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Vėlinės Ponomarevo belaukiant
< biblioteka/ Po rinkimu V. Vokietijoje

Vėlių ir vėlinių sąvoka Lietuvoje jau 
buvo žinoma prieš krikščionybės įvedimą, 
kai mūsų protėviai dar tebebuvo pagonys. 
Anot A. Juškos. „vėlė pagonų gadynėje" 
vadinusis „duše numirusio teisingo žmo
gaus". Taip sūnus, apgarbstydamas savo 
„tėveli trumpaamžei!“, vadina jį „vėlių 
sveteliu“, kaip ir sesuo broli; kitoje rau
doje motina vadina mirusį sūnų „vėlių 
ženteliu“, o mirusią dukterį — „vėlių mar
tele". Duktė, apgraibstydama motina, sa
ko: „Tėveli mano sengalvėli, o ar pažinsi 
tu motinėlę? O mano tėveli, pasitiki tu 
prieš mano motinėlę, o priimki už baltų 
rankelių, o pasodinki į vėlių suolelį“ (J. 
Dasanavičius, Rinktiniai raštai, psl. 278).

Didi .paganba žmogaus sielos nemarumui 
ateina iš gilios senovės iš lietuviškųjų 
pirmapradžių religinių versmių. Toji pa
garba išsilaikė iki pat šių dienų. Įvedus 
krikščionybę, vėlės arba sielos samprata 
pasikeitė, bet jos nemirtingumo misterija 
pasiliko amžina.

Išorinis vėlių pagerbimas pasireiškia 
mirusiųjų kapų lankymu. Vėlinių vakarą 
tylioje kapinių glūdumoje sumirga milijo
nai liepsnelių, simbolizuojančių iškeliavu
siųjų persimainiusį gyvenimą kitame, 
šviesesniame pasaulyje. Daugelio kapinių 
lankytojų sąmonėje tą vakarą atsišaukia 
artimųjų paveikslai, nejučiom į širdį atei
na jausmas, kad ten. „vėlių suolelyje“, 
mes vėl būsime kartu...

Gali niekada mes, išeiviai, taip realiai 
negrįžtame į namus, kaip Vėlinių metu. 
Niekada nepajuntame tokio artimo ryšio 
su gyvais ir mirusiais, kaip tada.

Prisimename kiekvienas savo mirusius 
artimuosius, aplankome mintimis jų ka
pus, tikėdami, kad jie tebėra tokie pat, 
kokius palikome. Ir liūdesys apgaubia 
veidus, kad negalime, kartu su tėvynėje 
likusiais, padėti ant kapų rudeninės 
chrizantemos žiedo, uždegti nors ir kuk
lios žvakutės.

Sustojame mintimis ir prie Lietuvos 
karžygių kapų. Atrodo, kad visi — ir tie, 
kurie senosios Lietuvos pilis gynė, ir tie, 
kurie savo gyvybių aukomis buvo Lietu
vos laisvę išpirikę, ir pagaliau tie, kurių 
kulkų suvarstytus kūnus okupantas mies
tų turgavietėse išniekino — susirenka kar
tu į „vėlių kalnelį“, į amžinąją sielų bu
veinę. Iš ten jie žvelgia į varganą savo tė
vynę, kurioje net jų vardus uždrausta pa
minėti. Nebemato jie ten karžygiams sta
tytų paminklų ir kryžių, nebekyla į dan
gų smilkalų dūmai iš Karo muziejaus au
kuro, nėbeskamiba liūdnos invalidų or
kestro melodijos, prašančios amžinosios 
ramybės mirusiesiems.

Kiti ten dabar paminklai pastatyti, ki
tokie karžygiai garbinami, kitokiomis gė
lėmis ir vėliavomis jų kapai puošiami, ki
tokiomis kalbomis ir melodijomis jų žy
giai garbinami.

Bet lietuviškoji dvasia tėvynėje tebėra 
gyva. Tai liudija visai naujai atstatomi 
sunaikintieji ki*yžiai, nauji krikščioniški 
kapinių paminklai, gaivalinga pogrindžio 
spauda, paskirų žmonių didvyriškos au
kos. Nors karinės priešų pajėgos veržiasi 
vis į naujus plotus, bet jos užima tik te
ritorijas. žmonių dvasia ir tikėjimas tan
kais ir patrankomis neįveikiami. Neįveik
ta, nors ir sužalota, iki šiol išliko ir mūsų 
tauta. Jai dar ilgai nepritruks kalantų, 
kudirkų, sadūnaičių, terteckių. Tauta išsi
laikys, tik ar išsilaikysime mes?

Vk.

ANTANUI NAVICKUI Kanadoje 
mirus, tėvams Navickams, 
seseriai ir svainiui B. ir J. 

Snabaičiams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

,1. ir K. Tamošiūnai

Kanadoje sūnui Antanui mirus, 
gilią užuojautą J. ir M.

Navickams bei seseriai
B. Snabaitienei reiškia ir kartu 

liūdi
L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“

Manchcsterio skyriaus valdyba 
ir nariai

ANTANUI NAVICKUI mirus, 
tėvelius M. ,1. Navickus ir sesutę

Bernadetą su vyru nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

E, A. Kuzmickai

Jau buvo rašyta, kad spalio mėnesio ga
le į Londoną atvyksta Sov. Sąjungos par
tijos šulas ir politinių planų architektas 
Boris Ponomarevas. Jį pasikvietė Darbo 
partinis egzekulyvinis komitetas (Natio
nal Executive Committee of the Labour 
Party), kuriame vyrauja kraštutinė kai
rioji grupė. Nors min. pirm. Callaghan pri
taria pakvietimui, bet Labour partija dėl 
šito vizito suskilo į dvi dalis. Nuosaikieji 
darbiečiai, kartu su opozicija vizitui ne
pritaria. Politinė įtampa dėl to didėja. No
rint išvengti masinių demonstracijų ir ne
susipratimų, ilgai buvo neskelbiama Ir 
atvykimo data (26 ar 28 spalio).

Populiarus sekmadienio laikraštis „Sun
day Telegraph“ (spalio 17 d.) įsidėjo ta 
proga R. Moss straipsnį, kuriame rašoma:

„B. Ponomarevo atvykimo proga Lon
done bus demonstracijos, kuriose matysis 
tokie šūkiai: „Važiuok namo į Gulagą“ 
„Darbiečių Maskvos draugai — lauk!“

„Tarp organizacijų, kurios dalyvaus de
monstracijose, yra National Association 
for Freedom. European Liaison Group, ku
riai priklauso 14 Rytų Europos tautų ben
druomenių Britanijoje, ir Social Democra
tic Alliance.

„Numatoma, kad dalyvaus daug visų 
partijų parlamento atstovų. Kai kurie eg- 
zilai pasirodys koncentracijos stovyklų 
uniformose.

„'Pavarčius Ponomarevo bylą matyti, 
kad jis nėra tik buvęs eilinis Stalino klap
čiukas. Prieš paskiriant Andropovą, jis 
buvo rimtas kandidatas į KGB viršinin
kus.

„1937 m. jis parašė vedamąjį straipsnį, 
kuris davė pradžią Stalino didiesiems va
lymams.

„1954 m. jis buvo paskirtas Centraliiio 
Komiteto Tarptautinio departamento vir
šininku, kuriuo tebėra iki šiai dienai. Jo 
darfbas prilygsta KGB darbui.

„Pagrindinė priežastis, kodėl . Darbo 
partijos nuosaikieji laiko jį pavojingesnių 
už kitus E'ritaniją lankiusius sovietų sve
čius, pvz. šelepiną, yra tai, kad Ponoma
revas yra svetimiesiems kraštams užimti 
planų autorius.“

1974 m. „World Marxist Review“ žur-

Ev. Lukošaičio, Dortmunde, 
Motinai mirus, Vakarų Vokietijos 

lietuvių socialdemokratų 
draugijos valdyba reiškia Jam ir 

Jo žmonai nuoširdžią užuojautą

ANTANUI NAVICKUI Kanadoje 
mirus, seserį B. Snabaiticnę su 

vyru ir tėvelius M. ir J. Navickus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

P. ir A. Jasikai

Reiškiame gilią užuojautą 
Justui ir Magdalenai Navickams 

ir Bernadetai Snabaitienei, mirus 
jų sūnui ir broliui

ANTANUI NAVICKUI 
Su malda

DBLS SODYBOS SKYRIUS
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ANTANUI NAVICKUI

Kanadoj mirus, Bernadetą ir
Justą Snabaičius ir M. ir J.

Navickus nuoširdžiai užjaučiame

Daina vie tės

_

Netekus mylimo sūnaus, brolio ir 
svainio Antano Navicko, M. J. 
Navickams ir B. J. Snabaičiams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą Į?

ir kartu liūdime

V. B. Kupsčiai ir A. B. Rimeikiai 

nale jis paskelbė planą, kaip perimti val
džią demokratiškai besitvarkančiuose 
kraštuose. Pagrindiniai to plano punktai:

1. Ekonominė jėga yra raktas į politinę 
valdžią — „revoliucinės pergalės mūšio 
laukas“. Perėmus bankus, draudimo ben
droves ir privatiškas firmas, opozicija ir 
vidurinioji klasė neteks pasipriešinimo 
priemonių. Infliacija ir mokesčiai galuti
nai ją pribaigs.

2. Kairieji privalo kontroliuoti žinių 
perdavimo centrus. „Svarbiausia yra pa
šalinti klasės priešus nuo informacijos ir 
propagandos perdavimo priemonių“ (ra
dijas, TV).

3. Reikia neutralizuoti kariškas pajė
gas. Kai kur tai galirpa padaryti subver- 
sinėmis priemonėmis. Ten, kur kariuome
nė gerai disciplinuota, pvz. Britanijoje, 
reikia mažinti jos jėgą, nutraukiant ka
riuomenei skirtas išlaidas.

4. Kairieji turi būt; pasiruošę pavarto
ti visas galimas priemones. Esant reika
lui, jie turi ruošti sukilimus ir pervers
mus.

Tokio tai svečio laukia D. Britanijos 
valdančioji partija. Nuostabu, kad prieš 
šį vizitą pasisako ne tik opozicija ar egzi- 
lai, bet žymi dalis Labour partijos narių 
ir parlamento atstovų.

PAŠA VL YJE
SOLŽENICYNAS KRITIKUOJA BBC

Nors E|EC perteikiamos žinios rusų kal
ba yra gana vertinamos Sov. Sąjungoje, 
tačiau rašytojas A. Solženicynas galvoja, 
kad britų radijas galėtų duoti žymiai dau
giau. Saivo nuomonę jis išdėstė paskutinia
me „Kontinento“ numeryje. Pareiškęs, 
kad jis klausosi BBC rusiškųjų laidų nuo 
1946 m., Solženicynas pateikė tokius pa
geidavimus:

1. BBC transliuoja žinias tik rusų kal
ba. Pageidautina, kad būtų transliacijos 
lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių ir centr. 
Azijos tautų kalbomis.

2. Per daug kalbama apie britų vidaus 
reikalus.

3. Per mažai duota žinių apie jo knygą 
„Gulago salynas“ ir jo paties pareiški
mus.

5. Sutrumpintos religinių žinių trans
liacijos. EįEC turinti suprasti, kad religi
ja Sov. Sąjungoje šiuo metu sudaro pa
grindą dvasiniam atgimimui.

5. BBC pasiduoda KGB įtakai Esą, į 
Londoną siunčiami KGB sufabrikuoti ta
riamųjų skaitytojų laiškai, reikalaują 
daugiau moderniškų ir sporto žinių. Tuo 
būdu norima neutralizuoti politinių žinių 
įtaką.

6. Žinios perduodamos bloga rusų kal
ba.

7. Politinių įvykių komentarai labai ne
vienodos vertės.

Atsakydamas į Solženicyno priekaištus, 
B|EC kalbėtojas pareiškė, kad paties Sol
ženicyno kalbos ir pareiškimai buvo pil
nai perduoti, ir kad dėl jų buvo atšauk
tas gen. direktoriaus sir Charles Curran‘o 
vizitas į Maskvą.

Apie KGB „triikus“ jie esą gerai pain
formuoti ir į gaunamus laiškus nekrei
piu daug dėmesio.

Apie transliacijas baltų ir kitomis kal
bomis betgi nieko nebuvo pasakyta.

IR NORVEGAI LIEPIA IŠSIKRAUSTYTI
Šiaurės Korėjos diplomatai ne tik Da

nijoje, bet ir Norvegijoje vertėsi kontra
banda. Keturi Š. Korėjos ambasados tar
nautojai pardavė norvegams 4.000 bute
lių spirito ir 140.000 cigarečių. Vienas 
diplomatas įtartas pardavinėjęs narkoti
kus. Visiems keturiems įsakyta per šešias 
dienas išsikraustyti.

Švedijoje taip pat areštuoti trys pilie
čiai, ryšium su šiaurės korėjiečių nelega
lia prekyba.

Paskutiniu metu ir Suomija dėl tų pa
čių priežasčių paprašė išvykti Š. Korėjos 
diplomatus.

KALTINA KGB
Spaudos žiniomis, KGB grasina nužu

dyti Londone esančios Amnesty Interna
tional atstovą Maskvoje Vladimirą Al
brechtą. Jam buvo atsakyta viza emigruo
ti ir neleista vykti į konferenciją Pary
žiuje. Albrechtas buvęs įspėtas, kad ga
lįs atsidurti po požeminiu traukiniu. Jo 
pirmtakas, A. Tverdochlebovas jau yra 
Sibire.

TELEGRAMA J. CARFERIUI

Spalio 15-17 d. d. Manchesteryje įvyku
sioje ABN (Antibolševikinio Tautų Blo
ko) konferencijoje buvo nutarta pasiųsti 
JAV Demokratų partijos kandidatui į pre
zidentus Jimmy Carteriui telegramą, pra
šant pasisakyti, ar jis remia pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą. Lietuvių vardu tele
gramą pasirašė DBL Bendruomenės val
dybos pirmininkas S. Kasparas.

