
Vašingtone judinami 
Pabaltijo reikalai

VLIKAS RAGINA JAV KELTI 
PABALTIJO KLAUSIMĄ MADRIDO 

KONFERENCIJOJE

„Pabaltijo klausimo iSkėtiimas Madrido 
Konferencijoje, svarstysiančioje Europos 
saugumą ir (bendradarbiavimą tarp Euro
pos valstybių, yra gyvybinės reikšmės 
septynių milijonų lietuvių, latvių ir estų 
išsilaikymui“, pareiškė VLIKO pirminin
kas dr. Kazys lEObelis (birželio 26 d. Va
šingtone. Jis įkalbėjo JAV Atstovų Rūmų 
Užsienio Reilkalų Komisijos Tarptautinių 
Organiiziaįcijų (Pakomisės apktausin)ė(jlme.

„Helsinkio Konferencijoje Europos sau
gumo ir 'bendradarbiavimo klausimais“, 
pabrėžė dr. Bobelis, „Jungtinės Amerikos 
Valstybės pritarė VIII (principui apie tau. 
tų lygiais teises ir laisvą apsisprendimą. 
Todėl šio principo pažeidimai turėtų bū
ti viešai diskutuojami 1980 metų Madri
do Konferencijoje. Mes esame įsitikinę, 
kad estai, latviai ir lietuviai niekad ne
nusilenks Sovietų Sąjungos pavergimui, 
kolonijiniam išnaudojimui ir genocidi
niam rusinimui“.

Savo ipareiStaime dr. Babelis taip pat 
aptarė Molotovo-Ribbentropo sutartį, (Lie
tuvos Okupaciją, Jungtinių Amerikos 
Valstybių politiką Lietuvos atžvilgiu, Hel. 
sunkio sutarčių pažeidimus Lietuvoje ir 
lot. (ELTA)

JAV KONGRESO REZOLIUCIJA APIE 
PABALTIJĮ

Liepos 26 d. Kongreso atstovas Edward 
Derwiniski savo ir kitų 47 atstovų vardu 
paskelbė rezoliuciją dėl Pabaltijo (House 
Concurrent Resolution 147), kuri (buvo 
perduota Užsienio Reikalų Komisijai. Re
zoliucija baigiama šiomis išvadomis:

(a) Kongreso nuomone, tikrai taikai 
Pabaltijo srityje ir visoje Europoje patik
rinti Prezidentas turėtų nurodyti JAV de
legacijai iį 1980 m. Madrido Konferenciją 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
klausimais, kad ji siektų pilno Helsinkio 
Etaigiriimio Akto VIII 'Principo apie tautų 
lygias teises ir laisvą apsisprendimą (įgy
vendinimo, idant laisvo apsisprendimo 
teisė būtų sugrąžinta lietuvių, latvių ir 
estų tautoms, (buvusios Tautų Lygos na
riams, laisvų rinkimų (būdu, pravestų 
Jungtinių Tautų priežiūroj, visiems so
vietų kariniams daliniams ir visam politi. 
niam, administraciniam ir .policijos per
sonalui pasitraukus iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

(b) Taip pat Kongreso nuomone, kol 
Pabaltijo valstybės taps nepriklausomo
mis, Prezidentas turėtų daryti visa, kas 
įmainoma, atkreipti visų valstybių dėme
sį į Pabaltijo klausimą ypatingomis radi
jo programomis ir leidiniais, Tarptautinės 
Komunikacijos Agentūros ir kilti JAV-bių 
vyriausybės informacijos agentūrų kana
lais.

(c) Kongresas taip pat mano, kad Pre. 
zidentas turėtų panaudoti savo poziciją 
ir daryti visas pastangas išgauti kitų 
valstybių paramą ir (bendradarbiavimą 
Pabaltijo nepriklausomybės .įgyvendini
mui.

Skyrius 2 (a). Kongresas su giliu susi
rūpinimu žvelgia į Sovietų Sąjungos reiš
kiamas. pilietybės pretenzijas, liečiančias 
milijonus JAV-ėse gimusių ar tinkamai 
natūraliauotų piliečių.

Skyrius 2 (b) Kongresas mano, jog Pre
zidentas turėtų perspėti Sovietų Sąjungą, 
kad ji nepanaudotų naujojo sovietinio pi
lietybės įstatymo prieš JAV-ių ir jos pi
liečių interesus, ir kad JAV Valstybės 
Sekretorius turėtų painformuoti JAV pi
liečius, (kurie planuojla lankytis (Sovietų 
Sąjungoje, apie šio įstatymo implikaci
jas. (ELTA)

LIETUVOS PROBLEMOS JAV 
KONGRESE

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga JAV 
Kongrese liepos mėnesį buvo pasisakyta 
ir Lietuvos klausimu. Kalbėjusieji akcen
tavo dvi (temas: Stialino-Hitlenio paktą ir 
politinius kalinius. ,,(Ar Sovietai dar laiko 
Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo slaptus 
protokolus tebegaliojančiais?“ , klausė 
Kongreso (atstovas Derwiinsiki. „Pabaltijo 
tragedijos pradžia susijo su ta sovietų- 
nacių sutartimi, visiškai ignoravusia tau. 
tų ir žmogaus 'teisių principus. Europoje 
negali būti tikros taikos ir .pastovumo, kol 
tie principai grubiai pažeidinėjami ir Pa
baltijo bei kitiems Rytų Europos žmo
nėms neleidžiama pasinaudoti laisvo ap
sisprendimo teise“, pabrėžė Derwiniski. 
Kongreso atstovas Addalbbo tvirtino, kad 
sovietų ,,menkos pretenzijos į Pabaltijo 
valstybes ir į dalį Lenkijos remiasi seniai 
panaikintu Mdotovo-Ribbentropo paktu, 
sutartimi su nacių Reichu, kurio pranyki
mas nuo Antrojo pasaulinio karo daro tas 
pretenzijas gėdos šaltiniu laisvajam pa
sauliui“. „Congressional Record“ leidiny-

Rusai kolonizuoja Latviją
Paskutiniu metu iš Baltarusijos į Rygą 

vežami rusai. PURCIEMS ir MEŽRIEMS 
rajonai pasidarė tikros nusų kolonijos; 
vien paskutiniu 'mietu .atvyko apie penki 
tūkstančiai rusų. Jie aprūpinami butais, 
genai apmokamu darbu, vaikai priimami 
į vaikų darželius, lopšelius. Kieno sąSkaii. 
ta?

Vietiniai gyventojai latviai negali ne 
tik įgauti naujo buto, bet neturi .galimybės 
padidinti jau turimą plotą net tada, kai 
šeima padaugėja .arba |apsiveda vaikai. 
Latvių mokyklų skaičius nuolat mažėja. 
Mažėja ir gyventojų skaičius... Jų są
skaita auga rusų mokyklų Skaičius, kaip 
ir kitų (kultūrinių įstaigų. Statistikai jau 
prieš kelis metus pastebėjo latvių gyven
tojų mažėjimą. Jei ir ateityje latvių ma
žės, o ruisai veršis į Latviją, tai dar spė
sime’ patys pamatyti šios tautos išnyki
mą.

AR NE LAIKAS SUSIRŪPINTI PA

MILIJONAI BENDRAVO SU 
POPIEŽIUM AIRIJOJE

Dubline popiežių Joną Paulių II sutiko 
apie milijonas iir ketvirtas 'airių, suvažia
vusių iš įvairių respublikos vietų ir iš 
Ulsterio (šiaurės Airijos). Paskui ir kito
se vietose, kur tik jis lankėsi, paprastai 
susiburdavo šimtai tūkstančių. Jis turėjo 
ne tik (bendrus susitikimus, bet ir atski
rus — su jaunimu, su ligoniais.

Kalbose jis ne kantą šaukėsi į airius, 
kad liautųsi naudojęsi smurtu. Pagrindi
nėje kalboje, be kita ko, sakė: „....ant ke. 
lių suklupęs maldauju jus nusigrįžti nuo 
smurto takų ir grįžti į taikos kelius. 
Smurtas sunaikina teisėtumo darbą. Toli
mesnis smurtas Airijoje vien tik griuvė
siais pavers jūsų kraštą, kurį jūs sakotės 
mylį ir vertybes, kurias jūs sakotės 
branginą. Dievo vardu maldauju jus: 
grįžkite prie Kristaus, kuris mirė, kad 
žmonės galėtų gyventi atleisdami ir 'tai
kiai“

lEluvo nemaža ir jaudinančių scenų. To
kia (buvo, pvz., tada, kai minia užgiedojo 
,,Jis visą pasaulį laiko savo rankose“. Bu
vo ir verksmų, -ir vienu metu pats popie
žius 'Verkęs.

RUSIJOS VOKIEČIŲ REIKALAVIMAI

Iš Rusijos išleistieji vokiečiai Vokieti
jos sostinėje Bonnoje surengė demonstra
ciją, reikalaudami, kad būtų išleisti ir jų 
artimieji.

Norinčių į Vokietiją išvažiuoti sąrašus 
su apie dešimt tūkstančių žmonių jie įtei. 
(kė Vokietijos valdžios įstaigoms ir parti
jų vadams, prašydami paremti jų reika
lavimą.

PREZ. CARTERĮ KALTINA PRIEŠAI IR 
SAVI

Kubos prez. Castro, kalbėdamas dėl tų 
sovietinių (kovos dalinių, dėl kurių dabar 
iškilo triukšmas, pareiškė, kad tai tėra 
apmokymo centras, įsteigtas 1962 m., o 

je buvo išspausdinta ‘Baltų Kilmės Ame
rikiečių Jungtinio Komiteto (Joint Baltic 
American National Committee) deklara
cija dėl Hitlerio-Stalino pakto.

Kongreso -atstovė Millicent Fenwick, 
Helsinkio Komisijos narė, paminėjo Vik
torą Petkų ir Balį Gajauską, kaip pavyz
dinius „sąžinės kalinius“: .,,Jie abu pra
leido daugiau kalip 30 savo gyvenimo me
tų kalėjimuose... už ‘tai, jog jie skelbė ne
priklausomybės idėją ir reikalavo, kad 
Lietuvos piliečiai būtų teisingai traikltuo- 
jarni“. Rezoliucijos projektą apie politi
nius (kalinius (H. Res. 356) paskelbė Kon
greso atstovas Kemp. Joje Sovietų Sąjun. 
gos, lEįulgarijos, Jugoslavijos ir Rumuni
jos vyriausybės raginamos paleisti politi
nius kalinius, suimtus už „nekriminalinę 
veiklą“, kaip ji aptariama Helsinkio su
tartyse; SSRS .ir ,,satelitinių valstybių“ 
vadai maginami „oficialiai nepersekioti 
asmenų, kurie nori praktikuoti savo reli
giją, -puoselėti savo kultūrines tradicijas 
ar išreikšti -politines nuomones pagal Hel
sinkio sutarčių nurodymus.“ Rezoliucijo
je minimi ir Balys Gajauskas, Algirdas 
Žyprė, (Petras Plumpa, Vladas Lapienis, 
Sergiej A. Kovaliov ir Viktoras Petkus, 
„įkalinti už Helsinkio sutartimis įteisintą 
elgesį“. Visi šie pareiškimai išspausdinti 
„Congressional Record“ 1979 m. liepos 19 
d. numeryje. (ELTA) 

BALTIJO ŠALIŲ KLAUSIMU?! O la
biausiai gražiosios Latvijos gyventojų li
kimu!

Užkirsti kelią įvežti rusus i Latviją!
Suteikti normalias gyvenimo sąlygas 

vietiniams (gyventojams!
Neleisti steigti pramonės, kur negalima 

aprūpinti sava darbo jėga, nes tai ir yra 
pagrindinė dingstis šalies asimiliavimui.

LIETUVIAI, LATVIAI, ESTAI! Juk 
mūsų šalys — trys sesės! Neleiskime 
skriausti Latvijos! Juo daugiau supsis 
lolpšių su svetimtaučiais Latvijoje, juo 
greičiau ji bus palaidota, o ipo jos neiš
vengiamai ir Estija su (Lietuva.

VISAS PASAULIS TEGU SUŽINO 
TIKRĄJĄ LATVIJOS PADĖTI! Gal 
bent itai padės sulaikyti okupantų verži
mąsi į Latviją,

1979. II. 24.
Arvinas

(Aušra, 15/55)

prez. Carteri's esąs „negarbingas, menuo, 
širdus ir nemoralus“ ir keliąs „dirbtinę 
'krizę“.

(Brežnevo patarėjas Arbatovas dėl tos 
krizės pasisakė, kad tai kelia ,,daug -abe
jonių“ dėl prez. Carterio strategijos. Esą 
abejotina, ar su dabartine JAV administ
racija galima knlstruktyvdai dirbti.

JAV senato įtakingas narys Javits tvir
tina, kad dėl tų dalinių buvę „persikarš- 
čiuota“. Net ir viceprez. Mondale spėja, 
kad tie sovietiniai daliniai Kuboje tokio 
dydžio buvo nuo šešiasdešimtųjų metų.

PREZIDENTO IŠVADA DĖL 
SOVIETINIŲ DALINIŲ KUBOJE

Televizijos kalboje prez. Carteris sakė 
gavęs Sov. Sąjungos vyriausybės patiki
nimą, kad sovietiniai daliniai Kuboje ne
bus grėsmė JAV-bėms.

Savo ruožtu vis dėlto JAV-bės dažniau 
tikrins padėtį Kuboje, laikys paruoštus 
savo karinius dalinius, dažniau rengs 
Karibuose manevrus, .užtikrins 'Lotynų 
Amerikos kraštus, kad jiems negresia so. 
vietai, ir padės jiems ekonomiškai.

SOVIETINIAI KARINIAI DALINIAI 
JAPONIJOS PAKRANTĖSE

JAV žvalgybos duomenimis, Šikotano 
saloje, apie 60 mylių nuo Japonijos, Sov. 
Sąjunga laiko apie 1.500-2.000 kairių. Ka
riniai įrengimai įtaisomi ir įgulos stipri
namos (taip pat Etorofu ir Kunaširdo salo
se.

Tas salas Sov. Sąjunga paėmė antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje ir žadėjo grą
žinti Japonijai, bet visikas nusitęsė iki 
šiol.

KINIJA PRAŠOSI Į TARPTAUTINĮ 
PINIGINĮ FONDĄ

Kinija prašosi leisti jai įstoti į Tarp, 
tautinį piniginį fondą, kad ji galėtų sko
lintis pinigų iš Pasaulinio banko.

