
Jeigu ne ta pirmoji...
Niekas nežino, kaip šiandien atrodytų 

pasaulis ir kur mes būtume, jeigu su 
Lenkijos užpuolimu 1939 m. rugsėjo 1 d. 
ir jos pasidalijimu tarp keistų sąjungi
ninkų — hitlerinės Vokietijos ir komu
nistinės Rusijos — nebūtų prasidėjęs 
antrasis pasaulinis karas. Ligi tol Vaka
rų kraštai vis darydavo nuolaidas Hitle
riui arba vien patraukdavo pečiais, kai 
jo armijos užiminėjo Slovakiją, paskui 
visą Čekoslovakiją, Klaipėdą. Tačiau 
kai tie keisti sąjungininkai bombomis, 
tankais ir artilerijos sviediniais pradėjo 
naikinti lenkų žemę ir iš Varšuvos radi
jo pasigirdo nevilties 'šauksmas „Nadcho. 
dzi!“, tada jau anglai ir prancūzai paju
dėjo, tiesa, ne tiesiogiai Lenkijos ginti 
kaip buvo įsipareigoję sutartimis ir pa
žadais, bet greičiau stabdyti Vokietijos 
įsisiaiutėjimo.

Gavęs pusę Lenkijos, antrasis sąjungos 
dalyvis, Sov. Sąjunga, taip pat stengėsi 
pasotinti savo imperialistinį apetitą — 
susigrąžinti tuos kraštus, kuriuos carai 
buvo prisijungę prie savo vis didinamos 
rusiškos imperijos, ir pridėti naujų, kad 
juo įspūdingesnis būtų tautų kalėjimas. 
Imperijos didinimas šįkart buvo dangs
tomas tautų išvadavimu iš kapitalisti
nės vergijos ir kitokiais prasišviečian
čiais šūkiais, kuriais anuomet gal Ir pa
tikėjo sauja fanatikų. Tokio ,,išvadavi
mo“ auka buvo ir mūsų tėvynė Liėtuva, 
kurti greit turėjo pergyventi ir naują oku
paciją, kai tie du imperialistai išėjo į 
tarpusavio grumtynes, stengdamiesi 
ginklais išspręsti, kuris iš jų turės vai. 
dyti pasaulį, ar ,,išrinktųjų“ tauta, ku
riai visos kitos tetinka tik kaip mėšlas 
dirvai patręšti, kaip išrinktiesiems gėry
bių prikurti gailintieji vergai, ar pasau
linės revoliucijos priedanga tariamąjį 
marksizmą visiems nesantieji kitos tau
tos išrinktieji susibaudėliai. Tose varžy
bose sąlygos taip susidėjo, kad laimėjo 
antrieji, padedami to paties kapitalizmo, 
kurį jie žadėjo ir žada sunaikinti, gal net 
su žemėmis sumaišyti, kaip vienas jų 
vadas yra grasinęs.

Varžybos pasauliui anuomet kainavo 
apie 50 milijonų žuvusiais. Sugriauti, nu
niokoti buvo ištisi kraštai. Vienas tų var
žybų dlalyvis buvo parklupdytas ir gal 
jau 'greit nebepajudės, nebent, pasinau
dodamas tinkama patogia proga, pakiltų 
atsiimti, kas jam teisėtai turėtų prikllau. 
syti. O kiltas nebaudžiamas, dar net vis 
gražiai paremiamas tų kraštų, kuriuos jis 
kada nors norėtų prisijungti, pamažu 
veržiasi į priekį, ne kokiomis nors gra
žiomis idėjomis paviliodamas žmones, bet 
ginklo jėga skindamasis kelią į naujas 
teritorijas. |Ar jį kas nors kada nors su
stabdys, ar jis taip ir žygiuos per pasau
lį, niekas nežino atsakymo. Taip pat nie
kas nežino, kaip šiandien atrodytų pa
saulio valstybių sandara, jei prieš 40 
mdtų nebūtų pradėję riedėti tankai ir 
'kristi viską naikinančios bombos ir im
perialistų armijos žygiuoti per' ramiai 
gyvenusių tautų ir valstybių teritorijas. 
Tačiau tos šiurpius įvykius ir žmonių
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kančias primenančios sukakties proga ga
lima pamąstyti. Sakysim, kaip gyventu
me mes savo brangioje Lietuvoje?

Sovietinės propagandos aparatas dar 
vis tebesisuka senu įsibėgėjimu ir net po 
tiek metų ryžtingai tebekartoja, kokia 
skurdi buvo Lietuva, kai buvo atsiųstos 
armijos jos „išvaduoti“, ir kokia milžk 
niška pažanga dabar padaryta ir tebeda
roma. Gyvename tokiuose kraštuose, ku
riems svetima diena iš dienos gyventi 
pasigyrimais. Kas padaryta, tai padary
ta ir baigta, ir pradedama kas nors nau
ja daryti. O jeigu reikia kartoti ir karto
ti, vadinas, žmonės mato, kaip ilš tikro 
yra, ir valdantieji tais kartojimais nori 
apglušinti žmones, kad jie, matydami 
juoda, pagaliau įtikėtų, jog tai yra balta.

Ramiai ir toliau gyvendama, Lietuva, 
<be abejo, būtų pasiekusi didelės pažan
gos. Juk per dvidešimt metų, vos tik at- 
sikradiiusi atsilikimo ženkle valdžiusio 
carizmo ir išgyvenusi kraštą visiškai nu
alinusį karą, ji iš karto visokeriopai pra
siveržė į pažangą. Ko buvo pasiekta per 
tuos porą pirmųjų dešimtmečių, dvigu. 
bai tiek būtų buvę susilaukta iki dabar. 
Artojai, tur būt, būtų padėję į šalį plū
gus ir įsitaisę trriktorius. Kokiu nors Iko- 
operatyvimiu pagrindu juk gailėtų būti 
prieinami įpirkti ir kombainai ir kitokios 
mašinos, nes Lietuvos pajamos daugiau
sia buvo gaunamos iš žemės ūkio, o iš 
kur gauni, ten ir atiduoti reikia. Pamažu 
ir pramonė būtų plėtusis. Jei kraštui bū
tų buvę reikalinga daugiau šviesuome
nės su viduriniuoju ar aukštuoju mokslu, 
ta problema pagal reikalą buvo patenki
namai sprendžiama nepriklausomybės 
laikais, su ja dar lengviau būtų buvę ga
lima susidoroti kraštui vis turtėjant ir 
pažangėjanlt. Juk Lietuva, vos tik suspė
jusi 'atsiginti nuo ją pasigrobti troškusių 
didžiųjų kaimynų, tuoj paskubėjo įkurti 
universitetą.

O svarbiausia — duonos jos gyvento, 
jams visada savos užteko, jos užteiktų ir 
dabar ir dar kitiems duoti liktų. Kaip 
eksporto statistika rodo, užsieniams par
duodamieji mėsos, pieno gaminių, kiau
šinių kiekiai pamečiui vis didėjo. Vaidi
nas, ir mums užteiktų ten vietos ir duo
nos, ir neturėtume bastytis po svetimus 
kraštus, toli nuo savo žemės kurią ir ap
lankyti norėdami turime praeiti visokias 
sunkiai nugalimas kliūtis. Dar ir įsileisti 
tik sugebantieji kaip nors prisitaikyti iar 
pasitarnauti pajėgia pasiekti tėviškes, 
kur gimė ir augo, ar tas vietoves, kurio
se buvo gyventa, o kiti, dauguma, gauna 
vien teisę pazulinti Vilniaus šaligatvius.

(a. p.)

SOVIETINIAI KOVOS DALINIAI 
KUBOJE

JAV žvalgyba išsiaiškino, kad Sov. Są
junga Kuboje šiuo metu 'turi apie 3.000 
sovietinių karių, paruoštų kovai. Dar 
'aipie kita tiek esama ,.karinių patarėjų“ 
ir apie 68.000 civilių technikų ir patarė
jų.

Valstybės departamentas per Sov. Są
jungos ambasadą pareiškė, kad JAV yra 
rimtai susirūpinusios dėl tokios padėties.

Šakotos lietuviškos veiklos 
visuomenininkui

JONUI PARULIUI 
mirus, skaudžiai išgyvendamos jo 
netekimą, nuoširdžią užuojautą 
Mikalinai Parulienei ir sūnums 

reiškia ir liūdi
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 

Lietuvių Namų Bendrovės
Valdybos

Mielam JONUI PARULIUI mirus, 
gilų liūdesį išgyvenančius 

žmoną, sūnus, marčias ir (anūkus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime
Liūdžiu Pukščių ir Jurų šeimos

Mielam JONUI PARULIUI mirus, 
Mikaliną Parulienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime
Ona ir Antanas Linkevičiai, 

Irena ir Stanley Timmins

Darbščiam lietuviškos veiklos 
rėmėjui ir Tautinės Paramos Fondo 

Valdybos nariui 
VIKTORUI IGNAIČIUI 

mirus, jo broliams ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

DBLS Tautinės Paramos Fondo 
Valdyba

DR. KISSINGERIO ĮSPĖJIMAS: KARUI 
SU SOV. SĄJUNGA NESITIKĖKITE IŠ 

JAV STRATEGINIŲ ATOMINIŲ
GINKLŲ

Briuselyje vyresniesiems NATO parei
gūnams buvęs JAV užsienio reikalų imi- 
nisteris dr. H. Kissinigeris pasakė, kad 
karo su Sov. Sąjunga atveju Europos 
kraštams nėra ko tikėtis gauti iš JAV 
strateginių atominių ginklų.

Jėi tokių pažadų vis prašoma ir JAV 
juos duodančios, tai diar nereiškia, kad 
bus ir 'vykdoma. Sov. Sąjunga ir JAV 
maždlaug po vienodą didėlį kiekį tokių 
ginklų turinčios, todėl vangu pradėsian
čios viena prieš kitą juos naudoti. O jei 
duotų jų Europai', tai Sov. Sąjunga ir 
prieš JAV tokius ginklus pavartotų. Ne
duodamos jos galėtų tikėtis atominio ka. 
ro atveju išgelbėti nors dalį civilizacijos 
žemėje — išlaikyti nesunaikintą Ameri
ką.

Spėjama, kad ta jo kalba duos 'pradžią 
debatams tarp Europos valstybių ir ragi
nimą pradėti gamintis savo 'atominius 
ginklus.

LENKIJOS DISIDENTAI SUKŪRĖ 
PARTIJĄ

Dešinieji Lenkijos disidentai Varšuvo
je paskelbė, kad jie sukūrę politinę par
tiją, kuri įbuis valdančiosios komunistų 
partijos opozicija. Jos pagrindą sudaro 
dešinieji disidentai nacionalistai, ligi šiol 
jungęsi grupėje, kuri vadinosi žmogaus 
ir civilinių teisių gynimo sąjūdžiu. Kai. 
rieji liberalai rimtai nevertina tos parti
jos: pagal juos, kol nesą laisvės, tol nebū
sią ar politinių partijų. Katalikų' Bažny
čia taip pat 'laikantis! atokiai nuo naujo
sios partijos.

'Rugsėjo 1 d. apie 3.000 žmonių iš Var
šuvos katedros po pamaldų nužygiavo 
prie paminklo nežinomam kariui pami
nėti karo sukakties, žygyje buvo nešama 
senoji 'Lenkijos vėliava su karūnuotu 
aru, ten po tam tikrų 'apeigų buvo sako
mos įkalbos, kuriose pakritikuota Sov. Są
junga ir naujosios partijos steigėjai.

šešetas tos partijos vadų buvo ikiek 
anksčiau suimti, 'bet minios žygio polici. 
ja neišsklaidė.

BBC PARODA VARŠUVOJE 
ATŠAUKTA

Rugsėjo 1 d. Varšuvoje turėjo būti ati
daryta |E(BC radijo paroda kurioje norė
ta pavaizduoti britų nadiijo transfliacijlais 
į (Lenkiją karo metu.

Bet paškuitiniiu metu Lenkijos valdžia 
atšaukė parodą, ir visi eksponatai buvo 
parvežti į Londoną.

„The Guardian“ ‘bendradarbė Heilą 
Pick tvirtina, kad viskas -užkliuvo už 
dviejų fotografijų: gen. Anderso ir kitos, 
kurioje Lvovas ir Vilnius rodomi kaip 
Lenkijos miestai.

POPIEŽIUS NEUŽSUKS Į ŠIAURĖS 
AIRIJĄ

Vis -buvo spėliojama ar popiežius a-p- 
ianlkys tilk Airijos respubliką, ar užsuks 
ir į Britanijai priklausančią šiaurinę da
li.

Kai teroristai respublikoje nužudė lor
dą 'Mountbatteną ir tą pat dieną šiaurės 
Airijoje 18 britų karių, Vatikanas paskel
bė pareiškimą, kad dėl ten paskutinėmis 
dienomis įvykdytų žiaurių nusikaltimų 
vizito į tą dalį mintis galutinai atkrinta.

KALNAI AUKSO IR JŪROS VISKĖS
Amerikoje pasitikusio sovietinio balle- 

tininko Goduinovo žmona Sov. Sąjungoje 
buvo sutikta labai iškilmingai, kad ne- 
pasidavusi vilionėms ir nenorėjusi pasi. 
prašyti prieglobsčio.

Dėl Godunovo stipriausiai pasisakė 
„Literaturnaja gazeta“: jis susiviliojęs 
kalnais -aukso ir jūromis viskės.

V. VOKIETIJOS VADAI IŠKELIA SAVO 
TAIKOS POLITIKĄ

Minėdama 40 m. sukaktį nuo antrojo 
pasaulinio karo pradžios, V. Vokietija 
pabrėžtinai iškelia savo vedamąją taikos 
politiką.

Savo pasisakyme tautai kancleris 
Schm’idtas pasmerkė Hitlerio nusikalti
mus ir priminė, kad santarvė su Pran
cūzija ir sutartys su Rytų Europa yra 
rimtas įrodymas, kaip atsakingai ji veda 
pokarinę politiką.

Krašto apsaugos ministeris Apelis pa
reiškė, ikad dabar V. Vokietijos fcarjuo- 

menė yra laikoma taikai saugoti, o už
sienio reikalų ministeris Genscheris pri. 
minė, kad 'rugsėjo 1 d. yra įspėjimas vo
kiečiams šiandien ir rytoj.

