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Ar galimas atvirumas?

nisterija rodanti' palankumą, kad Kinijai
būtų duodama ginklų ir modernios tech,
nologijos. Tuo būdu Sov. Sąjunga būsianti
priversta daugiau rūpintis savo saugumu
ir apstabdyti savo veržlumą.

Australiškė „Mūsų Pastogė“ (1979. VIII.
13) išsispausdino vedamąjį, pavadintą
„Atvirumo klausimu“, kuriame rašoma:
„Mandagumas savo keliu, bet visuome
ninė, kultūrinė bei politinė veikla turi sa
vo bazę, kurios nereikėtų mandagiai glos
tyti teigiant, kad; viskas tobula ir pasigė
rėtina be jokių dėmelių. Kaip kiekvienas
žinome, nieko mūsų gyvenime ir darbuose
nėra tobulo ir be šešėlių. Todėl šalia pozi
tyvios veiklos neišvengiamai būtinas ir jos
atitinkamas įvertinimas. O čia ypač priva
lu atvirumas ir pačiam vertintojui, kad
jis būtų galimai bešališkas, kad, kalbė
damas apie gerąsias puses, nenutylėtų ir
šešėlių arba neigiamybių, lygiai svarbu ir
priėmėjui, kam tas vertinimas taikomas
ar nukreiptas, kad jis atvirai ir su dėkin
gumu priimtų ne vien tik pagyrimus, bet
nurodytas klaidas bei trūkumus. Tokiu
keliu einant įmanoma ir bet kokia pažan
ga, ir yra neginčijamas progreso variklis“.
Ar šitaip ir yra? Ne.

,,Juk šiandien pas mus beveik nėra vie
tos, kur būtų galima atvirai dalykus aiš
kintis, nes beveik kiekvienoje vietoje
gresia įsižeidimai, pasipiktinimai su toli
siekiančiomis pasėkomis. Negali atvirai
kalbėti bet kokio pobūdžio susirinkimuo
se, vertinant valdybos veiklą, nes neatsi
ras kandidatų naujai valdybai sudaryti,
negalima atvirai vertinti bet kokio paren
gimo ar meninio pasirodymo, nes už atvi
rą žodį rengėjai ar išpildytoj ai užsigaus
ir daugiau neatsisuks, negali net ir spau
doje atvirai svarstyti tegu ir bendrų
principinių klausimų, nes vienos ar ki
tos srities darbuotojai pakels Skandalą už
tų pačių principų pažeidimą ir jų išdavi
mą. Ar šitai neliudija mūsų pačių merdė
jimo uždarume?“

XXXHI metai

Londonas, 1979 m. spalio 16 d.

— 230 sv. mėnesiui, o po 3 mėnesių — 400
sv., bet restoranų virtuvėse dirba egiptie
čiai ir tunisiečiai. Svetimšaliai nuskinsiu
ir vynuoges, 'kurių derlius esąs labai geras.
Kasyklose tik lenkai dirba, įmonėse tur
kai.

KARINIS PARADAS RYTŲ BERLYNE

SUŽALOTAS VLADAS ČESIŪNAS
LAIKOMAS MASKVOJE
Vokiečių spaudos agentūros DPA žinio
mis, Vokietijos ambasada Maskvoje gavo
anoniminį telefoninį pranešimą, kad Vla
das česiūnas ne savo noru grįžo į Mask
vą ir ten laikomas suimtas. Dar buvę pa
sakyta, kad jis laikomas ligoninėje suža
lota galva.
Vokietijos
prokuratūra
Karlsruhėje
pradėjo aiškintis, kas jį pagrobė.
Britų „The Daily Telegraph“ net spėlio
ja, kad jis galįs būti nužudytas.

