
Garbė savanoriams
1918 m. vasario 16 dieną pasirašytasis 

Lietuvos Nepriklausomybės aktais būtų bu
vęs ibereifkSmis dokumentas, jeigu vėliau 
tais pat metais Lietuvos savanoriai nebū
tų jo užantspaudavę savo krauju.

Šiais metais, minėdami 1918 metų įvai
rių įvykių šešiasdešimitmečius, turėtume 
įrašyti į kalendorių Savanorių Dieną, ku
ri 'ateityje turėtų būti minima greta kitų 
svarbių dienų: Nepriklausomybės paskel
bimo, Steigiamojo Seimo susirinkimo ir 
Kariuomenės įkūrimo.

Kaip žinome, paskelbus nepriklausomy
bę, visa Lietuvos teritorija dar buvo vo
kiečių rankose. Vokietijos karo mašina bu
vo dar tokia stipri, kad dvi dienos po mū
sų nepriklausomybės paskelbimo ji galėjo 
pradėti didelę ofenzyvą į rytas. Per kelias 
savaites vokiečiai pažengė toli į Rusijos 
gilumą, į Latviją ir Estiją, nors .po ketve
rtų metų karo jų krašto ūkis buvo visiškai 
išsisėmęs.

1918 m. kovo 3 d. Rusijai kapituliavus, 
Berlynas planavo okupuotoms sritims (jų 
tarpe ir Lietuvai) tokią valdymo formą, 
kuri ne tik užtikrintų jų viešpatavimą, bet 
patenkintų ir vietos gyventojus. Tuo pat 
laiku lietuvių tauta, nusikračiusi carinės 
Rusijos vergijos, bet patekusi į kaizerinės 
Vokietijos nagus, siekė sau laisvo apsi
sprendimo ir laisvės. Be ginkluotų pajėgų 
šitai pasiekti būtų neįmanomai. Todėl 1918 
m. pavasarį ir vasarą okupuotoje Lietuvo
je pradėjo organizuotis pirmieji partizanų 
būriai, o rudeniop — savanoriiaii. Pagaliau 
1918 m. spalio 16 d. Vilniuje, prie Lietuvos 
Tarybos rūmų pasirodė pirmoji Lietuvos 
savanorių sargyba. Tai yra ta minėtinoji 
Savanorių Diena.

Lapkričio 23 d. švęsdami Lietuvos ka
riuomenės šventę, minėsime 60 metų su
kaktį nuo .tos dienos, kada Lietuvos vy
riausybė paskelbė pirmąjį įsakymą sava
norių pulkams steigti. Lietuvos savanorių 
kariuomenės pulkai buvo pradėti steigti po 
to, kai Vokietija kapituliavo Vakarų fron
te (lapkričio 11 d.) ir Vokietijoje kilo re
voliucija. Tada demoralizuota vokiečių ka
riuomenė pradėjo trauktis iš Rytuose oku
puotų .sričių, o jų įkandin slinko bolševi
kai. Gruodžio mėnesį bolševikai pradėjo 
veržtis į Lietuvą. Prieš juos turėjo kovoti 
iš savanorių sudarytoji Lietuvos kariuo
menė, neturėjusi nei tinkamų ginklų, nei 
amunicijos, nei aprangos. Per kelis mėne
sius 'bolševikai užėmė beveik viisą Aukš
taitiją ir pasiekė Telšius bei Mažeikius 
Žemaitijoje.

Nors 1919 m. pradžioje buvo paskelbta 
privaloma karo tarnyba, bet vokiečių ir 
rusų Okupuotuose rajonuose niekas nega
lėjo priversti vyrų stoti į kariuomenę. Ta
čiau Lietuvos vyrai būriais ėjo į pulkų for
mavimo vietas ir stojo savanoriais. Tai 
buvo savotiškas plebiscitas, kuriuo lietu
vių tauta pasisakė už Lietuvos nepriklau
somybę. Vėliau, susirinkus Steigiamajam 
Seimui, tai buvo patvirtinta demokratiniu 
būdu.

Kodėl apie tai šiandien kalbame?
Kaip tik (šiomis dienomis Lietuvoje so

vietų valdžia įsakė suorganizuoti agitato
rių būrius, kurie privalo važinėti po visą 
kraštą ir aiškinti apie „Tarybų valdžios 
Lietuvoje ir L. K. partijos 60 metų sukak
tį“. Agitatoriams įsakyta aiškinti, kad 1918 
m. spalio 1-3 dienomis Vilniuje buvo įsteig
ta! Lietuvos komunistų partija (Žiugždos 
„Istorijoje“ pasakyta, 'kad tai buvo Lietu
vos-Baltarusijos kom. partija) ir 'kad 1918 
m. gruodžio 16 d. V. Kapsuko vadovauja
ma revoliucinė vyriausybė paskelbė Lie
tuvos tarybų socialistinės respublikos įkū
rimą (Žiugžda 1965 m. sakė, kad tai buvo 
Lietuvos-Baltarusijos sov. resp.).

Po 33 metų nepaliaujamos propagandos 
Maskvai dabar prireikė mobilizuoti visą 
partijos aparatą ir dar kartą aiškinti, kad 
1918 m. gruodžio mėn. „buvo atkurtas lie
tuvių tautos valstybingumas kokybiškai 
nauju, tarybiniu pagrindu“.

„Būtina argumentuotai kritikuoti bur
žuazinę ideoloigiją, — sakoma partijos įsa
kyme. —■ demaskuoti užsienio buržuazinių 
nacionalistų centrų, įvairaus plauko isto
rijos klastotojų ardomąją veiklą, buržua
zinės propagandos mėginimus diskredituo
ti realaus socializmo iškovojimus...“

Jeigu po 33 metų aiškinimų Maskvai rei
kia dar kantą „.argumentuotai“ kritikuoti 
Lietuvos nepriklausomybės ideologiją ir 
tvirtinti, kad bolševikai ,^aitkūrė lietuvių 
tautos valstybingumą“, tai kodėl Sov. Ru
sija 1920 m. liepos 12 d. pripažino nepri
klausomą Lietuvos valstybę ir amžiams at
sisakė bet kokių pretenzijų į Lietuvos te
ritoriją? Lietuviai, tur būt, netiki okupan
to teorijoms.

Lietuvių tauta, tur būt, galvoja, kad vo
kiečių ir rusų imperialistai ir prieš 60 me
tų 'bandė meškerioti karo audrų sudrums
tame vandenyje. Norėdami „pagauti“ Lie
tuvą, Berlynas tada turėjo ant kabliuko 
užkabinęs Urachą, o Maskva — Kapsuką. 
Nė vienas tų masalų nepaviliojo lietuvių 
tautos. O Lietuvos savanoriai, kurių kovų 

> 60 mietų sukaktį dabar minime, išreikšda
mi tautos valią, apgynė savo tėvynę nuo 
imperialistų užmačių ir įkūnijo Vasario 16 
d. aktą. Garbė jiems!

STAIGA MIRĖ POPIEŽIUS 
JONAS PAULIUS I

Katvirtaidenį. rugsėjo 28 'd. vakare Va
tikane užmigo įamžinu miegu popiežius Jo
nas Paulius I, š. m. rugsėjo 3 dieną įžengęs 
į Katalikų Bažnyčios sostą. Jis rastas rug
sėjo 29 d. rytą savo lovoje negyvas.

Vos prieš mėnesį išrinktas popiežium, 
Venecijos kardinolas Albino Luciani buvo 
gimęs Italijos Alpių papėdėje 1912 m. spa
lio 17 d. neturtingo darbininko šeimoje. Jis 
buvo įšventintas 'kunigu 1935 m., vyskupu 
— 1958 m. ir kardinolu — 1973 m. Vysku
pu jį pasirinko popiežius Jonas XXIII, 
kardinolu — Paulius VI. Popiežium jis bu
vo išrinktas visai netikėtai, nes spaudoje 
buvo minimi kiti kandidatai. Netikėtas 
kardinolų konkli'avois sprendimas buvo pa
našius į popiežiaus Jono XXIII rinkimus, 
kurie taip pat baigėsi staigmena.

Naujasis popiežius Jonas Paulius I savo 
atviru būdu bei nuoširdumu buvo gerokai 
panašus į Joną XXIII. Jis netgi pasirinko 
dviejų savo pirmtakų vardus, norėdamas 
pabrėžti savo intenciją tęsti ligšiolinę jų 
liniją.

Popiežius Jonas Paulius I neturėjo jo
kios diplomatinės patirties, išskyrus darbą 
Venecijos arkivyskupijoje. Bet nuo pat pir
mų dienų jis parodė didelį dėmesį eiliniam 
žmogui, norą neatitrūkti nuo aplinkos, 
blaivų žvilgsnį į gyvenimą. Dar būdamas 
arkivyskupu, jis leido Venecijos parapi
joms parduoti bažnyčių brangenybes ir 
gautais pinigais remiti vargšus, o pats atsi
sakė nešioti vyskupo žiedą. Išrinktas po
piežium, jis karūnacijos vietoje pasirinko 
paprastą liturginę ceremoniją ir atsisakė 
būti nešamas į iškilmių vietą.

Popiežius Jonas Paulius I, jeigu būtų il
giau gyvenęs, galėjo būti iškiliausiu šio 
šimtmečio katalikų Bažnyčios ganytoju.

KARINĖS DERYBOS EUROPOJE

Rugsėjo 28 d. grįžo į Helsinkį i!š Sov. Są-
jungos Suomijos generalinio štabo virši
ninkas gen. Lauri Sutela, kuris pasirašė su 
rusais jungtinę „veiklos programą“, pagal 
kurią siekiama turėti tampresnius ryšius 
tarp Suomijos ir Sovetų tarinių pajėgų. 
Gen. Sutela pabrėžė, kad vizito metu jis 
nesitarė dėl jungtinių manevrų.

Prieš 5 metus Vienoje prasidėjusi kon
ferencija, dėl karinių pajėgų sumažinimo 
Vidurinėje Europoje, susirinko naujam 
posėdžiui'.. NATO 12 kraštų delegacijos pa
reiškė, kad Sovietų bloko kraštai turi pa
daryti žymių pakeitimų savo pasiūlymuo
se, kad jie būtų 'priimtini Vakarams. Nesu
tariama dėl 'karinių pajėgų kiekio .abejose 
pusėse geležinės uždangos.

APALPO GINDAMAS TAUTŲ LAISVĘ...

Rugsėjo 26 d. JTO Assamfolėjos posėdy
je kalbėjęs Sovietų užs. reik. min. A. Gro- 
myka apalpo ir turėjo būti išvestas iš po
sėdžių salės. Savo kalboj jis 'kritiškai įver
tino Camp David sutartis tarp Izraelio ir 
Egipto dr JAV-bių vaidmenį Vid. Rytų de
rybose. Jis taip pat bandė pateisinti Sov. 
Sąjungos politinę liniją Afrikos reikaluo
se. Gromyka pasakė, kad Sov. Sąjunga 
kaip praeityje, taip ir dabar neslepia to 
fakto, kad jos „simpatijos yra tų tautų pu
sėje, kurios kovoja dėl savo nepriklauso
mybės ir socialinio progreso“.

Po valandos 'atsigavęs. A. Gromyka dar 
ilgokai kalbėjo apie reikalą nusiginkluoti.

NATO MANEVRAI

Pasibaigus NATO kariuomenės manev
rams, Vak. Vokietijos gynybos min. Hans 
Apel ir NATO vyr. 'kariuomenės vadas 
gen. A. Haig spaudos konferencijoje pa
reiškė, ikad jie abu visiškai sutinka, jog 
Šiaurės Atlanto kariuomenių dideli ma
nevrai yra labai reikalingi.

Pilna Amerikos pėstininkų divizija (15 
tūkst. vyrų) buvo perkelta per Atlantą. Į 
vakarus nuo Reino jie rado sunkaus ap
ginklavimo sandėlius, iš kur 'pajudėjo į 
manevrų vietą. Per 96 vai. Amerikos ka
reiviai atvyko iš savo bazių Fort Sill, Ok- 
lahomoje, į manevrų pozicijas 'šiaurės ry
tuose nuo Frankfurto.

Manevruose be .to dalyvavo britų, vo
kiečių, belgų ir liuksemburgo kariniai da
liniai.

LIETINGA JAVAPIUTĖ LIETUVOJE

Apie šiemetinę javapjūtę poetas Jonas 
Šiožinys „Literatūroje ir mene“ rašo:

„Šiandien, palyginus su dar labai neto
lima praeitimi, duonos augintojo darbas 
visiškai pasikeitęs, tačiau senolė gamta ir

mūsų dienomis jam vis dar kaišioja koją. 
Ji, nuoširdžiausios pagarbos verta gerada
rė, įstaiga ima Ir pavirsta pasiučiausia ra
gana. Įnoringoji senolė žemdirbių liaupsių 
nesusilaukė ir šią vasarą. Tiesa, ji perne
lyg nesitraukė (perkūnais, neplakė dirvų 
kruša, bet lietumi tai jau įkyrėjo. Skau
džiausia, kad lietingosios dienos sutapo su 
javapiūte. Diena ils dienos lietui mertkiant, 
javapjūtės darbai gerokai suvėlavo. Slė
nesnėse vietose dirva pasidarė tokia klam
pi, kad kojos neįkelsi, kalvotuose laukuo
se javai susivartė, sugulė. Laukti, kada 
praeis lietus? Jokiu būdu! Žemdirbio įsta
tymas laiškus: nėra giedrų dienų — gaudyk 
giedras valandas, minutes.

„Taip begaudant bent kiek šviesesnes 
akimirkas, respublikoje prasidėjo tikra 
kova už derliaus nuėmimą. Į ją įsijungė 
atkakli, savo darbą puikiai išmananti me
chanizatorių, vairuotojų, grūdų džiovinto- 
jų, armija. Virš respublikos laukų tamsi 
būti; iškilęs nerašytas lozungas: ištraukti 
javus kad ir iš ežero dugno! Kaip tik da
bar žemdirbys ir parodė savo išradingu
mą, sumanumą, apsukrumą. Javų laukuo
se, kur paprastiems kombainams neįmano
ma įvažiuoti, 'atsirado sudvejintais ratais 
ir pusiau vikšrinėmis važiuoklėmis aprū
pinti kombainai. Į sugulusių javų plotus 
ėjo vynai su dalgiais, javų džiovinimui bu
vo 'sėkmingai naudojama aktyviojil venti
liacija ir žolės miltų agregatai. Atsižvel
giant į vietos sąlygas, taikytos ir kitokios 
priemonės — jų neišskaičiuosi. Ūkių par
tinės organizacijos, gamybų vadovai rodo 
puikų sugebėjimą manevruoti technika, 
pagal reikalą perrikiuoti žmones. Daug 
kur specialūs autobusai mechanizatorius 
vežioja į valgyklas, o po darbo — į mia- 
mus“.

