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Po IV Jaunimo Kongreso
Nors spaudą kol kas pasiekė tik trupi

nėliai žinių, kas iš tikro vyko IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese, bet iš Londo
ne suruoštojo koncerto, eitynių prie Ce- 
notafo, masinių pamaldų ir dalyvių pasi
pasakojimų ryškėja, kad tai buvo lietu
viška prasme didelė šventė. Ne, ne vien 
šventė. Kai kuriuos jo renginius, kaip 
štai koncertą ar ką, galima būtų ir švente 
pavadinti, bet pats Kongresas buvo grei
čiau ketvirtoji ir pati tobuliausia grandi
nė, liudijanti gana greitą lietuviškojo 
jaunimo sąmonėjimą laisvajame pasau
lyje. Į šį Kongresą galėjo suvažiuoti tik 
šimtai, o ne tūkstančiai, bet tik pasiklau
sykite dalyvių pasakojimų, ir bus aišku, 
kiek tie šimtai parodė lietuviško entuzi
azmo ir sąmoningumo. Jei ligi šiol vyres
nieji metai iš metų vis reikšdavosi susirū
pinimą jaunimu, tai, sako, šiame Kongre
se iš kai (kurių kraštų atvykusieji taip pa
sirodė, kad jau ir vyresniesiems gal būtų 
iš ko pasimokyti.

Po pirmojo Kongreso vis buvo rašoma, 
kad jaunimas dar kažkaip tebėra pasime
tęs, dar neaiškios jo gairės ir kelias net 
ir po tokio pasaulinio įvykio. Pamažu ir 
kelias pradėjo aiškėti, ir trečiasis Kong
resas padarė tikrą stebuklą Pietų Ameri
kos kraštuose, kur lietuvybė jau labai 
merdėjo. Ten prasidėjo tikras atgimimas: 
jaunimas sujudo. Tą sujudimą matydama, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovy
bė ėmė remti tenykščius lietuvius ir jų 
organizacijas materaliai ir siųsdama sa
vo atstovus — mokytojus, paskaitininkus, 
rašytojus, kad jie kur reikia padėtų pa
mokytų, gaivintų, neleistų atslūgti svei
kam entuziazmui.

Prieš šį dabar įvykusį Kongresą spau
doje buvo linkėjimų, kad tik neatsitiktų 
taip, kaip prieš kurį laiką JAV, kai dalis 
lietuviško jaunimo didelio susibūrimo me
tu ilšilaužė viską, kas tik po ranka pakliu
vo. To linkėjimo gal niekas iš suvažiavu
siųjų nė negirdėjo, bet Kongresas praėjo 
kultūringiausių būdu. Taigi garbė tiems 
šimtams, kurie į jį buvo susirinkę, ir pa
sididžiavimas visiems lietuvams pasauly
je!

Prie Kongreso pasisekimo, be abejo, la
bai prisidėjo jo organizatoriai tiek kituo
se kraštuose, tiek ir čia, Europos žemyne 
ir Britanijoje. Rengėjams į talką savano
riškai atėjo, štai, tokios pagalbinės komi
sijos, kokia buvo Britanijoje, ir jų narių 
pastangomis ir lėšų buvo surinkta net 
daugiau negu užsimota ir kitų iš šalies 
sunkiau pramatomų, bet reikalingų ir bū
tinų darbų galybės atlikta. Visuomenė 
taip pat jau yra gerai įsisąmoninusi, ką 
(lietuviškame gyvenime toks Kongresas 
reiškia, todėl noriai aukojo pagal išgales 
labai daugelis, o tos aukos įgalino dides
nį jaunuolių skaičių dalyvauti, ir tai reiš
kia pasisekimą, laimėjimą.

O dabar jau ir po Kongreso. Baigti ta 
proga ruoštieji didieji renginiai, kuriuo
se dalyvavo ir visuomenė, užgeso stovyk
lų laužai, prie kurių su pasirodymais da
lyvavo tik suvažiavusieji į Kongresą. 
Baigti pokalbiai, vaidinimai iki kito 
Kongreso. Išvažinėjo ir reti svečiai, su 
kuriais, gaila, platesnei visuomenei nete
ko susitikti (iš JAV buvo atvykęs poetas 
Kazys Bradūnas, o iš Izraelio — rašyto
jas Icchokas Meras). Ar dabar jau bus 
galima ketvertą metų ilsėtis, kol vėl ateis 
laikas iš visur suplaukti?

Ne, ne, toli gražu ne. Kongresas buvo 
tam tikras pasistiprinimas prieš naują 
darbų etapą. Kas mėgsta spaudoje pasi
dairyti, be abejo, užtinka pavardžių tokių 
jaunuolių, kurie organizavo pirmąjį Kong
resą ar aktyviau dalyvavo jame, o šian
dien pirmauja kurioje nors lietuviško dar
bo srityje. Reikia tikėtis, kad nenuleis 
rankų ir tie, kurie buvo susirinkę į ®į ket
virtąjį. Vieni judins, kiti judės, ir įvairių 
kraštų lietuviško jaunimo susibūrimuose 
vyks taiip, kaip Adomas Jakštas kadaise 
linkėjo:

Kai du stos,
Visados
Daugiau padarys: 
Viens pradės, 
Kits padės,
Draug toliau varys.

Europos lietuviškasis jaunimas nesnau
dė ir iki Kongreso. Gal jo aktyvumas ne
buvo visuotinis, bet dabar, pasistiprinus 
Kongrese, galima laukti pagyvėjimo. Bri
tanijoje taip pat nemaža pastangų išju
dinti jaunimą dėjo Lituanistinio skyriaus 
vadovai. Tikėkimės, kad tos pastangos 
pradės pamažu nešti didesnius vaisius. 
Čia, tiesa, neturime bendrinės jaunimo 
organizacijos, bet ir pro skautų eiles pra
eina nemaža jaunuolių, kurių dalis išauga 
į vadovus ir lietuviško gyvenimo aktyvius 
dalyvius. (k.b.)

Londonas, 1979 m. rugpiūčio 21 d.

NUKENTĖJO DR. K. J. VALIŪNAS IR 
J. KAPOČIUS

širdžiai sveikinu šį įspūdingą sąskrydį, 
kuris liudija mūsų jaunimo laisvajame

„Tėviškės Žiburiai“ (1979. VII. Iš; 
šo, kad į buvusio VLIKo pirmininke ur. 
K. J. Valiūno namus New Rochelle, N.Y., 
nakties metu įsiveržė du ar trys negrai ir 
pareikalavo atidaryti seifą. Valiūndenei 
pasisekė pabėgti. Dr. K. J. Valiūnais iš 
pradžių atsisakė paklausyti jų reikalavi
mo, tai plėšikai ėmė jį mušti ir grasinti 
nužudyti. Pagaliau jis atidarė seifą, bet 
plėšikai vistiek sudaužė jį ir paliko gu
lintį.

Dr. K. J. Valiūnas buvo paliktas be 
sąmonės, laibai sužalotu veidu (ypač nu
kentėjo viena alkis ir žandikaulis). Sąmo
nę jis atgavo tik no poros dienų.

Kai kas manąs, kad tai politinio pobū
džio užpuolimas, bet vietinė policija sa
kanti, kad tai vietinių plėšikų darbas.

Bostone buvo apiplėštas „Lietuvių En
ciklopedijos“ leidėjas J. Kapočius. Į jo 
butą plėšikai įsiveržė naktį, paėmė bran, 
gesnius daiktus, jų tarpe ir dokumentinį 
filmą apie „Lietuvių Enciklopediją“.

MIRĖ DAIL. ADOMAS VARNAS

Čikagoje liepos 19 d. mirė dailininkas 
Adomas Varnas. Velionis, kaip rašo „Tė
viškės Žiburiai“, paskutines penkias sa
vaites buvo lyg ir be sąmonės ir geso la
bai iš lėto.

Šių metų sausio 1 d. visuomenė dr visa 
lietuvių spauda atšventė jo 100 metų su
kaktį.

Apie didžiąją šio garbingo lietuvio veik
lą rašė ir „Europos Lietuvis“.

VLIKO PIRMININKO SVEIKINIMAS 
JAUNIMO KONGRESUI

Vlilko pirm. dr. K. 'Eįobelis per Aleksą 
Vilčinską yra atsiuntęs Jaunimo konigre. 
su i tokią sveikinimo telegramą:

„Labai apgailestauju, negalėdamas dla. 
lyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo ketvir
tajame kongrese. Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir savo vardu nuo-

Mokslininkai nori atgauti, kas priklauso Lietuvai
TSRS MOKSLŲ AKADEMIJOS 
PREZIDENTUI AKADEMIKUI 

ALEKSANDROVUI A. P.

Giliai gerbiamas Anatolijau Petrovičiau!

1979 m. rudenį Vilniaus Darbo raudo
nosios vėliavos ordino V. Kapsuko univer
sitetas, vienas iš seniausių mūsų šalies 
universitetų, nutarus TSRS CK švenčia 
savo 400 metu sukaktį.

Ruošiamasi jubiliejui, pažymint stiprė
jančią tautų draugystę, patvirtinant ne
ginčijamą socialistinės santvarkos pirme
nybę, palyginus su buvusiomis visuome
ninėmis formacijomis, kurias universite
tui teko pergyventi per savo 4 istorijos 
amžius. Universitetas stengiasi stiprinti 
mokslinius ir draugiškus ryšius su šalies 
universitetais lir moksliniais centrais, o 
taip pat gauna visokeriopą pagalbą iš jų 
pusės, sprendžiant principinius mokslo ir 
specialistų paruošimo klausimus.

Tarybų valdžios metais nemažą pagal
bą, ruošiant aukštai kvalifikuotus moks
linius kadrus, sutvarkant universiteto 
mokslinių įstaigų tinklą ir stiprinant jų 
mokslinę bazę, suteikė TSRS Mokslų aka
demija. Visa tai universiteto kolektyve 
pagimdo įsitikinimą, jog TSRS MA įstai
gų ir Prezidiumo asmenyje Vilniaus uni
versitetas turi didelį draugą ir pagelbi- 
ninką. Todėl mokslinės visuomenės vardu 
mes manome, jog dera ir tikslinga iškelti 
sekantį principingą istorinio plano klausi
mą.

Kaip žinoma, 1832 m. Nilkalojaus I val
dymo metu, universitetas buvo uždarytas, 
o jo turtas išvežtas iš Lietuvos ir išdalin
tas įvairioms įstaigoms. Be to, ir vėliau, 
prieš I-jį pasaulinį karą, o taip pat ir jo 
metu, carinė vyriausybė tęsė Lietuvos kul
tūrinių vertybių grobstymo politiką. Tarp 
išvežtojo turto ypatingą vertę turėjo re
tos senos knygos.

Respublikos ir universiteto visuomenė 
teikia didelę reikšmę 1918 m. Lenino 
„Dekratui apie evakuotas ir išvežtas už 
Lietuvos ribų valstybines, visuomenines 
ir privačias įstaigas...“ pagal kurį visos 
carizmo pasisavintos vertybės turi būti 
grąžintos Lietuvai. 

pasaiulyje tautišką atsparumą. Jaunimas 
yna mūsų tautos ateitis, ir jo talka mūsų 
okupuotai (tėvynei yra labai svarbi. Lin. 
kiru kongresui dianmiaius ir našaus darbo, 
kuris ryžtingai būtų tęsiamas dalyviams 
grįžus į savo kraštus.“

JAUNIMO KONGRESO SVEIKINIMAI

Jaunimo kongreso delegacija rugpiūčio 
1 d. Castell Gon Dolfe, Italijoje, įteikė po
piežiui Joniui 'Pauliui II savo priimtąjį ir 
altisltovų pasirašytąjį sveikinimą, įkuriame 
primenama Lietuvos okupacija, religijos 
perlsleiktioijlimas kralšįte, dlžiiaiugiamalsč, kad 
popiežius teikia paramą Lietuvos tikin
tiesiems, ir prašoma ir toliau smerkti 
Lietuvos įtikintiesiems ir visai (lietuvių 
tautai daromąsias skriaudas.

Laiške Lietuvos pogrindžio spaudos 
leidėjams sakoma, kad kongreso svarsty
muose dėmesys nuolat krypo į okupuotą 
Lietuvą ir lietuvių tautos reikalus. Tas 
dėmesys kiekviename kongrese vis didė
jąs dėl to, kad per pastaruosius kelerius 
metus labai pagausėjo pogrindžio leidinių 
iš Lietuvos, kure daro sunkiai įsivaizduo
jamą didelį poveikį lietuvių jiaiunimui 
Vakaruose. Jaunimas jaučiasi suartoj ęs 
su savo tauta, geriau supranta „savo už
davinius įtaikinti Jumis, Jūsų asmeniškos 
laisvės rizikavimais įpareigoja mus, lais
vėje gyvenančius, kaip galima plačiau ki
tataučių tarpe paskleisti Jūsų suteikia, 
mas žinias apie Lietuvos būklę. Su 
džiauigsmu jungiamės į šio uždavinio 
vykdymą, nes -tai .įprasmina mūsų buvi
mą lietuvių tautos dalimi.“

Laiškas baiigiaimias: „Mus giliai sujau
dino ir pradžiugino „Alma Matter“ leidė
jų betarpiškais sveikinimas Jaunimo Ikon, 
gresui ir skatinimas atsiliepti į paverg
tos tėvynės gyvybinius reikalus. Už tai 
nuoširdžiai dėkojame. Iš savo pusės tiki
mės, kad šis sveikinimas yra itiilk pradžia 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių jaunųjų 
kartų dialogo. Esame įsitikinę, kad lai. 
kas yria tam pribrendęs. Tikimės vėl iš

Iš tikrųjų dalis senojo Vilniaus univer
siteto turto buvo grąžinta dvidešimtaisiais 
metais, dalis — po II pasaulinio karo, bet
gi dar daug istorinių vertybių iki šiol lai
komos įvairiose šalies įstaigose. Taip TS 
RS Mokslų Akademijos fundamentalinėje 
bibliotekoje (Leningrade) yra ypač ver
tingų knygų rinkinys, priklausąs Vilniaus 
universitetui ir pervežtas į Peterburgą, 
universitetą uždarius. Tarp jų yra lietu
vių bibliofilų, pagrindinių Vilniaus uni
versiteto fundatorių knygos, kaip Sigis
mundo Augusto, Georgijaus .Albiniuso 
(XVI a.), Leono Sapiegos, Radvilų (XVII 
a.) ir kt. Kultūrinė - istorinė šių knygų 
reikšmė Lietuvai labai didelė, nes jos liu
dija apie mokslo, kultūros, skaitymo pa
plitimą. Visi šie leidiniai turi atitinkamus 
knygos ženklus, nurodančus jų priklauso
mybę Vilniaus universitetui. Apie tai pla
čiai žinoma kaip respublikoje, taip ir už
sienyje. Todėl, suprantama, vėl ir vėl iš
kyla klausimas, kodėl gi iki šio laiko pil
nai neįgyvendintas Lenino dekratas.