PINIGAI IR RYŽIAI LAUKIA,
BET PAGALBA VIS SULAIKOMA

Buvo tvirtinama, kad
Kampučijos
(Kambodijos) vyriausybė jau leidusi Rau
donajam kryžiui ir Jungtinių tautų vaikų
fondui pradėti tiekti pagalbą to krašto ba
daujantiems, kurių esą apie 3 milijonai.
Pagalbai ir pinigų esą ir ryžių, ir pasie
nyje laukia žmonės, kurie maistą ir kitus
dalykus .paskirstytų.
Pasirolo, vis^s dalijimas užkliūva už
politiinių"nusistjatymų. Vakarų valstybės
nepripažįsta to režimo, kuris dabar valdo
didžiąją dalį Kampučijos, tai ir pašalpa
nąįsileidžiiama. O jei bus įsileista, tai da
lijimą nori perimti krašto valdžia, kuri
pirmiausia gal aprūpinsianti ryžiais ka
Straipsnio autoriaus nuomone, senovės riuomenę, bet ne badaujančius gyventojus.
Graikijoje, kur buvo įsigalėjęs atvirumas
laivas nuomonės reiškimas, kaip tik
BREŽNEVO PAŽADAI
suklestėjo kultūra.
Atvažiavęs į Rytų Berlyną padėti at
„Tūkstantį metų trukusi viduramžių ty švęsti 30 m. sukakties, kai ta pusė Vokie
la“, toliau rašoma, „istorijoje paliko tuš tijos buvo susovietinta, Brežnevas pasakė
tumą, ir su kokia jėga prasiveržė su rene kalbą, kurioje pasisiūlė per metus iš R.
sansu mokslai, menai, visa kultūra! Paly Vokietijos atitraukti 20.000 karių ir 1.000
ginkime šiandien vykstantį gyvenimą lais tankų su sąlyga, jei V. Vokietija nebus
vuose ir totalitariniuose kraštuose. Mes apginkluota atominėmis raketomis. Tai
gi čia patys susilkaustome, vienas kitam
užčiaupdami burnas, net nekalčiausiuose
dalykuose įžiūrėdami įžeidimų, pasipikti
nimų ir 1.1. Sakysim, toks visus be išim
ties liečiąs lietuvybės klausimas. Tai nėra
koks atskirų asmenų ar kokios vienos or
DBLS Tarybos posėdžiai pastaraisiais
ganizacijos monopolis, bet visų susipratu metais tapo svarbiu įvykiu D. Britanijos
sių lietuvių. Tačiau kai vienur tasai lietu lietuvių gyvenime. Taryba, kurią sudaro
vybės reikalas, kuris turėtų eiti pirmuoju DBLS suvažiavimo išrinkti atstovai ir vi
punktu visokių sričių veiklos programo. sų D. Britanijoje esančių liet, organizaci
se, judinamas, yra atvejų, kad to punkto jų delegatai, susirenka kartą metuose ar
programose nėra, nors lietuvybės vardan dažniau ir apžvelgia nuveiktuosius darbus
statomi reikalavimai. Betgi priminus, kad, bei paruošia planus ateities veiklai.
norint ką nors gauti, reikia ir pačiam duo
1979 m. spalio 6 d. Manchesteryje įvyku
ti, tada pakyla alasas. O tai atsitinka kaip
sį
posėdį atidarė Tarybos pirm. E. Šova,
tik dėl to, kad bijomasi atvirai pasižiūrė
ti į save, lygiai kratomasi ir atviros nuo pasveikindamas 35 dalyvius, atvykusius
iš Anglijos, Škotijos ir Valijos. Išklausiu
monės tuo ar kitu adresu. Kaip toli gali
ma tokiu keliu nueiti ir ką atsiekti. To si kitus sveikinimus, Taryba pradėjo
kiame uždarume su laiku visi užtrokšime.“ svarstyti pranešimus bei pasiūlymus. Po
sėdyje kalbėjo DBLK Bendrijos pirm. P.
Pabaigai pasidžiaugiama, kad ,,Mūsų Popika, Šv. Cecilijos choro (Bellshill) va
Pastogė“ praveria kartais 'ventilius ir įlei dovas P. Dzidolikas, Bellshillio Lietuvių
džia srovelę gaivumo, nors dėl to jai esą Instituto atstovas J. Mickevičius, Skautų
priekaištaujama, net grasinama, kam Vadijos atst. J. Maislauskas, DBLS Nottdrumsčiama ramiai miegančiųjų ramybė. inghamo sk. pirm. K. Bivainis ir IV PLJ
Esą, baisu, kad vieną dieną ir jos venti kongreso atstovė O. Virbidkadtė.
Platesnius pranešimus padarė DBLS
liai gali būti užčiaupti.
Valdybos nariai: A. Vilčinskas apie IV
PLJ kongresą. R. Šova apie lituanistinę
veiklą, Z. Juras apie politinę veiklą ir J.
VLIKO RAŠTAI DĖL PABALTIEČIŲ
PASISAKYMŲ MASKVOJE
Alkis apie ryšius su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene.
Paibaltiečių
spaudos
konferencijoje
IV PLJ kongrese, 'kuris prasidėjo Angli
Maskvoje buvo pasmerkta' prieš 40 metų
Molotovo-Rilbbentropo pasirašytoji sutar. joje, dalyvavo 431 asmuo iš 13 valstybių.
Iš Britanijos buvo 20, iš kurių penki rink
tis.
VLIKo vadovybė pasiuntė „The New ti atstovai. Tai kongreso daliai išleista per
York Times“ dienraščiui naštą, įkuriame 40 tūkst. svarų. Pilna apyskaita netrukus
pareiškiamas viso pasaulio lietuvių soli bus paskelbta spaudoje, bet, kaip jau da
darumas su ta baltų konferencija, kuri bar atrodo, iš D. Britanijoje surinktų lėšų
reikalauja Pabaltijui laisvo apsisprendi D.B. Pagalbinis komitetas galėjo paremti
Britanijos jaunimo dalyvius, paskyręs tam
mo teisės.
Panašus raštas (buvo pasiųstas ir 35 reikalui 1300 svarų, ir P. Amerikos jauni
valstybių užsienio reikalų ministieriiams, mą — 400 svarų. Apie 1000 svarų liks D.
kurie pasirašė Helsinkio baigminį aktą. Britanijos jaunimo tolesnei veiklai. Kaip
Rašte prašoma palankių pareiškimų dėl tie pinigai bus naudojami, nutarta ap
svarstyti DBLS metiniame suvažiavime.
Pabaltijo.
Dabartinė lituanistinė veikla pradėta
priėš 5 metus. Per tą laiką suruošta ke
ATMINIMO LENTOS
letas jaunimo - skautų stovyklų ir trys
Kaune atidengtos memorialinės lentos seminarai. Pasėka — jaunimas pradėjo
prie tų namų, kuriuose kadaise yra gyve daugiau domėtis lietuviškais reikalais.
nę Vytauto Didžiojo universiteto profeso Skirstomi vadovėliai liet, kalbai mokytis.
riai Z. Žemaitis, A. Jucys, D. Budrys, J.
Balčikonis, M. Kaveckas ir P. Augustai- Netrukus bus sukviestas Liet. Sodyboje
jaunimo vadovų pasitarimas. Iškilo kont
tis.
Kadangi kauniškis universitetas turė roversinis klausimas, ar ruošti jaunimo
jęs žymių mokslininkų, 'kurių ne vienas ekskursijas į Lietuvą. Pasiūlyta ateityje
yra įrašęs „reikšmingą puslapį į Vilniaus ruošti metinius jaunimo sąskrydžius vie
universiteto istoriją“, tai tomis memoria toje dabartinių tradicinių Liet. Sodyboje,
linėmis lentomis pagerbtas jų atminimas kur jaunimas mažai lankosi.
Dėl politinės veiklos 'kalbėjo Z. Juras,
ryšium su vilniškio universiteto sukak
nušviesdamas lietuvių bendradarbiavimą
tim.

