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Naujos PLB Valdybos pianai
Pasaulio Lietuvių Seimas, posėdžiiavęs
Toronte nuo birželio 30 iki liepos 4 d., ifisirinko naują PLB Valdybą, kuri iš savo tar
po išsirinko inž. Vytautą Kamantų Valdy
bos pirmininku.
Naujasis pirmininkas jau nuo pat jau
nystės dirbo visuomeninį darbą, todėl
Amerikos lietuviams jis yra gerai žinomas.
Mažiau pažįstamais jis yra Europos lietur
viamis, todėl papildomai prie to, kas yra
pasakyta kitoje vietoje apie PLB Seimą,
norime supažindinti skaitytojus su naujojo
PLB pirmininko mintimis, kuriais jis prieš
kurį laiką pareiškė „Draugo“ koresponden
tui.
Dėl PLB uždavinių ir numatomų darbų
inž. V. Kamantas pasakė:
Giliai tikėdamas į VLIKo paskelbtos
1949 m. birželio 14 d. Lietuvių Chartos
principus, kurie davė pradžią dabartinei

Naujosios PLB valdybos vienas dš pa
grindinių darbų bus įplėšti ryšį su kitų
kraštų bendruomenėmis ir lietuviais, ska
tinti bendravimą ir pasikeitimą talentais.
PLB valdybos pareiga yra atskirų kraštų
Lietuvių Bendruomenių veiklą derinti,
Skatinti ir plėsti, lituanistinį švietimą stip
rinti, 'bendradarbiavimą žadinti. Tiems
darbams atlikti paprašysim didelės talkos,
paramos iš JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių, Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos ir Lietuvių fondų.
Kitais metais Vakarų Europoje įvyksian
čiam Jaunimo kongresui padėsime visais
būdais, ypač parūpindami finansinę para
mą. Į naują PLB valdybą įėjo žmonės, ku
rie daug entuziazmo parodė ir daug darbo
įdėjo organizuodami ir ruošdami buvusius
tris Jaunimo kongresus. Be to, PLB valdy
boje ex officio yra Pasaulio Lietuvių Jau-

POPIEŽIUS ATSISAKĖ KARŪNACIJOS

Vieton tradicinės karūnacijos naujasis
popiežius Jonas Paulius I pasirinko pa
prastą liturginę ceremoniją, kuria atžymė
jo aukščiausiojo ganytojo pareigų pradžią.
Pagal popiežiaus pageidavimą, jis nebuvo
nešamais į iškilmių vietą, bet iš savo
nešamas į iškilmingą vietą, bet iš savo
apartamento jis atėjo į baziliką ir iš ten
prie laiptų, prie įėjimo į baziliką, kur bu
vo atlaikytos mišios.
Ketvirtadienį, rugsėjo 31 d. popiežius
Jonas Paulius priėmė diplomatinį korpu
są, akredituotą prie Šv. Sosto.
AUKSO MEDALIS LIETUVAI

Europos lengvosios atletikos pirmenybė
se Prahoje V. Baird.auskienė šuolyje į tolį
laimėjo aukso medalį. Ji nušoko 6.88 nu
Antrą vietą (sidabro medalį) laimėjo A.
Voigt (Rytų Vokietija), nušokusi 6.79 m.
Bronzos medalis atiteko J. Nygrynovai
(Čekoslovakija) — 6.69 m.
The Guardian korespondentas John
Rodda savo reportaže, be kita iko, atžymė
jo, kad Vilma Bardauskienė buvo pridėju
si keletą centimetrų prie jos nuostabaus
■neseno pasielkime — 7.07 m. Nors jos fina
lo rezultatas buvo blogesnis, bet vistiek jis
buvo žymiai geresnis už Vokietijos ir Če
koslovakijos atlečių.
EAST-WEST DIGEST
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PLB Seime kalba D. Britanijos lietuvių valdybos pirm. inž. V. Kurnant as ir kiti
atstovas Z. Juras, šalia sėdi naujasis PLB prezidiumo nariai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir kurie
gražiai, trumpai ir aiškiai nusako kiekvie
nam lietuviui svarbiausius tikslus, manau,
jų praktiškas vykdymas ir įgyvendinimais
yra pagrindinis uždavinys geresnei lietu
vių išeivijos ateičiai užtikrinti. Šiuo metu
svarbiausias vist; laisvųjų lietuvių tikslas
yra padėti lietuvių tautai atgauti laisvę ir
valstybinę Lietuvos nepriklausomybę. To
tikslo siekia visos bendruomeninės insti
tucijos ir lietuviškos organizacijos.
Naujos PLB valdybos rūpestis bus vyk
dyti PLB konstitucijoje nurodytus darbus,
būtent derinti pasaulio lietuvių švietimo,
tautinės kultūros, socialinę, ekonominę ir
politinę veiklą, tuo reikalu bendradarbiaujiant su kitais lietuvių veiksniais, plėsti in
formaciją ir atlikti seimo nutarimus ir pa
vestus darbus. Reikės ypatingą dėmesį
kreipti į švietimo ir kultūrinę pagalbą lie
tuviams, gyvenantiems už JAV ir Kanadpfl
ribų. Reikės tinkamai remti j'aunimo veik
ią ir jų ruošiamą Jaunimo kongresą.
Darbų matyti daug, ir jie yra prasmin
gi ir būtini lietuvių išeivijos ateičiai. Esu
pratęs dirbti kolektyvinį darbą, su kiltais
pasitardamas ir kitų nuomonę gerbdamas,
todėl veiklos pagrindiniai planai bus ben
drai paruošti su kitais PLB vaidybos na
riais, atsiklausiant ir daugelio kitų lietu
vių organizacijų bei institucijų vadovų
nuomonių.“
Naujasis PLB Valdybos pirmininkas
sieks bendradarbiavimo, o ne varžybų. Jis
saiko:
„Kiekviena lietuviška institucija, rūpes
tingai dirbanti gerą darbą, yna reikalinga
ir remtina. Su jomis bus artimai bendra
darbiaujama, joms talkinama ir iš jų tal
kos prašoma. Bendruomenės institucijų
pareiga yra užpildyti esamas spragas ir
dirbti tuos darbus, kurie yra kitų neatlie
kami Nėra abejonės, kad lietuvybės išlai
kymo reikaluose visi gerai sutarsim.
Turim pripažinti, kad lietuvių politinė
je veikloje yra daug įvairių nuomonių. Jos
reikalingos, kad vėliau būtų galima lietu
viams pasirinkti geriausią nuomonę ar
sprendimą. Su VLIKu ir kitomis instituci
jomis yra reikalingas labai artimas ben
dradarbiavimas, nes bendras lietuviškas
tikslas — Lietuvos laisvė — yra tas pats,
tik veiklos sritys, metodai, formos ir žmo
nės yra kiti. Žiūrėsime daugiau į -tai, kas
mus visus jungia, 'bet ne į tai, kas skiria.
Rodysime įtinkamą pagarbą ir dėmesį Lie
tuvos diplomatinei tarnybai.
Manom, kad PLB valdybos didesnis dė
mesys turėtų krypti į Europos, P. Ameri
kos ir Australijos kraštus ir ten lietuviams
•padėti kelti Lietuvos reikalus ir tinkamą
laisvojo pasaulio opiniją tuo klausimu for
muoti. Mažesnis PLB valdybos dėmesys
būtų skiriamas Washingtonui, nes ten sėk
mingai lankosi JAV LB institucijų atsto
vai. VLIKais ir kitos lietuvių politinės ar
kitokios organizacijos.

niimo sąjungos pirmininkė Gabija Juoza
pavičiūtė. Natūralu', kad tokia nauja val
dyba padėtų pirmininkei Juozapavičiūtei
ir jaunimui siekti prasmingų lietuviškų
tikslų. Lietuviškame jaunime yra mūsų iš
eivijos ateitis.“
Į Lietuvių Bendruomenės ateitį inž. V.
Kamantas žiūri optimistiškai ir realiai
Lietuvių 'skaičiui laisvajame pasaulyje
mažėjant, 'jis sako:
„Mums yra brangus kiekvienas lietuvis.
Vaisi esame vienos lietuviškos šeimos na
riai. Reikia stiprinti lietuvišką švietimą,
stipriau remti ir palaikyti religines, kul
tūrines, jaunimo savišalpos, profesines ir
kitokias lietuvių organizacijas bei draugi
jas, remti spaudą, laikraščius ir radiją.
Ypač reikia remti ir visokiais būdais pa
laikyti lietuvių jaunimo organizacijas,
kaip ateitininkus, skautus, neo-li-thuanus
ir kitus, iš 'kurių eilių atėjo ir ateis di
džiausi ir geriausi 'bendruomeninio darbo
darbininkai ir vadovai.
Tautiniam išsilaikymui reikia mūsų visų
tikėjimo, pasitikėjimo, meilės, pasiaukoji
mo ir planingo bei nuolatinio kasdieninio
darbo.“
Tikimės, kad inž. V. Kamantas, daugelį
metų dirbęs visuomeninį darbą, sugebės
uždegti pasitikėjimo ir meilės jausmu vi
sus tuos, kurie Lgšiol kritiškai žiūrėjo į
Liet. Bendruomenės veiklą ar stovėjo nuo
šaliai. Linkime jam ir jo vadovaujamai
PLB Valdybai jų darbuose didžiausios sėk
mės.
GRAŽŪS ŽODŽIAI AMERIKAI IR
LAISVEI JOJE

„Bet, nepaisant visų tų šio krašto silp
nybių ir nelogiškumų, nepaisant, kad vie
na ranka statoma, o kita graiunama, ne
paisant įvairių norų sugriauti Ameriką
saugančias ČIA ir FBI institucijas, nepai
sant įvairių nepajėgumų išlaikyti dolerį
stiprų, kaip ligi šiol, Amerika lieka vis
tiek geriausias kraštas ne tik žmogui gy
venti, bet ir geriausia platforma darbuotis
už pavergtų tautų laisvę. Suprantama, ne
labai J. A. Valstybėms patinka ta mūsų
veikla ir nuolatinis prašymas padėti išlais
vinti Baltijos valstybes, bet vargu ar kur
kitur rasime tokiai veiklai geresnes sąly
gas. Nepaisant visų prieštaravimų šis
kraštas yra geriausias gyventi, nenuosta
bu, kad visi į jį ir veržiasi. Ir tad ne tik to
dėl, kad čia yra laisvė“, rašo Al. B. „Drau
go“ vedamajame.
SVEIKINIMAS

Šeštosios Tautinės Skautų stovyklos va
dovybė, T. S. viršininkė v. s. L. Milufcienė
ir kiti, atsiuntė visos vadovybės pasirašy
tą sveikinimą „E. L.“ skaitytojams. „Lie
tuviškos skautijos 60 metų sukakties pro
ga sveikina Jus, linkėdama darbingų me
tų kurti savo ir mūsų Tautos laimingesnę
ateitį“.

Popiežių Joną Pauliu išrinkus

PA S A I I Y.H'
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Kai rugpiūčio 26, pačią pirmąją kardi
nolų konkliavos dieną, .po trečiojo balsa
vimo šviesių ir tamsių dūmų kamuoliai! vė
linosi prie šv. Petro ir Povilo bazilikos,
nustebę žmonės galvojo, ką tai galėtų
reikšti.
Po geros valandos bazilikos balkono
stiklinės durys atsivėrė ir kardinolas Felici sušuko: „Pranešu jums džiaugsmingą
žinią: turime popiežių!“ Netrukus džiūgau
janti žmonių minia pamatė balta popiežiš
ka sutana apsivilkusį 65 metų Venecijos
patrijarką kard. Albiną Luciani, pasirin
kusį Jono Pauliaus I vaidą.
Naujojo popiežiaus šypsena, juokas, iš
tiestos sveikinimo rankos ir atviri, nuošir
dūs žodžiai žavėjo plojančią minią, kuri
tuojau jį pavadino džiaugsmingu, laimin
gu popiežiumi. Visi buvo pasiilgę žmogiš
kos (šypsenos ir draugiškumo.
„Aš neturiu popiežiaus Jono širdies nei
popiežiaus Pauliaus kultūrinio pasirengi
mo, bet dabar užimu jų vietą ir turiu tarn-autiii Bažnyčiai“, kalbėjo naujasis popie
žius. „Vakar rytą įžengiau į Sikstinę kop
lyčią 'šaltai balsuoti. Neįsivaizdavau to,
kais galėjo atsitikti“. Tuo metu, kai supra
tęs, kas 'atsitikę, jo kaimynai kardinolai
kėlę jo drąsą: „Jei Viešpats skiria tau už
davinį, Jis suteiks malonių ir gabumų jį
įvykdyti!“
Atsiminęs, kad popiežius Jonas pakėlė
jį vyskupu, o popiežius Paulius kardino
lu, nutaręs pasirinkti jų abiejų vardus.
Paprašęs melstis už jį ir Bažnyčią, popie
žius Jonas Paulius I pirmąkart palaimino
miestą ir pasaulį.