Mes įsitikinę, kad Jūs suprasite padė
ties rimtumą. Primygtinai prašome Jus 
peržiūrėti klausimą apie paminėtų knygų 
rinkinio grąžinimo galimybę Vilniaus 
universitetui. Toks žingsnis turėtų milži
nišką politinę ir propagandinę reikšmę. 
Jis neabejotinai padarytų teigiamą įtaką 
draugystės stiprinimui tarp TSRS tautų ir 
suteiktų pagarbą rusų tarybinei tautai.

Mūsų kreipimasis pagrįstas klausimo 
svarbumu ir nuoširdžiu noru pabrėžti di
delius Lietuvos pasiekimus Tarybų val
džios metais kultūros ir mokslo srityse.

Su pagarba 
Vilniaus universiteto rektorius. LTSR MA 
akademikas, Socialistinio darbo didvyris

Prof. ‘dr. J. Kubilius 
Universiteto partijos sekretorius, nusipel
nęs LTSR mokytojas

Doc. K. Poškus 
WU 400-tųjų metų Jubiliejinio valstybi
nio komiteto narys, nusipelnęs LTSR kul
tūros švietimo darbuotojas

Doc. L. Vladimirovas 
WU mokslinės bibliotekos direktorius, 
nusipelnęs LTSR kultūros veikėjas

Fil. m. k. J. Tornau
(perspausdinama iš „Akiračių“)

Jūsų išgirsti. Tikimės, kad Jūs išgirsite 
mus.“

TRUPUTIS DUOMENŲ APIE JAUNIMO 
KONGRESO DIENAS BRITANIJOJE
Dabar įgautame informaciniame biule

tenyje rašoma, kad kongreso stovykloje 
Britanijoje dalyvavo 435 jaunuoUiaii ir 
jaunuolės iš 13 kraštų. Daugiausia jų bu
vo iš JAV, Kanados ir Vokietijos,

Queen Elisabeth Hall suruoštam kon
certui buvo parduota 900 bilietų, ibet 
klausytojų buvo daugiau kaip 1.000. Ba- 
liuisJšokiaii sutraukė daugiau kaip 700 aš
menių.

Į vysk. dr. A. Defcsnio pontififcalines 
mišias buvo susirįnlkę per 1.000. Daugiau 
kaip pusė priėmusi komuniją, kuri buvu
si aukojama už visą Lietuvos jaunimą. 
Prieš pamaldas prof. dr. V. Vasyliūnas 
davė vargonų koncertą, o pamaldų metu 
vargonais palydėjo giesmes, kurias giedo
jo jaunimo choras ir solistas.

Eitynės prie Nežinomo kario kapo jau 
buvo mūsų laikraštyje (aprašytos.

P. GRIŠKEVIČIAUS IŠTIKIMYBĖS 
PAREIŠKIMAS

(Lietuvos „išvadavimo“ 35 metų sukalk, 
ties proga Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Petras Griškevičius parašė 
straipsnį, kuris buvo išspausdintas Mas
kvos „Izvestijose“ (liepos 13 d.).

Aprašęs Lietuvos komunistų nebūtus 
nuopelnus karo mėtų, P. Griškevičius 
puollė liet, išeiviją:

„Užjūryje prieglobstį radę mūsų liau. 
dies priešai —■ lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai — visaip mėgina iškraipyti 
šiuos istorinius faktus.“

Pagal P. Griškevičių, Lietuvos darbo 
žmonės yra ,,be galo ištikimi komunizmo 
idėjoms", nors jaunoji karta vis dar ne- 
pakainkalmiali išauklėta „tarybinio patrio. 
tizmo dvasia“.

Lietuvos komunistų svarbiausias 'užda
vinys tebėra „skiepyti jaunoje kartoje 
nelsiitaikistymą su visokiomis nalcioniafiz. 
mo, nacionalinio ribotumo ir išpuikimo 
apraiškomis“.

SKUBUS (ŠAUKSMAS: PALEISKITE 
KALENDAREVĄ!

Sov. Sąjungoje buvo suimtas 22 m. am
žiaus studentas Borisas Kalendarevas ir 
nuteistas 2 m. darbo stovyklos.

8 Britanijos parlamento nariai ir vie
nas lordas viešu atsišaukimu pasmerkė 
tokį sovietinės valdžios pasielgimą ir pa
reikalavo Kalendarevą paleisti, nes vie. 
nintelis jo nusikaltimas yra tas, kad jis 
norėjo išvažiuoti iš Sov. Sąjungos.

NEPAVALDOMO.il ITALIJA

Jau šeši mėnesiai, kai Italija nepajėgia 
sudaryti vyriausybės. Kraštą įvairiais 
dekretais ir potvarkiais valdo parlamen
to pasitikėjimo neturinti Andreočio vy

Sej^jnios DIENOS
— Indiją dėl smarkių lietų daug kur 

palietė (potvyniai, bet prie Marvio miesto 
vanduo išlaužė užtvanką, vandens 'antplū
dis iki 15-20 pėdų aukščio perėjo per 
miestą, nusinešdamas pastatus, ir žuvo 
ne mažiau kaip 1000 žmonių (net spėlio. 
jama, kad aUkų gali 'būti iki 25.000).

— Paskutinis nesėkmingas pasikėsini
mas prieš Hitlerį įvyko 1944 m. liepos 
mėn., taigi šiuo metu būtų lyg ir šiokia 
tokia sukaktis, bet pakaltinti dėl to buvo 
kaip suokalbininkai ir sušaudyti ne ma
žiau kaip 5.000 vokiečių, daugiausia kari
ninkų.

— Muzika yra jaunimo opiumas, ir ji 
neturi būti transliuojama, nes jaunimas j 
ją įpranta, kaip į narkotikus, — taip yra 
įsitikinęs Irano dvasinis vadas ir faktinis 
valdovas aj atola Chomeinis, ir tame kraš
te bus pasielgta pagal jo norą — radijas 
ir televizija galės transliuoti tik „revoliu
cines“ dainas, kurių esą 57.

— Dar viena moteris valdys kraštą: 
Portugalijos vyriausybę sudarė Maria de 
Lourdes Pinitassilgo (jos vyriausybė ne 
krašto politiką vairuos, bet vien tik tvar
kys kasdieninius reikalus iki rinkimų, ku
rie numatomi rudenį).

— Laukiant į Airiją atvažiuojančio po
piežiaus, rašoma, kad Knock vietovėje, 
kuri laikoma šventa vieta ir kurią popie-

Mielą Živilę ir Romą, jų tėveliui, 
o mūsų senam draugui

AfA PRANUI DUOBAI 

mirus, giliai užjaučiam ir kartu 
liūdim

M. E. Kugrėnai

XXXIII metai

riausybė.
Prezidentas tam pačiam Andreočiui bu

vo pavedęs sudaryti naują vyriausybę, bet 
parlamente socialistai nesutiko jos remti. 
Tada prezidentas pasiūlė imtis pareigos su 
daryti vyriausybę socialistų vadui Cra- 
xiui, bet krikščionys demokratai jam pa
reiškė, kad ministeris pirmininkas sekan
tis ir dar kitas po to tegali būti tik krikš
čionis demokratas, nes už tą partiją yra 
balsavę 14 mil. italų.

Italiją nuo pat 1948 m. valdo krikščio
nys demokratai, didžiausia partija, bet 
ji niekada nėra parlamente turėjusi visuo
tinės daugumos, todėl turėdavo susitarti 
su kuriomis nors kitomis partijomis, kad 
tam tikromis sąlygomis remtų jos vyriau
sybę. Kai tos mažesnės partijos nebesu
tikdavo remti, kraštas visada susilaukda
vo vyriausybės krizės. Dėl to patys italai 
sako, kad jų kraštas yra nepavaldomas.

Nepasisekė vyriausybės sudaryti ir 
krikščionių demokratų kandidatui Pan- 
dolfiui, kuris po Craxio bandė imtis tos 
pareigos. Po Pandolfio pavesta Cossigai, 
kuris, remiamas socialdemokratų ir libe
ralų, vyriausybę (sudarė.

ĮSAKAS DĖL ATSILIKUSIOS 
PRAMONĖS

Didžiuliu įsaku Sov. Sąjungos komunis
tų partijos vadovybė ir vyriausybė reika
lauja atitinkamų sričių vadovus sutvar
kyti atsilikusią pramonę. Naftos, pieno, 
anglies, trąšų ir energijos pramonė esan
čios atsilikusios ir nepajėgiančios įvykdy
ti numatyto plano, o rūpesčius keliąs dar 
ir blogas derlius žemės ūkyje.

Įsake raginama geriau panaudoti kapi
talą ir negaminti niekalo. Transporto mi- 
misteriams įsakoma išspręsti tiekimo prob
lemą. Netvarka geležinkeliuose ir prasti 
keliai kaltinami už pramonės trūkumus.

MILIJONAI, KURIUOS SUMOKA 
VIETNAMUI IŠVAROMIEJI KINAI

Iš Vietnamo išvaromieji kinai turi mo
kėti didelius mokesčius už leidimą išva
žiuoti ir už vietą laivuose. Užsienio žval
gybos skaičiuoja, kad praeitais metais ši
taip buvo surinkta 60 mil. svarų (daugiau 
negu Vietnamas gauna už eksportuojamą 
anglį — didžiausią eksportinį gaminį).

Kadangi ne visi išvaromieji turi kuo 
apsimokėti, tai giminės ir šalpos organi
zacijos siunčia pinigus iš užsienio, šiemet 
vien per balandžio mėnesį buvę atsiųsta 
daugiau kaip 120 mil, svarų.

O už auksą, kuris buvo sugriebtas Pietų 
Vietname, perkami Sov. Sąjungos ginklai. 
50 mil, svarų auksu jau esą išleista gink
lams. Auksu moka ir kai kurie išvaro
mieji kinai. Dalį to aukso su Vietnamo 
ženklais Sov. Sąjunga parduoda Vakarų 
kraštams.

— Kinijos žinių agentūra Skelbia, kad 
Kinijoje ruošiamasi spausdinti naują ko- 
rano vertimą ir tikrinamas senas biblijos 
vertimas.

žius tikrai aplankys, yra didelė moderni 
bažnyčia, galinti sutalpinti 15.000 maldi
ninkų, ir net 38 klausyklos norintiems pri
eiti išpažinties.

— Kinija kviečia britų specialistus pa
dėti jai pagerinti maisto ir pašarų gamy
bą, išvesti galvijų tobulesnes veisles, pa
dėti sukurti cheminę, trąšų ir mašinų ga
mybos pramonę.

— Dėl didžiulio lietaus Indijos Rajasta. 
no valstijoje žuvo apie 1.000 žmonių, pri
gėrė apie 400.000 galvijų, ir nuostolių per
daryta maždaug už 31 mil. svarų,

— Pusantrų metų vedęs kovą su suki
lėliais, Nicaraguos diktatūrinės preziden
tas gen. Somoza pasitraukė iš krašto, bet 
finansų ministeris dabar tvirtina, kad pa
skutinėmis jo valdymo dienomis dar bu
vo įsakyta pagal keturis po 250 mil. dole
rių čekius pervesti pinigus į jo bendroves 
ir jam išmokėti 79.000 dol„ bet banke ne
bebuvę tiek pinigų, tai ta proga jis nieko 
negavęs.

— Pasakęs kalbą, kokiomis priemonė
mis teks JAV tvarkyti energijos reikalus, 
prez. Carteris gavo 39.000 telegramų, di
džiausia jų autorių dalis (30.000) pritaria 
jo numatytoms priemonėms, 9 procentai 
(3.500) kritikuoja jį ir 1.500 siūlo jam par 
čiam nevažinėti tiek daug po kraštą ir tuo 
būdu taupyti energiją.

— Gindama kraštą nuo pasiutimo ligos, 
Britanijos žemės ūkio ministerija paskel
bė, kad jei kas neteisėtai įsigabens iš už
sienio kokį gyvulį, galės būti baudžiamas 
iki metų kalėti (jei kas savo šunį ar ka
tę nusigabens į jachtą ir paplaukiojęs 
grąžins į Britanijos krantą, net ir nebu
vęs svetur išlipęs, vis įtiek bus laikomas 
neteisėtai tą gyvulį atvežęs).
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Henriko Nagio sakalas Nebūkime tokie dosnūs kitoms tautoms
Tarp praeitais metais svetur išėjusių 

gerųjų 'knygų, be abejo, yra naujasis Hen
riko Nagio eilėraščių rinkinys Prisijau
kinsiu sakalą, gražiai išleistas Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo.

H. Nagys ne kažin kiek daug rašo, štai 
priešpaskutinis jo rinkinys, ,,Broliai balti 
aitvarai“, buvo išleistas 1969 im. Vadinas, 
knyga kas dešimtmetis, dar ne kokia nors 
storulė, o tik 70 puslapių, šitas neskubė- 
jimas leidžia poetui visada išlikti tokiam 
vis gaiviam ir šviežiam — jis nesusiduria 
su pavojum išsirašyti ar kartotis.

Priešpaskutiniame, broliams baltiems 
■aitvarams skirtame rinkinyje yra eilėraš
tis ,,Svajonė“, kuriame, be kita ko, sako- 

' ma:
Norėčiau prisijaukinti sakalą,
pilką, išdidų .paukštį, 
aitvaro brolį.