Pagal susitarimus, Berlynas yra demili
tarizuota zona. Bet švenčiant Rytų Vokie
tijos komunistinio režimo 30 m. sukaktį,
jame buvo suruoštas didžiulis karinis pa
radas. Sakoma, kad tuo norėta parodyti
būsiąs įrodymas, kad einama nuo žodžių Varšuvos pakto karinę galią ryšium su
prie darbų. Tačiau jei NATO nemažinsiąs JAV pasiūlymu aprūpinti Europą viduti
atominių ginklų, Varšuvos pakto kraštai nio nuotolio atominėmis raketomis.
turėsią irgi stiprinti savo saugumą.
POPIEŽIUS GRĮŽO
Vakariečiai Brežnevo siūlymą atitrauk
ti tankus laiko reikšmingu, bet ir tada
Minių lydimas, popiežius atliko sėkmin
šiaurės ir Vidurio Europoje Varšuvos pak gą kelionę į JAV, pamoksluose išsakyda
to pajėgos dar turėtų 19.500 tankų, o NA mas katalikų Bažnyčios nusistatymą dėl
TO iik 7.000.
abortų, skyrybų, kunigų atsisakymo iš ku
nigystės, moterų kunigų ir ikt.
SOVIETINĖS PAJĖGOS KURILŲ
Lankėsi taip pat ir Baltuosiuose rū
SALOSE
muose.
Baigiantis antrajam pasauliniam karui,
KAIP NATO NUSISTATYS DĖL
Sov. Sąjunga užėmė Japonijai priklausiu
RAKETŲ?
sias keturias Kurilų salas, į kurias pasku
tiniaisiais mėnesiais sutraukta daug ka
Brežnevo kalba su pažadu atitraukti iš
riuomenės. Ten esą apie 10.000 sovietinių Rytų Vokietijos karių ir tankų sukėlė kai
karių, tankų, sunkiosios artilerijos, prieš kurių Vakarų kraštų abejones, ar reikia
lėktuvinių raketų ir pulti tinkamų heli klausyti JAV-bių pasiūlymo apginkluoti
kopterių.
V. Europą atominėmis raketomis, 'kurios
Sov. Sąjunga atmetė kaip nepagrįstą karo atveju pasiektų Sov. Sąjungą.- Tas
Japonijos protestą.
abejones stiprina Brežnevo pažadas savo
Tarp Sov. Sąjungos ir Japonijos įtem. raketinius įrengimus atitraukti gilyn į
pimas padidėjo, kai ji praeitais metais pa kraštą.
sirašė sutartį su Kinija. Tardamasi dėl su
Vokietijos kancleris Brežnevo pasiūly
tarties su Sov. Sąjungai, Japonija statė es mus laikąs pozityviais. Vok^ieuja iŠ viso
minę sąlygą, kad jai būtų grąžintos sa delsė sutikti priimti amerikiečįj raketas,
los, dėl to ir nebuvo susitarta.
sakydama, kad ir kiti Europos kraštai tu
rėtų jų prisiimti, nes kitaip į ją būtų nu
SOV. SĄJUNGAI DUONA,
kreipti sovietiniai naikinamieji ginklai la
KINIJAI GINKLAI
biau negu kur 'kitur.
Nors kai kurie kongreso nariai siūlo
panaudoti grūdų pardavimą paspausti
SKUBUS NATO REAGAVIMAS
Sov. Sąjungai derybose dėl jos karinių
Po Brežnevo kalbos Briuselyje buvo su
dalinių Kuboje, bet JAV 'administracija
atmetė tokią priemonę. Kitais metais nusi sirinkę NATO sąjungai priklausiančių 15
statyta parduoti Sov. Sąjungai ne mažiau kraštų ambasadoriai ir pasisakė, kad ne
gali būti sustabdytas ginklavimaisis, kol
kaip 25 mil. tonų grūdų.
Tačiau kol kas nebus leidžiama išvežti Varšuvos pakto pusėj yra persvara.
Tačiau Danija ir Norvegija jau atsisakė
kompiuterio, kuris JAV buvo pagamintas
priimti atomines raketas, pasipriešinimas
pagal Sov. Sąjungos užsakymą.
Savo ruožtu JAV krašto apsaugos mi- dėl jų didėja Belgijoje ir Olandijoje. Su
tinka priimti Britanija, nelabai norom
Vokietija, gal ir Italija.

DBLS TARYBOS DARBAI
su kitų tautų egzilais įvairiose organiza
cijose, kurių veikliausia yra — European
Liaison Group.
Apie naujai įsteigtąjį Tautinės Paramos
Fondą paaiškino dr. S. Kuzminskas. Fon
do tikslas — teikti pagalbą politiniams ka
liniams ir jų šeimoms, šelpti liet, mokslei
vius bei studentus Lenkijoje. Per pir
muosius 3 mėnesius fondas surinko apie
tūkstantį svarų. Prašoma, kadi Tautos
šventės minėjimų proga aukos būtų ren
kamos Tautinės Paramos Fondui. Tiki
masi rasti rėmėjų kiekviename DBLS
skyriuje. Klubai taip pat prašomi siųsti
aukas. Pavasarį bus sukviestas Fondo na
rių susirinkimas.
Taryba, išklausiusi DBLS-pirm. J. Alkio
pranešimą apie 'santykius su PLB, priėmė
šitokią rezoliuciją: ,,Mes, DBLS Tarybos
posėdžio dalyviai, apsvarstę D. Britanijos
lietuvių visuomeninę veiklą ir DBL Są
jungos ryšius su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, įgaliojame DBLS Val
dybą atstovauti D. Britanijos lietuviams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje ir kvie
čiame visas D. Britanijos lietuvių organi
zacijas vieningai remti DBLS Valdybos,
Tarybos ir kitų padalinių darbus.“ Nutar
ta šią rezoliuciją pasiųsti PLB Valdybai
Čikagoje.
Tarybos prezidiumo iniciatyva buvo
pradėti tyrinėjimai dėl tikslingumo įsteig
ti Vid. Anglijoje, naują kultūrinės veiklos
centrą, nuperkant tam tikslui nuosavybę.
Šiuo klausimu kilo gyvos diskusijos, vie
niems pasisakius, kad tas planas reikalau
ja finansinės rizikos, lietuviai neįstengtų
centro išlaikyti, kitiems gi pasisakius prie
šingai, kad toks centras yra būtinas, nes
be jo lietuvių veikla Vid. Anglijoje pa
smerkta išnykti. Dauguma balsų Taryba
priėmė tokią’ rekomendaciją:
„Raginti DBLS Centro Valdybą dėti pa
stangas įsigyti visuomeninės ir kultūrinės
veiklos centrą Vidurinėje Anglijoje.“
Suvažiavimo dalyviai buvo atsiklausti
pasisa'kyti dėl plano leisti ,,Europos Lie
tuvį“ dvisavaitiniu, laikraščiu. Beveik vi
si dalyviai stipriai pasisakė, kad „E.L.“
turi pasirodyti kas savaitė. Jei nustosime
savo spaudos, tai visa kita veikla bus be
reikšmė.
Taryba pagerbė neseniai mirusį ilgame
tį DBLS Tarybos pirmininką Viktorą Ignaitį, padėkojo Manchesterio klubo šeimi
ninkams už gražų priėmimą ir baigė dar
bingą posėdį Tautos Himnu.
aVč

ITALAI NENORI DIRBTI

Pagal oficialius duomenis, Italija turi
1.800.000 bedarbių, kurių daugumą suda
ro jaunesni kaip 29 m. amžiaus ir apie pu
sė jų esanti baigusi aukštuosius mokslus.
Bet esą taip pat 'apie 2 mil. laisvų dar
bo vietų, kurių bedarbiai neskuba užimti.
Esą apie 60.000 vietų virėjų padėjėjams,
20.000 kepėjams, pagrindinis atlyginimas

,,KOMUNISTAS“ PUOLA LIETUVOS
R. K. BAŽNYČIOS VEIKLĄ

„Lietuvos katalikų 'bažnyčia... įieško vis
efektyvesnių priemonių ibei metodų ,,pri
siderinti prie pasikeitusių socialinių są
lygų stiprinti savo įtaką tikinčiųjų žmo
nių masei“, rašo filosofijos mokslų kan
didatas S. Kraujelis „Komunisto“ (1979,
Nr. 4) žurnale. „Religinės organizacijos
vis didesnį dėmesį pradėjo skirti mažai
arba visai su religija nesusi justams, bet
tarybinėje visuomenėje labai aktualioms
problemoms, kaip... socialinės pažangos,
taikos išsaugojimo, dorovinio tobulėjimo,
liaudies kultūros, nacionalinių santykių
ir kt... Teologai, kulto tarnai stengiasi
pavaizduoti katalikų religiją ir bažnyčią
kaip lemiamą lietuvių nacionalinės kul.
tūros, tautinių 'tradicijų, aukštos dorovės
saugotoją itr puoselėtoją ir tokiu būdu su
sieti religines pažiūras su pažangiais vi
suomeniniais idealais“.