ZIMBABVEI TROKŠTA MĖSOS
Savo metu Rodezija, kuri dabar pava

dinta Zimbabwe, buvo pasaulyje trečias 
didumu jautienos eksportininlkas. Jau
tienos perteklius krašte jo baltiesiems gy
ventojams buvo ir gero gyvenimo simbo
lis ir užsienio ‘valiutos šaltinis. Tačiau 
šiuo metu jau įvedamos jai pirkti korte
lės.

Dėl patriotinio fronto partizanų puldi
nėjimų apie 2.000 galvijus įauginusių ūki
ninkų buvo priversti pasitraukti iš savo 
ūkių. Galvijų ūkiu vertėsi vien baltieji 
(apie 6.200), bet tuose ūkiuose gyvena ir 
dirba apie milijonas juodukų.

Dėl to vidaus karo nebepajėgiama pri. 
žiūrėti galvijų sveikatingumo — įsigalė
jo ‘visokios ligos, tarp jų smulkio dr niagų 
taip pat miego liga. Nuo praeitų metų 
spalio mėn. krito apie 600.000 galvijų nuo 
tokių ligų, kurinis neprikimba, jei galvi
jai tinkamai išmaudami.

SLAPTA SEMINARIJA LIETUVOJE

Anglijos katalikų savaitraštis ,,The 
Tablet“ (1979. VIII. 25), pasiremdamas 
lietuvių pogrindžio laikraščiu ^Perspek
tyvos“ Nr. 9, praneša, kad Lietuvoje vei
kia nelegali katalikų kunigų seminarija, 
kurioje studijuoja apie 15 klierikų, šių 
metų pradžioje Lietuvos disidentai buvo 
suruošę spaudos konferenciją užsienio 
žurnalistams, kuriems buvo paaiškinta, 
kad lietuviai buvo priversti įsteigti slaptą 
seminariją, nes KGB kliudo veikti oficia
liajai, veikiančiai Kaune.

Teikęs tas informacijas asmuo pasakęs: 
„Tamstos, be abejo, žinote, kad dabarti
nis popiežius taip pat mokėsi, slaptoje se
minarijoje Krokuvoje vokiečių okupacijos 
metu. Tad kodėl lietuviai negali sekti jo 
pavyzdžiu?“

Kiek ilgesnį pasikalbėjimą apie katali
kų Bažnyčios padėtį Lietuvoje išspausdi
no ,,International Herald Tribune“ 1979.

Se/rfęmos DIENOS
— Afgapia|t'ano vyriausybė reikalauja, 

kad Italija grąžintų 1973 m. iš krašto iš
tremtą karalių Zahirą Šachą, o jei taip 
nepasisektų jį ‘atgauti, tai jau esančios 
paruoštos grupės specialistų, kurių uždą, 
vinys yra būtinai pargabenti jį gyvą ar 
negyvą.

— ‘Rugpiūčio mėn. pradžioje Sirija ga. 
vo tarp 50 ir 70 sovietinių tankų T-72, 
kurie esą pranašesni už amerikiečių M- 
48 ir britų Centurionus.

— Mirė garsus sovietinis rusų rašyto
jas Konstantinas Simonovas.

— Dublino (Airijoje) krjlminaliilnjiame 
teisme du airiiai buvo pakaltinti lordo 
Mountbatteno nužudymu.

•— Tvirtinama, kad Brazilijoje, jeigu 
nebus imtasi atitinkamų priemonių, po 20 
metų galutinai išnyks indėnai, kuriems 
kadaise priklausė tas kraštas, nes di
džiausia ‘jų grupė 'šiuo metu tėra tik 
17.000.

— Dėl potvynių Turkijoje žuvo 50 žmo
nių.

— Nukeliavęs per šešerius .metus 2 mi
lijardus mylių, amerikiečių įtaisas Pio
nierius 11 pagaliau pasiekė Saturną, tą 
milžinišką planetą, (paskendusią debesy, 
se ir apsuptą trijų ledo žiedų, o kai šitas 
apsižvalgys ir pateiks žemei informacijų, 
1980 ir 1981 m. nuskris ten du Voyager, 
kurie šiais metais prabėgo pro Jupiterį.

— Į Vieną (Austriją) atvažiuojantieji 
iš Rusijos išleidžiamieji žydai skundžia
si Lenkijos pasienio pareigūnais ir gele- 
žinkeliečiaiils, kurie varinėja juos iš trau
kinio į traukinį, ir 'be kyšių esą neįmano
ma keliauti.

— Uraganas, specialistų pavadintas 
Dovydu, nusiaubęs Dominikos respubliką 
ir pareikalavęs ne mažiau kaip 700 žmo
nių aukų, pro Bahamų salas, užgriebda
mas Kubą ir po truputį silpnėdamas, nu- 
si-autė į Floridą, o jo pėdsakais einąs to
kio pat stiprumo kitas — Frederikas.

— Ulsterio (šiaurinės Airijos) laisvės 
kovotojai, šitaip pasivadinusi protestan
tų slapta karinė organizacija, žada šau. 

VIII. 7, kurio korespondentas Craig R. 
Whitney lankėsi Vilniuje. Jis kalbėjosi su 
šventųjų Petro ir Povilo bažnyčios klebo
nu kun. Vaclovu Aliuliu ir taip pat su 
kulto reikalų komiteto pareigūnu Edvardu 
Juozėnu.

SKALDOMAS VADINAMASIS 
TREČIASIS PASAULIS

Dabar KuibOs sostinėje Havanoje vyks
ta vadinamojo trečiojo pasaulio kraštų 
atstovų suvažiavimas. Tuos kraštus, ku. 
rie nepriklauso nei Rytų, nei Vakarų blo
kams, kadaise suorganizavo Tito Nelhru 
ir Nasseras į neutralių trečiąjį bloką.

Pati tiesiogiai ir per Kubos vadlus Sov. 
Sąjunga stengiasi juos palenkti į savo 
pulsę, prisdstatydama, kaip natūralus jų 
sąjungininkais, o Vakarai turėtų būti Laii- 
komi priešu.

(Britų „The Observer“ klausia, kodėlgi 
jie taip daro, ir pats atsako šįtaip: „IŠ 
dalies gal dėl to, kad rusai komunistai 
(dėl to, kad jie ir rusai ir komunistai) 
jaučiasi laimingesni, kad pasaulis yra pa
dalytas į gerą ir blogą, „pažangų“ įir ,,ne- 
pąžanigų“, komunistinį ir kapitalistinį.“

MARKOVO MIRTIS — SUDĖTINGAS 
DALYKAS

Praeitais metais Londone nužudytojo 
bulgaro Markovo istorija, pasirodo, yra 
sudėtinga ir sunkiai išaiškinama.

Muenchene (Vokietijoje) policija iš
aiškino, kad gegužės mėn. užsinuodijusi 
mirė moteris, kuri buvo susitikusi su 
Markovu netrukus įpriėš jo įnirtį. Vokie
čių ,,Sueddeutsche Zeitung“ žiniomis, 
pietinėje Prancūzijoje maistu 'apsinuodi
jęs mirė bulgarais, kuris įbuvo susitikęs 
su ta pačia moterim. Keliamas Mausimas, 
air tie apsinuodijimai yra atsitiktiniai, 'ar 
nužudymai.

Vokiečių policija -tarp bulgarų emigran
tų prisirinkusi gausybę prieštaringiausių 
parodymų, bet kol kas dar niekas nebu
vo ‘areštuotas.

BERLINGERIO NUOMONĖ, KAS TURI 
VALDYTI ITALIJĄ

Italijos komunistų partijos vadas Eler- 
lingeriis pareiškė, kad jo knaStas užsitik
rins politinį pastovumą, jei laikysis ,,is. 
torimio kompromiso“, o tai .reiškia, jei 
valdys pagrindinės demokratinės pajėgos: 
komunistai, socialistai ir krikščionys de
mokratai.

Jis atmetė galimybę, kad socialistai su
darytų vyriausybę, o krikščionys demo. 
kratai liktų opozicijoje. Jis tvirtiną, Ikad 
socialistinę (vyriausybę deš|iinieiji galėtų 
nuversti, kaip atsitiko Čilėje.

dyti žinomus karinės katalikų teroristų 
organizacijos IRA narius ir ikalėjiiimų pri
žiūrėtojus, kurie žiauriai elgėsi su suim
taisiais lojalistais-protestantais.

— Jau iki rugsėjo pnadžos trejetą sa
vaičių nebeveikiančios lEIriltanijos ITV te
levizijos streikuojantieji technikai vėl 
pradeda tartis su darbdaviais.

— Britanijos gyventojai jau daug šim
tų milijonų svarų Skolingi paštų valdy
bai už telefonus, nes jau daugiau kaip 20 
savaičių streikuoja 'tie valdininkai, ku
rie kompiuteriais išrašo sąskaitas, ir nors 
dauguma jų priėmė geriausias pasiūlytas 
sąlygas, mažuma grasina tęsti streiką net 
iki 1981 m., jeigu nebus patenkinti dar 
kai kurie jų reikalavimai.

— Du Rytų Vokietijos pasienio sargy
biniai ir du kiti jaunuoliai pabėgo į Va
karų Vokietiją (pastarieji abu perplau
kė Elbę).

— Amerikiečių diplomatinės misijos 
nariai išėjo iš salės, kai vadinamojo tre
čiojo pasaulio viršūnių konferencijoje, 
kuri vyksta Havanoje, šeimininko parei
gas einąs Kubos prez. Castro atidaromo
je kalboje pradėjo kaltinti JAV, kad jos 
agentai daug kartų stengėsi jį nužudyti, 
o po to dar smerkti Kiniją Egiptą, Pie
tų Afriką, NATO ir Izraelį.

— Britanijos profesinės sąjungos savo 
metiniame kongrese pasisakė prieš vy
riausybės nusistatymą naujais įstaty. 
mals apvaržyti jų teises ir prieš leidimą 
kelti prekių kainas ir pasiryžusios visais 
'būdais kovoti prieš vyriausybę, be to, 
pirmą kartą nutarė, kad salėje neturi bū
ti rūkoma.

— Sovietiniai pareigūnai iš Maskvoje 
surengtosios tarptautinės knygų mugės 
nurankiojo nuo stendų porą tuzinų ame
rikiečių atsivežtų leidinių be kitų, Sol
ženicyno romanus, Svetlanos Aleliuijevos 
atsiminimus apie savo tėvą (Staliną), 
knygą apie pabėgusį baletininką Baryfš- 
nikovą, apie Stalino sulikviduotąjį Niko
lajų IBuchariną, Izraelio min. pirm. Begi- 
no atsiminimus apie sovietinius lagerius 
„Baltosios naktys“.

1
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NOVELISTIKOS AUKSO FONDAS Tanios švente
•Laetiuivoje dar 1978 m. buvo išleista 

stamboka 536 puslapių 'knyga, pavadinta 
,įUž saulę gražesnis“. Kas paskaito šiek 
tiėk lietuviškų knygų, gal prisimins, kad 
taip yra pavadinta dar prieš paskutinįjį 
karą parašyta viena Juozo Grušo nove, 
lė. Taip, knygai pavadinti duota tos no
velės vardas. Knyga kaip tik ir yra ^lie
tuvių ilkiitarybdnės novelės“ tam tikra an. 
tologija ar rinktinė. Įvadėlyje rašoma: 
„Atrenkant tekstus, vadovautasi temos 
reikšmingumo, meninio brandumo ir kū
rinių populiarumo kriterijais, čia pir
miausia pateko tos novelės, kurios lanko, 
mos chrestomatinėmis ir sudaro mūsų 
novelistiiikos aukso fondą“. Taigi pasirin
kimo pagrindas įdomus ir gal nelabai 
įprastas, jei minama ne tik temos reikš
mingumais ir meninis brandumas, bet taip 
pat populiarumas.

Knygai atrinkta novelių 28 -autorių, 
kai kurių po vieną kūrinį, kai kurių po 
porą trejetą. Noveles rašiusių autorių 
Lietuvoje, ibe abejo, -buvo žymiai dau
giau, bet visų jų į vieną knygą nebūtų 
buvę galima sutalpinti. O kai kurių dar
bai dėl ko nors gal ir netiko į aukso fon
dą.

Dėl to fondo... Kai užmeti akį, kas 
čia kieno spausdinama, tai iš tikro ne
maža dalykų pasiskolinta iš to fondo. 
Jeigu skaitytojui pateikiami Žemaitės 
,,Petras Kurmelis“, Lazdynų Pelėdos 
,,(Motulė paviliojo“, Vaižganto ,,Rimai ir 
Nerimai“, Šatrijos Raganos ,,Irkos trage. 
dija“, J. Biliūno ,,žvaigždė“, ,.Laimės ži
burys“ ir ,,Kliudžiau“, Vienuolio ,,Pa
skenduolė“, V. Krėvės ,,Skerdžius“ ir 
,, Antanuko rytas“, J. Savickio „Vagis“ 
ar J. Grušo ,,Už saulę gražesnis“, tai nė
ra jokių abejonių, kad tie kūriniai yra 
pati populiariausia prieškarinių laikų 
lietuvių novelistilka, kurios nemaža dalis 
-būdavo panaudojama chrestomatijose. 
Kai dabartinės chrestomatijos, tur būt, 
nepasiekia užsienių, tai sunku pasakyti, 
kas dabar jose -spausdinama ir tuo būdu 
populiarinama, ar tie kadaise pamėgtieji 
kūriniai, ar tekių autorių, kaip K. Kiela, 
J. Paukštelis, K. Boruta, V. Žilionis, A. 
Venclova, J. Šimkus, P. Cvirka, J. Baltu
šis ar |A. Gudaitis-Guzevičius, 'kurie taip 
pat atstovaujami antologijoje.