Tam sakalui, nepasiekiamai svajonei, ir 
Skintas naujasis rinkinys. Sakalas šen ten 
šmėkšteli eilėraščiuose, čia kasnakt vėlai 
eglės viršūnėj linguodamas, čia baulkščiai 
plakančia širdimi, čia vėl tolumoj iškyląs 
iš žemės baltų delnų arba visą gyvenimą 
ieškomas. Jis yra lyg koks vedamasis mo
tyvas, leidęs jį įjungti ir į knygos pavadi
nimą.

Jau ir ankstyvam H. Nagiui labai bū
dingas buvo sugebėjimas savo poezijoje 
sukurti gamtos dramą. Tik prisiminkime 
jo „Ąžuolus“, kurie ateina lyg didžiulė 
rūsti minia, dainuojanti šiurpią dainą 
apie nešamą kruviną, mirusį dangų ir 
vakarą, arba „Egles“, liūdnas, rimtas 
„mano žemės moteris“. To stipraus gam
tos dramatiškumo, siejamo su žmonėmis, 
jautriai išsakyto, ilgesiu nudažomo, už
tinkame ir šiame rinkinyje.

Šiaurėje miega mano miškų medkirčiai 
po pusnynų puriais patalais.
Pūgos ūbauja jiems lopšinę nakčia.
Šiaurėje miega mano marių žvejai 
po skaidria, kaip Stiklas, ledo puta. 
Plazda jiems akinanti burių drobė dan

guje.

šiaurėje miega mano žemės artojai 
ipo kietu, kaip suomių titnagas, gruodu. 
Šnara kruša kaip grūdai pilami į aruo

dą.
(iš ,,Šiaurė“)

šiaurė su miegančiais medkirčiais, žve
jais, artojas, seserimis ir broliais poetais 
ir miegančiais eilėraščių žodžiais ir lau
kiančiais pavasario potvynio, be abejo, 
yra poeto ilgesio kraštas. Nors kitame ei
lėraštyje („Stebuklas“) jis sakosi, kad 
žemė jam visur šventa, bet šiaurė, kur 
artimieji miega, tikėkime, yra pati šven
čiausia, ir tai liudytų trys eilėraščiai, pa- 
■skirti tėvui, motinai ir seseriai. Viename 
■tėvui Skirto eilėraščio posme poetas juk 
sako (,,Tėvas‘‘):

Netikėjom, tėve, 
kad taip abudu, 
■tylūs kaip akmenys, 
numesti už tūkstančio mylių, 
žiūrėsim
i tą patį
■svetimą
gamtovaizdį
ir matysim:
tu — savo tolimą šiaurės kaimą, 
aš — savo niekad neatskrendanti 
baltą Arktikos sakalą.

Arba apie motiną sako:
Tu bėgi ir bėgi, 
tarytum turėtum 
paliesti kasdieną kojom basom 
visą smėlį ir juodžemį 
nuo Liepojos ežero

ligi Lemonto laukų.
Todėl ir sakalo („Pasakų sakalas“) 

poetas norėtų iš Kanados šiaurės, vadi
nas, iš to krašto, kuriame pats dabar gy
vena, arba iš senelės pasakų, arba 

... tebūna jisai 
■tasai raibas paukštis, 
dainose krypavęs 
ant tėvelio dvaro, 
kur nors Žemaitijoje 
arba Vilniaus žemėj, 
gėręs gurgiantį ir geliančiai šaltą 
verdenių vandenį girių gelmėj, 
sklandęs šimtmečius 
viris pilių ir virš kuorų, 
nusileisdamas kartais ant sakalininko 
tvirtos ir ramios rankos.

Sakalas ir tikra ar simboliška šiaurė 
toli gražu nėra vieninteliai šio rinkinio 
kūrinių motyvai. Dar yra šaunių eilėraš
čių ir kiltais motyvais.

Karo meto plakatiškais vaizdais yra 
sukurtas trijų eilėraščių ciklas „Karo 
dienoraštis“.

K. Baronas

Henrikas Nagys

FRAU PANNWITZ: VATER UNSER

Achtung, Achtung... dreba dienovidžio 
dangus, 

išraižytas tūkstančiais baltų linijų.
Uniter den Linden — jokio žmogaus. Tik 

Spengia 
priešlėktuvinių patrankų salvės ir dre

ba žalvariniai 
žirgai nuo tolimų duslių dunksėjimų vir

šum Berlyno 
pergalės vantų arkos... Frau Pannwitz 

savo namo langus 
užkamšė skudurais. Mes bėgam begali

niais laiptais 
;į dvokiantį ir tamsų rūsį... Vater unser... 
Frau Pannwitz — pusaklė, sulinkusi, ta

rytum neštų 
žuvusio vyro ir sūnų lavonus, nuolat 

šnabžda 
ir šnabžda tą pačią maldą: Vater 
unser, der Du bisit im Himmel...
O dangų seniai mums atėmė sudrėkę rū

sio skliautai 
ir baugiai mirkčiojančios ant linguojan

čių vielų 
lemputės. Skaičiuojame minutes, sekun

des, — didelio 
ir merdėjančio miesto pulsą...
Frau Pannwitz degančiam Berlyne 
šnabžda už mus visus:
Vater
unser...

MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS

Gegužės 5 d. JAV mirė Charles Angoff, 
žydų kilmės amerikietis rašytojas, daug 
padėjęs lietuviams leidžiant anglų kalba 
knygas, nuolatos vertinęs jas, rašęs joms 
įvadus.

Gimęs Minske 1902 m., mažas buvo at
vežtas į Ameriką, o baigęs mokslus dėstė 
keliuose universitetuose, parašė ar reda
gavo keliasdešimt veikalų ir redagavo 
žurnalą „The Literary Review". Jo žmo
na kilusi iš Marijampolės ir supranta 
šiek tiek lietuviškai.

Jo kūrinių į lietuvių kalbą yra vertę A. 
Landsbergis, St. Zobarskas, P. Gaučys ir 
A. Baronas.

,,... kiekvienas išeivio doleris, kiekvie
nas suruoštas minėjimas, demonstracija 
ar padarytas demaršas Washingtone — 
visokia veikla ir auka tautos labui yra 
kraitis Lietuvai.“

Taip rašo rašytojas Vytautas Alantas 
„Dirvoje“ išspausdintame straipsnyje 
„Amerikos lietuvių kraitis Lietuvai“.

Plačiau išgvildenęs tą temą, išvadas jis 
darosi tokias:

„Mes kalbame apie kraitį, kurį išeivija 
yra sukrovusi ir tebekrauna tėvynei, bet 
pamirštame apie tuos kraičius, kuriuos 
mes, lietuvių tauta, štai jau per ištisus 
■amžius 'krauname lenkams, rusams ir vo
kiečiams. Kokie kompiuteriai apskaičiuos, 
kiek milijonų, o gal bilijonų sukrovė lie
tuviai ateiviai į dėdės Šamo bankus? Ko
kias milžiniškas teritorijas mes atidavėm 
savo kaimynams! Be to, mes jiems davė
me dinastijas, talentus, karo vadus, moks
lininkus, rašytojus, menininkus — davė
me vakar, duodame šiandien, ir dar ne
matyti to mūsų save susinaikinančio dos
numo galo. Teisybė, kiti mus per- jėgą 
žiauriai apiplėšė, kaip ir šiandien vyksta 
nežmoniškas lietuvių tautos apiplėšimas, 
bet istorija sako, kad ir mes patys išti
sais luomais savanoriškai puolė
me į svetimą glėbį, kaip tai vaizdžiai ro
do mūsų bajorijos nutautėjimas. Mes sa
vanoriškai ar prievartaujami krauname 
milžiniškus kraičius svetimiems, ir alš 
klausiu, ar nebus išmušusias penkios mi
nutės prieš dvyliktą pagalvoti — ir ne tik 
pagalvoti, bet ir ryžtis pasidaryti šyfkš- 
itieims išsigelbėjimo vardu, nes nuo beato-

ŠV. KAZIMIERAS — LIETUVOS 
ŠVENTASIS

Brazilijos laikraštis „Mūsų Lietuva“ 
ir tenykštė šv. Kazimiero parapija išleido 
kun. Pr. Gavėno portugalų kalba paruoš
tą 40 psl. knygutę „Kas yra šv. Kazimie
ras?“ Iš jos katalikai braziliečiai sužinos, 
fcald šis šventasis yra lietuvis ir Lietuvos 
globėjas.

Taip pat ten primenama, kad 1958 m. 
Vatikane buvo išleistas pašto ženklas su 
tokiu įrašu: „Šv. Kazimieras, pagrindinis 
Lietuvos globėjas“. Toji informacinė kny
gutė, kaip sakoma, išleista todėl, kad bra- 
ziliečių enciklopedijose šv. Kazimieras 
dažnai laikomas Lenkijos šventuoju.

V. K. JONYNO MENO DARBAI 
KATEDROJE

JAV gyvenantis daili. Vytautas K. Jo
nynas atnaujintai šv. Augustino katedrai 
Bridgeporte sukūrė centrinį Prisikėlusio 
Kristaus bareljefą, pertvarkė šoninį alto
rių su Valkelio Jėzaus bareljefu, sakyklą 
ir kirikštyklą.

Anksčiau pagal V. K. Jonyno projektą 
■buvo įrengta, lietuvių koplyčia šv. Petro 
bazilikoje Vatikane.

A. MAŽIULIO PASKAITA APIE 
LIETUVIŲ ETNOGRAFINES SIENAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono 
Kultūros Klube etnografijos specialistas 
Antanas Mažiulis skaitė paskaitą „Tauto- 
tyra ir isiienos“.

A. Mažiulis sako, kad etnografija yra 
svarbus ginklas nustatyti lietuviškoms sie
noms, nes rusai, lenkai ir vokiečiai su. 
klastotais duomenimis reiškia pretenzijas 
į lietuvių žemes. Etnografinį atitinkamų 
sričių lietuviškumą jis įrodinėjo įvairiais 
ten vartojaimais lietuviškais žodžiais — 
įrankių, medžių, maisto patiekalų pavadi
nimais.

■dainiško priverstinumo ir savanoriško dos
numo mes galų gale galutinai nukrauj ap
juosime biologiškai ir išsisemsime dva
siškai.

Žiūrint istoriškai, lai yra milžiniška, 
nesuprantama ir nepateisinama tautos 
savižudybė, kuri niekad nesibaigia. Juk 
mums, taip sumažėjusiai tautai, turėtų 
būti brangus kiekvienas tautos kraujo la
šas, kiekvienas svetimu žodžiu pakeistas 
lietuviškas žodis, kiekvieno lietuvio kūry
binis darbas, nubyrėjęs į svetimą aruo
dą. Būkime dosnūs savo tautai, aukoki
me jai savo kūrybą, energiją ir turtą, vi
saip kraukime kraitį tėvynei. Ir galų ga
le apsidairykime ir nebebūkime tokie sa
vanoriškai bei savižudiškai dosnūs ki
tiems.“

Su lietuviais 
pasaulyje

JAV LIETUVAITĖS ŽURNALISTĖS

Žurnalistė Jūratė Kazickaitė, iki šiol 
dirbusi „Associated Press“ žinių agentū
roje, dabar yra įsijungusi dienraščio „The 
Washington Star“ redakcijon, o „Wash
ington Post“ redakcijoje darbuojasi žur
nalistė Jūratė Končiutė.

K. BARĖNO NOVELIŲ VAKARONĖ

Clevelende JAV Lietuvių Bendruomenė 
gegužės mėn. surengė literatūros vakaro
nę, kurioje rašytojas Vacys Kavaliūnas 
įkalbėjo apie „Svajones ir tikrovės K. Ba
lėno novelių pasaulyje“.

Ta jo paskaita buvo atspausdinta „Dir
vos“ Nr. 23.

SUDAINAVO VI. ŠLAITO EILĖRAŠTĮ

„Draugas“ (1979. IV. 19) rašo, kad Flo
ridos universiteto 50 asmenų mišrus cho
ras, vadovaujamas prof. dr. J. Grigsby, 
atliko Mozarto, Brahmso, Griego ir kt. 
kompozitorių kūrinius.

Bet staigmeną padarė to universiteto 
buvęs auklėtinis ir buvęs to choro pirmi
ninkas Rimas Kamavičius - Karnius.

Pasirodo, jis parašė ir harmonizavo dai
ną „Pavasarį“ pagal Vlado Šlaito eilėraš
tį „Iš vienuoliško dienoraščio“. Ir choras, 
diriguojamas paties Rimo, šiltą kūrinį pa
sigėrėtinai sudainavo lietuvių kalba.

NAUJA TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga savo 
metiniame seime išsirinko naują valdybą 
— pirm. A. Mažeika, vicep. B. Dūda ir J. 
Mockus, ižd. V. Juodvalkis, sekr. E. Ged
gaudienė.

„Vilties“ draugijos, kuri rūpinasi sa
vaitraščio ,.Dirvos“, žurnalo „Naujosios 
Vilties“ ir knygų leidimu, valdybai dabar 
pirmininkaus dr. D. Degėsys, kiti valdy
bos nariai: K. Pocius, A. Švažas ir J. Ju
revičius.

NAUJAS PLB VENECUELOS 
PIRMININKAS

Po ilgamečio PLB Venecuelos pirminin
ko »nž. Vlado Venckaus mirties jo parei
gas perėmė Juozas Kukanauza.

Juozas Kukanauza su šeima yra gyve
nęs Did. Britanijoje netoli Leigh.

„Argentinos Balsas“ rašo, kad visa jo 
Šeima, sūnus ir dukterys, yra tikra lietu
vybės tvirtovė.

A. BLATAS AUSTRALIJOJE

Lietuvoje gimęs ir augęs Ir pasaulyje 
plačiai žinomas dailininkas Arbit Blatas 
Australijoje, Sydnėjuje, liepos mėn. su
rengė savo darbų parodą.

„Mūsų Pastogė“ (1979. VII. 1) rašo, 
kad dailininkas gražiai, kalba lietuviškai 
ir visur prisistato, kad gimęs Lietuvoje. 
Nuolatinė jo gyvenamoji vieta yra JAV, 
o jo darbų yra Prancūzijos, Amerikos, 
Anglijos, Šveicarijos ir Italijos meno mu
ziejuose. Be to, jis yra ir skulptorius, o 
pastaruoju metu pasireiškė kaip teatro 
dekoratorius.