„ši dvasininkų veikla“, pabrėžia Krau
jelis, „beveik visuomet įgaunia ryškų na
cionalistinį ir antitarybini pobūdį. Lietu
vos katalikų bažnyčios dvasininkams šio.
je srityje aktyviai talkininkauja lietuvių
emigracijos 'buržuazinių nacionalistų ir
klerikalų grupuotės. Po religijos Skraiste
jos plačiai varo 'antikomunistinių jėgų
vairuojamą antitarybinę
propagandą^
stengdamiesi iš vidaus pakursti Tarybų'
Lietuvos darbo žmonių pasitikėjimą
TSKP politika, ypač nacionalinių santy
kių sferoje ir tuo pačiu apsunkinti lietu
vių tautos žengimą kartu su daugianacio
naline tarybine liaudimi į komunizmą“.

Kraujeliui ypač nepatinka Vatikano
radijas, 'kuris ,„teikia paslaugas lietuvių
emigrantinei reakcijai vykdant šį nešva
rų imperializmo strategų darbą prieš ta
rybinę liaudį..., šmeiždamas ir išknaipy.
damas Tarybų Lietuvos... tikrovę, siekta
sukelti tikinčiųjų nepasitikėjimą tarybine
santvarka ir religiniu pagrindu, sukelti
prieš ją politinę opoziciją“.
(ELTA)
DAR DVI „KRONIKOS“ ANGLŲ KALBA

Romos Katalikų kunigų sąjunga Ame
rikoje jau i'šeido atskiromis knygutėmis
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
Nr. 33 ir Nr. 34.
Abi jas i angų kalbą yna vertųsi Vita
Matusaitis.

Soptijnios DIENOS
— Neoficialus Kinijos jaunimo žurna
las „Tyrinėjimai“ raišo, kad liepos mėn.
ITainano saloje buvo didžiulės riaušės, ko
vojo tarp savęs dvi grupės, 7.000 ir 10.000,
valdžios šalininkai ir tie, kurie tebegarbi
na ipo Mac Cetungo minties kalėjiman už
darytuosius 4 buvusius vadus, kovos lau
ke liko apie 300 žuvusių ar sužeistų, o
tvarką atstatė atsiųstos 2 divizijos kariuo
menės.
—• Ligi šiol vyravo nuomonė, kad karo
metu Vokietijos mažumas (žydus ir kt.)
ir liberalesnę inteligentiją naikino SS da
liniai, o armija niekur nebuvo į tokius da
lykus įvelta ar net priešinosi tokiam nai
kinimui, o 'dabar Christiano Streito kny
goje ,Keine Kameraden“ ir pagal ją pa
statytame filme viskas 'kitaip nušviečia
ma: Wehrmachtas išžudęs 580.000 'belais
vių ir 2,7 mil. badu išmarinęs ir šaudęs
„radikalus“.
— Jau daugiau kaip 10 mėnesių, kai
dėl darbininkų streikų nustojo ėję didieji
britų laikraščiai ,,The Times“, „The Sun
day Times“ ir tos leidyklos leistieji keli
smulkesni, vis tariamasi ir nepajėgiama
susitarti, ir dabar jau pradedama spėlioti,
kad gal nebebus galima pradėti iš naujo,
nes kai kurios profesinės sąjungos nesu
kalbamos, o nuostolių leidėjai turi apie
2 mil. svarų kas mėnuo.
— Į Everestą įkopė 50 m. anlžiaus vokie
tis dr. Gerhard Schmatz, seniausias ži
nomas alpinistas.
— Laikinai einąs pareigas Indijos ministeris pirmininkas Charan Singh atsi
prašė savo finansų ministerį Hemwatj Bahuguną, kurį buvo pakaltinęs KGB agen
tu.
— Paskutinėmis savaitėmis į Honkongą,
britų koloniją, kasdien vidutiniškai atke

liauja apie 180 nelegalių imigrantų.
— Čekų dramaturgas Pavel Kohout bu
vo metams išleistas į Austriją, o kai grį
žo, tai su pasieniečiais prasiginčijo 8 va
landas ir vistiek nebuvo įsileistas į Čekos
lovakiją.
i
— Vakarų Vokietijoje medis užgriuvo
ant danų ekskursantų autobuso, 4 žmonės
žuvo, 14 sužeista.
—Norėdamas parodyti Kubai gerą JAV
valią, prieš metus prez. Carteris buvo už
draudęs ties jos teritorija skraidyti žval
gybiniams lėktuvams, bet dabar tie skrai
dūnai vėl pradėti ties tuo rajonu, kur lai
koma 3.000 sovietinių karių įgula.
— Britai paleido iš kalėjimo Davidą
Binghamą, kuris 1972 m. buvo nuteistas
21 m. kalėti už karinių paslapčių parda
vinėjimą Sov. Sąjungai.
— Pasigrobęs įkaitę ir užsibarikadavęs
didelio pastato šešioliktame aukšte, gink
luotas banditas San Franciske apie parą
nuolat šaudė pro langus, reikalaudamas
milijono dolerių ir dar kitokių dalykų,
bet policija sugriebė jį, kai pavargęs už
migo
— Ministerės pirmininkės Thatcher pa
kviestas, spalio 29 d. — lapkričio 3 d. Bri
tanijoje viešės Kinijos komunistų partijos
pirmininkas Hua.
— Kinijos žinių agentūra tvirtina, kad
pasitarimai Maskvoje dėl santykių page
rinimo nejuda aš vietos, nes Maskva dar
vis tebelaikanti save kinų tautos instruk
torium.
— Afganistano sukilėliai Pakita provin
cijoje porą mėnesių kovojo dėl Gardez
miesto, kurį gynė apie 6.000 vyriausybės
karių, pagaliau pirmiausia užėmė kalėji
mą ir išlaisvino 750 kalinių (rytinėse kraš
to provincijose esą apie 100.000 sukilėlių).
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je“.
„Ramaus būdo, 'bet visą taiką žvalus,
draugiškas ir įvairių sumanymų kupinas,
A. Bučys kuria poeziją, plaukiančią lais
va kompozicija“.