Taip pat ji ruošiasi nustatyti sąlygas, 
kad kuo daugiau užsienių kapitalo būtų 
patraukta — kad užsieniečiai už savo pi
nigus Kinijoje gautų -daugiau pelno negu 
kur nors kitur.

Viena (tik (kliūtis ir į tą fondą įstoti yra 
te, kad Kinijai ten tebealtstovaujama Tai- 
wano (Formozos) vyriausybės. Bet spė
jama, kad Taiwianas galės būti iš fondo 
išmestas.

LAIKINI UŽDARBIAI BELGRADE

Į Tarptautinio piniginio fondo ir Pasau
linio banko pasitarimus Belgradan (Ju
goslaviją) suvažiavo -apie 5.000 žymiau, 
šių pasaulio finansininkų i.r banlkininkų, 
tarp jų apie 140 kraštų finansų ministe
rial ir -tokie bankininkai kaip David Ro- 
Ckefeler ir baronas Anthony de Roth
schild.

Dėl to kai kam prasidėjusios geros die
nos. Taksio vairuotojas, kuris vežioja tuos 
finansininkus, uždirbąs daugiau kaip 100 
svarų į dieną. Kas turi vilą, užnuomoja 
ją -už 10.000 sv. Bankininkams pusryčius 
pagaminanti ir lovas paklojanti moteris 
gaunanti aki 30 sv. į dieną.

LENKAI REIKALAUJA IŠAIŠKINTI IR 
NUBAUSTI KALTININKUS

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ži
niomis, Lenkijos visuomeninis savigynos 
komitetas reikalauja, kad Sov. Sąjunga 

išaiškintų iir nubaustų tuos Stalino laikų 
pareigūnus, kurie išžudė daugybę lenkų, 
kai 1939 m. buvo okupuota dalis Lenkijos.

Tada buvo suimta 230.000 karių, (bet iš 
jų išliko tik 82.000. Išgabenta iš tas kraš. 
to srities apie 1,6-1,8 mil. gyventojų, ir iš 
jų žuvo ne mažiau kaip 600.000. Prime
nami ir Katyno masiniai (kapai su 4.500 
karių.

SLAVŲ NUOŠIMTIS LIETUVOJE 
„NEŽYMIAI“ PADIDĖJO

Preliminariniai Sovietų Sąjungos gy. 
ventoj ų surašymo duomenys rodo, kad 
Lietuvoje, Latvijoje dr Estijoje mažėja 
prieauglis, sparčiai senlšta kaimai, tebe
vyksta ‘urbanizacija ir tebesitęsia rusų 
bei (kitų Slavų imigracija. Tokių išvadų 
prieina sovietologė (Ann Sheehy Laisvės 
Radio (tyrimo Skyriaus biuletenyje (Radio 
Liberty Research, RL 196/79). Pasak jos, 
tarp 1970 ir 1979 metų „imigracijos nuo
šimtis (bendrame Lietuvos gyventojų prie
auglyje padvigubėjo, palyginus su pra
ėjusio gyventojų surašymo periodu 
(1959-1970). -„Imigracija“ į Latviją ir Es
tiją sulėtėjusi. Miss Sheehy spėja, kad 
slavų nuošimtis visose trijose -respubliko. 
se padidėsiąs — „nežymiai“ Lietuvoje ir 
mažiau negu 1950-1970 metais Latvijoje 
ir Estijoje. Duomenys apie pasiskirstymą 
tautybėmis pavienėse respublikose tebus 
paskelbti metams baigiantis.

Demografiniu atžvilgiu-, rašo Sheehy, 
Lietuva pradeda panašėti į Latviją ir Es
tiją: „Tai sukels rūpesčio tiems lietu
viams, -kurie buvo įsitikinę, (kad aukštes
nis gimimų skaičiaus vidurkis jų... kata
likiškoje šalyje imunizuos ją nuo sliaivų 
imigracijos (tokiu mastu, kaip tai pasta
raisiais metais patyrė Latvija ir Estija. 
Tačiau imigracija į Lietuvą dar neatrodo 
esanti pakankamai gausi, kad galėtų 
reikšmingai pakeisti šalies (tautinę sūdė, 
tą“.

Tarp 1970 ir 1979 metų gyventojų skai
čius Lietuvoje padidėjo 8,7 nuošimčiais. 
Tai spartesnis prieauglis negu trijose Sla
vų respublikose (RSFSR, Ukrainoje ir 
Bielorusijoje), ibet žymiai lėtesnis kaip 
Centrinėje Azijoje. 1959 metais Liėtuva 
užėmė aštuntą vietą tarp sovietinių (res
publikų prieauglio atžvilgiu, 1970 m. — 
dievintą, o dabar pasitraukė į vienuoliktą

Soįitųiiios DIENOS
— Kinijos Mingų dinastijos laikais apie 

1368-1400 m. gamintas banknotas varžy
tynėse Londone buvo parduotas už 715 
svarų (jame įrašyta, kad tasai Mingų im
perijos vyriausybės pinigas bus (apyvar
toje „amžių amžiais“, o kas tuos bankno
tus padirbinėtų — 'bus baudžiamas mir
tim, bet užėjusi infliacija privertė išimti 
juos iš apyvartos 1436 m., ir gaminami 
jie (buvo iš (šilkmedžio žievės).

— Naudodamiesi tuo sunkiu keliu, ku
riuo garsusis (kartaginiečių vadas Hand, 
balas su savo armija per Alpių kalnus 
praėjo prieš 2.197 metus, (trys amerikie
čiai nuotykių ieškotojai pradėję savo žy
gį Prainicūziijloje, pasiekė laimingai Itali
ją, tik Šįkart jie teturėjo 2 dramblius, nu
sipirktus 'iš cirko (ano kartaginiečio ar
mija turėjo 37 dramblius).

— Kovodama su alkoholizmu, Vengri
ja pakėlė 25 procentais gėrimų kainais, 
uždraudė gerti gatvėse ir parkuose ir die
nos metu pardavinėti alkoholį, jei baras 
ar gėrimų pardhjotuvė yra ne toliau nuo 
fabriko kaip pusė mylios, ir jai pasisekę 
20 procentų sumažinti alkoholio suvarto
jimą.

— Europos parlamente buvo iškeltas 
klausimas dėl ‘Sov. Sąjungai pigiai parda
vinėjamų sviesto atsargų, (bet žemės ūkio 
poll'tikaii vadovaująs Gunderlaldhasi (ti/in- 
tino, (kad parduoti reikia, jei kas perka, 
nes kitaip suges, ir po 5.000 tonų jau par. 
duota (birželio, liepos ir rugipiūčio mėne
siais.

—■ Rytų Vokietija paskelbė amnestiją, 
pagal kurią būsią paleista apie 5.000 ma
žesnėmis bausmėmis nubaustų politinių 
kalinių.

— Kalbėdamas Jungtinių Tautų visu
mos susirinkime, Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų miinisteris Gromyka pakaltino 
JAV, kad jos niekuo nepagrįstą propa
gandą varančios dėl tų sovietinių dalinių 
Kuboje, dėl to turinčios atsiprašyti.

— Lenkijoje (buvo areštuota' ir šnipinė
jimu pakaltinta lenkiškos (kilmės Alicia 
WesolowSka, dirbanti Jungtinėse Tauto
se.

— Kampučijos (Kambodijos) valdan
tieji pagaliau, sutiko įsileisti dvi šalpos 
organizacijas, Raudonąjį kryžių ir UNI
CEF, badaujančių gyventojų nuo bado 
ginti.

— Išlaikiusi 29 mėnesius kalėjime, Ar
gentinos vyriausybė pagaliau ištrėmė iš 
krašto didžiausio laikraščio „La Opinion“ 

vietą, pralenkta Tadžikistano ir Kirgizi
jos.

1959-1970 m. natūralaus metinio prie
auglio vidurkis Lietuvoje buvęs 33.400; 
1970.1979 m. jis nusmuko ilki 22.800. Lat
vijoje ‘ir Estijoje prieauglis dar labiau su
mažėjo.

Kai 1959-1970 m. .^migracija“ į Lietu
vą sudarė 1,88 gyventojų skaičiaus nuo
šimčių, 1970-1979 m. „imigracijos“ dalis 
pakilo iki 2,11 Lietuvos gyventojų 1970 
m. sausio 15 d. nuošimčių. Latvijoje ir 
Estijoje tas nuošimtis nusmuko nuo 7,55 
(L) ir 7,69 (E) 1959-1970 m. iki maždaug 
4.5 nuošimčių 1970-1979 m.

Ann Sheehy rašo, kad ateities demo
grafinę raidą Pabaltijo respublikose nėra 
lengva pranašauti. Jos tegalėsiančios pa
sisemtu darbo jėgos išteklių iš žemės ūkio. 
Be to, jų pačių prieauglio nepakaks atei
ties darbo jėgos problemomis išspręsti. 
Antra vertus, „imigracija“ į Pabaltijį ga
linti sumažėti vien dėl Ito, kad 'ateinan
čiame dešimtmetyje visoje Sovietų Są
jungoje ipaaštrėsianti darbo jėgos proble. 
■ma. (ELTA)

AREŠTUOTI UŽ ,,TEOLOGINĖS 
APŽVALGOS“ LEIDIMĄ

,,Keston News Service“ pranešimu, Če
koslovakijoje rugsėjo 10 d. buvo areštuo
ti 4 kunigai ir 11 pasauliečių ryšium su 
pogrindžio leidinio „Teologicke šbomiky“ 
pasirodymu.

DEGA RELIGINIŲ INSTITUCIJŲ 
BIBLIOTEKOS UKRAINOJE

Neseniai sudegė šv. Sofijos katedrai 
priklausiusi biblioteka Kijeve, kurioje 
buvo ypač senų knygų iš Bažnyčios ir 'Uk
rainos istorijos.

Prieš keletą metų yra sudegusios Vidu, 
bitcos vienuolyno ir Odesos sinagogos 
bibliotekos, kaip rašo ,,Keston News Ser
vice“. O prieš dešimtį metų toks likimas 
ištiko Ukrainos mokslų akademijos bib
lioteką su jos senų rankraščių skyrium.

JAUNIMO PRIEVOLĖ ŽEMĖS ŪKYJE

Partijos dr vyriausybės patvarkymu, 
įmonių ir įstaigų vadovams pavesta su
organizuoti jaunimą, kad apie 5 dienas 
dabar padirbėtų žemės ūkyje.

leidėją Jacobo Timerman, atėmusi iš jo 
visas teises ir pilietybę, o laikraščio 'tvar
kyti nuo jo arešto pradžios pasodintas 
kainininkas.

— Uždarytas 111 mėtų ėjęs seniausias 
Kanados laikraštis „The Montreal Star“, 
kuris po 8 mėnesius užtrukusio darbinin
kų streiko nebepajėgė išsiversti (be dide. 
lių nuostolių.

— Minė 81 m. amžiaus populiari britų 
dalintainlkė — dama Gracie Fields, anks
tyvoje jaunystėje dirbusi medvilnės ap
dirbimo fabrike savo gimtajame Ročda- 
lės mieste.

— Sov. Sąjunga atšaukė savo simfoni
nio orkestro koncertinę kelionę į JAV, 
taip spėjama, bijodama, kad kurils nors 
jo narys nenutartų pabėgti.
- — Airijos transliacijos tarnyba įsigijo 
tarptautines teises panaudoti radijui ir 
■televizijai popiežiaus Jono Pauliaus II 
kažkada po 1950 m. parašytą vaidinimą 
((Brangenybių parduotuvė“ (vaidinimas 
buvo transliuotas per radiją kaip tik tą 
dieną, kai popiežius atvažiavo į Airiją).

— Jugoslavijoje pasirodė pirmasis sa- 
vilaidiniis (samizdatinis) 200 puslapių 
žurnalas „Laikrodis“, kuris buvo platina
mas tarp intelektualų pusiau atvirai ir 
išparduota šimtai egzempliorių 'tuojau 
pat.

— Ruošiantis minėti 30 metų sukaktį, 
tai Kinija yra vadinamoji liaudies res
publika, ten, kur kabojo auksu išrašyti 
didžiuliai plakatai su Mao Cetungo gar
siosiomis mintimis, tą vietą užėmė įspė
jimai dėl saugumo keliuose ir raginimai 
palaikyti mieste švarą.

— Nors žiema buvo šalta ir ilga, bet 
Britanija tikisi prikulti gal ir tiek pat 
grūdų, kaip pernykščiais rekordiniais me
tais, —- apie 17 mil. tonų.

— Tikimasi, kad tankus, (kurie Britani
joje buvo gaminama Irano šachui, dabar 
nupirks Jordanas.

— Apie 1.000 dabar Izraelyje gyvenu, 
šių Maroko žydų paklausė karaliaus Has- 
sano kvietimo „grįžti namo“.

— Išvogęs britų atomines paslaptis 1949 
m. ir tuo pasitardavęs Sov. Sąjungai., da
bar Rytų Vokietijoje gyvenąs fizikas 
Klaus Fuchs apdovanotas aukščiiausiiu — 
Karolio Markso — ordinu.

— švenčiančiai savo revoliucijos 30 m. 
sukaktį, Kinijai Sov. Sąjunga pasiuntė 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus vi
sokios sėkmės ateityje.

1
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Jaunimo kongreso atgarsiai
Tęsdama „Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 

36) savo reportažą iš Jaunimo kongreso 
„Didžiavomės esą lietuviai", buvusi PUS 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė šįkart jau 
raišo, kas vyko Vokietijoje. Papasakojusi, 
kaip Altenberge buvo įsikurta, kaip po 
varginančios kelionės Skani vakarienė at
gaivino, kaip buvo kasdien maitinta ir 
kokiose puikiose patalpose teko gyventi, 
apie pačias studijų dienas ji rašo:

„Taip prasidėjo darbingiausią jaunimo 
kongreso dalis — studijų dienos. Visą sa
vaitę oras buvo šaltas, lietingas, miglotas. 
O viduje diskusijos virte virė: sakoma, 
Šis kongresas pasižymėjo politiškuimu. 
Reiškia, jaunimas drąsiai ryškino savo 
pažiūras, atvirai kėlė klausimus. Buvo 
stengiamasi pakreipti atstovų nuomones 
viena ar kita kryptimi kitų energingų at
stovų per pietus, per vakarienę, per per
traukas. Pirmą kartą dalyvavusieji paty
rė, ką reiškia sudaryti „lobby“ grupę, 
kaip prieiti prie asmens ir patraukti jį į 
siavo pusę ir t. t. Tokia praktika labai 
naudinga, nes to iš mūsų reikalauja įvai
rios progos, kai susitinkame su savo val
džių pareigūnais Lietuvos klausimais.“

Kanados lietuvių jaunimo atstovai bu. 
vo nuvykę į įBonną aplankyti savo amba
sadoriaus. Tenai visi džiaugėsi jų atsilan
kymu ir domėjosi LKB kronika, disiden
tų veikla ir prašė parūpinti jiems infor
macijų. Po to visi kongreso dalyviai su
važiavo į Koeniigsteiną, kuriame buvo su
ruoštas talentų vakaras ir jaunimas pa. 
sirodęs laibai šauniai.