XIII LITUANISTŲ SAVAITĖ

Tėvų Pranciškonų vasarvietėje Kenne
bunkport (JAV) liepos 8-15 d.d. buvo su
ruošta XIII JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų mokytojų savaitė.

AUSTRALIJOS FONDO PREMIJOS

Australijos Lietuvių Fondas paskyrė 
2.000 dolerių premijuoti aktyviausiai lie
tuviškoje veikloje pasireilškusiems jau
nuoliams. Ta suma bus sunaudota per ket
verius metus — premijuotasis gaus 500 
dol.

Kandidatai turės būti ne vyresni, kaip 
.30 metų amžiaus. Premija bus įteikiama 
viis Vasario 16.

DEMONSTRACIJA DĖL SOV. 
SĄJUNGOS PILIETYBĖS

„Lietuvių Balso“ radijo programų vie
netas Clevelande (JAV), vadovaujamas 
Ruimo Aukštuolio, surengė protesto de
monstraciją prieš priverstinį sovietinės 
pilietybės primetimą Pabaltijo ir kitų Sov. 
Sąjungos valdomų kraštų išeiviams.

Demonstracijoje kalbėjo visa eilė įžy
mių amerikiečių: senatorius, teisininkas ir 
kt. Visi kalbėtojai pabrėžė, kad JAV pi
lietybė yra neliečiama ir Sov. Sąjunga ne
turi jokios teisės ją panaikinti. Toji de
monstracija susilaukė plataus televizijos, 
radijo ir spaudos dėmesio.

KUN. J. ŠARAUSKAS WASHINGTONE

Kun. Jurgis Šanaiuškais yra pakviestas 
dirbti JAV prezidentūroje. Čia jis turės 
progos, susitikti su aukštais pareigonimis 
ir pačiu prezidentu.

Atsiusta paminėti
MOTERIS, Lietuvių moterų žurnalas, 

1979 m. Nr. 2. Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Moterų Draugija: 1011 College 
St. Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada.

Skaitytojas Avos Saudargienės straips
nyje „Vaikų Teatro ,Pasaka' istorija“ 
supažindinamas su šaunia jaunųjų vaidin
tojų ir jų vadų veikla pokariniais metais 
Vokietijoje, P.Gaučys raišo apie JAV mo
terų kelią į lygiateisiškumą. Z. Tenisonai- 
tė pristato, žymaus indų mistiškos poezi
jos atstovo Kabiro giesmę. B.M. duoda 
patarimų apie kalbos meną. Leidinys 
gausiai iliustruotas. 29 psl.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1979 — 5. Re
liginės iir tautinės kultūros žurnalas. Lei
džia Tėvai Jėzuitai, 2345 West 56th Street, 
Chicago, Illinois 60636. Metams 8 dol., at. 
akino nr. kaina 80 cėnitų.

šiame numeryje R. Šilbajoris labai rim
tai recenzuoja mūsų londonilškio poeto 
Vlado šlaito eilėraščių rinkinį „Nesu vė
jo malonėje“, mėgindamas įsigilinti į 
šlaito poezijos struktūrą ir žodinę kon
strukciją.

Kazimieras Barėnas

PENSININKŲ KLUBAS
— Taigi, nematyti, — tvirtina ir Anice

tas, nors jis ir nebesidairė. —Viena mu
selė pasimaišė, ir ta pati prapuolė. Matyt, 
pasiilgom musių, kai jų nebėr. Musė, mu
sė! IPrisižiūrėjom kaime, prisikentėjom. — 
Anicetas — mokytojas, visi mes žinom, ir 
jo jaunystė prabėgo kaimo aplinkoje. — 
Gyvenau ūkininko seklyčioje, rodos, šva
ru ir ką, beit vistiek kaimas, čia gyvena
masis, čia kitapus gatvės 'tvartai. Saujom 
galėjai semti1 muses!

— Ir semdavom, — prisimena ir Leo
nas.

— Taigi, semdavom. Kai ant stalo 
tirštai prisirenka jų apie barščių balutę 
ar trupinius, ilš tolo padedi ištiestą ranką, 
šmaukšt, staigus judesys, ir turi pilną sau
ją. Burzgia tau, kutena delną, veržiasi iš
trūkti. Bet kas iš to? Jei nori, kelkis ir 
bėk girdiyti, dar kibirą užtoiiši. Tai ir pa
leidi, būdavo, išbirbia jos į visas puses. 
Tik tiek, kad pagąsdinai.

— Visaip kaime žmonės gindavosi jų.
Katras čia dabar gavo balsą? Aha, 

Aleksas.
— Ar atsimeni musėms gaudyti bute

lius? — Anicetas plečia temą.
— Kur čia neatsiminsi! Pripilia, būda

vo, lilsrūgų...
Anicetas, atrodo, pats nori pasakoti, ką 

jis užminė, tai skuba užbėgti Kazimierui 
už akių.

— Kai kur pildavo išrūgas, kai kur pa
saldintą vandenį.

— Va, tai tau! Palsaldmltą vandėniį! — 
Kazimieras staiga susijaudina. —Pirkda
vo cukrų ir saldindavo musėms vandenį? 
Cukrus, tamsta, pinigą kainavo, o išrū
gos — nieko.

— Ne viisi tų išrūgų turėjo.
— Taip, pone Anicetai, suprantu. Tams

ta, (tur būt, nelaikei karvės. Aš ir nepagal
vojau.

— Ne, nelaikiau. Kas man ją duos?
— Atsiprašau. Man tikrai neatėjo į 

galvą, kad kaime žmogus neturėtų karvės.
— Neturėjau, bet ir nesvarbu. Aš cuk

rum pasaldindavau musėms gyvenimą. — 
Anicetas žvilgterėjo į Kazimierą ir nusi
šypsojo. — Vis dėlto tirštai priiįsdavo j 
butelį.

— Kur gi ne! Saldu, — Kazimieras ne
nurimsta.

— O ar išrūgos, tamsta, saldžios?
— Na, matai. Saldu ar ne, o įropoja 

vidun, 'apsisuka joms, matyt, galva, ne
beranda kelio atgal ir nutaria paragauti 
skystimėlio, ir nebėr musės, Papurpia 
diar, gyva pasitampo, bet sparnai jau šla
pi, ir musė gatava, nebėr, lavonas masi
niuose skysčio kapuose.

— Geras išradimas tie buteliai, bet mo
derniais laikais tokius limpančius mus
gaudžius pirkidavom.

-— Tik ponai. Mieste.
— Pirkdavo ir ne ponai, Anicetai. Pats 

esu matęsi
— Aha, pirkdavom musgaudžius, kaip 

va, Kazimieras sako, pirkdavom bute
lius, gaudydavom saujomis, visaip ginda- 
vomės nuo tų bjaurybių, — tur būt, nuo 
išgerto alaus paskardėjusiu balsu įsiver

žia Anicetas į Kazimiero pastabą — Kiek 
prisiterliojom, prisivargom, o dabar vieną 
muselę pamatėm1, nudžiugom, kaip seną 
pažįstamą (susitikę, ir ta dingo. Kur, nie
kur nėr, nors eik su žiburiu ieškoti. Ar 
nesuradai? — klausia jis mane.

— Ne. Dingo.
Mūsų bokalai vėl tušti, bet jau gana, 

laikas namo. Bare daugėja airių. Baro 
bufetą jie tirštai jau apgulę, ir mūsų 
staliuką arčiau stoviniuojantieji stukteli. 
Sunku ir susikalbėti — garsūs jų balsai 
nustelbia mūsų, senių, žodžius. Vienais 
tik Anicetas, tur būt, dar pajėgtų juos 
prarėkti.

— Namo, broliukai, namo! — uždainuo
ja Anicetas, nes, airių iš visų pusių spau
džiami, mes jau kai kurie stovime, kad 
mažiau vietos užimtume. — Namo, bran
gieji, namo!

Jils dainuodamas žvalgosi į mus, matyt, 
spėdamas, kuris pirmasis išdrįsime brau
tis pro airių tirštynę. Atsiprašinėdami 
vienas po kito prasibrauname ir pasiekia
me duris.

— Musė vis dėlto prapuolė, — lyg ir 
apgailėdamas tą suvėrimėlį, už baro du
rų asisveikina su mumis Anicetas, ir mes 
vienas kitas plasterime rankomis. Gal 
mums ir tos musės gaila, o gal kad ilš 
triukšmingo baro išėjome ir išsiskladdysi- 
me vėl po namus, grįšime į kasdienybę.

Paspaudęs mums rankas, Anicetas pa
suka į šiaurę, ten jo namai, ten Onutė 
laukia. Mes kiti penki pašnekėdami dar 
vis žingsniuojame pamažu į vakarus iki 
antrosios kryžkelės. Ten nubyra Kazimie
ras ir Leonas, sekančioj kryžkelėj Jurgis.

Su Aleksu mudu išsiskiriame paskutiniai.
— Nemanau, kad mes ilgai tą klubą 

išlaikysime, — prabyla Kazimieras, kol 
dar tik sukame tolyn nuo baro.

— Nemanau ir aš, — Leonas palaiko jį. 
per petį žvigterėjęs, ar jau nebematyti 
Aniceto. Matyt, jis nenori, kad Anicetas 
išgirstų nepasitenkinimo prasiveržimą.

— Malonu susirinkti ir pasikalbėti, nie
kas dėl ito negali ginčytis. Bet, va, ir šian- 
rien, pradedam vienas ar kitas, ir tuoj sa
vo gudrumą turi parodyti Anicetas. Tu 
pratarsi žodį, o jis ir užčiaupia tau bur
ną, dar ir balsą pakeldamas, jis viską ži
no, jis kalba, o jūs tylėkit. Nežinau, kaip 
čia šiandien jis dar leido vienam kitam 
daugiau prasižioti,

— Nežinlau ir ialš, — stebisi ir Aleksiais.
— Musės, musės, taigi, o ar jūs, vyrai, 

atsimenate uodų zirzimą? — Leonas, tur 
būt, tyčia nudžiunga, kad jam atėjo į gal
vą mūsų užmiršti zirzikai, kurie vakarop 
imdavo sukti apie žmogų. Jam, matyt, ne
patiko, kad Kazimieras jau perdaug puo
la Anicetą. Iš tikro, baisus čia dalykas, 
ar musė prigeria išrūgose, ar pasaldinta
me vandenyje? Aš irgi pralinksmėjau, 
kad jis prisiminė dabar uodus. — Brolyti, 
brolyti, — tęsia Leonas, — zirzia vis ap
linkui ir zirzia, kol pajunti, kad jau ge
ria jis pritūpęs ant sprando ar ant rankos 
tavo kraują. Nuostabiausia, kad vis, ro
dos, zirzė, nulbaidydavai jį, bet negirdėjai, 
kada jis prisitaikė kraujo pačiulpti. Ma
tyt, pazirzė ir nutilo, pakeitė taktiką, nu
tarė kaip vagis 'Prilįsti.

— Argi uodai galėtų turėti šitiek proto? 
— suabejoja Jurgis. — Sakai, zirzimu nie

ko nelaimi, tai tyliai pripuola? Prie gy
vulio gali prieiti ir lėkdamas, nes jis ne. 
sugeba 'apsiginti, o žmogus išgirsta, suma- 
taruoja ranka, Švyst, švyst, ir uodas su
sipranta nutilti, pasirenka kitą būdą ko
vai laimėti. Gal ir taip.

— Na, o kaip gi kitaip? Zirzė, zirzė, 'ap
tilo ir jau geria kraują.

— Kažin, — Aleksas dar abejoja, bet 
Jurgis šypteli ir tiesia mums ranką atsi
sveikinti. — Toks mažas sutvėrimėlis... 
Ligi šiol aš niekada, tur būt. nė nepagal
vodavau apie tokį uodo gudrumą, — kai- 
ba jis dabar jau man vienams, — Taigi, 
gyveni, amžių nugyveni, pasensti, ir ta
da staiga ateina tau į gaivą nerami mintis 
apie uodą ir jo protą, žinai, sekantį penk
tadienį paklausiu Anicetą, žiūrėsiu, ką 
jis pasakys.

— Anicetas, tur būt, apie muses gerai 
nusimano, — sakau Aleksui.

— Kas turėjo reikalų su musėm, tai ir 
uodą pažįsta.

— Teisybė, kas kaime gyveno...
— Tik iki Urbono restorano uodai, tur 

būt, neatskrisdavo, — pralinksmėja Alek
sas. — Kad tik neužmirščiau! Tyčia pa- 
klausiu Jurgį ir Kazimierą, ar uodai zirz
davo jiems restorane, ar tik musės burb
davo. Jurgiui, tur būt, uodai sakydavo: 
brolyti, brolyti! Kazimierui dieną musės, 
o Jurgiui vakarais uodai.

Namie dar ir aš vienas galvoju apie 
ubdą ir jo protą. Kadangi kitą penktadie
nį Aleksas iškels tą klausimą mūsų susi
rinkime, tai pagaliau nusprendžiu kol kas 
nebesukti sau dėl to galvos. Prieš užmig- 
dlamas dar pasistengsiu prisiminti, kaip 
zirzia uodas ir kaip burbia musė.
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Trys tonos pašaro-
NET IR MEDŽIŲ ŠAKELĖS

Jau buvo rašyta, kad šalta žiema ir vė
lyvas pavasaris pridarė daug nuostolių 
Lietuvos žemės ūkiui. Prie tų bėdų dar 
prisidėjo užsitęsusios sausros. Taigi nors 
šienapiūtė jau baigta, bet laikraščiuose 
spausdinamieji pranešimai rodo, kad rei
kia griebtis neįprastų priemonių apsirū
pinti pašaru. Dėl to ,,Tiesoje“ (1979. VII. 
19) rašoma: ... „šią vasarą, sudorojus pir
mąją žolę, žemdirbiams laisviau atsikvėp
ti neteko: po užsitęsusių sausrų visuome
niniams gyvuliams paruošta gerokai ma
žiau negu ipernai šieno, užraugta siloso 
bei šienainio. Žmonės priversti ieškoti ki
tų kelių pašarų atsargoms gausinti. Bene 
daugiausia, vykdydami papildomas paša
rų iruošimo užduotis iš žemės ūkiui nenau
dojamų naudmenų, nuveikė Pakruojo ra
jono- žemdirbiai.“

O ką tie pakruojiečiai darė, „Tiesos“ 
bendradarbiui papasakojo to rajono že
mės ūkio valdybos viršininko pavaduoto
jas P. Martinkus:

„Jau oriels pirmosios žolės piūtį buvo 
a®ku, kad iš pievų ir ganyklų šiemet 
daug tikėtis negalima. Daugiametėms žo
lėms gerokai pakenkė sausra, nepalanki 
žiema, be to, laiku negavome ir dalies azo
to trąšų. Mūsų nuogąstavimai pasitvirti
no: iš pirmosios žolės paruošėme tik pu
sę reikiamo žolinių pašarų kiekio.

