai išskaito
mi ranka rašyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pakanka 
atsiųsti po vieną nuorašą, bet kiekvie
no spausdinto veikalo siunčiama po 
penkias knygas. Jas, jei norės, pasi
liks vertinimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų auto
riams.

6. Apie gautas siuntas bus praneš
ta siuntėjams. Už paštuose užkliuvu
sias ar dingusias siuntas Kultūros ta
ryba neatsako. Jų ieškojimu rūpinasi 
patys siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo prideda
mas lydraštis su autoriaus pavarde, ad 
resu ir telefono numeriu.

8. Premijos siekti gali viso pasau
lio lietuvių išeivijos kūrėjai.

Šios premijos siekiančius veikalus 
siųsti vertinimo komisijos pirmininko 
adresu: Dr. Augustinas Idželis, 17916 
Hillgrove Road, Cleveland, Ohio 
44119.

Kanadoje bei Jungt. Amerikos Val
stijose. Jis taip pat (koncertavo IV-me 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese 
Europoje ir V-me PLJ Kongrese Ka
nados dalyje Toronte. Po penkerių 
metų plataus pasisekimo, prie šio vie
neto prisijungė ir vyrai. VOLUNGĖ 
jau tapo didesniu, mišriu choru. VO
LUNGĖS repertuaras apima liturgi
nę muziką, lietuvių liaudies bei mo
derniąsias dainas, tarptautinių meistrų 
kūrinių atlikimą. Popiežiaus Jono Pau
liaus ILjo apsilankymo proga Kana
doje, VOLUNGĖ buvo pakviesta 
jungtiniame chore giedoti pasitinkant 
popiežių Toronte.
VOLUNGEI nuo pat įsikūrimo vado

vauja dirigentė Dalia Skrinškaitė-Vis- 
kontienė. šiuometiniai akompanuoto- 
jai; Paulius Vytas ir Jonas Govėdas. 
Choras susidaro iš 26 moterų ir iš 12 
vyrų. Amžiaus vidurkis tarp 25-40 m.

Sveikiname VOLUNGĘ ir linkime 
toliau taip sėkmingai išlaikyti gyvą 
lietuvišką dainą išeivijoje.

Plokšteles jau galima gauti per Al
fonsą Juozapavičių, 68 Princeton Rd., 
Toronto, Ont. Canada M8X 2E4. Te
lefonas: (416) 239-0995 arba kai jos 
atsiras įvairiose kolonijos kioskuose. 
Plokštelių kaina: 12.00 dol. kanadiš- 
kais plius pašto išlaidos; arba 11.00 
dol. US, įskaitant pašto išlaidas.

VOLUNGĖS Info.

„KALEVALAI“ — 150 METŲ
1835 metais E. Loennrotas, norėdamas 

sustiprinti suomių tautinė sąmonę, iš
spausdino „Kalevalos“ užvardinimu liau
dies dainų rinkinį.

Šio 'įvyko reikšmę atitinkamai paminė
jo ir Suomijos Tautinis bankas, paleisda
mas į rinką 300.000 sidabrinių, 50 finmar- 
kių vertės monetų.

Numizmatikos rinkėjams vertingas lai
mikis. E.Ž.

Stasys Kuzminskas

S&aityteju laiptai

ir vienintelis krikščionis šioje 
Nuo šio dieviško 'įvykio mes ir 
krikščionybės pradžią, kurią 
mini kiekvienais metais. Dar

NESUTARIMAS DĖL LIETUVOS 
KRIKŠTO

Krikščionybė atėjo į mūsų Žemę kartu 
su Kristaus gimimu. Tada Kristus buvo 
pirmasis 
planetoje, 
skaitome 
Bažnyčia
daugiau, nuo Kristaus gimimo net laikas 
skaitomas — prieš ar po Kristaus.

Tolimesnis krikščionybės plitimas ėjo 
pamažu per kryžius, per baisias žvėrių 
arenas, per katekombas, kol pasiekė ma
žesnę ar didesnę laisvę. Net ir kultūrė- 
jant pasauliui, tikėjimo nešėjai — misio
nieriai praliejo nemažai krikščioniško 
kraujo. Ir dabar, praėjus beveik 2000 me
tų, žymiai didesnė pasaulio dalis nepa
žįsta krikščionybės.