DAR APIE PABĖGUSĮ LATVĮ
Pirmadienį Vašingtone paskelbta, kiad 

latvis 1MANTS LEŠINSKIS, 48-rių menų 
vertėjas prie Jungtinių Tautų ir slaptosios

mokyklų, kuriose įmokėsi juodukų vaikai 
ir įmokė juodukai mokytojai. To pasaka — 
geras ketvirtis milijono vaikų negali mo
kytis, o mokytojai neteko darbo. Vienur 
mokyklų pastatus partizanai sudegino, ki
tur jie stovi uždaryti!, bet dirbti juose nie
kas nebedrįsta — toks partizanų įsakymais.

Kaip baltųjų valdžios simbolis tose sri
tyse taip pat turėjo būti uždaryta daugiau 
kaip 'šimtas klinikų ir apie 30 ligoninių. 
Dėl karo, kurtis kasdien kainuoja apie pu
sę milijono svarų, yna smarkiai susmukęs 
krašto ūkis. Didžiausi nuostoliai! palietė 
gyvulių ūkį, kuris reikalingas nuolatinės 
priežiūros dėl Afrikoje siaučiančių ligų. 
Didėja bedarbių eilės ir kaip tik juodukų. 
Todėl ir valdžią perėmę patys juodukai 
turės didelių sunkumų atstatyti krašto 
ekonomiją ir aprūpinti gyventojus darbu.

KOMUNISTŲ PLANAI PIETŲ-RYTŲ 
AZIJOJE

Singapūro min. pirm. Lee Kuan Yew, so
cialdemokratas, kuris per pastaruosius 
dvidie®imit metų nenuilstamai kovoja prieš 
■komunistų pinkles pietų-rytų Azijoje, pa
sikalbėjime su „The Times“ koresponden
tu pareiSkė abejonių dėl Vietnamo ir Ki
nijos komunistų lyderių intencijų.

Vietnamo min. pirm. Pham Van Dong 
neseniai lankėsi Bankoke, Maniloje ir Dža- 
kartoje, kur užtikrino, kad ateityje Viet
namas nerems tame rajone jokių komunis
tinių sukilėlių. Lapkričio mėn. tas pačias 
sostines lankys Kinijos min. pirm, pava
duotojas Teng Hsiao-ping. kuris tikriau
siai atveš tokią pat alyvų šakelę. Bet ar 
galima pasitikėti tokiais komunistų užtik
rinimais?

Lee Kuan Yew yra įsitikinęs, kad komu
nistinės valstybės neatsisakė savo pagnin- 
diniij planų raustis po demokratinių vals
tybių pamatais. Kiniečiai kalba apie tai vi
siškai atvirai. Jie saiko, kad remti kitų 
'kraštų komunistus yra jų moralinė parei
ga. (Rusai itaiip pat nuolat tai tvirtina. — 
Red.). Dabar mes pirmą .kartą girdime 
Vietnamo min. pirmininką sakant, kad jis 
nerems komunistų griaunamojo darbo Tai
lande ir Filipinuose.

Kalbėdamas apskritai apie Azijos ateitį, 
p. Lee pareiSkė nuomonę, kad pastaruoju 
laiku paisinaišyta Kinijos-Japonijos sutar

policijos KGB majoras, su šeima gavo tei
sę pasilikti Amerikoje. „Lešinskis yra so
vietų tarnautojas .prie Jungtinių Tautų. 
Jis, jo žmona ir duktė paprašė pasilikti 
Jungtinėse Valstijose, ir jų prašymais bu
vo patenkintas“, pareiškė Valstybės de
partamento spaudos reikalų pareigūnė 
Kimberly King. Ji taip pat pažymėjo, kad 
apie Lėšinskio atvejį buvo pranešta Sov. 
Sąjungos 'ambasadai. Ambasados prašymu, 
buvo sudaryta galimybė sovietų diploma
tams susitikti su Lešinskiu, kuris patvir
tino savo norą pasilikti Jungtinėse Valsti
jose. Valstybės departamento atstovė ne
nurodė, kada ir kur minėtas susitikimas 
įvyko. Ji taip pat atsisakė suteikti dau
giau smulkių žinių apie dabartinę Lešinis- 
kio padėtį. Valstybės departamentas, kaip 
paprastai, tokiais latvej'ais laikosi santūru
mo. Apie LeišinSkio ir jo šeimos pasilikimą 
Amerikoje pjrimĮiausia pranešė Amerikos 
latvių diulkarritsiavaitinis laikraštis „Laikis“, 
išeinantis Niujorke. Laikraščio žiniomis, 
Lešinskis 'ir jo žmona Razma atvyko prieš 
dvejus metus į Niujorką dirbti Sov. Sąjun
gos 'misijoje prie Jungtinių Tautų. Jie lau
kė, ligi jų dvidešimtmetė dukra Ieva gaus 
leidimą juos aplankyti. Jai atvykus, visa 
Lešinskiu šeima išvažiavo į Vašingtoną ir 
paprašė Valstybės departamentą leisti 
jiems pasilikti Amerikoje. „Laiks“ skel
bia, kad po Valstybės departamento čir Fe
deralinio tyrimų biuro pareigūnų apklau
sinėjimo Lešinskiai 'perduoti Centrinės ži
nių telkimo tarnybos tolesniam apklausi
nėjimui ar šiuo metu laikomi saugioje vie
toje Virdžinijos valstijoje. Pažymėtina, 
kad Imants Lešinskis 'anksčiau vadovavo 
kultūrinių ryšių su užsienio latviais drau
gijai Rygoje.

RODEZIJOS KARO KAINA

Iš kaimyninių valstybių į Rodeziją dvi 
juodukų partijos siunčia apmokytus ir 'so
vietinių 'kraštų 'apginkluotus partizanus, 
kurių tikslas didinti gyventojuose baimę 
ir krašte chaosą, kad jį valdantys baltieji 
ko greičiau perduotų valdžią juodiesiems. 
Baltieji vis žada, bet delsia, o tuo tarpu 
karas neša didžiulius nuostolius.

Skaičiuojama, kad tame kare bus jiau 
žuvę alpie dešimt tūkstančių žmonių. Daug 
baltųjų, baimės apimti, bėga iš Rodezijos, 
ypač tie, kurie gyvena arčiau Zambijos ir 
Mozambiko (iš ten veržiasi partizanai, ne
šautieji mirtį ir naikinimą). Žudomi, žino
ma, ne tik baltieji, bet ir juodukai, nes pa
gal partizanų vadų filosofiją, viską reikia 
naikinti, kais neina su jais ar kas laikyti
na baltųjų simboliu. Dėl to pasienio srity
se turėjo būti uždaryta arti tūkstanties 

tis turės teigiamos įtakos į pietų-rytų Azi
jos ekonominę padėtį. Japonija galės iš
naudoti savo ekonominį pajėgumą ir turės 
importuoti ils to rajono jai reikalingą ža
liavą. Tas duos naudos kitiems kraštams.

Singapūro min. pirmininkas buvo dažnai 
ikritikuojamias, kad jis netoleruoja veiklios 
opozicijos. Bet taip tvarkydamasis, jis su
gebėjo transformuoti Singapūrą į moder
nų ir turtingą ekonominį vienetą. Jis buvo 
paklaustas, ar jis galėtų tą patį pasiekti, 
jeigu įvestų Singapūre liberalinės demo
kratijos .santvarką, kokia yra D. Britanijo
je. Jis atsakė:

„Jeigu turite omenyje, ar mes galėtume 
pasiekti tai, ką esame pasiekę, leisdami 
komunistams visur lakstyti ir organizuoti 
Streikus, kad sutrukdžius gamybą, — ne, 
tada mes nebūtume to pasiekę. Jeigu mes 
leistume komunistams laisvai veikti mūsų 
profesinėse sąjungose, kaip jie veikia bri
tų sąjungose, tai mes būtume žuvę“.

MARKOVAS BUVO NUNUODYTAS

Britų Scotland Yardas, tyrinėjęs bulga- 
rų žurnalisto Georgio Markovo minties 
priežastį, priėjo išvados, kad jis buvo nu
žudytas. Jo kūne buvo rastas toks pat me
talinis rutuliukais, kaip ir kito bulgaro žur
nalisto, Kostovo, kūne, kuris buvo sužeis
tais Paryžiuje. Britų valstybinė laboratori
ja tyrinėja, kokie nuodai buvo panaudoti 
su tais rutuliukais.

NEPAVYKĘS TRIUKAS
Kentucky vietovėje, Amerikoje, gami

nant naują filmą, 27 m. amžiaus Albertas 
Bakūn.ais šoko nuo dangoraižio stogo, atlik
damas žinomo kino aktoriaus Lee Majors 
vaidmenį. Krisdamas iš 100 m aukščio, jis 
susprogdino oro matrasą ir mirtinai susi
žeidė.

Siaubingą vaizdą rugsėjo 22 d. stebėjo 
Lee Majors, filmo didvyris ir režisorius, 
ir tūkstantinė minia.

ALTOS LAIŠKAI
ALTos pirm. dr. K. Bobelis painforma

vo’Savo organizacijos valdybą, kad dėl 
„Holocaust“ filmo buvo išsiųsta apie 70. 
laiškų redakcijomis, televizijų ir radijo 
stotims. Penkiuose didmiesčiuose tie laiš
kai buvo išspausdinti didžiojoj spaudoj.

Segios DIENOS
— Rugsėjo 28 d. Izraelio parlamentas — 

Knesset 85 balsaus prieš 19, šešiolikai su
silaikius, pritarė Camp David įsutareiai, 
pagal kurią atsisakyta nuo žydų sodybų 
Sinajaus pusiausalyje ir tuo būdu pašalin
ta kliūtis Izraelio-Egipto taikos sutarčiai 
sudaryti.

— Žydų Agentūros pirm. A. L. Dulcdn 
pasakė, kad šiais metais iš Sov. Sąjungos 
emigruos 24 tūkst. žydų, t. y. 7 tūkstan
čiais daugiau negu praeitais metais. Jis 
apgailestavo, kad tik pusė jų važiuos į Iz
raelį.

— JAV gynybos min. H. Brown susitarė 
su Jugoslavijos gynybos min. gen. N. Liu- 
bičic dėl ginklų pristatymo Jugoslavijai. 
Nuo spalio mėn. JAV per metus parduos 
Jugoslavijai ginklų už pusantro milijono 
dolerių.

— šiaurės Ispanijoje tunelyje sprogus 
traukiniui, kuriuo buvo vežama 1.000 tonų 
benzino ir skysto kuro, žuvo 7 geležinke
liečiai.

— Ginkluoti bandliltai Italijoje šiais me
tais pagrobė jau trisdešimtą žmogų. Rug
sėjo 26 d. Florencijoje buvo pagrobtas pre
kybininkas G. M'anzoni. Per vieną naktį 
Italijoje sprogo 5 bombos, padarydamos 
nemažai nuostolių.

— Ukrainiečių kilmės britų pilietis Ni
kolai Ščaregin, kalėjęs Sov. Sąjungoje nuo 
1968 m., yra paleistas iš kalėjimo. Jis no
rėtų grįžti į D. Britaniją. Prieš 10 metų 
jis buvo nuvykęs į Maskvą vienos britų 
filrmos reikalais ir ten 'suimtas.

— Du Scotland Yardo detektyvai, nuvy
kę į Paryžių, dalyvavo operacijos meta, 
kai chirurgai Išėmė iš bulgaro žurnalisto 
Vladimiro Kostovo nugaros mažą metalo 
gabaliuką, panašų į tą, kuris rastas ir Ge
orgio Markovo, mirtinai užnuodyto Londo
ne, kūne.

— Vietnamo laikraščiai ir radijas Skel
bia, kad Kinija pradėjo koncentruoti savo 
karines pajėgas prie Vietnamo sienos. Ki
nijos pietinėse provincijose pastebėti 
stambūs pėstininkų junginiai, tankai ir 
sunkioji artilerija.

Įtempta padėtis yra 'ir prie Kambodijos.
— Vietnamo sienos. Prieš savaitę Viet

namo radijais pranešė, kad Kambodijos 
kariniai daliniai peržengė Vietnamo sieną 
ir užmulšė 19 žmonių.

— Italijos Raudonųjų brigadų teroristas 
Corrado Alunni, Milano teismo nuteistas 
12 metų kalėjimo už ginklų 'laikymą, yra 
perkeltas į Romos kalėjimą, kur jis bus 
tardomas ryšium su Aldo Moro pagrobimu 
ir nužudymu.

— Rugsėjo 25 d. Vokietijos policija su

žeidė ir suėmė du paiėškomus teroristus: 
Angeliką Speitel ir Michael Knoll. Per su
sišaudymą Dortmundo miške, trečias tero
ristas pabėgo. Vienas policininkas buvo 
nukautas ir vienas sužeistas.

— Prancūzijos vyriausybė paskelbė, kad 
gynybos tarybai rekomenduojant, nutarta 
pradėti statyti šeštą branduolinį povande
ninį laivą.

— NATO kariuomenės manevruose, ku
rie vyksta Europoje, pirmą kartą buvo pa
naudoti strateginiai tarpkontinentialiniai 
bombonešiai B52. Jie atskrido iš savo ba
zių JAV-bėse, „numetė“ į taikinius savo 
bombas ir grįžo atgal į Ameriką. Per 18 
vai. skridimą jiems buvo pripilta .benzino 
ore iš skraidančių cisternų.

— Norvegijos tautinės pagonių draugi
jos nariai suruošė demonstraciją prieš 
Amerikos evangelistą Billy Graham, ap
mėtydami jį supuvusiais pomidorais.

—• Visų Fordo automobilių fabrikų D. 
Britanijoje darbininkai paiskelbė streiką, 
protestuodami prieš darbiečių vyriausybės 
nusistatymą apriboti atlyginimų pakėlimą 
iki 5% per metus. Nuo rugsėjo 26 d. strei
kuoja apie 57 tūkst. darbininkų.

— Rugsėjo 25 d-, ore susidūrus Amerikos 
keleiviniam lėktuvui Boeing 727 su priva
čiu „Cessna“ lėktuvu virš San Diego mies
to, Kalifornijoje, žuvo 150 žmonių. Kritus 
į miestą 'skeveldromis, sudegė 18 namų ir 
buvo sužeista apie 80 gyventojų. Lėktuvas 
skrido iš Sacramento į San Diego, nusilei
dęs pakelyje Los Angeles aerodrome.
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Veidai ir žmones
I. Janonytės ir P. Venclovos novelės

Kai Okuip. Lietuvos literatūros kritikai 
ir istorikai pagal marksizmo principus 
pervertino mūsų literatūros palikimą ir. 
komipaatijos spaudžiami, ignoruoja vaka
ruose kuriančių lietuvių kūrinius, ne kar
tą ir mes (norime tylomis praeiti pro vadi
namųjų „tarybinių" rašytojų kūrybą. Kad 
taip elgtis netikslu, išsamiai pasisakė dr. 
J. Girnius: nepaisant išorinio išsiskyrimo, 
Lietuvos ir užsienio lietuvių literatūros 
nesančios be vidinio ryšio, nes jas grindžia 
bendra mūsų literatūros tradicija ir pati 
lietuviškoji tikrovė; vertingi pasiekimai, 
vi’svien kur laimimi — Lietuvoje ar už jos, 
yra 'bendras lietuvių tautos turtas, nes iš 
esmės ir tėvynėje, ir užsienyje esame tie 
patys imies — tos pačios amžių sulydytos 
tautos vaikai (plg. „Lietuvių literatūra 
svetur“, 1968 m., 524-526 p.).