Kun. Bronius Liubinas

Spalio 3 d. V. Vokietijoje buvo renka
mas parlamentas, čia vadinamas Bundes
tagu. Socialdemokratai ir liberalai sudaro 
vyriausybę jau 7 metai. Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Willy Brandt prieš 
porą metų susikompromitavo prieš visą 
pasaulį, kai paaiškėjo, kad vienas iš jo 
artimiausiųjų darbuotojų buvo komunis
tų agentas. Tada neliko nieko kita, kaip 
tik užleisti savo vietą kitam. Bundes- 
kancleriu tapo Helmut Schmidt. Libera
lai tuomet išnaudojo socialdemokratų su
mišimą, ir į valstybės prezidento vietą bu
vo įsodintas tuometinis liberalų partijos 
pirmininkas Walter Scheel. Liberalų va
du tapo Dietrich Genschner, kuris perėjo 
iš vidaus į užsienio reikalų ministerio vie
tą.

Krikščionių demokratų partijos pirmi
ninku tapo jaunas vyras Helmut Kohl, 
Rheinland Pfalz krašto ministeris pirmi
ninkas. E'avariškajai krikščionių demo
kratų partijos dailiai ir toliau likosi vado
vauti Franz Josef Strauss.

Priartėjus rinkimų laikui, atrodė, kad 
tėra dvi partijos, nes liberalai ir socialde
mokratai ėjo iš vien. Priešrinkiminės pro
pagandos metu tikrai nebuvo galima nu
matyti, kuri pusė laimės. Tai paaiškėjo 
spalio 3 d. vakare. Krikščionys demokra
tai, kaip atskira partija, laimėjo rinki
mus, gaudami daugiau negu 18 milijonų 
balsų; nuošimčiais imant — 48,6%. Social
demokratai ir liberalai kartu gavo apie 
19 milijonų balsų, socialdemokratai 42,6 
%. o liberalai 7,9%. Parlamente dabar 
bus 244 krikščionys demokratai, 213 so
cialdemokratų ir 39 liberalai. Absoliutinė 
parlamento narių dauguma yra 249, tad 5 
daugiau, negu turi krikščionys demokra
tai, o abeji kiti turi 252 balsus.

Tokioje padėtyje, atrodo, nebūtų nieko 
išmintingesnio, kaip liberalams nutraukti 
savąją sandorą su socialdemokratais ir 
glaustis prie krikščionių demokratų. Ta
da susidarytų rimta 283 balsų dauguma. 
Tačiau tai neįvyko. Helmut Schmidt ir 
Dietrich Genscher yra pasiryžę liktis val
džioje kartu, nepaisydami rinkimų rezul
tatų. Suprantama, kad Helmut Kohl jau
čiasi rinkimus laimėjęs. Jis tuoj pat pri
sistatė pas valstybės prezidentą Walter 
Scheel, išdėstydamas susidariusią padėtį. 

Seįitijnios DIENOS
— Čekų savaitraščio „Tvorba“ redakto

rius J. Hajek, reikalavęs grąžinti į darbą 
per valymą atleistus gerus socialistus, 
pats išmestas iš darbo.

— Maskvos radijas tik po dviejų dienų 
pranešė savo klausytojams apie Kinijoje 
vykstančius politinius persitvarkymus ir 
areštus.

— Trys Bulgarijos žvejai pasiprašė pa
bėgėlio teisių Amerikoje.

— Nobelio taikos premija šiais metais 
niekam nebūsianti paskirta. Kandidatų 
tarpe buvo ir motina Teresė iš Kalkutos.

— Anglijos vyskupai išleido parėdymą, 
kuriame sakoma, kad organizavimas loty- 
niškų-neautorizuotų mišių centrų ardo 
bažnyčios vienybę.

— Šiaurės Korėjos ambasadorius ir trys 
jo tamautojgi Kopenhagoje apkaltinti už 
narkotikų kontrabandą ir paprašyti iš
vykti iš Danijos.

— V. Vokietijoje vienos ministerijos 
tarnautoja F. Strippgen pasiskundė dar
bo teismui, kad ji visiškai neturi ką veik
ti, nors gauna £180 per savaitę. Tokių 
tarnautojų esą ir daugiau.

— Ispanijos vyriausybė nepageidauja, 
kad britų vyriausybės narys Michael Foot 
dalyvautų socialistų partijos kongrese, 
nes toji partija tebesiskaito nelegali.

—-- Prezidentas Amin pareiškė, kad Iz
raelio parašiutininkai, gelbėdami pagrob
to lėktuvo įgulą, norėję pagrobti ir jį patį.

— Spalio 17 d. popiežius paskelbė šven
tuoju Skotų kun. John Ogilvie, kuris buvo 
pakartas 1615 m. Iškilmėse dalyvavo prin
cesė Aleksandra, kartu su savo vyru An
gus Ogilvy, kilusiu iš naujo šventojo gi
minės.

— Kaip praneša Maskvos TV, Rytų Si
bire siaučia didelis miškų gaisras. Sunai
kinta tiltai, geležinkeliai ir prekių sandė
liai.

— Dr. Kissingeris įspėjo Sov. Sąjungą, 
kad nebandytų pasinaudoti Kinijoje vyks
tančiu sąmyšiu ir pradėti karišką invazi
ją.

— Spaudos žiniomis, Amerikos lenkai 
taip pat numato pastatyti Katyno pa
minklą. Jie nesitiklį kliūčių iš JAV vyriau
sybės.

— Vengrijoje vyko bendri vengrų ir so
vietų kariuomenių manevrai.

— KGB iškrėtė prie Maskvos namą, ku
riame buvo spausdinama Biblija. Namo 
savininkas VI. Šilo ir jo bendradarbė I.

Žinoma, Walter Scheel, nors teoretiškai ir 
privalo būti bepartyvis, tačiau praktiška; 
dar nėra užsimiršęs, kad jis pats kadaise 
buvo vienu iš pagrindinių planuotojų są
jungos su socialdemokratais. Už tai 'r 
Helmut Kohl žygis, iš tiesų, buvo bepras
mis.

Savaitės bėgyje buvo suspėta padaryti 
kai kuriuos sprendimus. Helmut Kohl pa
liks Mainzą ir persikels į Bonną vadovau
ti opozicijai. Parlamento pirmininku turės 
būti išrinktas didžiausiosios partijos na
rys, t. y., krikščionis demokratas. Dar ne
aišku, kas juo taps. Yra minimos kelios 
pavardės — iš šiaurės Vokietijos von 
Hassel, iki šiol buvęs frakcijos pirminin
kas Carstens, rytprūsietis Barzel ir bava
ras Stuecklein. Tai galutinai paaiškės tik 
gruodžio mėnesį, nes tik tada susirinks 
naujai išrinktasis parlamentas posėdžių.

Abelnai, žvelgiant į Vokietijos paveiks
lą matyti, kad socialdemokratai savo pa
grindines tvirtoves turi pramonės krašte 
Nordrheinwestfalijoje ir šiaurės srityse. 
Pvz. Hamburge jie beveik nieko nepralai
mėjo, palyginus su praeitimi. Krikščionys 
demokratai tvirtai įsistiprinę Vokietijos 
pietuose. Bavarijoje jie gavo daugiau ne
gu 60% balsų. Jų Bavarijos vadas Franz 
Josef Strauss už tai ir dabar yra vienas iš 
svarbiausių asmenų. Panašiai stipriai jie 
yra pasireiškę ir Baden Wuerttembergo 
bei Rheinland Pfalzo kraštuose, kiek silp
niau Saare. Hessene nuo seno tebevaldo 
socialdemokratai kartu su liberalais, bet 
krikščionys demokratai ten turi reliaty. 
vią daugumą. Liberalai niekur nėra labai 
populiarūs, jie iš viso surinko tik 7,9% 
balsų, bet jų įtaka ir toliau bus didelė.

Trumpai drūtai kalbant, tenka pasaky
ti, kad V. Vokietijoje, nepaisant rinkimi
nių nuotykių, politinis J r ūkinis gyveni
mas ir toliau bus ramus.

LENKAI ATGAUS SIDABRĄ

Karui prasidėjus, lenkai atgabeno į 
Prancūziją 61 dėžę sidabro išdirbinių, 
daugiausia karališkų indų ir trofėjų iš 
Varšuvos pilies. Sidabras buvė laikomas 
Marseilles banko sandėliuose. Dabar Pran
cūzijos prezidentas Giscand d‘ Estaing 
pažadėjo Lenkijos komunistų partijos va
dui Gierekui sidabrą grąžinti.

Korotun areštuoti.
— Per liūtis išsiliejusi Ousės upė paki

lo 14 pėdų ir užtvindė Yorko miestą.
— Sovietai paleido į erdvę 360-tą auto

matišką satelitą. «
— Rytų Vokietijoje spalio 18 d. buvo 

rinkimai, kuriuose dalyvavo 98% gyven
tojų. Iš jų 99,86% pasisakė už vienintelį 
„vienybės“ Tautos Fronto sąrašą.

— Čekoslovakija pasiskolino Eurodollar 
rinkoje 220 mil. dcflerių.

— Suomijos savivaldybių rinkimuose 
56.2% balsų gavo dešiniojo sparno parti
jos.

— Korespondentai iš Maškvos praneša, 
kad L. Brežnevo asmens kultas paskuti
niuoju metu ypatingai akcentuojamas.

— Londone leidžiamos „Spviet News“ 
(spalio 5 d.) paskelbė pilną tekstą Sovie
tų notos, įteiktos Japonijai dėl lakūno Be
lenko, atskraidinusio MiG-25 į Japoniją. 
Notoje reikalaujama tuoj grąžinti lėktuvą 
ir lakūną.

— Londono gatvėse žymiai padidėjo už
puldinėjimų ir apiplėšimų skaičius. Pvz. 
1973 m. buvo 1.224 užpuolimai, o 1975 — 
1.977.

— „Times“ dienraštis spalio 21 d. išlei
do 16-kos puslapių Sovietų Sąjungai skir
tą priedą. Jame rašoma apie ūkį, finan
sus, turizmą, pramonę, sportą, susisieki
mą ir kt.
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PARAŠTĖJE
UŽSIENIO LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJAI 30 METŲ

Nykus ir tuščias ’būtų gyvenimas, jei jo 
negaivintų savo kūryba rašytojai ir visų 
rūšių menininkai. Dar nykesnis jis būtų 
išeivijoje, kai svetimas raštas ir po 30 me
tų dar vieniems nemielas, o kitiems net ir 
sunkiai suvirškinamas.

Iš dalies mes esame laimingi, nes po 
antrojo pasaulinio ikaro į užsienį pasitrau
kė apie 80 procentų visų Lietuvos rašyto
jų. Sakome iš dalies todėl, kad tie pasi
traukusieji rašytojai svetur neturėjo są
lygų kurti ir savo kūrybinius talentus vys
tyti. Jie kūrė ir dabar tebekuria atlieka
momis nuo sunkaus darbo valandomis, ne
sitikėdami už tai jokio materialinio atpil
do. Menkas įvairių organizacijų premijas 
galima laikyti daugiau paskatinimu, o ne 
atlyginimu. O vis dėlto jie parašė daug ir 
vertingų kūrinių, teikiančių tautiečiams 
dvasinio pasigardžiavimo, o dažnai ir pa
guodos.

Išeivijos rašytojai yra susibūrę į Lie
tuvių rašytojų draugiją, kuri šiais metais 
švenčia 30-ties metų sukaktį. Tai draugi
jai priklauso beveik visi išeivijos rašyto
jai. Jos narių skaičius gana imponuojan
tis — 99.

Iš tiesų, tai nėra nauja organizacija, o 
Lietuvoje veikusios Lietuvių rašytojų 
draugijos tąsa. Tremtyje ji atagivinta 
1946 m. pradžioje Tuebingene. Pirmajame 
susirinkime rašytojai draugijos pirminin
ku išsirinko Stasį Santvarą. Daugumai na
rių persikėlus į JAV, draugija susijungė 
su J. Aisčio pradėta organizuoti Amerikos 
lietuvių rašytojų draugija ir išrinko jį sa
vo pirmininku. Vėliau draugijai pirminin
kavo rašytojai B. Babrauskas, J. Tysliava, 
P. Naujokaitis, Et Brazdžionis ir A. Baro
nas. Dabartinis pirmininkas yra Leonar
das Andriekus.

Nors draugijos centras yra Amerikoje, 
bet jos nariai yra išsibarstę po visą pa
saulį. Paskutiniuoju metu jis pasipildė 
dar vienu nariu, atvykusiu iš Lie
tuvos ir apsigyvenusiu Izraelyje.

Lietuvių rašytojų draugijos tikslas yra 
kelti ir ugdyti lietuvių grožinės literatū
ros kultūrą, palaikyti bei saugoti tautines 
tradicijas, teikti rašytojams visokeriopą 
pagalbą. Palaikydami ryšius su kitų tau
tų rašytojais, jie informuoja juos apie lie
tuvių raštiją, o taip pat verčiasi jų kūry
bą, atsirinkdami, kas geriausia. Teikiama 
informacinė medžiaga apie lietuvių litera
tūrą ne tik savajai, bet ir svetimoms en
ciklopedijoms.

Pažymėtina, kad draugija, nors ir ne
turėdama lėšų, nuo pat savo veiklos pra
džios rūpinosi atrinkti .geriausius litera
tūros kūrinius ir juos kasmet premijuoti. 
Tokių metinių premijų jau būta 25. Jų da
bartinis mecenatas yra Lietuvių Fondas.

Baigiant paminėtina, kad lietuviai ra
šytojai pateikia savo kūrybos ir mūsų .pe
riodinei spaudai. O du kultūros žurnalai 
— Aidai ir Metmenys —. išimtinai daug 
vietos skiria literatūrai. Periodinė spauda 
padeda subręsti jauniesiems rašytojams, 
kurių skaičius metai iš metų didėja.