Taigi panašiai pamažu vystėsi krikš
čionybė ir paskirose valstybėse, ypač Lie
tuvoje, nes Lietuva buvo sunkiai priei
namose vietose, turėjo tvirtą, aukštos do
ros tikėjimą. Pagaliau kryžiuočių ordinas 
Lietuvą „krikštijo“ kalaviju ir ugnimi, 
mažai rūpinosi tikėjimo platinimu. Todėl 
lietuvius darė dar atsparesnius naujam 
nepažįstamam tikėjimui.

Vis dėlto Mindaugas Lietuvos vienyto- 
jas, jausdamas reikalingumą, surado ke-

lius tiesiai iš Vatikano priimti krikštą ir 
pavesti Lietuvą Vatikano globai. Tai įvyk
dė 1251 m., ne 1261 m., kaip buvo rašyta 
E. Lietuvyje ir šaltinyje. Mindaugui ap
sikrikštijus su žmona Morta bei savo val
diniais, 1253 m. buvo karūnuotas tiesiog 
iš Vatikano Lietuvos karalium. Tais pat 
metais buvo įsteigta ir Lietuvos bažnytinė 
provincija. Deja, Mindaugas su dviem sa
vo sūnumis 1263 m. buvo nužudytas ir 
tikėjimo plitimas Lietuvoje buvo pristab
dytas. Po Mindaugo mirties atsirado dvi 
srovės, vieni už, kiti prieš krikščionybę, 
bet prieš buvo tvirtesnė srovė (Z. Ivins
kis). Taigi, matyt, kad krikščionybė buvo 
įleidusi šaknis, nors vėliau buvo dar du 
krikštai.

Bet, pavyzdžiui, ir danų buvo du krikš
tai, jie švenčia pirmąjį. Kodėl lenkų vos 
iš istorinių miglų ir iš legendų pasirodan
čio hercogo (Piastų giminės) Mieskos pasi 
krikštinimas 966 m. (Z. Ivinskis) laiko
mas visos lenkų tautos krikštu, nors vi
sos tautos 'įsisavinimas to tikėjimo tęsėsi 
gal daugiau, negu šimtą metų. Kodėl mes 
ir taip suvėlintą krikštą dar nutęsiame to
liau. Skriauda mūsų ateinančiom kartom, 
jei tai susidarytų jau tradicija švęsti šią 
svarbią sukaktį 136 m. vėliau, negu iš ti
krųjų turėtų būti.

L.

JAV LB Kultūros Taryba
1985 m. rugsėjo 1 d.

KAS PATIKĖS?
Spalio 19 d. „Pravda Vostoka“ paskel

bė, kad „nuo pačių savo pirmųjų dienų, 
sovietinė valdžia, remdamasi tikrais hu
manistiniais tikslais, visiems savo pilie
čiams suteikė pilną religinių įsitikinimų 
laisvę, pažymėdama tą teisę savo pirmuo
se dekretuose ir vėliau šalies konstituci
joje. Aiškiai nusakyta sovietinių piliečių 
teisė praktikuoti ar nepraktikuoti bet ku
rią religiją. Laikytis religinių ritualų ar 
vesti ateistinę propagandą yra socialisti
nės demokratijos dalis ir turinys.“

NAUJAS TRALERIS
Vilniaus radijas trumpai pranešė, 

naujasis žvejų traleris „Laukuva“ išplau
kė 'į pirmąją kelionę. Nieko daugiau nebu
vo pasakyta apie tą laivą, nešantį į platų
jį pasaulį Lietuvos miestuko vardą.

kad

Tačiau, pažvelgus iš kitos pusės, rasime 
ir priešingų priežasčių. Mūsų pavergtoje 
tėvynėje kovotojai už tikėjimą reikalingi 
kokios nors paguodos, sustiprinimo dabar. 
Tokį sustiprinimą jie patirs, jei mes iš
eiviai vieningai kartu su jais švęsime 
1987 m. šią didžiąją šventę, šiuo metu 
Vatikanas mums palankus, kaip niekada, 
(nors kardinolo dar vis neturime). Tai 
parodė šv. Kazimiero minėjimas Vatikane.

Tad į vieningą darbą! Jo atidėti jau nie
kam nepasiseks.

SKELBIAME, KAD TIK KĄ IŠ
ĖJO PIRMOJI DAINOS VIENETO 
— TORONTO VOLUNGĖS 15 
DAINOS KŪRINIŲ PLOKŠTELĖ.