Prof. Antanas Žvironas
Spalio 6 d. suėjo 25 metai, 'kai Lietu vinimo Komiteto veiklą. . Jis buvo slapto
voje mirė pasižymėjęs Lietuvos moksli pogrindžio komiteto pirmininku Vilniuje.
ninkas ir visuomenės veikėjas, Vilniaus Kaip ir kiti Lietuvoje likę politinių parti
universiteto profesorius Antanas Žviro jų pagrindiniai veikėjai, prof. A. Žviro
nas. Š. m. spalio 30 d. jis (būtų šventęs sa. nas buvo 1945 m. pradžioje sovietų sau
vo amžiaus 80 metų sukaktį.
gumo organų suimtas, tardytas ir nuteis
Gimęs 1899. X. 30 Užpaliuose, Utenos tas. Turėjo pereiti per sovietinių kalėjimų
aips., A. Žvironas prieš I pasaulinį karą bei Sibiro darbo stovyklų pragarą.
pradėjo mokytis Vilniaus gimnazijoje.
1945 m. vasario 10 d. prof. A. Žvironas
Per karą įbuvo pasitraukęs į Rusiją, kur buvo nuteistas 25 metams darbo stovyk.
'baigė 'vidurinį mokslą ir buvo pradėjęs los. Jis buvo ištremtas į užpoliarinę Abez
studijuoti Tomsko 'technologijos institute. stovyklą Vorkutoje, kur buvo laikomi
1921 m. grįžęs Lietuvon, 'baigė karo mo tūkstančiai lietuvių ūkininkų, jaunuolių
kyklą ir kelerius metus 'tarnavo artileri ir studentų įkartu su Pabaltijo ir sateliti
jos karininku, drauge
studijuodamas nių 'kraštų inteligentija. Visi jie buvo
Kauno universitete. 1927 m. baigė miate- žiauri ausiu būdu persekiojami ir verčia
matilkos-gamtos fakultetą. Gavęs valdžios mi dirbti nežmoniškose sąlygose. Prof. A.
stipendiją, 1931 m. išvyko tolimesnių fi Žvironas, neatsižvelgiant į jo sveikatą,
zikos studijų Šveicarijon,, Zuericho uni ten buvo priverstas dirbti prie anglių pa
versitetan. Gavęs daktaro laipsnį, grįžo j krovimo ir iškrovimo. Ten jis susirgo
Vytauto Didžiojo universitetą, kur docen. džiova ir inkstų liga.
tavo matematikos-gamtos fakultete. Kar
Praradęs sveikatą, prof. A. Žvironas
tu su šiuo fakultetu 1939 m. persikėlė į grįžo iš Vorkutos 1954 m. liepos 10 d. Mi
Vilniaus universitetą, kur 1940 m. buvo rė 1954. X. 6 Vilniuje. Palaidotas Užpa
pakeltas profesorium.
liuose.
1941 m. birželio 24 d. vokiečių kariuo
J. V.
menei užėmus Vilnių, 'universitetas grįžo
prie senos tvarkos, buvusios prieš sovietizavimą. Vilniaus universitetas pradėjo LKB KRONIKŲ LEIDĖJAI KVIEČIA Į
dirbti pagal ankstesnį Vytauto Didžiojo
TALKĄ
universiteto statutą dr paskutinį regulamiLietuvos tikintieji nuo 1972 m. pradėjo
ną. Bet neilgam. Universitete pradėjo
lankytis nacių pareigūnai, kurie norėjo už rezistencinę kovą, leisdami pogrindžio
daryti kai kuriuos fakultetus ir nukreip laikraštį — LKB Kroniką, kurioje tikrais
ti universiteto darbą Reichui naudinga faktais skelbia pasauliui apie katalikų
kryptimi. Profesoriams teko slapta nuo Bažnyčios priespaudą, tikinčiųjų perse
okupacinių įstaigų priimti į universitetą kiojimą, mokinių terorizavimą, teismus
studentus, dažniai skaitant jiems paskai ir kunigams skirtas kalėjimo bausmes.
tas ir juos egzaminuojant savo privačiuo Šių kronikų dėka visas vakarų pasaulis
se butuose. Prof. A. Žvironas, kaip ir ki pamatė tikrąjį sovietinės valdžios religi
ti, stengėsi 'apsaugoti Lietuvos jaunimą jos persekiojimo vaizdą ir nebetiki komu
nuo kairinės prievolės vokiečių daliniuo nistine melo propaganda apie religines
se ar nuo darbų Vokietijos karo pramo laisves. Šios LKB (kronikos, išverstos į
nėje. Nepaisant įvairių kliūčių, darbas svetimas kalbas, -sklinda po visą pasaulį
universitete nenutrūko net ir tada, kai ofi ir garsina Lietuvos vardą bed mūsų pa.
vergtųjų brolių kančias.
cialiai Vilniaus universitetas buvo užda
Kronikų vertimo, spausdinimo ir plati
rytas. 1944 m. ibirželio-liepos mėnesiais,
kad Raudonoji armija artėjo prie Vil nimo darbą 'turi atlikti išeivijos lietuviai.
niaus, daugelis Vilniaus
universiteto Tam yna reikalinga daug lėšų, darbo ir
mokslinio personalo pasitraukė į Vaka visokių rūpesčių. JAV-bėse veikia Lietu
rus, bet prof. A. Žvironas liko Lietuvoje. vos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti
1944-45 metais protf. A. Žvironas dirbo sąjunga, 'kuri deda visas pastangas pa
Vilniaus universitete fizikos-matematikos skleisti LKjEl kronikas visame pasaulyje,
fakulteto dekanu ir 'bendrosios fizikos ka išvertus jas į įvairias kalbas. Pirmoje ei
tedros vedėju. Jis dėstė bendrąją fiziką, lėje yra surinktos ir jau išleistos kroni.
teorinę mechaniką, fizikos istoriją ir to. kos keturiuose tomuose lietuvių kalba, o
netrukus pasirodys ir penktasis, naujai
būtino mokomąsias laboratorijas.
Be 'akademinio darbo universitete, prof. paruoštas, tomas. Be to, spaudoje yra ir
A. Žvironas nuo 1936 iki 1940 m. redaga pirmasis tomas ispanų, anglų ir prancūzų
vo gamtos mokslų žurnalą „Gamta“, pa kalbomis, šių keturių knygų išleidimas
rašė mokslinių darbų. Kaip visuomeni pareikalavo daug lėšų, o pati sąjunga jų
ninkas, jis -dirbo Lietuvos Socialdemokra tiek neturi. Reikalinga škuibi ir efektinga
tų partijoje ir 'bendradarbiavo socialde visų geros valios tautiečių parama. Mūsų
mokratų spaudoje. Vartojo A. Smėliūno prisidėjimais įgalina LKB Kronikoms
Leisti sąjungą paskleisti LKB kronikas
slapyvardį. Išvertė iš vokiečių kalbos O.
visame vakarų pasaulyje ir tuo pačiu su
Baueri o veikalą ,,Socialdemokratija, re
stiprina kovojančios lietuvių tautos mora
ligija ir bažnyčia“ 1931 m. Prisidėjo prie
lę. Jie nebesijaus nelygioje kovoje palik
LSDP programos (1931 m.) paruošimo.
ti vieni, bet žinos, kad už jų reikalus ko
Kaip sako prof. S. Kairys, „Antanas bu.
voja ir lailsvojo pasaulio lietuviai.
vo nuolširdus idėjos draugas ir ilgų metų
Kas norėtų susisiekti su minėta organi
bendradarbis partijos gretose. Tai žmo zacija, jos adresas yra toks:
gus, visą save atidavęs darbo žmonių rei
LKB Kronikoms Leisti sąjunga 6825 S.
kalui, nuoširdžiai mylėjęs Lietuvą ir jos
Tatoan Ave. Chicago, Ill. 60629.
žmones, nežinojęs kompromisų su savim,
aukšto intelekto asmenybė... Tai retai
humaniško būdo ir žmonėms šiltos šir
PRAŠO AUKŲ POETO
dies lastriuo, tylus ir kuklus darbininkas.“
B. BRAZDŽIONIO FILMUI
(„Tau, Lietuva“ 8 psl.).
Kun. A. Kezio vadovaujamas Lietuvių
žinodama nacių kėslus, LSDP vadovy
bė vokiečių okupacijos metu pradėjo sa Foto Archyvas nori filme įamžinti poeto
vo veiklą, prisidengusi Naujosios Lietu B. Brazdžionio 'gyvenimą, vietą ir būdą,
vos organizacijos vardu, paskelbė savo jo minčių ir kūrybos pasaulį.
Tam darbui reikalingos ir aukos, o
politines gaires. Pogrindyje buvo leidžia,
ma ,,Naujoji Lietuva“ ir ,,'Lietuvos Ke joms siųsti yra toks 'adresas:
lias“. Prof. A. Žvironas buvo vienas iš
Mr. A. Adomėnas, 841-6-St., Apt. A.
pirmųjų, kurie įsijungė į Lietuvos Išlais Santa Monika, Calif. 90403, USA.