Kongreso uždarymo dieną buvo suruoš
tas koncertas su Toronto ,,Volungėmis“, 
R. Daunoru ir R. Lampsatyte ilš Vokieti
jos ir etnografiniu ansambliu „Sudaiuto“ 
iš JAV. O tos dienos vakare Frankfurto 
zoologijos sodo salėje paskutinį kairią pa
sišokta.

Sekmadienį dalyvauta iškilmingose pa
maldose.

O kai vyko kongreso uždarymas Koenig- 
steine, .maža grupelė atstovų važiavo 18 
vai. traukiniu i Romą audiencijai pas po
piežių. Sekančią idieną atvyko ir klieriko 
Sauliaus Kubiliaus vadovaujama 28 as. 
menų grupė, kuri sudarė jaunimo kongre
so delegaciją pas šv. Tėvą.

Bilietai į masinę audienciją 'šv. Petro 
bazilikos aikštėje buvo gauti St. Lozorai
čio jnr., prel. A. Račkio ir prel. L. Tula- 
bos rūpesčiu pirmoje eilėje visai 32 asme
nų grupei.

Susirinkusieji aikštėje ėmė šaukti ir 
mojuoti baltam helikopteriui, kuriuo kas 
trečiadienį atvyksta popiežius audienci
joms į Romą. Norėdami atkreipti i save 
dėmesį, kongreso dalyviai buvo iškėlę 
Lietuvos vėliavą. Ją pamatę, priėjo net 
keletas tautiečių, kurie buvo nutolę nuo 
lietuvybės, bet prisimena, kad esą lietu
viai.

Popiežiui buvo įteikta sveikinimų kny. 
ga įsu jaunimo dalyvių parašais ir varinė 
Hamburge nuliedinta 20 svarų sverianti 
lėkštė su Vyčiu ir dviejų jaunuolių tauti
niais drabužiais vaizdu ir įrašu ,,Lietu
va“, prie kurios pridėtoje metalinėje len
tutėje įrašyta: „Pasaulio lietuvių jauni
mas sveikina Jūsų Šventenybę IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kongreso proga 
1979. VIII. 1.“

Sugiedojus himną, popiežius pasakęs: 
,,Aš siunčiu jums ir jūsų tautai specialų 
palaiminimą, o ypač jūsų tautai, nes ji 
man arti širdies.“

„Tėviškės ŽiburtuoS|e“ latsplauisdiintoje 
fotografijoje šalia .popiežiaus matyti tau
tiniais rūbais pasipuošusi Onutė Virtue, 
kaitė iš Manchesterio.

Antanas Juodvalkis „Dirvoje“ (Nr. 32) 
išspausdintame reportaže „Jaunimo kon
gresas — kraitis ateities Lietuvai“ rašo, 

kad Anglijos stovyklos aplinka buvo la
bai graži ir rami. Daug rožių, gėlių, krū
mų, medžių ir nepaprastai švaru. Stovyk
loje jaunimas dirbęs grupėmis po 20-30 
asmenų. Silpniausiai lietuviškai kalbėjęs 
Europos kraštų jaunimas, o geriausiai 
šiaurės Amerikos.

'Stovyklos iškilmingame atidaryme lie
pos 11 d., be kita ko, padėkos susilaukė 
Anglijos ruošos k-to pirmininkas A. Vil
činskas už pasiaukojimą ruošiant kon
greso stovyklą. Jam buvo įteikta kun. S. 
Ylos knyga „Lietuvių šeimos tradicijos“.

Toje stovykloje suruoštame literatūros 
vakare savo kūrybą skaitė I. Meras (Iz
raelis), VI. šlaitas (Anglija) ir K. |Era- 
dūnas (JAV).

Vyresniesiems svečiams buvo suruoš
tas priėmimas Lietuvių Namuose ’Londo
ne. PLB valdybos nariai ir Kanados pirm. 
J. Simanavičius aplankė ’Lietuvos atstovą 
V. (Balicką, ir ta proga įprie pasiuntiny
bės buvo iškelta Lietuvos vėliava.

Iškilmingas mišias Bromptono orą tori, 
joje atnašavo vysk. A. Deksnys, asistuo
jamas kunigų A. Saulaičio, K. Bučmio ir 
V. šarkos.

A. Juodvalkis taip pat raišo, kad „PL|Ei 
valdybos nariai V. Kamanitas ir R. Saka- 
dolslkis turėjo pasikalbėjimą su Britanijos 
Lietuvių s-gos ir LB valdybomis. Tarp 
šių dviejų institucijų yra trintis ir nesu
tarimas. Padėtis studijuojama, ir reikės 
bandyti surasti, išeitį“.

Londono stovykloje, be kita ko, buvo 
suorganizuotas masinis laiškų rašymas 
Lietuvos disidentams — V. Petkui, B. Ga
jauskui, N. Sadūnaitei ir kt. Taip pat bu
vo leidžiamas stovyklos laikraštėlis 
„Draugystės audinys“.

.Liepos 18 d. Londono stovyklos daly, 
viai, pasiekę Vokietiją, išsiskirstė: rink
tieji atstovai patraukė į Altemfoergą, prie 
Bonuos, kiti į Europos lietuvių studijų sa
vaitę įsteigėjoje, o treti pasileido į ekskur
sijas po Europą.

Jaunimo studijų savaitė Altenberge bu
vusi viso kongreso širdis. Jei Londono 
stovykloje gyvenimas virte virė, tai Al
tenberge buvo labai rimtai susikaupta ir 
dirbta.

.„.Paskaitos, simpoziumai, diskusijas, 
organizaciniai reikalai užėmė visą laiką, 
ir nebuvo kada iišdaigauti. Jautėsi daug 
idealizmo ir meilės kitam žmogui, ypač 
savo broliui lietuviui“, rašo A. Juodlval. 
kis.

„Liepos 28 d. iškilmingame kongreso 
uždaryme V. Bartusevičius Skaitė paskai
tą „Jaunimo sąjunga. po kongreso: padė
tis ir ateities perspektyvos“, o vokiškai 
kalbėjęs K. Ivinskis: „Lietuvių jaunimas 
pasaulyje ir jo kongresai“, čia A. Juod
valkis iškėlė tokią pastabą: „Ar buvo ko
kia nauda iš vokiškos paskaitos, kai di
džioji kongreso dalis vokiškai nesupra. 
to?“

Ten pat pasakė atsisveikinimo žodį 
PLJS pirm. Gabija Juozapavičiūtė ir pri
statė naująjį Sąjungos pirm. Gintarą 
Aukštuolį.

G. Juozapavičiūtei, kuri žada sukurti 
šeimą, buvo įteikta S. Ylos knyga „Lietu
vių ‘šeimos tradicijos“ ir LB auksinis 
ženklelis. Apdovanoti ir visi kongreso 
rengėjai ir talkininkai.

Dalis kongresininikų išskubėjo namo, 
dalis važinėjo po Europos kraštus, o da
lis buvo nuvykusi į Suvalkų trikampį, 
kad pamatytų ir pažintų ten gyvenančių 
lietuvių vargus ir pakvėpuotų tėvynės 
Lietuvos oru.

Iš dalyvavusių kongrese atstovų 4 mer
gaitės pasiliko Vasario 16 gimnazijoje 
pramokti lietuvių kalbos. Atsirado ir vie
nas mecenatas su 10.000 d oi. joms ten iš-

VENCKAUS PREMIJOS JAUNIMUI

Vlado Venckaus vardo vienkartinės 
premijos organizatoriai yra gavę laiškų 
su įvairiais paklausimais. Primename, 
kad tą vienkartinę premiją sudaro šešios 
piniginės premijos, Skirtos lietuviams 
jaunuoliams už geriausius rašinius, atsa
kant į ’.klausimą „Kuo išeivijos jaunuolis 
gali būti Lietuvai naudingas?“

Atsakydami į užklausimus, organizato
riai praneša:
A. Jaunuolis gali svarstyti klausimą, iš 
koikio jis nori taško: vidinis apsisprendi
mas, profesinis darbas, kultūrinė plotmė, 
politinė veikla, šeimos gyvenimas, moks-, 
las ir t. t. Klausimą galima aptarti prak
tiškai ar teoriškai ir t. t. Kiekvienas gali 
pasirinkti tokį temos svarstymo būdą,, ko
kį tik jis nori — visiška laisvė.
B. I Mausimą ,,.Ar jūs premijuotumėte 
rašinį, įkuriame būtų pasisakoma už ry
šius su Lietuva?“, atsakymas būtų: „Vi
sos politinės programos, jei jos siekia 
laisvės Lietuvai ir ’aptaria išeivijos naudą 
Lietuvai, turės vienodas galimybes laimė
ti premijas, jei rašinys pasirodys esąs to
kio lygio, kad bus vertas premijos“.
C. Organizatoriai pabrėžia, jog jiems 
svarbu ne rašinyje išdėstomoji programa, 
o štai kokie dalykai:

(a) norima, kad kuo didesnis Skaičius 
lietuvių jaunuolių atkreiptų dėmesį į iš
eivijos naudingumo Lietuvai užduotį;

(b) kuo daugiau bus individualių ir 
skirtingų pasisakymų, tuo geriau;

(c) norima susidaryti galimai pilnesnį 
dabartinio jaunimo galvosenos vaizdą ir 
su juo supažindinti visuomenę;

(d) norima atkreipti ypatingą dėmesį 
išeivijos jaunimo heterogeniškumą; pre
mijos buvo skirtos įvairiems kontinen
tams, tam, kad būtų galima susipažinti su 
įvairių kontinentų jaunimo galvojimu.
D. Norėdami susilaukti kuo didesnio ra. 
šinių skaičiaus, organizatoriai kreipiasi į 
visus asmenis, prašydami paraginti jau
nuolius nuo 16 iki 35 metų amžiaus akty
viai dalyvauti konkurse.

Primename, kad rašinius reikia siųsti 
Skubiai šituo adresu: Dirva, Vlado Venc
kaus vardo premijia, P. O. Box 03206 Cle
veland, Ohio 44103 USA.

Konkurso sąlygos buvo paskelbtos lie
tuvių ’spaudoje ir išdalytos visų kraštų 
atstovėtas Jaunimo Kongreso metu.

Organizatoriai: Aleksandra Vaisiūnienė, 
Jūratė Statkutė de Rosales, Caracas, 

Venezuela.

Ant. Račkauskas

TOBULA IŠMINTIS

Kas į erdvę įritino saulę, mėnulį, 
joje sukabino žvaigždes?
Kas žemę supylė — kauburį tokį?

Kas pridėjo drugeliui ir bitei 
šilkų sparnelius, 
ar pamąstė menkutis žmogus?

Kas visą visatą protingai sutvėrė?
Žmogui paslaptis.
Klausk girių šlamėjimo, 
klausk laukų vėjo — 
atsakys: tobula. Išmintis.

laikyti. Paramos reiksią ir daugiau.
Iš savo pranešimo A. Juodvalkis daro, 

si tokią išvadą;
„Grynai ekonominiai įskaičiuojant, gal 

kongresai per brangiai kainuoja, bet juo
se kraunamas kraitis yra Skiriamas atei
ties .Lietuvai. Jaunimas mėgsta kongresus 
ir mielai į juos važiuoja, bendravimas 
yra reikalingas“.

„Jauninto kongresai naudingi ir reika
lingi. Juose užsimezga draugiški ryšiai, 
sustiprinamas lietuvybės išlaikymas ir 
lietuvių kalbos mokėjimo reikalingu
mas“.

• pasaulyje-
PREMIJA J. KELEČIUI

JAV LB Kultūros taryba 1978 m. 1.000 
dol. ‘kūrybinę premiją paskyrė Čikagos 
aktoriui ir dail. Joniui Kelečiui už jo 
Amerikoje ir Kanadoje lietuviams su
ruoštus dramos vakarus. Premijos mece
natas — JAV Lietuvių fondas;

KETURIOS „KRONIKOS“ ANGLŲ 
KALBA

Amerikos Lietuvių Romos katalikų ku
nigų sąjunga išleido .atskiromis knygutė
mis „.Lietuvos Katalikų Bažnyčios Krani. 
kos“ Nr. Nr. 27, 28, 29 ir 30 anglų kalba.

Vertimus yra prižiūrėjęs ton. K. ĮPu- 
gevičius (Nr. 28 ir Nr. 30 yra vertųsi Vi
ta Maitusaiiitis).

AZORINO „PIRMASIS STEBUKLAS“

Leidykla „Rūta“ čikogoje išleido Povi
lo Gaučio verstą ispanų rašytojo Azorino 
novelių rinkinį „Pirmasis stebuklais“ 
(viršelį piešė V. Vitkau; 200 puslapių).

Azartiniais, kaip šios knygos vertėjas 
įžangoje rašo, yra vieno žymiausių . Išių 
dienų ispanų rašytojo Jose Martinez Ruiz 
slapyvardis (1873-1967). Ypač pabrėžia
mas nepaprastas jo jautrumas, kuris at
sispindi ir jo įkūriniuose, teikdamas jiems 
švelnumo ir. trapumo atspalvį.

Jo novelės daugiausia trumpos, ir į šį 
'rinkinį jų sudėta net 28. Vertėjas pasirū
pino ne kurį nors vieną rinkinį išversti, 
bet pasirinko šiai savo sudarytąja! toy. 
gai net ilš dešimties originalo rinkinių, ir 
dėl to, be abejo, laimės lietuvis skaityto
jais —■ jis gauna, kas vertingiausia ir gra
žiausia.

Apskritai reikia pasakyti, kad šioje 
knygoje sudėtieji kūriniai iš tikro yra 
įdomūs.

(k. abr.)

PAGERBTA GEN. KONSULE 
J. DAUŽVARDIENĖ

Čikagos .Lietuvių moterų klubas suren
gė iškilmingas vaišes gen. konsulei Juzei 
Daužvairdiieinei jos 70 metų sukakties pro
ga. Vaišėse dalyvavo 400 svečių. Jubilia
tę sveikino Čikagos gubernatoriaus, ar
kivyskupo kardinolo atstovai, o meninę 
dalį atliko solistas lA Brazis, O. Mikuls
kienės kanklininkės ir tautinių šokių gru
pės.