Londone leidžiamas anglų kalba „EastWest Digest“ žurnalas 1978 m. birželio
mėn. numeryje ištisai atspausdino Lietu
vos Nacionalinio Liaudies Fronto deklara
ciją tš 30. 4. 78, kurią slaptu keliu buvo
2 —gavusi „E. L.“ redakcija. Deklaracijos ver
timas į anglų kalbą buvo išsiuntinėtais kai
Naujasis popiežius gimė šiaurinės Itali
kuriems britų laikraščiams.
jos kalnuotame Canale D‘ Agordo kaime
lyje. Jo tėvas Giovanni — mūrininkas ir
IŠLEIDO Į LAIDOTUVES
kalvis, socialistinių pažiūrų darbininkais —
ieškojo darbo Šveicarijoje, vėliau Argen
Kaip praneša „Soviet News“ (ruigp. 22 tinoje. Minus pirmajai žmonai, su kuria
d.), į popiežiaus Pauliaus VI laidotuves iš -susilaukė dviejų vaikų, vedė antrą, su ku
Lietuvos buvo nuvykę 3 dvasiškiai: vys ria turėjo -tris: dabartinį popiežių Albiną,
kupas dlr. Juozais Matulaitis-Labukas, vys buvusį mokytoją Eduardą ir Niną.
kupas dr. Romualdas Krikščiūnas dlr kun.
Mokykloje buvęs guvus ir gyvas. Kantą,
Jonas Žemaitis. Delegacijoje taip pat da I k-aii mokytoja nesugrąžinusi jam knygos,
lyvavo Maskvos šv. Liudviko parapijos pavadinęs ją vagilka-. Baigęs Feltre kun.
klebonas Ikun. Stąsys Mažeika ir Latvijos seminariją, 1935 m. buvo įšventintais kuni
katalikų vysk. V. Zondiaks bei kun. I. Upe- gu ir tęsė studijas Romos gregorianiškiame
nieks.
universitete. Padirbėjęs vikaru gimtinėje,

mokė Agordo -technikos institute, vėliau
Belluno kun. seminarijoje, o 1948 m. buvo
paskirtas vyskupijos generaliniu vikaru.
Po ketvertų metų konsekruotas Vittorio
Veneto vyskupu ir daug dėmesio kreipęs į
darbininkų gyvenimo sąlygas, 1969 m. bu
vo paskirtas Venecijos arkivyskupu. Pau
liaus VI pakeltas kardinolu ir Venecijos
patrijarku, užsisėdęs ant dviračio ne kar
tą lankė mokyklas bei darbo įmones.
Ilgą laiką sėkmingai dirbęs savo arki
vyskupijoje, Jonas Pauliaus I neturėjo
progos pažinti Vatikano Kurijos, Bažny
čios administracijos ar diplomatinio dar
bo eigos. Tačiau tai, be abejo, netrukdys
jo pasaulinės sielovados misijai.
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Besišypsančio popiežiaus Jono Pauliaus
I pečius užgulė sunkus modernių laikų.katal. Bažnyčios kryžius. Dabarties reformų
laikotarpyje jis. be abejo, norės atbaigti
konsolidacijos misiją, peržvelgdamas pirrnatakų veiklą, Vatikano Susirinkimo nu
tarimus ir įvairiaspalvius reformų pada
rinius.
Kaip kardinolai 'spėja, Jonais Paulius I
tęs gražiai įsibėgėjusį ekumeninės misijos
planą, nes krikščionybė reikalauja pašvęs
ti visas jėgas „tam, kas būtina glaudesnei
unijai1.
Svarbiausia, jam pirmoje eilėje rūpės
tikra evangelinė dvasią, meilės įprasmintia sielovada, nes tiems, kurie maginas! li
beraline teologija, pasak jo, „išganymas
reiškia tik 'atsipalaiduoti nuo socialinių
negerovių“: kai kunigas skelbia 'socialines
ir politines laisves, „jis apleidžia .atskiro
asmens -išganymą ir tesirūpina tik visuo
mene“.
Atsidūręs Kristaus vietininko soste, Jo
nas Paulius I, be abejo, sieks dar didesnės
Bažnyčios vienybės, sutarimo ir veiksmin
gos misijos. Kaip k-aii kas yra prasitaręs,
daugybė meldžiasi, kad daugiau būtų mąs
toma -apie būsimą, o ne apie trečiąjį pa
saulį. Pažymėtina, kad naujasis popiežius
gemai pažįsta komunizmą ir nuvokia jo
siųstus.
Viešpats pavedė naujam popiežiui dide
lius uždavinius. Reikia tikėtis, jam bus su
teikta malonių ir gabumų sėkmingai vai
ruoti šv. Petro laivą įsiaudrinusiose mo
dernizmo bangose.
J. Kuzmickis

ĮTARIAMŲ PAREIGŪNŲ TARDYMAS

Rumunijos pareigūnas lon Pacepa, kuris
prieš mėnesį lankėsi Koelne ir vėliau atsi
rado Amerikoje, suteikė JAV-bių žvalgy
bai žinių apie šnipus, kurie dirba sovietų
naudai.
Pastaruoju laiku lon Pacepa pasakė
JAV žvalgybai, kad vienas aukštas parei
gūnas Vokietijos soc. demokratų partijoje
'šnipinėja priešo naudai. Vėliau paaiškėjo,
kad kalba eina apie J. Broudtre-Groegerį,
kuris yra aukšto partijos pareigūno Egon
Bahro 'asmeninis padėjėjas. Reikalas yna
skubiai tiriamas.
Įtarimas taip pat ir parlamento atstovas
Uwe Holtz, sdp, suteikęs slaptų informaci
jų Rumunijai.
BUSIMOJI SOVIETINĖ UPĖ, KURI
GĄSDINA KLIMATOLOGUS

Sov. Sąjungoje buvo sudarytas planas
tą vandenį, kuris subėga į Žiemių ledjūrį,
surinkti visą į naują milžinišką dirbtinę
upę ir daugiausia jo nukreipti į Kazachs
tano plotus laukams drėkinti. Dėl tokio
projekto išsigandę pradėjo šaukti ne tik
Vakarų, bet ir sovietiniai klimatologai, ir
kuriam laikui viskas nutilo. Manyta, kad
to projekto jau atsisakyta. Tačiau dabar
jau sudaryta atatinkama organizacija, ku
ri turės pasirūpinti, kad būtų iškastas di
džiulis 1.500 mylių ilgio kanalas, kuriuo
bėgs apie 4-5 kartus tiek vandens, 'kiek
Britanijos Temze. Netrukus bus pradėta
kasti, o baigti suplanuota apie 1990-1995
m.
Pagal ankstyvesniuosius planus kanalo
pajėgumas žadėjo būti tikrai didingas. Da
bar jis jau šiek tiek nebe toks įspūdingas
žada būti. Tačiau klimatologai sako, kad
jis .gali būti katastrofiškas mūsų žemei.
Vakarų Europa galinti atsidurti amžinuo
se rūkuose. Didesni pesimistai sako, kad
ištisi plotai dirbamosios žemės gali pa
virsti dykumomis. Dabar iš upių į Žiemių
ledjūrį 'subėgąs gėlas vanduo sudaro tokį
sluoksnį, kuris leidžia susidaryti ledui. O
jeigu nebus to gėlo vandens, tai pradės
tirpti ledynai. Temperatūra gali pakilti
apie 25 laipsnius, vadinas, žiemos gal dar
šiokios tokios būtų Sibire, bet jau beveik
niekur kitur. O -jeigu vasarą prie dabarti
nės temperatūros dar pridėsime apie 25
laipsnius, Sachara bus daug kur.
Visų tragiškų galimybių kol kas, aišku,
nė klimatologai dar nepajėgia numatyti,
bet didelę grėsmę vistiek jie jau prana
šauja.

Sefitifnfos DIENOS
— KGB saugumo organai Maskvoje kas
dien kviečia Francį Crawford, Amerikos
firmos International Harvester Co. atsto
vą, tardymui. Pareigūnai perspėjo jį, kad
netrukus jo byla bus svarstoma teisme. Jis
yra kaltinamas nusižengimu valiutos nuo
statams.
— Nežinomi asmenys Pribrame, netoli
Prahos, susprogdino Klemento Gottwaldo,
Čekoslovakijos pirmojo komunistinio pre
zidento, paminklą.
— JAV kongreso delegacija, grįžusi iš
Vietnamo, pasakė, kad įto krašto komunis
tinė vyriausybė nori užmegzti normalius
santykius su Amerika.
— Vietnamo 'kariniai daliniai peržengė
Kinijos sieną ir apsikasė svetimoje terito
rijoje.
— Kiambodija sako, kad Sov. Sąjunga
kišasi į jos vidaus reikalus. Phnom Phen
radijas apkaltino Rusiją, kad ji yra impe
rialistinė valstybė -ir nesupranta, kad ma
žas 'kraštais gali būti nepriklausomas. „Bū
dama' imperialistinė valstybė, ji pavertė
Vietnamą savo satelitu ir mano, kad gali
tą patį padaryti su kitais 'kraštais“, — sa
ko Kambodiijos radijas.
— Tradicinis negrų festivalis rugpiūčio
27-28 d. d. Londone, Notting Hill rajone,
šiais metais praėjo be didelių riaušių. Bu
vo sužeista tik 28 policininkai. Festivalio
dalyviai padarė tik 44 nusikaltimus, už ku
riuos 51 asmuo turės atsakyti teisme.
— Čekoslovakijos teismas nuteisė dar
du disidentus — Čarterio 77 sąjūdžio na
rius už straipsnių iš Vakarų spaudos pla
tinimą. Ivan Manasek nuteistas 18 mėn. ir
Kobal — 12 įmėn. kalėjimo.
— Rytų Vokietijos gyventojas, skrisda
mas lenkų keleiviniu lėktuvu iš Varšuvos
į Rytų Berlyną, pagrobė lėktuvą ir priver
tė nusileisti Tempelhofo aerodrome, Vak.
Berlyne, kuris yra JAV karo aviacijos ži
nioje. Vokietis su žmona ir vaiku pasida
vė amerikiečiams. Kiti septyni keleiviai
paprašė leidimo pasilikti Vakaruose.
— Statistikos biuro daviniais, šiuo me
tu D. Britanijoje yra 'arti dviejų milijonų
spalvotų gyventojų.
— Vak. Berlyno valdžia, pasamdžiusi
lėktuvus, išsiuntė į Pakistaną 260 pakista
niečių, kurie nelegaliai apsigyveno Berly
ne, atėję iš Rytų Vokietijos.

■— Britų genetikas, prof. Alan Deak, ku
ris dirba Zuericho universitete, buvo įvel
tas į ginčą tarptautiniame genetikų kon
grese, šiuo metu vykstančiame Maskvoje.
Jife atkreipė kongreso dėmesį į dr. Serge
jų Kovalevą .kuris butvo Vilniuje nuteis
tas 7 metams. Prof. A. Deak bandė per
skaityti laišką kongresui, bet pirminin
kaujantis neleido. Tada, sesijai pasibai
gus, jis paaiškino kai kuriems kongreso
dalyviams laiško turinį.
— Hua Kuo-fengui viešint Irane, Tehe
rane buvo pasirašyta Kinijos-Irano kultū
rinių mainų sutartis.
— Norvegijos saloje Hopen, tolimoje
šiaurėje, rastas sudužęs Sovietų kairinis
lėktuvas ir trijų lakūnų lavonai. Manoma,
kad lėktuvas nukrito rugpiūčio 28 d. ir tu
rėjo 6-7 žmonių įgulą.
—■ Švedija pareiškė protestą dėl buv.
Švedijos pirmininko pavaduotojo Per Ahlmarko neįsileidimo į Lenkiją, kur jis bu
vo pakviestas vienos savaitės oficialiam
vizitui. Jam atvykus į Varšuvą, lenkų pa
reigūnai sužinojo, 'kad jį lydi du vertėjai,
buvę Lenkijos piliečiai, žydų kilmės. Pa
reigūnams atsisakius įleisti vertėjus, Per
Ahlmarkas iš Varšuvos aerodromo grįžo
atgal į Švediją.
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Tautos samprata
IR LIETUVIŲ TAUTOS INDIVIDUALYBĖ