Nors vakaruose kuriančių mūsų rašyto
jų kūriniai įsu mažomis išimtimis neįsilei- 
džiami į Lietuvą, mums lengva įsigyti ana
pus geležinės uždangos išspausdintų kny
gų ir žurnalų. Dėl to mums žymiai leng
viau suvokti, kas rašoma Lietuvoje, kokios 
problemas keliamos tenykščių kūryboje ir 
kaip jos sprendžiamos.

„Žemės kvapas“
Prieš mane šmėlkšo 'šiais metais išleistų 

dviejų jaunų autorių — Inezos Janonytės 
(gim. 1940. X. 24 Panevėžyje) ir Petro 
Venclovos (gim. 1944. VII. 10 Žaliosios kai
me, Biržų raj.) — novelių knygos: „Vei
das“ ir „Rudens eilėraštis“. Abu studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą, abu dirbo mo
kyklose ir abu susiduria su gyvais Lietu
vos žmonėmis. Dėl to įdomu, kokia jų no
velių tematika, kokie jų vaizduojami žmo
nės lir (kokiomis idėjomis jie gyvena.

Gimtoji žemė visą laiką veikė ir jaudino 
mūsų rašytojus. Apie ją rašė ne tik poetai, 
bet ir beletristai: Žemaitė, L. Pelėda, V. 
Krėvė, Vaižgantas, V. Mykolaitis Putinas, 
V. Ramonas, P. Orintaitė ir k. Tačiau ok. 
Lietuvoje žemėvaldos prasmė pasikeitė: 
perėjusi į „liaudies“ nuosavybę, gimtoji 
žemė tartum prarado romantiškos meilės 
magiją, o valstietis, nublokštas į suvalsty
bintą ūkį, pradėjo jausti plėšiamos žemės 
atšiaurumą, abuojumą, nirštą.

P. Venclovos „Žemės kvapo“ senukas 
Anupras, karšdamas lovoje, prisimena net 
kelių kadmių susirinkimą, kai buvę sava
rankūs ūkininkai šaukėsi duonos. Kaip jų, 
suvarytų į kolūkius, meilė žemei ir ūkio 
darbams išblėso, paliudija jo paties tada 
pasakytieji žodžiai: „Dirbti reikia — ir bus 
duonos. O jūs ką darot? Simuliuojat. sa- 
botuojialt, vagiliaujiat naktimis. I savo skly
pelius sulindę, šaipotės, ikad niekas neau
ga kolūkio laukuose“.

Jauną, tampriai suisirišusį su žeme žem
dirbį tais pats Venclovai pavaizduoja „Mer
gaitė, bėganti kiemu“ novelėje. Manto min
tis veikia „ramybė, gaubusi vienkiemį“, 
tačiau nuostabu: jo mylimoji Agnė, „kurią 
jau mėtai žmona vadina“, „tik vakar pir
mąsyk atvažiavo į (jo gimtąjį vienkiemį“. 
Pažylmėtina — į vienkiemį, ne kolūkį, kai 
niekais, išskyrus Agnę, jam netalkininkau
ja.
Deja I.. Janonytės, gimusios mieste, no
velėse žemė visai neminimai: ji vaizduoja 
redakcijas, spaustuvės darbininkus, mies
to mokytoją, apie „pinigus nuosavam au
tomobiliui“ svajojančius miestiečius. Tik 
„Kopėčiomis aukštyn“ novelės bevardžiai, 
vyras su žmona rioglinasi kopėčiomis j 

balkoną pasižiūrėti į Ramiąją, vyro tėviš
kę, ir žmona džiaugiasi, „kad suvažinėjo į 
vyro tėviškę ne veltui, kad lašinių palties 
užteks ilgam, taigi ir algos mažiau teišleis, 
vis geriau kišenei“. Taigi, tik „lašinių pal
tis“ teriša Janonytės moterį ir, atrodo, vy
rą su žeme, su kaimu.

Tarp vilties ir baimės
Jau palyginti žymiai daugiau liečiamos 

šeimos gyvenimo problemos. Tačiau tos 
problemos tik iškeliamos, bet nesprendžia
mos., Ir I. Janonytės dr P. Venclovos vyrai 
ir moterys aikštingi, ambicingi, nenusilei
džią vienas kitam, greitai skiriasi, visą 
prasmę tematydiami automobiliuose ir jus
liniame pasismaginime. P. Venclovos „Lie
tus pavasario sekmadienį“ novelės Julija,

J. Kuzmickis
palikusi vyrą Tomą, blaškosi tarp „vilties 
ir baimės“, svarstydama, ar jį aplankyti: 
pertemptas pavydas, vyro linkimas į vie
natvę. mirties svarstymas iškasė neperžen
giamą duobę — „Tomo seniai nėra ir nie
kados nebus“.

Panašūs ir I. Janonytės „Jis ir ji“ nove
lės bevardžiai vynas ir žmona. Gal dėl to, 
kad jis poetas, o ji gydytoja, juodu nesu
sikalba nė jo gimtadienį 'švęsdami: jis ste
bisi, „kas jį sieja su šia moterimi“; jai vy
ras — „narcizas, žiūrintis į vandenį ir ne- 
atsiigėrintis savo atvaizdu“, o jo eilėraščiai 
„persišviečia, jie tušti“.

Nesuranda bendrois kalbos ir „Pinigai 
nuosavam automobiliui“ novelės bevardė 
pora. Vyro užgauta, moteris bjaurisi juo, 
verkia, „gailėdama tėvo, pati savęs ir ki
tų, juk visiems kažkada reikės mirti“, bet 
pavargusi atlyžta, daugiau nebepyksta, at
leidžia už išleistus pinigus — „kaip vienos 
moterys tegali atleisti“.

Mirties šešėlyje
Belieka mirties problema, kurią abu jau

ni autoriai vis prabėgomis paliečia. Tačiau 
ją spręsdami, abu laibaiii išsiskiria.

P. Venclova „Riksmo“ novelėje apraišo 
70 metų viengungio senuko Stanislovo 
mirtį. Giminaitis stud. Martynas su duob
kasiais juokauja, užkandžiauja, geria, nes 
„jiems viskas natūralu — gyveno, numirė, 
palaidosim, alum užgerdami, namą tikriau
siai kolūkis parduos“... Visu tuo piktinasi 
mirusiojo jaunystės draugė Marė ir išsi
gandusi išbėga. „Pasigirsta riksmas“. Tik 
tiek.

Jau kitaip mirtį vaizduoja I. Janonytė 
„Svetimų nereikia“ novelėje. Ji sąmonin
gai šaiposi iš religinių apeigų ir mirusiojo 
anūkėlės vardu išpyškina marksizmo anti
religines mintis: kam tas rožančius, kam 
kryžius ant sienos, šventos giesmės, pamal
dūs veidai, kam — lyg kino kadre — pro
cesija? „Kas tai sugalvojo? Kam to reikė
jo, kodėl?“ Tačiau mergaitė ryžtasi mylė
ti laidotuvių dalyvius — „mylėti su gailes
čiu ir viltimi, kad vieną dilemą ir jie su
pras“. Nelaukdama laidotuvių, eina savo' 
keliu, nusistačiusi „nebepaklusti jų valiai, 
nebesiiklaiupti, nesižegnoti — tegu nė ne
bando versti“.

Atrodo, jaunoji autorė panoro išryškin
ti trijų kartų įsitikinimų kontrastą ir tai 
be paprastutės tolerancijos, be noro su
prasti kitaip manančius vyresniuosius, 
juos šaržuodama ir pajuokdama.

„Giesmė tuštumai“
Abu jaunieji autoriai reprezentavo si su 

jokių aukštesnių idėjų neilšryškiretomis no
velėmis. Smulkūs kasdienybės vaizdeliai, 
ne kartą dėl intrigos sudramatinti įvykiai, 
vidinis veikėjų monologas, liudijąs labai 
ribotą, ne kartą grubiai užsispyrusį ar net 
pasimetusį charakterį — pirmųjų mėgini
mų keliastulpiai.

Ne be išjausto pagrindo abu jie sukūrė 
po būdingą novelę, liudijančią jų netikru
mą, tarsi kokį pasimetimą sudėtingame gy
venimo ir kūrybos procese.

I. Janonytės „Veido“ novelės Genovaitė 
jaučiasi tartum be veido ir, stebėdama sa
ve veidrodyje, suabejoja, ar tai ji, „kurio
je nėra nieko tikro, savo — viskas susko- 
linta iš kitų“. Juk gi sapne net jos vyras 
prašė „veidą parodyti“, nes jo nematąs 
šviesos ir. tamsos kaitoje. Atrodytų, tas ieš
komasis veidas — 'asmens išsiskleidimas, 
subrandinto charakterio plati amplitudė, 
vidaus platumos. Deja, autorė visą „vei
dą“ suveda tik į fizinį išorės nekintamu
mą: į minkštą kaklo išlinkimą, 'suskirdu
siais lūpas, šlakelius skruostuose, romių 
akių žvilgsnį. Taigi, „viskas yna, kaip ir 
turi būti“, o svarbiausia „būti, kvėpuoti ir 
džiaugtis, ką turi“. Siaura dir nuo bet ko
kių idėjų atplėštos inteligentės moters pa
prasta, nesudėtinga savijauta.

Kažką panašaus „beveidiško“ vaizduoja 
ir P. Venclova „Giesmės spalvotai tuštu
mai“ novelėje. Kad po penkerių išsiskyri
mo metų Amui paskambina Ugnė, kuriai 
„velniškai nuobodu“, nors turi kitą vyrą, 
namą ir mašiną, ji išdėsto savo gyvenimo 
filosofiją, kad ir namai, ir mašina — prie
laidos jos siekimui: „noriu gyventi savo 
malonumui“. Atsiminęs tuščią ir pagiežin
gą moterį „su savo buožiškaiis norais“, 
sapnus „apie kažkokius iliuzorinius pasau
lius“. Amas vis dėlto prisipažįsta esąs „di
desnis miesčionis už moterį apnuoginto
mis. gražiai apvaliomis rankomis“, kiad, 
kaip I. Janonytės Genovaitė, pažvelgęs į 
veidrodį, imiato įtik „pablyškusį užkietėju- 
sio biurokrato, visų ujamo valdininkėlio 
veidą“. Poeto Amo vaizduotėje suskambės 
melodija, „ir giedos choras patetišką gies
mę spalvotai tuštumai“, o jam diriguos 
ana prarasta, daili, ryškiai išsidažiusi mo
teris. kurios vardais — „Spalvotoji tuštu
ma“. Jam (beliks giedoti kartu įsu visais...

I. Janonytės moteris ieško tik fizinio 
„veido“ — „būti, kvėpuoti ir džiaugtis“; 
P. Venclovos Ugnė ieško to paties: „gyven
ti savo malonumui“. Ar tai ne „giesmė tuš
tumai“, ar tokie žmonės ne „spalvotoji 
tuštuma“, kai niekuo kitu negyvenama, 
kaip tik gero gyvenimo svajonėmis „apie 
brangius skudurus ir namų sergėtojos ro
lės teikiamus malonumus“?!

Kelios pastabos
Ką poetė Aid. Puišytė (išdainavo („Man 

gailestis širdį pagraužė, kodėl menkai te- 
atjiaučiaim viens kitą ir žodžio širdingo taip 
šykštūs“), tiksliai pavaizduoja abu jauni 
autoriai: naujasis žmogus „nebemoka ben
drauti:! įsu žmonėmis“ (P. Venclova), „ne
myli žmonių“, kenčia „kasdienines palšai-

Arėjas Vitkauskas

MŪZA

Visose gatvėse tave surasiu, 
visose mintyse tave suprasiu, 
o, mano mūza mylima, — 

nes su tavim širdyje žengsiu: 
tik tau save aš atidengsiu, 
svajojama ir mylima!

TEIGIAMYBĖS IR NEAPSIŽIŪRĖJIMAI

„Lituanus“ žurnale
Paprastai įsivaizduojame, kad jeigu kas 

duodama svetimomis kalbomis (kitatau
čiams. tai duodama tai. ką turime geriau
sia, ir stengiamasi žiūrėti, kad ta medžia
ga būtų be klaidų. Šitaip visada žiūrime ir 
į „Lituanus“ žurnalą, kuris, kaip būdavo 
skelbiama, patenka daugiausia į universi
tetus, į anglosaksų šviesuomenės rankas.

Vartydami šių metų vasaros numerį, 
matome, kad jame yra gražios medžiagos. 
Štai William Urban rašo apie natangą 
Montę ir prūsų sukilimą 1260 m. Tokią 
studijėlę paskaityti būtų įdomu ne įtik ki
tataučiams, bet ir lietuviams, nes tokios 
temos istorijos vadovėliuose tik prabėgo
mis tepaminimos. S. Goštautas supažindi
na su dailininku Viktoru Petravičium, ir 
gražus pluoštas jo darbų (pateikiamas.

O toliau jau pradedame po truputį už
kliūti.

„Lituanus“ nuo seno vis pristato savo 
.skaitytojams (kiekviename numeryje po 
kurį nors iškilų poetą ar prozininką. Šį
kart tuo iškiliuoju yra Arėjas Vitkauskais, 
dabar vėl suaktyvėjęs lietuvių spaudoje.

David M. Crowe, jun., rašo apie baMiečių 
dabarties spaudą nesovietiniame pasauly
je. Lietuvių spaudą jis suregistravęs iš vi
sų žemynų, bet mūsiškio „Europos Lietu
vio“ toje apžvalgoje tikrai nėra. Nei „šal
tinio“ nėra. Priekaištauti (straipsnio auto
riui gal ir netiktų, nes gal jam (reikiamos 
medžiagos niekas neparūpino, bet kai 
žvilgterime į žurnalo metriką, tai matome, 
kad redaktorių kolektyvas vis dėlto nema
žas. Argi nė vienais jų nepasidomi, ką ben
dradarbiai rašo?

Norman Lederer recenzuoja kelias ang
lų kalba išleistas lietuviškų temų knygas. 
Viena jų — Alain Stanke „So much to for
get: a child's vision of heli“ (išleista Ka
nadoje Gage leidyklos). Iš recenzijas ma
tyti, kad tai atsiminimų knyga. Bet, iškel
damas -knygoje vaizduojamąsias baisybes, 
recenzentas pasiima pavyzdį: girdi, du 
raiti mongolai Kauno gatvėse tampė nuo
gą moterį. Tokius pavyzdžius, rodos, tek
tų priskirta fantazijai, ne atsiimiiiniimiams. 
Abejotinas taip pat sakymas, kad Lietuvos 
žydai buvo vokiečių gabenami į vakarus.