,.DRAUGUI“ 70 METŲ

-PASAULYJE

NAUJA PLJS VALDYBA

Naujai išrinktąją Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos valdybą sudaro pirm.
Gintaras
Aukštuolis,
vicepirmininkiai
Emilija Sakadolskienė ir Saulius Čyvas,
nariai — -Milda Kupcikevičiūtė ir Linas
Rimkus.
ši valdyba pasikvies dar kelis narius.
V PLJ 'kongresas įvyks JAV 1983 m.
vasarą.
NORIU GYVENTI IR MIRTI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS PILIEČIU

JAV gyvenanti žurnalistė A. (Elalašaitienė, aplankiusi Lietuvos diplomatą dr.
Albertą Gerutį Berne, Šveicarijoje, ,,Tė
viškės žiburiuose“ rašo, kaip jis atsakė,
į klausimą dėl savo gyvenimo, kai buvo
netekta diplomatinio statuso. O jis atsa
kė:
„Kai buvau siunčiamas į Berną min.
Lozoraičio, mano paskyrimas tebuvo dve
jiems metams. O dabar 42 metai, ir aš vis
dar čia...“
„Ponia, aš esu profesionalas lietuvis.
Mano specialybė — finansų teisė įgalino
mane pragyventi. Dabar jau esu išėjęs į
pensiją, kurią ištarnavau, gaudamas pa
čią aukščiausią kategoriją, kokią galima
gauti Šveicarijoje. Gyvenu tik Lietuvos

Turgavietė .pilna vežimų, žmonės, su
stoję ant šaligatvių, kartais net važiuo
jamą gatvės dalį užtvenkia. Kalėdas ir
Naujuosius Metus atšventins, nėra ūpo
tuoj pat į darbą mestis, iš įpratimo norisi
dar ilgiau patinginiauti, o ir to darbo ne
(kažin kiek per žiemą, tai ir važiuoja visi
į turgų, reikia kam ar nereikia. Karčemos
pilnos prisigrūdusios, o kai snigti pradė
jo, tai 'ir Šauklys savo sandėlininkus į
karčemą nusivedė, negi vesi derybas ap
snigtas lauke.
Girkšnoja jie prie stalo susėdę, lauke
pradėtos .derybos kaip nutrūko, tai dabar
kalba nesiriša. Žvalgosi jie po karčemą,
žiūri, kas pažįstamų karčemoj yra. Vieną
išbaigus, Lankutis kitą pašaukė. Šiaip jis
negreitas įšaukti, o ir iš viso į karčemą
vieną ar du kartu per metus užeina, bet
šiandien jau kais kita, šiandien 'Lankutis
geria su Šaukliu, 'tegul mato ir stebisi jo
kaimo ūkininkai, kaip jis, va, šalia šauk
lio sėdi, petys petį liečia, sveiks, į sveika
tą kaip lygus su lygiu. O Šauklio ūkis ne
šiaip sau ūkis, o beveik dvaras. Du tokiu
sudėtum kaiįp Sudimto, to, kuris akis iš.
vertęs į juos dabar spokso, ir tai Šauklio
būtų didesnis. Po to ir Kurklys atsikėlęs
nuėjo atnešti, taip bus tvanka, tegul ūki
ninkai pirma stato, tada ir jis savo dalį
pridės. Nors koks -ten iš Lankučio ūkinin
kas, jis pas šauklį bernaudavo! Keli hek.
tarai žemės, bet vis dėlto ant savo žemės