„Išeitis liko viena: pamiškės, pagrioviai, 
galulaukės... Todėl, nieko nelaukdami, 
baigę šienapiūtę, aptarėme reikalus su 
ūkių vadovais ir specialistais“, ir štai kas 
buvo padaryta:... „rekomendavome kiek 
vieno ūkio žemdirbiui nustatyto ikonkre-

DRAUGAS DRAKULA, TAIKOS 
PRINCAS

Mėgėjai tų žiaurių filmų, kuriuose ro
domas kraują čiulpiantis herojus, 
be abejo, pažįsta Drakulą. Apie jį yra pri
rašyta galybė knygų, vaidinimų, prista
tyta filmų ir televizijos serijų. Tokių da
lykų tiesiog negalima atsiginti, ypač te
levizijos žiūrovams.

Visi tokie raštai ir filmai būdavo gami
nami Vakaruose o komunistinės valsty
bės tvirtindavo, kad kapitalistai, norėda
mi pasipimiigauiti, sudarinėja kažkokius 
mitus. Bet Rumunijoje iš tikro esąs gyve
nęs princas Vlad, kuris dėl savo žiauru
mo buvo pramintas Drakula, kas reiškia 
„velnio sūnų“ ar ,,slibino sūnų“. Jis perė
mė valdyti vieną Rumunijos sritį 1456 m, 
ir mirė 1476 m. Jo mirties 500 m. sukak

tis buvo iškilmingai paminėta ir ta proga 
buvo pagarbiai aukštinamas „modernus 
jo, kaip valstybės vado, valdymo stilius“. 
Rumunijos spaudoje jis dabar iškeliamas, 
kaip tvirtas valios vadas, kuris turėjęs 
ypač gerą diplomatijos supratimą ir bu
vęs tikras karo genijus. Kariauti jam te
ko su anuomet Rumuniją valdžiusiais tur
kais. O į jo žiaurybes istorikai įskaito 
20.000 -rumunų didikų ir jų tarnų, kurie 
buvo sumaustyti ant kuolų, išžudymą visų 
luošųjų ir valkatų savo karalystėje ir niu- 
piaustymą nosių ir ausų savo priešo tur
kų sultono pasiuntiniams.

Kad iš pirmo žvilgsnio kažin kaip nuo
stabu būtų, dabar patys rumunai pastatė 
filmą apie jį, princą Vladą Drakulą, val
džiusį Transilvaniją ir Valakiją. Rumuni
jos komunistų partijos laikraštis „Scin. 
tea“ ta proga rašė: „ Užsieniečiai kalba 
apie žiaurų ir blogą Drakulą, vaizduoda
mi Vladą Ant kuolo Mausčiusį kaip krau
ją čiulpusią baidyklę anekdotuose ir siau
binguose filmuose. Tai nieko bendra ne
turi su tikruoju Vladu, kuris buvo vienas 
žymiausiųjų kovotojų už Rumunijos ne
priklausomybę“. Taigi rumunų pastatyta
sis filmas esąs „politinis“, kuriame prave
dama mintis, kad kovoje už nepriklau
somybę yra būtina turėti tvirtą ir gailes
čio nežinančią vyriausybę. Dabartiniai ru
munų istorikai, prisimindami Drakulą, 
daro išvadą, kad krašte gali kilti pažanga 
tik tada, kai jis turi autoritarinę valdžią. 
Tokios užuominos, be abejo, turi padėti 
labiau iškelti autoritetą dabartinio Rumu
nijos prezidento Ceausescu, kuris stengia
si ne .tilto kieta ranka valdyti, bet ir nepa
siduoda Sov. Sąjungos įtakai.

Drakulos vardas populiarinamas ir 
tarp užsieniečių. Kasmet tūkstančiai tu
ristų vežiojami parodyti, kur jis kada ko
vojo. Rodomos taip pat Drakulos pilys, 
.kuriose gal jis ir ne visose yra gyvenęs.

Skaitytojų laiškai
PATIKSLINIMAS DĖL BANKETO 
RUOŠOS IR KELIONĖS IŠLAIDŲ

Europos Lietuvio korespondentas Čika
goje buvo malonus pranešti apie priėmi
mą, kuris buvo organizuotas tame mieste 
man pagerbti.

Rylšium su tuo, manau, jog bus naudin
ga painformuoti skaitytojus, kad aš nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvavau 
banketo organizavime, taigi nenustočiau 
bilietų kainos. Be to, pažymėtina, kad vi
sas iškilmingas vakaro pelnas buvo skiria, 
mas Balzeko Kultūros muziejui ir paga
liau kad kelionės Amerikon išlaidos buvo 
padengtos mano paties.

Ačiū ir daug sėkmės
, Stasys Lozoraitis jr.

kiekvieno pareiga
PANAUDOJAMOS PAŠARUI

čią darbų užduotį — paruošti po 3 tonas 
pašaro. Tai žmones drausmino, vertė ieš
koti būdų kaip galima greičiau ją įvyk
dyti.“

Didelė paspirtis buvusi įstaigų ir or
ganizacijų tarnautojai ir moksleiviai — 
talkininkavę apie 6000 pakruoj iečių, ku
rių kiekvienas paruošė apie pusę tonos 
žaliosios masės.

„Žinoma, pašarų ruošimas iš miško žo
lės, Saikelių mums, sakyčiau, neįprastas“, 
toliau pasakojo P. Martinkus. „Todėl ne 
visų ūkių specialistai žinojo, kaip šį paša
rą geriau paruošti. Į pagalbą atėjo kai
mynai pasvaliečiai, nemaža pasimokėme 
iš šailčininkiečių“. Vadinas, rūpestį kelian
ti padėtis yra visame krašte. Bet Pakruo
jo rajone papildomos pašarų ruošimo už
duotys esančios jau įvykdytos beveik 90 
procentų. Iš pamiškių, pagriovių ir pa
krūmių buvę paruošta 23.000 tonų pašaro.

Pranešime iš Kupiškio rajono rašoma, 
kad Šimonių kolūkis numato iš pakelių, 
paupių, miško aikštelių ir medžių šakelių 
paruošti 730 tonų žaliosios masės. 45 to
nas pašarų pateiksią Šimonių girininkijos 
miškininkai, Įsijungę į darbą ir pensinin
kai — kai kurie darbuojasi su dalgiais, o 
viena grupė ruošia medžių šakeles.

Ruošiant pašarus kolūkiuose, vieną sa
vaitę dirbę 5.315 Panevėžio miestiečių.

„Valstiečių laikraštyje“ (1979.VII.19) 
užsimenama jau ir apie kitą bėdą:... “ge
gužės — birželio mėnesiais vyravusi saus
ra daug kur pakenkė javų, lint; ir kitų 
kultūrų normaliam augimui. Todėl lau
kiamas mažesnis javų derlius negu buvo 
planuota.“ Raginama viską gerai apgalvo
ti, kaip sparčiai ii- su kuo mažesniais 
nuostoliais tą skurdesni derlių sudoroti. 
Lietuvos ūkiai technikos dabar turį nema. 
ža: 11 tūkstančių javų ir 1,700 bulvių, 
daug linų ir cukrinių runkelių nuėmimo 
kombainų.

Be kita ko, esama vilties, kad pašarų 
padėtis dar šiek tiek pasitaisys, nes „Vals
tiečių laikraštyje“ rašoma:

„Pašarams šiemet taip pat turi būti 
panaudoti visi šiaudai ir pelai, cukrinių 
ir pašarinių runkelių lapai, bulvienojai, 
daržovių atliekos. Dabar, kai visur palijo 
ir laukiama neblogo atolo, kiekvienas ūkis 
privalo iš anksto numatyti, kiek ir kokių 
pašarų iš jo bus paruošta.“ Taigi, tas lie
tus gal gerokai dar padės.

„DEVYNBĖDŽIAI“ ČEKOSLOVAKIJOS 
IR LATVIJOS TEATRUOSE

Lietuvos dramaturgo Kazio Sajos pje
sę „Devynbėdžiai“ balandžio mėn. gale 
pastatė Brno miesto teatras Čekoslovaki
joje.

Kiek ^anksčiau tą pačią pjesę statė Če
koslovakijos Kolino teatras, tik ji pava
dinta buvo „Jo ekselenclja jautis Klemen
sas“.

Pakeistu pavadinimu į „O Klemensai!“ 
„Devynbėdžius“ pastatė ir Latvijos Val- 
mieros teatras.

„TIE, KAS MAIZI ĖD“

Taip pavadinta yra lietuvių novelių an
tologija, kurią latvių kalba išleido Rygos 
leidykla „Liesimą“.

Joje sudėta po vieną kūrinį trisdešimt 
vieno rašytojo, vis tarybinio, pradedant 
Vienuoliu ir baigiant Irena Galnsiniaus- 
kaite.

Politine sąmonė Lietuvoje ir įoįe 
atspindinčios krašto ateities vizijos

2. (Dar truputis istorijos (okupacija)

Tarybų valdžiai Lietuvoje įsigalėjus, ypač jau prie 
„antrųjų rusų“, kaip kad sakoma liaudyje (t.y., po ka
ro-, prie šių iš pat pradžių nuoširdžiai Okupacinę sant
varką rėmusių sluoksnių pritapo įvairaus plauko aiškūs 
konformistai bei karjeristai, kurie remtų bet kokią val
džią už bet kokį jos pyrago kąsnį ar, Vinco Kudirkos 
žodžiais tariant, — „už truputį aukso, gardaus valgio 
šaukštą“. Tačiau, be jų, buvo dr tam tikra dalis žmonių, 
ypač gausi lietuviško jaunimo tarpe, kuri perėjo į tary
binės santvarkos pusę iš visiškai nuoširdžių paskatų. 
Daugeliui ypač kilusių iš žemesnių visuomenės sluoks
nių, Lietuvos jaunuolių (ir, ne visada tik jaunuolių, bet 
daugiausia jiems), su tarybų valržios įkūrimu staiga 
atsivėrė tokios perspektyvos išeiti mokslus, įsijungti į 
aktyvų socialinį gyvenimą ir užimti visuomenėje stam
besnę padėtį, apie kurią jie nė svajoti nebūtų galėję 
tradicinėje Lietuvos visuomenėje. Tai buvo, žinoma, di
delė pagunda, prieš kurią atsispirti buvo sunku. Tuo la
biau, kad šiose jiems atsiveriančiose perspektyvose to
kie žmonės (daugiausia, kartoju, jauni žmonės) buvo 
linkę matyti tarytum paties socialinio teisingumo įsikū
nijimą. Todėl daugelis jų visiškai nuoširdžiai „sutary- 
bėjo“ ir tapo netgi entuziastiškais komjaunuoliais bei 
partiečiais, nesąlyginiais Lietuvos įsijungimo į „didžią
ją Tarybų Sąjungos tautų šeimą“ šalininkais.

OFICIALI PAGARBA IR SLAPTA 
NEAPYKANTA OKUPANTUI 

R. VOKIETIJOJE

Oficialiai, kaip Harrys Trimborn rašo 
„Los Angeles Times“ laikraštyje, tarp 
Rytų Vokietijos ir Sov. Sąjungos puose
lėjama draugystė, bet ji yra vienašališka, 
ir sunku nuslėpti gyventojų nuotaikas, 
kad jie jaučia, jog jų kraštas yra okupuo
tas. Rytų Vokietijoje yra sovietiniai kny
gynai, rodomos sovietinės televizijos prog
ramos, kai kurių gatvių pavadinimai tu
ri liudyti abiejų kraštų draugystę, ir mo
kyklose kiekvienas moksleivis šešerius 
metus privalo mokytis rusų kalbos.

Stipriausia „draugystės“ išraiška yra 
sovietinės armijos — daugiau kaip 350.000 
karių. Specialius tų armijų dalinius suda
ro penkios motorizuotos divizijos ir avia
cijos daliniai, turintieji apie 1.500 lėktu
vų. Pati Ryti! Vokietija turi tik apie 
150.000 karių armiją ir 48.000 pasieniečių 
(jos kariai aprengti panašiomis unifor
momis, kaip sovietinių karių).

Nors draugystė tarp abiejų kraštų ska
tinama, bet sovietiniai kariai tarp gyven
tojų nesimaišo — jiems tai draudžiama: 
arba jie laikomi kareivinėse, arba juos 
gali pamatyti (atliekančius kurį nors už
davinį šen ar ten neapgyventose vietose, 
beit ne gatvėse. Kad taip yra, priežasties 
esiama dvejopos. Viena, Kremlius bijąs, 
ikad jauniems kareiviams nepadarytų 
įspūdžio R. Vokietijos gyvenimo lygis, žy
miai aukštesnis už jų pačių. Prisižiūrėję 
Vakarų Vokietijos televizijos, gyventojai 
kariams galėtų daryti įtakos ir pasakoji
mais, kaip gerai ir laisvai gyvenama Va
karuose. Net ir dabar pasitaiko atvejų, 
kai įsovietiniai kariai perbėga į Vakarų 
Vokietiją.