(b. k.)

pas ir nenupelnytas patyčias“ nuo bendra
darbių ir net nuo savo vaikų (I. Janony
tė).

Jaunų rašytojų naujasis žmogus — įžū
lus, užsispyręs, sumaterialėjęs savanaudis, 
aukojąs (ant patogumų aukuro (šeimą, ku
rios neriša jokie (dvasiniai saitai. „Mes 
svetimi... Su kuo aš gyvenau tiek metų!“ 
— (teškia I. Janonytės „Jis ir ji“ moteris 
vyrui. „Išeiti, viską palikti, nepaisiimti nė 
trupinio. Tegu paspringsta... Robotas, 
žmogus parodija“, — tarsi Janonytės mo
ters mintims (atliepia P. Venclovos „Ste
buklingo veidrodžio“ Evos samprotavimai.

Būdinga, kad I. Janonytės veikėjai daž
niausiai bevardžiai: vyras — žmona, jis — 
ji. Perskaičius jie susilieja į beveidę ma
sę. P. Venclova savo veikėjus pastūmėja 
pafilosofuoti, pažaisti nieko ypatingo ne
sakančia dialektika.

Abu Išie jauni (autoriai tebeieško savo 
veido, o veidą vis dėlto sudaro ne tik iš
vaizda, grožis, gabumai, bet ir užgrūdin
tas charakteris, plačiasparnė dvasia.

Su lietuviais 
pasaulyje
BALTISTIKOS SEMINARAS 
AUSTRALIJOS SYDNEJUJE

Akademinis pabaltiečių jaunimas Syd- 
nejiaus Macquarie universitete suruošė 
baltistikos seminarą, kuriame paskaitas 
skaitė V. Vilder apie Baltijos studijų šal
tinius, Aid. Juškaitė apie lietuviškus Šalti
nius Australijos bibliotekose, J. Ritenis 
apie Europos galios politiką 1939 m. vasa
rą, B. Irving apie pasakojamąją istoriją ir 
jos ryšį su Baltijos kraštų istorija, dr. G. 
Kazokienė apie M. K. Čiurlionio meną ir 
T. Raudima apie Estijos moteris.

DR. MARTYNO ANYSO ATSIMINIMAI
Dukters M. G. Anysaitės-Slavėnienės pa

ruoštus, Kultūrai remti draugija Čikagoje 
išleido veltonies dr. Martyno Anyso atsimi
nimus.

Šiai stambiai knygai įvadą paraižė dir. J. 
Jakštas.

Atsiminimuose paisalkojamia apie Klaipė
dos kraštą nepriklausomos Lietuvos lai
kais (1927-1939). Dr. M. Anysas buvo Klai
pėdos gubernatūros patarėjais ir sekė poli
tinius įvykius.

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
Krikščionių gyvenimo leidykla jau 

spausdinanti kun. prof. Antano Rubšio pa
rašytą arti 400 psl. veikalą „Raktas į Nau
jąjį Testamentą“, kuriame esą panaudoja
mi ligšioliniai tyrinėjiimiai, duodama aps
čiai žinių apie anų laikų religinį, kultūri
nį ir politinį gyvenimą Artimuosiuose Ry
tuose apie Izraelio padėtį ir krikščionių 
bendriją.

LIETUVIŲ PUSVALANDŽIAI 
MELBOURNO RADIJUJE

Melbourne (Australija) radijo patania- 
moji komisijai nustatė laiką, kiek gailės 
kiekviena tautybė jo ‘turėti.

Juo daugiau kurios tautybės gyventojų 
yra, (juo daugiau laiko skiriama (prancū
zai ir rusai po 3 vai., lenkai ir olandai po 
4 vai., arabai ir turkai po 5 vai., graikai ir 
italai po lOį vai.).

Lietuviai gavo du savaitinius pusvalan
džius.

■JURGIO KRIKŠČIŪNO MONOGRAFIJA
Varpininkų leidinių fondas ruošiasi iš

leisti Juozo Audėno redaguotą agronomi
jos daktaro Jurgio Krikščiūno monografi
ją-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Akiračiai Nr. 6, 1978 m. birželis. Atviro 

žodžio mėnraštis, Čikaga.
Lietuvių Dienos Nr. 6, 1978 m. birželis. 

Mėnesinis iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Leidžiamas Hollywoode, 
JAV.

Skautų Aidas 1978 m. birželis. Lietuvių 
Skautų S-gos organas, Čikaga.

Laivas Nr. 7, 1978 m. liepos mėn. Religi
nio ir tautinio gyvenimo mėn. žurnalais. 
Leidžia Marijonų vienuolija, Čikaga.

Technikos žodis Nr. 2, 1978 im. balandis- 
birželis. Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos žurnalas, išeina kas 3 
mėn. Čikaga.

Vokietijos L. B. Valdybos informacijos 
Nr. 7-8. 1978 m. rugsėjis. 24 psl. biuletenis.

Lietuviu kalbininku ekspedicija po 
Vilniaus kraštą 1938m.

(Iš vilnietės Elenos llorodničiūtės 
dienoraščio)

Liepos 25 d. 9 vai. ryto arkliu išvažiavo
me į Lydą. Kelias blogas. Juozas beveik 
visą laiką eina pėsčias. Lietuviškai nesusi
kalbėjome. Artindaimiesii į Lydą, matėme 
daug 'kryžių, papuoštų Kristaus kančios 
įrankiais. Lydą pasiekėme 14 vai. Pasiro
do, jau polic. aplink renka žinias apie mus.

Lyda nemažais miestelis... 16 vai. trau
kiniu išvažiavome į Verenavą. Iš čia pėsti 
atėjome Armoniškėn. ...Į miestelį atėjome 
temstant.

Juozui pasiūlius, nutarėme sustoti kle
bonijoje. Į ją eidami, dar Ikiek pasidabino
me, aš ‘apsimoviau kojines, Juozas užsirišo 
kaklaraištį. Prie klebonijos priebučio ra
dome šeimininkę. Pranešam jai, kad nori
me matyti kleboną. Moteris Išėjo. Labai il
gai laukėm. Dar kartą pasirodė moteris, 
klausdaimia, kas esame ir kokiu reikalu at
ėjome .Reikalo nepasakėme, tik davėme 
Juozo vizitinį bilietą. Ir vėl ilgai laukėme. 
Pagaliau pasirodė pats klebonas, dar jau
nas kun. Hemaniavičius, turįs 'jėzuitišką ilš- 
vaizdą. Pakvietė mus kambarin. Užėjome. 
Paaiškinau jam, kas esame, ką čia dirba
me, ir paprašiau leisti klebonijoje sustoti. 
Kunigas pasakė mums netrumpą politinę 
'kalbą, aiiškiindaimas, kad jo parapijoje lie
tuvių nėra, kad čia lietuv. pamaldos nelai
komos. Tiesa, viename kitame kaime bu
vusi liet, skaitykla, bet dabar jos uždary
tos. Aiškino mums, kad savo darbui išrin
kami nevykusią vietą, nes čia liet, žodžių 
nerasime. Priimti mūsų klebonas negalįs... 
Vokiškai klebonas nemokėjo ir, Juozui pa
kalbėjus, atsakė lenkiškai. Išėjome... mė- 

ginom susirasti nakvynę. Pasukom į pir
kią, prie kurios matėm didelį kluoną. Bet 
mūsų čia nepriėmė, sakėsi, šieno neturį...

Užėjome į kitą pirkią, ir čia mūsų ne
priėmė, sakėsi, be seniūno negalį. Tako ieš
koti seniūno.

Armomilškėje, dejia, jiaiu liet, nekalbama. 
Seniai dar supranta, bet laikosi prie kiltų.

Nakvoti teko kluone.
Liepos 26 d. Pėsti iš Anmoniškės einame 

į Parabiškę. Kiek už Armonilškės miestelio 
radome laba: įdomias kapines. Perėję vi
sas kapines, radome tik du kryžius su liet, 
užrašais. Tai mus liūdnai nuteikia.

Pusiaukelėje tarp Armonilškės ir Para- 
biškės pasitiko mus du dviračiais važiuo
ją polio, su 'šautuvais. Sulaikė mus. Parei
kalavo dokumentų... Grigo ir Senkaus var
dus sulenkino, o jiems protestuojant, stor
žieviškai pasakė, kad jų vardai esą iškrai
pyti, o jie užrašą taisyklingai... Ir polic. 
dar pakartojo klebono žodžius, sakė, kad 
mes čia dirbti negalėsime, gąsdino, kad, 
kalbėdami lietuviiškai, čia žūsime, negau
sime dargi vandens atsigerti...

Bendras darbas, bendri džiaugsmai ir 
bendri vargai taip artina žmones! Tie ber
neliai pasidarė man tokie savi! Bijojau, 
juos suims. Polic. taip storžieviškai su 
mumis kalbant, drebėjau, kad juos ims 
mušti. Pasidarėme kaip šeima; džiaugia
mės savo darbo vaisiais, visi drauge liūdi
me, kai diarbas nesiseka*. Ir aš matau tų 
bernelių ydas, pykstu už laivelį be vairo, 
kartais gailiu, kad jie tokie negyvenimiš
ki. Bet matau jų geras širdis: matau jų 
darbo entuziazmą, džiaugsmą dirbant, iš
tvermingumą. Jie geri darbininkai. Tai 
vertinu.

Juozas... moka parodyti savo nepasiten
kinimą, bet neišdrįsta' kovoti su gyvenimo 
apUinkybėmiiis... Jis pyksta taisomas, daro
si (tada užsispyręs, nepripažįsta autorite
tų, kelia savo „aš“. Bet ir Juozo man gai
la: jis nebus laimingas. Jis (dar toks vai
kiškas, ikai'ip kūdikis, nori pagauti kiekvie
ną blizgutį ir vis kitų nori. Bet ir jis ge
ras darbininkas. Ir jo vaikų meilė... tai 
'tikrai: pavydžiu! Ir kaip gerai būtų, jeiigu 
mūsų laiveliui netrūktų vairo...

...Pasukome į Romaškonis. Eidami pro 
upę, sumainėme pasimaudyti. Krantu ėjo 
mažų (4-7 metų) vaikų būrelis. Juozas 
prakalbino juos lietuviškai. Vaikai susi
juokė ir storžieviškai jam atsakė. Juozais, 
rodos, to nesupratęs, dar kalbėjo ir pa
minėjo saldainius. Į tai vaikai atsakė plūs
tamais žodžiais. Kiek pasitraukę į Salį, 
vaikai pasitarė (ir valstybinio himno gaida 
užtraukė:

„Dar Lenkija nežuvo, kol mes esame, 
o lietuviai lenkams užpakalius

mazgos“...
Stebėjome, kur eis itie vaikiai. Kiek pa

ėję, prisijungė prie mergaičių būrelio ir 
kartu su darželio vedėja (kuri buvo prie 
mergaičių) įėjo į Romaškonių kaimą. Ir 
mes jiau artėjome prie to kaimo. Prieš pat 
kaimą įkrinta į akis labai liūdnas vaizdas 
— nuplauto kryžiaus apačia. Vėliau suži
nojome, kad tai buvo šv. Kazimiero drau
gijos kryžius .su lietuvišku užrašu.

Romiaiškonių kaimas didelis. Romialšlko- 
niškiai jau iš „Aido“ ir „Kurjer Wilenslki" 
žinojo apie kalbininkų kelionę ir labai no
rėjo, kad juos aplankytų. Vienas ūkinin
kas, dirbdamas lauke, išgirdo, kad kalime 
esama svečių, suprato, kokie svečiai, metė 
darbą ir 'bėgte parbėgo namo... Prisiarti
nęs prie mūsų, pasveikino mus šiais žo
džiais: „Tamsta esate iš Kauno... Koks 
mums džiaugsmas, kadi čiia apsilankėte, 
mes labai norėjome, kiad čia aitivyktiumėt.

Buvo mums labai malonu, kad tautiečiai 

rodo tiek (širdies, tokie savi. Tą valandą 
visi jautėmės broliai, buvome tvirti. Ir 
liūdna buvo mumis dėl vaikų: juk tai to 
paties kaimo vaikai. Kaime yra lenkiška 
mokykla... Mokykla kultūrą skleidžia, 
šviečia...

Kai sėdėjome priebutyje ir kalbėjome 
su vietiniais žmonėmis, vaikai iš mokyk
las pusės svaidė į mūsų pirkios sieną ak
menukais. Mokytoja matė jų darbą, bet 
nesudraudė.

...Surinkame vyresnių žmonių būrelį... 
Jie mums padainavo ir šį tą papasakojo. 
Pastebėjome čia nepaprastai įdomias ‘tar
mių ypatybes. Daug užrašėme. 16 vai. pa
darėme nuotrauką ir išėjome į Nausėdžius. 
Čia aplankėme senutę Karolienę. Senutė 
diar turi gerą klausą. Vieną jos pasakytą 
žodį Juozas blogai pakartojo — senutė .jį 
tuoj pataisė. Ji sėdėjo 'ant slenksčio, skuto 
bulves, prie jos sėdėjo Juozas ir rašė. Ši 
scena man priminė matytą Žemaitės ir 
Jablonskio fotografiją.

Liepos 28 d. 9 vai. išėjome į Ciesliukus.
Liepos 29 d. arkliu atvažiavome į Ka

niūkų kaimą. Kaimukų kaimas didelis... 80 
pirkių. Labai graži vieta: pušys, eglės, 
smiltys ir upė su apaugusiais krantais. 
Žmonės gyvena labai vargingai. Pirkiose 
nešvaru, vaikai purvais apaugę... Sako, 
čia yra tokių įpirkių, kur gyvena kartu su 
vištomis ir paršeliais, o 'karvės laikomos 
priemenėj. Visame (kaime 'šeimininkė ne
rado sviesto mumis grybams iškepta... Yra 
80 pirkių...

Čia žmonės j'au labai nutausta. Visi lie
tuviškai moka, bet retai kalba. Vienas ūki
ninkas, klausiamais, kodėl į vaikus kalba 
gudiškai (jo vaikai jau lietuviškai nemo
ka), juk (jūs ir žmona — lietuviai, atsakė 
darąs, kaip ir kiti darą... Liūdna tame kai
me, nors gamta graži.

Mūsų mokslinė išvyka jau pasibaigė. 
Vakare važiuojame į Vilnių. Daug dirbo

me, patyrėme nepatogumų, vargų ir 
džiaugsmų. Nors ir be vairo plaukė mūsų 
laivelis, 'bet labai daug padarėme.

VII. 30. Po pietų važiuojame į Trakus. 
Lankome pilies griuvėsius. Esame sužavė
ti iškasenomis. 116 rūsių gražiausių ply- 
lių. Koks gražus darbas, koks spalvų švel
numas. Įdomus dramblio kaulo laikrodis. 
Gražūs puodukai, indai. Stebimės pilies 
sutvarkymu. Pasirodo, rado pilyje centri
nio šildymo liekanas. O sakoma, kad mū
sų būta nekultūringos tautos!