įpragyvenaį nereikia ipo visas pašvietęs
darbo ieškoti.
Vienudiu prie stalo pasilikusiu, šauklys
su Lankučiu dabar Kurklio meistrystę ap
taria.
— Mano 'ir ratai ir rogės jo dirbti, —
nuoširdžiai 'pasakoja Lankutis. — Kaimy
nystėje gyvenant, dažniai tai šį, 'tai 'tą man
padirba, nebrangininlkas ir gerai viską
padirba.
Grįžo Kurklys su degtine, ir Šauklys jį
klausia:
— Tai kaip, ateisi pas mane? Darbo už
teks iki Velykų.
Kviesk bet kokį amatininką, visada jis
tau pasakys, kad dabar laibai užimtas, te.
gul ūkininkas kiek palaukia, kol jis pa
baigs, ką dabar dirbti yra pradėjęs. Tai
negi Kurklys ims taip tiesiai ir prižadės
tuojau pat? Pagalvojo, atsikosėjo ir sako:
— Darbų būtų ir savame kaime, bet te
gul jie palaukia. Atvažiuok rytoj.
Taip jie ir išsiskyrė, o kadangi snigti
buvo nustoję, tai ir nuklampojo 'tiesiai
per purų sniegą prie savų veizimų.
Išmėtė Lankutis iš rogių rankomis
sniegą, apvertė sėdynę, nuėmė nuo arklio
dekį, ir, susėdę abudu su Kurkliu į roges,
išvažiavo namo.
Saulė jau netoli laidos, šviečia į šviežią
sniegą, baltas visas pasaulis, kiek tik gali
užmatyti. Sniegas lygiai ant kelio nugu
lęs, ne taip, kaip kada su vėju sninga:
vienur plikas kelias, kitur vėpūtai supus

Tuomet D. L. kunigaikštis Zigmantas Se
nasis sudarė komisiją ir jai pavedė su
rinkti ir sutvarkyti visus įstatymus. Po
kelių sunkaus darbo metų ši komisija ir
parengė įstatymų rinkinį — Lietuvos sta.
tūtą. Jį priėmė Vilniaus seimais ir patvir
tino D.L. kunigaikštis.

Pirmasis statutas buvo suskirstytas į
13 skyrių ir turėjo 243 straipsnius. Jis nu
statė visą valstybės vidaus gyvenimo tvar
ką, kunigailkščio teises, turtų paveldėjimą,
karinę prievolę, valdininkų ir piliečių
teises ir prievoles, vedybas, bausmes už
įvairius nusikaltimus ir kt. Tai yra dide
lis tų laikų palikimas, kuriuo mes ir šian
dieną galime pasididžiuoti, nes jis buvo
paruoštas dar tuomet, kai mūsų kaimynai
lenkai ir rusai tokio sutvarkyto įstatymų
rinkinio neturėjo. O jo tobulumą ir prak
V. Mykolaitis-Putinas tišką vertę parodo ir tai, kad jis buvo
naudojamas labai ilgą laiką. Kai carinė
Rusija pavergė Lietuvą, tai krašte buvo
SPALIS
įvesti rusų įstatymai. Tačiau į tuo laiku
naujai sudarytąjį įstatymų rinkinį buvo
Tavo paletėj visokį dažai.
paimta daug Lietuvos statuto straipsnių.
Liepas ir beržus prie kelio,
Visi statutai parašyti gudų kalba, bet jų
Klevus ir kaštanus pakiemiais
dvasia yra grynai lietuviška. Tą savybę
Geltonai, rudai ir raudonai paišai,
parodo daugelis jame įdėtų įstatymų, ku
O dangui nesigaili pilko
rie buvo paimti iš lietuvių papročių ir jų
Su mėlynom properšam
paprasto gyvenimo teisinių normų. Tad da
Ir šitais lengvais debesėliais
lis jų pateko į rusų teisės rinkinį. Be to,
Iš balzgano šilko.
statutuose yra palikta ir senoviškų lietu
Pro juos į pakalnės šešėlius antai
viškų žodžių, pvz.: dailida — dailidė, myDar spindulius saulės
to — muitas, diaklo — duoklė, kopnyi
Kur-ne-kur barstai.
sud kuopos teismas ir kt. Tai parodo, kad
Dėkoju tau, spali,
valstybės administratoriais buvo lietuviai,
Už tuos stebuklingus dažus,
Kad, baigiantis mano šių metų kelionei, kurio, įvairius valstybės kraštus valdyda
mi, vartojo daug lietuviškų terminų. Vė
Palydi mane i tamsą ir šalti,
liau tie žodžiai prigijo ir pateko į Lietu
Šviesiai nusiteikęs
vos statutą.
V. Vytenietis
Ir toks gražus!

Pranas Milašius tyti. Bus lygus geras

Trumpalaikis Barės atšvaitas

bylos reikalui. Nors Šveicarijos pilietybę
nėra lengva gauti, aš turėjau daugelį pro
gų. Tačiau noriu gyventi ir mirti nepriklausamos Lietuvos respublikos piliečiu.
Mano diplomatinis pasas yra Šveicarijos
policijoje neribotam laikui. Iš diplomatų
MIRĖ PLK. R. LIORMANAS
sąrašo mane išbraukė 1946 m„ kai dr. J.
šaulys buvo pakviestas pas Bundesrato
Rochesteryje (JAV) liepos 9 d. mirė 86
protokolų šefą, kuris jam su 'apgailesta m. pik. Raimundas Liorm'anas, tavęs
vimu pranešė, kad pagal Bundesrato nu Klaipėdos krašto komendantas.
tarimą 1946 m. lapkričio 16 d. likviduoja
Vokiečiams Okupavus Lietuvą, buvo
mos Pabaltijo pasiuntinybės“.
areštuotas ir 'kartinamas, kad, būdamas
komendantu, Klaipėdos krašte kovojęs
MIRĖ E. LAUČIENĖ
prieš vokiškumą.
Floridoje (JAV), eidama 79 metus, mi.
JERONIMO CICĖNO SUKAKTIS
rė Elzbieta Laučienė, jau 'seniau mirusio
JAV įgyvenantis rašytojas, žurnalistas,
poeto, dramaturgo ir žurnalisto Stasio
visuomenininkas, lietuvis patriotas Jero
Lauciaus našlė.
Po Ikaro su 'šeima Laučiai yra įgyvenę nimas Cicėnas liepos 24 d. atšventė 70
metų 'amžiaus sukaktį.
Notltinghaime ir Londone.
Jubiliatas, be kitų knygų, yra parašęs
stambų veikalą „Vilnius tarp audrų“, ,ku
APIE ANICETĄ BUČĮ IR JO POEZIJĄ ris yna vientisinis kaltinamasis aktas už
lenkų daromas
lietuviams
kruvinas
J. Kuzmickis, ,,Tėviškės žiburiuose“ skriaudas“, kaip „Naujienose“ rašo nepa.
recenzuodamas Aniceto Bučio ,.Eilėraš ilstantis žurnalistas J. Pr. (Juozas Pronsčius“, be kita ko, ir taip rašo:
kus).
,,D. Britanijoje, o ypač Bradforde, visi
„Naujienose“ eilę metų ėjo J. Cicėno
žino Anicetą Bučį: jis veiklus DELS na savaitinė skiltis „Dienos skeveldros“, ku
rys, nekartą rinktas į tarybą ar revizijos rios ypač buvo taikomos ,įbroliams“ prikomisiją, 'patyręs ,.,Vyčio“ klubo narys, siimetusiems lenkų vijurkams, o 'jo žodis
aktyviai besireiškiąs kultūrinėje velkio. jiems buvęs, kaip švirkštas tarakonams.