Iš retkarčiais spaudoje pasirodančių vaikų auklėjimo būdą, svečiavimosi būdą,
pranešimų ar kronikos žinelių žinome, kad valgio kultūrą, pagarbą spausdintam žo
Čikagoje veikia toksai Pedagoginis litua džiui, tautos išmintį priežodžiuose ir pa
nistikos institutas, kad jį lanko norintieji tarlėse. Lietuvių kalbą jis iškelia kaip pa
lietuviškos Šviesos pasisemti merginos ir grindinį lietuvių tautos senumo liudinin
vaikinai, o atitinkamą kursą išėjusieji ką. Remdamasis įvairiais mokslininkais,
gauna diplomus, o paskui, tur būt, patys ieško lietuvių tautos gyvenvietės proistokur nors moko jaunesnius už save. Toli rės laikais. Paskiria visą knygos skyrių
nuo Čikagos gyvendami, maždaug tiek ir arkliui, jo įvesdinimui Europon ir arklinei
težinome, dėl to neturime didesnio supra kultūrai Pabaltijyje. Ypač įdomus skyrius
timo, nei kokie mokslai ten išeinami, nei apie Lietuvos ūkio dvilypumą — apie vy
kaip plačiai: ar giliai jais aprūpinami to riškus ir moteriškus darbus, apie tai, kad
vyro darbai susiję su arkliu, o moters su
instituto lankytojai.
Vienas atsitiktinai į Londoną patekęs kitais gyvuliais. Savo išvadas, kad tai se
leidinys meta šiokį tokį šviesos spindulėlį na tiesa, autorius paremia lietuvių liaudies
į tuos mokslus, kurie ten teikiami. Londo dainomis. Be kita ko, V. J. Bagdanavičius
ne kurį lanką viešėjęs kun. Vytautas Bag- yra plačiausiai žinomas kaip filosofas, ku
danavičius atvežė savo parašytą ir savo ris gilinasi į tautosaką, nebūtinai lietuviš
1977 m. išleistą veikalą Tautos samprata ką. ir joje ieško kultūrinių gelmių (jo
ir lietuvių tautos individualybė. Atspaus svariausi darbai yra knygos ..Kultūrinės
ta, tiesa, rotatorium (132 didelio formato gelmės pasakose“).
Knyga baigiama religinių lietuvių tau
puslapiai), ir tad, sakytume, liudytų, kad
leidykloms nebeįmanoma įpiršti, kas ne tos tradicijų aptarimu (laumių religija,
žada būti ypač populiaru ir pasiekti šiek žalčio religija, lietuviško Perkūno bruožai,
įtiek didesnį pirkėjų skaičių. Bet tasai dar vilkinė religija ir t. -L). Pažymėtina, kad
bas taip pat liudija, kokios šviesos gauna baigiamuosiuose skyriuose autorius suran
Čikagos Pedagoginio lituanistikos institu da progų dažniau savo teigimus pagrįsti
to klausytojai, nes šį veikalą sudaro kaip kaip tik tautosaka, taigi tos srities medžia
tik paskaitos, kurias kun. V. Bagdanavi ga, kuri jo labiausiai ištyrinėta.
Nemaža knygoje įdomių teigimų ir nau
čius skaitė tame institute. Vadinas, ten
dėstomi ne tik pagrindiniai dalykai (Lie jų. plačiau dar niekieno netyrinėtų hipo
tuvos istorija, lietuvių kalba ir literatūra tezių. Štai, rašydamas apie estų buvimą
ir t. t.), bet dar ir specialūs kursai, kaip Lietuvoje ,V. J. Bagdanavičius šitaip ban
šitais, kuriais pagilinamos pagrindinės da do ieškoti argumentų Kauno miesto vardui
išaiškinti:
lykų žinios.
„Man pačiam, bevartant F. J. WiederŠį veikalą sudaro dvi dalys. Pirmojoje
manno
estų-vokiečių kalbų žodyną, krito į
nagrinėjama tautos samprata. Kaip tautos
vertybės nurodomos kalba, kultūra, rasės akis, palyginti, daug estiškų žodžių, ku
vaidmuo kultūriniams skirtumams, tėvy riais galima išaiškinti Lietuvos vietovar
nė, valstybė, religija. Tautiškumo ir žmo džius. Paimkime, pvz., žodžio šaknį, kuri
gaus tobulybės klausimą svarstydamas, sudaro Kauno vardą, ir pažiūrėkime, kaip
autorius šitaip optimistiškai, lietuvio dva ji yra atstovaujama estų kalboje. Ir mes
sią keliančiais argumentais nusako, ką nustebsime, kiek daug atitikmenų ji turi
estų kalboje. „Kaunis“ estiškai reiškia
reiškia būti mažos tautos nariu:
„Gali kilti klausimas, kodėl vienos tau gražus. „Kaunis, kauni“ — gražiai. „Kautos yra didelės, kitos mažos. Tai yra įvai nistema“ — puolšti. „Kaunistus“ — puoši
rių istorinių aplinkybių ir apsisprend'imi] mas. „Kauni-stuze“ — puošimas. „Kaunilpadarinys. Tačiau mažos tautos žmogui daza“ — gražu, įtinkama, main priklauso.
nereikia šio klausimo imti perdaug tragiš „Kau-nakas, kaunaka“ — turi daug pupų.
kai. Jis neturi manyti, kad jis visais at „Kaun“ — turkiški pipirai. Pastebėjus to
žvilgiais stovi žemesnėje pozicijoje už di kią plačiai vartojamą žodžio Šaknį estų
delės tautos žmogų. Tiesa, jam sunkiau kalboje ir lietuvių kalboje nerandant kas
gauti pripažinimą pasaulyje, jis turi vis dieninės prasmės Kauno miesto vardui iš
mokytis naujų kalbų, kad galėtų išsivers aiškinti. kodėl nereikėtų jį keldinti iš estų
ti pasaulyje. Tačiau kaip tik tas jį padaro kalbos?“ Taigi, sakytume, kodėl? Tur būt,
ne kartą pranašesniu už didelės tautos todėl nereikėtų, kad dar būtina turėti kur
žmogų, kuris jaučiasi saugus savo tautinė kas stipresnių įrodymų. Pavartę savus lie
je kultūroje nuo pat savo vaikystės. Ma tuviškus žodynus, surastume žodžius „kau
žos tautos žmogus tuo tarpu yra priverstas nis“ (kova, mūšis, muštynės, peštynės), ir
vis būti mokiniu, lt. y. mokytis svetimų „kaunius“ (kas mušasi, kaunasi), ir ,fau
kalbų ir vis jaustis apsiausties būklėje, gi nus“ (kuris mėgsta muštis, kautis), ir
nantis nuo skendimo kitoje tautoje, šios veiksmažodi „kaunasi“.
Mūsiškėje enciklopedijoje dr. A. Salys,
dvi aplinkybės kaip tik ugdo dvi pagrindi
nes žmogiškąsias dorybes: išmintingumą be kita ko, rodo?, pakankame! išaiškina to
ir tvirtybę. Išmintingumą ugdo tuo būdu, Lietuvos slaunaus miesto vardo galimą kil
kad mažos tautos žmogus, nuolat būdamas mę. Bet ir V. J, Bagdan-avičiaus hipotezė
priverstas mokytis naujų kalbi] ir tuo bū kaip tokia gana įdomi, nors vargu ar susi
du pažinti naujas kultūras, pasidaro dau lauks tyrinėtojų entuziastų susidomėjimo.
(b. k.)
giau ne tik žinantis, bet ir suprantantis.
Jis pasidaro labiau pilnutinis žmogus, ne
LIETUVIŲ DAILININKŲ SPAUDA
gu vienos kultūros 'ar vienos kalbos žmo
New Yoiko lietuvių dailininkų sąjunga
gus, nors ši kalba būtų ir labai plati“.
Antrojoje dalyje autorius ieško lietuvių veikia jau daugiau kaip 25 metus, ir da
tautos individualybės, aptardamas lietuvių bar pirmą kartą išleido savo pirmininko
papročius — požiūrį į darbą, laisvalaikio dail. Jono Rūtenio redaguotą biuletenį
leidimą, dorines pažiūras, santykiavimo I „Paletė“, kuriame supažindinama su nabūdą, vyro ir žmonos santykius Šeimoje, ' rių veikla ir susirinkimų nutarimais.
J. Hašekas

Nelaimingas atsitikimas su konjaku
(ištrauka iš „Šauniojo kareivio Šveiko“)
Jis staiga pradėjo jausti pasibiaurėjimą
viskuo, ir visa, ką jis šiuo metu norėjo,
tai pasigerti ir pamiršti savo širdgėlą.
— Klausyk, Šveikai, — tarė jis, — ar
tu kartais nežinai, kur galėtum sugriebti
butelį konjako? Aš kažkaip negerai jau
čiuos.
— Prašau, pone, leisti raportuoti, tai
bus dėl oro pasikeitimo. Nesistebėčiau,
kad tamsta dar blogiau jausies, kai pa
sieksim frontą. Juo toliau nueini nuo sa
vo pastovios karinės bazės, juo keisčiau
jautiesi. Bet jeigu tamsta, pone, nori, tai
aš latkliukinsiu tamstai šiek tiek konjako,
tik bijau, kad jie neišžygiuotų ir nepalik
tų manęs.
Leitenantas Lukašas užtikrino, kad jie
dar porą valandų nepajudės ir kad konja
kas pardavinėjamas už stoties. Kapitonas
Sagneris buvo ten nusiuntęs Matušicą, ir
tas parnešė butelį visiškai padoraus kon
jako už penkiolika -kronų. Tai še, va, pen
kiolika kronų, ir, Šveikai, eik ir niekam
nesakyk, kad tai yra leitenantpi Lukašui
ar kad jis siuntė, nes, tiesą sakant, taip
daryti neleidžiama.
— Nesirūpinkite, pone, — tarė Šveikas.—
Bus viskas gerai, nes man labai patinka
daryti tai, kas neleidžiama, ir aš esu bu
vęs įpainiotas į daugelį panašių dalykų,
net ir nežinodamas, kaip čia kas yra. Štai,
kartą, kai mes buvome barakuose Praho
je, mums buvo pasakyta, kad ne...
— Sulkinys! Žengte marš! — leitenantas
Lukaiša-s nutraukė jį.
Taigi Sveikas nuėjo už stoties, kartoda
mas sau visus pagrindinius savo ekspedi
cijos punktus. Konjakas turi būti geras,
dėl to jis pirma turi paragauti, o kadangi

tai daryti draudžiama, tai jis turi būti at
sargus.
Kai jis grįžosi eiti tolyn nuo platformos,
vėl susidūrė su leitenantu Dubu.
— Ko tu čia dabar valkiojiesi? — pa
klausė jis Šveiką. — Ar pažįsti mane?
— Prašau, pone, leist: raportuoti, — at
sakė Šveikas saliutuodamas. — Nenoriu
pažinti -tamstos iš blogosios pusės.
Leitenantą Dubą apėmė nesuvaldomas
pyktis, bet Šveikas tebestovėjo prieš jį
įžūlus, laikydamas ranką prie kepurės
snapelio, ir tęsė;
—• Prašau, pone, leisti raportuoti, kad aš
noriu pažinti tamstą tik iš gerosios pusės,
idant aš negalėčiau -trokšti, kad geriau bū
čiau ne gimęs, kaip tamsta neseniai sakei
man.
Dėl to begėdiško įžūlumo leitenantas
Dubas papurtė galvą, o ką jis galėjo, tai
dusdamas įsiutusiu balsu sušukti:
— Dink man iš akių, smirdžiau tu. Dar
tu išgirsi daugiau dėlei to.
Šveikas nuėjo už platformos, o leitenan
tas Dubas staiga sugalvojo pasekti jį. Už
stoties, tuojau prie kelio, stovėjo eilė pin
tinių, netvarkingai suverstų, o ant jų pri
dėliota vytelinių padėklų su visokiais ne
kaltai atrodančiais skanumynais, tarytum
jie būtų skirti pasivaikščioti išvestiems
mokinukams. Buvo ten aptrupėjusių cuk
rinių lazdučių, suvyniotų vaflių, daugybė
kažkokios rūgšties buteliukų, šen ten pa
dėta juodos duonos riekių su gabalais deš
ros, aiškiai matyti, kad arklinės. Bet pin
tinėse buvo pridėta visokiausios rūšies
degtinių, -mažų buteliukų konjako, romo,
džino ir kitokių alkoholinių gėrimų.
Pagriovyje prie kelio stovėjo būdelė, ku
rioje buvo atliekamos visos draudžiamų
jų gėrimų pirkimo-pardavimo operacijos.

Taip pavadintą A. Rinkūno straipsnį ve
damuoju atspausdino rugpjūčio 3 d. Kana
dos „Tėviškės Žiburiai“.
Autorius pirmiausia pateikia savo argu
mentus, dėl ko tą Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje jis vadina „mūsų“. Ogi dėl to,
kad ji vienintelė laisvojo pasaulio gimna
zija, kurios pagrindinė dėstomoji kalba yra
lietuvių; jos išlaikymas gerokai priklauso
nuo Amerikoje surenkamų aukų; į ją vis
daugiau mokinių atvyksta iš už Vokietijos
ribų; net ir vienas kitas mokytojas atva
žiuoja iš Amerikos. Tai straipsnio autorius
toliau ir rašo:
„Ir taip ne tik žodžiais, bet ir faktais tos
gimnazijos veikla išeina iš Vokietijos ribų,
tad ji ir yra pasidariusi visų mūsų įstai
ga. Dėl to visi ją remiame — moraliai ir
materialiai, bet kartu pradedame galvoti
ir apie šiokias tokias teises, kurios mums
priklausytų už gimnazijos rėmimą. Pirmo
ji ir neginčijama teisė būtų tiksliai ir ob
jektyviai žinoti, kas toje gimnazijoje da
rosi. štai, prieš porą metų nuskambėjo ir
mus visus blogai nuteikė gimnazijoje vy
kę ginčai dėl bendrabučių vedėjų. Tiek to,
ėjo-praėjo, sako, kad susitvarkė. Dabar
vėl nauja abejonių banga pakilo ryšium su
diskusijomis, vykusiomis tos gimnazijos
reikalu PLB seime. Prie šių diskusijų no
rime čia trumpai sustoti.
„Seime tuo reikalu kalbėjo du Vokieti
jos LB atstovai. Vienas, buvęs Sibiro ka
linys, pareiškė, kad Vasario 16 gimnazijo
je perdaug valios duodama okupantų ir jų
draugų įtakai. Suminėjo ir du konkrečius
pavyzdžius. Vienas — nesibaigianti painia
va su mokinių ekskursijomis į Lietuvą.
Jau praėjo laikas, kai kritikuodavome bet
kurį važiavimą į okupuotą kraštą, bet gim
nazijos mokinių ekskursijos mus įskaudi
na savo išskirtiniu pobūdžiu. Viena, jos or
ganizuojamos ir daugiau ar mažiau finan
suojamos per okupanto įstaigą — „Tėviš
kės“ draugiją. Antra, tų eksikursijų orga
nizavime vaodvauj'antį vaidmenį atlieka
gimnazijos mokytojas — vienas ar keli.
Kitais kaitinimas buvo tas, kad gimnazijo
je yra pilna okupuotos Lietuvos spaudos,
niekieno nekomentuojamos, ieškant „ob
jektyvios“ tiesos. Tuos kaltinimus bandė
paaiSkinti kitas Vokietijos LB atstovas,
sakydamas, kad dėl ekskursijų nei Vokie
tijos LB vadovybė, nei gimnazijos vadovy
bė nesančios kaltos, nes jos vyksta atosto
gų metu ir organizuojamos privačiai. Dėl
spaudos iš Lietuvos paaiškinimo nebuvo.
Šiaip ar taip, įspūdis liko miglotas, vienam
NEMUNAS AUDROJ

Šėlsta Nemunas įsiutęs,
Verčia bangą už bangos,
Lekia toliu baltos putos.
Bangos dūžta į krantus.

Juodos gelmės siaučia, ūžia,
Verda maišosi vanduo!
švilpia vėjas, bangų dūžiai
Lekia purslais ant krantų.
Šėlsta Nemunas įsiutęs,
Skuba, veržias iš krantų,
Ritas, verčias baltos putos
Virš nerimstančių bangų.