Antra, net žymiai svarbesnė priežastis 
yra ta, kad R. Vokietijos gyventojai labai 
neapkenčia savo nukariautojų. Rytų Vo
kietijoje daug rečiau sovietiniai kariai net 
šen ar ten ekskursijomis pavežiojami pa
sidairyti ipo apylinkes, negu kitur Rytų 
Europoje. Atvežtieji daliniai palaikomi 
pusantrų metų ir vėl išgabenami kitur — 
keičiami naujais. Tačiau ir šitaip saugo- 
jant juos nuo žmonių vis dėlto būna atsi
tikimų, kad vokiečių jaunuoliai apmėto 
akmenimis sovietinės armijos automobi
lius arba gyventojai piktai apsiplūsta 
kur nors su sovietiniu karininku.

Valdžia, žinoma, niekada nepakritikuo
ja sovietinės armijos — ji visada reiškiam 
ti vergišką pagarbą. Priešingai, sovietiniai 
pareigūnai vokiečiams nesigaili piktų žo
džių, kaip liudija su jais Berlyne susitin
kantieji britų, amerikiečių ir prancūzų ka
rininkai. Sako, kai tik rusų karininkas - 
ryšininkas šiek tiek užgeria vodlkos, tai ir 
paleidžia į apyvartą salves biauriausių 
neapykantos keiksmų vokiečių adresu.

PIRMASIS LIETUVIS BOSTONE

Minint Amerikos dviejų Šimtų metų su- 
kjakltį, dažna tautybė kreipė ypatingą dė. 
mesiį į Bostoną, į „laisvės lopšį“, ieškoda
ma įsaivo tautiečių pėdsakų. Lietuviai gali 
su piasidiidlžiavimu įprisiminti bajoro Fe
likso Milkilašeivičalaiuis veiklą Amerikos re
voliucijos karo metu.

Buvęs konfederatas Miklaševičius jau 
1782 m. rugsėjo 5 dJ. išplaukė laivu „Scotch 
Trick“ kovoti prieš anglų laivus. 1783 m. 
kovo 13 d. Massachusetts Biay taryba Mik- 
laševičiui suteikė leidimą naudoti prieš 
ainlgUus naujai įsigytą skūnerį „Prince 
Radvil“. Švenčionių apskrities (pavieto) 
bajoras MilkUaševičiuis buvo pats pirmas 
Bostono lietuvis.

Algirdai 'Biudreckis, „Aidai“!, 11979 m. 
nr. 4.

Dr. A. Štromas

Tiems „lietuviškų darbininkų ir darbo valstiečių 
vaikams“, kurie dėl bet kokių paskatų (idėjinių ar sa
vanaudiškų, nesvarbu) pasiryžo įtapti naujo tarybinio 
gyvenimo veiksniais, buvo sudarytos tikrai neblogos są
lygos. Vilniuje ir Kaune buvo atidaryti vadinamieji rab- 
fakai, — stipendijas mokantieji pagreitinti gimnazijos 
baigimo kursai (8 klasės per trejus mokslo metus- žmo
nėms, kurie, baigę pradinę mokyklą, neturėjo sąlygų 
toliau mokytis ir turėjo eiti dirbti; visuose miestuose 
buvo įsteigtos vakarinės darbo jaunimo mokyklos, ku
rias galima buvo lankyti ir kuriose buvo galima įsigyti 
brandos atestatus, nenutraukiant darbo įmonėse ar įstai
gose, ir pan.

Šių mokslo įstaigų abiturientams buvo sudarytos 
privilegijuotos sąlygos ir aukštam mokslui universite
tuose bei institutuose išeiti. Be to, atidarytos ir įvairios 
vaidinamosios ,,akademijos“, pagreitinto ,,savų“ specia
listų paruošimo kursai. Pavyzdžiui, vos rašyti mokantį 
žmogų iš kaimo pasiųsdavo 6 mėnesiams į Vilnių, į va
dinamąją „bacharovišką akademiją“ (Bacharovas buvo 
anuo metu Lietuvos TSR prokuroras), ir iš jos jis jau 
išeidavo prokuroru ar teisėju. Dar kai aš dirbau advo
katu (1952-55 m.), teisėjas ar prokuroras su aukštuoju 
mokslu Lietuvoje buvo didelė retenybė. Buvę kalviai, 
kareiviai, staliai žemdirbiai ir panašių profesijų žmo
nės visi be išimties mažaraščiai, absoliučiai dominavo 
Lietuvos TSR teismo bei prokuratūros sistemą.

LIETUVOJE
KĄ DARYTI, KAD VIS TRŪKSTA 

KNYGŲ

Lietuvoje knygos leidžiamos dideliais 
tiražais, bet geresnės tuojau pat išgraibs
tomos, kai tik išeina. Dėl to spaudoje nuo
lat Skundžiamasi ir svarstoma, ką reikia 
daryti, kad naują knygą galėtų įsigyti ar 
gauti paskaityti ne tik tas, kas turi laiko 
pastovėti eilėje prie knygyno tą dieną, 
kai ji išleidžiama, bet ir tas, kam ji būti
nai reikalinga.

„Literatūra ir menas“ dabar išspausdi
no dar mokytojo Jurgio Pakalos laišką, 
kuriame jis, be kita ko, meta mintį, kad 
netolimoje ateityje „knyga gali tapti spe
kuliacijos objektu.“ Atsiprašydamas kny
gynų darbuotojus, kad jie nesuprastų to
kios užuominos, kaip įtarimo, kad jie už
siima „tokiais juodais darbais“, laiško au
torius vis dėlto rašo: „Bet kad prekyvietė
se jau pasirodo 'asmenų, siūlančių (tiesa, 
tuo tarpu nedrąsiai) įsigyti naują vertin
gą literatūros kūrinį, žinoma, tik už soli
desnę kainą, taip pat faktas“. Kaip domi
masi naujų kūrinių, jis Ištai kaip sako: 
„Pavyzdžiui, 1978 m. „Pergalės“ žurnalo 
1—5 numeriuose buvo išspausdintas J, 
Avyžiaus romanas „Chameleono spalvos“. 
Jis turėjo tokį pasisekimą tarp skaitytojų, 
kad dar ir šiandien minėtieji šio žurnalo 
numeriai eina iš rankų į rankas.“

lėškodiamas išeities iš tokios nelinksmos 
padėties, J. Pakala galvotų, kad gal rei
kėtų dar padidinti knygų tiražą ar net ir 
kainą, leisti mokytojams užsiprenumeruo
ti jas ir daugiau egzempliorių skirti vie
šosioms bibliotekoms.

MIRĖ PROF. S. SČESNULEVIČIUS

Liepos mėn. Kaune mirė prof. Stalsys 
Sčesnulevičiuis, statybos inžinierius, do
centes, technikos mokslų kandidatas. Gi. 
męs 1905. III. 24 Voroneže, Stasys Sčesnu- 
levičius 1939 m. baigė VDU Statybos fa
kultetą ir ten ipait dirbo profesūroje iki 
1950 m.

Nuo 1951 m. jis dirbo Kauno Poliltechni. 
kos institute.

,PO VASAROS DANGUM“ 
BRATISLAVOJE

Vytauto Bubnio romaną „Po vasaros 
dangum“ Bratislavoje išleido Čekoslova
kijos knygų leidykla „Slovensky spisova- 
tel“.

NEPATEISINAMAS BARBARIŠKUMAS 
RASŲ KAPINĖSE

,,Literatūroje ir Mene“ Zigmas Kdaupa 
rašo, kad Vilniaus Rasų kapinės yra 
įtrauktos į kultūros paminklų sąrašą, o 
padėtis štais kokia ten esanti:

„Didžiai sukrėstas buvau, šiomis die
nomis apsilankęs Rasų kairinėse. Pačia
me kapinių centre, prie pagrindinių takų, 
naikinami antkapiniai paminklai — ardo
mos ir vežamos į metalo laužą meniškos 
ornamentuotos XIX a. tvorelės, kurios su 
paminklais sudaro vientisus ansamblius.“

Baigdamas savo laišką jis klausia:
„Kaip tokį nusikaltimą leidžia ir tole

ruoja Vilniaus paminklų apsaugos inspek
cija ir kitos kultūros paminklų apsaugos 
įstaigos?“

Ir dar prideda:
,,... niokioti centrinę kapinių dalį — 

'nepateisinamas barbariškumas. Reikėtų, 
kol ne vėlu, tvoreles grąžinti iš metalo
laužo į jų buvusią vietą“.

PREMIJA V. PALČINSKAITEI

Sov. Sąjungos jaunimo ir vaikų pjesių 
konkurse trečią vietą laimėjo Violeta Pal
činskaitė už pjesę „Juodanosės prasižio
jo“.

1979 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKINĖS 
PREMIJOS

Literatūros ir meno srities premijas ga
vo poetas A. Maldonis už knygą „Rytas 
vakaras“, poetas J. Strielkūnas už eilė
raščių rinkinį „Varpo kėlimas“, rašytoja 
jumoriste V. Žilinskaitė už knygą vaikams 
„Robotas ir peteliškė“, leidyklos „Vagos“ 
vyr. redaktorius K. Ambrasas už knygas 
„Kritikos etiudai“ ir „Pažangioji lietuvių 
kritika“, Vilniaus Valstybinis kvartetas — 
A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus ir 
A. Vasiliauskas — už muzikos propagavi
mą ir koncertus, Klaipėdos dramos teatro 
vyr. režisierius P. Gaidys už lietuvių ir 
rusų autorių veikalų pastatymus (J. Mar- 
cinkeVieiauls „Mindaugo“ “ir „Mažvydo“, 
V. Majakovskio, M. Gorkio ir V. Višnevs- 
kio veikalų) ir du dailininkai: V. Cipli
jauskas už žymiųjų žmonių portretus ir 
A. V. Trušys už mozaiką ir freskas.

PILIES SKERSGATVIO MENO PARODA

Vilniuje, Pilies skersgatvyje, liepos mėn. 
buvo suruošta septintoji tradicinė liau
dies meistrų meno paroda, skirte išvada
vimui nuo hitlerinių okupantų, kaip raišo, 
„Literatūra ir menas“.

Figūrinių kompozicijų temos: „Tankis
tai prie Šiaulių“, „Išvadavimas“, Kovo
jantis Vietnamas, „Man reikia taikos“ ir 
dar daug kūrinių skirta poilsiui, šven
tėms ir t.t.

Tarp peizažų ir natiurmortų, kaip ra
šoma, pasitaikė ir nusaldintų paveikslų.

KINIJOS SPAUDA ŽADA 
NEBEMELUOTI

„Liaudies dienraštis“, pats pagrindinis 
ir įtakingiausias Kinijos laikraštis, prisi
pažino, kad savo Skaitytojus1 ne kartą yra 
maitinęs melu ir visokiomis pagražinto
mis istorijomis. Kaltė sumetama .reporte
riams, kurie nepajėgią skirti žinių nuo 
beletristikos, ir kai kuriems partijos pa
reigūnams, kurie tyčia gamina klaidinan
čias istorijas.

Melus smerkiančiame straipsnyje pa
teikiama ir pavyzdžių. Tame pačiame laik 
raištyje vasario mėn. buvę rašoma, kad 
jau nuo gruodžio mėn. Wuwei apskrityje 
40.000 darbininkų ir technikų pradėjo sta
tyti didžiulę stotį drėkinimo reikalams. 
Tačiau iš tikro nė vasario mėn. tie darbai 
dar nebuvę nė pradėti, tai ką sako, daro 
tie 40.000?

Praeitais metais buvę rašyta, kad Jiang- 
minsu provincijoje, iš kvietinių šiaudų 
jau gaminamas įvairių rūšių celiuloidas. 
Iš tiesų tada tik buteliukuose buvę atlikti 
bandymai.

Taip pat praeitais metais išspausdinta 
istorija apie vieną revoliucijos kankinį iš 
1940-ųjų metų pilietinio karo laikų. Buvo 
rašoma, kad jis, vedamas sušaudyti, iš
plėšęs vieną sagą, padavęs žmonai ir pa
prašęs įteikti partijai, kaip jo nario mo
kestį, ir tada išdidžiai nužygiavęs ten, kur 
j,am turėjo būti įvykdyta ištarmė. Dabar 
Straipsnyje sakoma, kad tas vyras sušau
dyti buvo nugabentas iš ligos patalo ir ne
turėjo kaip parodyti savo romantizmo.

Tokių melų ir iškraipymų esą ne tik 
laikraščiuose, bet ir radijuje. Per pasta
ruosius porą metų buvę stengiamasi keis-
ti padėtį.

Tokiais pat principais buvo formuojamos ir kitos 
tarybų valdžios aparato Lietuvoje grandys ir iš dalies 
netgi nauja tarybinė lietuvių literatūra. Komjaunuoliš
kos „ugnelės“ pagauti ar tiesiog galimybės iškopti į vi
suomenės viršūnę suvilioti, šiaip ar kitaip į aktyvizmą 
naujame gyvenime pasinešę, naujieji Lietuvos bolševi
kai pasidarė ištikimais komunistų partijos darbuotojais. 
Kokiame bare — saugume, teisme ar poezijoj — tą savo 
partinį darbą vedė, turėjo jiems jau antraeilės reikšmės. 
Kur patys jautė pašaukimą ar kur partija statė, ten ir 
ėjo. Iš tokių gana tipiškų partijos darbuotojų literatū
roje paminėti poetai Vladas Grybas ir Justinas Marcin
kevičius, paminėtini todėl, kad abu jie buvo ir gana ta
lentingi žmonės ir iš pradžių visiškai nuoširdūs tarybiš
kai komunistinių įsitikinimų jaunuoliai.

Vladas Grybas rašė eiles, mėgdžiodamas Majakovs- 
kį, šlovindamas klasių kovą ir komunistų partiją, kaip 
tos kovos pagrindinį veiksnį. ,,Nuo eilinio lig draugo 
Sniečkaus komunistai kovos parengty“ — štai tipiškos 
Vlado Grybo kūrybai eilutės. Tiesa, žiaurios neteisybės 
persunkto gyvenimo faktai sueidavo į vis didesnį kon
fliktą su Vlado Grybo įsitikinimais.