Literatūros kritikai Lietuvoje bando nu
vertinti išeivijos rašytojų kūrybą, teigda
mi, kad jie, atitolę nuo tautos kūrybinių 
versmių, išseko, nebeturi įkvėpimo. Ta
čiau ir jie yra priverst: pripažinti, .kad to
ji kūryba yra ’persunkta lietuviška dva
sia, tautos tradicijomis, o svarbiausia — 
laisva nuo politinės propagandos. Gal tai 

PASIMATYMAS
II

Ištrauka iš Br. Daunoro atsiminimų „čekisto 
Naguose", išleistų prieš 31 metus Lietuvoje, Kaune, 

1943 m.
APSVARSTYMAI

Jaučiau, kad ir man čekistas užmetė kilpą. 
Virvės galas jo rankose. Ir, kai Parodos gatve už
kopęs į kalną žvilgterėjau į rudens spalvomis išmar
gintą ąžuolyną, šovė galvon viena mintis: — bėgti! 
Bėgti kur nors, kol čekistas neužveržė kilpos. Gal
voje raizgėsi sunkios mintys ir įvairiausi sumany- 
nymai, kaip atsipalaiduoti čekisto draugystės. 
Aukštaičių gatvėje užtrenkus girgždančius kiemo 
vartelius, jau turėjau pirmąjį pabėgimo planą: tuoj 
pat persirengti, žmonai, esančiai tarnyboje, palikti 
laišką pas gerą kaimyną. Dviračiu į Jonavą, iš ten 
traukiniu į Kėdainių apskritį pas pažįstamą girinin
ką, o iš ten — pėdsakais tų, kuriems čekistai ne
spėjo užmesti kilpos.

— Tėveli, ką man pilkai? — tarpduryje pasiti
ko trijų metų duktė, tuo pačiu, kasdieniniu, klausi
mu: — ką pilkai, dar neįveikdama ištarti raidės r. 
— Mumulis miega, o Dainola man paštuko neduo
da, — tęsė savo pasakojimus ir skundus mažoji 
žmogysta, neseniai išmokusi savo mintis reikšti žo
džiais.

ir yra pagrindinė priežastis, kodėl kelias 
išeivijos, lietuvių knygai į tėvynę vis dar 
tebėra uždarytas.

J. Bltin.

Nauji leidiniai
Journal of Baltic Studies anglų kalba 

Amerikoje leidžiamas žurnalas. 1976 m. 
pavasario numery, tarp keliolikos straips
nių estų ir latvių kultūros klausimais, ne
mažai rašoma ir lietuviškomis temomis. 
Apie M. K. Čiurlionį rašo estas Aleksis 
Rannit ir japonas Ichiro Kato. Lingvisti
niu klausimu rašo Algis Norvilas, o apie 
Baltijos respublikų nacionalines pajamas 
labai įdomų straipsnį parašė I. S. Kopec- 
kyj.

Tarp recenzuojamų knygų yra Juozo 
Ereto — Kazio Pakšto biografija bei Ado
mo ir Filomenos Kantautų „A Lithuanian 
Bibliography“.

1976 m. vasaros numeryje — Delijos 
Valiukėnas straipsnis apie įpuikų anglų 
poeto T. S. Eliot kūrinio „The Waste 
Land“ vertimą į Lietuvių kalbą. Vertė T. 
Venclova. B. J. Kazlas rašo apie Amerikos 
autoriaus Hugh I. Rodigers knygą „Search 
for Security: A Study in Ealtic Diplomacy 
1920-1934“, ir daug kitų vertingų straips
nių.

Žurnalo administracija: Executive Of
fice of the AABS, 366-86th Street, Brook
lyn, N. Y. 11209, USA.

LIETUVA — filatelistų draugijos biu
letenis, Nr. 3, 1976 m. Biuletenis apima fi
lateliją, numizmatiką ir kitas artimas sri
tis. Leidžiamas 4 kartus per metus. Šiame 
numeryje, kaip ir ankstesniuose, gausu 
filatelistams'įdomios ir naudingos medžia
gos.

V. Daugirdaitė-Sruogienė — LIETUVOS 
STEIGIAMASIS SEIMAS. Išleido Tautos 
Fondas 1975 m. Knygoje 255 puslapiai. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė. Kaina 
$9.50.

Apie šios svarbios istorinės studijos 
tikslą Leidėjo žodyje taip pasakyta:

„Praėjo daug metų nuo to laiko, kai 
Steigiamasis Seimas gerai ir garbingai at
liko savo uždavinį. Per tuos metus priau
go daugiau negu dvi kartos, o Seimo dar
bai eina užmarštin. Kad jie nedingtų isto
rijai, ir yra vienas šio leidinio uždavinių.“

PRISIMINIMAI APIE B. K. BALUTĮ

Buvusi londoniškė S. B. Aguona kana- 
diškėje „Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 
38), artėjant ministerio B. K. Balučio de
šimtosioms mirties metinėms (mirė 1967 
m. gruodžio 30 d.), parašė apie jį pluoštą 
prisiminimų. Pagyrusi Kostę Norkaitę už 
jos paskelbtus atsiminimus, S. B. mano, 
kad apie-B. K. lE’alutį turėtų būti paskelb
ta daugiau ir išsamesnės medžiagos. Jos 
pačios pasakojimas, liečiąs 1939-1950 m. 
laikotarpį, iš tiesų, nieko nauja apie mū
sų buvusį ministerį nebepasako. Gal kiek 
įdomesnis uos aprašytas/ pasikcrbėijlrriis 
su B. K. Balučiu apie nutautėjimą.

„Kartą mes kalbėjomės apie lietuvybės 
ateitį išeivijoje ir kaip tėvai nepajėgia 
savo vaikams perduoti savo kalbos ir vi
sa, kas su ja rišasi. Kokiomis priemonė
mis šitą procesą būtų galima sulaikyti ar 
bent sulėtinti. „Ar mėginai plaukti prieš 
srovę?“ jis paklausė manęs. — „Kaip il
giai galėjai išsilaikyti?“

Klaidžiojau, iš kambario į kambarį, akimis 
rinkdamas daiktus, reikalingus tolimai ir nežino
mai kelionei. Kai tyliai įslinkau į vaikų kambarį, 
vyresnioji duktė kreipėsi su prašymu:

— Padėk man, tėveli, tą puslapį užklijuoti. 
Šiandien vėl mokytoja sakė, kad rytoj į mokyklą 
reikia atsinešti „Aušrelę“ su suklijuotais tais pus
lapiais, kuriuose yra Lietuvos himnas ir „Mano 
gimtasis kraštas“.

Į jos prašymą nieko neatsakiau, gi ji toliau 
kalbėjo:

— Alė sakė, kad ji verčiau į mokyklą visai 
neisianti, bet tų puslapių neklijuosianti. O mokyto
ja sakė, kad kas gerai neužklijuos, tas turės tuos 
puslapius mokykloje išplėšti! Viena mergaitė sakė, 
kad ji „Gimtąjį kraštą“ ir himną gražiai iškirpo ir 
paslėpė po „Aušrelės“ apdarėliu. Gal, tėveli, ir man 
taip padaryti? Aš nenoriu mokykloje tą puslapį 
plėšti. Kodėl, tėveli, dabar reikia užklijuoti Lietu
vos himną? Vaikai ir mokykloje klausė mokytojos, 
o vis sako — taip reikia ir tiek, — bėrė man antro
jo skyriaus mokinė klausimus, į kuriuos ir aš tega
lėjau atsakyti, kaip ir toji mokytoja: — taip reikia.

Tačiau „Aušrelės“ puslapis, kuriame buvo 
„Mano gimtasis kraštas“, tą sunkią mano gyveni
me valandą, o gal ir ne mano vieno, kurie tuos pus
lapius klijavo, slėpė, turėjo lemiamos reikšmės: 
antrojo skyriaus mokinė Alė ryžtasi geriau mokyk
los nelankyti, negu išplėšti iš „Aušrelės“ puslapį su

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 23
NIJOLĖ SADŪNAITĖ LAGERYJE

(Nuotrupos iš jos laiškų)
„...Dėkinga tiems, kurių pastangomis aš 

čia patekau. Daug ką sužinojau, daug ką 
patyriau, ir viskas tik į naudą. Juk Gera
sis Dievas geriausiai žino, ko man rei
kia“...

» ♦ ♦
„Už šešių dienų bus pusė metų, kaip iš

vežė iš Vilniaus, o, atrodo, visa tai buvo 
taip neseniai, tarsi vakar. Ir viskas stovi 
akyse — mano „garbės" palyda, mano li
kimo draugai, kurių buvo daug (jie visi 
kriminalistai), o aš tik viena — politinė 
kalinė, paskutinis atsisveikinimo žvilgsnis 
į miestą, tiksliau į ’peroną, ir visa kelionės 
romantika, kuri neaprašoma — ją reikia 
pačiam išgyventi, kad galėtum pajusti 
gyvenimą ir suprasti meilės reikalingumą 
ir vertę. Man yra galimybė tą romantiką 
išgyventi antrą kartą, — kai veš į ištrėmi
mą. O to gali man tik pavydėti, nors to 
nereikia — visa tai ne Tavo sveikatos 
žmonėms.

'Ir kaip gera, kad mano gyvenimo laive
lį vairuoja gerojo Tėvo ranka. Kai Jis 
prie vairo — niekas nebaisu. Tada, nežiū
rint kaip sunku bebūtų gyvenime, mokėsi 
kovoti ir mylėti. Ir galiu pasakyti, kad 
1975-j: metai praskriejo kaip akimirka, 
bet jie — mano džiaugsmas. Ačiū Gera
jam Dievui už juos.“

♦ *»
„Mūsų ceche labai daug dulkių nėra, 

nors medžiaga, iš kurios siuvame piršti
nes, dulka stiklo dulkėmis. Darbas vargi
nantis savo monotoniškumu, o dar prisi
deda dažni mašinos gedimai — reikia 
kantrybės. .Mechanikas ateina ne kasdie
ną, dažnai tenka laukti, kol pataisys, o 
norma mūsų nelaukia...“ (Reikia pasiūti 
70 porų pirštinių per dieną).

♦ ♦ ♦
„Kovo 3 d. grįžau iš ligoninės. Pagaliau, 

atrodo, atsistosiu ant kojų. Jūsų diagnozė 
teisingiausia — didelis nusilpimas.

Mano „atostogos“ tęsėsi ilgokai: kai spa
lio 18 d. jas pradėjau, tai lapkričio mėn. 
dirbau tik 6 dienas, gruodį praleidau ligo

J. Kuzmionis

Būties angoje
Dabar jau galite susikabinę 
pašokti Strauso valsą, akmenėliai: 
išdykęs vėjas švilpauja birbyne, 
putotos .upės bangos teliūškuoja, 
kalnai iškyla, laime inusigėrę. 
Dabar jau valsą galite pašokti, 
tuščių laukų nenuoramos klajokliai.

Dabar jau galite vartus atkelti, 
takus geltonu Jsmėliu nubarstyti, 
namų duris plačiai plačiai (atverti.
Dabar valia jums, debesėliai sunkūs, 
ne lietumi j— gėlių Medeliais lyti.
Dabar jau galite-----------

migla sutirpo 
ir samanėlės įsauly suvirpo.

Dabar jau galit rūpestį užmiršti, 
voratinklius senus nubraukt nuo veido: 
panoro Saldė vandene pavirsti, — 
kraičius palikusi, balta žuvėdra 
į ežero bedugnę nusileido.
Dabar jau galite----------------

saulutė prausias, 
įbridus į versmes giliausias.

Dabar Jalu paukščiais galite išskristi, 
kai Strauso valsu sukasi bangelės.
Nublokšti vėtrų, galite negrįžti —-------
nauji pasauliai, .saulėmis pražydę, 
ištiesus ranką, bunda, džiaugsmui kelias. 
Dabar negalit upių sulaikyti.

I kai būties angą karščio liepsnos lyti. 

ninėje ir tik jo pabaigoje siuvau 4 dienas. 
Sausio mėnesį padalinau per pusę — pu
sę dirbau, o kitą pusę — ne. Vasaris ligo
ninėje ir kovo trys pirmosios dienos. Da
bar siuvu .pamažu, su pertraukomis, pa
jutusi silpnumą, išeinu į kiemą pasi
džiaugti grynu oru, saule. Normą pada
rau, nes dirbame viena pamaina. Siūti ga
liu pradėti 6 vai. ryto, o baigti 22 vai. 
Taip, kad kol kas viskas sekasi puikiau-

Nijolė Sadūnaitė

šiai. Visi mane myli, ir aš stengiuosi tuo 
pačiu atsilyginti. Esu laiminga ir paten
kinta.“

„Pas mus daug senučių ir ligonių, to
dėl džiaugiuosi, kad mane atvežė pagal 
mano pašaukimą — slaugyti ir mylėti. Ir 
nors labai Jūsų visų išsiilgau, sunku bus 
iš čia išvažiuoti, gaila bus palikti žmones, 
kurie man tapo labai artimi ir brangūs. 
Bet juk mumis visais labiausia rūpinasi 
Gerasis Dievas...“

„Laiškus gaunu ne tik nuo pažįstamų, 
bet ir nuo tų kurių niekada nebuvau suti
kusi. Žmonių noras padėti kuo kas gali 
taip jaudina. Kiek daug jautrumo ir nuo
širdumo širdyse. Kaip visa tai džiugina, 
kelia nuotaiką ir skatina būti geresne, 
būti verta tos didžios meilės.“

• ••
„Dešimt mergaičių iš Kauno rašo: „Mes 

esame su Jumis ir užtariame Jūsų reika
lus pas Dievą. Nepalūžkite! Viską, kas že
miška, pakelia didelės dvasios žmonės. 
Geriausi linkėjimai nuo tautos!“

Lenkija yra laisva...
Tokiu pavadinimu „Intern. Herald Tri

bune“ (spalio 14) išspausdino A. Buch- 
waldo satyrinį pasakojimą, kurio turinys 
čia laisvai perteikiamas.