Įsigykite Kalėdoms bei kitom pro
gom. Kaina: 12.00 dol. kanadiškais 
plius paštas. 11 dol. US, kurie jau 
įskaito paštą. Bus galima gauti kios- 
kose arba pas A. Juozapavičių, 68 
Princeton Road, Toronto, Ont. Cana
da M8X 2E4.

Telefonas: (416) 239-0995.
PIRMA PUSĖ

1. Anoj pusėj Nemunėlio — liaudies dai
na — harm. J. švedas.
2. Tupėjo vanagas — liaudies daina — 
harm. K.V. Banaitis.
3. Daigų šilkai — žodž. E. Drėgvos, muz. 
A. Raudonikio.
4. Tu giruže — liaudies diana — harm V. 
Kairiūkštis.
5. Vėjužėlis — A. Vanagaitis.
6. Šią naktelę — liaudies daina.
7. Beauštant! aušrelė —- liaudies daina — 
harm. M.K. Čiurlionis.
8. Nuo Birutės kalno — žodž. Maironio, 
muz. K. Kavecko.
9. Daržely rūtelė pražydo — liaudies dai
na — harm. Vyt. Jančys.
10. Aviža prašė — sutartinė.

ANTRA PUSĖ
1. Apie Joną ir molio uzboną — liaudies 
daina — harm. J. Gaižauskas.
2. Prie Nemuno vingio — žodž. K. As
trausko, muz. M. Noviko.
3. Ar ateisi — žodž. A. Žąsyčio, muz. G. 
Gudauskienės.
4. Metų laikai — žodž. P. Lemberto, muz. 
G. Gudauskienės.
5. Greitai laikas bėga — dainų pynė — 
J. Govėdas.

BUTŲ TRŪKUMAS
„Sovietskaja Rosija“ pranešė, kad butų 

trūkumas kelia didelį susirūpinimą. Gy
venamųjų namų statybos planas šlubuo
ja ir įvykdytas tik 83 proc. Laikraštis 
reikalauja pagerinti planavimą ir organi
zavimą.

PLAUČIAMS

Kartą komikas Bob Hope pasakojo:
— Dažnai žmonės Kalėdoms patys 

namuose užsiaugina kalakutus. Kar
tą pabandžiau ir aš nupenėti tokį bal
tą kalakučiuką šventėms. Tikėsit, ar 
ne? Per tuos kelis mėnesius mes taip 
susidraugavom, kad per Kalėdų pie
tus tas paukštis nebuvo ant stalo... 
bet tupėjo ant kėdės šalia manęs ir 
linksmai šulubuldavo...

Klientas pakėlė triukšmą, kai siuvė
jas pasakė, kad tik už šešių savaičių 
pasiūs kostiumą.

— Negali būti! šešios savaitės! Die
vas pasaulį sukūrė per šešias dienas...

— Taigi, per šešias dienas, 
pažiūrėkit jūs į jį.

na, ir

ben- 
sumo-

P. Mašalaitig

KURIAMOS BLAIVYBĖS DRAUGIJOS
Latvijos profesinės sąjungos, komjauni

mas, Mokslo akademija ir Sveikatos mi
nisterija nutarė steigti savanorišką blai
vybės draugiją. Henriks Ruds, respubli
kinės Pauls Sradins klinikinės ligoninės 
vyresnysis daktaras, patvirtintas steigia
mojo komiteto pirmininku.

Ūkininkas užėjo į draudimo 
drovę. Apdraudė savo kluoną, 
kėjo pinigus ir išeidamas paklausė:

— Tai kiek aš gaučiau, jei mano 
kluonas šią naktį sudegtų?

— Mažiausiai dvejus metus, — at
sakė tarnautojas.

Turistas, atvykęs į Londoną, prie 
vieno restorano durų pamatė skelbi
mą: „250 svarų išmokėsime klientui, 
kurio pageidavimo negalėsime išpildy
ti!“

„Gera proga užsidirbti pinigėlių“, 
sumetė turistas ir užėjo vidun.

— Man prašau dramblio ausies su
muštinį, — paprašė padavėjos.

Mergina išbalo ir šovė pas patį vy
riausią virėją:

— Pone virėjau, čia svečias prašo 
dramblio ausies sumuštinio!

— Ko čia dabar jaudinies? Yra. — 
ramiai tarė virėjas.

— Žinau, kad yra, — paaiškino 
padavėja, — bet išsibaigė jau tos di
džiosios bulkutės...