Nenorėdamas prarasti mito, į kurį taip šventai ti
kėjo, kuriuo taip įprastinai gyveno, Grybas stengėsi tų 
prieštaravimų nepastebėti. O tai buvo sunku, be alko
holio pagalbos net ir neįmanoma. Taigi Vladas Grybais 
pradėjo gerti, gerti be perstojo, be atvangos. Jis tapo 
tikru alkoholiku, bet konformistu nepasidarė. Kai net ir 
alkoholis nepadėjo jam paslėpti nuo savęs fakto, kad ne 
tiems dievams jis tarnauja, kad visas jo gyvenimas yra 
ne tik klaida, bet ir nusikaltimas, jis nusižudė. Aš Vla
dą Grybą asmeniškai labai gerai pažinojau ir žinau, 
apie ką kalbu. (Bus daugiau)
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SKAUTŲ STOVYKLOS SVEIKINIMAI
„Europos Lietuvio“ redakcijai ir skai

tytojams atsiuntė sveikinimus ir linkėji
mus diš Lietuviu. Sodybos Anglijos lietuvių 
skautų ir jaunimo stovyklos vadovai.

Stovyfklavo 42 asmenys. Turėta ir sve
čių po vieną iš JAV, Australijos ir Vokie
tijos.

Londonas
STASYS BOSIKIS LIGONINĖJE

Nidos spaustuvės vedėjas Stasys Bosi- 
kis vėl sunegalavo ir rugpiūčio 12 d. buvo 
paguldytas St. Charles ligoninėje netoli 
Lietuvių Namų.

Kol kas tiriamos jo negalavimo prie
žastys.

J. JANAVIČIENĖS KERAMIKOS 
DARBŲ PARODA

Nuolat Aufstralijoje gyvenanti kerami
kė Jolanta Janavičienė buvo pakviesta 
Londono Sloane Street Gallery suruošti 
savo idaiibų parodą.

Londoniečiai gali rtą parodą pamatyti 
nuo rugpiūčio 17 d. iki rugsėjo 29 d. Sloa. 
nie Street Gallery, 158 Sloane Street, 
iLomld'on S. Wi. 1.

J. Janavičienė yra turėjusi nemaža 
savo kūrinių parodų pati viena Australi
joje, o su kitais Italijoje. Jos keramikos 
darbų yra Australijos, Italijos ir Kana
dos galerijose ir muziejuose.

SVEČIAI Iš AUSTRALIJOS

Auitraliečiai Vladas ir Pamela Valuc- 
kiai, 'atostogaudami Anglijoje, aplankė 
Liet, Sodybą, Liet. Namus ir visus jauni
mo Kongreso renginius, išvykdami papra
šė siuntinėti ,,Europos Lietuvį“,

V. Valuckis, prieš išvykdamas Austra
lijon, eilę metų yra gyvenęs Mancheste. 
ryje.

VYTENIECIŲ PAMALDOS
Pranešu, kad jaiu yra užprašytos Vyte- 

niiečių pamaldos, kurios bus laikomos 
Londono lietuvių bažnyčioje sekmadienį, 
rugpiūčio 26 d., 11 valandą.

Prašau tą dieną prisiminti 9 pėstininkų 
L. K. Vytenio pulko žuvusius ir mirusius 
karius.

V. Zdanavičius

Bradfordas
EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, rengiama 
ekskursija

į pajūrį (Blackpool a>r Bridlington).
Klubo nariams, rėmėjams ir jų šei. 

moms kelionė nemokama.
Išvykimo laikas. 9.30 vai. ryto.
Užsirašyti klube iki rugsėjo 9 dienos.

Vyčio klubo valdyba

SVEČIAI IŠ KANADOS
Rugpiūčio pradžioje iš Kanados į Brad- 

fordą paatostogauti atvyko Jurgis Žemga
lis su žmona Patricija, dukterimi ir sū. 
nuimi. Prieš keliolika metų, gyvendamas 
(Hlradlforde, Jurgis 1962 m. buvo Vyties 
klubo valdybos pirmininkas.

Rugpiūčio 4 d. vakare 'klubo valdyba 
surengė draugišką priėmimą. Jį šaunia 
prakalbta atidarė klubo pirm. V. Gurevi
čius, pakvietęs kum. kapelioną palaimin
ti gražiai padengtą stalą. Gražių ir jau. 
kių atsiminimų žiupsnį pabėrė St. Gry
bas: kai vietiniai lietuviai sensta, būtų 
gražu, jeigu Jurgis visam laikui pasilik
tų. Padėkos vardan įteikė klubo dovaną 
— gražų indams padėklą. A. (Bučys, gra
žiai įvertinęs svečio veiklą, apdovanojo 
jį savo poezijos knyga. Kun. J. Kuzmic
kas, įteikęs „Bradfordo ir apylinkės lie- 
Ituvių veiklos“ leidinį, iškėlė visuomeninę 
ne tik Jurgio, bet ir visos jo šeimos veik.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 3.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

lą šiame istoriniame mieste. Priėmime 
dalyvavo ir Vyt. bei Fridą Kalpokai, taip
gi prisidėję prie vietos lietuvių visuome
ninės veiklos. Po kalbų V. Gurevičius ly. 
riniu tenoru gražiai padainavo ,,Sėdžiu 
už stalelio“ dainą.

Vaišes labai skoningai parengė M. Gry
bienė, talkininkaujama klubo pirminin
ko. Gražu, kad seni ryšiai nenutrūksta.

J. K.

Manchesleris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

M.L.S. klubo valdyba rugpiūčio 19 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., savo patalpose 
įšaukia savo narių pusmetinį susirinkimą, 
kuriame bus nagrinėjami ir sprendžiami 
klubo ir veiklos reikalai.

Kvorumui nustatytą valandą nesusirinr 
kus, po valandos susirinkimas bus pra
vestas, nežiūrint susirinkusiųjų narių 
skaičiaus.

Vis nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime.

Klubo Valdyba

SERGA ADMINISTRATORIUS
Š. A. L. Biuletenio administratorius pa

guldytas Hope ligoninėn, NE2 palaton, gy
dyti kojų. Gulės apie divi savaites. Lan
kymo valandos: 2 - 3 ir 7,30 - 8.30 popiet.

A. P-kis

Vokietija
PLOJIMAI TĖV. DR. K. GULBINUI 

,,KIRCIIE IN NOT“ KONGRESE
Vieta, 'kur Vakaruose nelaisvų tautų 

problemomis, ypač religinėmis, domima
si, yra „Varginamosios Bažnyčios“ (Kir- 
che in Not) kongresai Vakarų Vokietijoj, 
Koenigsteine prie Frankfurto. Čia kasmet 
susirenka sovietų pavergtųjų tautų baž
nytininkai aptarti religinės padėties savo 
tautose, numatyti, kaip veikti prieš valsr- 
tybinių ateistų išpuolius, informuoti per 
spaudą, radiją vakariečius apie skriaudas 
savose tėvynėse, melstis už .varginamuo
sius, na, ir tarpusavy pabuvoti, atnaujin
ti pažintis ar rasti savoms tautoms naujų.

Šiemetinis buvo jau XXIX kongresas. 
Ankstesniuose buvo domėtasi įvairiomis 
aktualijomis: taika, karu, žmogaus, teisė
mis, jaunimu, smurtu, pagrindinėmis ver
tybėmis, krikščionių atsakomybe ir t.t. 
Šiemet kongresui parūpo Europa todėl, 
kad birželio mėnesį vakarų europiečių iš
rinktasis Europos parlamentas turi nusta
tyti gaires būsimajai Europai: kokios jė
gos ją integruos, apjungs, kur Europos 
ribos, kieno impulsais seks ji, į kokias ir 
kieno rankas pateks tūkstantmetis Euro
pos paveldėjimas, kraitis, kurį amžiais au
dė ir krikščionys. Kongresas jautėsi turįs 
teisę ir pareigą priminti Europos parla
mentui, kad Rytų Europos krikščionys ir
gi gali duoti stiprių ir vertingų impulsų 
būsimajai visuotinei Europai, kurion ir 
pavergtieji turi įeiti. Viena pavergtųjų 
krikščionių šalių yra Lietuva. Ji vertinga 
Europai savo rezistencija prieš sovietų 
imperializmą ir savo religinėmis vertybė
mis, kurios tokios dinamiškos, kad išlaikė 
tautą atsparią prieš išgąstingai didžiulį 
ateistinį Maskvos primestą materializmą.

Tris dienas (liepos 19-22 d.d. rinktiniai 
profesoriai formavo kongresininkams 
mintis, kuriomis reikėtų persunkti busi
mosios Europos tvarkytojus. Prof. dr. 
R. Mattausch, Koenigstein, apžvelgė da
bartinį Europos paveldėjimą, jos kultūros 
turinį, iš savo dėstymo pasidarydamas iš
vadą, kad jei vakarų Europos dabartiniai 
krikščionys taps sąmoningesni, jie atlai
kys iš Rytų atslenkantį totalitarizmą ir 
taip garantuos europiečiui laisvę, huma
niškumą, teisingumą. Prof. dr. G. W. 
Strobel (Darmstadt) sakė, kad krikščio
nybė telieka būsimiems europiečiams vil
timi, bet tik tokia, kurios išpažinėjai ne- 
i'škeičia kryžiaus reikšmės į gerovės sma
gumus. Vakarų krikščionims tebūna pa
vyzdžiu persekiojamieji rytų tikintieji. 
Prof. dr. G. Stadmuller, Muenchen, pabrė
žė Bažnyčios svarbą kovoje prieš valsty
binius totalitarizmus, kurie visose epo
chose prasiveržia brutaliomis diktatūro
mis, bandydami nužmoginti savo piliečius 
į valstybės daiktus. Tiek nacių Vokietijos, 
tiek bolševikų soviet! joj e aktyviausiai re- 
zistavo prieš valstybės sauvales bažnyti

ninkai. Čia religija pasirodė ne opiu
mas liaudžiai, bet, priešingai, dinamitas 
prieš pabaisą - valstybę.

Todėl Europos krikščionys, pagal prof, 
dr. H. Gillessen, Beilin, turėtų iš naujo 
išmokti gerbti Betlejuje sudievintą žmo
gų, negimusį ir silpną, net beteisį: turėtų 
persimokyti vertinti darbą, bet materia
liniai siekiai neturėtų užgožti džiaugsmo 
gyventi; turėtų prie Golgotos kryžiaus pa
milti tai, kas priklauso Dievui.

Gerovėje kiek apsnūdusiems Vakarų 
krikščionims iššūkį metė T. Werenfried 
van Straaten, flamas, „Ostpriesterhilfe“ 
steigėjas, nepailstantis varginamųjų krikš
čionių 'šelpėjas. Jisai mano, kad Europoje 
krikščionys bus tiek mėgiami, kiek jie bus 
simpatinga alternatyva, pasirinkimas iš 
įvairių kitų ideologijų, srovių. Krikščio
nys turi kokybiškai pagerėti, ne tik kie
kybiškai gausėti, kad būtų patrauklūs Eu
ropos jaunimui, kuris ieško gyvenimo 
modelių šeimoje, tautoje, visuomenėje, 
bažnyčioje, kuriem svarbu būti vidiniai, 
ne tik (kūne, išgelbėtu.

Tėv. dr. K. Gulbinas Vokietijos sielova
dos direktorius, vyskupų delegatas, savo 
pranešime apie katalikų padėtį ateistinė
je Lietuvos valstybėje ir apie galimą lie
tuvių talką Europai įtikino 30 tautų 600 
kongreso dalyvių, kad lietuviai tikintieji 
gali būti stipri parama visai Europai. Lie
tuvos katalikai yra gerokai varginami, bet 
nėra palaužti, ką įrodo R. Kalantos idėjų 
jaunimas ar apie ,,Kronikas“ bei kiltą pa
grindinę jau gausdką spaudą susitelkę re
zistentai, pilni planų ateities Lietuvai. 
Ateistinės valstybės religiniai įgaliotiniai 
iš paskutiniųjų stengėsi uždusinti Lietu
vos katalikus, tačiau visiems viėša paslap
tis, kad ir dabar kaimuose krikštijama 
apie 90% naujagimių, kad net jau tary
biškai išauklėtas jaunimas lanko pamal
das ir nesišaipo iš kunigų. Šalia „oficia
liosios“ Bažnyčios (tos tarp Maskvos ir 
Vatikano) yra „katakombinė Bažnyčia“, 
sunkiai prieinama net 'tiems 90.000 vals. 
lybės ateistinių agentų, kuri yra ištikima 
tik Vatikanui, kuri Evangelijos dvasioje 
bando atlaikyti nuo svetimo tautai mask- 
vinio materializmo su jo pragaištingomis 
pasėkomis: alkoholizmu, seksualizmu, ni
hilizmu ir pan. Lietuvos laimė, kad iš Va
karų, jai Romos, Vatikano, Laisvės kalba 
Amerikos balso radijai, kurie informuoja, 
formuoja tautą ir perspėja ne vieną dar 
perdaug smarkų ateistą nepersistengti 
prieš tikinčiuosius, nes ir jo pavardė gali 
likti tautos tamsiojoj istorijoj panaši, 
kaip Judo ar Muravjovo. Kalbėtojas, be
siremdamas „Kronikomis“, pateikė klau
sytojams, žurnalistams Bažnyčioje vargi
namų lietuvių reikalavimus, kurie ateisti
nei valstybei yra akibrokšti provokacija. 
Katakombinės Bažnyčios tikintieji reika
lauja: 1. sau elementarių teisių gyvuoti ir 
veikti, 2. netrukdomai teikti norintiems 
sakramentus, mokyti katekizmo, 3. vals
tybės agentams nesikišti į Kauno kunigų 
seminariją, 4. nekliudyti vyskupams skir
ti seminarijon 'tinkamus profesorius ir į 
parapijas vyskupų numatytus kunigus, 
5. atidaryti bažnyčias: Vilniuje katedrą ir 
šv. Kazimiero, Kaune — Įgulos ir Prisikė
limo, Klaipėdoje — pačių katalikų pasi
statytąją, 6. nustoti .drausti lietuvišką 
religinę spaudą.

Kongreso nariai ilgai plojo pranešėjui 
ir jo Lietuvai, sąmoningai, atspariai kan
didatei į Vakarų integruojamą Europą.

Buvęs

KUR GAUNAMI „JONIŠKĖLIO 
APSKRITIES PARTIZANAI“?