Prezidentas Fordas savo nuostabiame 
pareiškime pasakė, kad Lenkija nepri
klauso nuo Sov. Sąjungos ir tokia nepri
klausoma pasiliks, kol jis bus prezidentu.

Lenkijos gyventojai sutiko šią žinią su 
didžiausiu džiaugsmu. Vienas draugas iš 
Varšuvos pranešė telefonu, ’kad ten gyve
nimas per vieną naktį pasikeitė.

Kaip tik išgirdau šią žinią, tuoj pa
skambinau savo draugui Wolijovičiui (pa
vardės visur netikros). Jis man pareiškė: 
„Kai mano svainis Simikovičius išgirdo ži
nią, kad mes esame laisvi, jis išgėrė pusę 
butelio vodkos, išsiveržė į gatvę ir pirmą 
sutiktą rusų kareivį pasiuntė po velnių,“

„Tai gerai! Duok man pasikalbėti su tuo 
Simkovičium“.

„Tu negalėsi to padaryti, nes jis užda
rytas 1 kalėjimą už užsienio turisto įžei
dimą“.

Wolijovičius pasakoja toliau:
„Tai yra kaina, kurią mes mokame už 

laisvę. Mano draugas Bedisovičius parašė 
„Raudonoje Tiesoje“ vedamąjį, aiškinda
mas, kad Simkovičius negalėjo būti užda
rytas, nes pats prezidentas Fordas pasa
kė, kad Lenkija yra laisva, autonomiška 
valstybė.“

„Tur būt, Bedisovičius susilaukė dide
lio-pritarimo iš skaitytojų?“

„Aš nežinau. Jo laikraštis tuoj po to bu
vo uždarytas, o jis pats nugabentas į vi
daus reik, ministeriją pasiaiškinti. Jo 

„Gimtuoju kraštu“! Kita to paties skyriaus auklė
tinė gražiai iškerpa tą puslapėlį ir stropiai slepia jį 
toje pačioje knygoje po apdarėliu, duodama pavyz
dį kitoms savo draugėms stoti į „antirevoliucinį“ 
darbą!

— O aš? Aš nutariau bėgti, vos pirmą kartą 
susidūręs su čekistu? Palieku tėvynę ir vaikus su 
užklijuotais „Aušrelės“ puslapėliais, kuriuose jiems 
sakoma, kad jie yra šioje žemėje gimę, ją mylėti ir 
joje mirti privalo! Paileku tam, kad išgelbėčiau sa
vo kailį? O jei visi bėgs, tai kas vaikams prmins, 
kad „Aušrelės“ puslapiai užklijuoti?!

Atsiminiau, kai prieš kelias dienas vienas ma
no bendradarbis pasakė:

— Reikėtų bėgti, bet kaip vaikus palikti?
Bėgimo planas bluko. Galvoje formavosi nau

jos mintys, bet tarp jų raudonu siūlu driekėsi vie
na: šią naktį vis tiek reikės susidurti su čekistu, o 
gal ir į kalėjimą teks keliauti. Bet geriau jau tąi, 
negu pirmasis mano planas.

Lijo smulkutis rudens lietus. Užkimę bolševi
kiniai naujokai, eidami Vileišio aikštėn, rėkė:

... Ja drugoj takoj strany neznaju, gdie tak 
volmo dyšet čeloviek“... (Aš nežinau kitos tokios 
šalies, kur taip laisvai alsuoja žmogus)...

Sieninis kambario laikrodis ritmiškai taksėjo:
— Me-las, me-las, me-las.
Jo rodyklė rodė dar vieną valandą laiko iki 

susitikimo su čekistu Vytauto parke.

žmona pasamdė advokatą vyrui ginti, bet 
vidaus reikalų ministeris pareiškė nieka
da Bedisovičiaus nematęs. Patarė pasitei
rauti Sovietų konsulate.“

„O ką pasakė Sovietų konsulate?“
„Jie pasakė, kad tas advokatas turėtų 

būt: uždarytas į beprotnamį, ir pasiuntė 
atgal pas vidaus reikalų ministerį“,

„Ką ministeris pasakė?“
„Jis pasiuntė advokatą į beprotnami, jo 

paties labui. Kai kiti Varšuvos advokatai 
apie tai išgirdo, jie parašė partijos sekre
toriui laišką. įprašydami paleisti iš beprot
namio jų draugą.“

„Ar jis buvo išleistas?“
„Ne. Sekretorius suplėšė jų laišką ir 

pareiškė, kad jei nesiliaus agitavę, tai So
vietai pareikalaus juos visus uždaryti į 
beprotnamį.“

„Tai yra iš tikrųjų baisu!“
„Gyvendamas laisvame krašte negali 

viešoje vietoje kam norėdamas pasakyti 
„soivetiška kiaulė“,

„Ar kas nors taip išsitarė?“
„Sovietų politinis attache sako, kad taip 

buvo. Jis įspėjo partijos sekretorių, kad 
jei tai pasikartos, tai Maskva turės imtis 
drastiškų priemonių draugystei su Lenki
jos liaudimi apsaugoti.“

„Nesuprantu, kodėl sovietai turėtų rūs
tauti, jei Lenkija nėra jų įtakos sferoje“.

„Tą patį vakar pasakė ir Aranovičius, 
skaitydamas savo eilėraštį prie sovietų 
karo paminklo“.

„Aš niekada ‘apie Aranovičių negirdė
jau“.

„Jo šeima ap: jį taip pat po to nieko 
daugiau nebegirdėjo... Bet aš turiu eiti, 
kažkas beldžiasi į duris.“

„Ar tu ko nors lauki?
„Taip, apie trečią valandą po vidurnak

čio...“

Su lietuviais 
pasaulyje

SVEČIAI Iš LIETUVOS

Spalio 12-27 d., kaip praneša „Vienybė“ 
Amerikoje lankysis apie 20 svečių iš Lie
tuvos. Toje turistinėje grupėje būsią šie 
asmenys: Lietuvos Kultūros Ministro pa
vaduotojas Dainius Trinkūnas, Kultūrinių 
Ryšių su užsienio šalimis palaikyti drau
gijos pirmininko pavaduotojas Vacys Sa
kalauskas, Lietuvos pastovus atstovas 
Maskvoje Stanislovas Jaruševičius, Lietu
vos sanatorijų vyriausiasis gydytojas 
Druskininkuose dr. Vytautas Bubnys ir 
Petras Keidošius’i kuris yra ir Maskvoje 
leidžiamo ir milžinišku tiražu spausdina
mo Literaturnaja Gazeta korespondentas 
Lietuvoje. Atvyksta ir dainininkų: Graži
na Apanavičiūtė, Vincentas Kuprys, Ed
mundas Kuodis. Jonas Girijotas, birbynin- 
kas Joias Bakausikas, kanklininkė Elena 
Poškutė, Rusų dramos autorius Artiomas 
Inozemcevas ir eilė kitų.

Jie lankysis Vašingtone ir kituose di
desniuose miestuose.

IR TOKIŲ ESAMA

„Sunday People“ (spalio 17) pirmame 
puslapyje įsidėjo didelę fotografiją ir ap
rašymą iš Lietuvos kilusio Michaelio Us
walto (Mykolas Usvaltas?). Straipsnyje 
Uswaltas vadinamas šių dienų Scrooge — 
šykščiausiu žmogumi Britanijoje.

Uswaltas gyvena Ashforde (Kent) sa
vivaldybės name, už kurį moka 7 svarus 
per savaitę. Jis yra paprastas darbininkas 
ir uždirba apie 40 svarų per savaitę. Ta
čiau savo šeimai — žmonai ir dviems vai
kams (12 ir 13 metų) jis duoda tik 30 pe
nų per dieną. Iš tų pinigų šeima turi pra
gyventi...

Uswaltu šeima maistą verda ant žibali
nės krosnelės, kuri kartu atstoja ir šildy
mą. Virtuvėje stovi moderniška elektrinė 
krosnis, bet ji nėra prijungta prie elektros 
srovės.

Prieš kiek laiko Uswalto žmona gauda
vo valdžios pašalpą, kurios atsiimti ji pės
čia keliaudavo 8 mylias, nes vyras neduo
davo pinigų autobuso bilietui. Patyrus 
apie vyro uždarbį, pašalpa buvo nutrauk
ta.

Norėdama apsiginti nuo bado, Uswalto 
žmona dažnai lankosi pas kaimynus, ku
rie duoda jai ir vaikams atliekamo mais
to. Už savo „maistpinigius“ ji perkasi bu
telį pieno, bulvių, duonos, šiokiadieniais 
vaikai gauna pavalgyti mokykloje.

Uswaltas, grįždamas iš darbo, kartais 
parveža duonos, kiaušinių, dėžutę mėsos 
ir žibalo. Už likusius pinigus jis perkasi 
moderniškus elektrinius grąžtus, gumines 
valtis, laivelius ir kraunasi savo kamba
ryje. ..

Pasak žmonos, Uswaltu gyvenimas po 
vestuvių buvęs visiškai normalus. Griež- 
'tą „režimą“ jis įvedęs palaipsniui vėliau.

ELEGIJA APIE MUSĘ...

...Vakar turėjau užmušti musę.
Paprastą. Duonos trupinį suradusią.
Trenkiau ją Europos Lietuvio lapu,
O ji, mirdama, prašneko: — būtų smagu, 

Daunorai, įnirti kartu...
*♦**
Dievas mums davė dešimtį (sakymų;
Užteko dviejų:
Vorui teisę pagauti musę.
Musei — pabėgti nuo vorų...
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Kadaise, prieš du ar tris metus, viena
me laiške iš Nottinghamo buvo atpasako
tas toks, tūlam atrodęs linksmas, o gal 
net ir visai nereikšmingas įvykis. Kartą 
Kremlius pakvietė Amerikos žinomą se
natorių J. Kennedy, paviešėti Maskvoje. 
Viešnagės metu jis buvo paprašytas pa
skaityti paskaitą Maskvos universitete, ži
noma, aktualiais politiniais klausimais. 
Kadangi Kennedy nemokėjo rusiškai, tai 
jam buvo paskirtas vertėjas. Paskaitai 
įpusėjus, Kennedy pradėjo kalbėti apie 
pasaulio dramatišką ginklavimąsi. Kada 
jis pradėjo smulkesnę Sovietų Sąjungos 
ginklavimosi apžvalgą, ..vertėjas" atsisto
jo ir r.amiai tarė: „Ponas Kennedy pasa
kė, kad jis blogai jaučiasi ir labai atsi
prašo, kad paskaitos toilau tęsti negali..."

Dabar pamėginkime tik perkeisti pavar
des — Kennedy Fordu, o „vertėją“ Solže
nicynu arba kuriuo politiškai subrendusiu 
išeiviu iš anapus geležinės uždangos. Tuo
met pamatysime, kad ir anais laikais tas 
nupasakotas įvykis nebuvo jau toks links
mas; priešingai, jis buvo žiaurus ir pras
mingas.

Fondo viešas pasakymas, kad valstybės 
ir tautos anapus geležinės uždangos yra 
laisvos, Sovietų Sąjungos nepersekioja
mos, buvo tarai perkūno trenksmas, kurio 
išsigando bet dr. Kissingeris. Tas perkū
no trenksmas, įvykęs JAV. buvo išgirstas 
net Italijoj... Žinomas italų laikraštis „II 
Messagero" nedelsdamas parašė, kad JAV 
prezidentą ištiko laikinis proto užtemi
mas... Dr. Kissingeris pasiprašė skubaus 
pasimatymo, kurio metu jis įtikino pre
zidentą, kad toks pareiškimas gali labai 
pakenkfti jo išrinkimui ir todėl turi būt: 
viešai atšauktas. Šia proga, žinoma, smar
kiai sujudo baltai, ukrainiečiai ir lenkai.

Vos pora: dienų praėjus, G. Fordas pa
sakė angluose (ypač politikoje )labai ma
žai reikšmingą žodį „sorry“, pridėdamas, 
kad tas jo pareiškimas buvęs jo neapsi
žiūrėjimas, nelaiminga klaida, nesusipra
timas...

To, atrodo, ir užteko. Įvairių pavergtų 
tautų organizacijų vadovaujantieji pasa
kė — ačiū, įvykį pamiršime, sutinkame, 
kad tai buvo klaida, reikalą laikysime 
baigtu.

Deja, ponai vadovai, jūs blogai pada
rėte, kad taip pasakėte, bet dar blogiau, 
jeigu taip ir galvojate. Tai nebuvo klai
da; tai buvo Vašingtone Baltuosiuose .Rū
muose viešpataujančios tamsios dvasios 
pasirodymas dienos šviesoje. Prieš trisde
šimt su viršum metų Jaltoje dėl tokios 
„klaidos“ iš Lietuvos buvo pavogta nepri
klausomybė ir lietuviai tapo svetimųjų 
vergais; šiandien gi dėl tos pačios „klai
dos“ lietuvių tautai gresia visiškas išnai- 
k i ninjas.

Jeigu G. Fondas ir dr. Kissingeris liktų 
dar keturiems metams, visų pavergtųjų 
organizaaijų atstovams reikėtų sutartinai 
laužtis į Baltųjų Rūmų duris ir reikalau
ti sau bent Sonnenfeldto vietos.

Bet ar G. Fordas ir dr. Kissingeris liks?