Konisulė labai pasitarnauja lietuviams. 
Be kilta ko, jos paruoštoji lietuviškų val
gių 'knyga susilaukė 7 leidimo. Lietuviai 
labai vertina jos dalyvavimą įvairiuose 
renginiuose ir jos sklandų taiklų žodį.

PROF. ST. GOŠTAUTO VEIKLA PEN 
KONGRESE

Rio de Janeire (Brazilija) įvyko 44- 
tiaisis pasaulio rašytojų sąjungos „PEN 
Club International“ kongresas. Kongresą, 
kaip rašo „Tėviškės žiburiai“, atidarė 
Etrazilijos prez. Joao Baltisa Figedredo, ir 
jame dalyvavo 40 kraštų 275 atstovai. 
Lietuvai atstovavo Stasys Goštautais, Bos. 
tono kolegijos ispanų literatūros profeso
rius, jlaunosios kartos žmogus, parašęs 
keletą knygų, tarp jų ir „Arte Litaana" 
(Lietuvos menials). Kongrese jis atstovavo 
taip pat JAV ‘Lietuvių Bendruomenei.

Kongreso metu prof. St. Goštautas kė

lė Lietuvos rašytojų vargus, ypač kalina
mo konctentraaįilos'. Stovykloje VliktoTo 
Petkaus dramą, siūlydamas reikalauti, 
kad jis būtų paleistas. Kongresas pasiun
tė telegramas Viktorui Petkui ir ščaman's- 
kiui, kurie abu kalinami toje pačioje sto
vykloje totorių respublikoje. Telegramą 
pasirašė žymus Peru rašytojas ir PEN 
klubo pirm. Mario Vargas Llosa, rusų di
sidentai J. Brodsky, P. Tigrid ir 20 kon
greso dalyvių. Prieš tetegramos siuntimą 
pasisakė tiktai Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
Cote d* Ivohe atstovai.

Kongreso dalyviams buvo išdalyta To. 
mo Venclovos paruošta knygutė apie lie
tuvių literatūrą anglų ir portugalų kal
bomis.

St. Goštautas garsino Lietuvos vardą ir 
per televiziją, o laikraščiai atispausdino 
ilgus jo straipsnius, įkurtuose jis kelia 
bendras PEN klubo problemas.

DR. K. VALIŪNAS TAISOSI

Jau 'buvo rašyta, kad buvęs VLIKo 
pirm., d-r. K. Valiūnas nežinomų piktada
rių buvo smarkiai sumuštas, suspardytas, 
smaugtas ir apiplėštas .savo namuose. Iš
gulėjęs apie dvi savaites ligoninėje, jis 
liepos 22 d. grįžo namo.

Jau yra atsigavęs, tik sužalota .akimi 
dar nemato, nes ji esanti pilna sukrešėju
sio kraujo.

Užpuolimo metu vienais piktadarių vis 
siūlė kitam užmušti jį. Atskubėjusi poli
cija nustebusi, kad jis taip smarkiai bu
vo sužalotas.

LIETUVIŠKOS LAIDOTUVĖS

Velionies motinai pritariant, Australi
joje mirusiam dail. Henrikui Šalkauskui 
buvo surengtos grynai lietuviškos dvasios 
ir stiliaus laidotuvės.

Iš vakaro buvo pamaldos, o ryte kre
matoriumas buvo išpuoštas lietuviškais 
papuošimais — spygliuočių vainikais, 
tautinėm juostom. Po maldos buvo gro. 
jame M. K. Čiurlionio fuga, ir ilgesin
goms lietuvišku dainų melodijoms skam
bant pasakytos atsisveikinimo kalbos. Po 
to sekė atitinkamos lietuviškos dainos, lie
tuvių poetų kūrybos deklamacijos, dr. G. 
Kazokienės sukurta rauda, atlikta 5 rau
dotojų. Grojant „Op op, Nemunėli“, kars
tas pamažu dingo krematoriumo angoje.

„Tai buvo originalios ir drauge istori
nės laidotuvės ne vien tik Sydnejuje, bet 
ir mūsų istorijoje“, rašo „Mūsų Pasto
gė“.

Tų originalių laidotuvių autorė, organi
zatorė ir vadovė buvo „Mūsų Pastogės“ 
redaktoriaus žmona dr. G. Kazokienė.

ROMO VIESULO DARBŲ PARODA 
ROMOJE

JAV .gyvenančio dailininko Romo Vie
sulo kūrinių parodą suruošė Amerikos 
Akademija Romoje. Parodoje buvo išsta. 
tyta 30 kūrinių iš skirtingų kūrybinių 
ciklų ir grafikos darbų.

Ta proga dailininkas padovanojo po 
vieną grafikos kūrinį lietuvių šv. Kazi- 
mitero kolegijai Romoje ir Vatikano lie
tuviškų programų tarnybai. Jo meno dar
bų paroda Romoje suruošta jlau antrą 
kartą. Taip pat ir įvairūs pasaulio mu
ziejai yra įsigiję jo dlarbų.

R. Spalis

SOLL
Pernai rugsėjo mėn. patekęs į Austriją, 

beveik patikėjau, Ikad tas mėnuo gali bū
ti šiltas, švelnus, geriausias metuose, ta
čiau širdies kampelyje nepajėgiau nuga
lėti abejojimų. Be šilto anarako, kartu su 
mumis Skrido ir eilė vilnonių drabužių.

Kai kas, suradęs patinkančią vietą, ke
liauja kasmet ten. Tačiau pasaulio grožis 
išbarstytas po visą rutulį, ir visur galima 
rasti ką nors nauja, įdomaus. Be to, ven
giu anksčiau aplankyti tų vietų ir dėl ki
tos priežasties. Jos būna susijusios su tam 
tikrais įvykiais, su asmenimis, su kuriais 
trumpam susidraugauta, ir, atsidūręs ten., 
pasigesi ne vien tų žmonių, bet ir savo 
jaunesnių metų, nebegrįžtamčios praei
ties.

Tirolio Soli tartum tas prasiskleidęs 
žiedas, gulįs tarp neaukštų kalnų. Viskas 
skęsta vešlioj, gilioj žalumoj. Po triukš
mingų Viduržemio jūros pakrančių, tyla 
čia net nuostabi, nes net vėjias nekutena 
lapų, nedrumsčia šiltos, saulėtos dienos 
ramybės. Ele trijų pusdienių su lietumi ir 
perkūnija, visas penkiolikos dienų tarpas 
saulėtas, temperatūra šešėlyje 20 ir dau
giau Celsijaus. Oras toks šviežias, gaivus, 
primenąs geros lietuviškos vasaros rytą. 
Tik tos naktys... Jos malonios, vėsios, bet 
žmogus dūsti po austrišku pūkiniu ar 
plunksniniu apklotu, ir norėtųsi plačiai 
atidaryti balkono duris, bet įskrenda kaž. 
kokia biauri moskitų rūšis, kuri paženk
lina kūną. Pagalvė, kad ją perkūnėlis! 

Rodos, didelė, bet ji (ištirpsta po galva, ir 
toji guli ant matraco. Taigi po ja kiši 
rankšluosčius ar dlar ką nors.

Kotelis toliau nuo miažo centriuko tarp 
žalių pievų, ir toliau keliu lekiančios ma
šinos sukelia čežėjimą, primenantį tolimą 
jūros ūžimą. Uždarytum langą ir paskęs
tum akloje tyloje, nes alumininiai dvigu
bi langai ir tokios pat durys nepraleidžia 
garso. Ne įtik mūsų hotalyje toji puiki 
naujovė, bet ji beveik visur aplink, net 
toliau pas ūkininkus.

Tų langų dėka niekur nesiveržia nepra
šomas triukšmas, muzika. Kurį laiką net 
nepastefbėjiau, kad mūsų hotelio rūsy ge. 
ra šokių salė, kad ten lupamas bitas. Net 
jis nepajėgus prasiveržti į naktį.

Ar tos ramybės dėka, ar dėl vietos gro
žio privažiuoja daug vyresnio amžiaus 
žmonių, bet yra ir jaunimo. Vyrauja vo
kiečiai, toliau anglai ir kiti.

Kadangi vengiama statyti blokus — be
veik visur išlaikomas tradicinis vietos 
stilius, ir dėl to valgomosios salės nėra 
labai talpios. Prie statų sėdima po ketu
ris ir daugiau. Suprantama, visiems tuo 
pat metu nesusirenkan|t, norint galima 
pavalgyti ir be kompanijos. Pirmąją sa
vaitę stalu dalijomės su malonia mūsų 
amžiaus pora iš Anglijos. Jiems išvykus, 
net su dviem porom iš Airijos.

Son (Jonas) ir Brenda (vadinomės tik 
vardais) tik vedę, medumi gyvenanti šau. 
ni pora. (Brenda smarki., praktiška:, šon 
lėtas, paklusnus. Katryn, inteligentiška, 
gana graži moteris, nevaldanti vienos ko
jos. Mažus tarpus pati nugali, o šiaip vy
ras Ned stumia jos ratelius. Vyras tikras 

angelas: švelnus, malonus. Vedė ją jiau 
invalidę, prieš penkerius metus. Retas pa
vojingas virusas jai, sulaukusiai dvide
šimt metų, neatėmė ’gyvybės, bet pakirto 
abi kojas. Po ilgų pastangų šiaip taip pa
vyko atgaivinti vieną koją. Važinėjusi į 
Liurdą, laukusi stebuklo ir šį tą laimėjo: 
atgavo pusiausvyrą, susitaikė su likimu, 
o pradžioje nenorėjusi gyventi.

Ji man pažadėjo atsiųsti Airijos žemė
lapį, kad neužmirštumėm ten nuvykti. 
Prisiminęs Ibizoje škotų žadėtąjį ir neat, 
siųstą hagis, mėginau’ atsikratyti dova
nos, bet nepajėgiau’. Matysiu, škotai ar 
airiai geriau laiko pažadus. O škotams 
buvau pasiryžęs nusiųsti atviruką iš 
Soli, padėkoti už skanų hagis, tačiau iš 
kitų sužinojęs, iš ko jis padarytas, nusi
gandęs atmečiau tą paiką mintį. Po atvi
ruko dar atsiųstų tą patiekalą!

Susitikdami prie stalo, gražiai susigy
venę, paskutinį šeštadienį nutarėm visi 
šeši atšvęsti kartu bare, bet tragiškai ko
miški įvykiai sutrukdė. Mums ‘buvo pra
nešta, tad dėl streiko Mančesterio aero
drome turėsime išvažiuoti pora valandų 
anksčiau, o Katryn su Nedu buvo išvykę 
ekskiuirsijon ir grįžo be ratelių. Jie, ma
tyt, buvo menkai pritvirtinti ar vadovas 
pastatė juos netinkamon vieton, ir kaž
kokiame užsisukime jie išlėkė pasižmonė
ti. Pradžioje austrai nekreipė dėmesio į 
tą .netekimą, ‘bet kai Katryn pakėlė balsą, 
Ikad (be vežimuko ji bus pririšta prie ko
telio kambario, jai buvo parūpinti kiti ra
teliai, pranešta policijai ir prisiimta at. 
sakomybė. Šiaip ar 'taip, vakaras buvo su
gadintas.

Šon ir Brenda irgi neišvengė mūšių sta
lą užklupusios nelaimės. Sekmadienį 8 
vai. tikėjosi išvykti į Seefeldą pradėti 
antrosios medaus savaitės, bet pasodino 
juos į mūsų mašiną, vežančią .į MĮuenche- 
ną, ir tik iš ten į numatytą vietą. Taigi 
pusė dienos mašinoje. Vos tik vedusiai 
.porai tai didelis nuostolis.

Vietos gyventojų pasaulis toks skirtin
gas nuo kitų, mūsų pačių.

Kadangi graži., modemiškai mokykite 
jau dirbo, teko stebėti vaikus. Jaunystės 
džiaugsmas matyti vaikų veiduose, tačiau 
elgesio ramumais, tvarkingumas neturi 
tos, kad ir Anglijoje matomos isterijos, 
tų nekontroliuojamų judesių.

Net vaikų darželio pipirai, mokytojai 
juos stebint, stovėjo po du eilėje, lyg ko
kie susimąstę mokslininkai. Ir tai ne dre. 
suros, mušimo išdava, tai didingos gam
tos įtaka ir tos vietos, pažabojusios die
nos riksmą, triukšmą, jo ugdomą isteri
ją.

Kartą sėdėjome miške ant suoliuko, kai 
siauru taku pro mus prašliaužė kažkoks 
jaunimo vadovas, o paskui jį virvele 8-14 
metų vaikai. Pradedant vadovu, baigiant 
mažiausiu, kiekvienas žengdamas pro 
mus vis: ,,Gruss Got“. Atsikvėpėm ’atkal
bėję ilgą litaniją, kai netrukus pastebėjo
me ateinančią dar didesnę vaikų krūvą. 
Nelaukdami jos, movėme į krūmus.

Soli yra 700 metrų aukštumoje. Pakilus 
gerokai aukščiau, teko pakalbėti su ūki. 
ninke.

čia, kur ji 'gyvena, jau spalio mėn. iš
krenta sniegas. Žiema prasideda ‘gruodžio 
mėn. Dieną naktį kalnių keltai valomi nuo 

sniego, ir judėjimas nesustoja. Vaikai į 
mokyklą renkasi tam tikruose punktuose, 
ir specialūs autobusėliai paima juos ir 
grąžina.

Kaip tik patekome į jau kelintą šiena- 
piūtę. Mašinos kerta pievas, varto šieną, 
krauna į vežimus. Ūkininkai verčiasi tik 
pienu, teigi akių nevargina tušti nukirstų 
javų plotai, tik kai kur mažas sklypelis 
bulvių žiemai. Laukams ‘tręšti vartojamos 
srutos, o su likusiais šiaudais, atrodo, ne
žinoma kas veikti. Dažniai juos verčia kur 
nuošaliau, jie apauga žole, ir tokių kalne
lių pilna.

Ak, tie kalnai! Jie supa visą Soli slėnį, 
kviečia į save, vilioja. Kėdės kelia į 1.829 
metrų viršūnę, pilna žemesnių, bet yra ir 
aukštesnių viršūnių, neprieinamų, nebent 
profesionalui.