Kas skaitytojo dėmesį ypač patraukia, 
tai knygoje išspausdintas objektyvus Al. 
'berto Zalatoriaus straipsnis „Mažojo 
žanro didelis pasaulis“. Palyginęs savuo
sius su didžiųjų literatūrų „aukštuma“, 
jis, pavyzdžiui, rašo:

„Tačiau būtume labai neteisūs ir ne- 
jiaultrūs, jeigu savoje novelistikoje (kaip, 
'beje, ir visoje literatūroje) nepamatyta
me esminio momento: nors kūrinių me
ninė vertė nuo to nepadidėja, 'bet žmo
giškoji -vertė staiga išsiplečia, vos tik 
prie jų prisiliečiame mes patys — tie, ku
rių kalba jie parašyti i-r kurių gyvenimas 
čiia vaizduojamas. Abstrakčiais esiteti- 
niais sumetimlais, žinoma, galėtume ra
mių ramiausiai G. Mopasaną statyti 
aukščiau už Žemaitę, o E. Hemingvėjų 
aukščiau už P. Cvirką, bet mūsų ramybė 
iš įkarto susvyruotų, jeigu reikėtų ką nors 
iš jų atiduoti istorijos užmarščiai. Tada 
mes pasiliktume savuosius. Ne iš patrio
tinių ambicijų, o todėl, kad jie yra mūsų 
pačių dalis. Jų netekę, mes netektame 
dallies savęs, .pajustume tuštumą, kurios

Su Ginzburgu imperializmo klausimu
(tęsinys)

A.: O man atrodo, kad vistietk mūsų 
gerbiamas svečias nesupranta mūsų po
žiūrio. Ir kaip pavyzdį -pacituosiu rusų 
įditikinimą, kad ibūtenit jite didesni, ar 
šiaip kuo daugiausiai pasireiškia; (šiuo at
veju, —■ kad jie labiausiai kenčia. Jei jie 
lalbia-u-siilai kenčia, kodėl Rygoj tn-egalima 
susikalbėti latviškai? Reiškia, rusai ken
čia, ir rusai yra užėmę beveik visą -Lat
viją, -gerą dalį Estijos, -gerą dalį -Lietu
vos, Kaliningrado... Jie kentėdami išsi
plėtė visur -ir kitus išnaikino. Kur čia ta 
kančia?

G.: Aš ieškau liudininko lietuvio, k-u. 
ris matė -Rusiją, — ir 'šitame kambaryje 
miatau -tik vieną Tomą. A-r jūs, Tomai, 
galite sulyginti Lietuvos kaimą ir Rusi
jos kaimą pagal jų gyvenimo lygį, pagal 
jų kultūrinio išlikimo lygį, pa-gal jų kal
binio išlikimo lygį?..

A.: Grįžtant prie rusų kentėjimo, — 
sakysim, a-r -Maskvoj yra verčiama vaikų 
daržely mokytis lietuviškai?

G.: Ne.
A.: Ar reikia garbinti Lietuvos kuni. 

gailkščius?
G.: Ne.
A.: Na, tai...
Gur.: Man atrodo, kad -gal nereikėtų 

bandyt pasvert kančias nei žmonių, nei 
tautų. Kiekvienam savo kančia Skauda, o 
kitų, gal būt, -atrodo -ne tokia j-aiu 'skaudi. 
•Man rusų tauta ir jos kultūra labai pa
tinka, ibet, — kaip aš vieniai rusei mer
gaitei čia emigracijoje pasakiau, — tol, 
kol ji yra Rusijoj! Bet kai rusai atsiran
da Lieltuvog, ir mūsų tauta žūsta dėl -to, o 
rusų nežūsta, itai -man tas visiškai nepa
tinka. Simas Kudirka sakė, jog reikia at
leist priėšiam, saviem ir svetimiem. Sa. 
įkė, kad jeigu ateis išsivadavimo valan

jau niekais nesugebėtų -užpildyti. Nacio
nalinė kultūra, o ypač gyviausia jos šaka
— literatūra — tai -žmogaus atminties 
turinys ir savimonės pagrindas. lEte jos 
nesuprastame, iš kur -atėjome, kas esame 
ir kokia mūsų 'buvimo -prasmė. Laimė, to
kios alternatyvos gyvenimla-s neiškelia. O 
kai neiškelia, tau kartais ir -nebejaučia
me, kuo mums mūsų novelistika svarbi.

„Nejaučiame dar ir dėl -tos priežasties: 
nuo mokyklos suolo suaugame su savo
sios novelės pasauliu, tas pasaulis mus 
formuoja, todėl atsiriboti nuo jo neturi- 
me jėgų. O neatsiribojus suinlkd-a-u Iką nors 
nauja ir egzotiška pamatyti, žemaitės 
Kurmelis, J. Biliūno Sitmianas, A. Vienuo
lio Veronika, V. Krėvės Lapinas, P. Cvir
kos Uogelė jam -tapo -tokiais gerais pažįs
tamais, kad iš -pirmo žvilgsnio ir „kalbė
tis“ su jais nebeturime apie ką. Be to, su
siklostė -savų kūrinių vertinimo tradici
jos, kurios ilgainiui virto kalkėmis, truk, 
dančiomis įsiklausyti į -betarpišką -įspū
dį, ką nors -naujesnio, įdomesnio juose 
pastebėti.

„Tačiau užtektų trumpam užsimiršti, 
šviežiomis akimis perskaityti gerai pažįs
tamus ir nuo geros pažinties papilkėju
sius kūrinius, ir išvystume, kad juose tel
pa didelis pasaulis — ne tilk mūsų- nacio
nalinė pasaulėjauta, interesai ir paitdiritis, 
bet ir -daug universalesni -dalykai: amži
nos žmogaus pastangos išsiveržti į šviesą 
ir teisingumą, pažinti salve, nugalėti bai. 
mės ir menkumo jausmą; sugebėjimas 
gyventi, Ibalansuojaint tarp tikėjimo ir 
abejonėj, džiaugsmo ir liūdesio, veiksmo 
ir rezignacijos, pergalės ir pralaimėjimo. 
Gal visa tai išreikšta ir ne tok ja elegan
tiška forma, kaip -didžiosiose literatūro
se, bet tiek ipat prasminga ir pastovu. O 
atsigręžti į -pastovias vertybes visada 
pravartu, kaip pravartu kiairtkartėm-is -ap
mąstyti -savo gyvenimą, n-ors jame ir 
viskas būtų pažįstama“.

Ši kiek ilgesnė straipsnio ištrauka pa
straipa po pastraipos liudija, kaip kny
gos pristatytojais skaitytojui brangina ir 
vertina tuos kūrinius. Toliau straipsnyje 
supažindinlam-a su lietuviškos novelės is
torija, žymiaisiais nbvelistais ir jų raišy, 
mo -maniera. Dera užsiminti, kad ir sve
tur gyve-niaintieji rašytojai šičia nevadi
nami jokiais krikdemais ar fašistais: ir 
apie juos -ralšom-a -nuosaikiai. O taip ra
šoma, štai pastraipa apie Antaną Vaičiu
laitį:

„Estetas ir stilistas A. Vaičiulaitis, sa-vo 
straipsniuose -įrodinėjęs, kad visokie li- 
tenatūri'niiai „izmai“ gerokai iškreipė na
tūrali! žmogaus paveikslą, -stengėsi -grą. 
žiniti ja-m klasikinį -aiškumą ir -paprastu
mą. Vaizduodamas daugiausia kaimiečių 
buitį, truputį ją stilizuodamas ir net pri- 
mityvinldlamas, A. Va-iči-ullaitiis ieškojo 
dvasinių -būsenų universalios prasmės, 
atskleidė -nuoširdaus jausmo grožį. Jis 
vengė -specialiai komplikuoti žmogaus 
pergyvenimus ir -mąstyseną, tartum no
rėdamas pasakyti, kad komplikuo-tumo 
-pakanka kasdieniškia-usio-se situacijose, 
kur logiški ir regimi dalykai -susipina su 
-tuo, ką mes vadiniame intuicija, nežino
mybe, lemtimi („Šiaurietė“).“

Antologijoje išspausdinta jo novelė 
„šiaurietė“. Į -tą ,,aukso fondą“ knygoje 
pateko ir -kitas svetur gyve-ną-s rašytojas
— Petras Tarutis. Jo išspausdintas „Pa-

da, jii neturi atnešt jokių žudynių. Nei 
KGlEJ-istų, nei šnipų, nei rusų kolonistų. 
Kad nesuteptume krauju savo laisvės vė. 
liavos.

G.: Tegyvuoj-a Simas Kudirka!
Gur.: Tačiau, sako, tada ateis išsiva

davimo valanda, tada mes -altsistosiim prie 
savo krašto sienų, ir kokį jau mes ginklą 
turėsim, — -ar kokį ten geležinį pagalį, 
■ar ką, — ibet mes -ten -stovėsim, ir kas 
-beeitų, mes kovosim ir žūsim už -savo 
laisvę!

G.: Aš -sutinku.
Šafarevičiuis, kiek aš jį suprantu, -ir, 

betkekiu atveju, aš pats, — mės matuo
jam ne rusų tautos -kančias. Mes m-a-tao. 
j-am rusų tautos ligos laipsnį. Rusų tau
ta serga -labiau ir sunkiau- už lietuvių tau
tą.

V.: Tur ibūt su -tuo galima sutikti.
Neatpažįstamas balsas: Man atrodo, 

kad ibūt-ų įdomiau ipatiirti pono Ginzburgo 
nuomonę, kaip Petkus, Gajauskas ir ki. 
-ti -politiniai kaliniai žiūri į šitą -problemą, 
o n-e kaip mes žiūrim.

G.; -Petkuis ir Gajauskais, kiek aš juos 
pažinojau, žiūri į rusų-lietuvių klausimą 
maždaug taip, kaip jūs, Tomai.

V.: Kaip aš žiūriu į -rusų klausimą? 
Apie tai straipsnį esu parašęs. Ten sa
kau, kad rusų -tauta pati kenčia nuo sa. 
vo imperializmo. Iš pažiūros, atrodo, ne
nukenčia, bet praktiSkai ji demoralizuo- 
j-asi, ji degraduoja, ji smunka, ji nyksta. 
Ir -gal degraduoja daugiau negu paverg. 
tos tautos. Jų liga yra gilesnė. Ne jų kan
čia, galbūt... -Nors dėl kančios, irgi... Sa
kysim, kad rusų kaime yra didesnis (bad. 
metis negu lietuvių kaime, tai faktas. 
Nors kiti ir turi mokytis jų kalbos, ir 
garbint jų kunigaikščius, (bet kas iš to?.. 
Kokią naudą tai duoda rusui kaip to
kiam? Jokios. Tai duoda naudą rusų im

Ši šven-tė mums -primena tuos laikus, 
kada Vytautas Didysis, sukūręs didžiulę 
valstybę, -ryžosi vainikuotis Lietuvos ka
ralium. Jis tai darė ne sau -garbės ieško
damas, o -norėdamas sutvirtinti .ir užtik
rinti nepriklausomą Lietuvos ateitį, nes, 
anų metų supratimu, -tik vainikas -galėjęs 
laiduoti kraštui visišką laisvę ir nepri
klausomybę. Todėl Vytautas ir stengėsi 
apvainikuoti Lietuvą i-r save karališku 
vainiku. Mūsų narsiojo valdovo vardas 
i-r jo atlikti didieji žygiai jau -buvo žino, 
m-i me mažiau, kaip -i-r kitų žymiųjų pa
saulio vyrų. Tai buvo atrama prieš toto
rius -palaikė Europoje -tvarką i-r ją sau
gojo.

Pavartykime istorijos lapus ir truputį 
stabtelėkime prie 1429 m. įvykių. Tais 
metais į Lucko miestą Vytautas buvo su
kvietęs beveik visus žymiausius valdovus. 
Tai buvo didžiausias tais laikais suvažia
vimais, -ir jame dalyvavo karaliai, fcuni- 
gai'kšdĮiai,- metropolitai, aitkivyskupali 'id 
jų pasiuntiniai. Dr. J. Šliūpas (žr. „Lie
tuvių tauta -senovėje ir šiądien“) -ra-šo,

Vladas šlaitas

AŠ ESU JŪSŲ GEROJI BIČIULĖ IR 
PALYDOVĖ

Bijokit ligos,
bijokit persekiotojų ir ištrėmimo,
bijokit akių užtemimo ir išprotėjimo,
bet nebijokit manęs,
nes aš gimiau kartu su jumis jūsų motinų

įsčiose,
idant,
atėjus laikui,
paruoščiau jus miegui.
Toks yra mano darbas.
Viso pasaulio žodynai mane vadina

mirtim,
bet tai yra vardas,
kuris man nepatinka,
nes mano tikrasis vardas yra

suramintojo
bei palydovė iš šio pasaulio į kitą

pasaulį.

Jeigu nebūtų nakties,
tai nebūtų ir sekančios dienos ryto,
jeigu nebūtų žiemos ir speigo,
tai nebūtų -ir jokio pavasario,
jeigu nebūtų manęs,
tai nebūtų ir prisikėlimo iš mirusiųjų.
Taigi,
kartoju,
nebijokit manęs,
nes aš esu jūsų geroji bičiulė ir palydovė.

(Iš spaudai ruošiamo eilėraščių rinkinio 
„Su chrizantemomis“)

vasario ižas“.
Priekabesnį skaitytoją gal nustebins 

viena sm-ulkim-enia apie P. Tarutį. -Knygo
je pateiktos žinios aipie visus rašytojus, 
kurių kūriniai spa-usdi-n-aim-i, surašyta, ko
kios jų -knygos išleistos. O P. Tarulio tas 
stambusis romanas „Vilniaus rūbais“ ne
pateko į jo įkūrimų sąrašą. A. Vaičiulai
čio surašytos ir svetur išleistosios kny
gos. Vadinas, galima dairytis išvadą, kad 
net daug -reikalų su 'knyga turintieji Lie
tuvos literatai toli gražu -ne višką žino, 
kas svetur išleidžiama.

K. Barėnas

perializmui.
G.: Bet man, -ir ne -tik man, -bet ir ru

sų tautai, rusų imperializmas nereikalin
gas. Rusų i-mjperializm'ais rusų tautai neša 
tilk žalą ir todėl turi būti panaikintas. 
Aš -vis dėlto manau, kad to imperializmo 
pagrinde glūdi ideologija. Ir būtent ko
munistinė. Manau, kad rusų taute n-egim. 
do imperializmo automatiškai, o jį -gim
do komunizmas.