Įvairiomis progomis šių „laiškų“ eilutė
se ne kartą tekdavo užsiminti, kad po 
skaudžiai pralaimėto karo Vietname, 
skandalingos „Watergate aferos" ir valsty
bės prezidento visiško susikompromitavi
mo, Amerikos tautai liko tik nusivylimas, 
apmaudas, dvasinis susmukimas ir pasi
metimas. Šiai dvasinei krizei dar nepasi
baigus, Amerikos tauta susidūrė su neiš
vengiama prievole — naujo prezidento 
rinkimais. Pasąmonėje amerikiečiai in
stinktyviai jaučia, kad naujas prezidentas 
turi būti iš kažkur (tik, jeigu galima, ne 
iš Vašingtono), kažkoks vis dar nežino
mas milžinas, kuris pajėgtų didžiąją Ame
rikos tautą išvesti iš dvasinio susmukimo 
ir parodyti niaują kelią, vedantį j prisikė
limą. Staiga toks nežinomas atsirado Jim
my Carterio vardu — labai sėkmingas rie
šutų augintojas ir Georgia valstijos gu
bernatorius. Bet ar jis irgi dvasinis mil
žinas? Ar jis tas šių laikų Mozė, kuris iš
vestų Ameriką iš gyvenamos dvasinės 
priespaudos?!

Kaip tik šio svarbiausio dalyko niekas 
nežino. Visi žino, kad Jimmy priklauso 
baptistų bažnyčiai, labai religingas (kal
ba maldas tris kartus per d'eną) ir šiaip 
jau geras vyras. Tai ir viskas. Jeigu tai 
tikrai būtų „viskas“, gal ir būtų ne taip 
blogai. Bet ,po pirmo Jimmy pasirodymo 
per televiziją, deja, paaiškėjo, kad jis to
li nuo išsvajotojo milžino. Lyginant su 
tautos Jaukiamuoju, jis atrodo tik kiek 
didesnis už nykštuką...

Ir štai Amerikos tauta vėl atsidūrė 
kryžkelėje. Anot labai žinomo žurnalisto 
Alister Cooke. JAV yra susidariusi tokia 
rinkiminė padėtis — nebesvarbu, kuris iš 
dviejų kandidatų geriau sugebėtų tvarky
ti kraštą ar vadovauti tautai, svarbu tik
tai vienas reikalas — kuris iš jų sugebės 
įskiepyti daugiau žmonių, kad apsaugotų 
juos nuo gresiančios mirtinga: pavojingos 
kiaulių slogos... Štai kokia karti realybės 
ironija!

O visgi kas yra tas Jimmy Carteris? Jis 
yra vienas iš dviejų kandidatų; taigi rim
tai gali tapti JAV prezidentu.

Atsakymą į šiį klausimą suteikia prof. 
Zbignev Bžezinski. Pastarasis, kad ir len

kų kilmės, bet gimęs Amerikoje, žinomas 
savo raštais, senas Carterio draugas ir 
patarėjas; sakoma — būsimas užsienio 
reikalų ministeris Carterio administraci
joje.

Abiejų pažiūros užsienio reikalų klau
simais yra vienodos, visiškai priešingos 
dr. Kisslngeriui. Štai jų pagrindinės, trum
pai suglaustos mintys.

Soivetų Sąjunga gal ir galinga išoriniai 
(turi daug ginklų), bet viduje yra labai 
silpna, nes prievarta, kuria remiasi sovie
tinis režimais, yra veikiau griaunamoji, 
negu kuriamoji jėga.

Mūsų gyvenamaisiais mokslo ir techni
kos perversmų laikais kyla milžiniškos 
pasaulinio masto problemos, kurios gali 
būti išspręstos tik tokių valstybių tampriu 
bendradarbiavimu, kurios technikos ir 
mokslo požiūriu vienodai pajėgios, ir ku
rių vidinė santvarka remiasi tais pačiais 
moraliniais pagrindais bei kūrybiniais sie
kiais. Tokios valstybės visų pirma būtų 
JAV, Vak. Europa ir Japonija.

Jokių visą pasaulį liečiančių klausimų 
negalima spręsti susidėjus tik su Sovietų 
Sąjunga tik todėl, kad ji turi dauigau tan
kų negu Amerika. Soivetų pajėgumas yra 
griaunamo pobūdžio tiek paskiro žmogaus, 
tiek paskiros tautos, tiek viso pasaulio at
žvilgiu. Sovietų Sąjungos siekiai yra ne 
tik skirtingi, bet ir priešingi Vakarų sie
kiams. Vakarams rūpi žmogus ir gerbū
vis, Sovietams gi nauji užkariavimai ir 
žmogaus pavergimas komunizmo „tiesai“. 
Sovietų prievartą garbinantis režimas ga
lutiname rezultate veda prie žmogaus pro
tu niešmatuojamos pasaulinės katastro
fos.

Dr. Kissingerio tad vedama politika, jo 
sukurta tik išviršiniu galingumu paremta, 
detante tarp Vašingtono ir Maskvos savo 
prigimtimi ir savo pačioj užuomazgoj yra 
amorali ir destruktyvi.

Štai tokios yra Carterio-Bžezinskio pa
grindinės mintys. Iš jų seka — jeigu J. 
Carter laimėtų ir Jimmy-Zbig tikrai im
tųsi šias mintis vykdyti, tai senas, fizinės 
jėgos garbinimu dvokiantis oras pradėtų 
keistis. Kažkur atsidarytų langas tyrai, 
gaivinančiai oro srovei.

***

Lietuvio susimąstymui

Vaizdelis iš dabartinės Lietuvos.
„Ant naujojo cecho sienas stambios rai

dės skelbia: LIGI OBJEKTO ATIDAVIMO 
LIKO 59 DIENOS. Ir vakar tą pat skelbė 
ir užvakar. Vis —59 dienas. Nemažėja. 
Lietingas dienas į nuostolius užrašo, ma
tyt ...O juk rudenį lyg tyiča visi darbai... 
Metų pabaiga artėja, planai dega, ant kul
nų lipa. Visada taip.“

,;Antanas Petrušonis dirsteli į butelį,’ku
rį Kačergius laiko atkišęs didelėje saujo
je. „Patrauk". „Nenoriu“... „Niekas tavęs, 
seni, neklausia, ar nori. Reikia! Reikia tre
niruotis kasdien“, sukreknoja Kačergius ir 
paleidžia butelį toliau. Tuština jį vyrai, 
nusispjaudami į pritryptas grindis.“

„Vyrai sėdi ant sukrautų vamzdžių, ge
ria, rūlko ir sprendžia — lis po pietų, ar 
nelis. Lietpalčio skvernais plasnodamas, 
atskuba brigadininkas Ignas Dranginis ir 
iš tolo jau šaukia: „Skiedinio nebus. Baig
ta. Etetonmaišė sugedus. Tu, Petrušoni, ir 
tu, Kačergiau, atramą betonuoti pasiruoš
kit; tu, Giedraiti, vamzdžius izoliuosi...“ 
Tuo tanpu kažkas pramurmina: ,Kai ne
reikėjo, tai cemento skiedinį vežė ir ver
tė į purvyną... Tegul dabar dantim iš- 
graužia!“ „Per tą mūsų nerangumą, drau
gai, cecho neatiduosim nustatytu termi
nu“, skiedalijo brigadininkas Dranginis, 
matyt, viršininkai atsakančiai jam buvo 

’ uodegą užlaužę. „Tik' neprileisk į kel
nes.“... nusišypso Kačergius; jis negalėjo 
akyse pakęsti tos ricinos. Brigadininkas 
toliau varė: „Draugai, pasiliekam po dar
bo, pasisipaudžiam. Jeigu mes šią savaitę 
pridedame kasdien po dvi valandas, už
baigsim darbą pačiu laiku.“

„Galima. Kodėl ne, jeigu reikia“... Vy
rai patraukė pečiais ir pažiūrėjo vienas į 
kitą. Avių banda, su rykštele velniai ži
no, kur nuvarysi! „Protestuoju!“ — stai
ga sušuko Kačergius. „Kad toks supratin
gas, dirbk pats vienas. Aš esu laisvas dar
bininkas, žinau savo teises. Po darbo va
landų aš turiu savo planus ir niekas ma
nęs neprivers. Terminai, planai... planai, 
terminai! Anksčiau žmogų ponas spaudė, 
o dabar planas!“ Kačergius išpūtė plačią 
krūtinę ir išdidžiai pakėlė smakrą.“

(Nesėtų rugių žydėjimas“)
Kokius planus turi Vladas Kačergius 

po darbo valandų, pasakysime sekančia
me laiške.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Lietuvos kaimas
PARŠAI — PABĖGĖLIAI

Smagus sapnas aplankė B. Beresnevi
čių. Girdi jis iškilmingus maršo garsus, 
„Komunaro" kolūkio žemdirbiai, apjuosę 
jį ąžuolo lapų vainiku. įteikia solidžią 
premiją. Visi dėkoja už kiaulidės statybą. 
Vienas kolūkietis, surašęs kiaulidės sta
tybos istoriją, iškilmingu balsu skaito:

— 1971 metų ankstyvą pavasarį atvyko 
pas mūs Pakruojo,TSO darbų vykdytojas 
Et Beresnevičius su technika. Ir įklimpo. 
Dvi savaites išstovėjo ekskavatorius klam
pynėje. Po to pradėjo kasti pamatus. Kol 
iškasė, sunoko rugiai. Atvažiavo betonuo- 
tojai ir dailidės. Kol buvo šilta, miegojo, 
pasidėję po galva rugių pėdus, nes trūko 
statybinių medžiagų.

Tais metais pamatus vis dėlto išbetona
vo. Ačiū 'B. Beresnevičiui ir už tai.

1972 metai. Atvyko du TSO mūrininkai. 
Jiems talkon stojo septyni kolūkio staty
bininkai. Vieną dieną dirbo, tris miegojo: 
vėl stokojo plytų, skiedinio. Kolūkiečiai 
statybininkai išbėgiojo. Pabūgo susirgti 
miegalige.

1972 metų pabaigoje kiaulidė atrodė 
kaip Trakų pilis Maironio laikais: styrojo 
lietaus skalaujamos plikos sienos.

1973 metai. Vėl atvyko statybininkai. 
Ėmė dengti stogą. Vieną dieną dirbo — 
keturias ilsėjosi.

1974 metai. Betonuojamos grindys. Kol
ūkio pirmininkas mina ant kulnų:

— Greičiau, greičiau. Pirkome veislinių 
kiaulaičių, o suvaryti nėra kur.

— Žodis: rudenį kiaules suleisite, — pa
žadėjo B. Beresnevičius.

Pažadėjo — ištesėjo. Kiaulės buvo su
leistos po stogu. Mechanizuotoje kiaulidė
je moterys kibirais tampė jovalą, šakėmis 
ir kastuvais gramdė mėšlą.

1975 metų pavasaris. Kiaulės išlaužė 
betono grindis. Tvartas — lyg duobėtas 
lauko keliukas. Gegužį kiaules išginėm 
lauk. Vėl TSO statybininkai betonuoja 
grindis. Prieš užšąlant parginėme atgal į 
tvartą. Reikalai su jovalu ir mėšlu nepa
sikeitė.

1976 metų pavasaris. Kiaulės antrą kar

Aidi medžioklės ragaį
„Valstiečių laikraštis“ aprašo Lietuvos 

medžioklines tradicijas, kurios, deja, da
bar dažnai esančios pamirštamos.

„Kiekviena medžioklė turi būti įspūdin
ga. Deja, mūsuose dar trūksta įdomiai or. 
ganizuotų, estetiškų medžioklių. Neretai 
jos virsta savotiškomis lenktynėmis, dar 
blogiau — „pasimėsiinėjimu“. Tuo tanpu 
gražios, žilas ištakas turinčios medžioklės 
tradicijos vis labiau pamirštamos

Dažnai rašome: giria aidi nuo medžiok
lės rago. O tikrovėje? Labai jau retai tas 
ragas tegaudžia! Medžioklės trimitas te
bėra deficitas. Netgi tokie paprastučiai 
įrankiai, kaip varovų barškalai, taip pat 
vargu ar buvo pasiekę medžioklės parduo
tuvių lentynas. Negi ir toliau lazdomis 
daužysime medžių kamienus?

...Taigi atvykome į medžioklės vietą. 
Medžiotojai sustoja į vieną eilę, varovai į 
kitą — priešais medžiotojus arba už jų. 
Ragas sveikina mišką, perspėja jo gyven
tojus (jei gudrus, šakotaragi, slėpk i s — 
karas skelbiamas pagal visas taisykles!). 
Medžioklės vadovas paaiškina medžioklės 
dalyviams, kokie žvėrys bus medžiojami, 
primena saugaus elgesio medžioklėje pa
grindinius reikalavimus.

Vyrai — ugnies linijoje. Pasitaiko, kad 
jaunas medžiotojas nušauna pirmąjį stam
bų žvėrį. Po varymo atliekama jauno me
džiotojo „įšventinimo" ceremonija. Vado
vas sukviečia visus medžiotojus prie nu
šauto žvėries, juos išrikiuoja. Pagal seną 
tradiciją jaunas medžiotojas priklaupia 
kaire koja ir kairėje rankoje laiko šautu
vą, buože atremitą į žemę. Dešinę ranką 
uždeda ant sumedžioto žvėries. Seniausias 
medžiotojas, priminęs jam medžiotojo tei
ses ir pareigas, nulaužia medžio šakelę ir 
užkiša už medžiotojo skrybėlės. Eeję, dėl 
skrybėlių... Malonu žiūrėt: į kaimynus 
lenkus ar vokiečius: į mišką jie atvyksta 
tik medžiokline uniforma. Mes gi jos ne
turime. Gal draugija pajėgi ją užsakyti 
modelių namuose? Esant pavyzdžiams, 
daugelis medžiotojų uniformas patys pa
sisiūtų.

Medžioklė tęsiasi... Ir vėl šūviai, vėl 
krenta žvėrys. Kiek sumedžiota briedžių, 
stirnų, lapių ,— žino net atokiau esantys. 
Mat, apie tai paskelbia medžioklės ragas. 
Kiekvienai žvėrių rūšiai — atskira melo
dija.