Mėgindamas atgaivinti jaunystės die
nas, prisiminęs keliolikos tokių viršūnė
lių „nugalėjimą“ Kutzbuhely dr Šveicari
joje, pamiršau savo metus ir pasukau į 
kalnus. Devynias dienas laipiojau, ne
jausdamas mažiausios žalos sau, .bet de
šimtą, gerai išsimiegojęs, pailsėjęs, tik 
išėjau iš hotelio, kai prisiminiau daliną 
apie plėšiką lAbdulą, kuris vieną dieną 
-pajuto., kad meilė tai nėra’ juokai. Aš pa
jutau kita prasme: kad širdis tai nėra 
juokai. Maniau, kad ji nori atsisveikinti 
su manimi. Likusias dienas slankiojau po 
žemesnes vietas, kaip tas sliekas.

Jau baigiasi vasaros sezonas, ir, snie
gui iškritus, prasidės žiema. Dings pirmo
jo ir antrojo karo veteranai, jų vietą už
ims jaunimas. Deja, mano per anksti gim- ■ 
ta...
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ANUOMET VYTENIO PULKE
šiemet sukako 50 metų, kai pirmų tar

tų apsivilkau kairinę uniformą čir pradėjau 
■ tarnaiuitli Lietu-vos kariuomenėje. Tai bu

vo 1929 m. gegužės mėn. pradžioj. I 9 pės
tininkų L. K. Vytenio pulką atvykome 5 
apskričių naujokai. Visi buvome paskirs
tyti į antrojo ir trečiojo batalionų kuo
pas. Patekau į 6 kuopą, kuriai vadovavo 
Joniškėlio bataliono veteranas |kpt. iMu,- 
ceniiekas. (Birželio 17 d. buvau paskirtas į 
Mokomąją kuopą, kurion susirinkome 
apie 200 vyrų. Nors nuo to laiko jiau pra
bėgo 50 m., bet mallonu ir dlabair prisi. 
minti buvusius tos kuopos karininkus, 
kurie mus mokė, auklėjo ir stengėsi pa
ruosti (ateities gyvenimui.

Mokomosios kuopos vadu buvo Vaclo
vas Miecevičius, Lietuvos kariuomenės 
savanoris, nepriklausomybės kovų daly
vis, pasiaukojęs savo einamosioms parei
goms lir tėviškas mokinių auklėtojas. Jo 
pamokomi! žodžiai daugiau paveikdavo, 
negu kitų kraunamos valandos. Iš mūsų 
laidos buvo nubaudęs tik vieną kareivį 
valanda su šautuvu, bet ir tą vienintelę 
valandą 'dovanojo, ir nubaustajam nerei
kėjo jos (atstovėti. Mes visi jį mylėjome 
ir gerbėme.

Vėliau buvo pakeltas majoru ir tarna
vo II-os karo apygardos štabe. Lietuvos 
kariuomenėje ištarnavo pulkininko leite
nanto laipsnį. Mirė Chicagoje 1972 m. 
gruodžio 19 d.

Kuopos vaido pavaduotojas (vyresnysis 
kuopos karininkas) buvo vyr. Itn. Juozas 
Pūrelis. Tad griežtas ir drausmingas ka. 
i’iniinkas, kurį kareiviai vadindavo „pul
ko pabaisa“. Užpildavo gerokai valan
džiukių, bet bausdavo taiip, kaip reika
lauja drausmės statutas. O jeigu, jausda
vosi, kad neteisingai nubaudė, tai draus
mingiems vyrams pabaudas dovanodavo. 
Savo kuopos visus vyruis gerai pažinojo ir 
laibai nekentė simuliantų. Pamokas pra
vesdavo trumpai, aiškiai ir suprantamai, 
šautuvų veiksmus ir sukinius parodyda
vo užlipęs ant stalo ir griežtai įspėdavo, 
kad ir mes turime taip padaryti, kaip jis 
parode. Jis mums dėstė lauko tarnybos 
statutą ir tai jis spustelėjo, tai laibai grei
tai praėjome. O paskiau, kai būdavo jo 
pamote, tai pasakodaivomės anekdotus. 
Buvo gabus karinintas, visuomet įverti, 
no kareivio drausmingumą it pastangas 
sąžiningai mokytis. Buvo žymiausias pul
ko sportininkas, skautų tunto vadovas ir 
Marijampolės girrmaaijose dėstė karinio 
parengimo pamokas. Vėliau baigė gene
ralinio štabo kursus ir kurį laiką buvo 
karo atstovu Pabaltijo valstybėms. Užsi
tarnavo pulkininko leitenanto laipsnį.

■Bet tolimesnė jo gyvenimo eiga alinėse 
staigmenų, kurias noriu trumpai paliesti. 
Tremtinių spaudoje jau buvo keletą įkar
tų rašyta, kad J. Pūrelis pats prisipaži
nęs, jog niuo 1924 m. simpatizavęs komu
nistams. Kai tik Lietuvą užėmė komunis
tai, Itai -anuometinis kariuomenės vadas 
dliv. gen. V. Viitkauškas jį ' paskyrė Ka
riuomenės štabo II-jo skyriaus viršinin
ku. Tad jis, dirbdamas tame skyriuje, lie
tuviams padaręs daug žalos, ir dalis (ka
rininkų per jį buvo išvežta į Rusiją. Jų 
tikimas nežinomais. Kilus vokiiečių-irusų 
karui išbėgo į S. Rusiją ir tarnavo vadi
namojoj 16 lietuviškoj divizijoj. Pasibai
gus karui komunistinė spauda raiše, kad 
jis gyvena Vilniuje.

Pirmojo (būrio vado pareigas ėjo Itn. J. 
Jaruševičius. Tai jaunas, linksmas ir

gražios išvaizdos ikarininlkas. Jis mėgo 
mus ,pabarti“ ir išpildavo maždaug to
kią barnių litaniją: berneli panti-, po vel
niais, šuns kailiu apsivilkęs, kopūsto gal
vą užsidėjęs, stovi kaip -musių la-psiriljęs 
ir niieko nežinai. Po tokio , ^barimo“ kar. 
tais užmesdavo ir valandžiukę su šautu
vu. Tai kareiviai jį ir vadino ,,Berneli 
panti“. Labai -mėgo dainas, tai stenigdiavo- 
mės gražiai ir sutartinai padainuoti. Tuo
met nukrisdavo ir bausmės valandžiu
kės. Labai mėgo muziką ir turėjo pulke 
■sudaręs (styginių instrumentų orkestrą. 
Vadovavo pulko (gaisrininkų komandai. 
Vėliau buvo ISkomiandiruotas į Karo mo
kyklą

Antrojo būrio vadu buvo Itn. Vincas 
Venčkauskas. Jis IšleStadlieniai^ rytinėse 
statutų pamokose mėgdavo užkrauti dvi
gubą baudų porciją. Girdi, rytoj šventa, 
tai turėsite laiko -atstovėti. Mėgo ir gru
pinį kareivių baudimą, tai už vieno pa. 
darytą klaidą kartais ir nekalti nukentė
davo.

V. Venckau šk-as 1927 m. baigė IX Karo 
mokyklos laidą ir tais pačiais metais bu
vo paskirtais į 9 pėstininkų L. K. Vytenio 
pulką. Išs-itairniaivo kapitono laipsnį. Iš 
rusų Okupuotos Lietuvos išvežtas 1946 m. 
Milinė 1956 m. spalio mėn. priverčiamųjų 
dambų stovykloje Sibire.

Tuomet pulkui vadovavo įplk. Eduar
das Adamkavičius, gimęs 1888 m. Pikelių 
miestelyje, Mažeikių <aps. baigęs Liepo
jos gimnaziją, lankęs Petrapilio universi
tetą, 1914 m. baigęs Nikolajevo karo mo
kyklą ir ten gavęs pirmąjį karininko 
laipsnį. 1918 m. jis įstojo į Lietuvos ka
riuomenę 'ir -dalyvavo nepriklausomybės 
kovose. Už pasižymėjimus apdovanotas 
Vyčio kryžiumi ir kitais ordlinalils bei 
ženklais. Kariuomenėje ėjo įvairias pa
reigas ir išsitarnavo d>iv. generolo -laips
nį. IBIu-vo -aukšto ūgio, Stambaus kūno su
dėjimo, ir jo veidus puošė -stambūs -gra
žiai paįpūsti bajoriški ūsai. Mirė didelia
me vairigle ir skurde Amerikoje 1957 m. 
gegužės 10 d.

Jo pavaduotoju pulke buvo Jonilškė- 
lio bataliono -veteranas pik. -itn-. Antanas 
Kaiziievilčius.

V. Vytenictis

APSIRAŠO IR KARALIAI

Dvidešimtojo amžiaus karaliai ir kara
laičiai, tur būt, visi yra raštingi, bent Eu
ropoje. O ima kartais ir jie apsirašo.

Maža kas, tur būt, beatsimena, kad 
1936 m. turėjo atsistatydinti Britanijos 
karalius Edvardas VIII, nes pasiryžo -ves
ti amerikietę Simipson, o tai dėl įvairių 
priežasčių buvo . nepriimtina krašto vy
riausybei.

Gavęs Windsor© kunigailkfščio -titulą, 
jis iš pradžių išvažiavo į Prancūziją ir -ten 
vedė. Išliko vedybų apeigų tvarkaraštis, 
kuriame yra abiejų -jaunavedžių parašai 
su titulais. Kunigaikščio žmona -teisingai 
pasirašė: ,,Wallis, Duchess of Windsor“, o 
-pats kunigaikštis, matyt, buvo susijaudi
nęs ir dėl -to vietovę blogai įrašė: „Ed
ward, Duke of Winder“.

Be abejo, dėl tos klaidos pats dokumen
tas dar brangesnis pasidarė: yra apie ką 
šiek tiek pakalbėti.

IEŠKANTIEMS LIETUVIŠKOS KNYGOS 
MASKVOJE IR VILNIAUS RADIJO 

MUZIKOS NAKTĮ

Miaskvos Gorkio institute gilinąs pa
saulinės literatūros studijas Silvestras 
Gaižiūnas „Literatūroje ir mene“ rašo:

, Atvykusį mokytis į -Maskvą lietuvį 
nudžiugina tai, kad pačiame sostinės cen
tre yra įsikūręs TSRS tautų knygynas, 
kuriame galima ne tik nusipirkti, bet ir 
užsisakyti lietuvišku knygų. Prielš porą 
trejetą metų buvo galima džiaugtis ne 
tik knygyno egzistavimu, bet ir gyva lie
tuviškų,, knygų prekyba. Dabar -knygyno 
pardavėjos, pasitikusios pirkėjus lietu, 
vius, įtik skėsčioja rankomis. Jau antrus 
metus ne tik atsitiktinis pirkėjas, bet ir 
-tas, kuris Štame knygyne yna patikęs de
šimtis (atvirukų su užsakymais, lietuvių 
literatūros -skyriuje ištisus mėnesius tie
siog visiškai neturi ko plirkti, nes vis re
čiau beilšvysta naujienas. Lietuviškų už
sakymų ,kartoteka“, pardavėjų žodžiais, 
pati turtingiausia, bet Lietuvos -prekybi
ninkai to nepastebi, nors knygynais juos 
nuolat atakuoja prašymais.

O Lietu-vos leidyklos tebesiunči-a kata
logus, Skirtus tiems, kurie nori būti ga
rantuoti, tad gaus vieną -ar kitą knygą. 
1980 metų katalogas knygyne guli j-au 
dabar. Optimistai palieka dešimtis atvi
rukų -su užsakymais...“

Toliau tas pats -autorius kilta tema ra. 
šo:

,,Lietuvos radijo -bangos savo laidas 
nuskraidina -už (tūkstančių kilometrų. 
Apie vidurnaktį Maskvoje ir Leningrade 
Vilniaus -radijo stotis yra viena iš geriau
siai girdimų sąjunginių respublikų etero 
stočių. -Mūsų muzikinės redakcijos tranis- 
liiuoja įdomių teminių laidų tiek dieną, 
tiek vakare. Visada laukiami teminiai 
koncertai, kurie perduodami tuo pačiu 
laiku-: sakysim, po vidurnakčio nuolatos 
galima klausytis Lietu-vos -meno -meistrų, 
(atliekančių lietuvišką muziką. Tai siena 
ir -graži Vilniaus radijo tradicija, šios 
tiradfajijfos puoselėjfmui galima (skirti 
daugiau dėmesio.“

Panerių ir Verkių kalvų iki Šalčininkų ir 
Santalkos girininkijų lygumų. Ištisą parą 
budi trys -priešgaisrinės (komandos, pen
kios specializuotos brigados. Visos tar
nybos turi šiuolaikini operatyvų radijo 
ir telefono ryšį.“-

SKAITMENYS NE SAVO VIETOJE

,,E. L.“ Nr. 37 žinios „Vilniaus univer
siteto vardas kalno viršūnėje“ pabaigoje 
-turėjo būti taip: 1973 metais Lietuvoje 
buvo 300 alpinistų, o ne 1937, kaip at
spausta-.

„LIPS“ IR „GOLD“ VILNIUJE

Rugpjūčio mėn. Vilniuje lankėsi anglų 
estrados ansambliai „Lips“ ir „Gold“. „Li
teratūra ir menas“ -raišo, kad buvo net su
sidariusi spūstis prie bilietų pardavimo 
langelio Ii jų koncertus.

Bet koncertais buvę nusivilta. Atrodę, 
kad „Lips“ dainininkėms svarbiausia rū
pėjusi jų išvaizdos reklama, kuri buvusi 
netoli vulgarumo, negu dainos menas. Ne
labai kaip pasirodęs ir vokalinis - instru- 
mentaliiniš (ansamblis „Gold“.

DIREKTORIUS IR TRYS ROŽĖS

Juozas Meškauskas „Tiesoje“ raišo:
,-,P-rie naujos gamyklos pražydo -gražios 

rožės. Jos tarsi kalba, kad darbščios ran
kos moka ne tik gerai dirbti, bet ir kurti 
■taip visiems reikalingą grožį. Bet štai vie
ną dieną įmonės direktorius kreipėsi į

greta buvusius pavaldinius: kas turit pei
lį? Direktorius nusipiovė tris rožes...“

Tą atsitikimą matę nemaža tos (įmonės 
žmonių, ir jie negalėję suprasti tokio jų 
gamyklos vadovo poelgio. O tas direkto
rius, atrodo, net nenujautęs, kad -tos trys 
-rožės -sumažino jo autoritetą darbininkuo
se.

BUS DIDELI KIEKIAI ANTIENOS

Alytaus rajono Daugų žuvininkystės 
ūkyje laikoma 10 tūkstančių veislinių an
čių.

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad šiais 
metais ūkis paruoš 600 tonų antienos.