3
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Kronika
KAS—KADA—KUR

DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 
LNB-vės akcininkų susirinkimas — 1986 
m. balandžio 19-20 d.

Naujųjų Metų sutikimas Londone — 
gruodžio 31 d., 8.30 vai., Sporto ir Socia
linio klubo patalpose, 345a, Victoria Bank 
Rd., E.9.

Kalėtų Eglutė Londono Lietuvių Na
muose — sausio 4 d., šeštadienį, 17 vai.

DBLS Tarybos posėdis — gruodžio 14 
d. Jaunimo Židinyje, Nottinghame.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. informacijas teikia Mrs. Joianta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

A. Baranausko minėjimas — gruodžio 
7 d., 6 v.v., Manchesterio lietuvių klube.

Kalėdų eglutė Manchestery — gruodžio 
26 d., Manchesterio lietuvių klube.

Naujųjų Metų sutikimas Manchestery 
-- rengia LKVS „Ramovė“ Manchesterio 
lietuvių klube.

Vakaronė „Lietuviška žiema“ — sausio 
25 d., 5 vai. p.p., Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

JAU LAIKAS
Jau laikas siųsti kalėdinius sveikini

mus, skelbimus ir kitokius pranešimus, 
kad jie būtų išspausdinti kalėdiniame 
„Europos Lietuvio“ numeryje.

Paskutinis šių metų mūsų laikraščio 
numeris skaitytojams bus išsiųstas 
gruodžio 16 d.

1986 metų pirmasis numeris išeis 
sausio 3 d.

IŠVYKO Į V LIKO SEIMĄ
Gruodžio 3 d. DBLS garbės narys dr. 

Stasys Kuzminskas išvyko 'į Floridą, JAV, 
kur jis dalyvaus VLIKo Seimo posėdžiuo
se ir pasisakys D. Britanijos lietuviams 
rūpimais klausimais.

PABALTIJO DIENA
Baltų Taryboje, Londone, kilo suma

nymas rasti tinkamą dieną, kurią būtų 
galima laikyti Pabaltijo valstybių diena. 
Tai būtų proga visoms trims tautybėms 
išeiti į viešumą kartu ir pristatyti šio 
krašto publikai mūsų siekimus siekti lais
vės mūsų kraštams — Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. Tą dieną galėtume turėti kal
bas, meninius pasirodymus, parodas ir 
kt. Kituose kraštuose gyvenantys pabal- 
tiečiai galėtų pasekti mūsų pavyzdžiu.

Didžiausias sunkumas yra surasti ben
drą datą. Išvežtųjų minėjimo data birže
lio mėnesi ne visai tinka tokios rūšies pa
sirodymui.

Yra siūloma rugsėjo 12 diena, kai 1934 
m. buvo pasirašyta Pabaltijo Antantės su
tartis. Deja, ta data yra perdaug arti mū
siškės rugsėjo 8 dienos.

Kviečiu visus pagalvoti ir duoti pasiū
lymus. Pasirinkta data turi būti tinkama 
visiems — estams, latviams ir lietuviams. 
Mielai lauksiu pasiūlymų, kuriuos pra
šau siųsti „E.L.“ adresu.

M. Bajorinas

PADĖKA
D. Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos valdyba dėkoja visiems, kurie padėjo 
mums vykdyti jaunimo verbavimą Lon
done lapkričio 16 d. Ypatinga padėka 
Vladui Veličkai ir ponioms Gajutei 
O'Brien ir Jane Mineikienei.

Ačiū labai!
DBLJS Valdyba

PADĖKOS PATIKSLINIMAS
Praėjusią savaitę išspausdintoje daina- 

viečių padėkoje per klaidą buvo nepami
nėta viena didžiųjų „Dainavos" rėmėjų 
p. Kmitienė, kuri ir šiais metais paaukojo 
daug vertingų dalykų. Nuoširdžiai dėko
jame ir atsiprašome.

Daina vietės

Londonas
SVEČIAI Iš AMERIKOS

Londone viešėjo Europos lietuviams ge
rai pažįstami inž. Algirdas ir sol. Laima 
Stepaičiai.

Algirdas Europon atvyko tarnybos rei
kalais, vyko į Ispaniją ir Italiją. Jo bazė 
buvo Londonas. Kol Algirdas važinėjo po 
Europą, jo žmoną solistė Laima aplankė 
savo pažįstamus Londone ir sekmadienį, 
lapkričio 24 d., žavėjo maldininkus savo 
giesmėmis Lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioje.