A.: Aš jau beveik norėjau pareikšt, 'kad 
dabar jau mes sutinkam su gerbiamuoju 
svečiu... Tik verta pastebėt, Ikiad tas mū
sų pokalbis parodo, kaip aiškiai reikia 
■pasisakyti šia tema. Nes iš mūsų pusės 
egzistuoja didelis įtarimas.

G.: Svarbiausia -problema yra jausti 
savo tautos pulsą. Rusas jaučila rusų tau. 
tos pulsą, lietuvis jaučia, ir turi jausti, 
lietuvių tautos pulsą. Tai yra lyg pagrin
dinis emigracijos uždavinys. Emigracijos 
svarbiausias uždavinys yra kultūros iš
saugojimas. Mano mainymu, tai paigrin. 
din-i-s dalykas, labai didelis, laibai reikš
mingas. Ir jeigu -mums pavyks išsaugoti 
savo kultūras emigracijoje, -tai tikiuosi, 
tad ateityje, laikui bėgant, -visk-as -taip 
susiklostys, kaip mes visi svajojame.

A.: -Bet aš nepabaigiau. Buvau beveik 
besakąs, kad palaidotumėm tą klausimą, 
tačiau svečias vėl -pakartojo, kad -rusų 
tauta mums negresia. Čia jiis aiškiai pa
rodo nežinojimą, i-r aš jo nekaltinu, nes 
tenai savo -tautos istoriją sunku sužinot. 
Bet mes ją žinom-. Ir štai kad i-r totas pa. 
vyzdys. Virš 40 metų rusų tauta be jokio 
komunizmo, — įgalima šiuo -atveju kal
tint carą; -Dieve mano, visada ką -nors 
rasim, — buvo -Lietuvoj -net raštą už
draudusi, mokyklas -uždariusi!..

G.: Iš bendravimo su lietuviais aš ge. 
rai žinau -tuos reikalus — -apie rašto už
draudimą ir mokyklų uždraudimą. |Efet 
vis dėlto manau, kad reikalas glūdi ideo
logijoje, ir 19-tas amžius -ir 20-tasis es
mingai 'skiriasi. 

kad -tuomet suvažiavo apie 15.000 svečių 
i-r viėšėjo ilgiau kaip 7 savaites. Vytau
tas savo svečius priėmė tikrai 'karališkai, 
nustebindamas visus savo turtingumu, 
vaišingumu ir dosnumu. Jiem® vaišinti 
kasdien suvartodavęs po 700 jaučių, 1.400 
-avinų, 100 taurų ir briedžių, 700 statinių 
įvairių gėrimų, neskaitant įvairios žvė. 
rienos, žuvų ir kitų įvairių valgių bei gė
rimų. Teks vaišinimas kainavo ne mažiau 
kaip pusantro milijono auksinių. Tame 
suvažiavime buvo iškeltas Vytauto vaini
kavimo klausimas, ir imperatorius Sigis
mundas -pažadėjo atsiųsti vainiką. Vytau
tas -dar nedavė galutinio atsakymo, 'kol 
dar nebuvo pasitaręs su Jogaila. Iš pra
džių Jogaila sutiko, pareikšdamas, kad 
nesąs priešingas savo įbrolio kunigaikš
čio vainikavimui. Bet vėliau, lenkų įbau
gintas, savo sutikimą atšaukė.

Vytauta-s sukvietė Lietuvos bajorus, ir 
tie visi jo vainikavimuisd karštai pritarė. 
Bet kai įvyko bendras lietuvių ir lenkų 
susirinkimas, tai kilo didžiausias triukš
mas. Lenkai tokį Vytauto sumanymą pa. 
smerkė ir pareiškė griežtą protestą. Taiip 
pat papeikimą gavo ir Jogaila-, kad jis 
palaikė tokį sumanymą. Susirinkim'as 
baigėsi be jokit) nutarimų. Vėliau dar vy
ko ilgesnis susirašinėjimas -su lenkais ir 
imperatorium Sigismundu. Lenkai visą 
laiką buvo priešingi ir sakė, kad jie nelei
sią Vytautui vainikuotis. Tuomet Vytau
to pasiuntiniai, atvykę pas Jogailą, pra
nešė savo kunigaikščio nutarimą: norit a-r 
nenorit, o Vytautas nutarė užsidėti -ant 
savo galvos vainiką ir -be jūsų sutikimo. 
Tuomet lenkai labai įniršo ir nutarė pa
vartoti jėgą.

Kai tik Vytautas -sužinojo, kad jam 
va-įnik-a-s j-au Siunčiamas, pradėjo ruoštis 
vaindlkiavimosi iškilmėm,s. Tuomet lenkai 
jau jėga įvykdė savo klastingą -sumany
mą: ties -pasieniu suėmė -delegaciją, atėmė 
vainiką ir visus dokumentus. Ta 'klasta 
stipriai sukrėtė Vytautą, jis sunkiai su
sirgo ir 1430 m. spalio 27 id. mirė.

Rugsėjo 8 d. tautine švente buvo pa
skelbta 1930 m. Tais -metais minėjome 
Vytauto Didižiojo 500 metų mirties su. 
kaktį, i-r jie buvo specialiai paskelbti 1930 
— Vytauto Didžiojo — metais. Ateinian- 
čiails metais jau teks minėti Vytauto Di
džiojo 550 tm. minties sukaktį* tai taida 
plačiau pakalbėsime apie Tautos šventės 
įsteigimą -ir pirmąsias iškilmes.

lEiaigiu F. Breimerio žodžiais:
Ir ne kovoje mirtis jį sutiko. 
Ir ne kovoje turi jis žūti! — 
Lenkai klasta j-am išplėšė vainiką, 
-Lenkai jam -sudavė mirštamą smūgį!..

V. Vytenictis

Su lietuviais 
pasaulyje
ŠVEICARŲ ŽURNALAS APIE 

N. SADŪNAITĘ

Mėnesinis šveicarų žurnalas „Glaiulbe 
in der zweiten Weftt“ paskelbė pasikalbė
jimą su užsienin išleistąja Nadlj-a Svit- 
lyčna. Kalėjusi Bar-alšave, be kita ko, ji 
papasakojo -s-avo prisiminim-us su (ten (ka. 
lifnltąjįa Nijole Sa-dūnaite. Pasalk N. Svi-t- 
lyčn-os, Nijolė buvusi pati iškiliausia as- 
mlenyfbė. Ji gaudavusi daugiausia (laiškų, 
jai rašė ne -tik -gimlinės ir pažįstami, Ibet 
ištisos Lietuvos studentų bei moksleivių 
grupės. Daug laiškų -gaudavo -iš Ameri. 
kos. Visois kalinamosios -moterys buvo su
žavėtos Nijolės -atvirumu, nuoširdumu ir 
linksmumu, net ir stovyklos sargams ji 
sukeldiavusi šypsenas.

PAVĖLUOTA ŽINIA APIE 
JUODVALKIU IR VAIČEKAUSKŲ 

ŠEIMAS

,,Europos Lietuvio“ Nr. 31 išspausdinta 
žinutė, kad JiAV senatorius Frank Savic
kas labai rūpinasi, jog būtų išleisto® iš 
Lietuvos Juodvalkiu ir Vaičekauskų šei
mos.

Iš -tikro -tos abi šeimos buvo išleistos 
jau vasario -mėn. ir gyvena Čikagoj. Apie 
jų sutikimą yra plačiai raižę k-ai kurie lie
tuvių laikraščiai, o taiip pat ir -amerikie. 
čių „Chicago Tribūne“ ir kiti ir spa-usdi- 
nęsi jų pasakojimų apie savo išgyveni
mus Sibire ir dabartinę Lietuvos kasdie. 
nybę.

,,FRANKFURTER RUNDSCHAU“ APIE 
JAUNIMO KONGRESĄ

,,Frankfurter Ruindischa-u“ liepos 30 d. 
rašė, kad Koeni-gsteine -į pasaulio jauni
mo 'kongresą susirinkę lietuvių- jaunimo 
atstovai įsižadėjo -kovoti už nepriklauso
mą demokratinę Lietuvą, taip part siekti 
išlaikyti savo kultū-riiniį ir istorinį paliki
mą.

Numatyta palaikyti ryšius -su kraštu 
lankantis jame, keičiantis laiškais ir 
knygų siuntiniais.

Dar -nurodoma, kad svetur gyvena kas 
-ketvirtas lietuvis — iš viso apie milijo. 
n-as ir Vakarų kraštuose leidžiama dau
giau kaip 20 lietuviškų -savaitraščių ir 
■mėnesinių leidinių.

LIETUVOS VOKIEČIŲ KULTŪRINIS 
CENTRAS

Jau 15 metų, kai V. Vokietijos mieste 

Amsberge veikia Lietuvos vokiečių žrusrti. 
tūtas, kuriame renkama įvairiausia -su ta 
bendruomene susijusi medžiaga: ten yra 
biblioteka, dokumentų archyvas, fotogra
fijų ir įlkalbėjimų rinkiniai, medžio dro
žiniai, rankdarbiai, -pašto ženklai i-r pini
gai, -tauitiiniaii drabužiai, žemėlapiai.

Ypač turtinga esanti biblioteka, kuri 
turinti ir senų leidinių (seną Giesmių 
knygą, pirmąją 1558 m. lietuvių įkalba iš. 
leistą bibliją ir visokios -mdežiagos apie 
lietuvių-vokiečių santykius Lietuvoje).

1941 m. -pradžioje iš Lietuvos turėjo iš
sikraustyti apie 52.000 -vokiečių. Lietuvo
je vokiečių kolonija pradėjo kurti-s prieš 
600 metų.

1978 M. MUZIKOS PREMIJA 
V. SMETONAI

JAV LB -muzikos premija už 1978 m. 
paskirta pianistui Vytautui Smetonai. 
Premijos mecenatas yra Lietuvių Fon
das, premijos dydis — 1.000 -dol.

Vytautas Smetona yra paskutiniojo 
Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
vaikaitis.

SIMAS KUDIRKA „TWIN CIRCLE“ 
PUSLAPIUOSE

Los Angeles, Kalifornijoje (JAV), ka. 
-tal-ilkų leidžiamasis savaitraštis ,,Twin 
circle“ Nr. 8 trijuose puslapiuose pasky
rė vietos supažindinti su Simu Kudirka 
i,r jo išeim-a ir jų -išgyvėmimais.

Pirmajame puslapyje -išspausdinta di
džiulė sp-allvota jo ir žmonos fotografija.

SEINŲ LIETUVIŲ ŠNEKTOS 
FONOLOGIJA

Praeitų metų pabaigoje Lenkijoje išėjo 
Poznanės universiteto prof. Michalo Ha. 
si-uko veikalas „Fonologia litewskiej 
gw-a-ry sejnenslkiej“ (Seimų lietuvių šnek
tos fonologij-a).

Veikalo autorius moka lietuvių kalbą, 
tai, rinkdamas veikalui medžiagą, apėjęs 
visas lietuvių 'gyvenamąsias -vietas Len
kijoje ir nustatė tikslų 'šnektų -plotą. Nuo 
Vyžaimio beveik iki Punsko gyvena kap. 
sai, nuo Punsko iki Galadusio ežero — 
vakarų dzūkai. Veikale profesorius smul
kiai išnagrinėjo jų šnektų ypatybes.

VEIDAI, VEIDAI, ŠIMTAI VEIDŲ 
„BUDĖKIME“ PUSLAPIUOSE

-L. S. S. Anglijos rajono leidžiamojo 
žurnaliuko JEludėkime“ vasaros -numeris 
ypatinga®. Jame ilšspaus-dinta tiek miuo- 
traufc-ų, kiek retai kada užtinkame ir 
iliustruotose knygose.

Nuotraukos daugiausia skautiškos, iš 
stovyklų, kurios -buvo neseniai -ar prieš 
keliasdešimt, metų -Briitanij-oje ir bendro
se ta utinėse stovyklose (ki tur. Bet panau
dotais pluoštas fotografijų jaiu ir .iš IV 
Jaunimo kongreso dienų Britanijoje.

MIRĖ ŠIMTAMETĖ ABRAHAMS IŠ 
LIETUVOS

Brightone, Britanijoje, mirė 104 m. 
amžiaus senutė Annie Abrahams, kilusi 
iš -Lietuvos, atvažiavusi į tą (kraštą 1890 
-m., be kita -ko, mokėjusi -septynetą kal
bų ir buvusi atikaikii karaliiniinkė.

BALTŲ KALBOS — INDOEUROPIEČIŲ 
KALBŲ CENTRAS

-Pasakodamas ,Literatūros i-r meno“ 
ben-dlnadanbei -apie 'kitataučius kalbinin
kus, kurie tyrlnėj-a lietuvių kalbą, -Lietu
vos kalbininkas dr. Algirdas Salbaliaus. 
kas suminėjo ir V. Vokietijos mokslinin
ką Volfgangą P. Šmi'dą ir -apie jį pasakė:

„Į V. šmidą baltistai ypač -atkreipė dė
mesį, kai 1963 m. buvo išleista jo knyga 
apie .baltų Ir indoeuropiečių kalbų veiks
mažodį. Indoeuropiečių kalbų senovė yra 
tikra (šio žymaus vokiečių kalbininko, Ge- 
tingen-o universiteto profc.-joniaus -aistra. 
Remdam-asis senųjų indoeuropiečių van
denvardžių i-r įvairiomis atskirų kalbų fo
netikos, morfologijos, leksikos studijo. 
mis, V. Š-midas sukūrė įdėmią hipotezę, 
jog, tyrinėjant indoeuropiečių senovę, 
baltų -kallba-s reikia laikyti indoeuropie
čių kalbų centru.“

LAIKRAŠČIO RINKIMO KAINA

„Argentinos Lietuvių -Balso“ vedama
jame rašoma, kad jų kraštą slegia eko
nominiai -sunikumai i-r iinifliac-ijia. Į -tuos 
sunkumus patekęs ir „Argentinos Lietu
vių Balsas". Jeigu prieš keletą mėtų li
notipininkas 'kaštavęs 1.000 pesų valan
dai, tai dabar -tokiam darbininkui reikia 
mokėti 3.000, o jeigu renka svetima (kal
ba, -tai ir iki 5.000 pesų. Pridėjus įprie tų 
išlaidų elektros energijos kainą, linotipi
ninko valanda j-au kaštuojanti 10.000 pe
sų. „Argentinos Lietuvių Balsui“ surink, 
ti reikalinga 30 vai. darbo.