(Eilėraštis, gautas iš Lietuvos)
Kareiviai pirma susitardavo prie tų vy
telinių padėklų, o peisuotas žydas ištrauk
davo degtinę iš ipo nekaltai atrodančio pa
dėklo ir, pasikišęs po kaftanu, nunešdavo
į tą medinę būdelę, kur kareivis įsibruk
davo sau į kelnių kišenę ar užsilkišdavo už
milinės.
Tai į tą vietą Šveikas ir pasuko savo
žingsnius, o leitenantas Dubas, turįs talen
tą sekioti, žiūrėjo, ką jis įdaro.
Šveikas išbandė laimę prie pačios pir
mosios pintinės. Pirmiausia jis pasirinko
saldainių, už kuriuos apmokėjo, ir įsikišo
juos kišenėn, o peisuotiaisis džentelmenas
tuo tarpu vokiškai jam pašnibždėjo:
— Aš turiu, kareiviuk, ir degtinės.
Jie susitarė, ir Šveikas nuėjo į būdelę,
bet nemokėjo pinigų, kol peisuotas džen
telmenas neatidarė butelio ir Šveikas ne
paragavo skysčio. Tačiau jis buvo paten
kintas konjaku, pasikišo butelį po miline
ir nuėjo atgal į stotį.
— Kur tu buvai, sm-irdžia-u tu? — pa
klausė leitenantais Dubas, sustojęs prieky
je, kai jis jau ruošėsi žengti į platformą.
— Prašau, pone, leisti raportuoti, buvau
atėjęs nusipirkti šiek -tiek saldainių.
Šveikas panėrė ranką į kišenę ir išgrie
bė saują nešvarių, apdulkėjusių saldainių.
— Nežinau, pone, ar bandysi valgyti. Aš
jau ragavau. Neblogi. Turi tokį gerą, kaž
kokį juokingą skonį, pone, lyg aviečių uo
gienės.
Iš po Šveiko milinės veržėsi j paviršių
butelio linijos.
Leitenantas Dubas perbraukė rankomis
Šveiko milinę.
— Ką tu -ten turi, smirdžiau tu? Išimk.
Šveikas ištraukė butelį su aiškiai mato
mu užrašu: „Konjakas“ ir pilną gelsvo
skysčio.
— Prašau, pone, leisti raportuoti, — at
sakė Šveikas, visiškai nerodydamas išgąs
čio, — prileidau truputį .vandens į tuščią
konjako butelį. Mane dar vis biauriai tebetroškina nuo to mėsos šutinio, kurį va
kar valgėm. Matote, pone, vanduo iš tos

SŪNŪS EINA TĖVO PĖDOMIS

Algirdą Landsbergį pažįstame kaip ša
kotą rašto žmogų.
Pasirodo, ir jo sūnus Paulius įnikęs į
raštą, tik jau nebe lietuvišką, o anglišką.
Jis kurį laiką yra dirbęs JAV jaunųjų so
ČIKAGOS AUKŠTESNIOSIOS
cialdemokratų sekretorium. O JAV social
LITUANISTINĖS MOKYKLOS
demokratų leidžiamojo laikraščio „New
ABITURIENTAI
America“ gegužės mėn. numeryje atspaus
šįmet tą mokyklą baigė ir atestatus ga dinta jo parašyta didžiulė knygos „Worlds
of Pain: Life in the Working Class Family“
vo 28 abiturientai.
Ši laida buvo jau dvidešimt septintoji. (veikalo autorė — Lilian Breslow Rubin),
Iš viso tą mokyklą yra baigę per 27 metus bin).
847.
Lietuviai mokyklą remia aukomis. Vien
šiais metais 54 aukotojai sudėjo tokią su PROF. DR. BALDAUFIENĖS NAMUOSE
mą, kuri įgalino išleisti „Lietuvių literatū
BAVARIJOS KAIMELYJE
ros“ vadovėlį. Dabar jau renkamos aukos
kitos klasės vadovėliui leisti.
„Draugas“ pradėjo spausdinti savo ben
dradarbės Stasės Semėnienės įspūdžius iš
RAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ TEATRO kelionės po Bavariją, Tirolį ir Šveicariją.
ISTORIJĄ
Įspūdžiai ypač tuo įdomūs, kad jų autorė
keliaudama tuoj užmezgė ryšį su lietuviais
Sutelkęs didelį lietuvių teatro archyvą, ir apie juos rašo. Štai, būdama Miunchene,
New Yorke gyvenąs aktorius Vitalis Žu ji troško pasiklausyti Lilijos Šukytės dai
kauskas rašo Amerikos lietuvių teatro is navimo, bet, deja, netaiku pataikė, tai tu
toriją. kuri pradedama 1889 metais.
rėjo pasitenkinti tik plakatais su jos por
Taip pat jis yra jau bebaigiąs rašyti tretais. O vistiek toliau (ji rašo apie kitus
stambią Lietuvos teatro istoriją nuo seno lietuvius:
vės iki XIX amž. antrosios pusės,
„Muz. Alfredas Hermanas vyko į Bava
V. Žukauskas jau antri metai New Yor- rijos kaimą parsivežti savo žmoną bavarę,
ko universitete dėsto lietuvių kalbą — tu studijuojančią lietuvių kalbą pas prof. dr.
ri du kursus, pradinį ir pažengusių. Pava Liuciją Jurgutytę-Baldaufienę. Pasiūlė čia
sario semestre turėjo dvylika studentų, rašančiai taipgi pasižvalgyti po Bava
tarp jų airį, daną, austrą ir lenką.
rijos apylinkes. Kurgi ne? Ir laki vaizduo
Nuo rudens lietuvių kalbos pradinį kur tė jau pradėjo atkurti užmiesčio grožybes.
są jis dėstys ir Bridgeporto universitete
„Paliekam vaišingus Hermanų namus
(Connecticut valst.).
Miuncheno priemiesty, su žydinčiu darže
liu, marmuro laiptais ir jųjų jaune, dukra
HENRIKO PETRAUSKO PASIEKIMAI Violeta, savo gražų balsą lavinančią ir be
1965 m. iš Britanijos atvykęs į Austra siruošiančią dainininkės profesijai.
„Lekiam lengva -mašina rugsėjo saulės
lijos Melboumą, H. Petrauskas nuėjo dirb
ti pašto tarnybon. Norėdamas šio to dau nušviestais laukais, pro šalį prašvilpia
giau pasiekti, lankė įvairius kursus, mokė balkšvi, švarūs, dailūs kaimeliai, apsupti
si ir neseniai buvo paskirtas Melbourne sodų ir gėlių darželių, visad kaip Lietuvo
centrinio pašto administracijos skyriaus je. Vienur kitur kaimo aikšttėje išdailintas
viršininku, kurio žinoję dirba 1.300 tar stulpas — „Maibaum“ traukia dėmesį, o
visur nuo palangių, balkonų, išpaišytam
nautojų.
namų sienom drimba kekėmis didžiulės
palergonijos, kaip saujos raudonų žarijų.
„Prof. dr. L. Baidlaufienė, prof. dr. Artū
dalykui tik esant aiškiam, kad nei Vokie
ro
ir prof. Vytauto Jurgučių sesuo, gyvena
tijos LB. nei gimnazijos vadovybė, nei už
gimnazijos darbą atsakanti kuratorija jau Bavarijos kaimely, ant kalniuko, nuosta
daug metų nepajėgia to skaudulio paša biai gražioje vietoje, tiktai saivo tėviškėje
tegalėtų būti mieliau. Ji profesoriauja
linti.
„Iškilo seime ir kita įdomi mintis, ke Miuncheno (nuo 1955 m.) ir Salzburgo
liama, rodos, pirmą karią. Vasario 16 gim universitetuose (filologė — dėsto lietuvių
nazija buvo įsteigta Vokietijoje gyvenan kalbą). Profesorė, gyvenanti viena — prof,
čių lietuvių tėvų vaikams. Lietuvių skai dr. Edm. Baldaufo, germanistikos lekto
čiui Vokietijoje mažėjant, pradėta į ją riaus ir docento Vilniuje ir Kaune našlė
kviesti mokinius ir iš š. Amerikos bei ki — sodina prie stalo, nuo kurio garais Sklin
tų užjūrio kraštų. Tų mokinių skaičius vis da kvapni „Bohnenkaffee“, dar vis taip
didėja, ir šiuo metu jie jau sudaro apie aukštinama Vokietijoje, o šalia ir slyvų
trečdalį viso mokinių skaičiaus. Tai, be pyragas. Vaišingoji profesorė vaikšto po
abejonės, sveikintinas reiškinys su viena savo sodą, renka obuolius ir suverčia
sąlyga: tėvai ne tik turi gerai žinoti, kas mums į sterbles. O įjos didžiausias pasidi
gimnazijoje ir už jos ribų darosi, bet turė džiavimas — keturiomis sienomis knygo
tų turėti ir balsą gimnazijos reikalų spren mis nusietas kambarys. Išvykstame vežini
dimus darant. Tai iš esmės keistų gimna po egzempliorių jos išleistos (knygos „Lizijos administravimo struktūrą, nes šiuo taiuilsche Lyriik“, jos išversti mūsų poetų
metu kuratoriją sudaro, pagal tradiciją, kūriniai į vokiečių kalbą (duodami ir lie
Vokietijos lietuvių organizacijų atstovai“. tuvių originalai).
Seimas tuos dalykus padiskutavęs ir pa
„Besižavint profesorės palangėmis nulikęs, o straipsnio autorius galvotų, kad karusiom ugningom vešliom palergonijom,
baigti liktų pareiga naujajai PLB valdy jos studentė Diane ir sako:
bai. Taip pat jis galvotų, kad gal verta bū
,.— Bavarijoje pelergonijas laisto alum,
tų sudaryti komisiją, kuri bešališkai išsi už tat jos trykšta sveikata! —
aiškintų visus klausimus ir išvadas su re
— „Tikra tiesa, nejuokauju, — prideda,
komendacijomis paskelbtų, nes neaiški si kai mano nebyliose akyse išskaito ne tik
nustebimą, bett ir abejojimą“.
tuacija tik kenkia gimnazijai.

pasaulyje

pompos truputį geltonas. Manau, kad čia
toks vanduo, kuris turi geležies. Toksai
vanduo labai sveikas ir gera gerti.
— Jeigu tu taip trokšti, kaip sakai, Švei
kai, — tarė leitenantas Dubas, nutaisęs
velnišką šypseną. — tai gerk, gerai pasiurbk .Išgerk visą iš karto.
Leitenantui Dubui patiko, kad jam seka
si didinti -agoniją. Jis galvojo, kad paga
liau prirėmė Šveiką prie sienos. Jis spėlio
jo, kad Šveikas nugers kelis gurkšnius ir
pasiduos, o tada jis, leitenantas Dubas,
triumfuos ir sakys: „Duok man tą butelį
ir leisk atsigerti. Aš irgi esu ištroškęs“. Ir
linksmėd-amas jis vaizdavosi sau. kaip su
mišęs Šveikas pradės jaudintis ir kaip
paskui atsidurs bėdoje.
Šveikas atkimšo butelį, prisidėjo prie
lūpų, ir gurkšnis po gurkšnio viskas dingo
jo gerklėje. Leitenantas Dubas neteko ža
do. Jam žiūrint Šveikas išgėrė visą bute
lį net nenusipurtęs. Tuščią butelį jis nu
sviedė į tvenkinį kitapus kelio, nusispiovė
ir prabilo, tartum būtų išgėręs butelį li
monado:
— Prašau, pone, leisti raportuoti, tas
vanduo iš tikro turi kažkokį geležies sko
nį. Pažinojau -tokį vyruką, kuris laikė ba
rą prie Prahos, ir jis, būdavo, vasarą at
važiuojantiems ekskursantams padaro to
kį gėrimą, kuris turi geležies skonį, o jis
mesdavo į šulinį senas pasagas.
— Aš tau parodysiu pasagas, laukini tu!
Eik ir parodyk man tą šulinį, iš kurio tu
prisileidai vandens.
— O čia už kelių žingsnių, pone, ten už
tos -medinės lūšnos.
— Eik priekyje, smirdžiau tu, tai aš ma
tysiu. ar tavo žingsnis tiesus.
— Iš -tikro labai įdomu. — galvojo leite
nantas Dubas. — Kaip sau nori, tam niek
šeliui, atrodo, niekas neatsitiko.
Šveikas nuėjo į priekį, atsiduodamas
Dievo valiai. Jis turėjo kažkokį nujauti
mą, kad už tos lūšnos turi būti šulinys, ir
visiškai nenustebo, kad rado. Buvo iš tie

sų ir pompa, ir kai jie priėjo, Šveikas
trūktelėjo rankeną aukštyn, žemyn, ir -nu
tekėjo šiek tiek gelsvo vandens, tai Švei
kas jau visu rimtumu pranešė:
— štai šičia, pone, vanduo, kuris atsi
duoda geležim.
Tuo metu priėjo tasai ipeiisuotasis vyras,
dabar jau labai išsigandęs, ir Šveikas vo
kiečių kalba paliepė jam, kad atneštų -stik
linę, nes leitenantas nori atsigerti.
Leitenant-as Dubas pasijuto toks -apstul
bęs, -kad išgėrė visą stiklinę to vandens,
kuris paliko jam burnoje arklio šlapimo ir
skysto mėšlo -skonį, ir, visiškai pritrenktas
dėl to, įkas jam atsitiko, padavė peisuotaj-am žydui penkių kronų ba-nknotą, o atsi
gręžęs į Šveiką, tarė:
— Ko tu čia dabar slampinėji? Eik, kur
tavo vieta.
Po penketo minučių Šveikas pasirodė
prie štabo vežimo ir slaptai pamojavo lei
tenantui Lukašud, kad išeitų. Tada jis tarė
jam:
— Prašau, pone, leisti raportuoti, kad
po penketo, o daugiausia tai po -dešimties
minučių aš tįsosiu kaip ponas, bet einu at
sigulti į savo sunkvežimį, tai gal tamsta,
pone, būsi toks geras trejetą valandų ne
šaukti manęs ir neduoti man jokių įsaky
mų, -kol aš viską išmiegosiu. Nieko bloga
man neatsitiko, -tik mane sučiupo leitenan
tas Dubas, ir aš jam saikiau, kad ten van
duo, tai turėjau išgerti prie jo visą butelį
konjako, idant {rodyčiau, kad vanduo. Nie
ko bloga neatsitiko, pone; aš nieko neišda
viau, kaip man ir buvot sakęs, visą laiką
tvardži-ausi, o dabar prašau, pone, leisti
raportuoti, kad jau j-aučiu, jog mano kojos
pradeda svyruoti. Žinoma, pone, aš pajė
giu pakelti, nes kai buvau su Kacu...
— Eik sau šalim, parše tu! — sušuko lei
tenantas Lukašas, bet iš tikro jis nebuvo
piktas ant Šveiko. Kita vertus, jo neapy
kanta leitenantui Dubui buvo dabar jau
šimtu procentu didesnė negu ligi šiol.