SKUNDAI DĖL PRASTŲ PAŠTO 
DĖŽUČIŲ

Tiesos“ skaitytojai iš Biržų ir Utenos 
parašė redakcijai -laiškus, nusiskųsdami, 
kad iš ten įtaisytų abonementinių pašto 
dėžučių lietingomis dienomis išimama ne 
spauda, bet permirkę jos likučiai-. Tos dė
žutės taip -padarytos, kad į jų vidų paten
ka net mažiausias lietaus lašelis.

,,ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Esu ligonis su nervais.

(Iš laiško redakcijai)
. Valentina, išmušk man klientą.

(Kirpėja — kolegei)
Darbe reikia dirbti.

(Iš pasisakymo)

Skciitytaju tai&ft-ai

OKINAVOS ANSAMBLIS VILNIUJE
Vilniuje pirmą kartą viešėjo Okiniavos 

(Japonija) nacionalinis dainų ir šokių 
ansamblis.

Ta-sai ansamblis esąs labai savitas savo 
šokiais ir da-inomis, unikalus toks ir Ja
ponijoje.

VOKĖS UPĖTAKIAI

Vokės (Vilniaus krašto) žuvivaisos 
įmonėje M. Sli-dziauskienė inkubatoriuje 
išaugino -apie 50 Itūkst. upėtakių.

Tvenkiniuose ten M. Butkūnas -išaugi
nęs -apie 200 tūkst. karpių, kurio būsią 
perkelti į Dysnų ežerą.

SAUGOMI NUO GAISRŲ MIŠKAI

Specialios tarnybos, kaip rašoma ,,Tie
soje“, saugo gražiuosius Vilnijos pušy
nus.

„Iš trylikos -priešgaisrinių bokštų“, ra
šo tame laikraštyje I. Šimelionis, , Jkaiip

DĖL VEIKLOS PAGYVINIMO
„Europos Lietuvio“ Nr. 36 išspausdin

tojo straipsnio „Veiklos pagyvinimo klau
simu“ autorius skundžiasi, kad šio kraš
to lietuviai nelanko pobūvių ir jų organi
zatoriai būna 'apvilti. -Baigiant straipsnį, 
primenama: ,,O mūsų nedaug, ir mums 
reikia lietuviškai gaivintis, kaid širdis ne
apkerpėtų“. Straipsnis teisingas, ir labai 
gaila, kad taip yna. Bet kas kaltas?

Pavartykime .„Europos Lietuvio“ nu. 
merius, ir juose rasime daug skelbimų, 
kad šis ir tas rengiama-, bus baras iki vi
durnakčio ir -disco. Kiek tas disco pavi
lios žmonių? Jau vieną tartą išgirdai, tai 
kitą tikrai neisi, nes reikia neštis kišenė
je vatos užsikimšti ausims ar nusipirkti 
ausinius, kad neapkurstum. Argi tas disco 
šlamštas atgaivins lietuviškai širdis?

Kodėl rengėjai neskelbia, kad bus lie
tuviška muzika, lietuviškos dainos, kurios 
ir -atgaivins širdis? Tik toks skelbimas 
pavilios tautiečius, kurie atves ir savo 
kaimynus ir kitų tautybių draugus.

Užeini į lietuvišką bažnyčią Londone, 
ten viskas lietuviška, mišios lietuviškai, 
giedamos ir ši/. giesmės, lietuviškas pa
mokslas, litanija, rožančius, ten -atsigai
vina lietuviška širdis ir siela.

Užeik -į Lietuvių Namus, (kurie yra An. 
-glijos tremtinių kultūros centras. Ten -už 
vienų durų pasiaukoję mūsų tautos trem
tiniai laužo galvas, diskutuoja, ded-a vi
sas savo jėgas dėl savo tėvynės Ir jos ge
rovės. Bet už kitų durų visai kas kita, ten 
klubas-baras be lietuviškos nuotaikos. 
Nusipirkęs bokaliuką, neatgaivinsi lietu
viškai širdies. Čia grojamos kitatauti'škos

esi.
Tas pats ir Lietuvių Sodyboje. Kai tik 

rengiamas koks nors (Pobūvis -ar minėji
mas, nepamirštama- paskelbti ir disco.

-Pažiūrėkime, kad ir į praeitų Sekminių 
mūsų tradicinį sąskrydį Sodyboje. Buvo, 
me labai laimingi, nes buvo gražus sau
lėtas oras. Prie kryžiaus du kunigai laikė 
šv. mišias, minta giedojo Pulkim ant ke
lių ir kitas šv. giesmes. Vėliau mergaitės 
ir berniukai šoko puikius tautinius šo
kius. Visų žiūrovų veidai šypsojosi, visi 
gėrėjosi mūsų jaunų tautiečių pasirody
mu. Vėliau salėje senesnio amžiaus vyrai 
ir moterys -užtraukė kelias lietuviškas su
tartines, ir visi (buvo linksmi ir smagūs, 
visų širdys gaivinosi lietuviškai. Bet vis- 
tiek Sodyba nepamiršo disco — salėje pa
leido į darbą triukšmingas plokšteles. Ir 
ar jūs pastebėjote, kad tada visų veidai 
apsiniaukė, daugumas paliko salę, tik ke
lios poros sustojo vienas prieš kitą ir pra
dėjo tapsėti, atrodė, kad- rengtųsi kokiai 
kovai?

Kodėl ta diena negalėjo būti (baigta lie
tuviškai® šakiais ir senesnio -amžiaus vy
rai ir moterys galėtų pakratyti savo kojas 
amt salės grn-dų? lEjūtų buvę džiaugsmo ir 
juoko, šokant lietuviškus polkas, valsus, 
suktinius ir kita. Tikriausiai, taip (atsigai
vinę lietuviškai, būtų -grįžę į namus su 
šypsena veiduose.

-Žinoma, iaikai keičiasi, ir mūsų jauni
mas reikalaiujia naujų šokių, naujų dainų, 
ir jiems (turi -būti leidžiama rengti savo 
lietuviškas vakaruškas Lietuvių Sodybo. 
je, Lietuvių Namuose ir kitur, jie turi su
rasti ir sudaryti lietuvišką disco, kad ne-

alnlt delno matosi žaliasis masyvas nuo triukšmingos plokštelės, ir nebežinai, kur nutaustų-
Ir (kitos tautos turi jaunimo, bet jie ne-

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

C. ANTAGONIZUOJANTIS EFEKTAS

Antagonizuoj-antis efektas yra abiejų aukščiau mi
nėtų reiškinių — apolitiškumo bei -bukinimo —- tiesiogi
nis rezultatas. Juk masinio Lietuvos žmogaus neigiamoji 
reakcija į jį supančią aplinką yra dėl šių abiejų efektų 
i ji poveikio žymiai daugiau instinktyvi, nei racionali. Ir 
kuo labiau tas mūsų masinis Lietuvos žmogus yra prie
vartos būdu verčiamas -prie tos jam principe nepriimti
nos aplinkos prisitaikyti, tuo labiau auga tos jo instink
tyviai negatyvios reakcijos į ją potencialas. Taip žmo
nėse susidaro gana pastovus emocinio negatyvizmo 
kompleksas, (kuris'kiekvieną kartą automatiškai sukelia 
antagonistinę, agresyvią reakciją į -bet kokį erzinantį ar 
kai-p nors kitaip nemaloniai juos veikiantį reiškinį. Tuo 
būdu susidaro ir -vadinamasis „atpirkimo ožio“ ieškoji
mo kompleksas, Lietuvoje pasireiškiantis pirmoje eilėje 
ultraksenofobija. Kartu su ja auga nediferencijuoti 
kerštingumo bei neapykantos jausmai viskam, kas ne 
sava, kas atrodė grasu ar net paprastai nėra pakanka
mai gerai suprantama. Toks nuotaikų pobūdis socialinės 
psichologijos moksle yra siejamas su fašistiniais politi
niais nusistatymais („superreagavima-s“ į „supemepa- 
kenčiamą“ ar „supergrasią“ padėtį), ir reikia pripažinti, 
-kad tokio pobūdžio nusistatymai egzistuoja gyvoje 
krašto (politinėje, sąmonėje.

Visai neseniai, vos tik prieš keletą dienų, vienas 
Vakaruose -viešėjęs Tarybų Lietuvos pilietis pasakojo 
man apie sunkumus, kuriuos j-am tenka patintu savo ma
žamečio -sūnaus auklėjime. Vos tik pradėjęs eiti į pir
mąją mokyklos klasę, tas sūnus „atsinešė“ namo vieną 
biaurų rusišką keiksmažodį, (kurį be perstojo kartojo 
tėvų (akivaizdoje. Iš -pradžių -tėvai nutarė nekreipti į tai

Dr, A. Štromas

dėmesio. Galvojo, kad vaikas pakalbės, pakalbės ii’ pa
matęs, kad niekas -tuo nenustebintas, nustos, užmirš. O 
jis vis atkakliau tą žodį kartojo, primygtinai, mat, no
rėjo, kad tėvai jį apie tą žodį paklaustų. Tie pagaliau ir 
paklausė. Ir štai kokį atsakymą jie išgirdo iš savo išdi
daus dėl naujai įsigytų žinių ir laimingo dėl to, kad pa
galiau pasiekė savo, kad -buvo paklaustas, septynmečio 
sūnaus: „Ką reiškia -tas žodis? O Štai ką jis reiškia. Kai 
pasigauni pakampėj ar tarpuvartėj kokį , nors ruskį ir 
-pili jam iš viso vieko į kailį, tai tą žodį visą laiką jam 
turi -kartoti. Tai toks užkeiktas žodis, kuris pasako jam, 
kad jį ne be reikalo muši, o jis todėl tau ir nesipriešiną 
kaip reikiant. Duok jam tada į kailį kiek tik įmanyda
mas, kol jis nepargrius, tik tą žodį -vis kartok ir -kartok“.

Tas pavyzdys, tur būt, patenkamai -gerai nusako, 
ką reiškia -mano čia minimasis an-tagonizuoj antis efek
tas. Jau -net ir 7 metų vaikas žino, kad su „ruskiu“ gali 
būti tik viena kalba: „duoti į kailį tol, kol -anas nepar- 
įgrius“. Jis taip pat žino, kad tai toli gražu nesaugus už
siėmimas. Taigi jam jau savaime suprantama, kad tą 
„ruskį“ tam, jog su juo galėtum pasielgti taip, kaip jis 
yra nusipelnęs (nusipelnęs įtik dėl -to, kad tarėjo laimę 
ar nelaimę gimti „ruskiu“), reikia pagauti ten, kur nie
kas -nemato ir negali susidorojimo sustabdyti, t.y, „pa
kampėj ar tarpuvartėj“. O, be -to, kad būtų visiškai sau
gu, -kad to „ruiskio" pasipriešinimas būtų suparaližuotas, 
reikalingas „užkeiktas žodis“, kitaip sakant, ir beginklį 
ir nesugebantį -priešintis reikta tol mušti, „(kol anas ne
pargrius“. Šitai kokią moralę skiepija ne -tik mums, bet 
ir mažamečiams mūsų vaikams tas an tagonizuoj antis 
efektas. O -tai vis tos pačios niekam nepriimtinos oficio- 
zinės politinės sąmonės monopolizmo padarinys. Ne kie
no kito, o tik josios. Juk mušdamas „ruski“, žmogus ta

rytum -veiksmu rodo, kad josios nepriima, atitinkamai į 
ją reaguoja ir tuo lyg jos -ir nusikrato. Nors ir nenorom, 
bet tenka -sutikti su vienu garsiu mano itin nemėgiamo 
marksistinio „teoretiko“ Mao-Cze-iduno posakiu. Su tuo, 
kuriame jis suformulavo „(bambuko lazdos“ fenomeną 
politikoje. Jei -bambuko lazdą perdaug stipriai perlenksi 
į vieną šoną, tai kai ją paleisi, ji neatsities, bet iš iner
cijos persilenks į priešingą -šoną ir tėkštels per nosį tau 
pačiam, t.y. tam, įkas lenkė; taip ir politikoj, jei perdaug 
užlenksi ją į vieną šoną, o paskui norėsi ištiesti, tai ne
išvengiamai gausi per nosį, nes ji neatsities, o -persilenks 
į priešingą 'šoną.

Taip, daug yra mūsų visuomenėje ne visada netgi 
gerai paslėpto pykčio, neapykantos, kerštingumo ir ne- 
sutaikomumo. Tikrai perdaug. Aš bijau, kad, laisvės va
landai atėjus, netektų kokiam nors naujam Brazdžioniui 
vėl „šaukti tautą. GPU užguitą“, šaukti, (kaip kad Braz
džionis 1941 šaukė: „Gana tulžies, gana mirties, gana!..“ 
ir: „Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės nekristų pra
keiksmu ant jūs vaikų -vaikų!... Labai norėčiau, kad to
kio -šauksmo niekada ir niekada Lietuvoje nereiktų kar
toti. Ir vėlgi didžiulis, be -galo atsakingas uždavinys šio
je plotmėje gula ant mūsų politinės -išeivijos pečių.

Nėra abejonės, kad gyvoji krašto politinė sąmonė iš 
pagrindų yra tekia -pati, kaip ir išeivijos, -t.y., -dominuoja 
joje nacionalistinės nuotaikos, nacionaliniai nusistaty
mai. Tačiau minėtų bukinamojo ir dar daugiau antago- 
nizuojančio efektų poveikyje -gyvoji -krašto -politinė są
monė, bent masiniu lygiu, yra pagrįsta daugiau instink
tais bei emocijomis, negu informacija bei jos analize. Tik 
išeivijoje gali vykti gyvosios Lietuvos .politinės sąmonės 
formavimas subalansuotais, racionaliais, visapusiškai 
informuotais -bei pakankamai civilizuotais pagrindais. 
Tarybinės sistemos -viduje itai yna praktiškai neįmano
ma. O kadangi, kaip jau sakiau:, gyvoji politinė sąmonė 
krašte ir išeivijoje yna iš principo tapatinga, tai šį užda
vinį išeivija pilnai gali ir, m-ano manymu, net privalo 
atlikti. (Bus daugiau)

si-skolina svetimo disco, jų klubuose, res-
taranuose čirena jų tautų melodijos. 
Jiems nesvarbu, ar kam jos nepatinka: 
jiems jų melodijos gražios, ir jie jas 
brangina.

Štai Maironio eilėraštis sako:
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti- nors vieną, bet gyvą žodelį 
Iš senųjų taikų!

Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį, 
Tik ne tą šiandieninį,
Kurs ir rūbą ir dvasią paskolintą 

gavo,
Oi, ne savo, ne savo!