„Argentinos Lietuvių IDailsas“ it-uri 6 
„Europos Lietuvio“ didumo puslapius.

A. LAUKAITIS STEBĖJO 
SPARTAKIADOS KREPŠINIO 

TURNYRĄ VILNIUJE

Sov. Sąjugos spartakiados krepšinio 
turnyras vyko Vilniuje. Į jį (buvę suva
žiavę žurnalistų net iš penkių kontinen
tų. Tarp jų buvęs ir svečias iš Australijos 
žinomasis išeivių spaudos -bendradarbis 
žurnalistas Antanas Laukaitis.
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Paminėta Hitlerio-Stalino sutartis
Ryšium, su Stali'no-Hitlerio pakito 40 

mc.ų sukaktimi ,,Baltų Draugija“ rugpjū
čio 21 d. Vakarų Vokietijos sostinėje su
rengė spaudas konferenciją. Pakvto imai 
buvo pasiųsti per Booinos oficialius spau
dos rūmus Vokietijos sostinėje esantiems 
vokiečių ir užsienių spaudos atstovams.

Siekdama pabrėžti spaudos konferen- 
socij reikšmę, ..Baltų Draugija“ pakvietė 
į talką Vokietijoje veikiančią Lenkų Tau. 
tinę Tarybą. Tad konferencija vyko kaip 
bendras baltų ir lenkų renginys.

Spaudos konferenciją atidarė Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos narys dir. A. Ge
rutis ir visų trijų baltų tautų vardu api
būdino šios slpaudos konferencijos reikš
mę. Pasak kalbėtojo, norėta prisiminti 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje tarp 
nacionalsocialistinės Vokietijos ir bolše
vikinės Sovietų Sąjungos pasirašytąją 
sutartį, pagali kurią Kremlius davė savo 
palaiminimą Hitleriui pulti Lenkiją, o tai 
įžiebė antrąjį pasaulini ikarą. Toliau dr. 
Gerutis aptarė tarp Maskvos ir Berlyno 
pasirašytuosius slaptus susitarimus, pa
gal kuriuos abu totalitariniai režimai su
tarė pasidalyti Rytų Europą. Kaip vėliau 
paaiškėjo, Maskvos suokalbyje su lElerly- 
nu Baltijos valstybės suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Pagal pirmąjį slalptą 
susitarimą Estija ir Latvija pavestos So
vietų Sąjungai, o Lietuva turėjo atitekti 
Vokietijai. Antruoju susitarimu, pasima. 
šyitu 1939 m. rugsėjo 28 d., taip pat .Lie
tuva palikta Sovietų Sąjungos įtakai, iš
skyrus Užnemunės krašto dalį, kurią Vo
kietija rezervavo sau. 1941 m. sausio 10 
d. kibi diktatūrinės vyriausybės susitarė 
ir dėl minėtosios teritorijos perleidimo 
sovietams. Už šią teritoriją Maskva su- 
molkėjo Berlynui 7.500.000 aukso dolerių. 
Ne be įdomumo galima pastebėti, kad 
Maskva iSsillygo atsiteisti dviem ratom'is: 
pusę sutartos sumos Berlynas gavo va
sario 11, o antrą pusę balandžio 11d.

Toliau kalbėtojas atkreipė dėmesį į tai, 
'kad Baltijos kraštai yra vienintelės vals
tybės Europoje kurios neteko nepriklau
somybės antrojo pasaulinio ikaro metu. 
Jos pasidarė sovietinio imperializmo au
ka, nors Maskva dar ir šiandien skelbia, 
si kaip taikos šalininkė...

(EJaigdamas savo žodį, dir. Gerutis pra
šė spaudos atstovus paremti baltų tautų 
laisvės pastangas ir iškėlė reikalavimą, 
kad Vokietijos ir Sovietų Sąjungos vy
riausybės paskelbtų negalioj anėiaiiš tarp 
jų savo laiku sudarytuosius susitarimus.

Tokiam anuliavimui yra ir precedentų: 
1) atšauktas kaip negaliojantis Muenche- 
no susitarimas dėl Čekoslovakijos, 2) 
1941 m. liepos 31 d. tarp lenkų egzilinės 
vyriausybės ir Maskvos pasirašyta sutar
tis, įkuria Sovietų Sąjunga deklaravo kad 
ji laiko negaliojančiais savo susitarimus 
su Hitleriu dėl Lenkijos.

Po dr. A. Geručio į susirinkusius spau
dos atstovus .trumpu žodžiu prabilo dr. 
Ludwig Frendl, Lenkų Tautinės Tarybos 
Vokietijoje pirmininkas. Jis nušvietė 
pragaištingą rolę, kurią Maskva suvaidi
no Lenkijos tragedijoje. Taip pat primi
nė Katyno žudynes ir sovietų laikyseną, 
kai Varšuvoje prasidėjo lenkų sukilimas 
prieš vokiečius. Raudonoji armija ties 
Varšuva nepajudėjo iiš vietos, kol vokie
čiai žiauriai numalšino sukilimą!

Į konferencijoje dalyvavusių žunnalis. 
tij klausimus atsakinėjo dr. Gerutis, dr. 
Frendl, „Baltų Draugijos“ vicepirminin
kas dr. O. Aulo (estas), A. Šildė (latvis) 
ir V. Banaitis.

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios 
krašto ateities vizijos

4. Oficiozinės politinės sąmonės poveikis į gyvąją 
Lietuvos politinę sąmonę

Tai kokia gi ji vis dėlto yra, ta gyvoji Lietuvos po
litinė sąmonė? Prieš atsakydami į šį klausimą, pasisten
kime išsiaiškinti, ar ji kaip kolektyvinė sąmonė dar iš 

viso tebeegzistuoja, t.y., ar oficiozinė politinė sąmonė, 
nesugebėjusi nei plačiau įsiskverbti į Lietuvos žmonių 

vidinį pasaulį, nei, kai vis dėlto įsiskverbti pavykdavo, 
jame išlikti,savo monopolinės padėties visuomenėje dė
ka neužgožė, neišnaikino bet kokios politinės sąmonės 
liekanų mūsų žmonėse aplamai, šis klausimas nėra 
bergždžias. Mat, oficiozinė politinė sąmonė neleidžia 
viešai pasireikšti (ir ne tik bendravisuomeniniame, bet 
ir grupiniame lygyje) bet kokiai kitokiai negu ji pati 
politinės sąmonės formai. Kitaip sakant, bet kurie vi
suomeniniu mastu pastebimi idėjiniai pasireiškimai (jei 
jie nėra pogrindinio ar atvirai rezistencinio pabūdžio) 
vyksta užduotuose oficiozinės politinės sąmonės rėmuo
se.

A. APOLITIZUOJANTIS (EFEKTAS

Tokia padėtis neišvengiamai sukelia — negali ne
sukelti, — politinės rezignacijos, apolitiškumo, sociali
nio aultizmo efektą. Juk, jei vienintelės totaliai viešpa
taujančios politinės doktrinos, jos vertybių sistemos ne
priima o kitokios pareikšti (ir negali anosios, oficialio
sios, kvesitijonuoti) negali, tai nuo politikos imi instink
tyviai trauktis; saugiai prie jos prisiliesti šleikšties, kaip 
prie tos rupūžės, o nesaugiai — bijai, kaip tos gyvatės 
su mirtinu geluonių. Tačiau absoliutus apolitiškumas

Dr. A. Štromas

absoliučiai politizuotoje visuomenėje, kokiam kvazi - 
aristokratinėm skraistėm jį bedangstytom, yra tolygus 
moraliniam cinizmui arba, geriausiu atveju, — eskapiz
mui, pabėgimui nuo tikrovės. Juk taip samprotaujama: 
,tMes .ašitucneris metus kariavome ir nieko neiškariavo- 
me o tik praradome savo tautos gražiausią žiedą. Dabar 
nekariaujame ir kažkaip gyvename, maža to, daug ge
riau gyvename nei gyvenę. Kraštas vystosi, gerovės šio
kios tokios irgi pasiekta. Galvoti apie politiką — bergž
džias užsiėmimas. Vis tiek nieko neišgalvosi., nes čia jė
ga sprendžia, o ne mintis. O netgi, jei 'ką sugalvotume, 
tai savo jėgomis vis tiek nieko nepadarytume. Taigi, ne
apsimoka nei prasidėti. Gyvenkime, ir tiek, kol gyventi 
leidžiama. Ir nėr čia ko! šakotis ar priešintis ne mūsų, o 
neišmanėlių ir durnių užsiėmimas“.

Tačiau žmogus todėl ir yra žmogus, o ne galvijas, 
kad jis negali „gyventi, ir tiek, kol jam gyventi leidžia
ma". Neturėdami galimybės savo dvasinei žmogiškai esy
bei pilnai pareikšti oficialiame visuomeniniame gyveni
me, žmonės ieško įvairių kompensacijų. Jie arba užsida
ro savyje, siaurame savo ‘šeimos rate, arba buriasi į ne
formalias draugų grupes pagal pažintis ir kokius nors 
bendrus interesus. Yra visokių tokių neformalių „drau
giškų“ grupių, tačiau tik labai retai jos susikuria bend
rų politinių interesų pagrindu. Aukštesniuose inteligen
tijos sluoksniuose koncentruojamasi į „gryną“ meną, 
„gryną“ kultūrą, į estetiką (rečiau, bet kartais taip pat 
į etiką, kas jau artėja prie politikos); kitur dėmesys 
telkiamas į sportą, buitį ir pan., bet beveik visur, — vi
sur beveik be išimties, — dominuoja vis tiek tuštuma, 
slogus beprasmiškas, nerealizuotumo jausmas. Tokia pa

dėtis žmogui nepakenčiama, ir, bandydamas užpildyti 
tuštumą, pabėgti nuo beprasmiškos kasdienybės ar ir nuo 
sąžinės graužimo (kaip tas pats Grybas), jis pradeda 
gerti. Nors ir sakom, kad „geria, kaip rusas“, bet ir pa
tys nuo tų rusų neatsi'liekam. Tiesiog kaip smakai mau
tam, ir pamažu alkoholis tampa mūsų tikrųjų, nedirb
tinių interesų dėmesio centru. Daugelis neformalių gru
pių, apie kurias ką tik (šnekėjau, susispiečia galų gale 
prie degtinės ar konjako bonkos (o kas skurdesni, tie 
prie „rašalo“ — taip Lietuvoje vadina pastiprintą, sal
di), aitriai raudonos spalvos pigų vyną). „SabutyĮnik“ — 
rusiškas žodis — įėjo šiandieną į lietuvių kalbą, ir vers
ti jo niekam nereikia. Gėrimas ypač yra paplitęs parti
nių viršininkų ir oficialių menininkų bei literatų tarpe. 
Tai nenuostabu. Jie daugiausia meluoja, daugiausia 
trypia savo sąmonę ir sąžinę, jiems ir gerti daugiausia 
reikia. Jiems gėrimas pasidarė net savotišku kultu, ta
po ištikimybės simbolio pakaitalu (kartu su dalyvavi
mu „ideologinėse priemonėse"—įvairiuose susirinkimuo
se, mitinguose, deklaracijų priėmime ir pan.). Jei ne
geri, esi įtartinas, esi kitoks ir, greičiausia, priešas; nuo 
tavęs kuo greičiau reikia atsikratyti. Kazys Saja net 
pjesę apie tai parašė. Joje vyriausiasis herojus yra toks 
sąžiningas vaikinas, pakeltas į rajono atsakingo kom
jaunimo darbuotojo postą. Jis stengiasi dirbti stropiai, 
sąžiningai, kuo tiksliau vykdyti partijos direktyvas, o jį 
visi viršininkai už tai tik ūja, tik piudo dr nekenčia jo 
baisiausiai. Paskui net bylą jam suprovokuoja, į teismą 
atiduoda. Tik vėliau pjesės herojus supranta, kad „šau
nieji“ kolegos nekenčia jo už tai, kad jis su jais negeria; 
o jis galvojo, kad komunistui gerti nedera... Praktiškai 
^.komunistuose“ net specialus alkoholinis jumoras buvo 
sukurtas; pavyzdžiui, gerdami degtinę jie sako: „Ir kaip 
ją, bjaurybę, nepartiniai geria; kitas reikalas mes, ko
munistai, kurie privalome visa tai, kas nemaloniausia 
bei sunkiausia, sau užsikrauti“.

(Bus daugiau)

žurnalistams išdalyta gausi dokumen
tacija, kurią paruošė tiek baltai, tiek 
lenkai. Apie spaudos konferenciją į Lie
tuvą bei įkiltus Maskvos paglemžtus kraš
tus tą pat dieną transliavo Laisvės radi
jas Muenchene.

KONFERENCIJA SVARSTYTI 
SATELITINIŲ VALSTYBIŲ 

KLAUSIMAMS
Rugpjūčio 24-26 d.d. Luzerne, Švei

carijoje, buvo Sovietų Sąjungos sateliti
nių valstybių Europoje konferencija. Ją 
sušaukė Luzerne veikiančioji ,.Europinė 
Žmogaus Teisių ir Apsisprendimo Kon. 
ferenicija“, kuri jau praeitų metų sausio 
mėnesį ten pat suorganizavo Sovietų Są
jungos in>er'usi0kųĮj)ų tautų konferenciją.

Luzeiino konferenciją rugpjūčio 24 d. 
atidarė liucerniišikės organizacijos pirmi
ninkas dr. E. Oehler, šveicarų parlamento 
narys. Kaip pirmas referentas kalbėjo 
dr. Otto von Habsburg, Austrijos-Vengri
jos monarchų giminės Semionas. Jo tema: 
„Hitlerjo-Stalino ipaktas ir Europos lais
vės suitrempimas“. Po paskaitos dr. Otto 
von Habsburg vadovavo spaudos konfe
rencijai.

Po pietų pertraukos prof. Ermacora, 
garsus Vienos universiteto teisininkas, 
kalbėjo apie politinę padėtį satelitinėse 
valstybėse ir apie Helsinkio aktų princi
pus. Kaip trečias referentas apie salėti, 
tinių valstybių ūkio pajungimą Sovietų 
Sąjungai kalbėjo .grafas Stefan Bethlen.