Dveji metai Leningrade
Piktas atsakymas

šiurkščiausiais žodžiais, kokie tada pa
kliuvo man, pasakiau j aim, kad jis ir jo
merginos eitų ir šoktų j Nevos upę, dar ir
nuo aukšto tilto, nes kas man rūpėjo, tai
gyvam grįžti namo.
Valdžiai užteko 20 minučių suorganizuo
ti galimiems spąstams ir sudaryti kompro
mituojančiai padėčiai, kuri niekais pavers
tų visą padangos įvykį.
Netrukus po to mano žmona Charlotte,
k-uni dirbo JAV generaliniame konsulate
Leningrade, buvo pusantros valandos prieš
jos norą išvažinėta po miestą taksio 'šofe
rio, kuris pagaliau nugabeno ją į akliną
gatvę miesto uosto rajone ir tarė puikia
anglų kalba:
— Na?
— Kas na? — paklausė ji. šofenis išjun
gė motorą ir spoksojo į ją šypsodamasis
kokią minutę, ilgą laiką, jeigu nežinai, ar
jis nori iiišprievartauti tave, užmušti ar tik
pasijuokta iš tavęs.
Kaip paaiškėjo, tas (šoferis, iškviestas
JAV generaliniame konsulate dirbančio
sovietinio telefonisto, norėjo tik truputį
pasilinksminti. Jis dar išvežiojo mano
žmoną po Leningradą kitas 45 minutes ir
tada išlaipino prie jos namų.
Ji apmokėjo jam Leningrado žemėlapiu.
Jis tik nusišypsojo ir nuvažiavo sau. Tik
ras sovietinis taksistas būtų didžiausią
pragarą sukėlęs, kad jam nesumoka pini
gais ar kokiu nors tinkamu pakaitalu, kaip
pora paketų kramtomosios gumos.
Ne mes vieni buvome tokie, kuriuos per
sekioja sovietinio saugumo pareigūnai.
Kai žurnalistai būna linkę viešai protes
tuoti, pasijutę, kad su jais blogai elgiama
si nedraugiškuose kraštuose, taii diploma
tiniai protestai paprastai reiškiami su kuo
mažiausia viešumos. Kol dirbau Leningra
de, mano automobilio padangos buvo su
pjaustytos septynis kartus, -beit tad dar ne
palyginsi tu tuo. ką yra patyrę kai kuirie
Vakarų diplomatai.
Pavyzdžiai

Štai keletas pavyzdžių:
Vakarų Vokietijos generalinis konsulas
Dieter Boden, kuris baigdamas vykdyti su
savo pareigomis susijusią kelionę, turėjo
pravažiuoti automobiliu Suomiją, prieš iš
keliaudamas tądien žiūri — visos keturios
padangos supiaustytos. Laimei, Vakarų
vokiečiai buvo kaip tik gavę padangų siun
tą, ir Bodenais galėjo numatytą kelionę
pradėti.
Praleidęs savaitgalį konsulato vasarna
myje, JAV diplomatas grįžo į savo butą ir
rado apitriaurotą kilimą koridoriuje, kaip
įrodymą, kad vistiek, kokiu užrakta tu už
taisytum savo priekines duris, o „jie“ vistiiėk įeis.
Grįžęs vieną vakarą namo, nerūkantis
JAV diplomatas rado savo tualetą pilną
nuorūkų.
Vakarietis konsulato valdininkais turėjo
išmesti lauk savo 'automobilį, nes jo gazo
lino tankas buvo -privarytas cukraus.
JAV konsulato pareigūnas turėjo muš
tynėmis prasiveržti pro KGB samdinius,
kurie norėjo įmesti jį į vieną tų daugelio
Leningrado kanalų.
Tai yra 260 -milijonų gyventojų tauta,
kuriai, kaip didžiuojamasi naujojoje Brež
nevo konstitucijoje, teikiama įvairių as
mens laisvių, bet tik tol, kol tas asmuo ro
do ištikimybę socializmui. Kitaip sakant,
žmogus lengvai gali būti pakaltintas ir nu
teistas ilgiems metams kalėti tų kengūriškų „liaudies teismų“ net ir už menkiausią
komunistų partijos kritiką.
Tie patys dėsniai galioja ir dėl religinių
įsitikinimų. Kai po 1917 m. revoliucijos
atėjo į valdžią Leminas, jis ‘atskyrė bažny
čią nuo valstybės, bet tas atskyrimas ne
buvo toks paprastas dalykais.
Pažeminimas

Iki šios dienos leidžiama ateistų sąjū
džiams žeminti ir pulti religiją, o Bažny
čios yra bejėgės atsikirsti. Bažnyčioms ne
leidžiama organizuoti jokių socialinių ren
ginių, o kunigams ir klebonams uždrausta
skelbti savo mokslą, nes tai gali būti pa
laikyta religine propaganda, kuri savaime
laikoma antisovietine propaganda.
Religinės institucijos Sovietų Sąjungoje
yna prižiūrimos religijų tarybos, sudary
tos daugiausia iš ateistų, ir tai užtikrina,
kad parapijos veiks sovietų nustatyta
tvarka. Priėmime vienas tarybos narys pa
pasakojo man apie nuostabų rusų orto
doksų kunigą mažoje bažnytėlėje už Le
ningrado. Klausiau, kodėl jis laikomas to
kiu -pavyzdingu.
— Per tuos 30 savo kunigavimo metų jis
dar nėra pasakęs pamokslo, — atsakė man
tarybos narys.
Mano šeima ir aš sutarėme praeitų Ve
lykų metu apsilankyti vidunakčio mišių
metu rusų ortodoksų bažnyčioje, tačiau
kai mes atsidūrėme apie 100 -metrų nuo pa
stato, policininkais išdygo iš už kapo ir
pasakė, kad
vaikams
neleidžiama
eiti į bažnyčią — tik tiems, kurie yra
vyresni kaip 18. Paklausiau jį, kodėl taip
yra. Jis atsakė: „Toks -įstatymas. Mūsų vy
riausybė nenori religija užnuodyti vaikų
sąmonės“. Mes jam atsakėme, kad tai ne
jo reikalas, kadangi mes esame užsienie
čiai. Jį įtikinome tik tada, kai parodžiau
jam savo užsienio reikalų ministerijos iš
duotą žurnalisto liudijimą ir savo pasą,
tada jis nenorom praleido.
Antireliginė propaganda, kuri dominuo
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davo sovietinėje spaudoje, buvo sumažin
ta. Vietoj to religijos puolimai koncentruo
jami ties užsienio religinėmis Institucijo
mis, kurios siunčia į Sovietų Sąjungą biblijomii-s ir religiniais pamfletais ginkluotus
savo -kurjerius.
Kai Douirie jų sugaunami prie sienos ar
aerodromuose, bet nuostabiai didelis jų
skaičius praeina.
„Visada teisinga“

Smulki kritika atskirais atvejais būna
pakenčiama, bet tik ne stipresnis kaltini
mas komunistų partijai. Žemo rango par
tinis pareigūnas, siekdamas nusipelnyti
kažkokią malonę, pasikalbėjime sakė: „So
vietų komunistų partija visada buvo tei
singa, yra teisinga ir bus teisinga“.
Dėl to vidutinis rusas gali murmėti tik
tai dėl to, kad blogai patarnaujama par
duotuvėse ar restoranuose, dėl miesto
transporto netvarkos ar iširusio grindinio
gatvėse.
Tokios rūšies kritikos dažnai pasirodo
sovietiniuose laikraščiuose, bet sovietinis
redaktorius yra įsitikinęs, kad net tuos
skundų laiškus surašo laikraščio redakci
nis štabas, įsakytas miesto -tarybos, parti
nės organizacijos, kuri šiek įtiek panaši į
miesto tarybą.
„Jūs turite suprasti“, sako jis. „Mūsų
žmonės dar atsimena Stalino laikus, kai iš
viso jokia kritika būdavo nepakenčiama.
Jie dar vis tebebijo viešai pasakyti, ką
galvoja“.
Net ir šiandien rusai nežino, kur yra ta
plona linija tarp smulkios kritikos ir di
džiulio kriminalinio kaitinimo antisovietine propaganda — kaltinimo, kuris ilgiems
metams gali nuvesti į Sibiro darbo stovyk
las.
Užsieniečiams gyvenimas Sovietų Są
jungoje yra monotoniškas, nuobodus ir
žlugdantis žmogų. Negalima pasikalbėti su
rusais, kurie niekada nėra buvę išvažiavę
iš savo krašto ir kurie yra nuoširdžiai įsi
tikinę, kad tu iš jų juokiesi, kai įsakai, kad
Vakaruose bet kuriuo metų laiku įgali nu
sipirkti salotų galvą.
Mūsų šeimai buvo ypač sunku, kadangi
aš buvau vienintelis užsienio korespon
dentas Leningrade ir visą užsieniečių ben
druomenę sudarė 75 -asmenys — Vakarų
diplomatinio korpuso nariai ir verslinin
kai.
Maskvoje yra keli šimtai užsienio žurna
listų -ir visą užsieniečių bendruomenę su
daro apie 3.000.
BUS IR PEPSIKOLOS

A. Prakapas „Tiesoje“ rašo, kad Utenos
alaus kombinato gaminamam „Baltijos“
alui suteiktas „valstybinis kokybės ženk
las“, jo gaminamas „Žiigulinis“ pripažin
tas geriausiu Pabaltijyje. Dabar esanti su
remontuota ir paleista linija, kuri gamina
nealkoholinius gaivinamuosius gėrimus
„Apelsininis“ ir „Citrininis“.
Rugsėjo pabaigoje būsianti paleista- į
darbą linija, kuri gaminis „Buratiną“ ir įtonizubjiantį gėrimą „Baikalą“.
O kitų metų va-sarą būsianti pradėta ga
minti pepsikola!
MIESTŲ POŽEMINIAI TRAUKINIAI

Iš viso pasaulyje požeminius traukinius
turi 43 miestai.
Ilgiausią liniją požeminių traukinių tu
ri New Yorkas — 250 mylių. Antroji vieta
priklauso Londonui — 242 mylios. Pary
žius turi 232 mylias.