Didele dalimi medžioklės nuotaiką nu
lemia paskutinysis varymas. Tad šiam va
rymu: geriausia palikti turtingiausią žvė
rimis kvartalą. Po šio varymo išrenkamas 
„medžioklės karalius“, kuriam įteikiamas 
atminimo medalis. Gali būti renkamas ir 
„linksmiausias šaulys“, daugiausia kartų 
pataikęs į „zuikienės langus“, tai yra pra
šovęs pro šalį.

Visi laimikiai, pradedant stambiausiais, 
suguldomi ant dešinio šono ir išlygiuoja
mi. Vietovė išpuošiama eglišakėmis. Už- 
kuriamas medžioklės laužas. Paprastai 
medžiotojai visada pasirenka tą pačią vie

tą išlaužė betono grindis. Trečią sykį grin
dis iš naujo betonavo jau patys kolūkie
čiai — dabar yra vilties, kad jos laikys 
ilgus metus.

O TSO statybininkai šalia tvarto užtvė
rė paršams gardus. 15 paršų pro juos iš
lindo ir pabėgo į laukus. Vienuolika suga
vo, trys, nlenorėję pasiduoti, nušauti, o 
vienas, sako, pabėgo 'į Latviją.

Rugpiūtyje užėjo lietūs. Nesant kur 
vandeniui nutekėti, buvo apsemti gardai. 
Prigėrė keletas paršų.

Beveik šešerių metų patirtis rodo, jog 
ši statyba bus baigta dar negreitai. Todėl 
dar norėtųsi tarti keletą žodžių atskirai 
apie istorinės kiaulidės statybos istorinius 
veikėjus.

Gyvulininkystės darbuotojai tvirtina, 
jog Kauno Žemės ūkio statybos projekta
vimo instituto darbuotojas, kiaulidės pro
jekto vyr. inžinierius V. Gudaitis nėra 
matęs gyvos kiaulės ir todėl nežino, ko
kia turėtų būti kiaulidė. Lauko garduose 
nenumatė durų vartelių, reta tvorelė. 
Kaip numatyta projekte, neįmanoma par
šelių lauke laikyti ant natūralaus grunto. 
Palijus jie prigertų ne vandenyje, o 
dumble.

V. Grybe — Pakruojo TSO pirmininkas. 
Žmogus labai tvirtų nervų. Įvairiuose po
sėdžiuose ir susirinkimuose 115 kartų bu
vo kalbama apie .Komunaro“ kolūkio 
kiaulių fermos statybą, o jie nieko •— tik 
mušasi kumščiu į krūtinę:

— E’us. Pastatysime. Žodis.
Darbų vykdytojas B. Beresnevičius. Per 

nepilnus šešerius statybos metus prie 
kiaulidės buvo atvykęs 1000 kartų. O at
stumas nuo TSO — ne mažiau kaip 40 ki
lometrų. Taigi iš viso sukorė 80 tūkstan
čių kilometrų. Du kartus aplink žemę. Tu
ristas ne eilinis!

...Čia viskas ir baigiasi. Ar pažadintas 
lietaus lašų, ar šėrikų gaudomų paršų 
žviegimo, B. Beresnevičius nubudo. Apsi
žvalgė. Nei dūdų orkestro, nei ąžuolo la
pų vainiko. Prieš akis tik šešerius metus 
statoma ir iki šiol nebaigta kiaulidė.

S. Pikelis („V. 1.“)

tą: čia ir ugniakurui akmenys, ir malkų 
priruošta, ir duobė atliekoms...

O dabar kiekvieno laukia briedžio kepe
nėlės. Pamautą ant eglės šakelės kepsnį 
jums pasiūlys pats „medžioklės kara
lius“...

o

Seimą Sovietuose
Britų ir amerikiečių spauda paskelbė 

gana išsamius sovietų demografo V. Pe- 
revedentsevo tyrimų duomenis apie šeimą 
Sov. Sąjungoje. Iš jų matyti, kad kelias į 
laimingą ir pastovų šeimos gyvenimą dar 
tebėra gana ilgas. Tur būt dar ilgesnis nei 
Vakaruose.

Pirmiausia autorius nurodo, kad skyry
bų skaičius per paskutinius 20 metų yra 
dešimteriopai padidėjęs (miestuose ski
riasi beveik kas antra šeima). Pagrindinė 
priežastis — nepritekliai ir nuovargis. 
Apie 80% visų moterų eina į darbą. Atsi
žvelgiant į sąlygas, apie 30-40 valandų per 
savaitę ji dar turi dirbti namie. Vien tik 
krautuvių eilėse vidutiniškai išstovi 6 va
landas per savaitę. Pvz. po darbo grįžusi 
moteris, kuriai reikia prižiūrėti vaiką, 
verkdama skundžiasi, kad ji turėjo išsto
vėti 40 minučių eilėje, kol gavo nusipirkti 
kilogramą obuolių.

Vyrai sovietinėje šeimoje vis dar tebėra 
privilegijuotoje padėtyje, šeimų tyrinėto
jams paprašius vaikus nupiešti iš darbo 
grįžusio tėvo užsiėmimą, 80% pavaizdavo 
j į'sėdintį ir skaitantį laikraštį. Tuo tarpu 
motina triūsias: dažnai dar prie primity
vaus skalbimo indo, gamina maistą, valo 
kambarius, kuriuose dažnai gyvena kartu 
su tėvais ir uošviais. Žmona, grįžusi iš 
tarnybos ar fabriko, per savaitę sugaišta 
mažiausia 10-12 valandų virimui, 6 valan
das prastovi eilėse, 6 valandas skalbia ir 
t. t.

Iki šeimos atsiradimo šeimos jaučiasi 
laimingesnės. Vaikų našta, jų priežiūra, 
gabenimas į darželį išeikvoja žmonos fi
zines ir dvasines jėgas. Nenuostabu, kad 
Sov. Sąjungoje kasmet gimsta po milijo
ną žmonių mažiau. Vidutinis vaikų skai. 
čius visame krašte yra apie 2.4, tačiau 
miestuose vyrauja 1-2 vaikų sistema.

Vyras ir žmona dažniausiai dirba atski
rai. Atostogas gauna ne tuo pačiu laiku, 
kelialapiai duodami į atskiras vasarvietes. 
Visa tai ugdo dvasinį tolėjimą, skatina 
susižavėti pripuolamai sutiktais vyrais ar 
moterimis. V. Perevedentsevo duomeni
mis, kas dešimtas vaikas yra nelegaliai 
gimęs. Lytinis palaidumas nebesukontro
liuojamas. Saitai, kurie riša šeimas, pra
deda atsileisti ir galutinai visiškai nu
trūksta.

Žymi dalis čia suminėtų šeimos gyveni
mo simptomų nėra svetimi ir Vakaruose. 
Išsiskyrimai ir prieauglio mažėjimas ir čia 
ne mažėja, bet daugėja. Tačiau esama ir 
skirtumų: sovietinės šeimos dažnai suby
ra nebepakeldamos dvasinių ir fizinių 
sunkumų, o vakariečiai skiriasi ieškodami 
vis daugiau modemiškojo gyvenimo pa
tiekiamų malonumų ir prabangos.

LIETUVOJEI

SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI

Vilnietis A. Jančauskas Izmire (Turki
ja) vykusiame Europos jaunimo (iki 18 
metų) bokso čempionate pussunkiame 
svoryje laimėjo aukso medalį ir pasidarė 
Europos čempionu.

Kitas vilnietis V. Turla Sov. Sąjungos 
kulkinio šaudymo varžybose užėmė trečią 
vietą.

Antrosios grupės (nestandartinių) au
tomobilių varžybose Lietuvos trejetas iš
kovojo Sov. S-gos taurę komandinėse var
žybose, o šiaulietis V. Vaišvila asmeninė
je įskaitoje tapo nugalėtoju.

LINO IR MEDŽIO PARODA
Vilniaus Dailės parodų rūmuose atida

ryta liaudies menininkų K. Gudonytės ir 
I. Užkurino darbų paroda.

Ipolitas Užkurinis yra pagarsėjęs me
džio drožėjas, pristatęs ąžuolinių skulp
tūrų Ablingoj, Čiurlionio kelyje ir Anykš
čiuose. Jo darbai žinomi ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos sienų.

K. Gudonytė eksponuoja lovatieses, stal
tieses, tautinius drabužius, juostas, rank
šluosčius. Jos darbuose, .pasak spaudos, 
atsispindi ne tik darbščios lietuvės subti
lus charakteris, bet ir dvasinis pasaulis. 
Apie parodą spaudoje rašoma:

„Šios parodos sėkmę lemia dar ir tai, 
kad vienon salėn suvestos dvi tradiciš
kiausios mūsų liaudies meno šakos: audi
mas ir medžio drožimas. Linas išryškina 
medį, medis papildo lino kalbą. K. Gudo
nytės subtilumas ir šmaikštus I. Užkurnio 
jumoras. Spalvų žaismas ir grubi ąžuolo 
faktūra. Harmoningai suderinti laisvalai
kio valandų kūrybos rezultatai. Linas ir 
ąžuolas ne tik gražiai susikalba, jie susi
dainavo.“

DAUG NUSKĘSTA
Nuo metų pradžios Lietuvoje jau nu

skendo daugiau kaip 360 žmonių. Dau
giausia nuskęsta vaikai, nes ne visose- mo
kyklose jie išmokomi plaukti. Žmonės nu
skęsta ne tik jūroje, ežeruose ir upėse, bet 
taip pat neuždengtuose šuliniuose, van
dens duobėse ir kūdrose.

VAISTAI ŠERNAMS ATBAIDYTI
Chemikas D. Kazlauskas sukūrė specia

lų tirpalą, kuris atbaido šernus, atėjusius 
iš miško išknisti daržovių ir bulvių. Tuo 
tirpalu primirkyti veltinio gabalėliai iš- 
kabinėjami prie daržovių ar javų lauko. 
Šernai nemėgsta tirpalo kvapo ir vengia 
vietų, kuriose jį užuodžia.

DEGA PAŠARAI
„Valst. laikraštis“ aprašo, kaip keliose 

vietose savaime užsidegė daržinėse su
krauti pašarai. Esą, žemdirbiai sukrauna 
į kluoną dar neišdžiūvusį pašarą, kuris 
įkaista ir užsidega. Tokie gaisrai įvykę 
Veiverių ir Dirštono ūkiuose.

SANTUOKŲ STATISTIKA
■Lietuvoje 1950-1954 m. šimtui vedybų 

teko 3.42 skyrybų. 1973 m. skyrybų skai
čius 100 vedybų jau buvo 28.17. Vilniuje 
kiekvienam šimtui vedybų tenka 35 sky
rybos.

Vedybinio amžiaus moterų skaičius šim
tui vyrų 1970 m. buvo 120. Iš 100 vedybi
nio amžiaus moterų santuokoje buvo 59 6, 
o iš 100 vedybinio amžiaus vyrų santuo
koje gyveno 70.6.

1970 m. Lietuvoje buvo 714.9 tūkst. ve
dusių vyrų; ištekėjusių moterų — 726.7 
tūkstančiai.

Lietuvoje vyrų, 70 metų amžiaus ir vy
resnių gyvena santuokoje 74.5%; moterų 
— 24.1%.

Gimimų skaičius 1000-čiui gyventojų 
Lietuvoje — 16.0; mirtingumas — 9.0; na
tūralus prieauglis — 7.0. Vilniaus mieste 
mirtingumas tik 5.7, o natūralus prieaug
lis — 10.2. (Vidut. Sov. S-gos prieauglis — 
8.9.)

GALI DEPORTUOTI IŠ JAV
Amerikos imigracijos ir pilietybės Įstai

ga pradėjo bylą, kurioje du latviai iir vie
nas lietuvis gali būti deportuoti už nusi
kaltimus, padarytus nacių okupacijos lai
kais.

Šiuo metu yra landomi Bronius Kamins
kas ir latviai Boleslavs Majkovskis ir 
Karlis Detlavs, kurie tariamai suteikė 
apie save klaidingas žinias, įvažiuodami į 
Ameriką. Kaltinamoji medžiaga yra atėju
si iš Izraelio ir Sov. Sąjungos.

73 m. amžiaus Econius Kaminskas jau 
nuo seniau gyvena Hartforde, JAV. Jis 
yra įtariamas dalyvavęs 200 žydų ir 60 
vaikų žudynėse ir parinkęs egzekucijai 
dar 400 žydų.

New Yorke gyvenąs B. Majkovskis, 72 
m., pagal imigracijos įstaigos gautas ži
nias, 1941-42 metais buvo policininku vo
kiečių dalinyje. O Baltimorėje gyvenąs 
K. Detlavs įtariamas žydų šaudymu Ry
goje.

JAV imigracijos įstaigos valdininkai 
šiuo metu tyrinėja 90-ties asmenų, gyve
nančių Amerikoje, bylas. Jie visi yra įta
riami padarę karinius nusikaltimus Euro
poje.
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uropos __
Lietuvių Kronika
STUDIJŲ SAVAITĖ ANGLIJOJE

Lietuviškų Studijų Savaitė, kuri 1977 
m. bus suruošta prie Londono, prasidės 
sekmadienį, liepos 31 dieną, ir tęsis iki 
rugpiūčio 7 dienos. Savaitės dalyviai bus 
apgyvendinti st Aden tų bendrabutyje ne
toli Windsoro didžiojo parko, Londono 
universitetui priklausančiame Holloway 
College. Ten pat vyiks paskaitos.

Savaitės metu bus apie 12 paskaitų 
įvairiomis lietuviams įdomiomis temomis, 
kurias skaitys paskaitininkai, pakviesti iš 
Europos kontinento ir D. Britanijos. Po 
paskaitų bus diskusijos. Be to, numatomos 
dvi ekskursijos, literatūros vakaras ir va
kariniai pasilinksminimai.

Netrukus bus paskelbta smulkesnė pro
grama.