Gal 'išklausčiau tada, kur toks 
kanklės auksinės

Vaidelučių garsių;
Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistų 

krūtinės
Nuo balsų įstabių.

Kam skolinti svetima, kada mes tarime 
savo gražiausių melodijų ir dainų? Mūsų 
melodijos ir dainos tinka jaunam ir se
nam, ir jos niekad nepasens.

'Gal geriau būtų pasakyti, kad pobūvių 
rengėjai 'turi apkerpėjusias širdis. Gal 
būt, jiems daugiau rūpi pelnas, o ne lie
tuviškos širdys? Tai ar nevertėtų apie tai 
pagalvoti?

Lietuvoje jaunimas ir visa tauta nori 
nusikratyti okupantu, o mes turime nusi. 
kratyti svetimybėmis.

P. S. Mes čia, kur gyvenu, esame tik 
d-u lietuviai ir susitinkame tik kartą į sa
vaitę. Po pamaldų užeiname į barą, ku
riame kaba lietuviškas Vytis, Vilniaus 
katedra, Gedimino pilis su geležiniu vil
ku ir didelė tautinė j-uosta, kuri linki il
giausių mėtų. Visa tai primena mums, kas 
esame, ir tos pora ten praleistų valandų 
ir tie vaizdai lietuviškai atgaivina mūsų 
senas širdis.

S. Sargautas
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„VAIVORYKŠTĖ“ KONCERTUOJA 
EDINBURGE

Gauita žinda, kad į Edinburgą iš Lietu
vos aitvylksta dainų jr šokių ansamblis 
,,Vaivorykštė“ ir spalio 20 d., šeštadienį, 
7.30 vai., duos ten koncertą Usher salėje.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 24-25 dienomis -įvyks tradi'ci- 

mils Palbaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose Londone, kur ^Daina
va“ tvarko lietuvių Skyrių.

,,'Dainava“ prašo mielus tautiečius tal
kon — lietuviškam kampeliui labai rei
kalingi tautinių motyvų darbeliai: juos
tos, pagalvėlės, medžio drožiniai ir 'kita. 
Be to, labai trūksta fantų loterijai, čia 
tinka visokios smulkmenos (iš loterijos 
gaunama daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai -atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami ,,Dainavą“, padėsite 
ligoniams, seneliams -ir kitiems vargam 
patekusiems itauitiečįiaims. Dalis metintio 
pelno taip pait skiriama jaunimo ir lietu
vių organizacijų paramai.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti iki 
lapkričio 21 d. Šiuo adresu: „Dainava“, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

NORINTIEMS PASIKLAUSYTI 
VATIKANO RADIJO

Vatikano radijo lietuviškos programos 
transliuojamos kiekvieną vakarą 21 vai. 
Lietuvos laiku 41.93 m (7155 kHz), 31.17 
m (9625 kHz), 25.61 m (11715 kHz) ban
gomis, o sekmadienių rytais 9 vai. 10 mdn- 
31.17 m ir 25.61 m bangomis.

Pasirodo, spalio 7 d., sekmadienį, 12 vai. 
30 min.^49, 41, 31, 25, 19 ir 16 m bangomis 
buvo transliuojamos Mišios lietuvių kai. 
ba-. (Artimiausiu laiku, kaip tikimasi, bus 
įvešta pastovi Mišių transliacija lietuvių 
kalba.

27-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

'Liet. stud, savaitė įvyks 1980 m. rug- 
piūčdo 9-16 d. d. Austrijoje, InnSbrucke.

Savaitę modemuos dir. V. Natkevičius 
(Romuva) ir dr. J. Norlkaitis (Stuttgart). 
Organizacinę komisiją sudaro I. Joerg- 
Naudžiūnaitė (Wenns, Tirolis), dr. A. 
Kušlys (Bern-) ir A. Grinienė (Muen- 
chen).

Š. m. spalio mėnesį Innsbrucke (įvyks 
27-sios 'studijų -savaitės rengėjų posėdis 
programai ir techniškiems klausimams 
aptarti.

Rengėjai

Londonas
RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos 
draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks 
spalio 20 d., šeštadieni, 345A Victoria 
Park Rd., -London E9.

Balius prasidės 8 vai. ir -tęsis iki 12 
vai. Įėjimas 1 svaras.

A. Kraučiūnienė

VALDYBOS POSĖDIS
DBLS -Londbno Parmojo skyriaus val

dyba renkasi posėdžio šeštadienį, spalio 
13 d., 7.30 vai. vakare, .Socialinio Klubo 
patalpose.

Bus svarstomi Londono lietuvių ir jau
nimo veiklos reikalai.

BERNARDAS KASPARAS BAIGĖ 
AUKŠTUOSIUS MOKSLUS

Šįmet baigė studijas londoniškio visuo
menininko Stasio sūnus -Bernardas Kas
paras!

-Studijas jis pradėjo 1974 m. Readlingo 
universitete, o 1977-1978 m. tęsė Vokieti
jos Rheinische Friedrich Wilhelm- univer
sitete Boninoje. Parašęs baigiamąją studi
ją apie vadinamuosius svečius darbinin
kus, kaip su vokiška tradicija nesutam
pantį būtinumą ir -to reiškinio sociopoli- 
titn.es pasėkas, gavo bakalauro laipsnio 
diplomą su aukščiausiu pažymiu.

Susipažindamas su valstybinėmis San. 
tvarkomis, dar studijų metais aplankė 
Prancūziją,. Belgiją, Olandiją, Daniją,

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.

Austriją, Liuksemburgą ir net du kartus 
-buvo nuvykęs į Rytų IBIerlyną ir Rytų Vo
kietiją. Baigęs studijas, 'apvažinėjo JAV 
ir Kanadą, apsapažindama-s -su tenykščiu 
gyvenimu, o 'grįžęs iš šios kelionės pradė
jo dirbti British Leyland ir apsigyveno 
Oxforde.

A. PAKALNIS LONDONE
Grįždamas iš ilgesnės kelionės namo, 

-Londone trumpam buvo sustojęs svečias 
iš Australijos — Algimantas Pakalnis ir 
lankėsi Lietuvių Namuose.

Prieš išvažiuodamas į Australiją, jis 
yra gyvenęs Mančesteryje. Šįkart neturėjo 
laiko ten aplankyti savo senų bičiulių ir 
pažįstamų.

KRYŽIŲ ŽYGIS UŽ PERSEKIOJAMĄJĄ 
BAŽNYČIĄ

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., -Londone vy
ko jau (ketvirtą kartą švenčiamas Kry
žiaus Žygis -už 'persekiojamą Bažnyčią. Šį 
kartą tam įvykiui buvo parinkta West- 
minsterio katedra — jos didžioji salė ir 
konferencijų centras.

Šventė pradėta konferencijų centre, kur 
buvo atidaryta persekiojamosios Bažny
čios paroda. Šalia bendrojo skyriaus 
kiekviena etninė grupė parodoje turėjo 
saivo stalus. Lietuviškas stalas buvo pa
sipuošęs 'Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronikų ir „Aušros“ originalų fotokopijo
mis ir tais leidiniais knygomis anglų ir 
lietuvių kalbomis, kalinių N. Sadūnaitės 
ir kitų laiškais bei įvairia kilta informa
cine -medžiaga. Per septynetą valandų ten 
buvo išdalyta 2.250 egzempliorių įvairios 
informacinės 'medžiagos apie Lietuvos pa. 
dėtį, kuri buvo gauta iš Religinės šalpos 
Brooklyne. Apie Viktorą Petkų ir Balį 
Gajauską laltsišaukimus (parūpino D. Bri
tanijos 'Lietuvių Bendruomenė, o Xerox 
firma atspausdino veltui. lEluvo rodomas 
filmas -apie persekiojamąją Bažnyčią ir 
sovietinius koncentracijos lagerius Lat
vijoje.

Aptarnaujant lietuvišką stalą, teko su
sitikti įvairių pažiūrų žmonių, bet visi jie 
reiškė užuojautą Lietuvoje kenčiantiems 
-žmonėmis. Labiausiai informacinės me
džiagos prašė vidurinių mokyklų vedėjos 
vienuolės, kad galėtų informuoti savo 
mokinius -apie ‘sovietų pavergtas tautas.

įPiagrindinė paskaita buvo didžiojoje 
katedros salėje, dr ją Skaitė vyšk. Geof
frey Butike ’M. (A. iš Salfordo: ,,Mūsų so
lidarumas su persekiojamais krikščioni, 
mis“. Pa-skailta užtruko valandą, (bet su
tikta su didžiausiu susidomėjimu. Salė 
buvo pilna ne -vien sėdinčių, bet ir stovin
čių; galerijoje buvo kitas pora šimtų žmo
nių.

Po paskaitos visos tautybės rengėsi 
Kryžių -procesijai: lenkai, -anglai, škotai, 
ainiai, valai, čekai, vengrai, lietuviai, slo
vakai, kroatai, baltgudžiai, ukrainiečiai, 
vokiečiai. Tarp visų tautybių (buvo gana 
gausiai apsirengusių itauti-ni-ads rūbais. 
Lietuvių šiame Kryžių Žygyje tebuvo 18 
asmenų, įskaitant Domą Jelinską iš Man- 
chesterio, kuris atvažiavo iš savo miesto 
su -anglais. Padėka priklauso P. Senkuvie
nei, M. Kniabilkdenei, Z. Gruipiljonienei, 
M. Pakštienei, P. Nenortienei ir trims 
jauniausioms lietuvaitėms, kurios su gra. 
žiais (tautiniais rūbais nors ir negausią 
lietuvių grupę pastatė prie gerųjų gru
pių.

Koncelebracines mišias atnašavo 'Sal
fordo vyskupas Geoffrey Burke -M. A., 
padedamas etninių grupių kapelionų, ku
rių buvo 13. -Mišiose dalyvavo ir kitų re
ligijų atstovai. -Canterbury arkivyskupui 
atstovavo Hammond More. PamOk-slą pa
sakė D. Britanijos latvių katalikų sielo
vados vedėjas Peteris Cirsis D. D.

Po pamaldų kiekviena tautybė kaip pa
dėkos dovaną Dievo Motinai Marijai atne
šė po -gėlių puokštę, (kurias priėmė vysk. 
G. IBIurke ir padėjo ant Marijos altoriaus. 
Nešdama 'gėles, kiekvienos tautybės gru
pė giedojo savo tautines giesmes. Kai 
jaunosios lietuvaitės nešė gėles, lietuvių 
grupė, nors ir negausi, bet vis dėlto gies
me pajudino katedros sienas.

Mišių metu katedra buvo pilna, o takai 
užpildyti stovinčiais.

Lietuviams reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad tokie anglų rengėjai yra naudingi 
mums, o -ne anglams, ir pasirodyti kaip 
reikiant.

K. Medžiokalnis

mas sutvirtinti ir užtikrinti nepriklauso
mos Lietuvos ateitį.

Rugsėjo 8-toji Tautos švente buvo pa
skelbta 1930 m. Vytauto Didžiojo garbei.

Išeivijoje minint Tautos šventę, mums 
derėtų vis daugiau ir ryškiau sujungti sa
vo gretas, -vis tiek, -kuriame žemyne begy
ventame ir kuriai organizacijai priklau
sytame, nes laisvės kova tebeina ir Lie. 
(tavos nepriklausomybės atstatymo ddėjia 
yra ir liks nepajudinamas mūsų veiklos 
ir mūsų visų buvimo principas. Ši šventė 
nėra -tik tradicinis džiaugsmas, kaip daro 
švenčių dienomis valstybės. Ji yra 'grei
čiau priminimas ir nuolatinis įpareigoji
mas tęsti ir stiprinti kovą už laisvę, gar
bingą praeitį, garbingus tautos sūnus, ka
rius, ipartizanu-s ir dabar -už tautos ir vals
tybės laisvę mirštančius brolius ir -seses.

Priminė, kad kiekvieno savo ' tautą ir 
valstybę mylinčio lietuvio pareiga yra 
įvairiausiais būdais Lietuvos vadovavi
mui padėti: susiklausymu-, organizuotu, 
mu, spaudos prenumeravimu, knygų, pa
rama 'lietuviškoms organizacijoms, ėjimu 
į gyvenamojo krašto visuomenę. Nepa
mirštinas Tautinės Paramos Fondas ir kt.

Po to prelegentas vėl prabilo skautiška 
tema ir ilgamečiam rajono skautų vado
vui -Br. Zinlkui 60 metų sukakties proga 
LSS Anglijos rajono vadovybės vardu 
įteikė (kuklų adresą su Skauto vyčio ženk- 
leliiUį o skautiškos idėjos rėmėjams J. V. 
Sližiams ir P. Adomaičiui padėkos lapus 
su tautine vėliavėle.

Jautriai atsiliepė Br. Zinkus. dėkoda
mas LSS Europos Rajono Vadui J. Alkiui 
ir vadeivai J. Majauskui. Nepamiršo 
gražiais žodžiais padėkoti ir J. Sližys ir 
P. Adomaitis.

DBLS Skyriaus pirm. VI. Junokas, pa
dėkojęs (minėjimo dalyviams, ypač DBLS 
Centro Valdybos pirm. J. Alkiui ir sve. 
čiams, priminė, kad Derbio Skyriaus narė 
V. Šližienė yra ligoninėje. Dalyviai pave
dė pirm. VI. Junokui perduoti jai gra
žiausius linkėjimus greitai pasveikti.

Po to poetė iš Mans field o paskaitė jau
dinančią poemą, išspausdama klausyto
jams ašarą.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Dar buvo loterija, o taip pat padai

nuota.
Dalyvis

Gloucesteris
IŠKILMINGAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 8 d. prisirinkus pilnutėlei sa

lei žmonių, DBLS Gloucester - Stroud 
skyriaus narių 'ir svečių, pirmininkė M. 
Gelvinauskienė atidarė Tautos šventės 
minėjimą ir pakvietė svečią E. šovą pa
skaitai.

Prelegentas apibūdino šios šventės 
reiklšmę, iškeldamas mūsų karalius ir ku
nigaikščius ir jų nuveiktuosius darbus. 
Apie juos kalbėdamas, priminė ir mūsų 
Vytį, kuris dvejopai vaizduojamas: vienais 
atvejais raitelis joja į rytus, kitais į va
karus. O tai dėl to, kad Algirdas jodavo į 
rytus, o Kęstutis j vakarus priešo mušti.