Skaitytojo, taikliai

„Valstiečių laikraščio“ korespondento
pranešimu, Ukmergės rajono „Draugystės“
Už tai dabar, nors ir pavėluotai, pirmyn kolūkyje Marcinkų šeimos pastangomis ir
PRITARIU IR REMIU
su pagalba ir parama -nuo komunistinio jėgomis buvo įkurtas „įdomus muziejus“,
kuriame „išdėlioti eksponatai — vyžos, ak
Petro Šimonio iškeltą mintį („E. L.“ Nr. „teisingumo“ kenčiantiems lietuviams.
meninės girnos, pjautuvai, vežimai, bylo
31) visiškai palaikau. Kaip ir jis, ir alš jau
V. Andruškevičius
jantys apie varganą mūsų tautos praeitį“.
seniai -pastebėjau, kad kiekvieno mūsų ki
šenėse turimieji ištekliai nutekinami ne į PARALELĖ SU „HOLOCAUST“ FILMU?
ŽEMDIRBIAMS APTARNAUTI, KAD
tuos kanalus, kur jie turėtų tekėti. Sakau,
SOTESNI SKUBĖTŲ DERLIŲ NUIMTI
mūsų tauta, o ypač žemaičiai, tai nei pra
Prisimenu: 1944 įmeitų rudenį, frontui
eity nebuvo, nei dabar nėra, nei ateity ne kuriam laikui sustojus ties Šiauliais, dalis
„Valstiečių laikraščio“ bendradarbė -aipbus abstinentai, bet tam tikrą nuošimtį sa mano ‘šeimos, besitraukdama į Vakarus, klausinėjo Lietuvos kooperatyvų sąjungos
vų išteklių lengvai galima nutekinti, anot apsistojo Skuode. Žemaitijoje. Vieną vaka pirmininką A. Jankauską, -kaip aptarnau
Šimonio, ir į „G. F.“, kuris bent šiek tiek rą pasibeldė į to 'apleisto namelio duris jami žemdirbiai derliaus nuėmimo metu.
pagelbės mūsų žmonėm-s, kurie kovoja dėl keletas vokiečių kariuomenės kareivių,
Pirmininkas -atsakė, kad Lietuvos žem
laisvės Lietuvoje.
ieškodami! nakvynės. Jauni dar vyrai, kal dirbius aptarnauja „1.500 kasdieninės pa
Pareiškiu-, kad aš, būdamas žemaitiškos ba vokiškai, bet ant švarko rankovės tu klausos prekių parduotuvių, 200 kioskų,
kilmės žmogus, jokiu būdu nepakęsiu, kad rėjo po prisiūtą estų tautinę vėliavėlę. 280 -autoparduotuvių. Jų darbo laikas der
mano žemaičių žaliasis kraštas būtų brai Mums lyg ir jaukiau pasidarė, ir aš pati, liaus nuėmimo -metu nustatomais taip, kad
domas iš rytų atskridusių pempiukų. Dėl tada dar gimnazistė, pranešu namiškiams, būtų kuo palankiausias dirbantiems lau
-to kiekvieną kovą prieš juos paremsiu ne jog „estukai“. Tai ir užklausom, -ar estai, kuose. Kolūkių, tarybinių ūkių valdovai
gaiva, ne krūtine, ne pečiais, bet savo tu ir iš kur jie čia dabar. Nusijuokė pora tų dažnai patys nustato jų teritorijoje esan
rimais, kad ir menkais, ištekliais. Pradžiai -uniformuotų ir atvirai -mums nustebusiems čiomis ip-andluotuvėms darbo laiką. Taip pat
siunčiu 5 įsvairus.
paaiškino ,jog jie gryni vokiečiai, -bert (tu griežtai derinami ir auto parduotuvių gra
V. Kukanauskas
rėję savo karinį dalinį Estijoje ir nešioją fikai, jų -atvykimo laikas, maršrutai. Atsi
estišką ženklą.
žvelgiant į darbų svarbą, auto parduotu
DAR APIE FONDUS
Dabalr, Skaitant apie „Holocaust“ filmą, vių vairuotojiai-pard-avėjai dirba praktiš
kur lietuviai (?) esą SS uniformoje, pa kai tiek, kiek tą ar kitą dieną reikalingos
Vokietijoje J. Glemžos vadovaujama vei galvojau, -ar tai nebus tokie pat „lietuviai“, jų paslaugos“.
klia „Labdara“, ipas mus galėtų operuoti kaip kad tie buvo „estai“?
Derliaus nuėmimo metui papildomai bu
„Parama“, bet ne pavadinime reikalas.
P.
vę paskirta 1.396 tonos mėsos, 136 tonos
Labai džiugu, kad pradėjome -bruzdėti,
dėšrų ir kitokių maisto produktų. Nuo der
busti iš miego. Štai, P. Širmonio ir K. Šo
liaus nuėmimo pradžios buvę .’suorganizuo
vos ‘balsai, aukos ir patarimai yra tikrai
ta 553 parodos-pardavimiai, iš jų 176 pra
puikus reiškinys. Tenka pridurti, kad mū
moninių prekių ir 272 konditerijos-kulinasų C. V-ba kiek pasyvi ‘tuo reikalu, gal už
rijos gaminių.
imta svarbiais darbais. Už tai pavieniai
jautresni (asmenys renka aukas ir rūpina
„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
si įsiusti į Amnesty Initemational .air kokią
GYDYTOJAI IR GYDYMO ĮSTAIGOS
Aš
į savo žmoną visą laiką kreipdavaukitą organizaciją, kad padėtų V. Petkui ir
PANEVĖŽYJE
si „jūs“, ‘bet tai nepamaišė mums išsiskir
kitiems lietuviams. Geras darbas, ‘bet toks
ti.
(Iš pokalbio)
pavienių -asmenų rinkimas -aukų ir siunti
Dabar, ikaip „Tiesoje“ raišo A. Čaikovs
mas jų yra tartum išblaškytas ir neturin
kis, Panevėžyje yra 345 gydytojai (nepri
tis svarumo darbas. Prie Sąjungos centro
KAŠKINAS, KURIS VILIOJO
išrinktas komitetas ar parinktas asmuo klausomybės laikais visoje apskrityje bu
MERGELIŲ ŠIRDIS IR PINIGUS
padėttų rinkliavas centralizuoti, o siun vę 44). O apie gydymo įstaigas rašoma:
„Vien per pastarąjį dešimtmetį mieste
čiant pagalbą ar paramą dlš Centro būtų
10 metų kalėti nuteistas Valentinais Ivaaiškiau matoma, -kam ir kaip geriau padė prie Nevėžio iškilo -suaugusiųjų ir vaikų novičius Kaškinas, kuris truputį daugiau
poliklinikos,
chirurginis
-korpusas,
kraujo
ti. -Paklaustas pavienis -aukų rinkėjas, ko
kaip per metus sugebėjo suvilioti daugiau
dėl nesiųstina per vietinį skyrių arba tie perpylimo skyrius, rekonstruota ir (išplės kaip štatą jaunų rusių ir, svarbiausiai, iš
siog C. V-bai, atsako, kad jokio patvarky ta stomatologinė poliklinika, šiemet ėmė vilioti iš jų pinigus — per tą laiką mote
mo ar -anlkietų tuo reikalu niekas <iš mūsų veikti naujas respublikinės ligoninės pa rys jam sunešė, žinoma, rubliais apie 8.000
statas“.
veiksnių nėra davęs.
svarų vertės pinigėlio.
Šis panamos reikala-s labai -suvėluotas,
Aukštas, gražiai nuaugęs, dailiai -apsi
GAISRAI IR JŲ PRIEŽASTYS
nes Lietuvoje -aukos gyvybėmis, krauju ir
rengęs, -tomis savo numatytoms -aukomis jis
kančiomis yra duodamos be sąlygų ir nuo
„Valstiečių laikraščio“
bendradarbis vis prisistatydavo karininku, dažniausiai
latos. Mes tuo tarpu dar vis prie alaus dai kalbėjosi dėl gaisrų ir jų priežasčių su vi majoru, o paskutiniuoju metu jau pakėlęs
nose tėvynę mylime. Tiesa, kad aukų rin daus reikalų ministerijos priešgaisrinės save į generolą, gal -dėl to, kad jau ir am
kimas yra dažnas, kad žmonės net vengia apsaugos viršininko pavaduotoju Barano žius lyg ir reikalautų pasiekti karjeros
(rinkėjo. Ne talk iš Brazilijos, Amerikos, bet vu-. Sako, nuimant derlių, tai vienur, tai aukštybes — jam 42 m.
ir vietinių, bažnytinių (vyskupams), jau kitur sulieipsnojia daržinė, stinta, grūdų
Moterys jam labiau patikdavo intelek
nimui, Skautams, -arklių lenktynėms ir t. t. sandėlis. Per birželį ir liepą kilo 26 gais tualinio tipo, bet jis nesibaidydavo ir ki
Apmokėti kelionę ils Brazilijos juk dau rai 21 'rajone, nuostoliai — 146 tūlksrt. rub tokių. Susitikdamas su inteligentiškesnė
giau kainavo, negu čia surinkta pinigų ir lių.
mis, prisisegdavo dar kariuomenės medi
tai jiau nelabai tikslu.
Viršininko ipavaiduotoj-as išaiškino, kad cininio -personalo ženklą, suvaidindamas
Grįžtant prie fondų, prisimintin'a, kad gaisrų priežastys yra -neatsargus elgesys ir gydytoją.
Pavyzdžiui, nukentėjusioji Ania Petrov
dr. S. Kuzminskas, rodos, bando suorgani elektra.
zuoti -savos rūšies jungtinį fondą kenčian
Kitame to laikraščio numeryje -rašoma, na iš Krasnodaro parodė, kad -KaSkinas jai
tiems nuo komunistinio teisingumo li-eitu- kad šių metų pirmajame pusmetyje iš viso prisist atė kaip pulkim inkais leitenantas.
viiams. bet be didesnio C. V-bos entuziaz Lietuvoje buvo 226 gaisrai ir tik 3 nepri Toks jis buvo im-alonus, toks supratingas,
mo bei pritarimo.
klausė nuo žmonių valios — perkūnas kad ji sutiko pavažiuoti su juo iki Mask
vos. Jis prikalbino ją pasiimti sutaupąs,
Būtų gerai, kad kas nors išsamiau pa įtrenkė.
aiškintų, ar gerai yra pavieniams asme
69 gaisrai kilo dėl netvarkingo elektros traukinyje jie pakankamai atsim-ylėjo, o
nims siųsti' prašymus į tarptautines įstai tinklo (gyventojai naudojo -savo gamybos sostinėje sutarė nueiti į -pirtį. Kadangi
gas, -kad -duotų paramos, ar geriau, kad ofi saugiklius, butuose būna netvarkinga in Maskvoje esą daug vagių, tai jis pasisiūlė
cialūs organai centralizuotų ‘aukų rinki staliacija, ūkiniuose pastatuose lemputės pasaugoti merginos pinigus, kol ji miaudymą ir jų atitinkamą paskirstymą? Parts ti nepridengtos). Dažnai dėl gaisrų įkalti sis, ir dingo.
Už panašias šunybes Kaškinas jau esąs
kėdamas, kad centralizuotas veikimas yra elektrikai, kurie nemoka atlikti darbo ar
praleidęs kalėjimuose ir darbo stovyklose
svambesnis ir ‘rimtesnis, pasižadu kasmet ba yra nerūpestingi.
įmokėti £10 iš savo pensijos, bet tik tada,
45 gaisrus -sukėlė vaikiai, 42 neatsargūs 18 metų.
-kai bus paskelbta, kad išrinktas komitetas žmonės, 'kurie žvake pa-sišviečia tvarte air
ar paskirtas ‘asmuo šiems reikalams tvar daržinėje air numeta ne vietoj nuorūką.
kyti. Alš suprantu, kad Tautos Fondas yra
28 gaisrius sukėlė netvarkingos krosnys
iždas nepriklausomybei iškovoti ir pir ir kitokie šildymo įrengimai.
miems žingsniams remti, ją (atgavus.
Gaisruose žuvo 13 suaugusių ir 5 vaikai.

ŲETUyOJE

Kiti rašo

Hašekas ir Sveikas
Ne kažin kiek lietuvių, tur būt, bus skai
tę Jaroslavo Hašeko garsiąją knygą „Šau
nusis 'kareivis Šveikas". Dalis jos prieš
daugelį metų buvo išleista ir lietuvių kal
ba, bet, atrodo, nedideliu tiražu.
Dabar anglių kalba pasirodė siro Ceoilio
Parrotto parašyta knyga „The -bad Bohe
mian“ ne apie Šveiką, bet apie jo kūrėją
Hašeką, kurio gyvenimas, pasirodo, buvo
gal net nuotykingesnis už Šveiko.
J. Hašekas -gimė čeko alkoholiko moky
tojo šeimoje. Vaikinas gimė ir augo be fi
zinių trūkumų, bet visiškai neturėjo atsa
komybės jausmo. Dirbo jis ir klouno, ir
kabareto aktorium, buvo didelis girtuok
lis, tasai literatūros genijus, ir labai ne
kentė jo kraštą tvarkiusios austro-vengriškos imperijos valdžios. Dar paauglio metų
būdamas, prieš tą valdžią protestą reikš
davo, daužydamas akmenimis įstaigų lan
gus. Kad išvengtų jį -medžiojančios polici
jos bausmės, kurį laiką bastėsi po Vidurio
Europą su vengrų čigonais, gyveno pas
slovakų kaimiečius, o grįžęs į Prahą ‘susi
dėjo su anarchistais, bet ir tiems jis pasi
rodė beprincipiškas ir išsiskyrė įpramušdamias jų įstaigos dviratį ir pr-agerdamas už
jį gautuosius pinigus.
Pradėjęs bendradarbiauti spaudoje, so
cialdemokratų -atmestą straipsnį, pakeitęs
jame suminėtas pavardes, pardavė nacio
nalistams. Truputį apsisėdėjęs, pradėjo
leisti žurnalą „Gyvulių pasaulis“, bet tuoj
jame pradėjo skelbti tokius dalykus, kurie
nuskambėjo per pasaulį kaip kažkas nepa
prasta, o iš tiesų buvo Hašeko išmaldas.
Jis aprašė tariamai kažkur surastą prieš
tvaninių laikų blusą. Sujudo zoologai, jo

TAIP PAT IR VYŽOS, KURIOS TURI
LIUDYTI...

tas aprašymas buvo išverstas ir į kitas
kalbas. Kartą jis paskelbė, kad parduoda
ma pora itikrų vilkolakių, ir jo įstaigą už
plūdo norinčių tuos žvėris pirkti žmonių
laiškai. Sukūrė partiją, kuri savo progra
moje, be kita ko, kėlė reikalavimą, kad po
litikai vienas kito ‘susipykę nevaidintų -gy
vulių vardais, nes tuo įžeidžiami gyvuliai.
Jau buvo vedęs, beit toks gyvenimas jiam
buvo nepakenčiamas, tad nutarė nusižudy
ti. Šoko nuo tilto, bet buvo išgelbėtas ir
pateko į -beprotnamį. Išėjęs vėl pradėjo
valkatauti ir girtauti. Bandė dirbti kaba
rete, bet ir ten- jis greit pasidairė nepriim
tinas.
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje išėjo
savanoriu į -austrų -armiją, -bet asmens by
loje esantieji įrašai sako, -kad jis buvo lai
komais sukčium ir apgaviku. Greit pateko
į rusų nelaisvę ir tuojau part, išvirto į di
džiausią carizmo patriotą, belaisvius če
kus laigitavo stoti į specialų čekų legioną ir
eiti kovoti prieš -austrus.
Po bolševikų revoliucijos vėl pasikeitė,
buvo paskirtas „Raudonosios Europos“ re
daktorium ir reikalavo be pasigailėjimo
tvarkyti antisovietinio nusistatymo pilie
čius. Pasidarė komisaru ir pradėjo varyti
propagandą prieš savo kurtąjį čekų legio
ną, kuris atsisakė padėti ginklus ir klau
syti sovietų kariuomenės vadų. Kai grįžo
į Prahą, kaip -išdavikas buvo uždarytas
kalejiman.
Jo knygas vokiečiai buvo įtraukę į drau
džiamųjų sąrašą ir degino. Bolševikai jį
buvo beveik -šventuoju pripažinę.
Savo skaitytojams pateikiame čia iš
traukėlę „Šauniojo kareivio Šveiko“.

TRYS ARCHITEKTŪRINIAI
KONKURSAI

Lietuvoje skelbiami trys architektūri
niai vieši konkursai.
Pirmasis — Alytaus naujo centro išpla
navimo dr užstatymo. Jame jau pastatyti
sporto rūmai, poliklinika ir 400 vietų kino
teatras, o numatoma statyti vykdomojo
komiteto pastatą, vaistinę, įprelkybinį cen
trą, -biblioteką ir administracines įstaigas,
o vėliau 300 vietų viešbutį, muziejų su pa
rodų sale, 400 vietų kino teatrą, 800 vietų
teatrą, -gydomosios mankštos dr sporto sta
lių komplektą ir turgaus halę.
Kaune numatoma -pastatyti naują auto
busų stotį, nes dabartinė per maža. Nau
joji! -bus statoma Lenino -prospekte tarp
Didžiulio, Kutuzovo ir Čiurlionio gatvių.
Trečias projektas — vieno buto mūrinio
gyvenamojo namo kaimui.
ESTRADINĖS MUZIKOS FESTIVALIS
PALANGOJE

Palangoje suruoštas estradinės muzikos
festivalis, kuriame dalyvavo valstybinės
filharmonijos -ansambliai „Nerija“ ir „Vil
niaus aidai“, klaipėdiečių „Kopų balsai“,
Viln-iauis inžinierinio statybos instituto
„Hiperbolė“, liaudies buities muziejaus
liaudies muzikos trupės ir Kauno „Orbi
ta“.
Džiazo -muzikai atstovavo valstybinės
konservatorijos Klaipėdos fakulteto džia
zo orkestras ir džiazo kvartetas. Atskirą
programą -buvo parengę V. Kernagis dr G.
Jautakaitė.
Taip pat -dalyvavo Gruzijos ansamblis
„Orovela“, Moldavijos „Orizon-t“ ir Latvi
jos valstybinės filharmonijos vokaiinisinstrumentinis ansamblis.