Lietuviškų Studijų Savaitės ligšiol bu
vo ruošiamos Europos kontinento kraštuo
se. D. Britanijoje šios rūšies parengimas 
ruošiamas pirmą kartą.

Turint galvoje, kad Studijų Savaitė ne
numato gauti jokių subsidijų, visas paren
gimas turės būti finansuojamas dalyvių 
įnašais. Todėl kiekvienas dalyvis turės už-. 
simokėti už kambarį ir maistą 60 svarų 
per savaitę. Ketvirtadalį tos sumos reikės 
užsimokėti tuoj pat užsiregistruojant.

Registracijos blanką ir informacijas ga
lima gauti paštu iš Studijų Savaitei Reng
ti Komiteto, Lithuanian House, 2, Ladbro- 
ke Gardens, London, Wil 2PT.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Spalio 30 d. (šeštadienį) Lietuvių Spor
to ir Socialiniame klube šv. Onos draugi
ja ruošia

Rudens šokius.

Gros gera muzika. Įėjimas 80 p.
Pradžia 8 iki 12 vai. vak.
Klubo adresas: 345a Victoria Park Road, 

London E9.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

šv. Onos draugijos valdyba

IEŠKOMAS TARNAUTOJAS

Lietuvių Namų Bendrovei Londone rei
kalingas bendrovės sekretorius/ė. Darbas 
yra įvairus ir apima atskaitomybę, cent
ro raštinės tvarkymą, valdybos nutarimų 
vykdymą, visokeriopą pagalbą bendrovės 
skyriams ir lietuvių atstovavimą. Dėl dar
bo sąlygų prašoma rašyti: L. Namų B-vės 
Valdybai, 2, Ladbroke Gardens, Londe- 
Wil.

Demonstruosime
Patirta, kad galingasis revoliucijų ir sa

botažų organizatorius Ponomarevas (žiūr. 
1 psl.) į Londoną atvyksta ketvirtadienį, 
spalio 28 d. Ta proga National Associa
tion for Freedom ir European Liaison 
Group organizuoja demonstracijas, kurio
se, kas tik gali, kviečiami dalyvauti. De
monstracijų tvarka:

9.00 vai. autobusas nuo Albert Hall nu
gabens norinčius demonstruoti į Londono 
aerodromą.

4-4.30 vai. demonstracijos Bedford 
Square.

4.30-6.30 vai. visi demonstrantai su pla
katais kiek galima gausiau renkasi Great 
Russel Street priešais TUC. Iš čia eisena 
į Downing Street prie min. pirmininko 
būstinės, kur bus įteikta atitinkama pro
testo deklaracija.

Be to, 12 vai. minėtųjų organizacijų va
dovai ruošia spaudos atstovams konferen
ciją. Nuo 11 vai. iki 8.30 vai. vakaro kas 
tik gali piketuoja prie Sovietų Sąjungos 
atstovybės.

Norint smulkesnių informacijų, skam
binti 460 2592.

LIET. SODYBA
GEDIME MIRUSIŲJŲ

Sodybą vėl apgaubė mirties šešėlis. Ne
seniai palaidojome Joną Gustaitį, o dabar 
gedimo Sodybos vedėjos Bernadetos Sna- 
baitienės brolio Antano, minusio Hamilto
ne, Kanadoje.

Velionis gimė Lietuvoje 1930 m. sausio 
22 d. suvalkiečių Justo ir Magdalenos Na
vickų šeimoje. 1944 m. su tėvais ir mažy
te sesute paliko tėvynę ir atsidūrė Vokie
tijoje. Gyveno Detmolde ir Grevene. 1947 
m. atvyko į Angliją, iš kur Antanas 1951 
m. emigravo į Kanadą.

Antanas paliko šį .pasaulį spalio 15 d. ir 
buvo priglaustas Kanados žemelės spalio 
19-itąją.

Jo gedi tėvai Justas ir Magdalena Na
vickai, sesuo Bernadeta, žmona Elena, 
duktė Dalytė, jos vyras Juozas- ir daug 
draugų Anglijoje ir Kanadoje.

Iškilmingos gedulo Mišios buvo atlaiky
tos Sodyboje spalio 17 d. Dalyvavo, mel
dėsi ir giedojo ekskursija iš Wolverhamp- 
tono, Londono, apylinkės ir vietiniai lie
tuviai.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, Anta
nui ir visiems mūsų .įnirusiems.

A. G-ba

Boltonas
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d. lEloltono lietuviai vėl buvo 
susirinkę ukrainiečių klube. Pirmininkas 
visus painformavo apie lietuvių veiklą 
apylinkėje ir apie "Pavergtų Tautų de
monstraciją vasaros metu: Jis ragino vi
sus dažniau apsilankyti Manchester!© lie
tuvių klube ir ypatingai dalyvauti spalio 
mėn. 23 d. lietuvių sueigoje klubo patal
pose.

Per susirinkimo diskusijas pirmininkas 
pasiūlė, kad Boltono lietuviai turėtų pa
daryti savo Kalėdų pobūvį. Pasiūlymas 
buvo entuziastiškai priimtas ir ponios pa
sisiūlė savanoriškai paruošti maistą. Nu
spręsta vėl susirinkti lapkričio 28 d. ir vi
sas Kalėdų pobūvio detales apsvarstyti.

PADĖKA
Sodybos vadovybė nuoširdžiai dėkoja 

Wolverhamiptono DBLS skyriui už jų ap
silankymą Sodyboje. Vietoje pajūrio, jie 
pasirinko lietuviškąjį kampelį. Laikas 
prabėgo greitai, linksmai, su lietuviška 
daina. Sekmadieni' visi iškylautojai daly
vavo šv. Mišiose už a. a. Antaną Navicką. 
Velionio tėvai, sesuo. DBLS skyriaus na
riai ir kapelionas yra labai dėkingi.

KAUKIŲ BALIUS
Spalio 30 d. ruošiamas įspūdingas
Kaukių balius — šokiai) ir vakarienė.

Įėjimas — £3.00.
Pradžia —9 iki 1 vai. ryto.

CORBY
MIRĖ V. KIŠKONIS

NOTTINQHAMAS
LANKYSIME

Spalio 31 d., po liet, pamaldų Židinyje, 
kurios bus 1.1.15 vai., lankysime liet, kapi
nėse. maldoj prisimindami mirusius, kan
kinius ir žuvusius už Lietuvą.

BRADFORDAS
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
klubo salėje šaukiamas DBLS-gos Brad
ford© skyriaus narių susirinkimas.

Bus pranešimas apie DBLS-gos Tarybos 
suvažiavimą Nottingham© ir aptariam: 
skyriaus reikalai.

Visus kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PRIIMA KNYGOS UŽSAKYMUS

J. Matulionis pranešė, kad dar turi ke
letą savo atsiminimų knygos „Neramios 
Dienos“. Knygoje rašomi atsiminimai dau
giausia iš vokiečių okupacijos laikų. Kny
ga didelė, įrišta kietais viršelia.is ir kai
nuoja 15 kanadiškų dolerių. Kas norėtų 
šią knygą gauti, prašomi ją užsisakyti pas 
Vik. Ignaitj, 2 Russell Str., Bradford, 
■Yonks,, BD5 OJB. Užsakymai priimami 
iki lapkričio 15 d.

Spalio 9 d. Corby mieste mirė lietuvis 
Vytas Kiškonis, 49 m. amžiaus. Buvo kilęs 
iš Šiaulių. Lietuvoje paliko tėvą.

Čia, Anglijoje buvo vedęs airių kilmės 
žmoną ir susilaukęs dviejų dukrų. Žmona 
yra ligonė — paralyžuota.

A. a. V. Kiškonis nuo lietuvių buvo at
siskyręs, daugiausia bendravo su vietos 
gyventojais. Tad ir laidotuvėse daugiau
sia dalyvavo ir gėlėm kapą papuošė kita
taučiai. Iš-lietuvių dalyvavo tik trys as
menys.

Tebūnie jam lengva svetimoji žemė.
A. N.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — spalio 31 d., 11 vai. 
Notre Daine vienuolyne.

NOTTINGHAME — spalio 31 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — spalio 31 d., 15 30 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

BRADFORDE — spalio 31 d., 12.30 v. Po 
pamaldų visi keliausime į kapines ap
lankyti mūsų mirusiųjų kapus.

NOTTINGHAME — lapkričio 7 d.. 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — lapkričio 7 d., 
14.30 vai., St. Peter's.

COVENTRYJE — (lapkričio 7 d., 18 vai., 
St. Elizabeth's.

Naujas vyskupas
EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

LIETUVOJE TURI VYSKUPĄ
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažny

čios. trečiajame visuotiniame Sinode 1976 
m. birželio 20 d. Tauragėje kunigas Jo
nas Kaivanas buvo vėl perrinktas Kon
sistorijos pirmininku ir jam suteiktas vys
kupo titulas. Tas titulas lietuvių evange
likų liaudyje jau anksčiau buvo vartoja
mas, ypač Klaipėdos krašte. Jis randamas 
ir jų agendoje, priklauso senai Liuteronų 
Bažnyčios tradicijai ir įvestas po pirmojo 
pasaulinio karo PabalŲjo bažnyčiose, iš
skyrus Lietuvos, kur darė įtakos reforma
tų tradicija ir kur tai trukdė trijų tauty
bių atsigrupavimai. Dabar susilyginta su 
kaimynų bažnyčiomis.

Vyskupas Jonas Kaivanas yra gimęs 
1914 m. balandžio 24 d. Ruobežti vienkie
myje, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje, 
Biržų apskrityje. Tėvai Albertas ir Ėdė 
Aukštinsite Kalvanai, kilę iš latvių, iš se
no gyveno Lietuvoje. Baigęs Biržų vals
tybinę gimnaziją, 1933 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Evangelikų Teologi
jos fakultetą Kaune, kur studijavo iki to 
fakulteto uždarymo 1937 m. Tada studijas 
tętsi įstojo į Latvijos universiteto Evan
gelikų Teologijos fakultetą, kurį teologi
jos licenciato laipsniu baigė 1939 m. 1940 
metais parašė nustatytus darbus ir išlaikė 
egzaminus prie Lietuvos Evangelikų Liu
teronų Konsistorijos Kaune ir 1940 m. lie
pos 26 d. buvo kunigu ordinuotas senjorų 
A. Gelžinio, P. Titellbacho ir A. Laukozi- 
lio, asistuojant kun. A. Keleriui, Tauragės 
bažnyičoje, kur be pertraukos tarnauja 
iki šiol .Visai Konsistorijai išvykstant iš 
Lietuvos, jos prezidento K. Gudaičio 1941 
m. sausio 31 d. riktu įėjo į jo naujai su
darytą ir pasiliekančių veikti Konsistori
ją. Neatsiradus visiems akte numatytiems 
nariams, Konsistorija buvo, perorganizuo
ta su pirmininku kun. E. Leijeriu, kuris 
kartu buvo išrinktas senjoru. Pire jo kun. 
J. Kaivanas ėjo vicepirmininko pareigas. 
Už protesto telegramą Stalinui dėl vienos 
bažnyčios paėmimo ūkinio sandėlio rei
kalams kun. Leijeris 1949 m. gruodžio 30 
buvo suimtas ir mirė 1951 m. gruodžio 31 
d. Krasnojarsko priverčiamojo darbo sto
vykloje Sibire. Jį suėmus, Konsistorijos 
pirmininko ir senjoro pareigas ėjo J. Kai
vanas ir 1950 im. balandžio 26 d. jas per
davė kunigui diakonui. Ansui Baltriui. 
1955 m. gegužės 22 d. Kretingoje buvo su
kviestas pirmasis pokarinis visuotinis Si
nodas, kuris priėmė naują bažnyčios sta
tutą ir išrinko buvusio Konsistorijos ju
riskonsulto, ordinuoto kunigu, Viliaus 
Burkevičiaus vadovaujamą Konsistoriją, 
kurioje J. Kaivanas ėjo sekretoriaus, o 
vėliau vicepirmininko pareigas. Antraja
me visuotiniame Sinode 1970 m. rugpjūčio 
23 d. buvo išrinktas Konsistorijos pirmi
ninku ir senjoru.

1946 m. balandžio 24 d. vedė mokytoją 
Martą Račkauskaitę ir išaugino 6 vaikus:
l. Kristina, inž. architektė, dirba Biržuo
se. 2. Irena, muzikologė, baigusi konser
vatoriją, dirba Šiauliuose. J. Jonas, baigęs 
Kauno medicinos institutą .dirba Omske. 
4. Julija, baigusi medicinos institutą, dir
ba Klaipėdos respublikinėje ligoninėje. 5. 
Viktorija, baigusi Kauno politechnikos in
stitutą, dirba inžiniere Kapsuke (Mari
jampolėje). 6. Ana, baigusi Kauno medi
cinos mokyklą, dirba Kaune.

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Konsis
torija pati pirmoji respublikoje pradėjo 
ekumenini bendravimą. Ji palaiko gerus 
santykius ir su geros valios ir minties iš
vykusiais kunigais. Kun. J. Kaivanas su
sitiko 1971 m. Šveicarijoje su senjoru 
kun. A. Kelertu, kun. J. Urdze ir kun. J. 
Stanaičiu, 1975 m. Rytų Vokietijoje su 
kun. dr. G. Vagneriu. Kun. J. Urdzė 1970
m. rugpjūčio 19 d. pirmą kartą atsilankė
Vilniuje, 1975 m. gegužės mėnesį Vilniuje, 
Alkiškiuose ir Biržuose ir 1975 m. rugsė
jo 25 d. Vilniuje. Tikimės, kad dvasiškas 
santykiavimas ir toliau išliks ir broliška 
meilė nepasibaigs. Fr. Šlenteris

Jaunimui
BUSIMIEMS STUDENTAMS

Moksleiviai, kurie žada baigti gimnazi
ją D. Britanijoje ateinančiais, metais, jau 
dabar turėtų apsispręsti apie tolimesnius 
mokslus universitete. Norintieji studijuo
ti D. Britanijoje ir pradėti studijas 1977 
m. rudenį, turi paduoti savo pareiškimus 
iki š. m. gruodžio 15 d. Visi pareiškimai 
eina per The Universities Central Council 
on Admission, G'PO Box 28. Cheltenham, 
Glos. GL50 1HY. Pareiškimo blankai kai
nuoja 50 penų, gyvenantiems D. Britani
joje, ir 90 penų, gyvenantiems kitur Euro
poje.