Sekmadienis, liepos 31 d. Dar gėrimės 
gražia gamta, plaukome baidarėmis.

Rugpiūčio 2 d. Dar esame Trakuose. Ra
šom ataskaitas, einame pasivaikščioti, da
rome nuotraukas. Juozas visą laiką labai 
liūdnas. įtariu, kad ilgisi Zosės...

17 vai. autobusu važiuojame į Lentvarį. 
Stotyje valgome (paskutinę vakarienę. Su
siginčijami su Juozu dėl žodžio nakvoti kė
limo. Perkėliau na-kvoti. Juozas sako, kiad 
reikia nak-voti. Napalys mato raciją Juo
zo pusėje, bet jie manęs nemoka įtikinti.

Vakarienės metu Juozas charakterizuo
ja vilnietes... visas vadina senmergėm...

Išėjome į peroną. Jau yna traukinys. 
Muitininkas, sužinojęs, kaid vyrai važiuoja 
į Kauną, ...juos greitai įvedė vagonan. Su
skubau tik Napaliui paduoti ranlką, ir žo
džio nepraitarėm, o su Juozu ir atsisveikin
ti neteko. Per muitininką perdaviau rau
donų gvazdikų puokštę. Dar i'š' tolo pasa
kėme sau iporą žodžių, ir traukinys nuva
žiavo.

Sudiev, brangūs kolegos. Esate negyve
nimiški, bet labai geri darbininkai. Dirb
kite! Visados dirbkite su (tokiu entuziaz
mu, su tolkia ištverme, kaip dirbote šios iš
vykos metu. Tauta jiaiu 'seniai laukia jūsų 
darbo vaisių. Dirbkite, dirbkite, dirbkite! 
1938. VIII. 2 d.
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Laiškas iš Amerikos (8) Naujienos senuose laikraščio puslapiuose
NESAUGŪS LAIKAI LITERATŪROS 

KRITIKAMS

Literatūros kritikams, kaip ir apskritai 
visokiems kritikams, laikai niekucmet ne
būdavo saldūs. ir galima gana tiksliai (pra
našauti — niekada nebus. Ypač sunkus, 
dargi neįmanomas kritiko amatas mūsų 
lietuviškomis aplinkybėmis išeivijoje. Vi
sokia kultūros reiškinių reiklesnė kritika 
čia tuoj susiduria su prievole būta atlai- 
džiiaim, suprasti „sunkias tremties sąlygas“, 
pamiršti profesinius standartus, dosniai 
pagirti kūrėjų pasiaukojimą, nes jie daž
niausiai broliams tautiečiams raišo, tapo, 
vaidina, dainuoja ar muzikuoja už dyką — 
Šitaip, o ne kitaip nešdami savo kūrybos 
dovanas tautos labo ir garbės aukurui 
(kaip ir reikia iškilmingai išsireikšti). To
dėl tikrai principingų kritikų Amerikoje 
dabar (gerokai sumažėjo, jie traukiasi iš 
usnėtos dirvos, gal tik keletas drąsiųjų ir 
nepriklausomųjų tebėra likę. Ir kažin ar il
giam...

Bet neprisimenu kada buvus tokius bai
sius laikus abieims — ir kritikams, ir ra
šytojams, — kaip per pastaruosius porą 
metų Amerikoje. Štai du ryškiausi „lite
ratūros kritikų“ ofenzyvos atvejai: —

„Draugo“ romano premija už užpernykš
čius įmetus buvo paskirta jaunesnės kar
tos žinomam rašytojui Kaziui Almenud. 
Tai būta savo rūšies nuotykių, ar detekty
vinio romano, smagiu vardu „Sauja skati
kų“ .Veiksmas vyksta Amerikoje, atviriau 
pavaizduotas naujųjų išeivių gyvenimas, 
šviesesnis ir su kai kuriais šešėliais, bet 
intrigos šaknys veda atgal j Lietuvą. Ro
mano veiksme dalyvauja ir turistas iš ta
rybinės Lietuvos, ir ne bet koks, o polici
ninkas detektyvas!..

Knygai vos pasirodžius, reorgų spaudo
je, ypač „Naujienose“ tuoj iš džiunglių 
šoko liūtai, kaip prieš gazelę Sacharoje. 
Buvo pakartotinai dedama ir trijų pusla
pių faksimilė, kaip įrodymas, kokia esanti 
pasibaisėtina pornografija tame romane. 
Mat, viena poniutė ir viena panelė ten el
giasi ne taip, kaip moko Dievo šeštasis ir 
kiti Bažnyčios įsakymai. O baisiausia tai 
tas detektyvas ilš Lietuvos! To betrūko — 
enkavedistas Amerikoje! Ir pavaizduotas 
dargi teigiamiau už kitus patriotiškus pa
bėgėlius. ..

Ir pradėjo rašyti straipsnius, ruošti pro
testo rezoliucijas visų sluoksnių tautos at
stovai, skaitę romaną ar ir nepaskaitę. 
Smerkė dorovingai veikalo pornografišku
mą, autoriaus įžūlumą, jury komisijos ir 
leidėjo („Draugo“ redakcijos, dargi viso 
marijonų ordino) nusikaltimus Dievui, mo
ralei ir Lietuvos laisvinimo kovai. Auto
rius pagrįstai galėjo didžiuotis, kad tokių 
smarkių kaltinimų už pornografiją ir ne
moralumą praėjusiame šimtmetyje nebu
vo sulaukusi nė prancūzo Gustavo Flau- 
berto „Madame Bovairy“. Tad Almenu! pa
sisekė patekti į gerą kompaniją, žinomai, 
tokios (spalvingos „literatūrinės kritikos“ 
paskatinta, visa romano laida buvo netru
kus išpirkta, kas yra teigiamas reiškinys 
dabartinėje lietuviškų knygų platinimosi 
sausroje.

Bet sekančiais metais, (kaip jau ir euro
piečiams be abejo žinoma, atsitiko kažkas 
dar baisiau. Ateitininkų leidykla išleido 
Izraelin iš Lietuvos emigravusio lietuviš
kai rašančio žydo IcchOko Mero romaną 
„Striptizas“, o Lietuvių Rašytojų Draugi
jos parinktoji jury komisija pripažino ver
tą Lietuvių Fondo parūpinamos 1.000 do
lerių premijos, kurią per iškilmes Čikago
je ir įteikė iš Izraelio specialiai atvyku
siam autoriui pats mūsų draugijos pirmi
ninkas (kunigas .ir poetas Leonardas Apd
riekus.

Dabar antrą įkartą atitinkamoje reorgų 
spaudoje suūžė istorija ligi triukSmo aukš
tumos ir buvo gal tūkstantį kartų ilgesnė, 
negu čia ją vienu sakiniu pasakiau. Tuo
jau šoko mūšiu ir „Naujienų“ redaktorius, 
ir dienraščio vienintelis kanauninkas su 
pavarde bei slapyvardžiais, ir pradžios mo
kyklų mokytojos, ir dailininkas, ir karčiai 
su Šauliais, ir jų žmonos, ir šiaip slksiityto- 
jai, gera reklama susigundę knygą įsigyti 
bei pasigėrėti kai kuriomis jos veiksmų 
scenomis ir simboliais.

Mat, pirmiausia vėl buvo apskrmbinta, 
! kad veikalas esąs dar pornografiškesnis už 

„Skatikus“, išniekinąs krikščionybės šven
tybes (tam vėl buvo įdedamos kai kurių 
puslapių nuotraukos), neturįs jokios me
ninės vertės ir kas dar biauri.au — (kad tuo 
iš Lietuvos čia buvo perkelta komunistinė 
propaganda, nes perspaiudiinta ūš bolševiki
nio „Pergalės" žurnalo, kur pirmiausia ro
manas pasirodė prieš keletą metų Vilniu- 

; j®'
Ir ligi šibl tebetrunka tie išpuoliai prieš 

vargšą „Striptizą“, prieš Dievo ir tikybos 
išniekinimus, prieš papiktinančias idėjas, 
simbolius ir scenų šlykštumą. Įdomu, kad 
ne mažiau rūstinamasi ir leidėjais ateiti
ninkais bei premiją skyrusiais lietuviais 
rašytojais. kas esąs įrodymas, jog Ameri
kos lietuviuose tikrai turime „sovietinį po
grindį“. Tokios kartote kartojamos atakos, 
'kaip ir diletantiškiausios tirados (visų 
mūsų rimtesnių rašytojų ir literatūros kri
tikų neparemtos, tik ignoruotos), tie de- 
unagogiiškiausi Siautuliai prieš leidėjus ir 

: premijos skyrėjus, be abejo, taip part pa- 
į dėjo visai knygos laidai greit išsibaigti. 

■ 'Tik vis dėlto ilgainiui tatai sudarė nejau
kią atmosferą, kai į „literatūros kritikus“ 
ir teisėjus įsilaužė akivaizdūs .smogikai die- 

I magogai ir 'bet kas, kam tik atėjo, taip sa

kant. moralus ir patriotiškas noras nusi- 
spiauti. Visiems buvo aiškiai matyti, kaip 
tai daroma organizuotai ir planingai —ap
tepti ir išeivius rašytojus, kiek galint dau
giau suniekinti iš bolševikijos pasitrauku
sį disidentą.

Ic. Mero „Striptizą“ man teko pradėti 
Skaityti', kai jis buvo spausdinamas „Per
galėje“. Tada stebėjausi, kodėl komunisti
nis žurnalais drįso dėti tokį nelabai leninis- 
tišką dalyką veik be jokių „socialistinio 
realizmo“ padažų. Spėjau, kad autorius 
itiur būt nuo anksčiau turėjo užtenkamą 
partiečių pasitikėjimą ir gerai vaidino lo- 
jalistv, o žurnalo redaktoriai ;tur būt 
pagalvojo, kad veikale vykusiai! pavaiz
duotas buržuazinio Vakarų pasaulio puvi
mas. Aš pats tokio tipo romanų nepaisiilgs- 
tu, nors tektų pripažinti, kad autorius ta
lentingai panaudojo dar modernią, Euro
pos ir Amerikos kai kurių romanistų mėg- 
tą technikos ir formos priemonių sistemą. 
Kitokių skonių skaitytojui, ypač lietu
viams, labiau įpratusiems į senoviškus 
realistinius, sentimentalius ir vad. „patrio
tinio“ turinio veikalus, „Striptizas“ dar 
nebus įsiiskonėtas, per svetimais — jeigu iš 
viso šitokia grožinės prozos kryptis ilgiau 
išliks.

Leidėjai ir romano vertintojai tuo ges
tu. be abejo, siekė parodyti savo simpati
jas literatūros modernizmams ir gal spe
cialiai autoriui, gražiai lietuviškai rašan
čiam, Lietuvą ir lietuvių kalbą mylinčiam 
žydui, tragiškaisiais vaikystės metais iš
gelbėtam ir antrosios motinos lietuvės iš
augintam. šiais dar nepamirštais „holo
kaustu“ ir neapykantų skatinimo laikais 
gal tai (buvo suprantamas, labai humaniš
kas, morališkai ir dargi politiškai teigia
mas mūsų ateitininkų leidėjų ir visų skai
tytojų dėmesio aktas. Kaip girdėti, dar ne 
perdaug draugų mes šiandien turime Izra
elyje...

Deja, tie Amerikos lietuvių spaudos da
lies šiurkščiausio pobūdžio išpuoliai pade
monstravo, kaip neapykantų ir griovybinės 
aistros sūkury tarsi savaime išniro nere
gėto plūdimosi didvyriai. Ir jų užmačios 
surado ttribūną. O tada demagogijos pa
plavose kažkaip dingsta visi svarbesni li
teratūros vertinimo 'kriterijai ir meno kū
rybos vertybės. Nejauku apie jas ir kalbė
ti, kažkaip nepatrauklu ir ką kitiems bera
šyti.

Gal neturėčiau teisinti tokio lyg ir pasy
vumo ir traukimosi iš rikiuotės. Bet fak
tas lieka, kad baugu, nesaugu, nejauku — 
kaip dabar vidurnaktį vaikščioti kai kurių 
Amerikos didmiesčių gatvėse.

Bet taip 'jau per porą metų Amerikoje 
buvo valkiojami dviejų talentingų ar pa
dorių mūsų rašytojų vardai, jų veikalai, tų 
veikalų leidėjai ir dargi visa Lietuvių Rar- 
šytojų Draugija, kaip „sovietinis pogrin
dis“ (!) Amerikoje. Kažin ar čia būta tik 
pamišimo?..

Bronys Raila

Po Čikagos dangum
JAV LB švietimo pirm. Br. Juodelis 

rugpiūčio 29 d. buvo sušaukęs spaudos ir 
radijo atstovų konferenciją. Joje disku
tuota lituanistinių mokyklų problema, LB 
mėnuo ir spaudos vajaus reikalas. Sakyta, 
kad reikia rūpintis vaikų siuntimu į šešta
dienines mokyklas, rasti mokytojų, kurie 
galėtų mokyti lietuviškai nemokančius 
vaikus, telkti lėšas mokyklų išlaikymui. 
LB ir Švietimo Taryba dės pastangas mo
kyklų problemai išspręsti.

Pirm. Juodelis pažymėjo, kad lietuviš
kos organizacijos padeda jaunimo lietuvy
bę liišlailkyti. Tėvai turi skatinti vaikus lan
kyti mokyklas ir įkalbėta lietuviškai na
muose. Studentai ragintini lankyti litua
nistines pamokas.

Lietuvių Bendruomenės mėnesio metu 
reikia Skatinti skaityti ir -remti spaudą. 
Mažiesiems turėtume nupirkti knygų, kad 
jie pradėtų domėtis sava spauda. Siūlyta 
vežti jaunimą į okup. Lietuvą, tik ne į li
tuanistikos kursus, o pabendrauti su gimi
nėmis.

Visoms JAV lituanistinėms mokykloms 
bendruomenė skiria 40 'tūkst. dolerių, o iš 
tikro jų išlaikymui išleidžiama daugiau 
kaip 162 tūkst. dolerių. Taigi tris ketvirta
dalius reikalingų lėšų sudeda tėvai, dalis 
surenkama iš parengimų.

JAV yra 29 lituanistinės mokyklos.
Pagerbtas Illinois sen. F. Savickas di

džiuliu priėmimu, kuriame dalyvavo tūks
tančiai svečių. Priėmimas įvyko didžiulėj 
Condsea Del Mar salėj.

Sen. F. Savickas pristatė daugelį val
džios žmonių ir prašė pagalbos ateinan
čiuose rinkimuose.

Frank Savickas yra 15 apylinkės komi
teto pirmininkas, todėl lietuviai stengsis 
padėti jį išrinkti, nes jis pravedė gerų 
įstatymų Illinois seimelyje.

Priėmime dalyvavo ir daug lietuvių, ku
rių kiekvieną senatorius atskirai pasveiki
no.