Vokietijoje Petro Gudelio knyga „Joniš
kėlio apskrities partizanai“ II dalis Lietu
vių Bendruomenės knygų kioske (Litau- 
sche Volksgemeinschaft, Romuva, 6840 
Lampertsheim - Huettenfeld, W. Germa
ny) arba iš autoriaus (Huettelbrett 14, 
6786 Lemberg, W. Germany).

Knygos kaina 20 vokiškų marikių. Pini
gus siųsti laiškais arba įmokėti į autoriaus 
Postscheckkcnto 377 54-675 Lghfn.

Jaunimo Kongreso dienos
Laiškas iš Vokietijos

Štai mes esame Vokietijoje, mažame. 
Altenberg kaimelyje, apsuptame medižiais 
apaugusių kalnų, šitoj ramioj aplinkoj 
tęsiame kongreso programą studijų die
nomis. Svarstome politines, Visuomenines 
ir kultūrines temas, daromės išvadas ir 
nustatome sekančių 4 metų veiklos ga'i. 
res. Tais darbais užima mums visą dieną, 
iki 10 vai. nakties ar net vėliau, ibet jis 
įdomus. Visos temos gyvai diskutuoja
mos.

Anglijos grupė visur dalyvauja ir pri
sideda prie darbo. Mes siunčiame delega
ciją pas lEįritų atstovą Bonnoje — įteik, 
sime jam memorandumą ir dovanėlę. 
Taip pat esame pasiruošę dalyvauti tame 
būrelyje, (kuris žada aplankyti popiežių.

Studijų dienos baigiasi ketvirtadienį. 
Nutarimai bus pristatyti tvirtinti penkta
dienį, o šeštadienį bus uždarymo 'šokiai.

Būsime praleidę dvi su puse savaites 
drauge (su lietuvišku jaunimu ilš viso pa
saulio. Po tiek laiko jaučiamės kaip Vie
na šeima, ir 'tikrai bus sunku išsiskirti. 
Taip pat sunku sutikti su tuo, kad šitie 
draugai yra iš įvairių (kraštų. Deja, rei. 
kės grįžti namo tęsti veiklos toliau.

Jonas Podvoiskis

Tautinės Paramos Fondas
Rugsėjo 8 diena artėja, o su ja ir mūsų 

Tautinė Šventė, lietuvių tautos istorinis 
valstybingumo minėjimas — šventė, kuri 
skatina mus didžiuotis lietuvių tautos pra
eitimi ir iš jos semtis stiprybės ateičiai. 
Tai šios šventės kiekvieno lietuvio (širdį 
jaudinanti prasmė.

Bet lietuvių tautą ištikusi skaudi nelai
mė reikalauja iš mūsų kažko daugiau. 
Vien praeities prisiminimas, didžiavima
sis tuo, kas buvo, neduoda dabarčiai nei 
turinio, nei tikslo; palieka mus čia, gyve
nančius užsienyje, pavojuje tapti savai 
tautai nereikalingais pasaulio bastūnais.

Šitam išvengti, savam gyvenimui su
prasminti lietuviui užsienyje belieka tik 
viena galimybė — ieškoti, rasti ir eiti ke
liu, kuris palengvintų sunkią maištą kraš
te kovojančio lietuvio. Tautinės Paramos 
Fondas ir yra įkurtas šiam tikslui.

Jau 40 metų lietuvių tauta, užtroškus! 
nelaisvėje, kopia stačiais, vingiuotais, sli
džiais, dažnai suledėjusiais, tamsiais laip
tais į laisvę. Kiekviena pakopa — kova; 
kiekviena pakopa — skausmas; kiekviena 
pakopa — sielvartas. Tik visiška besąly
ginė meilė Tėvų žemei ir nesvyruojanti

Ano meto kovos Lietuvoje
35 mėtai, 'kai Sov. Sąjunga antrą kantą 

okupavo Lietuvą. Paminėti tam įvykiui 
Lietuvos laikraščiuose spausdinami karo 
vadlų, generolų ir veteranų atsiminimai 
alpie anuometinius Ikaro veiksmus Lietu
voje. Iš tų atsiminimų matyti, kad 1944 
m. lieipos 5 d. Sov. armijoje buivę Pabalti, 
jo kairiai pradėjo puolimą Švenčionių-Pa. 
bradės-Švenčionėlių kryptimi, o liepos 6 
d. įvyko pirmasis mūšis už Švenčionis, ir 
liepos 7 d. vakare tas miestas jau buvo 
paimtas (jis yra šiaurės rytų įpusėję, 82 
km. nuo Vilniaus). Taip pat kritęs ir 
svarbus geležinkelio mazgas Švenčionė
liai (12 km. plentu nuo Švenčionių). Pir. 
mieji Raud. armiją sutikę Adutiškio gy
ventojai.

Aipie Vilniaus kritimą rašoma, ikad ge. 
nerodo Ivano Černiachovskio vadovauja
mi IHaP.it arusi jos pulkai 1944 m. liepos 13 
d. užėmė Vilnių ir Gedimino kalne iška
bino raudoną vėliavą.

Kaip buvo kovota dėl Vilniaus, „Vals
tiečių laikraštis“ išspausdino maršalo N. 
Krylovo atsiminimų, kuriuose jis rašo:

,,Tarp 1944 metų kaultynių svarbią vie. 
tą užima mūšiai Baltarusijoje ir Pabalti
jyje. Išvijus hitlerininkus iš Minsko ir 
sutriuškinus Išimtaltūkstantiinę priešo gru
puotę, 3-ojo Baltarusijos fronto kariai 
gavo užduotį smogti svaigiausią smūgį 
dešiniajame sparne — Molodečno — Vil
niaus krypltimi.

1944 m. liepos septintosios rytą gvardi
jos leitenanto Šuinidino žvalgai pirmieji 
įsiveržė iį Tarybų Lietuvos sostinės pa- 
palkraščius. Padkui juos įėjo 3-ojo mecha
nizuoto korpuso ir 5-osiois armijos 144- 
osios šaulių divizijos daliniai. Hitlerinė 
vadovybė, teikdama daug reikšmės Vil
niui, svarbiam gynybos mazgui, įrengė 
gynybinius įtvirtinimus, sutelkė didėlę 
kariuomenės grupuotę. (Lėktuvu iš Berly
no dtskrido ką tik paskirtas Vilniaus (ko. 
mend'anitu generolais Štagelis, gavęs kate
gorišką Hitlerio įsakymą bet kokia kaina 
išlaikyti miestą, Ikol ąltvyks rezervai gele
žinkeliu.

Liepos 7.8 dienomis 5-osios armijos ka
riuomenė kartu su generolo V. Obuchovo 
3-ojo gvardijos mechanizuoto korpuso 
daliniais pasiekė miesto įtvirtinimus, 
prasiveržė ir stojo į gatvių kautynes. 
Miesto šiaurinė dalis buivo išvaduota. 
Priešas sprogdino tiltus, traukėsi į centrą. 
Tuo metu kitos puolančios dalys, nestoda- 
mos i kautynes, supo Vilnių iš šiaurės 
pietvakarių, perkirto geležinkelius, ve. 
dančiui? į Kauną, Gardiną, Lydą. Vilnius 
buvo apsuptas iš trijų pusių.

Norėdama išvengti kraujo praliejimo ir 
miesto griovimo, tarybinė (karinė vado, 
vybė pateikė apsuptai vokiečių įgulai ul
timatumą nedelsiant kapituliuoti. 'Hitle
rininkai jo nepriėmė. Jie išlaipino desan. 
tą, išmetė konteinerius su šaudmenimis, 
kulkosvaidžiais, kita amunicija. Tačiau 
mūsų kariuomenė, kuri kovėsi gatvių mū
šiuose dieną naktį, atmušė visus ikomtr- 
smūgius, blokuodama, skaldydama prie, 
šo įgulą.

(Liepos 9-osios naktį hitlerinė vadovy
bė, sutelkusi 150 tankų savaeigių pabūk, 
lų, pėstininkų ir artileriją, pradėjo kontr- 
puolimą iš Vievio ir Maišiagalos, mėgin
dama prasiveržti į Vilnių. Mūsų fronto 
vadas, armijos generolas I. Černiachovs. 
kis, laiku pasiuntė dalį ipajėgų ir smogė 
triuškinantį smūgi priešo kontrpuolimo 
grupuočių sparnui ir užnugariui. Hitleri
ninkai įbuivo priversti nutraukti kontrata
kas ir pradėjo skubiai trauktis. Mėgini, 
mai prasiveržti buvo nesėkmingi. Liepos 
13 d. pavakare visi pasipriešinimo židi
niai buvo likviduoti.“

J. Kondratas, Raud. armjos karo vete
ranas, paberia kiek atsiminimų iir apie 
Šiaulius. Jis rašo, kad kai jų daliniai pa
siekė Šiaulius, tai pamatė, kad iš miesto 
nieko nelikę, nuo žemės paviršiaus buvo 
nušluotos ištisos gatvės, nuniokotas gele
žinkelio mazgas. Bet, pasirodo, Raud. ar
mijos vadovybė sužinojo, kad vokiečiai 
ruošiasi atsiimti Šiaulius, norėdami per. 
kirsti svarbų susižinojimo mazgą šiau- 
liai-Joniškis-Ryga. Tada Raud. armija 

viltis — štai laisvė vėl sušvis! duoda lie
tuvių tautai jėgos ir ryžto kopti tais laip
tais vis toliau ir vis toliau...

Taip bekopiant, ne vienas ir ne du ir 
ne trys, bet daug suklumpa. Kiekvie
nam, kad ir laikinai suklupusiam, reika
linga pagalba. Ištiesti ranką suklupusiam 
aršioje kovoje už Lietuvos laisvę, kad jis 
atsistotų ir tęstų šią kovą toliau, šiuo me. 
tu yra pirmas lietuvio Didžios Pareigos 
įsakymas...

Labai tad būtų prasminga, jeigu kasmet 
rugsėjo mėn., Tautinės šventės proga, 
susikauptume

prie pelenų krūvos tų, kurie meilės 
savjai Tėvynei užžiebti, sielvarto 

kančioje sudegė;
prisimintume

tuos, kurie nuožmaus priešo neapy
kantos niekinami ir kankinami;

atiduotume
jiems savo širdies dalį dosniu ar kuk. 
liu įnašu į Tautinės Paramos Fondą. 
Lietuvi, Tu reikalingas Lietuvai!

Stasys Kuzminskas

ėmė ruoštis ginti tą miestą. Taiip pat ra
šoma, kad (lietuviai darbininkai ir vals. 
tiečiai masiškai prašėsi priimami į lietu
višką divizją.

Rugpiūčio 17 d. pasirodę vokiečių „tig
rai“, „ferdinandai“ ir bombonešių eska. 
dirilės. 'Mūšiai trūkę keletą dienų, o kai 
buvo atsiųsti sovietų tankų daliniai, tai 
vokiečiai turėję įbėgti.

Kitas karo veteranas, Antanas Jasiulis, 
raišo, kad traukdamiesi iš Raseinių, vo
kiečiai palikę išdegintą žemę, pelenus ir 
griuvėsius.

O rugpiūčio 1 d. Kaunas jau buvo atsi
dūręs Sov. Sąjungos armijų rankose. Ra. 
šytojas Antanas Venclova savo prisimini
mu ose rašo, kad Kauno tumelis buvęs 
rastas susprogdintas, užverstais akurpni- 
mis ir žeme. Taip pat iš Kauno geležinke. 
lio stoties likusi tik krūva plytų ir akme
nų, toks pat likimas ištikęs geležinkelio 
ir kitus Kauno tiltus.

Tik po sunkių ir didelių mūšių 1945 m. 
sausio pabaigoje Raud. armija užėmusi 
ir Klaipėdą.

Taip lietuvių žemelėje kovojo vokiečių 
ir rusų tautos.

LONDONO OLIMPIJADOS (KAINA

1980 m. pasaulinė sporto olimpiada bus 
Maskvoje, 1984 m. Los Angeles, 1988 m, 
Londone.

Didieji kraštai varžosi dėl teisės suruoš
ti olimpiadą. Tai garbės dalykas. Mažes
nieji, be abejo, gali tik pasvajoti apie to
kią garbę, nes visa ruoša yra susijusi su 
milžiniškomis išlaidomis. Olimpiados me
tui privažiuoja turistų, kurie palieka ne
maža pinigų, bet iš anksto reikia įdėti di
delį kapitalą stadionui įrengti ir pasta
tams, kuriuose turės būti apgyvendinti 
tūkstančiai sportininkų.

Nors dar daug laiko iki 1988 m., bet 
Londono vadovybė jau planuoja ir gąsdi
nąs!. Vieta olimpiadai numatoma uostų 
rajone, o įrengimai šių dienų kainomis 
atseitų apie milijardą svarų.

Muenchenui (1972) m.) įrengimai kai
navę apie 500 mil. svarų, Montrealiui 
(1976 m.) — 800 mil., Maskvai (1980 m.), 
kaip spėliojama, kainuosią apie 1 milijar
dą 500 mil., apie Los Angeles (1984 m.) 
neturima aiškesnių žinių.

NAUJAS VLIKO RAŠTINĖS IR „ELTOS“ 
ADRESAS

ELTOS INFORMATION SERVICE ir 
VLIKO raštinė yra perkeliama į Washing
ton D.C. Nuo rugpjūčio 1 d. galima kreip
tis šiuo adresu:
ELTA INFORMATION SERVICE 
1611 Connecticut Ave. N. W. suite 2
Washington, D. C. £0009.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — rugpiūčio 12 d., 12-15 vai.
DERBYJE — rugpiūčio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate. Pamaldas laiko kum. 
Al. Geryba.

GLOUCESTERYJE — rugpiūčio 25 d., 12 
vai., St. Peteris.

STROUDE — rugpiūčio 25 d., 17 vial., 
Beeches Green.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 26 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BIRMINGHAME — rugpiūčio 26 d., 17 
vai., 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — rugsėjo 2 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — rugsėjo 2 d., 14 
vai., St. Peteris.

COVENTRYJE — rugsėjo 2 d., 16 vai., St 
Elizabeth's.

IIĮRADFORDE — rugpiūčio 19 d., 12.30 
vai. šv. Mišios bus aukojamos už ve
lionį V. Imlbrasą.

MANCHESTERYJE — rugpiūčio 26., 12. 
30 vai.
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