Rugpjūčio 25 ir 26 d. buvo atskirų tau
tų atstovų pranešimai apie padėtį jų 
kraštuose: (Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, 
Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje ir Bulgarijoje. Nors Pietų Slavija 
ir Albanija nėra satelitai tiesiogine žo
džio prasme, bet ir apie padėtį tuose 
kraštuose buvo atitinkami referatai.

šia proga tenka pažymėti, kad lietuvis 
dr. A. Gerutis, gyvenantis Berne, Šveica
rijoje, yra Luzeroo organizacijos, suren
gusios satelitinių valstybių konferenciją, 
valdybos narys ypatingiems reikalams.

STATO NAUJĄ TILTĄ

Ateinančių metų vasarą numatoma 
baigti naujo tilto per Nerį statybą. Jis yra 
statomas ties Kaunu, greta kito tilto, pa
statyto prieš keletą metų Vilnius-Klaipėda 
autostradoje. Ten pat statoma ir antra au
tostrados juosta. Tai bus Kauno miesto 
šiaurinis apvažiavimas.

MIRTIES NUOSPRENDIS

Aukščiausiasis teismas, posėdžiavęs lie
pos 18-23 d.d. Vilniuje, sparstė bylą Jono 
Mečislovo Plungės, tarnavusio vokiečių 
okupacijos metais 2-ame savisaugos ba
talione pirmos kuopos pirmo būrio vadu. 
Jis buvo kaltinamas vadovavęs būriui, ku
ris Minske, Slucke ir kitur žudė ,,tarybi
nius piliečius“.

Teismas paskyrė Jonui M. Plungei aukš
čiausią bausmę — sušaudyti. Nuospren
dis galutinis ir kasacine tvarka neskun
džiamas.

ZAPIŠKYJE UŽDERĖJO 
ANKSTYVOSIOS BULVĖS

Kauno rajono Zapiiškio kolūkyje gerai 
užderėjusias ankstyvosios bulvės, kaip 
rašoma ,,Tiesoje“.

Iš hektaro prikasama po 185-190 cen
tnerių.

KIEKVIENAS ŠIAUDIGALIS BRANGUS

Dabar Lietuvoje visu įkarščiu vykdo
ma javapjūtė, tuoj prasidėsianti linarū. 
tė. Bet spauda dar nuolat ir nuolat prisi
mena ir pa5arų bėdą. Jau esame rašę, 
kaip jų visur trūks — ir kaip nuigramdo- 
mos visos pakelės, neit medžių šakelės pa
naudojamos.

Rugpjūčio 16 d. dar jr vėl tą reikalą 
pajudino ,,Tiesa“ vedamajame „Kiekvie
nai fermai — pakankamai pašarų“. Ja
me rašoma:

,,Daugelis rajonų, ūkių gerai įvykdė 
pašarų ruošos iš ne žemės ūkio naudme
nų užduotis. Tačiau, nors padirbėta ne
blogai, šiemet pašarų turime sukaupę kur 
kas mažiau. Tai labai rimtas signalas kuo 
skubiau sukrusti. Juo labiau, kad Ma. 
žfe.ilki'Uį, įMolejtų, Rokiškio, Panevėžio ra
jonai, vykdydami papildomas pašarų ruo
šimo užduotis, buvo gerokai atsilikę.“

Turi būti branginamas ir šiaudas, bet 
ir jis, kaip toliau rašoma, nėra patenki
namai didelis:

„Šiais metais ir šiaudai .įgyja, galima 
sakyti, aukso vertę, nes jų ne per dau
giausia. Daugelyje ūkių po šaltos žiemos 
praradome tūkstančius hektarų žieminių. 
Vietoje jų sėjome vasarojų, tačiau ir jo 
šiaudas trumpokais. Todėl šiaudams do
roti turime škirti kuo rimčiausią dėme
sį. Visų pilama ūkių specialistams reiktų 
laibiau kontroliuoti, kokios paliekamos 
nupiiaiuitos ražienos . Tai šiemet ypač ak. 
tualu. Surinkti1 kiekvieną 'šiaudų kilogra
mą — toks turi būti visų žemdirbių šū
kis. Javų laukuose darbus turime organi
zuoti taip, kad paskui kombainą visur ei
tų šiaudų tvarkytojai.“

LIETUVOS GRYBINGIAUSIOS VIETOS

M. Salagiris ,,Valstiečių laikraštyje“ 
rašo, kaid grybingiausia Lietuvos sritis 
yra Varėnos rajonas.

Gausu grybų taip pat apie Švenčionis, 
Ignaliną, Molėtus, Kazlų Rūdos miškuo
se, Panevėžio, Jurbarko, Smalininkų ir 
Šiaulių apylinkėse.

Dalbar Lietuvoje jau prasidėjusios gry
bų dienos.

GANDRŲ LIETUVOJE DAR 
NETRŪKSTA

Antanas Būdvytis, pavažinėjęs po Lie
tuvą, ,Literatūroj ir mene“ (1979. VIII. 
4) pabėrė pluoštą įspūdžių, štai jais ten ir 
apie gandrus rašo:

,,Gandrą įpratome laikyti .sveikos ap
linkos palydovu. Tačiau jis vienatvės ne. 
mėgsta. Įkėlė ėriškiečiai gandralizdį prie 
medžiotojų svirno. Gandras atskrido, bet 
apsižiūrėjo kad namas neturi nuolatinių 
gyventojų, ir nuskrido lizdo sukti į eili
nio viengungio sodybą centrinėje gyven
vietėje. Nuo seno manyta, kad gandrai iš. 
nyks kartu su varlėmis. Todėl visi, kurie 
norėdavo pakriitikuloti Imelioratorius, ibe 
gandro neišsiversdavo. Girdi, išnaikina 
balais, ir liks kov,ariniai. Tačiau ir šitos 
pranašystės nesipildo. Montvilišky, pjau
nant dobilus, suskaičiavome 26 gandrus. 
Ėriškių agronomais Petras Beleckas matė 
paskui Išieniaipiovę selkiojant 36 gandrus. 
Sako, kad jie suskrenda, kai tik ima tarš
kėti pjaunamoji. Keista, kad jie išgirsta, 

’bet dar keisčiau — kur jie gyvena ir kuo 
maitinasi. Tačiau stebuklų ir čia nėra. 
Gandrai prisitaikė prie intensyvaus ūki. 
nimkavimio. Sumažėjo varlių, bet pagau
sėjo pelių. Na, o lizdiais pasirūpima tie 
patys žemdirbiai. Tik per vieną pavasarį 
Ėriškėse .atsirado astuoni nauji gandraliz
džiai, ir visi jau užimti.“

Kaip buvo paimtas Kaunas ?
Lietuvos didieji laikraščiai dar vis 

spausdina žinių apie praėjusį karą Lie. 
tuvoje.

Štai „Tiesa“ rašo, kad, dar tebevyks
tant mūšiams Vilniuje, fronto vadui Čer- 
niachovškiui buvo duotas įsakymas va
duoti Kauną. Pagrindinės rusų armijos 
dalys ėjo Žiežmarių, Kaišiadorių linkme. 
Toliau „Tiesa“ rašo:

„Gynybos linijai prie Nemuno ir Kau
no išlaikyti priešas metė į mūšį naujus 
rezervus. Jis sukoncentravo apie 200 tan
kų ,,Pantera* ‘bei „Ferdinandas“. Liepos 
15 d. fašistai pradėjo kontratakuoti nuo 
Pravieniškių ir Rumšiškių Kaišiadorių 
link. Smarkus mūšis vyko prie Antkainio 
kaimo (Kaišiadorių rajonas). Čia priešas 
į mūšį prisiuntė 36 sunkiuosius tankus ir 
automatininkų desantą, o liepos 16 d. 
dar metė 50 tankų ir 20 šarvuotų mašinų 
su pėstininkais. Prieš 703-iojo prieštan
kinio pulko 16 pabūklų grėsmingai riedė
jo 36 fašistų tankai. Mūšis truko apie 6 
vai., hitlerininkams prasiveržti taip ir 
nepavyko. Nesėkmingos buvo ir liepos 
21-23 d. d. priešo kontratakos. Nelengvas 
buvo iškeltas kovinis uždavinys 5-osios 
armijos kariuomenei, kurios priešakinės 
dalys turėjo persikelti .per Nemuną, už
imti tauriajame upės krante placdarmą 
ir .išlaikyti jį, kol visos armijos jėgos 
pereis į puolimą.“

,,Kauno miesto gynimui hitlerinė vado
vybė Skyrė ypatingą dėmesį: greta buvo 
Rytų Prūsija. Priešas stipriai įsitvirtino 
Nemuno ir Neries upių santakoje, kur 
sutelkė pagrindines pėstininkų ir artiile. 
rijos pajėgas. Miestas buvo apjuostas ap
kasų eilėmis, užminuoti keliai. Valstietis 
A. Cilkota, matydamas, kad fašistai už
minavo kelią, visą dieną (budėjo, norėda
mas perspėti tarybinius karius apie gre
siantį pavojų. Atėjo vakaras. Bijodamas, 
jog tarybiniai kariai gali jo nepastebėti, 
atsigulė tiesiai iant kelio. Ryte jį pažadi
no mūsų žvalgai. Greta buvo minuotojiai, 
kuriems valstietis parodė užminuotas 
vietas. Netrūkus kelias buvo išminuotas. 
Kairinės dalies vadovybė pareiškė padėką 
Lietuvos valstiečiui.

Liepos 29 d. .po 40 minučių trukusio ar
tilerijos apsišaudymo prasidėjo Kauno iš. 
vadavimo kovinė operacija.“

,,Atkaklūs mūšiai vyko dėl Palemono 
geležinkelio stoties. Po 16 valandų 'truku
sių kautynių ji buvo užimta“.

O prie Kauno Raud. armiją sutikę so
vietiniai ipantizpnai. Kapįitolno I. Lujevo 
vadovaujamas divizijos būrys užmezgė 
ryšį su pogrindžio organizacijos įgaliotais 
komijiaiunuoliaiis V. Petrausku, K. Isa- 
čiauslku, S. Slavinsku, ir jie visi įsiveržė 
į Kauną. Tų mūšių dalyvis pulkininkas 
A. Baičiurinias taip rašė:

,jA|pflenkdami vokiečių postus, komjau
nuoliai nulydėjo tankus su desantu tie
siai į miesto gatves. Priešo artileristai 
pašovė tanką, ain't kurio buvo kapitonas 
Lujevas ir lietuvis komjaunuolis. Jie per. 
sėdo ant kito tanko ir vėl važiavo toliau. 
Paisiinaudbdaimii pogrindininkų sluitĮinktais 
žvalgybos duomenimis, tankistai tiksliai 
nusitaikydami Išaudė į priešo ugniavietes.

Tuo tarpu kita korpuso kariuomenė 
mušėsi ties Vilijampole, ir likę tik keli 
kilometrai iki visiško Kauno apsupimo. 
Tada vokiečiai likusiu laisvu koridorium 
.palei Nemuną Skubiai ėmė trauktis.

Liepos 31 d. 6 vai. 30 miiin. .Raud. armi
ja įsiveržė į miesto centrą, ir prasidėjo 
gatvių kautynėm.

Rašoma, kad apeinamojo manevro dė
ka Kauno centras buvo išvaduotas labai 
greit, todėl nebuvę sugriauti miesto ar
chitektūriniai paminklai.

Vis dėlto vokiečiai suspėjo susprogdin
ti tiltus per Nemuną ir Nerį, abi elektros 
stotis, vandentiekį, geležinkelio stotį, tu
nelį, malūną, telefono-telegrafo stotį, su. 
degino „Maisto“, „Drobės“, „.Metalo“, 
„Gumos", „Pergalės“ fabrikus, iš viso 
alpie 60% miesto įmonių. Taip pat sunai
kinę dalį universiteto pastatų, beveik vi
sas mokyklas, lapllplėšę klinikas, ligoni
nes, poliklinikas, kūdikių namus, uostą, 
vaistų sandėlius.

Rugpjūčio pirmą dieną visi mūšiai dėl 
Kauno buvę baigti.

Kauno gyventojai su gėlėmis sutikę 
Laisvės .alėjoje Raud. armiją.

LIETUVOJE
ARVYDAS ČECHANAVIČIUS 

LIGONININĖJE

Briuselyje (Belgijoje) rusų kalba lei. 
ūžiamasis biuletenis, kaip Elta rašo, pa
skelbė, kad Arvydas čechanavičius (gi
męs 1949 m.) vėl prievarta buvo uždary
tas Kauno psichiatrinėje ligoninėje.

Jis jau beveik 6 m. yra praleidęs ben. 
dro ir kalėj iminiio tipo psichiatrinėse li
goninėse, 1979. I. 25 paleistas, kaip pa
sveikęs, bet, apsigyvenęs Kaune pas mo
tiną, įsijungė į žmogaus teisių veiklą, .už- 
rnezgęs ryšį su komisija, įkuiri tiria psi- 
chiatrįijos naudojimą politiniams tiks
lams, tai ir vėl suimtas.

KAUNO STADIONAS

Jau .prieš 11 metų kaunietis Jonas Put
nia buvo suprojektavęs įprie Kauno sporto 
salės naująjį stadijoną. Metams prabėgus, 
stadionas dar nebaigtais. Kaltė metama 
statybininkams, kurie vis uždel.sdiavo dar. 
bus. „Komjaunimo Tiesa“ 106 nr. cituoja 
Kauno sporto kombinato direktorių Vy
tautą Baublį: „Apie stadiono statybą ga
lima parašyti didžiulį romaną... kaip aitiei. 
tyje nereikia statyti...“Po vienuolikos me
tų vis įtiek mainoma, tad dar šią vasarą 
stadione bris pradėtos futbolo rungtynės. 
Jame bus vietos 12.200 žiūrovų.

KAIP ČIA, TAIP IR (TEN

Gyvename tokiuose kraštuose, kur be
veik kasdien susiduriame su nuolatiniu 
triukšmu ne tik dėl judėjimo gatvėse, bet 
ir dėl nepageidaujamos muzikos.