Praėjusį šeštadienį Stepaičiai išskrido 
atgal į Čikagą. Išvakarėse Vienybės Klu
bas jiems surengė išleistuves, kurių metu 
buvo pasidalyta mintimis, įspūdžiais ir 
smagiai padainuota.

KALĖDŲ EGLUTĖ

šeštadienį, 17 vai., sausio 4 d., 1986 m., 
Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, rengiama

KALĖDŲ EGLUTĖ.
Atsilankys Kalėdų senelis, bus progra

mėlė, pasivaišinsime arbatėle.
Laukiame vaikučių, tėvelių ir kitų sve

čių.

VAKARONĖ „LIETUVIŠKA ŽIEMA“

Po pasisekusios vyskupo Antano Ba
ranausko 150 metų gimimo minėjimo-va- 
karonės, Londono lietuviai pageidavo, kad 
dažniau būtų rengiamos tokios vakaronės.

Tai vėl toje pačioje Londono lietuvių 
parapijos svetainėje, 21 The Oval, Hack
ney Road, London E.2., 1986 metų sausio 
mėn. 25 dieną (šeštadienį) 5 vai. po pietų, 
rengiama nauja kultūrinė vakaronė, ku
rios tema šįkart bus „Lietuviška žiema“, 
kaip ją vaizduoja istoriniai šaltiniai, etno
grafija, tautosaka ir mūsų kūrėjų poezija 
ir proza.

Šios vakaronės programą taip pat ruo
šia dailininkė Marija Barėnienė.

Be kitko, vysk. Antano Baranausko 150 
metu gimimo minėjimo-vakaronės paskai
tą, kurią skaitė rašytojas-laureatas Kazi
mieras Barėnas, „Dirvos“ savaitraščio re
daktorius Vytautas Gedgaudas paprašė 
jį atsiųsti, kurią nori išspausdinti „Dir
vos“ savaitraštyje.
Šv. Kazimiero parapijos klubo valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie da
lyvavo mūsų mylimo vyro ir tėvo a.a. 
Prano Senkaus laidotuvėse, pareiškė už
uojautas ir padėjo gėles ant kapo.

Nuliūdę F. Senkuvienė ir sūnūs

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 7 d., Nek. Ma

rijos šventėje, 8.30 vai. ryte, Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje..
Ketteringe — gruodžio 8 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Nottinghame — gruodžio 15 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 15 d„ 14 vai., 

Bridge Gate.
Bradforde — gruodžio 1 d., 12.30 vai.
Eccles — gruodžio 8 d., 12.15 vai.
Huddersficlde — gruodžio 15 d., 13 vai.
Lecdsc — gruodžio 22 d., 13 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.
ROŽINIS

Rožinis — gruodžio 7 d., 5 vai. p.p., prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pasie
kiama iš miesto centro autobusais Nr. 513 
ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary. Adven
te melsimės, kad būtų taika ir ramybė 
mūsų tautiečiams Lietuvoje.

Prašau jungtis su mumis maldoje.
N. Narbutienė

A.A. A. ŠUKYS MIRĖ ESTAS MOKSLININKAS
Frankfurte, V. Vokietijoje, veikianti

Tarptautinė žmogaus teisių gynybos or
ganizacija pranešė, kad rugsėjo 5 dieną 
Talino kalėjime mirė estas mokslininkas 
Johannes Hint. Buvęs silikatų tyrinėjimo 
instituto direktorius ir gavęs Lenino pre
miją už mokslinius atsiekimus šioje sri
tyje, Johannes Hint 1981 metais buvo su
imtas už tariamą valstybinio turto pasi
savinimą. Iš tikrųjų valdžia jį pradėjo 
persekioti dėl to, kad buvo įkūręs moksli
nių tyrinėjimų sąjungą, kuri be valdžios 
leidimo užmezgė bendradarbiavimo ryšius 
su viena Austrijos mokslo institucija. Są
junga buvo tuoj pat panaikinta, o jos 
steigėjas Johannes Hint, po dviejų metų 
kalinimo be teismo, 1983-iais metais buvo 
nuteistas 15-ka metų kalėti Varsalemann 
koncentracijos stovykloje Estijoje. Iš sto
vyklos jis buvo perkeltas į Talino kalėji
mą, kur mirė rugsėjo mėnesio pradžioje.