RUSŲ IŠ LIETUVOS IŠPLĖŠTOS
VERTYBĖS

Taip pavadintas „Tėviškės Aiduose“ at
spausdintas Broniaus Kviklio straipsnis,
skirtas Vilniaus universiteto sukakčiai.
Kalbėdamas iapie tą sukaktį, ‘autorius
užsimena ir rusų padarytus Lietuvai nuos
tolius — -apgrobimus:
„Didžiausi-as istorinės Lietuvos turtas
yra garsioji Lietuvos Metrika —■ D. L. Ku
nigaikštijos įvairūs aktai, susirašinėjimas.
Žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei, į Ru
siją pateko 684 knygos metrikos raštų bei
alktų. Vėliau ši medžiaga išaugo ligi 3.202
bylų. 1920. VII. 12 dienos sutartimi! Mas
kvoje Sovietų Sąjunga įsipareigojo Lietu
vos Metriką sugrąžinti Lietuvai. Tačiau
per visą nepriklausomo gyvenimo laiką iš
sisukinėjo ir to nepadarė. Nebuvo Metri
ka atgauta ir po II karo. Gal prieš dešim
tį metų, okup. Lietuvos mokslininkams
prašant, Sovietai pažadėjo pagaminti Metkos aktų mikrofilmus. Rodosi, kad šie dar
bai buvo pradėti, tačiau dėl nežinomų
priežasčių mikrofilmavimas nutrauktas ir
apie tai nekalbama. Bet tai diar ne visas
mūsų -kultūrinis turtas Rusijoje.
„1832 m. uždarius Vilniaus universitetą,
jo garsi ir gausi 50.000 tomų biblioteka
buvo taip paskirstyta: Charkovo universi
tetui — 3.000 t., Kijevo u-tui — 5.387 vei
kalų, 7.554 t. ir 50 rankraščių rinkinių; vė
liau dar duota Charkovo u>-tui 17.566 to
mai. Vilniaus universiteto archyvas -buvo
atiduotas Rusijos Žemės ūkio ir valstybės
turto ministerijoms. Kijevo universitetui
atiduota Vilniaus universiteto chemijas,
geodezijos, mašinų, modelių ir dailės ka
binetai .Charkovo universitetas gavo be
galo vertingą numizmatikos 1.500 monetų
rinkinį.
„Šių iišvežtų Lietuvos turtų sąrašą būtų
galima dar ilgai tęsti“.

Europos _

Lietuvių Kronika
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Stepas Maliauskas — 50 sv. sterlingų.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
SVEIKINIMAS

Siunčiu „Europos Lietuvio“ skaityto
jams gražiausius linkėjimus iš šeštosios
Tautinės Stovyklos Amerikoje.
Stovyklauja netoli 900 skautų ir skau
čių (gražioje gamtoje ir lietuviškoje nuo

ringo šv. Eduardo katalikų bažnyčią. Rug
piūčio 25 d. vietinis kunigas atlaikė gedu
lingas pamaldas, į kurtas susirinko nedi
delis būrelis lietuvių. Velionis palaidotas
Grafean Under Wood kapinėse.
Tebūna tau, Pranai, lengva svetima
Anglijos žemelė.
J. Liobė

MANCHESTERIS
DOSNI PARAMA

Kap. Stepas Maliauskas, gyv. Manchesteryje, paaukojo Tautos Fondui 50 sv., žur
Lietuviškoji skautybė šiais metais mini nalui „Karys“ — 50 sv., „Europos Lietu
savo veiklos 60-rties metų sukaktį su vilti viui“ — 25 sv. ir Nidos leidyklai, artilerimi, kad sekančioji Tautinė Stovykla įvyks pos pulk. V. Biržiškos atsiminimų knygos
mūsų Tėvynės miškuose.
išleidimui — 75 svarų. Savo laiške auko
Budėkime.
tojas rašo:
taikoje.

v. s. J. Alkis

LONDONAS
PABALTIEČIŲ KONCERTAS

Estijos .Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 60 metų sukaktims
paminėti, Baltų Taryba ruošia iškilmingą
koncertą Chelsea Old Town Hall salėje,
Kings Road, London SW3, penktadienį spa
lio 13 dieną.
Koncerte daflyvau® 'iš Čikagos atvykę
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas
Prapuolenis,
akompanuos
Vincentas
O'Brien. Taip pat pasirodys Londono tau
tinių šokių grupė „Lietuva“, Londono Lat
vių choras, sopranas Lilija Zobens, pianis
tė Tina Matismaa ir Estų tautinių šokių
grupė.
DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Penktasis turgelis įvyks šeštadienį, rug
sėjo 16 d. Portobello Court Club Room
(Community Centre), Portobello Rd.,
London Wil, nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.
P.

DAR NEVĖLU

Dar nevėlu paremti mūsų artėjantį tur
geli, prisiunčiant Jums nereikalingus daik
tus, kaip rūbus, indus ar aukas, visikas
mums naudinga. Londoniečiai turgeliui
skirtus daiktus gali palikti klebonijoje ar
ba Lietuvių Namuose.
Siuntinius siųsti: „Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.
Iš lanksto nuoširdžiai dėkojame.

Kap. St. Maliauskas

„Aš, Stepas Maliauskas, vienas seniau
sių Lietuvos raitelių, kuriam teko garbė
pradėti formuoti Ulonų pulką, ir, deja, ku
riam taip pat įteko dalyvauti pulką išfor
muojant, jausdamas, kad artinasi laikas
atsisveikinti su šiuo pasauliu, nutariau ilš
savo kuklių sutaupų paremti spaudą“.
„E. L.“ dėkoja už dosnią auką.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

„Dainavos“ sambūrio susirinkimas įvyks
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose. Prašome visas nares daly
vauti.

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d’, ukrainiečių klubo salėje 31
Bentinck Rd., L. A. S. skyriaus vaidyba
ruošia literatūrinio pobūdžio
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ, —
LIETUVIU NAMUOSE LANKĖSI
vietoj paskaitos — tautos įmenąs.
Australijos lietuvis Kazys Gurskis
Po minėjimo šokiai ir pasilinksminimas.
(Adelaide), apkeliavęs JAV-bes, dabar at Pradžia 7 vai. vak.
vyko į Europą. Numato aplankyti Italiją,
L. A. S. skyriaus valdyba
Lietuvą, Japoniją ir 'kitus Tolimųjų Rytų
kraštus.
K. Gurskis dirba prekybos bendrovėje,
kur po kelių metų darbo leidžia dviems
ŠVEICARIJOS SPAUDOJE
mėnesiams atostogų.
Š. m. birželio men. Glaiube in der zweiInž. L. Mookūnas su savo žmona Pran ten Welt organizacijos rūpesčiu pasirodė
ciška Puzyna-Mockūniene, nuolat gyveną Lietuvos pogrindžio „Aušros“ Nr. 5 vokie
Čikagoje, po atostogų Prancūzijoje buvo čių kalba vertimas. Zuerichsee-Zeitung
trumpam sustoję Londone. Inž. L. Mockū- 78. VIII. 15 dienos numeryje šį leidinį ko
nas yna jaunesnės kartos inžinierius. Jis mentuoja apibūdindamas šiame „AuJšros“
dirba didelėje firmoje prie elektros stočių numeryje aprašytais lietuvių aspiracijas,
projektavimo. Laisvalaikiu
dalyvauja kaip kovą prieš rusinimą. Laikraštis savo
Šviesos-Santaros veikloje ir dirba „Akira skiltyse plačiai cituoja lietuvių patriotų
čių“ redakcijoje.
kreipimąsi į vakarų kompartijų vadus. Iš
keliama, kad 1941 m. birželio 14-18 dieno
mis iš Lietuvos į Sibirą ir kitas neapgy
bradfordas
ventas vietoves buvo išvežta 40.000 gerai
A. A. BENEDIKTAS MASĖNAS
išmokslintų ir taurių lietuvių. Sakoma,
kad tokių žiaurumų akivaizdoje fašistinė
Rugpiūčio 17 d. po sunkios ligos Selby
ligoninėje mirė Benediktas Masėnas, bu okupacija atrodžiusi lengvesnė. Raišo, kad
Maskva kiekvienais metais nukreipta 60
vęs Panevėžio miesto valdybos sekretorius. procentų Lietuvos nacionalinių pajamų į
Rusams artinantis, pasitraukė į Vakarus. savo iždą. Komentuodamas šį leidinį ZueOkupuoto; Lietuvoj liko žmona ir sūnus. rithsee-Zeirtung sako: „Pristatytame „Auš
Prieš išeidamas pensijon, įdirbo alyvos fab
ros“ numeryje yra mažai kalbos apie so
rike. Apylinkėje, kur velionis gyveno, lie cialinę ūkinę tvarką, apie diktatūrą arba
tuvių nebuvo, bet jis domėjosi lietuviško demokratiją; tačiau įspūdingai prasikiša
mis knygomis ir lietuviška spauda. Savo išnaudotojiško svetimo valdymo vaizdas.
užgyventą turtą testamentu užrašė sūnui. Lietuvos pavyzdys rodo, kad Maskvos he
Laidotuvėmis rūpinosi A. Brazdeika iš gemonija ardančiai grasina ne tik pavie
Bradfordo ir jo darbo draugas ukrainietis. nio žmogaus asmeninei laisvei, bet virš to
A. Br.
ketina sunaikinti tautinį visų nerusiškų
tautų ir jų žmonių individualumą. Kiek
KETTERINGAS
vienas idealiai mąstantis socialistas, rusų
—
- *--vedamos tautybių politikos akivaizdoje,
MIRĖ P. VITKUS
negali laukti komunistiško išganymo, kaip
Rugpiūčio 20 d. Grafean Under Wood galimas daiktas buvo įmanoma pirmai
mirė Pranas Vitkus, kuris buvo gimęs 1913 siais spalio porevoliuciniais metais.“
m. spalio 8 d. Lazdininkų k., Kretingos
aps. 1944 m. artėjant rusams, pasitraukė
į Vakarus, 1947 m. atvažiavo į Angliją ir
ČIA PRIĖJO KINDZIULIS
po kiek laiko buvo paskirtas į medžio ap
dirbimo įmonę, kuri yra tarp Corby ir
Mokytojas klausia mokinį:
Ketteringo, ir ten iSdirbo iki mirties. Ten
— Ką tu, Joneli', imtum, jeigu tau pa
dirbdamas vedė anglę ir įaugino vieną duk siūlytų — protą ar pinigus?
relę.
Čia Kindziulis painformavo:
Velionies palaikai buvo atvežti į Kette
— Imk viską, ką duoda...
Valdyba

PLB SEIMAS
Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) Seimas vyko 1978 m. birželio
30-liepos 4 d. d. Toronte, Kanadoje. Seime
dalyvavo 139 atstovai iš 13 kraštų. Iš Eu
ropos buvo 10 atstovų: Didžioji Britanija
3, Prancūzija 1, Šveicarija 1, Vokietija 5.
Seimo atstovus ir kitus dalyvius pasvei
kino seimui rengti organizacinio komiteto
pirmininkas dr. J. Sungaila i'š Toronto.
Oficialiai seimą pradėjo PLB valdybos
pirm', inž. Br. Nainys. Po tautos himno ir
invokacijos buvo renkamais seimo prezi
diumas. Į pirmininkus išrinktas inž. V.
Kamantas, į vicepirmininkus — kraštų
bendruomenių pirmininkai ar jų pavaduo
tojai!. Taip pat išrinktas sekretariatas ir
įvairios komisijos.
Seimą žodžiu sveikino VLIKo pirm. dr.
K. J. Valiūnas, tardamas, kad PLB turėtų
būti tokia darni, kaip Kanados LB. Jis itiadp
pat pranešė, kad reorganizuotoji bendruo
menė nori pradėti dialogą dėl JAV LB su
sijungimo. Buvo ir daugiau organizacijų
bei atskirų asmenų sveikinimų. Gautas
raštiškas sveikinimais ilš PLB garbės pirm.
S. Barzduko, kuriam 'sveikata neleido sei
me dalyvauti.
Pirmąjį pranešimą padarė PLB valdy
bos pirm. dnž. Br. Nainys, 'atraportuodamas
jo kadencijos metu atlik tuosius darbus.
Tarp stambesnių darbų buvo III-ojo PL
Jaunimo Kongreso rengimas ir lėšų rinki
mas. Smarkiai remtas lituanistinis švieti
mas, ypač Pietų Amerikoje. Siekta sustip
rinti politinę veiklą. Tam tikslui 'buvo su
šauktos White Plains pasitarimas su kitols
veiksniais. Apgailestauta, kad kiti veiks
niai susitarimo nevykdę. Pradėta ruošti
brošiūrą „Lithuania — The New Colony“.
Nevisi užsimotieji planai buvo įvykdyti dėl
lėšų stokos. Dėkojo visiems ir savo šeimai,
kuri daug jam padėjo darbe.
J. Kavaliūnas padarė pranešimą apie
švietimo reikalus, o apie kultūrą ir jauni
mą kalbėjo R. Kasparas. Narys sporto rei
kalams inž. Rugienius pranešė, kad Šiau
rės Amerikos ir Australijos lietuviai 'spor
tininkai sutarė įkurti Pasaulio Lietuvių
Sportininkų Sąjungą (PLSS) ir nori įstoti
į PLB kaip to organinė dalis, šiam suma
nymui priešinosi Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos (PLJS) pirm. G. Juozapavi
čiūtė, primindama, kad PLB nėra federa
tyvinė organizacija. Jeigu į ją įstotų PLSS,
tai tokių pačių teisių galėtų prašyti ir ki
tos organizacijos. Tai visai pakeistų da
bartinius PLB principus, PLJS pirmininkė
taip pat padarė pranešimą ilš Jaunimo Są
jungos veiklos. Buvo siunčiami talkininkai
į įvairius kraštus padėti organizuoti vieti
niam 'jaunimui. 1977 ir 1978 metais buvo
atsiųsti talkininkai ir į D. Britanijos skau
tų Vnjaunimo stovyklas. Svarbiausias diar
bartinis darbas tai IV-ojo PLJ Kongreso
rengimais. Tam reikalingas stiprus finan
sinis užnugaris, kurį gali suteikti tik PLB
valdyba .Baigiant PLJS pranešimą, inž.
Nainiui įteikta dovana už visokeriopą pa
galbą jaunimui.
Iš iždininko pranešimo paaiškėjo, kad
metinei PLB veiklai reikia apie $60.000.
Dabar ji gauna tik apie $20.000 , kurių
$2.000 iš solidarumo mokesčių. Tiktai vie
na krašto bendruomenė, Vokietijos, regu
liariai sumoka pilną solidarumo įnašą. Pri
minta ,kad pagal PLB įstatus kiekvienas
kraStas turėtų mokėti 15% savo solidaru
mo įnašų PLB vaidybai.
Pranešimus taip pat padarė ir attstovai
iš įvairių kralštitų. Iš Argentinos praneši
mą padarė R. Stalioraiitis, trečiosios kar
tos lietuvis. Argentinoje lietuviškumas at
gijo po Jaunimo Kongreso Pietų Ameriko
je. Australijoje yra per 10.000 lietuvių. Jų
skaičius mažėja dėl mišrių šeimų. D. Bri
tanija turėjo dviejų organizacijų atstovus,
todėl buvo ir du pranešimai: S. Kasparo
apie DBLB ir Z. Juro apie DBLS. Prancū
zijai atstovavo S. Kondrataitė. Prancūzijoj
yra apie 1.200 lietuvių. Paryžiuje daugiau
sia gyvena menininkai ir mokslininkai.
Darbininkai yra išsisklaidę po visą kraš
tą. Yra daug mišrių (šeimų. JAV-se yra di
džiausia lietuvių kolonija. Joje daug veiks
nių ir įvairių organizacijų. JAV LB valdy
bos metinis biudžetas yra $110.000. Uru
gvajuje — per 4.000 lietuvių, kurių apie
pusė yra komunistuojančių. Venecueloje
yra apie 400 lietuvių — 50 šeimų, įskai
tant ir mišrias. Daug diskusijų sukėlė Vo
kietijos atstovo pranešimas 'apie Vasario