Kas žada studijuoti kalbas, turėtų pa
duoti pareiškimą ir į Londono universite
to Queen Mary College. Tos kolegijos ru
sų kalbos skyriuje yra galimybių studi
juoti lietuvių kalbą. Kolegijos rusų kalbos 
skyriuje einami sekantieji kursai: rusų, 
anglų ir rusų, pracūzų ir rusų, ir vokiečių 
ir rusų. Taip pat galima pasirinkti „Euro- 
pietiškus mokslus“ (European Studies) su 
rusų kalba bei kultūra. Tiems, kurie nesi
mokė rusų kalbos gimnazijoje, bet vis dėl
to norėtų ją studijuoti, yra specialus pra
ilgintas kursas. Daugiau informacijos ga
lima gauti iš The Deputy Registrar, Queen 
Mary College. Mile End Road, London El 
4NS (prašyti ..Prospectus for 1977 Ent
ry“). Apie lietuvių kalbos mokymąsi gali
ma daugiau sužinoti iš Mr. Ian Press, De
partment of Russian.

SPAUDOJE
ANGLIJA GAISRŲ DŪMUOSE..

E. L. 40 Nr. buvo atspausdinta žinutė, 
vaizduojanti kaip Čikagos dienraštis 
^Naujienos“ informuoja skaitytojus apie 
D. Britanijos lietuvius. Po keturių dienų 
tas pats dienraštis (rugp. 21 d.) aprašė 
praeitos vasaros sausrą D. Britanijoje. Ži
nutėje sakoma:

„Šįmet viešpataujanti Anglijoje sausra 
išdžiovino rytinę krašto dali. Išdžiuvo vi
si šuliniai. Londono miestas gabenasi van
denį net iš Škotijos ir Irlandijos. Tokios 
didelės sausros anglai neturėjo nuo 1927 
m.'

Greta sausros Angliją užpuolė kažkokia 
nuodinga žolė, kuri sausroje auga labai 
sparčiai. Išdžiuvę raistai ir miškai savai
me užsidega. Visa Anglija nuo tų gaisrų 
dūmuose paskendusi. Sako, kad gaisrinin
kai nebespėja gaisrų prižiūrėti, nes jų ge
syti neturi vandens.

Dabar, esą, Londonui gaisras daugiau 
žalos pridaro negu kad Hitlerio leidžia
mos antrojo karo metu raketos buvo da
riusios.“

Būdamas rimtas laikraštis, „Naujienos“ 
neturi juokų skiltelės. Todėl tokias infor
macijas spausdina pirmame puslapyje.

LIETUVIŲ PROTESTAI

Amerikos spauda praneša apie lietuvių 
protestus dėl prez. Fordo pareiškimo, kad 
Rytų Europos kraštai turi autonomiją ir 
jie yra laisvi nuo Sovietų dominavimo.

„Waterbury American“ spalio 8 d. rašo, 
jog Filadelfijos Liet. B-nės pirm. dr. Pet
ras Vileišis pasakęs, kad prez. Fordas turi 
atleisti Valstybės Sekretorių H. Kissinge- 
rį, nes pastarasis yra kaltas. Prezidento 
pareiškimas buvęs padarytas pagal Kis- 
singerio patarimą. Dr. Vileišis, ilgalaikis 
respublikonas, buvęs labai prislėgtas, nes 
jaučiąs, kokią įtaką tas pareiškimas turės 
į rinkimų rezultatus. „Jeigu eilinis žmo
gus padaro klaidą, tai vienas dalykas, bet

jeigu klaidą padaro galingiausios valsty
bės galva, tai visai kas kita“, — pasakęs 
dr. Vileišis.

„Waterbury Republican" spalio 5 d. pra
nešė, kad dr. P. Vileišis su dešimties as
menų delegacija kalbėjosi su Demokratų 
partijos kandidatu Jimmy Carter. Dr. Vi
leišis po to pasakęs spaudos atstovams, 
kad J. Carteris labai gerai žino apie pa
dėtį Rytų Europoje.

LIETUVOS NACIONALINĖS PAJAMOS
Nacionalinės (tautos ūkio) pajamos yra 

svarbiausias, apibendrinantis kiekvieno 
krašto ekonomikos vystymosi rodiklis, — 
sako V. Maculevičius (Liaudies Ūkis, Nr. 
8, 1976 m.) — Laba: svarbus rodiklis yra 
nacionalinių pajamų dalis, tenkanti vidu
tiniškai vienam gyventojui. Pagal šį ro
diklį Lietuvos respublika užima vieną iš 
pirmaująnčių vietų Sov. Sąjungoje.

1974 m. Lietuvoje nacionalinės pajamos 
vidutiniškai vienam gyventojui sudarė 
1.544 rb, arba apie 2.040 dol„ skaičiuojant 
pagal sovietų metodą. Tuo pat metodu 
skaičiuojant, 1974 m. vienam gyventojui 
teko tiek nacionalinių pajamų: JiAV-bėse 
— 3.783 dol., Prancūzijoje — 2 670 dol., 
Anglijoje — 1.640 dol., Italijoje — 1.460 
dol. Taigi Lietuvoje nacionalinės pajamos 
vienam gyventojui sudarė apie 54% JAV- 
bių lyigio, 76% Prancūzijos lygio, daugiau 
kaip 24% viršija Anglijos ir apie 40% Ita
lijos nac. pajamų lygį.

Tie rodikliai rodo, kokia darbšti yra lie
tuvių tauta. Jeigu ji nebūtų išnaudojama, 
gyvenimo standartas Lietuvoje, net pagal 
sovietų apskaičiavimus, būtų aukštesnis 
už anglų ir daugelio kitų Vakarų pasaulio 
kraštų. Iš Sovietų respublikų tik Estijos 
ir Latvijos nacionalinės pajamos yra 
aukštesnės už Lietuvos, visų kitų — žy
miai žemesnės.

JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 
NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.

PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO —
SUTAUPYSITE 50 P.

Skaitytoju taJo&ai
LIETUVYBĖ IR ANGLŲ KALBA

„Europos Lietuvyje“ dažnai užsimenama, 
kad mūsų jaunimas nebemoka lietuviškai 
kalbėti. Manau, kad nei vienas neturime 
teisės kaltinti mūsų tautiečius, kurie pa
miršta savo gimtąją kalbą, o jų vaikai ne
išmoksta lietuviškai kalbėti. Gyvenimo są
lygos ir mišrios šeimos verčia mus nutau
tėti.

Atvykę žurnalistai iš kitų kraštų para
šo apie Lietuvių Namus,, bet niekas nepa
klausia, kas daroma jaunimui atlietuvin
ti. Juk sąlygos čia yra geros, tiktai trūks
ta pasiryžimo. Gal daugiau rūpi biznis, 
negu lietuviškumas. Užėjęs į L. Namus ir 
nusipirkęs alaus bokalą, pasijunti kaip 
anglų socialiniame klube. Čia vienas kitas 
kalba lietuviškai, žmonės malonūs ir 
draugiški, bet atmosfera nėra lietuviška. 
Nėra lietuviškos nuotaikos, neskamba lie
tuviškų dainų melodijos. Tos kitataučių 
geležinių gitarų plokštelės visiškai netin
ka Lietuvių Namams.

Užeikite į kitų tautų — indų, kinų, tur
kų restoranus, ten negirdėsite geležinių 
gitarų, bet tautines melodijas. Ten niekam 
nepataikaujama: kam nepatinka, tas tegu 
nesilanko. Kodėl Lietuvių Namuose lietu
viškosios plokštelės yra išmestos? Lietu
vis jaunuolis, išgirdęs savas melodijas, 
greitai pasijus, kas jis yra ir kam pri
klauso.

„Europos Lietuvis“ mums yra lietuviš
kas ir šventas. Mes visi jį mylime ir jo 
laukiame, bet mūsų kitatautės žmonos ir 
vaikai jo nepavarto, nes nei vieno žodžio 
nesupranta. Lietuviškas laikraštis mišrio
je šeimoje yra tik vieno žmogaus laukia
mas.

Todėl „Europos Lietuvyje“ turėtų būti 
vietos ir angliškai kalbantiems šeimos na
riams. Būtų galima .pradėti nuo papras
čiausių pasikalbėjimų. pasisveikinimų, 
lengvų pasakojimų. Tada laikraštis pasi
darytų visos šeimos draugas, jį pamėgtų 
ne tik vyras, bet žmona ir vaikai. „Euro
pos Lietuvis" gali ne tik padėti šeipios na
riams pramokti lietuviškai, bet ir mokan
čiuosius sustiprinti.

Atėjo laikas užtraukti naują dainą, ku
rią ir jaunimas suprast pajėgs.

Stasys Sargautas

APIE DALYVAVIMĄ STUDIJŲ 
SAVAITĖJE

„E. L.“ Nr. 35 buvo atspausdintas Petro 
Volungės straipsnis „Kelios pastabos, su
grįžus iš Studijų savaitės". Straipsnio au
torius užsimena apie „savaitėje“ nedaly
vavusius menininkus iš Paryžiaus, kurių 
darbai buvo išstatyti, silpnai atstovauja
mus D. Britanijos ir Švedijos lietuvius 
bei Paryžiuje gyvenančius kai kuriuos 
veikėjus. P. V. rašo toliau: „Galima teig
ti, kad Vakarų Europoje įsikūrusiai lietu
vių didelei daliai atvykti į tokio pobūdžio 
renginį kaip Studijų savaitė ne tiek sve
ria finansinis neišgalėjimas, kiek pasiry
žimo stoka, o kartais gal ir lietuviškos 
širdies atšalimas.“

Petras Volungė, be abejo, yra teisus, 
manydamas, kad kai kuriems tautiečiams

stokoja pasiryžimo dalyvauti Studijų sa
vaitėje. Tačiau yra dar ir tika svari prie
žastis, dėl kurios daugelis neatvyksta: 
Studijų savaitė yra vienos politinės gru
pės, būtent frontininkų, renginys. Orga
nizatorių branduolį sudaro frontininkai 
arba jų simpatikai. Lietuvių visuomenė 
Vakarų Europoje yra politiniu atžvilgiu 
pluralistinė (tai natūralu), tad nenuosta
bu, kad dalis tos visuomenės politiniais 
sumetimais nedalyvauja frontininkų or
ganizuojamoje ir moderuojamoje Studijų 
savaitėje.

Anksčiau, kai Studijų savaitė būdavo 
dar Vokietijoje, tai frontininkai kurį lai
ką stengdavosi sudaryti organizacinį ko
mitetą, į kurį kviesdavo ir kitų organiza
cijų arba grupių atstovus. Tai buvo daro
ma todėl, kad dalis Vokietijos lietuvių vi
suomenės pradėjo rodyti nepasitenkinimą 
vienapusiška Studijų savaite, kurios iš
laidų dalį padengdavo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė. Pradėta net paskaitų cik
lą praplėsti. Rezultatas visa to: susidomė
jimas Studijų savaite padidėjo, ypač jau
nimo tarpe.

lAr nebus tai viena iš priežasčių, dėl 
kurios frontininkai Studijų savaites pra
dėjo nebeorganizuoti Vokietijoje? Gal ne
norima per daug kitų politinių pažiūrų 
dalyvių? Frontininkams negalima dėl to 
priekaištauti — jie gali organizuoti kaip 
jie nori ir kur jie nori. Priekaištauti ga
lima jiems vis dar dėl fakto, kad ir toliau 
vartojama (išskyrus, berods, 1975 metus) 
dalis Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
pinigų Studijų savaitėms, kaipo vienos po
litinės grupės parengimams. Vokietijos 
Lietuvių 'Bendruomenės Tarybos daugu
mą sudaro frontininkai ir jų simpatikai.

K. Dikšaitis

PAMALDOS ĮVYKO

„Europos Lietuvyje“ Nr. 40 /1330/ (1976 
m. spalio mėn. 12 d.) tilpo B. L. inicialais 
pasirašytas straipsnis „Lietuvių susitiki
mas Homburge“. Tenai parašyta, kad 
evangelikams neįvyko pamaldos dėl ma
žo lankytojų skaičiaus, o tik katalikams. 
Tai yra neteisybė.

Evangelikų pamaldos įvyko lietuvių su
sitikimo proga, kaip buvo numatyta pro
gramoje, 1976. 9. 25. 17 vai., Homburg/ 
Saar miesto bažnyčioje. Pamaldas laikė 
kunigas diakonas Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo su visa liturgija, pamokslu, giesmėmis 
ir maldomis. Pamaldos užtruko 45 minu
tes. Vargonais grojo Homburg/Saar mies
to bažnyčios vyriausias vargonininkas, 
mokyklos vedėjas ponas Rektor Kopp.

Lankytojų skaičius buvo mažas, bet 
Kristus yra pasakęs: „Kur du ar trys su
sirenka mano vardu, čia esu jų tanpe“.

Porą valandų prieš pamaldas kunigas 
diakonas Fr. Skėrys lankė pereinamojoj 
stovykloj dar tris evangelikų šeimas Hom
burg/Saar, Mosel gatvėj, kurie neseniai 
dar prie' keletą metų yra atvykę iš dabar
tinės Lietuvos. E'uvo malonu pasimatyti ir 
susipažinti su mūsų broliais ir sesėmis. 
Ta proga jis irgi aplankė 93 metų senutę 
Marią Kuršienę, kuri vokiečių kalbos vi
siškai nemoka.

Fr. Skėrys
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