LIETUVIŲ FONDAI
Kanados Lietuvių Fondas jau yra su

telkęs daugiau negu septynių šimtų tūks
tančių dolerių kapitalą. Iš pagrindinio ka
pitalo gaunamų palūkanų, Fondas gali pa
skirti apie 70 tūkstančių dolerių Kanados 
lietuvių kultūros ir lituanistinio švietimo 
projektams paremti. Amerikos Valstijose 
veikiantis Lietuvių Fondas jau yra per
žengęs trijų milijonų dolerių sumą.

Tėviškės Žiburiai (X.22) pranešė, kad 
St. Catharines mieste, Kanadoje, mirė sa
vanoris Antanas Šukys.

Velionis po karo gyveno D. Britanijoje 
ir kurį laiką buvo DBLS Bradfordo apy
gardos ir Bradfordo skyriaus pirmininku. 
Su savo vaikais 1966 m. gegužės mėnesį 
emigravo į Kanadą. Jo žmona Ona Šukie
nė tuo laiku buvo Sibiro tremtyje, bet vė
liau jai pavyko prisijungti prie šeimos Ka
nadoje.

Gimęs 1899 m. rugpjūčio 18 d. Vilkeliš- 
kių km., Sintautų vis., šakių aps., Anta
nas Šukys jaunystėje dirbo tėvų ūkyje. 
1919 m. įstojo savanoriu Lietuvos kariuo
menėn ir tarnavo 2 pėst. pulke. Apdova
notas dviem Vyties kryžiais, 1921 m. vir
šilos laipsniu išėjo 'į atsargą. Tėviškėje 
įstojo į šaulius ir dalyvavo Klaipėdos at
vadavime. Nuo 1934 m. gyveno Klaipėdo
je ir ten baigė suaugusių gimnazijos 4 
klases.

Karo metu pasitraukęs į Vokietiją, A. 
Šukys po karo persikėlė į Angliją, kur 
dirbo pramonėje, o laisvalaikiu — D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungoje ir kitose išei
vių organizacijose. Parašė atsiminimų 
knygą „Du mediniai ir trys geležiniai kry
žiai“, kurią 1964 metais išleido „Nidos“ 
knygų klubas.

Manchesteris
A. BARANAUSKO MINĖJIMAS

Gruodžio 7 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Manchesterio lietuvių soc. klubas rengia

A. BARANAUSKO MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys M. Ramonas. Prašome 

visus gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas 

antrą Kalėdų dieną rengia klubo narių 
vaikams

KALĖDŲ EGLUTĘ.
Atvyks Kalėdų senis, kuris vaikams 

duos dovanų. Po to bus arbatėlė. Kviečia
me visus klubo narius minėtą dieną atsi
vesti savo vaikus.

Pradžia 4 vai. p.p.
Klubo valdyba

MIRĖ STASYS VAIDAUGAS

Iš St. Chad's bažnyčios žinių biuletenio 
sužinota, kad mirė Stasys Vaidaugas. 
Vietos lietuviams jis buvo nežinomas.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 23 d., L.K.V.S-gos „RAMO
VĖS“ Manchesterio skyrius surengė M. 
lietuvių klube Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą, 'į kurį atsilankė arti 60 žmonių.

Minėjimą atidarė ramovėnų pirminin
kas K. Murauskas ir pažymėjo, kad Ka
riuomenės šventė yna lygi visoms mūsų 
valstybinėms ir tautinėms šventėms, to
dėl ir šią šventę reikia švęsti taip, kaip ir 
visas šventes.

Ramovėnų C/V-bos šventinius sveikini
mus perskaitė ramovėnų ižd. A. Jakima
vičius.

Paskaitą skaitė bradfordiškis Jonas 
Adamonis, kuris kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje, kuri buvo datuota ir paremta 
istoriniais faktais, peržvelgė Lietuvos is
toriją nuo seniausių laikų iki šio laiko, 
iškeldamas lietuvio kario narsą kovoje 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
nepamirštant ir partizaninį karą, kuris 
buvo nelygioje kovoje pralaimėtas. Pa
skaita buvo įdomi, kurios visi atidžiai

LSS EUROPOS RAJONO 
VASAROS STOVYKLOS 

APYSKAITA 
Pajamos

Stovyklautojų mokestis
Rėmėjų Aukos

1037.00
794.9!)'

viso £1796.12

viso £1831.95

Išlaidos
Maistas 811.58
Palapinės 634.21
Įrengimai 165.73
Transportas 129.85
Smulkos išlaidos 54.75

Likutis £ 35.83

Stovyklavo 70 stovyklautojų. Palapi
nėms išleista kiek daugiau, nes buvo nu
pirkta 20x20 pėdtĮ „Markee“, kuri blogam 
ore bus naudojama laužams, sueigoms ir 
žaidimams.