Didelė padėka E. Šovai ir jo šeimai, jo 
dukrelei Anitai ir -sūnui Gintui, kurie su
tartinai sugrojo keturis tautinius Šokius.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po 
to buvo šokta, dainuota, užkandžiauta iki 
12 vai. -nakties. Sveteliai grįžo namo pa
tenkinti, klausinėdami rengėjus, kada vėl 
bus toks minėjimas šioje gražioje ukrai
niečių salėje.

J. Vilimas

Keighley
ATSIMINTAS

AA. K. ŠIMOLIŪNAS
Spalio 30 di. Keigley kapinėse, dalyvau

jant našlei Mortai Šimoliūnienei ir pažįs
tamiems, kun. J. Kuzmickais pašventino 
prieš porą metų mirusio Kaz. šimoliūno 
marmuro paminklą. Pamaldų metų gražiai 
susirinkę šios mažos salelės lietuviai pa
simeldė už a.a. Kazimiero vėlę, o I. T. 
Dickinson pagiedojo solo giesmių Kun. 
kapelionas pamoksle priminė šviesų ty
laus lietuvio atminimą ir paanalizavo Šv. 
Tėvo (misiją Airijoje

M. šimoli'ūnienės surengtame priėmime 
-pasidalyta aktualiomis mintimis ir nu
skrista mintimis į Lietuvą, kai 78 metų 
senutė Nenortienė padainavo senų liau
dies dainų. J-K.

LIETUVIŲ REIKALAI ANGLŲ 
PARAPIJOJE

Londono St. Matthews parapijos Justice 
and Peace komitetas rugsėjo 24 d. vaka
re -surengė Lietuvos katalikų bendrijos 
persekiojimams aptarti vakarą. (Su-sirin- 
ko 65 'asmenys. Galima sakyti, kad 51% 
sudarė jaunos moterys.

Susirinkimą atidarė to minėtojo komi
teto pirmininkas Robert -Beresford, paa-iš. 
kindamas, kad vakaras rengiamas susi
pažinti su Lietuva ir okupantų daromo
mis skriaudomis jos katalikų Bažnyčiai. 
Paskaitą „Religijos padėtis Lietuvoje“ 
skaitė Keston College atstovė Marite Sa- 
piets. Pasinaudodama gausia Keston Col
lege surinktąja medžiaga, ji pristatė Lie
tuvos katalikus kaip nepaprastai ken
čiančią 'Bažnyčią visoje sovietijoje. Po 
paskaitos buvo iškelta daug įdomių klau
simų. Susirinkusieji domėjosi, kaip ir kur 
galima persekiojamiems padėti, kodėl bri
tų spauda neduoda žinių apie 'tikrą pade, 
tį Rusijos okupuotuose kraštuose. Į kai 
(kuriuos klausimus buvo galima atsakyti, 
o 'kiti liko neatsakyti, pavyzdžiui, dėl bri
tų spaudos vengimo rašyti apie sovietijos 
-gyvenimą.

Susirinkimą užbaigė parapijos -klebo
nas J. P- Devane malda iš Sibiro lietuvai
čių maldaknygės ,,Marija, gelbėk mus“ dr 
padėkodamas Maritei Sapiets, kad atvyko 
į jo parapiją, o labiausiai — kad supažin. 
dino, (kaip mūsų broliai ir sesės katalikai 
kenčia pavergtoje Lietuvoje. Dar ir susi
rinkimą baigus .Marilė Sapiets ilgai buvo 
apsupta jaunų moterų, klausinėjančių 
apie Lietuvą. Ji buvo atgabenusi daug in
formacinės medžiagos apie Kestono Col
lege veiklą ir leidinių apie Lietuvą.

D. Britanijos Lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba parodai buvo pristačiu
si originalių Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronikų fotokopijas ir Religinės šalpos 
Brooklyne anglų kalba išleistąsias tas 
kronikas. Jų keletas egzempliorių (buvo 
padovanota susirinkusiems. Bendruome
nės krašto valdyba buvo parūpinusi alsi, 
šaukimų dėl Viktoro Petkaus ir Balio Ga
jausko paleidimo iš kalėjimų. Buvo ir ki
tokios informacinės medžiagos.

Baigdamas šį pobūvį, klebonas susirin
kusiomis pristatė jo parapijoje gyvenan
čias iš -Rytų Europos kilusias tik tris šei
mas, kurios yna geros ir jam1 gaubė jas 
turėti-: Mečio Bajorino, Antano Žukausko 
ir vieną lenkišką šeimą.

Nors -apie tą įvykį iš anksto buvo skel
biama „Europos Lietuvyje“, bet 'dalyvavo 
tik trys: Antanas Žukauskas, Mečys Bajo. 
rin-a.s ir Stasys Kasparas. Iš pasikalbėji
mų patirta, Ikad to vakaro sumanytojas 
buvo M. (Elajorinas.

Būtų gena, kad- anglų parapijose gyve
ną lietuviai pasektų (šiuo pavyzdžiu — 
taip būtų plačiai išgarsinta 'Lietuva ir jos 
kančios.

K. Medžiokalnis

Derby
GAUSUS DALYVIAIS TAUTOS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS *
DBLS -skyriaus rengtasis Tautos šven

tės minėjimas rugsėjo 22 d. -vykęs Crown 
Inn patalpose, buvo gausus ir sėkmingas. 
Į minėjimą iš tolimo Londono -atvyko 
DELS Centro Valdybos pirm. J. Alkis, 
Lesterio, Man-sfieldo, Nottinighamo ir ki
tų vietovių lietuvių. O patys derbiškiai 
parodė šį kartą tokį solidarumą, gražų ir 
kultūringą pavyzdį ir meilę, kad buvo 
matyti veidų, kurių jau ilgoką laiką ne
buvome matę.

DBLS skyriaus pirm. VL Junokas savo 
įžanginiame žodyje pabrėžė, kad išeivi j o. 
je galim keisti pavardes, pilietybes, ta
čiau' tautybės niekuomet. Tautybė yra 
brangus turtas kiekvienam, kur jis begy
ventų. Lietuviai yra tautos -dalis, o ne 
smilties krūva, kurią vėjas papūtęs išne
šiotų po visus pasaulio kraštais amžinai 
dingti. Mūsų misija yna parodyti žmoni
jai, kad lietuviai yra brangūs grūdai, ne
šantys derlių visur, kur tik jie nukristų į 
žemę.

Po to pristatė jis šventės dalyviams 
garbingą svetį DBLS Centro Valdybos 
-pirm. J. Alkį, kuris, nepaisydamas ilgos 
kelionės ir kitų darbų, nepamiršta der- 
-bišikjių ir nuolat dalyvauja Skyriaus ren. 
gramuose švenčių minėjimuose, savo tur
tingu, išsamiu ir gražiu žodžiu nuvesda- 
mas susirinkusius į pačią 'tėvų žemę — 
Lietuvą it praskaidrindamas pilkąsias 
dienias.

J. Alkis savo žodyje pabrėžė, kad jam 
džiugu matyti gausiai susirinkusius į šį 
Tautos šventės minėjimą, kaip m-ūisų tau
tos istorinį simbolį, -šventės dalyviai at
sidėkojo ilgomis katutėmis.

J. MaslauSkas, skautų rajono vadovy
bės narys, pirmiausia su dėkingumu pri
siminė -skautišką veiklą remiančią visuo. 
menę, o taip pat tai, kad šitame mieste 
yra veikliai reiškęsis pirmasis rajono va
das ir Skauitaujančio jaunimo tėvas a. a. 
K. Vaitkevičius, čia gyven-a ilgametis 
'skautų vadovas Br. Zinkus, kuris atšven
tė savo 60 metų sukaktį ir didesnę savo 
gyvenimo dalį yra atidavęs Skautiškam 
judėjimui, čia yra .fEįudėkime“ leidinėlio 
administracija, buvę iliustratoriali ir (įvai
riausi talkininkai. -Po to prelegentas pri
minė, kad Tautos šventė -turi mums pri
kelti tuos laikus, kada Vytautas Didysis 
sukūrė didžiulę valstybę, ryždamasis vai
nikuotis Lietuvos 'karalium ir darydamas 
tai ne sau -garbės ieškodamas, o norėda.

Lietuviai — ne rusai
UŽ LIETUVIUS UŽSTOJO ESTĖ

Visokių būna varžybų.
Brightono (lEIritanija) parkuose, štai, 

vyksta varžybos, 'kas gražiau ir įdomiau 
gėlyne išaugins sveikinimą. Šįkart pirmą 
kartą tose varžybose dalyvavo Lietuvos 
Botanikos Sodas, atsiuntęs Onos Skeivie
nės projektą, kaip ir kokias gėles suso
dinti, ir laimėjo pirmą vietą. Tačiau, ap
rašydami tą laimėjimą, Brightono laik
raščio ,,Evening Argus“ -reporteriai pri
rašė tokių pasisakymų, kaip antai: „ru. 
siškas konkursinis žydi nuostabiai“, ,,Ru
sų įsijungimas buvo pirmas toks iš viso 
iš SSRS“, „Brightono ryšiai su -rusų drau
gija yna dlvejų metų senumo“, ,,Rusai 
gaus sidabrin-į padėklą“.

J tą rugpiūčio 24 d. išspausdintąjį re
portažą reagavo IBirightone gyvenanti estė 
Hedda Kevenld tokiu laišku, kuris pasiro
dė to laikraščio -rugpiūčio 28 d. numery
je:

„Tegu man bus leista nurodyti, kad 
Lietuvos Botanikos Sodo draugija nėra 
rusų draugija, kaip tvirtinama jūsų re
portaže iš Brightono apie sveikinimų vair. 
žybas gėlynuose (rugpiūčio 24 d.).

Gal būt, žmonėms reikia priminti, kad 
lietuviai nėra- rusai, o priklauso trims 
Baltijos tautoms — Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai, — kurios nuo antrojo pasauli
nio karo tebėra SSRS neteisėtai okupuo
tos.

Galiu patikinti jus, kad jūsų -rašymas 
apie juos kaip -rusus vers juos erzintis Ir 
taip pat sugadins visą malonumą, kad 
pelnytai buvo laimėtas Brightono trofė
jus.“

Deja, susirado dar kažkoks F. A. Lish, 
kuris rugsėjo 4 d. išspausdintame laiške
lyje parašė, kad Kevend teisinga: lietu
viai nėra rusai. Lietuva esanti viena iš 
sovie'įnių respublikų, turinti savo „kul
tūrą ir autonomiją, ir visai gerai gyvena. 
Manau, kad jie visi norėtų būti vadinami 
sovietiniais piliečiais“, baigė jis.

NEKROLOGAS, KURIAME MAŽA KAS 
TEISINGA

Apie pik. K. Škirpos mirtį savo Skaity
tojams esame pranešę, pasinaudodami 
Paryžiuje leidžiamojoje tarptautinėje 
„Herald Tribūne“ rugpiūčio 22 d. iš-. 
spausdintuoju nekrologu.

Dabar pateikiame čia visą tą kuklų ne. 
krologą daugiau kaip pavyzdį, kokių ne
sąmonių kartais prirašoma:

„Mirė Kazys Škirpa, 84, kuris 1941 m. 
išbuvo šešias savaites Lietuvos m miste
ri u pirmininku.

Škirpa, kuris taip pat yra atstova-vęs 
Lietuvai Tautų Sąjungoje, mira nuo šir
dies smūgio šeštadienį IBtethesdoje, Md.

Škirpa pasidarė Lietuvos miinfeteniu 
pirmininku netrukus po to, kai vokiečių 
pajėgos užpuolė Sov. Sąjungą 1941 m. 
birželio mėn. Tuo tarpu sa-vo valdymo 
laiku jis ragino savo -tautiečius priešintis 
sovietų dominavimui, kuris prasidėjo, 
kai sovietų armija okupavo Lietuvą 1939 
m. ir sudarė komunistinę vyriausybę. 
Lietuva, kadaise dalis rusų imperijos, 
nepriklausomybės susilaukė tuoj po I pa
saulinio karo.

Kai Škirpa perėmė krašto valdžią, po 
šešių (savaičių vokiečiai užpuolė Lietuvą. 
Škirpos vyriausybė buvo pašalinta, o jis 
vėliau įkalintas.

Lietuvą jis paliko po II pasaulinio ka
ro ir -į Jungtines Valstybes atvažiavo 1949 
m., pagyvenęs Prancūzijoje ir Airijoje.

16 metų Škirpa išdirbo Kongreso bib
liotekoje, 1965 m. pasitraukdamas jau 
kaip vyresnysis bibliotekininlktas. Jis pa
rašė ,,Sukilimas Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti“, išleistą 1973 m. Lietuve, 
je.“

Kas turi „Lietuvių Enciklopediją“, 
lengvai galės pats pasitaisyti šio nekrolo
go klaidas. Neturintiems galima pasaky
ti, kad vokiečiai neleido K. Škirpai nė 
vienas dienos eiti mindsterio pirmininko 
pareigi! ir kad Sov. Sąjunga okupavo Lie
tuvą ne 1939, bet 1940 m. Netiesa, kad jis 
Lietuvą paliko po II pasaulinio karo, ir 
vokiečiai jį buvo įkalinę 1944 m. Taip pat 
netiesa, kad jo knyga buvo išleista Lie
tuvoje.

Be kita ko, šį nekrologą „Herald Tri
būne“ laikraštis yra -gavęs iŠ Associated 
Press žinių agentūros.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Įvyks rajono medžiotojų ir žvėrių 

draugijos suriirinkimas.
(Skelbimais)

Manchesteris
KLUBO NARIŲ METINIS POBŪVIS
Manchesterio Lietuvių socialinis klubas 

spalio 13 d., šeštadienį, 6 vai. vak., rengia 
metinį narių pobūvį.

Norintieji dalyvauti užsirašo pas klubo 
sekretorių.

Škotija
NAUJAS DBLS SKYRIUS

1979 m. rugsėjo 29 d, įsteigtas DBL Są
jungos Škotijos skyrius. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo 30 narių. Skyriaus 
valdybos pirmininku išrinktas Pranas 
Dzidblikas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — spalio 21 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — spalio 28 d., 1 vi P p.

St, Joseph's bažn., nes X. 14 d. nebū
siu namuose.

ECCLES — spalio 14 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — spalio 28 d„ J2. 30 

vai.
NOTTINGHAME — spalio 14 d., 1115 

vai., Židinyje.
GLOUCESTERYJE — spalio 20 d., 12.15 

vai. St. Peter's.
STROUDE — spalio 20 d., 17.30 vai., Bee

ches Green. Išpažintys 17.15 vai.
NOTTINGHAME — spalio 21 d, 11.15,

vai. Židinyje.
DERBYJE — spalio 21 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.
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