Pasirodo, Lietuvoje taip pat jau įkyri 
žmonėms muzika, kurios niekas neprašo 
ir nenori štai „Literatūroje ir mene“ ra
šoma:

,,Neperseniausiai iš Klaipėdos teko va
žiuoti į Palangos aerouostą. Vos įlipus au- 
tobusan, akį patraukė „išpuošta“ vairuo
tojo kabina: prie stiklo už jo nugaros vi
su ūgiu puikavosi spalvota apkūnios šo
kėjos nuotrauka, o greta — laukinių Va
karų vaizdelis...

Bet vairuotojas, pasirodo, mėgsta ir mu
ziką. Pasistatęs prie vairo tranzistorinį 
imtuvą, jis linksmino sau kelionę trankia 
muzika (laimė, variklio ūžimas ją kiek 
slopino). Atvykus Palangon, jis staiga at
siminė, kad negražu rūpintis tik savim, ir, 
išjungęs variklį, pastūmė imtuvą prie mi
krofono, per kurį skelbiamos stotelės, dar 
pasukęs garso reguliatorių gerokai deši
nėn. Salonas prisipildė iškraipytų, traš
kančių muzikos garsų, kuriais beveik pen
kiolika minučių (tiek laiko autobusui 
skirta stovėti tarpinėje stotelėje) turėjo 
„gėrėtis“ autobuso keleiviai.

Iš autobuso, tiesa, galima buvo išlipti 
arba leistis į diskusijas su vairuotoju (o 
tai ne kiekvienas mėgsta), O ką daryti 
traukinio keleiviui, kuriam pasitaikė atsi
sėsti galiniame vagono suole, virš kurio 
pakabintas garsiakalbis?

Kaip tik ten sykį kelias valandas pra
sėdėjau, plyšaujant garsiakalbiui, grįžda
mas „žuvėdros“ traukiniu į Vilnių. Sau
sakimšame vagone vietos juk nepasirink
si. o garsiakalbis reguliuojamas iš trauki
nio radijo mazgo...“

JŪRŲ MUZIEJUS KURŠIŲ NERIJOJE
Šiaurinėje Kuršių Nerijos dalyje, .res

tauruotoje Kopgalio tvirtovėje, -atidary. 
tas jūrų muziejus — akvariumas.

„Val'stįiecįių laikraštyje“ rašoma, kad 
ten atviruose vandens baseinuose pliuš- 
kenasi karališkieji pingvinai, Baltijos 
ruoniai, mirguliuoja tūkstantinės spal
vingų žuvų. Labai turtinga kolekcija 
kriauklių, koralų, vėžiagyvių ir kitų jū
ros gyvūnų, atsigabentų net iš Karibų ir 
Japonų jūrų, Meksikos įlankos ir kitur.

Eksponuojama ir laivybos istorija: nuo 
mažo burlaivio iki atominio ledlaužio 
„Leninas“.

„VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO“ 
KREPŠINIO TAURĖ

„Valstiečių laikralšĄio“ krepšinio tur
nyro taurę šiais metais laimėjo Raseinių 
„Meliorartoriaus“ vyrų komanda, o mote
rų — Alytaus „Poringės“ komanda.

Nugalėtojams, be taurių, įteikti dar 
garbės raštai, diplomai, o geriausi žaidė, 

jai apdovanoti specialiais prizais.
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Kronika
Ačiū draugams, pažįstamiems ir visiems 
palydėjusiems mūsų [brangų tėvą (P. Duo
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pagerbusiems jo atminimą.
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jautas.

Živilė ir Roma (dukterys)

ATEITININKŲ FEDARACIJOS 
VADOVYBĖS RINKIMAI

Šiais metais Ateitininkų Federacija 
renka Fedaracijos vadą ir kontrolės ko
misiją.

Į Federacijos vado vietą yra tik Va
šingtone gyvenančio Juozo B. Bailokos 
kandidatūra.

Kandidatai į kontrolės komisiją yra 
Kazys Gasparėnas, Teresė Gečienė ir Vy
tautas Volertas, visi trys ilš Filadelfijos, ir 
Cezaris Surdokas ilš Baltimorės.

Rinkimų komisiją sudaro Los Angeles 
ateitininkai J. Valukonis, D. Polikaitienė, 
I. Medžiukas, E. Bandziulytė ir V. Kaz
lauskas. Balsavimo vokai turi pasiekti 
rinkimų komisiją iki rugsėjo 15 d.

Šiuose rinkimuose dalyvauja ir Angli
jos ateitininkai.

Londonas
ARCH. K. TAMOŠIŪNAS LIGONINĖJE

Rugsėjo 11 d. Londono ligoninėje bus 
padaryta operacija arch. K. Tamošiū
nui, DBLS Valdybos nariui ir L.N. B-vės 
direktoriui.

Paskaita, kurią jis žadėjo skaityti, rug
sėjo 22 d. Manchesteryje, atidedama vė
lesniam laikui, taip pat ir LSDP org. su
važiavimas.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 15 d., (šeštadienį, 7 vai., DBLS 

Pirmasis skyrius rengia Tautos Šventės 
minėjimą, kuris įvyks Soc. klubo (patalpo
se — 345 Victoria Park Rd.

Paskaitą skaitys J. Vilčinskas. Meninę 
dalį atliks J. čemio vadovaujamas mote
rų choras.

Visus prašome dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

ANGLAI DOMISI LIETUVA
Tur būt, pirmą kartą anglų katalikų 

parapijos salėje bus kalbama apie Lietu
vą. Tai įvyks pirmadienį, rugsėjo 24 d., 
8 vai. vak.,

St. Matthew's Parish Hall,
37 Norwood High St-
West Norwood,
London, S.E.27.

Marite Sapiets iš Keston College kalbės 
apie religijos persekiojimą Lietuvoje ir 
atsakinės į klausimus. Paskaita yra rekla
muojama penkiose kaimyninėse parapijo
se. Organizatoriai — vietinė Justice and 
Peace grupė. Po paskaitos veiks baras.

Lietuviai, kurie gali, 'kviečiami dalyvau
ti. Parapijos salė yra prie bažnyčios. Yra 
vietos automobiliams pasistatyti; Geležin
kelio stotis — West Norwood (Southern 
Railway iš Victoria ar London Bridge). 
Autobusai: 2, 2B, 172 ir 196 (per Brixton) 
ir 68 (per Camberwell Green).

D. LŪŽAITĖ - ZAKOREN LONDONE
Dalia Lūžaitė - Zakoren iš Kalifornijos 

(JAV) buvo su vaikučiais atvykusi iį Lon
doną ir čia ilgėliau paviešėjo, nuolat to
mis savaitėmis lankydama ligoninėje jau 
seniai sergančią savo motiną.

Ji taip pat buvo nuvažiavusi į Sheffiel-

Rudens Balnis
Londono Lietuvių (Moterų ,,Dainavos“ 

sambūris maloniai kviečia visus šešta, 
dienį, rugsėjo 29 d., į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
W11.

Pradžia 8 vai. Gros puikus orkestras. 
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staig
menos. Įėjimas 1 sv. Staliukus užsisaky
ti iš anksto tel: 727 2470 ,

Valdyba

©

©

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
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.

dą., kur yra gyvenusi su tėvais pirmaisiais 
pokario metais, be to, aplankė Lietuvių 
bažnyčią Londone, Nottingham© Lietuvių 
Židinį, Lietuvių Sodybą ir kt.

Bradfordas
TAUTOS ŠVENTĖ

Mūsų Tautos šventė, primenanti gar
bingą Lietuvos praeitį ir kovingą dabartį, 
bus minima rugsėjo 9 d. šv. Onos bažny
čioje:

12.30 v. iškilmingos Mišios už Lietuvą 
bei jos kankinius ir pamokslas — ,,Lietu
va šaukiasi mūsų!“

Prašoma gausiai dalyvauti šiose iškil
mingose pamaldose.

YPATINGA VAKARONĖ
Rugsėjo 29 d., (šeštadienį, 6 v.v. Vyties 

klubo salėje rengiama ypatinga vakaronė, 
pristatant

A. BUČIO EILĖRAŠČIŲ RINKINĮ
Programoje: kun. J. Kuzmickis supažin

dins su A. Bučio 'poezija; E- Navickienė ir 
L. šilingaitė skaitys savo eilėraščius; R. 
Adomonis padeklamuos mūsų poeto eilė
raščius; Rom. Rimonis su savo mokiniais 
pašoks baletą.

Kviečiame visus vietos ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti šioje vakaronėje, pa
gerbiant mūsų poetą ir įvertinant jaunimo 
gražias pastangas.

Rengėjai

EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, rengiama 

ekskursija
į pajūrį (Blackpool ar Bridlington).

Klubo nariams, rėmėjams ir jų šei. 
momis kelionė nemokama.

Išvykimo laikas. 9.30 vai. ryto.
Užsirašyti (klube iki rugsėjo 9 dienos.

Vyčio klubo valdyba

FILMAS
LRF vienetas iš Manchester!© rugsėjo 

16 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., Vyčio (klube 
rodys filmą. Visi kviečiami pasižiūrėti.

Vyčio klubo valdyba.

Derby
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
ro, DBLS Derby skyrius rengia Tautos 
šventės minėjimą, kuris įvyks Crown 
Inn patalpose, Curzon St.

Pasikarta J. Masdauslko.
Maloniai kviečiami dalyvauti visi Der

by ir apylinkės lietuviai.
Skyriaus Valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

D|EILS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 15 d., 6 vai. vakare, Mancheste
rio Lietuvių Klubo patalpose ruošia

Tautos šventės minėjlimą.
Paskaitą Skaitys DBLS Boltono skyr. 

pirm. H. Vaines.
Manchesterio ir apylinkės iieltuivliuis 

kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir pra
leisti keletą valandų Lietuvių klube. Vie
tos užteiks tielk jauniems, tielk seniems.

Skyriaus Valdyba

8

g
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A.A. VIKTORAS IGNAITIS
Rugpiūčio 26 d., sekmadienį, savo įpro

čiu apsilankęs Vyties klube, jo raštinėje 
širdies smūgio ištiktas staiga mirė akty
vius lietuviškos veiklos pirmūnas Viktoras 
Ignaitis

Velionis gimė 1903 m. balandžio 14 d.

Keturvalakių vis., Vilkaviškio apskr., su- 
sipratųsio ūkininko. pasišventusio knygne-

Jolanlos Janavičienės
KERAMIKA LONDONE

J. Janavičienės keramikos parodą su
ruošė Sloane Street galerija, kurios sa
vininkai susipažino su jos (kūryba, lanky, 
darni Australijos muziejus bei galerijas. 
Jos darbus jie ,,įsimylėjo“ iš pirmo 
žįviilgsnio. Sponitandilkais' abilpusliinliisl suta
rimas šiaintlliem Šauniai .realtĄicitas erd
vioj Londono galerijoj.

***
Vos pasibaigus (karui, pelenais ir krau

ju dar lebedūstanči'oj Europoj, prie Švei
carijos sienos, griuvėsčlais ir akacijų žy
dėjimu paženklintame Freiiburge, buvo 
įsiteigta meno mokykla (L‘ ecole des Arts 
et Metiers). Jon sugūžėjo šauni profesū
ra su mažom išimtim lietuviška, ir gau
si studentija, pradedant mergaičiukėmis 
su plonom kaselėm ir baigiant vyrija net 
su ,,apsnigtom“ galvom.

Kas per kunkuliuojantis meno katilas 
buvo toji meno mokykla; koks' gaivalin
gas noras praturtinti dvasią menu, koks 
entuziazmas! Viso to gali pavydėti šiam, 
dieninės meno institucijos visuose pašau, 
lilo kampuose. Tokioj atmosferoj dvejus 
metus Jolanta mokėsi piešimo pas prof. 
V. K. Jonyną, V. Kasiulį, T. Zikarą, ak
varelės pas a. a. prof. A. Galdiką ir (ki
tus keramikos pas Marčiulionius.

Vėliau Jolanta su. būriu kolegų emigra
vo Australijon, ten sukūrė lietu visiką 
šeimą ir išaugino tris vaikus. Su pamil
tuoju menu niekada nesiskyrė; suradusi 
(kiek laisvesnio laiko, žinioms .papildyti 
porą metų lankė Sydnėjaus meno mokyk
lą. Vėliau, jau subrendusi dailininkė, 
dalyvavo itarptauitiniuose keramikų se
minaruose su pasaulio įžymybėmis — ja
ponu Shoji Hamada, anglu Michael Car. 
dew, amerikiečiu Paul Soldner, italu Ni
no Caruso — Romoje. 1978 metais ji su 
mūsų garsiąja skulptore — keramike Ka- 
šulbiene New Yorke atliko milžinišką pro
jektą „Blue Shade" Jones paplūdimyjle. 
Jolanta yra laimėjusi eilę prizų; jos dar
bų yra įsigiję keletas Australijos stambių 
galerijų, Italijos Intemactioin.aillinis (kera
mikos muziejus Faenzoje ir Edmontono 
miestas Kanadoje.

Įdomu tai, kad šiandieninėj personali
nėj parodoj (Jolantos 10-ji!) visi darbai 
buvo sukurti Londone, į kurį ji atbildėjo 
su freiilburigietišku entuziazmu ir su pa
miltuoju Naujosios Zelandijos moliu.

Žiūrovo akis sustoja prie dviejų pa. 
grindinių formų: gauburiuotų didžiulių 
dekoratyvinių lėkščių (kai kurių dia
metras siekia arti metro) ir cilindrų. Ne- 
glazūruotas? /Nauijiosicis ZeTaind|ijos 'molisi, 
nors išdeginamo procese jau iškentęs ug
nį, pasitinka mus ramiu saulėtos žemės 
gerumu. Jo gelsvame šiltume žaidžia Jo
lantos fantazijų pasaulis: ten nardo keis- 
tuolytės žuvys virpančių vandenynų aug
menijoj, paukščiai devynsparnjai klykau
dami (blaškosi pušaičių raizginiuose, o 
ten štai, kaip lengvai, lengvai supasi jau
nos eukaliptų šakelės —■ staiga vienas la. 
pas atsiplėšia nuo kamieno ir krinta že
myn molio cilindru...