Visiems talkininkams ir rėmėjams ten
ka didelis skautiškas AČIŪ!

J. Alkis Stovyklos viršininkas 

klausėsi. Už tai prelegentas susilaukė pa
dėkos.

Meninę dalį atliko Nottinghamo lietu
vių moterų duetas „RŪTA“: G. Alekna
vičienė, kuri pravedė meninę dalį, ir B. 
Bishop, vėliau prisidėjo V. Aleknavičius. 
Padainavo vienuolika dainų. Buvo malo
nu klausytis jų dainavimo, gražių melodi
jų. Linkime joms ir toliau sėkmingai 
reikštis šioje srityje. G. Aleknavičienė 
„RŪTOS“ vardu pasveikino ramovėnus jų 
šventės proga ir palinkėjo sėkmės.

Tarp dainų V. Motuzą padeklamavo 
Avė Patria, M. Ramonas — Klastos kai
na. Žodį tarė ir sveikino ramovėnus DB
LS Boltono skyriaus vardu H. Vaineikis.

Po programos r. skyr. pirm. K. Mu
rauskas padėkojo už atliktą programą ir 
dainininkėms 'įteikė gyvų gėlių.

G. Aleknavičienė pareiškė, kad jos per 
eilę apsilankymų pamilo Manchesterio 
lietuvius ir „RŪTOS“ dainininkės iš savo 
pusės ramovėnų pirm. K. Murauskui įtei
kė didelį paveikslą — rinkinį įdomesnių 
nuotraukų iš čia ansilankymo momentų. 
Šis paveikslas nuolat primins dviejų ko
lonijų užmegztą draugišką tarpusavio ry
šį, kuris neturėtų nutrūkti. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Tolimesnis šaunus pasižmonėjimas vyko 
prie programos dalyvių vaišių stalo ir 
klubo bare, kur visi su dainininkais trau
kė smagias dainas. Išsiskirstė, kai baigėsi 
laikas. Kalėdų Eglutei H. Silius pravedė 
pasisekusias loterijas.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja J. Adamoniui už paskaitą, 
Nottinghamo „RŪTOS“ dainininkėms už 
meninės programos išpildymą, V. Motu
zai ir M. Ramonui už deklamavimą, klu
bo valdybai už piniginę paramą ir patal
pas, publikai už atsilankymą ir visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie šio minėjimo 
paruošimo ir pasisekimo. A. P-kis

ŠPASAUJL UJU
— Amerikiečių kalinėje Guantanamo 

bazėje (tcubojeį anksčiau dirbo apie 2000 
kubiečių, vieni jau išmirė, o kin, Castro 
spaudimu, paiiko darbą. Dabar aar liko 
apie 70 senųjų amerikiečių draugų, ku
rie pamažu artėja į pensiją.

— Lapkričio 26 d. JAV netikėtai pa
skelbė, kad Zambijoje vyksta jos įgalio
tinių pasitarimai su komunistine Angolos 
valdžia.

— K. Naumann, Rytų Vokietijos Ko
munistų partijos centro komiteto sekre
torius, pašalintas iš pareigų. Jis pasižymė
jo savo kieta linija. Spėjama, kad tuo su
stiprės R. Vokietijos lyderio, 73 m. Honec- 
kerio pozija ir numatomo jo vietą užimti 
48 m. E. Krenzo.

— Lenkijos valdžia pranešė, kad 40 
proc. lenkų, kurie gavo leidimą vykti į 
jAV-jas, negauna amerikiečių vizos.

— Vengrija bus pirmoji iš komunisti
nių kraštų, kuri ‘įsileis Vakarų spaudą ir 
leis ją viešai pardavinėti.

-— Abanijos min. pirmininkas Adil Ca- 
cani savo kalboje lapkričio 26 d. atmetė 
Sov. Sąjungos bandymus pagerinti santy
kius, pareikšdamas, kad Kremliaus gra
žūs žodžiai neapgaus albanų.