Lietuvių tautinių šokių šventė bus Či
kagoje 1980 m. Jai jau pradedama ruoštis. 
LB Švietimo Tarybai prašant ir Liet. Taut. 
Šokių Institutui padedant, lapkričio 23-26 
dienomis Jaunimo Centre rengiama šokių 
mokytojų seminaras, kuriame bus pasito
bulinta. Seminaro vedėja N. Pupienė re
gistruoja mokytojus iš viso pasaulio. Br. 
Juodelio pastangomis tam seminarui iš II-
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(„Lietuvos žinių“ 1938. IX. 17 numeris)

Tuose laikraščio meno ir literatūros pus
lapiuose K. Boruta straipsnyje „Vilniečių 
prošvaistės“ rašo apie anuomet okupuotos 
Lietuvos sostinės lietuvių vienkartinius 
leidinius „Varsnos“, „Varpos“, „Vingis“, 
„Sėja“, „Piūviis“. Nuolatiniam žurnalui 
leisti jie negaudavo le dimo, tai kiekvie
nam numeriui vis duodavo kitą vardą.

Susipažinęs su tais leidiniais, K. Boruta 
tada rašė, kad tame „jaunųjų kolektyve 
yra stiprių talentų, kurie su laiku išaugs ir 
mūsų literatūroje bei mene užims nemažą 
vietą“. Jis suiminėjo poetus Oną Miciūtę 
(jos tais metais išėjo eilėraščių rinkinys 
„Pelkių žiburiai“), Juozą Kėkštą (jo rin
kinys — „Teiks gyvenimas“), Albiną Žu
kauską, Zilgmą Tureiką, prozą ir ei'lėraš- 
čiaiu raižiusius Vladą Rudokaitę, Joną Pet
rauską, Juozą Aidulį. Apie Vilniaus lietu
vių literatūrą tuose leidiniuose rašęs Jo
nas Dagys, meno klausimais — Vladas 
Drėma, apie muziką — Antanas Karužas, 
apie lietuvišką kaimo vaidybą — Valė Če- 
pulytė.

J. Š. (imkus) minėjo prieš 30 metų mi
rusį poetą Edmundą Steponaitį. Pranešta, 
kad po mėnesio turi pasirodyti J. Vichert- 
Kairiūkštienės antologija lenkų kalbia, ku
rios dydis būsiąs apie 20 lankų (320 psl.) 
ilr kurioje atstovaujami 74 poetai, prade
dant K. Donelaičiu ir baigiant pačiais jau- 
niausiiiais. Leidžianti Lietuvos bičiulių 
draugija, padedant Tautinės kultūros fon
dui.

Atskira žinute pranešta, kad išėjo tre
čiasis Petro Pilkos eilėraščių rinkinys, pa
vadintas „Parduotas vardas“.

Matyt, pačios Lietuvių rašytojų draugi
jos duotuose pranešimuose rašoma', kad 
įvykęs pirmasis tą sezoną rašytojų diraiugi- 
jos radijo pusvalandis (o tokie būsią 'kas 
antrą savaitę) ir jame dalyvavo Petras Ba
bickas, Liudas Dovydėnas ir Benediktas 
Ruitkūmas. Veda tuos pusvalandžius Jonas 
Graičiūnas.

Draugija gavusi ilš Kuršėnų šaulių bū
rio kvietimą suruošti literatūros vakarą, 
ir tekis būsiąs rugsėjo 25 d., į jį išvyksta 
Petras Cvirka, Jonas Marcinkevičius, An
tanas Vaičiulaitis, Stasys Anglickis, Salo
mėja Neris ir Benediktas Rutkūnas.

Draugijos pastangomis 15 minučių kny
gų apžvalgą įkas -pirmadienis per radiją 
skaitysiąs B. Rutkūnas. Draugija nutarusi 
organizuoti savo biblioteką, kuriai Pran
cūzijos vyriausybė jau paaukojusi nema
ža vertingų knygų (lietuviai rašytojai 
kviečiami paaukoti bibliotekai savo naujai 
išeinančią knygą su autografu).

Draugija neseniai įsteigusi literatūros 
fondą paramai rašytojams teikti. Jau susi
radę keturi fondo mecenatai: nežinoma 
mokytoja iš provincijos paaukojusi 1.000 
litų. Vyt. Petrulis — 500 lt., A. Pabedins
kas — 500 lt., L. Račiūnas — 500 l't. Be to, 

linoūs Art Coucil gauta net 2.000 dol.
Anglijos Lietuvių Filmo-Radirjo ratelis, 

susikūręs Manchesteryje, neseniai atsiun
tė „Lietuvos Aidų“ radijo programai mon
tažui kuris perduotas Čikagos ir apylinkės 
lietuviams pasiklausyti. Montažo progra
moje dalyvavo Petras V-iržintais, pagrojęs 
akordeonu, Domas Dainiaiuiskas papasako
jo apie pirmuosius žingsnius Anglijoje, 
VI. Bernatavičius tarė įvadinį žodį, pa
teikti pasikalbėjimai su tapytojais Geno
vaite Griigaravičiūte-Johinstoniene ir Vin
cu Jokūbaičiu. Sol. Ričardais Daunoras ir 
Vida Vaiinoriūtė-Gasperienė sudainavusi 
dvi dainas — „Lietuva brangi“ ir „Suba- 
tos vakarėlį“.

Buvusių Anglijoje lietuvių Čikagoje ir 
apylinkėse gyvena keletas šimtų, net turi 
savo klubą, kuris daug padeda ir Anglijos 
lietuviams. Šiuo metu klubo pirmininkais 
yra A. Lakas. Valdyba ir nariai kasmet su
ruošia kelius parengimus.

Čikagoje kalbama, kad iširo L. žurna
listų S-gos centro valdyba. Dr. Pamataitis 
atsistatydino, protestuod'amias, kad „cen
trinių organizacijų pirmininkai važinėja 
su paskaitomus į Lietuvą“. Greičiausiai re
vizijos komisija turės Skelbti naujus val
dybos rinkimus.

Čikagos skyrius saldžiai miega, neparo
do jokios veiklos. Labai gaila, kad mažėja 
jėgos, todėl būtinai reikia traukti jaunimą 
į žurnalistinį darbą, skirti jiems ne tik 
premijas, bet padėti mokslą baigti, įtrauk
ti į visuomeninį darbą.

Aplankę okup. Lietuvą pasakoja liūdnus 
falktus: baimė, maisto trūkumas, priespau
da. Rublių žmonės turi, bet nėra ką už 
juos pirkti. Nuvažiavus į Vilnių, dažną se
ka KGB ir neleidžia išvykti į giminių gy
venvietes. Sakoma, Lietuvoje esą įrengtų 
atominių raikietų, todėl įvažiavimai tega
limi tik labai patikimiems svečiams.

Į čia 'atvažiuoja jau nemaža lietuvių sa
vo giminių aplankyti. Štai buvo į Čikagą 
atvykę dainininkai Kuodis ir Girijotas su 
žmona, ir kažkokia grupė surengė jų kon
certą buv. Pakšto salėje. Jie padainavo 
daug jau iš plokštelių girdėtų dainų, be 
to, kai vieni du dainavo, tai ir programa 
pasidarė nuobodi.

Bal. Brazdžionis 

50 lt. paaukojusi lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojų sąjunga. Fondo valdybą 
sudarę: pirm. Juozas Grušais, vicepinm. 
Bernardas Brazdžionis, ižd. Juozas Ambra
zevičius, sekr. Jonas Graičiūnas, narys — 
Vytautas Petrulis.

Laikraštis tądien turėjo net keliais at
karpas. Kaip meno ir literatūros atkarpa 
ėjo J. Kerniaus straipsnis „Also sprach 
Zarathustra“ — filosofinė tema. Čia Ker
niaus slapyvardžiu, rodos, buvo prisiden
gęs didžiulį bagažą visokiausių žinių turė
jęs J. Baldžius-Baldauskas. Kita tų pusla
pių atkarpa — Petro Cvirkos „Kryme“ — 
įspūdžiai iš kelionės per Sov. Sąjungą. 
Įspūdžiai 'entuziaiįliškii, bet atspausdinta 
jų tik pradžia.

Kitų puslapių atkarpos — šeštasis tęsi
nys J .Paleckio „Pasaulinis karas (1914- 
1918 metai)“ ir septyniasdešimt šeštasis 
tęsinys M. Eismonto romano „Didžioji 
nuodėmė“.

Gal šioje vietoje būtų paminėtinas „Re
dakcijos krepšys“. Jame spausdinamos iš
traukos iš (didžiųjų vadų kalbų ir ilš laik
raščių, vienos jų komentuojamos, o kitos 
paliekamos įkalbėti pačios už save. Šįkart 
didžiausias, nors ir ne kažin kiaip kandus, 
komentaras parašytas prie Goerinigo kal
bos ištraukos. Tačiau kai kurios iš kitos 
spaudos paimtos ištraukos nereikalingos 
komentarų, štai „Raibotnik“ rašęs: „Pran
cūzų komunistų partijos generalinis sek
retorius Morisais Torezas parašė savo au
tobiografiją. Be kita ko, jis pabrėžia, kad 
komunistų dvasiniais pranokėjais buvę Ža
na id'Ark ir kardinolas Rilšelje“. Arba „10 
centų“ laikraščio žinutė: „Nepriklausomy
bės aikštėje vienas šuo vos nepasmaugė 
kito šuns, šunelio savininkui pavyko su
gauti žuliką ii’ išlaisvinti jau beveik uždu
susį gyvulėlį“. Arba kita laikraštinės kro
nikos žinia: „Pil. Jankauskas po savo žmo
nos mirties vedė antrą žmoną. Kartą Jan
kauskienė įsakė savo 14-metei podukrai 
nueiti .daržų tvarkyti, šioji vietoje įsaky
mo pildymo savo pamotę gerokai aplupo“.

(Bus daugiau)

Kiti rašo
KUR DRAUDŽIASI AMERIKOS 

LIETUVIAI?
„Naujienos“ paskelbė, kuriose lietuviš

kose organizacijose lietuviai daugiausia 
draudžiasi.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje per 
1977 m. apsidraudė 382 iiš viso 506.850 dol. 
sumai. Paskutinę tų .metų dieną visi jos 
nariai buvo apsidraudę 5.056.280 dolerių.

Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimian 
Amerikoje per 1977 m. kadip nauji nariai 
įstojo 25 ir apsidraudė 31.500 dol. (pasku
tinę tų metų dieną visų narių apdraudos 
suma buvo 3.426.548 dol.).

Amerikos Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas per 1977 m. gavo 53 naujus narius, 
jų apdraudos'suma 49.500 dol. (visų ap
draustųjų suima nepažymėta).

PRAGIEDRULIAI MŪSŲ KOLONIJOJE

Taip „Argentinos Lietuvių Balsas“ pa
vadino savo rugsėjo mėn. numerio veda
mąjį, kuriame sakoma, kad su pavydu 
nuolat tenka įskaityti apie „vyresniųjų bro
lių šiaurėje“ kultūrinius laimėjimus — 
knygų leidybą, literatūrinius konkursus, 
Čikagos operą ir kitus dalykus, taip pat 
apie Kanados ir Australijos lietuvių veik
lą.

„Bet ir tamsiausioje naktyje kartais su
žiba šviesi žvaigždelė“, toliau jau rašoma 
apie savo kraštą. „Taip ir pas mus. Dėka 
atskirų asmenų pastangom paskutiniu lai
ku ir mes galėjome pasigėrėti aukštesnio 
lygio meno .apraiškom“.

O džaugiasi laikraštis, kad buvo suorga
nizuotas koncertas, kurio programą atliko 
vietinės pajėgos. Dr. J. J. Simanauskais su
organizavo mergaičių oktetą, dar prisidėjo 
solistai Zuzana Valadkaitė Lopez ir Anta
nas Slančiaiuskiais ir pianistais dr. Albertas 
Dominas, ir, sako, įvyko aukšto lygio kon
certas.

Po to buvo atvažiavęs iš Urugvajaus 
koncertuoti vienas geriausių Pietų Ameri
koje tautinių šokių ansamblis „Ąžuoly
nas“, ir kas, sako, turėjo laimės dalyvauti 
tame koncerte, „tais niekuomet neužmirš tų 
įspūdingų scenų, kur įvairiomis varsomis 
mirgėjo Vytauto Dorelio austi tautiniai rū
bai ir žavėtinai pildomi tautiniai 'šokiai“.

B. GORBULSKIS VIEŠI AUSTRALIJOJE

Į Australiją paviešėti iš Lietuvos atvy
ko populiarių estradinių dainų kompozito
rius Benjaminas Gorbulskis ir numato iš
būti porą mėnesių.

Be kita ko, vertindama lietuviškais radi
jo valandėles, „Mūsų Pastogė“ vedamaja
me rašė, kad Sydnejuje tokia valandėlė 
veikia jau daugiau kaip treji metai, „ir jos 
programose transliuojama vis toji pati pi
giausių Šlagerių muzika iš Lietuvos. Atro
do, kad be lengvosios muzikos kūrėjo Gor- 
bulskio mes iš viso nieko neturime“.

„ŠLUOTOS“ AUKSINES MINTYS

Piršlio budelio vaidmenį be priekaištų 
atliko Jonis — tas, kuris simpatizavo jau
najai. Vestuvės atidedamos. Piršlys ligo
ninėje. (Iš telegramos teksto)
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LIETUVOJE
VIENAM TAIP, KITAM KITAIP TAS 

MIESTAS ATRODO

Vida Bielskytė apie Panevėžį Šitaip ra
šo:

„Skubančius į diarbą panevėžiečius san
kryžoje prie sporto rūmų anądien sustab
dė apvirtęs šiukšlių konteineris su visu sa
vo turiniu. Kiek tolėliau jo lūkuriavo 'bui
ties tarnybos mašina. Tai nuo jos, matyt, 
neapdairiai padėta, darant posūkį, ir nulė
kė paskutinė dėžė, pataikiusi tiesiai ant 
pėsčiųjų perėjimo. Siurprizas sankryžoje 
per žmonių neatidumą galėjo baigtis ne 
vien juokais.

„Miesto gatvėse neretai išvysi krovinio 
dialis: išbarstytas (plytas, nutrukusį sijos 
gabalą, supresuotų linų ar šieno pluoštą. 
Lekia ir nulekia sau toks vairuotojas, ne
pritvirtinęs gerai krovinio, dargi neveng
damas staigių posūkių. O gatvės (perėjose 
ar siauram šalyga-tvy — žmonės, kurie ne
sitiki tokių siurprizų“.

O Lietuvoje paviešėjęs „Argentinos Bal
so“ bendradarbis savo įspūdžiuose apie tą 
miestą sako:

„Panevėžys pasipuošęs naujais komuna- 
liniaiis namais. Ypatingai Tulpių 'kvartalas 
gražiai atrodė. Beieškodami! Anastazijos 
Kalpokaitės sesers adreso, gerokai susipa
žinome su Panevėžiui. Gatvės gražiai su
tvarkytos. visur pavyzdinga švara“.