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Marijos
ir Tautos šventėje, 18 vai., Lietuvių
Židinyje.
NOTTINGHAME — rugsėjo 10 d., 11.15
vai., Židinyje.
BIRMINGHAME — rugsėjo 10 d., 17 vai.,
19 Park Rd., Moseley
NOTTINGHAME — rugsėjo 17 d., 11.15
vai., Židinyje
DERBYJE — rugsėjo 17 d., 14 vai., Bridge
Gate
WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 17 d., 18
vai., Convent of Mercy, St. John's
Square, Snow Hall.
LEEDSE — rugsėjo 10 d., 3 vail. p. p., Ho
ly Rosary bažn.
BRADFORDE — rugsėjo 17 d., 12.30 vail.,
iškilmingos Mišios už Tėvynę.
ECCLES — .rugsėjo 10 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — rugsėjo 24 d., 12.30
vai., St. Chad's įbažn.
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EUROPOS
LIETUVIS
16 gimnaziją, kurioje yra 69 mokiniai. Kai
kurie gimnazijos mokiniai atostogų metu
per „Tėviškės“ draugiją važinėja į Lietu
vą. Seimas pasisakė, kad ne jo reikalas
spręsti vaikų važinėjimo į Lietuvą klausi
mą. PLB valdyba sudarys komisiją tam
reikalui ištirti.
Sekmadieni, liepos 2 d., įvyko rinkimai.
Į PLB valdybą išrinkti A. Juodvalkis, V.
Kamantas, V. Kleiza, D. Kojelytė, S. Kup
rys, A. Paulius, R. Sakadolskis. A. Saulai
tes, M. šilkaiitiis. Naujoji valdyba gan jau
na, — amžiaus vidurkis 42 metai. Visi val
dybos nariai gyvena Čikagos apylinkėje.
Kontrolės komisiją sudaro: V. Kutkus, A.
Damušis, K. Keblys, J. Mikaila, J. Urbo
nas (visi iš Detroito). Į garbės teismą iš
rinkti: E. čiuplinskas. J. Sungaila, V.
Skrinsika, B. Nemickas ir P. Vileišis.
Liepos 3 d. buvo skaityti keli referatai
tolimesnės veiklos planams paruošti. J.
Kavaliūnas kalbėjo apie lituanistinį švie
timą ir auklėjimą. Lietuvos reikalais refe
ratą skaitė A. Gureckas. Apie įkultūrinę
veiklą ir ryšius šnekėjo R. Kasparas. Jau
nimo ir sportininkų klausimais kalbėjo G.
Juozapavičiūtė ir inž. A. Rugienius. PLB
valdybos iždininkas K. Dočkus supažindi
no su PLB lėšų klausimu. Remiantis refe
ratais ir diskusijomis buvo vėliau 'sureda
guotos ir seimo priimtos rezoliucijos, ku
rias „EL“ jau atspausdino.
Rezoliucijų priėmimas pareikalavo daug
laiko. Baigiant seimą, kai kurie pasižymė
ję ir pasidarbavę asmenys buvo .apdovano
ti. Seimas baigtas inž. V. Kamantų (naujo
jo PLB valdybos pirm.), inž. Br. Nainio ir
dr. J. Sungailos kalbomis.
aVč

Sovietu Sąjungoj
AR IŠ TIKRO MASKVOJE PASIKEITĖ
LAIKAI?

„Washington Post“ bendradarbis Dusko
Doder prieis 8 metus yra atstovavęs savo
laikraščiui M'aškvoje. Dabar jis vėl buvo
pasiųstas ten, ir jam parūpo pabandyti,
šiek tiek palyginti, kas pasikeitė, o kas te
bėra, kaip buvo.
Sutiko seną pažįstamą, kuris prieš 'aš
tuonetą metų buvo baisiai įsimylėjęs suo
mę. Mergina iš Helsinkio atvažiuodavo su
juo pasimatyti į Leningradą. Jis gyveno
Maskvoje, bet mergina negaudavo leidimo
pas jį atvažiuota. Tai ir jis turėdavo ke
liaut i įLeningradą. Dvejetą metų jie lau
kė leidimo tuoktis, bet viršininkai jam pa
sakė: arba mergina, arba darbas. Jis pasi
rinko merginą, bet pagaliau abu nuspren
dė, kad ateitus bus sunki, ir abu sudarė
tautines šeimas — jis vedė rusę, ji ištekė
jo už suomio. O jeigu, sako, tokia didėlė
meilė būtų suliepsnojusi dabar, tai ji būbūtų galėjusi baigtis laimingai.
Prieš iddšimtmetį Maskvos gatvėse mo
terys būdavo daugiausia nuobodžiai apsi
rengusios, o dabar jau nebeatrodo, kad bū
tų per ištisus metus atsilikusios nuo va
karietiškų madų. Dabar jau yra nemaža
madingai apsirengusių.
Raudonąja aikšte vieną rytą pražygiavo
būrys pionierių. Pasirišę jie ant kaklo tais
įprastines raudonas skarutes, bet mūvi jau
tais vadinamaisiais džinsais, kurie lanks
čiau būdavo draudžiami.
Turtingų miestiečių tarpe labai populia
ri yra škotiška vdskė. Tai jau pradėta ga
minti sovietinė viskė. Jos etiketėse ant bu
telio įralšyta „Viski“, o butelis kainuoja
apie 10 svarų.
Žymiai daugiau jau yra privačių auto
mobilių. Didesnėse kryžkelėse visur stovi
milicija ir tikrina, bet kai daugiau tų va
žiuojančių, tai sunkiau ipaškui visus pasefciotf, kur jie suka ir nusuka. Taip pat sve
timšaliui kažkaip lengviau 'susitikinėti su
sovietiniais piliečiais.
Nepraėjo nė savaitė, kad Doderis grįžo į
Maskvą, :ir štai sovietinis žurnalistas pa
kvietė jį į savo namus. Gera vakarienė,
puikus vynas, padorūs pasikalbėjimai, ir
jokių propagandinių prasiveržimų. Pirmą
kartą atvažiavęs, jis išdirbo Maskvoje dve
jetą metų, bet nė vienas žurnalistas tada
nebuvo pasikvietęs jo į namus.
Kitas pažįstamas jam saike, kad maž
daug prieš penketą metų buvo atšauktas
griežtas draudimas susitikinėti su svetim
šaliais, tačiau daugumas dar bijo, kad1 tai
nebūtų jiems paskaityta nusižengimu ir
nepakenktų karjerai. Susitikinėjimas, ži-

narna, nėra skatinamas, tik daugiau pro
pirštus į tą reikalą žiūrima.
Kadangi Kremliuje tebesėdi vis tie pal
tys žmonės, tai esminių pasikeitimų nema
tyti’. Gal Šiek tiek daugiau rūpinamasi pa
kelti pragyvenimo lygį. Daugiau prekių
yra, tačiau centralizuotai tvarkoma eko
nomija nepajėgia patenkinti pareikalavi
mo. Dėl to ir murma žmonės, ir juodoji
rinka veikia, ir eilės yra. Gaminiai men
kos vertės ir netikę vartoti.
Vyrauja nesugebėjimas, niekalo gamini
mas ir korupcija. Vyriausybė stengiasi tai
prislėpti nuo viešumos ir rodyti šviesiąją
pusę. Štai vieną dieną užsienio reikalų mdnisterio pavaduotojas Anatolis Kovalevas
sukvietė ką tik baigtuose statyti naujuose
Tasso telegramų agentūros rūmuose spau
dos konferenciją. Jis, be kitta ko, buvo pa
klaustas, kaip ten yra su šuo kompiuteriu,
kuris amerikiečių buvo pagamintas Tassui, bet dėl disidentų teismų uždraustas
parduoti .Kovaliovas pareiškė, kad tai ne
reikšmingas dalykas ir Tassas be jo gerai
išsivers. Kaip tik tuo metu sugedo Tasso
mašina — nustojo veikti anglišką tekstą
perdiavinėjąs aparatas ir negalėjo baigti
istorijos keletą minučių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS VOKIETIJOJE

Rugsėjo 3 d. žemės drebėjimas Vakarų
Vokietijoje padarė milijonus nuostolių.
Buvo sužeista apie 20 žmonių. Labiausiai
nukentėjo Albstadt miestas, bert buvo nuo
stolių ir Stuttgarte. Apgriauta graži Hohenzollerno pilis, buvusių kaizerių būsti
nė. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas da
lyje Prancūžijos, Austrijos, Šveicarijos ir
Rytų Vokietijos.
Žemės drebėjimas taip part palietė Kau
kazo kurortą Soči.
PASNINKO NESILAIKYMAS KAINAVO
GALVĄ

Muzulmoniškų 'kraštų valdovai vis griež
čiau žiūri, kad gyventojai prisilaikytų tų
įpročių, kurių reikalauja religija. Net ir
įstatymai pagrindžiami sena tradicija (pa
vyzdžiui, vagiui nukirsti ranką, už dides
nį nusikaltimą —galvą, arba ten, kur įves
ta griežta abstinencija, už alkoholio par
davinėjimą priteisiama šimtai lazdos smū
gių).
Saudžio Arabijoje griežtai žiūrima, kad
gyventojai prisilaikytų mėnesį trunkančio
pasninko, kuris vadinamas ramadanui. Tą
ištisą mėnesį muzulmonui nuo saulės už
tekėjimo iki nusileidimo draudžiama val
gyti, gerti ir rūkyti. Atitinkami pareigūnai
prižiūri, kad žmonės to draudimo prisilai
kytų. Nusižengusieji baudžiami.
Žinoma, tie šnipinėjautieji pareigūnai
nemėgiami. Vienas tokių sugavo sultoną
Bin Fahd al-Sbi-i valgantį ramadano die
nomis. Bet sultonas, vengdamas bausmės
už pasninko nesilaikymą, nudūrė tą seklį.
Deja, sultonas nuteistas mirti — jiam nu
kirsta galva sostinės aikštėje. Jis prašė
karalių Chaledą pasigailėti, bet karalius
patvirtino teismo sprendimą.
PROF. A. VOLDEMARO „ATSIMINIMAI“

Vilniuje 'leidžiamas žurnalas „Švyturys"
pradėjo spausdinti prof. A. Voldemaro at
siminimus, kurie buvę rašyti 1940-41 me
tais. Jie buvo anais laikais rašyti rusiškai
„ne vien sau, — kaip sako redakcijos paaiškinamas, — A. Voldemaras su savo sam
protavimais, mintimis, išvadomis supažin
dindavo ir įvairias tarybines įstaigas“.
Kokiomis tarybinėms įstaigoms jis rašė,
aiškinti nereiklia, žinant, kad grįžusį į Lie
tuvą 1940 m. birželio mėn. prof. A. Volde
marą pasienyje suėmė NKVD pareigūnai
ir pasodino į Kauno kalėjimą.
Kalėjime su juo susitiko vienas prancū
zų karininkais, kuris tą įvykį aprašė savo
atsiminimuose. Pagal sovietinę enciklope
diją, -prof. A. Voldemaras vėliau buvo iš
vežtas į Rusiją, kur jis mokytojavęs. Pra
sidėjus karui su vokiečiais ir artėjant
frontui, jis buvo areštuotas. Mirė Maskvos
kalėjime 1942 m. gruodžio 16 d. Dabar
„švyturio" redakcija nesako, kad jis mirė
kalėjime, bet tik kad tai atsitiko „nuo šir
dies paralyžiaus“.
Atrodo, kad NKVD bus leidusi prof. A.
Voldemarui parašyti gan ilgą „išpažintį",
kuri dabar virto „atsiminimais“. Tai buvo
žaidimas su kaliniu, kaip katės su pele.
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ŠVIESOS-SANTAROS SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 7-10 d. d. Tabor farmoje, prie
Čikagos, įvyks Šviesos-Saintaros federaci
jos jubiliejinis 25 metų suvažiavimas. Tarp
paskaitininkų yra numatyti dr. A. Štro
mas, Tomas Venclova ir lenkų poetas Č.
Milašius, kurie diskutuos Vilniaus klausi
mą.
KLOJIMO TEATRAS

Rumšiškėse liaudies muzikos teatro tru
pė atgaivino „klojimo teatrą“ ir šeštadie
niais ir sekmadieniais rodo buities muzie
jaus lankytojams savo programą.
Programoje atliekamos M. Petrausko, A.
Kačanausko, Č. Sasnausko, S. MoniiuSkoB
ir kitų kompozitorių dainos J. Rastenio A.
Vienažindžio, A. Mickevičiaus žodžiams,
taip pat S. Čiurlionienės-Kymantaitės,
Vaižganto- sceniniai vaizdeliai.
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