— Sovietų Tassas pranešė, kad sovietų 
ir kiniečių pareigūnai pasirašė naują susi
tarimą dėl konsuiiarinių reikalų.

— Sovietų Mokslų akademijos narys
O. Gasenko pareiškė, kad skridimas į Mar
są bus įmanomas tik apie 2000 metus. 
Misija truksianti beveik metus.

— Oficialusis Kinijos laikraštis „Kini
jos dienraštis“ pranešė, kad dabar Peki
ne yra 36.000 tarnaičių, triskart daugiau, 
negu buvo prieš dvidešimt metų. Jų dabar 
trūksta, nes pareikalavimas siekia 90.000.

— Buvusio nacių aviacijos vado Goe- 
ringo jachta „Carin II' Hamburge parduo
ta varžytynėse už 280.000 markių.

— Čekoslovakijos Vyriausias teismas 
nubaudė iki 15 metų kalėjimo 24 speku- 
liuotojus auksu ir svetima valiuta.

— Jugoslavijos miesto Novi Sad kom
partijos sekretorius V. Vencel buvo at
leistas iš pareigų, nes prieš ketverius me
tus vedėsi bažnyčioje.

— Per paskutiniuosius aštuonerius me
tus Italijos komunistų partija neteko be
veik ketvirčio milijono narių. Dabar Ita
lijos komunistų partijai priklauso apie
l. 600.000. Tačiau daugiau kaip dešimt 
milijonų žmonių balsuoja vis dar už ko
munistų partiją.

— Po 40 metų Pietų ir Šiaurės Korėjos 
piliečiai turėjo galimybę peržengti vals
tybę skiriančią sieną ir aplankyti savo ar
timuosius kitoje jos pusėje. Pagal nese
niai pasiektą susitarimą, pereiti sieną bu
vo leista 150 asmenims iš abiejų pusių.

— Sibire atidaryta nauja 940 mylių il
gumo geležinkelio linija, kuri jungia 
Urengojaus ir Tiumeno rajonus.

— Taiwanas ruošia planus įsileisti iš 
Hongkongo antikomunistinius kiniečius, 
kurie nenorės ten pasilikti, kai britai 1997
m. perduos koloniją Kinijai.

— Britų admirolo Sir W. Staveley tvir
tinimu, sovietai kas 35 dienas pastato 
naują povandeninį laivą. Dabar jie turi 
astuonių rūšių povandeninius laivus ir 
baigia statyti pirmąjį konvencinį lėktu- 
nešį.

— Dr. Jonas Savimbi, Angolos Unites 
lyderis, kreipėsi į Vakarus ir JAV-jas, 
kad šiame „krizės“ momente duotų dau
giau paramos. JAV Kongresas atšaukė 
draudimą teikti ginklus antikomunisti
nėms grupėms, bet Užsn. reik, ministras 
Shultzas nepritaria didesnei dr. Savimbio 
paramai, kuri vestų prie galutinės Unitas 
pergalės.

— Sovietai pranešė graikams, kad jų 
ambasadorius Atėnuose Igoris Andropo
vas (mirusio Andropovo sūnus), kuris 
jau daugiau kaip keturis mėnesius išbuvo 
Maskvoje, į savo postą daugiau nebegrįš. 
Spėjama, kad Andropovo atšaukimas yra 
susijęs su Sergiejaus Bokhanio (sovietų 
karinės žvalgybos direktoriaus padėjėjo 
Atėnuose) pabėgimu į Vakarus.

— Vietnamo pastatytoji Kampučijos 
valdžia įvedė vyrams nuo 18 iki 30 metų 
privalomą 5 metų karinę tarnybą. Khmer 
Rouge partizanai teigia, kad ta kariuo
menė bus panaudota savų žmonių žudy
mui.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
„Nidos“ išleistas kasdien nuplėšiamas 

kalendorius 1986 metams yra geriausia 
Kalėdų dovana draugams ir artimiesiems.

Kalendorius su meniškai atspausdinta 
lentele ir spalvotu Vytim per ištisus me
tus primins malonų draugą, užsakiusį šią 
gražią dovaną. Kalendoriaus kaina su per
siuntimu — 5 sv., klubo nariams — 3.50 
sv.

Užsakymus kalendoriui siųsti šiuo ad
resu:

Nida Book Club,
2, Ladbroke Gardens, 

London, Wil 2PT, Gt. Britain.
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