KONCERTAI PALANGOS 
VASAROTOJAMS

K. šiiauiys „Tiesoje“ rašo:
„Stambiu ir įspūdingu renginiu pasibai

gė Palangos vasaros koncertinis sezonas. 
Trylika dienų koncertų salėje skambėjo 
tradicinio septintojo estradinės muzikos 
festivalio melodijos. Klausytojai galėjo įsi
gyti festivalio bukletą, ženkliuką, medalį. 
Beveik visus koncertus į vaizdb juostą įra
šė Lietuvos televizija, -transliavo radijas. 
Mūsų estrados 'artistai bei svečiai iš Gru
zijos, Moldavijos ir Latvijos festivalio die
nomis surengė dvidešimt vileną koncertą, 
taip pait (pasirodė kituose respublikos mies
tuose.

„Festivalio koncertuose apsilankė dau
giau kaip 33 tūkstančiai klausytojų. Kiek
vieną vakarą perpildyta salė negalėjo su
talpinti visų lengvosios muzikos mylėtojų.

„Įvairūs dr (turiningi Palangos vasaros 
koncertinių sezonų renginiai patraukia vis 
daugiau 'klausytojų. Šią vasarą čia taip palt 
koncertavo Valstybinės filharmonijos sim
foninis orkestras, Lietuvos kamerinis or
kestras. Birutės kalno papėdėje pasirodė 
skaitovai...“

MINISTRO PASISAKYMAI DĖL MILTŲ, 
MĖSOS IR PIENO

Lietuvos paruošų ministras L. Kareckas 
rugsėjo 2 d. „Tiesoje“ išspausdintame pa
sikalbėjime su „Eltos“ bendradarbiu sakė, 
kad „į valstybės aruodus respublikos ūkiai 
jau supylė 225 tūkstančius tonų grūdų ir 
paruošų planą įvykdė daugiau kaip 70 pro
centų. Daug grūdų pristatyta keitimui į 
kombinuotuosius pašarus“, nors oro sąly
gos buvusios nepalankios.

Stengtasi, kad kuo daugiau derliaus 
ūkiai galėtų parduoti tiesiog nuo kombai
nų, tačiau grūdų drėgmė siekusi 35-40 pro
centų, tekę 3-4 karius džiovinti.

Buvo ministras klaustas dėl miltų, kruo
pų. Jis atsakė, kad miltų gamyba padidin
ta iki 376 Itūkstanči'ų tonų, iš to skaiičilaius 
aukščiausios rūšies miltų pagaminama 74 
tūkst. tonų, „patenkinant poreikius 80 pro
centų. Trūkstamą kiekį aukščiausios rū
šies miltų įsivešime iš kitų respublikų“. 
Kruopų per metus gaminama 45 tūkst. to
nų.

Dėl mėsos ir pieno jis taip pasisakė:
„Viena problemų -ta, kadi gyvulius ūkiai 

pristato netolygiai, daugiausia mėnesio ar 
ketvirčio pabaigoje. Tai trikdo ritmingą 
mėsos kombinatų d'arbą. Antra, pastaruo
ju metu sumažėjo pieno supirkimas iš gy
ventojų. Imamasi priemonių padėčiai ištai
syti, bet tuo rimtai turėtų susirūpinti taip 
pat Mėsos ir pieno pramonės ministerija, 
geriau organizuoti pieno surinkimą ilš gy
ventojų“.

MAŽIAU PROŠVAISČIŲ TEĮŽIŪRI 
LIETUVAI

Reportaže iiš PLB Seimo „Keleivyje“ už
tinkame ir tokias pastraipas:

„Algimantas Gureckas, LB ryšininkas 
Washingtone, nuosekliai apžvelgė šiandie
ninę Lietuvos ir Sovietų S-gos padėtį, joje 
rasdamas kur kas mažiau prošvaisčių ne
gu dr. A. Štromas. Dabartinę valdžią gali 
pakeisti militarinis maršalų režimas, nesi
bijantis štai mistinio masinio teroro prie
monių disidentams ir tautų rezistencijai 
sutraiškyti. Be to, nesitikėjo, kad 
Rusija, net ir komunizmo nusikračiusi, 
bet kada numatomoj ateity taptų demokra
tine.

„Tačiau sovietinės imperijos subyrėjimo 
atveju (tam yra nedidelė, bet ir ne mikro
skopinė galimybė) lietuvių išeivijai tektų 
Lietuvai suburti skubią politinę, ekonomi
nę ir kitų valstybių finansinę paramą. Tam 
reikia būti parengties stovyje, ko dabar 
nėra, kaip ir stokojame savo nusistatymo 
sienų ir santykių su. kaimynais klausimu“.
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Europos _
Lietuvių Kronika

D. Britanija
IŠKILUS KONCERTAS

VOKIETIJA

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Liepos 15 d. Annafcergo pilyje, Bad Go- 

desberge, buvo atšvęstos lietuviškos ves
tuvės, (kelkiu ši pilis nematė per visą 25-rių 
metų laiką, kai čia įsikūrė pabaltiečių 
krikščionių studentų sąjunga. Annabergui 
jos buvo dar ir tuo nepaprastos, kad jau
navedys Andrius Šmitas buvo ilgametis 
tos pilies gyventojas, o jaunoji — Marytė 
Dambriūnaitė — Vasario 16 gimnazijos 
mokytoja.

IV PLJ KONGRESAS
IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS

1978 m. spalio 3 d. Nr. 39 (1429)

PARENGIMŲ KALENDORĖL1S

Spalio 13 d. — Pabaltiječių koncertas 
Londone, Chelsea Old Town Hall.

Spalio 14 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas Bradforde.

Spalio 14 d. — Rudens balius Lietuvių 
Sodyboje. Pradžia 20 vai. Įėjimas £1.50.

Spalio 21 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas ir Sakių vakaras 
Nottinhgame.

Spalio 21 d. — Dainaviečių jubiliejinis 
balius Lietuvių Namuose, Londone.

Spalio 21 d. — Bo’.tono lietuvių šokiai 
ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton.

Spalio 21 d. 19 vai. — šv. Onos draugi
jos rudens balius Londone, Sporto čir Soc. 
klube.

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 11 d. — Meškeriotojų šokių 
vakarais Lietuvių Sodyboje. Pradžia 20 vai. 
Kviečiami visi lietuviai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras 
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

LAISVĖS RADIJAS — RADIO LIBERTY

Kasdien iš Muencheno transliuoja lietu
viškas programas: 17-18 vai. — 16, 19 ir 
25 m bangomis. Kartojama 21-22 vai. — 
25, 31, 41 ir 49 m bangomis, 4 vai. ryto — 
31, 41 ir 49 m bangomis, 6 vai. ryto — 25, 
31 ir 41 m. bangomis Vak. Vokietijos lai
ku.

Jaunimais — mūsų ateitis, tai jaunimo 
kongresui lėšomis paremti rengiamas iški
lus

KONCERTAS
šeštadienį, spalio 14 d., latvių salėje, Clif
ton Villas (iš Manmingham Lane).

Programoje dalyvaus žymūs solistai iš 
Čikagos: NERIJA LINKEVIČIŪTĖ iar BER
NARDAS PRAPUOLENIS.

Akompanuos VINCENTAS O* BRIEN.
Pradžia 19.00 v-al.
Po koncerto — ŠOKIAI iki 23.30 vai.
Baras ir.- kt. Gros genais orkestras.
Seikmiadienį, spalio 15 d., 12.30 vai.,

SOLISTAI GIEDOS 
bažnyčioje pamaldų metu.

Koncerto rengėjai kviečia visus savo da
lyvavimu paremti jaunimą.

Skyriaus ir Vyčio klubo valdybos

KETTERINGAS
PADĖKA

Reiškiu padėką Ketteringo-Corbio sky
riaus pirmininkui A. Navickui, (skyriaus 
valdybai ir jo nariams, kurie sveikino ma
ne gimimo dienos proga ir linkėjo sulauk
ti dar daug gimtadienių.

Patsai sau manau, kad sulauksiu dar ir 
kitų 82 gimtadienių.

J. Liobė

Vestuvės Vak. Vokietijoje: piršlys J. 
Sabas, Marytė ir Andrius Šmitai ir svočia 
— V. Sabienė

NOTTINGHAMAS
IŠKILUS KONCERTAS

PAIEŠKOJIMAI

Antanas Mažeika paieško savo draugo 
Petro Raškausko, su kuriuo 1944-45 m. 
tarnavo Nebel kompanijoje, Magdeburge. 
Kartu gyveno barake ant Elbės kranto, 
kur buvo subombarduoti.

Atsiliepti į „E. L.“ redakciją.

Stasys Žukas paieško savo sūnaus Kazio 
Žuko, gim. 15. 4. 1914, Ukmergės rajone, 
1950 m., gyvenusio Anglijoje, Castelmian's 
Hostelyje, Kiln Green, Nr. Twyford, Berk
shire.

Žinantieji K. Žuko dabartinį adresą pra
šomi pranešti „E. L.“ redakcijai.

Janina Cicėnaitė paieško savo brolio 
Leono Cicėno, gim. aipie 1926 m. Ignalinos 
rajone. 1967 m. jis gyveno Low Town, 
Bridgeworth, Anglijoje.

Atsiliepti į „E. L.“ redakciją.

Ateitis priklauso mūsų jaunimui. Todėl 
Jaunimo kongresui paremti rengiamas iš
kilus

KONCERTAS, 
kuris įvyks šeštadienį, spalio. 21 d. ukrai
niečių klubo salėje 30, Bemtanck Road.

Programoje dalyvaus žymūs solistai, at
vykę iš Čikagos: Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis.

Akompanuos Vincentas O‘Brien. Pradžia 
19 vai. Po koncerto šokiai, grojant gerai 
muzikai. Alutis su puta iki vidurio nak
ties.

Sekmadienį, spalio 22 d1., 11.15 vai. solis
tai giedos pamaldų metu „Židinio“ Aušros 
Vartų Marijos koplyčioje.

Kviečiame visus iš arti ir toli gausiu 
dalyvavimu paremti jaunimą.

Skyriaus valdyba

UŽ JONĄ PAULIŲ I

LONDONAS

Spalio 8 d., 11.15 vai. lietuviškos pamal
dos Lietuvių Židinyje bus už viso kultū
ringojo pasaulio apgailimą (popiežių Joną 
Paulių I ir meldžiant velionio įpėdinio, 
tikro Dievo kandidato.

BALTŲ TARYBA KVIEČIA

DERBY
VIENYBĖJE SU SĄŽINĖS KALINIAIS

Baltų Taryba kviečia visus i iškilmingą 
koncertą Estijos, Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 60 metų su
kaktims paminėti Chelsea Old Town Hall. 
Kings Road, London SW3, penktadienį, 
spalio 13 d. Įėjimas į salę 19.00 vai. Pro
gramos pradžia 19.30 vai. Prieš ir po kon
certo veiks 'baras.

Spalio 15 d. lietuviškos pamaldos Brid
ge Gate bus 15 minučių anksčiau: 13.45 
vai. Jomis pradėsime Sąžinės Kalinių Sa
vaitę, ypač atmindaimi lietuvius kalinius. 
Pamaldų giesmes pirmą kartą istorijoje iš
pildys Nottingham© lietuvės moterys.

Po to visi kviečiami dalyvauti Derby ka
tedroje 15 vai. ekumeninėse tarptautinėse 
pamaldose už sąžinės kalinius. Čia Mišių 
nebus. Prisidės lietuvių kunigas ir Not- 
tinghamo lietuvės giesmininkės.

Liet. K. Sielovada ir Bendrija

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Įėjimas suaugusiems — £1, vaikams iki 

14 m. veltui.

DAINAVIEČIŲ PADĖKA

L. L. „Dainavos“ sambūris dėkoja vi
siems tautiečiams už suaukotus daiktus 
šių metų turgeliui. taip pat visiems tiems, 
kurie prisidėjo savo darbu ir kita pagalba.

Valdyba

RUDENS ŠOKIAI

šeštadienį, spalio 21 d. Londono liet, 
sporto ir socialinio klubo būstinėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E9, ruošiamas rudens 
balius.

Įėjimais —■ 1 sv.

NOTTINGHAME — spalio 8 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — spalio 8 d.. 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

GLOUCESTERYJE — spalio 14 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUD — spalio 14 d„ 17.30 val., Bee
ches Green. Išpažintys nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — spalio 15 d., 11.15 
vai., židinyje.

DERBYJE — spalio 15 d., 13.45 vai.. Brid
ge Gate. Pamaldos išį kartą 15 minu
čių anksčiau.

ECCLES — spalio 8 d1., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — spalio 29 d.. 12.30 

vai., St. Chad's bain.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus šeštadienį spalio 21 d. į

21 Sukakties jubiliejini balių
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas. loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Te!.: 727 2470.

Štai kaip tas lietuviškų papročių vestu
ves „Drauge“ aprašė Br. L tošie nė:

Prieš vestuves panktadienį jaukioje sa
lėje nemažas būrys jaunimo ėr vyresniųjų 
atšventė .mergvakarį, šeštadienį iš pat ry
to suplaukė ir likusieji svečiai, su jais ir 
piršlys su svečia — Vida ir Juozas Sabai 
(J. Sabas yra Vokietijos LB krašto valdy
bos pirmininkas). Kiekvienas buvo paly
dėtas į jam skirtą kambarį, kad ten galė
tų puoštis iškilmėms. Likus pusvalandžiui 
iki sutuoktuvių, piršlys pakvietė visus va
žiuoti į šv. Kvirino bažnyčią.

Jaunąją prie altoriaus vedė jos brolis 
Antanas Dambriūnas. Pamergių ir pabro
lių pialydą sudarė: Ramunė Bulvytė (iš 
Baltimorės) ir Adolfas Šmitas (iš New 
Yorko), Zita Štarkaiitė (iš Philadelphijos) 
ir Antanas Dambriūnas (šiuo metu dirbąs 
Anglijoje), Joana Vaččiulaiitytė (iš Wa- 
shtogtono) ir Antanas šiugždinis (iš Vak. 
Vokietijos), Aldona Drazdytė (iš Baltimo- 
rės) ir Arniuitis Šmitas (iš Vak. Vokieti
jos). Kun. A. Bernatonis atnašavo šv. Mi
šias ir sutuokė jaunuosius. Giesmes vargo
nais palydėjo Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas V. Banaitis.

Jauniesiems, grįžtantiems į Annaibergą, 
anksčiau įspėję čia parsirasti svečiai užtvė
rė kelią, tuo primindami, kad būsimas 
bendro gyvenimo kelias gali kartais būti 
su užtvaromis, ‘kurias jie turės įveikti. Šį 
kartą jiems pagelbėjo piršlys, šampanu pa
pirkęs vestuvininkus.

Prie rūmų durų jaunuosius pasitiko Ma
rytės mama Elena Dambriūnienė (iš Wa- 
shingtono) ir Andriaus tėvelis Andrius 
Šmitas, Sr. (iš Vak. Vokietijos) su duona, 
druska ir palaiminimu. Netrukus šoikių sa
lėje susirinkę svečiai kėlė šampano taures, 
sveikino jaunuosius, griausmingu choru 
linkėjo jiems ilgiausių, džiaugsmingų ir 
laimingų metų.