^Linear B“ lėkštėj tie fantastiški ženk
lai staiga aprimsta, išsirikiuoja į grupes, 
ir visa ornamentikos litanija pradeda lė
tai suktis užburtu ratu — praeities pa- 
sliaptinigumias su ateities pranašystėmis 
visai kaip tame moliniame Faestos diske 
Heraklion muziejuje, prie kurio gidai vis 
dar atsiprašinėja margas turistų minias 
— girdi, „disko ženklai neišskaityti“. 
Tik Aleksandras Granitas, gyvenąs 
Škotijoje, su jokiu gidu niekados jau ne. 
sutiks. Ilgų metų atkakli studija jį įgali
no tuos paslaptingus ženklus suprasti — 
jau Faestos diskas, tas 3 J tūkst. metų se
numo molio Mitelis, byloja lietuviškai. 
Gal ilgai netruks, iki gidas Kretoje ims 
pasakoti spalvingas istorijas >apie lietu
vių gentis. Granito studija suranda šian
dien pozityvių .atgarsių archeologų (bei 
antropologų pasauly — ir Jolantos lėlkištė 
žaidžia lietuviškai tąja Kretos misterija.

E. Gaputytė 

šio šeimoje. Vėliau tėvai susilaukė dar 
keturių sūnų ir dukters, .ilš kurių du oku
pantų buvo ištremti į Sibirą: brolio Jono 
palaikai ir dabar tūni vėjo gairinamose 
stepėse.

Viktoras mokėsi Keturvalakio pradžios 
mokykloje, vėliau. Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje ir Mokytojų seminarijo
je (kurios direktorių kun. P. Dambrauską 
velionis minėjo su didele pagarba ir mei
le. 1924 m. pradėjęs dirbti pradžios mo
kykloje, ypač išsiskleidė Gižų 4 komplek
tų mokykloje, pareigingai ėjęs vedėjo pa
reigas. Aktyviai dirbo ir su jaunimu, ypa
čiai Vilkaviškio šaulių rinktinės gretose. 
Lietuvos okupantams jo veikla buvo tar
tum raikštis: nuo jų turėjo slapstytis,, kad 
1941 m. neištremtų į baisųjį Gulagą.

1944 m. liepos mėn. pradžioje pasitraukė 
su ištikima žmona Elenute į Vokietiją ir 
Meertbeke vėl įsijungė į pedagogių! ir vi
suomeninį darbą. 1947 m. gegužės 5 d. 
emigravo į Angliją. Kurį laiką dirbo kap. 
E. Thompsono Ranceworthy ūkyje, o 1947 
m. rugsėjo 28 d. persikėlė į Gloucesterį, 
apsigyvenęs Elmbridge hostelyje. 1951 m. 
rugsėjo 20 d. atvyko į Bradfordą ir, įsigi
jęs patogius namus, dirbo tekstilėje. Jau 
Gloucesteryje velionis aktyviai įsijungė į 
DBLS veiklą, uoliai ėjęs apygardos val
dybos pirm, pareigas. Bradforde visu lie
tuvišku užsidegimu metėsi į lietuvišką 
veiklą: mokė vaikus vargo mokykloje, il
gą laiką buvo DBLS skyriaus pirmininku 
ar valdybos nariu, ėjo atsakingas pareigas 
Vyties (klubo valdyboje ar revizijos komi
sijoje. Metų metus atstovavo Bradfordo 
lietuviams L. S-gos suvažiavimuose, ėjęs 
atsakingas pareigas Taryboje.

Visu vidumi sielojęsis lietuviška veikla, 
troško išgarsinti Lietuvos vardą .ir anglų 
tarpe. Stipriai rėmė Pavergtųjų Tautų są
jūdį, Bradfordo cent, bibliotekai parūpino 
150 knygų anglų k. apie Lietuvą bei jos ra
šytojus, vartė įvairias enciklopedijas ir jų 
duomenimis apie Lietuvą dalijosi su ^Eu
ropos Lietuvio“ skaitytojais. Velionis bu
vo ne tik aktyvus veikėjas, DBLS garbės 
narys, bet ir plunksnos darbininkas, įdo
mių minčių paskaitininkas, skautų „Bu
dėkime“ žurnalo redaktorius, spaudos pla-

Pasaulio lenku kongresas
Rugsėjo 1 d. Londone prasidėjo pasau

lio lenkų kongresas, (kuriame dalyvauja 
350 delegatų,, atvykusių iš 18 kraštų.

Kongresas paminėjo sukaktį Il-rojo 
pasaulinio (karo, prasidėjusio lygiai prieš 
40 metų. Tą dieną nacių Vokietija puolė 
Lenkiją, o po kelių dienų Lenkijos sąjun
gininkai, Prancūzija ir D. Britanija, pa
skelbė ikarą Vokietijai.

Šis (kongresas yra jau antras pokariniu 
laikotarpiu. Jo tikslas yra apsvarstyti pa
dėtį Lenkijoje, kur veikia keletas žmogaus 
teisių ir kitokių pogrindžio organizacijų, 
kovojančių dėl politinių teisių, įrašytų 
(konstitucijoje, bet ligšiol neįgyvendintų. 
Tie laisvės sąjūdžiai reikalauja demokra
tinės santvarkos, laisvės veikti politinėms 
partijoms, susirinkimų ir žodžio laisvės.

Lenkijoje šiuo metu nelegaliai leidžia
ma apie 30 laikraščių. Laikraščių leidėjus 
nuolat ipersekioja valdžios organai. Kong
resas turėjo apsvarstyti materialinę pa
galbą Lenkijoje esantiems laisvės sąjū
džiams. .

Į kongreso atidarymą Londone buvo pa
kviesti Rytų ir Vid. Europos tautų atsto
vai. Lietuviams atstovavo DBLS vicepirm. 
Z. Juras, (kuris ta proga pasakė sveikini
mo kalbą.

Rytų ir Vid. Europos tautų atstovai, pa
kviesti į Pasaulio lenkų kongreso atida
rymą, dalyvavo taip pat iškilmingose mi
šiose kurias Londono lenkų bažnyčioje 
laikė naujasis lenkų kardinolas Rubinas. 
Mišios buvo skintos ne tik už kovojančią 
dėl laisvės lenkų tautą, bet taip pat ir už 
(kitas Rytų Europos tautas. Po pamaldų 
(kongreso dalyviai buvo nuvežti prie pa
minklo žuvusioms Katyne, ir ten lenkų 
organizacijos padėjo vainikus.

Per iškilmingus pietus, kurie buvo su
ruošti viename Londono didžiųjų viešbu
čių, kongreso svečiai—Rytų ir Vid. Euro
pos egzilai — buvo pristatyti suvažiavu
siems iš viso (pasaulio lenkų delegatams. 
Po to Rytų ir Vid. Europos tautų atstovai 
pasakė sveikinimo kalbas. Kalbėjo latvių, 
ukrainiečių, čekų, vengrų ir kitų tautų 
atstovai. Egzilinių grupių susivienijimo — 
European Liaison Group — vardu ir taip 
pat lietuvių vardu kalbėjo DBLS vicepirm. 
Zigmas Juras. Jis pareiškė lietuvių pasi
tenkinimą ir džiaugsmą, kad popiežium 
buvo išrinktas lenkas kardinolas Wojtyla, 
ir paprašė kongreso organizatorius per
duoti nudši.rdžią padėką popiežiui Jonui 
Pauliui II už jo rūpinimąsi Lietuvos kata
likų Bažnyčia ir lietuvių tauta.

Savo gan ilgoje kalboje, kuri buvo ke
lis įkartus pertraukta karštais plojimais, 
Z. Juras priminė Lietuvos ir Lenkijos 
(bendros istorijos laikotarpį ir paminėjo 
kelis Lenkijos valstybės vyrus, kurie buvo 
kilę iš Lietuvos: karalių Jogailą. Lenki
jos (prezidentą Narutavičų, maršalą J. Pil
sudskį. ir kt.

Z. Juras taip pat pažymėjo, kad (kovoje 
dėl laisvės visoms mūsų kaimyninėms 
tautoms yra būtina bendradarbiauti. Tik 
tokiu būdu galima bus tikėtis, kad mūsų 

tintojas, palikimų tvarkytojas ir patarė
jas įvairiausiais reikalais.

Rufjpiūči© 31 d. labai gausus vietos ir 
plačių apylinkių lietuvių būrys susirinko 
šv. Onos bažnyčioje atsisveikinti su di
džiuoju lietuviu. Prie karsto budėjo uni
formuoti skautai. Kun. kapelionais, po ge
dulingą Mišių sugiedojęs Libera me gies. 
mę, pamoksle išryškino taurią Vilkt. Ig- 
naičio asmenybę, (šviesiu spinduliu sužvik 
gusią mūsų padangėje. Kapinių koplyčio
je po bažnytinių apeigų DBLS Centro val
dybes ir L. Namų bendrovės vardu su ve
lioniu atsisveikino Z. Juras, išryškinęs jo 
veiklumą, pasiaukojimą lietuviškiems rei
kalams. „,Marija, Marija“ giesmė suskam. 
bo minoriniais tonais, priminusi velionio 
gilų religingumą ir aktyvų dalyvavimą 
pamaldose.

Vyties klubo salėje atsisveikinimo vai- 
šėse dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių. 
Kun. kapelionui palaiminus vaišių stalus, 
jautriai prabilo A. Bučys: turėjome pasi
aukojusį veikėją, kuris mūsų nepaliko, — 
atėjo minties dieną į klubą, kad visuomet 
su mumis pasiliktų. Mokyt. D. Dainauskas 
velionį pavadino „didžiuoju, brangiuoju 
Bradford© lietuviu“ variusiu plačią lie
tuviškos veiklos vagą. R. Giedraitis-Spalis 
priminė jo taurų būdą, pagarbą kiekvie
nam lietuviui, aptaręs jį „knygnešiu, 
draugu, padėjėju“. Z. Juras dar kartą iš
kėlė šakotą velionio veiklą, apgaubusią 
DBLS ir L. Namų bendrovė. Paskutinį žodį 
tarė J. Adomonis, ypač pabrėžęs V. Ig- 
naičio paminklą — šūsni (knygų apie Lie
tuvą anglį! bibliotekoje.

Pabaigoje velionio brolis Vincas Ignai
tis, atvykęs šeimos vardu atsisveikinti iš 
Kanados Toronto, padėkojo visiems laido
tuvių dalyviams, priminęs, kad Bradfor
do lietuviška sala gyva. Velionis brolis su 
(kitais statė pamaltus, kiti deda vainiką. 
Ad. Mickevičiaus jautrų Lietuvos šauksmą 
tęsia vietos lietuviai, kurių jauki šiluma 
įgalino Viktorą išsiskleistu plačia veiklos 
vaga.

Netekome tauraus idealisto,, šviesios as
menybės, lietuviškos veiklos inspirato
riaus ir nepaprastai darbštaus veikėjo. 
Teilsisi šalia savo brangios žmonos Elenu. 
tės, nors jo dvasia tebeliko su mumis.

J. Ks

kova bus apvainikuota laimėjimu. Tačiau 
mes apgailestaujame, kad lietuvių - len
kų artimesniam bendradarbiavimui vis at
siranda kliūčių. Čia Z. Juras paminėjo 
lenkų emigracinėje spaudoje vis pasikar
tojančius straipsnius, kuriuose reiškiama 
pretenzijų į Lietuvos istorinę sostinę — 
Vilnių.

,.šia proga mes su pasitenkinimu suti
kome“, pasakė Z. Juras, „prieš trejus me
tus paskelbtą Lenkijos pogrindžio organi
zacijos — Lenkijos Nepriklausomybės 
Santarvės — programą, kurioje Vilniaus 
klausimas yra sprendžiamas mums priim
tinu būdu. Leiskite man pacituoti tos 
programos 14-4ą straipsnį.“

Lenkijos pogrindis 1976 metais paskel
bė:

„Mes nesame Rusijos kaimynai. Mūsų 
rytiniai kaimynai — Ukraina, Gudija ir 
Lietuva. Su šiais kaimynais mus sieja 
daugelio amžių egzistencija — taikinga ar 
mažiau taikinga, nekartą sudrumsta per 
didelės lenkų ekspansijos, bet paremta ge
ra valia... Ukrainiečių, gudų, lietuvių ir 
latvių tautos šiandien yra pavergtos, jė
ga įjungtos Sovietų Sąjungon ir žymiai 
aštresnėmis priemonėmis persekiojamos 
politikos ir religijos baruose... Nekelia
me mūsų rytinių kaimynų atžvilgiu jokių 
teritorinių pretenzijų, nors Lvovo ir Vil
niaus miestų, susietų per amžius su mūsų 
kultūra, netekimas yra ir bus mums labai 
skaudus.“

Atsisakymas nuo pretenzijų į Vilnių, 
jeigu taip pasisakytų Lenkijos emigracija, 
kaip padarė pogrindis, prisidėtų prie nuo. 
(širdesnių santykių tarp lietuvių ir lenkų 
tautų. Todėl Z. Juras, linkėdamas kong
resui sėkmės, perdavė šiuos lietuvių samp
rotavimus susirinkusiems iš viso pasaulio 
Lenkijos emigracijos atstovams. Z. Juro 
kalba buvo labai šiltai priimta ir palydė
ta ilgais plojimais.

Lietuvių atstovo kalbos labai atidžiai 
klausėsi greta Z. Juro sėdėjusi gen. An- 
derso, dabar jau mirusio, našlė. Pasibai
gus iškilmingiems pietums. Z. Jurą nuo
širdžiai sveikino įvairių užjūrio kraštų 
lenkų delegatai, kuriems dažnai tenka su
sitikti su lietuviais kituose kontinentuose.

D.B.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugsėjo 16 d., 12.30 vai,
NOTTINGHAM® — rugsėjo 16 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugsėjo 16 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 16 d., 

17 vai., SS. Peter.Paul, North Street. 
Nottingham© — rugsėjo 23 d, 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.
Ketteringe — rugsėjo 23 d.. 14 vai. Pamal
dos už a.a. Oną Liobienę ir jos kapo kry
žiaus pašventinimas.
Northampton© — rugsėjo 23 d.,17.30 vai., 
St. John's.
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