Po vaišių ir sveikinimų prasidėjo šūkiai 
ir dainavimas, užtrukęs iki vėlyvos nakties. 
Rytą, po Sv. Mišių, imta ieškoti dingusio 
piršlio melagio. Visi atkreipė dėmesį į pa
vėluotai atvykusią viešnią iš Lietuvos, ku
ri, kaip netrukus paaiškėjo, ir buvo ne kas 
kitas, o moteriškai! s rūbais persirengęs 
piršlys. Teisingumo vykdytojai jį arešta
vo, nuteisė ir pakorė, o netrukus ir palai
dojo. Popiet pamažėle Vokietijos svečiai 
ėmė skirstytis namo, o svečiai iš užjūrio 
keliavo toliau aplankyti kiltus Europos 
kraštus. Visi išsinešė mielus įspūdžius dlš 
tikrai lietuviškų vestuvių.

Marytė ligi 1976 m. gyveno su tėveliais 
Washingtone, o dabar dirba Vasario 16 
gimnazijoje, šiuo metu ji yra mergaičių 
bendrabučio vedėja. Andrius, neseniai iš
laikęs teologijos ir pedagogikos valstybi
nius egzaminus, pradės pedagoginį darbą. 
Svarbiausia, prieš akis IV Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, kuris pareikalaus 
daug jėgų ir laiko iš jaunavedžių. Andrius 
yra IV PLJK ruošimo komiteto pirminin
kas,. o Marytė rūpinasi kongreso informa
cija. Jaunoji šeima gyvena lietuvių gimna
zijos patalpose. Ilgiausių metų Marytei 
(Dambriūnaiitei) ir Andriui Smitams.

STAMBIOS AUKOS

Neseniai Vokietijoje įvykęs IV PLJK ko
miteto posėdis, dalyvaujant PLJS pirm. G. 
Juozapavičiūtei, nutarė:

Registracija — Visas jaunimas, norintis 
dalyvauti kongrese, siunčia savo registra
cijos lapą su 200 DM savo krašto Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkui. Šis per
siunčia viską į registracijos centrą Ugi va
sario 16 d. Registracijos centro adresas: 
IV PLJK Registracija, Romuva, 6840 Lam
pertheim 4. W. Germany.

Turistai, kurie žada dalyvauti įvairiuose 
kongreso parengimuose, registruojasi tie
siogiai registracijos centre Vokietijoje.

Koncertai
Anglijoje ir Vokietijoje kongreso atida

rymo ir uždarymo koncertams yra numa
tyti šie menininkai: Grandinėlė (JAV), Ri
čardas Daunoras (V. Vokietija), Adriana 
Jocytė (Argentina), Volungė (Kanada) ir 
kiti.

Jaunųjų kūrėjų vakaras įvyks kongreso 
metu Koenigsteine (V. Vokietijoje) liepos 
27 d. Šiam vakarui norėtųsi ‘turėti po vie
ną pasirodymą iš JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos, Australijos ir Europos. Visų 
kraštų jaunimo sąjungos pirmininkai yra 
prašomi pasiteirauti, kas iš jaunimo, vyks
tančio į kongresą, galėtų dalyvauti progra
moje .

Informacija, kuri liečia IV PUIK ruošos 
darbus, eina per Vokietiją. Visa vidinė in
formacija, atstovų rinkimai, jų pasiruoši
mas ir it. t. eina per PLJS valdybą.

IV PLJK būstinės veiks Anglijoje ir Vo
kietijoje. Anglijoje: Lietuvių Namai, 2 
Ladbroke Gardens. London Wil 2PT, Eng
land. Vokietijoje: Romuva, 6840 Lampert
heim 4, West Germany.

IV PLJK ruošos komitetais susideda iš 
šių asmenų: pirmininkas — Andrius Šmi
tas. vicepirmininkas — Alfredas Lutzas, 
sekretorius — Rainis Valiūnas, iždininkas 
— Antanas Šiugždinis, reikalų vedėjas — 
Kęstutis Ivinskis.

XXV Europos lietuvių studijų savaitė
je, Freisinge (Vak. Vokietijoje), lankėsi 
Elena Bradūnaitė iš JAV. E. Bradūnaitė. 
kartu su kun. A. Saulaičių, yra sutikusi 
rūpintis IV PLJK stovyklos programa, šia 
proga ji susitiko su IV PLJK ruošos komi
teto pirmininku A. Šmita, akademinės ir 
studijinės programos komisijos pirminin
ku V. Bartusevičium ir kongreso informa
cijos tvarkytoja M. Dambriūnaite-šmiitie- 
ne. Buvo įkalbėta apie stovyklos programą, 
kuri susidės iš dviejų dalių: 1) Okupuotos 
Lietuvos padėtis ir gyvenimas ir 2) lietu
viškasis lobynas.

Europos lietuvių studijų savaitėje tar
tasi su IV PLJK kultūrine komisija. Pasi
tarime dalyvavo Andrius ir Marytė Šmi
tai ir kultūrinės komisijos nariai: Kristina 
Pauliukevičiūtė, Violeta Hermianaitė bei 
Alfredas ir Diana Hermanai.

Rugpiūčio 19 d., Romuvoje (Vak. Vokie
tijoje) suruoštoji šventė IV PLJK naudai 
davė puspenkto tūkstančio DM pelno.

Rugpiūčio 24 d. techninės komisijos pir
mininkas Vingaudas Damijonaitis ir IV 
PLJK komiteto pirm. Andrius Šmitas bu
vo nuvykę į Altenbergą, prie Koelno. Al
tenberge įvyks kongreso studijų dienos. 
Šia proga jie apžiūrėjo patalpas ir tarėjo 
pasitarimus su Altenbergo rūmų savinin
kais. Sutartis dėl šios vietos buvo padary
ta jau prieš metus.

DAR APIE PLJS RAŠINIŲ KONKURSĄ

Šių mietų pradžioje Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga paskelbė pasaulin’© mas
to raižinių konkursą visam 16-35 m. am
žiaus jaunimui. Nors konkursas jau artė
ja prie galo (darbai turi būti mums atsiųs
ti iki š. m. gruodžio 1 d), mes vis dar iš
girstame pasiteiravimų dėl taisyklių. Tai
gi pristatome vėl visas PLJS rašinių kon
kurso taisykles su nauju priedu — premi
jų paskirstymu.

Šiuo metu taip pat norime padėkoti vi
siems konkurso mecenatams. Lig šiol 
mums prižadėjo ar jau įteikė aukas šie 
vienetai ir paskiri asmenys: Rodney mies
telio lietuvių klubas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, žurnalistų Sąjunga, Vydū
no Jaunimo Fondais, Kanados LJS, P. Ado
monis (Montrealis), V. Matalata’s (Wes
ton), V. ir G. Agurkiai (Hamiltonas), L. 
Balsys (Torontas), O. Šiuimieinė (Delhi), 
J. iir A. Kutros (Santa Monica). Nuoširdus 
ačiū! Kadangi šių mecenatų aukų dar bus 
maža visoms premijoms, PLJS ir toliau 
priiminės laukas.

K. Parė.štytė, PLJS

kalba (rašinio tarinys tari būti lietuviškos 
temo?, ne beleiri.tiniio, beit žurnalistinio 
pobūdžio), autorius pasirūpina, kad 'kas 
nors išverstų jo darbą į taisyklingą lietu
vių kalbą.

TEMOS IR ILGIS
— dalyviai laisvai pasirenka temą ir raši
nio ilgį.

KUR IR KAIP SIŲSTI
— įrašiniai tari būti mašinėle parašyti, 
naudojant kas antrą eilutę; ant kiekvieno 
lapo pažymėti s'apyvardį, o į atskirą 'vo
kelį įdėti tikrą pavardę ir adresą; pažymė
ti 'amžiaus grupę ir rašinio sritį; dvikalbės 
srities dalyviai siunčia ir originalą ir ver
timą. Rašinius siųsti į 'būstinę: „PLJS 
KONKURSAS“. 1573 Bloor St. W„ Toron- 
to, Ont., Canada M6P 1A6 (iki 1978 m. 
gruodžio 1 d.).

Vokietijos L. B. Valdybos inf. biuletenis 
praneša, kad į jų žinioje esantį fondą di
sidentams paremti aukojo:

Memimingeno lietuviai — 1.000 DM, XY 
Koeln-Bonn — 50 DM, nežinomas aukoto
jas — 40 DM, Aldona Svilaitė (Kanada) 
— 30 dol.

PLJS RAŠINIŲ KONKURSAS 
KAS GALI DALYVAUTI?

— visų kraštų 16-35 m. amžiaus lietuvių 
jaunimas, išskyrus centrinės PLJS valdy
bos narius.

AMŽIAUS SRITYS
— konkursas skirstomas į dvi dalis pagal 
amžių: a) 16-24 m., b) 25-35 m.

RAŠINIŲ SRITYS
a) beletristika — grožinė literatūra: 

apysaka, anekdotas, novelė ir pan,
b) poezija — eilėraštis ar eilėraščių rin

kinys.
c) žurnalistika — reportažas, aprašymas 

tikro įvykio, svarstymas aktualaus klau
simo ir pan.

d) dvikalbė sritis (nemokantiems lietu
viškai)
— dalyvis parašo straipsnį savo (krašto

VERTINIMO KOMISIJA
— komisiją sudaro trys akademikai: dr. R. 
Šilbajoris, dr. D. Valiukėnaitė, V. Micke
vičius.

PREMIJOS
16-24 m. grupės kiekvienos rašinių sri

ties pirmoji premija — S150 (kanadiškų), 
antroji — $50.

25-35 m., grupės kiekvienos rašinių sri
ties pirmoji premija — $200, antroji — 
$75.

BROŠIŪRA
— PLJS paskelbs visų dalyvių pavardes, 
kraštus ir rašinių temas. Jei bus labai ge
rų rašinių ar ei'lėralščių, PLJS juos išspaus
dins specialioje brošiūroje, kuri bus plati
nama IV jaunimo kongreso metu.

SODO ŠVENTĖ ROMUVOJE

Š. m. rugpiūčio 19 d. Vokietijos LB Val
dyba suruošė didžiulę sodo šventę IV PLJ 
Kongreso naudai. Pasiruošta buvo gerai, 
oras pasitaikė ilealus, tai ir žmonių priva
žiavo daugybė — per 400. Bent per pasku
tinį dešimtmetį Romuvos kiemas ir parkais 
dar nebuvo taip tirštai prikimštas automo
bilių. Sudardėjo jų apie 100 ir dar daugy
bė gatvėje sustojo, nes Romuvoje nebebu
vo vietos.

Ruoštis pradėta iš anksto. Išsiuntinėta 
ir išdailinta 600 kvietimų. Visi Vokietijos 
LB Valdybos nariai pasiskirstė pareigo
mis. Sutarta, (kad pirmininkas inž. J. Sabas 
rūpinsis gėrimais dr muzika bei bendra 
tvarka, vicepirmininkas mokyt. V. Svitas
— alumi, sekretorė dr. A. Veigel — kava 
ir pyragais, iždininkas Rič. Tendzegolskis
— loterija dr narys A. Lipšys — mėsos už
kandžiais. Iš vakaro visi Valdybos nariai 
su talkininkais susirinko pasitarti ir atlik
ti dalies paruošiamųjų darbų. Daug pa
dėjo 8591 LS lietuvių kuopa Schwetzinge- 
ne, pastatydama 4 dide’es palaipines ir pa- 
skolind'rima 20 kariškų lovelių pernakvo
ti.

Rugpiūčio 19 d. iš pat ryto užvirė dar
bas. Galutinai sutvarkyta ir papuošta aikš
tė bei salė, palapinės prisipildė dosnių tau
tiečių suaukotais fantais-laimikia’.s, kurių 
buvo atsiųstų net iš Šveicarijos sostinės, 
įvairiais užkandžiais. Ant. šiugždinis, jun., 
atsigabeno keletą bačkų alaus ir dėžes 
vasvandenių, užkurta ugnis dešroms bei 
hamiburgeriams skrudinti bei kepti. 12 vai. i 
pradėjo rinktis svečiai ir užkandžiauti. Tai 
buvo geri ir nebrangūs pietūs: pora dešre
lių su bulvių salotomis, rūgščia grietine ir 
kit. priedais, arba hamburgeris su spec, 
bulkute ir priedais. Inž. J. Sabas su šeima 
ir A. Lipšys su padėjėjais tarėjo gerai pa
prakaituoti, kad visus pasotintų, ypač pie
tų metu. Pilnas rankas darbo kitoje pala
pinėje turėjo ir dr. A. Veigel su Eug. Lu- 
ciene, P. Ivinskiene bei kitomis talkinin
kėmis, nes smaguriautojų kava, pyragais 
ir likeriiukads taip pat netrūko. Loterijos 
palapinėje uoliai šeimininkavo Rič. ir Jen
ny Tendzegolsikiai, išpardavę visus bilie
tus už 1.000 DM. Tarp svečių vikriai suki
nėjosi Ona Bartusevičienė, jun., su aukų 
lapais Jono Vitkaus padedama ji surinko 
1.126,10 DM ir 25 dol. Stasys Šimkus iš 
2040 LS kuopos į aukų lapą įsirašyti atsi
sakė. Jis atėjo į raistinę ir IV PLJ Kongre
so ruošai paklojo 1.500 DM dr dar priedu 
atvežė gerą šokių orkestrą iš D'arimstiadto, 
kuriam už grojimą sumokėjo taip pat ke
letą šimitų DM.

Vakare parką nušvietė laužo liepsna, iš
kilusi iki 'medžių viršūnių. Prie laužo dau
gelis praleido visą naktį. Nuo 20 vai. salė
je vyko smagūs šokiai, kurie tęsėsi gero
kai iki po vidurnakčio.

Sodo šventėje susitiko diaug senų, ilgai 
nesimačiusių pažįstamų, užsimezgė naujų 
pažinčių. Nuoširdžiai šnekučiavosi tik da
bar susipažinę keletas 'aukštesnių ameri
kiečių armijos karininkų lietuvių su šei
momis. Apie Mečį Landą su akordeonu 
prie laužo spietėsi buvę šios gimnazijos 
mokiniai, dabar jau akademikai ir profe
sionalai ar dair tik studentai, garsiai 
traukdami dainą.

Rugpiūčio 20 d. rytą Romuvoje matėsi 
dar daug automobilių ir svečių. Vieni jų 
pernakvojo bendrabučiuose, kiti palapinė
je ar auitomoibiiliiuose, o dar kitiems pavy
ko susirasti nakvynę viešbučiuose. 11 vai. 
tėv. Alf. Bernatonis prie gimnazijos laiptų 
įrengto altoriaus aukojo šv. mišias ir pa
sakė pamokslą, pritaikytą mokslo metų i 
pradžiai. -į

Popiet susirinkusi Valdyba apžvelgė va
karykščio renginio pajamas bei išlaidas ir 
konstatavo, kad gauta apie puspenkto 
tūkstančio DM pelno.
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