Lietuvos statuto sukaktis
Lietuvos statutas yra Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės įstatymij rinkinys.
Pirmoji jo laida išleista 1529 m„ kuriai
šiemet sukanka 450 metų. Vėliau dar buvo
išleista to statuto dvi pataisytos ir papil
dytos laidos (1566 ir 1588 m.). Tai labai
svarbus teisynas. Jis liudija, kad mūsų
protėvių sud'arytoji valstybė ne tik gar
sėjo savo išorine galybe, bet buvo ii’ tei
siškai sutvarkiusi savo vidaus gyvenimą.
Ligi paskelbiant statutą Lietuvoje vado
vautasi nerašyta paprotine teise. O kai
kurios sritys ir miestai tvarkėsi atskirais
įstatymais, kuriuos paskelbdavo D. Lietu
vos kunigaikštis. Ilgainiui tų atskirų įsta
tymų prisirinko labai daug, ir jais labai
sunku buvo naudotis. Tai gyventojai la
bai pasigedo rašytinės teisės kodekso.

keliais, nepramuš
drelingių. Šimelis, -per dieną lauke šalęs,
dabar su nonų namų link ristele dribnoja.
Lankutis raižo botagu pakelės sniegą, bo
tago žymės bus sniege, kol jas vėjas už
pustys arba naujas 'sniegas užkris.
— Jau šešėrių metų, — pasakoja Lan.
kutis Kurkliui .apie savo sūnų, — protin
gas labai vaikas, dabar jis 'tikrai žiūri pro
langą ir laukia manęs 'parvažiuojant.
Ir taip nuo pirmojo iki trečiojo, kurs
dar vystykluose tebėra, visi jo vaikai
sveiki, gražūs, protingi, apie kiekvieną iš
jų yra ką papasakoti, jei tik klausytoją
gausi. Ir klausosi Kurklys, papiroso dū
mą patraukdamas, pro lūpų kampą iį snie
gą nusispiaudamias. O pats neturi ką pa
pasakoti, namo sugrįžus nieks prie jo ne
pribėgs, neprašys, kad pakeltų, apkabinęs
neprisiglaus prie nušalusio žando.
Troboje tylu, girdisi tik kalvarato dūz
gimas. Kurklys valgo, Kurkiienė verpia,
abudu savas mintis įsigalvoję, lyg jis tik
vienas ar ji viena troboje būtų. Klausė
Agate, ar dlaiug žmonių turguje tavo, ar
sutiko ką pažįstamą. Kurklys pasakė ke.
lėtą žodžių, taip kalba ir pasibaigė. Pa
baigė Kurklys valgyti, 'sėdi užstalėje ir
rūko, stebi, kaip dūmai palubėje sklaido
si. Paskui, lyg atsiminęs, sako:
— Važiuoju i Užulmus. šauklys rytoj
atvažiuoja išsivežti.
— Viešpatie, tiek toli! — sako Kurklienė. Jos balse jausti baimė ir rūpestis.
— Kur darbo gauni, ten ir turi važiuo
ti, — sako Kurklys. — Darbas pas tave
neatvažiuos.
Šauklys atvažiavo kitą dieną apie pietų

1909 m. Wilkes Barre miestelyje buvo '
išleistas pirmas naujasis katalikų savait
raštis „Draugas“. 1916 m. „Draugas“ per
siorganizavo į dienraštį ir pasidarė pla
čiausiai Skaitomu laisvajame pasaulyje.
Taigi Čikagoje dabar marijonų leidžia
mas dienraštis „Draugas“, jau 'sulaukęs
70 metų amžiaus, tebėra tvirtas ir šian
dien.

laiką. Įkėlė juodu į roges varstotą, dėžę
su meistrystės įrankiais, jau buvo gatavi
važiuoti, laukė tik, kol arkliai paės, o to
kią ilgą kelionę atlikus, reikia • arkliams
gerą valandą pailsėti leisti. Agate padėjo
pietus ant stalo. Kurklys būtų ir užmir
šęs apie pietus, taip jį traukia iš mamų.
Pagaliau papietavę, pailsinę arklius, juo.
du ir išvažiavo, rogėse susigūžusiu, nuga
ras .į įrankių dėžę atsikolusiu, Agatei, pro
langą žiūrinčiai, nė ranka nepamojavu
siu.
Kai privažiavo Šauklio sodybą, jau se
niai buvo sutemę. Sunešė jie varstotą ir
įrankius į troibą, 'pavakarieniavo ir nuėjo
miegoti, per vėlu jiam buvo darbą planuo
ti. O kiltą rytą šauklys aprodė Kurkliui
medžiagą, sutarė, ką iš ko daryti, susine
šė lentas 'iš pastogių į trobą, ir Kurklys
įsitraukė į darbą. O darbo daug, didelia
me ūkyje visa ko reikia, reikia naujų da.
lykų, įteikia ir senus sutaisyti, meistro so
dyboje, matyt, seniai nebūta, užteks
Kurkliui darbo iki Velykų. Troboje ■ jis
vienas pats, niekas po kojomis nesiimaišo, krosnis prikūrenta, troba įšilta, nė
juste jis besidarbuodamas nepajuto, kaip
pietų laikas atėjo, net nustebo, kai mer
gaitė, duris pradariusi, j'į pietų pašaukė.
Gausi šauklio šeimyna apsėdo apie sta
lą. Visi jau suaugę, galės Kurklys katrą
iš tų jaunų vyrukų pasišaukti, kai reikės
dvitraukiu obliuoti ar bandžiogiu piauti.
Dukterys jau beveik į 'marčias leistinos,
gal prašys jį kraitį dirbti.
Kiltą dieną Šauklys užėjo pas Kurklį
pažiūrėti, kaip darbas eina. Maža, kokių
trijų metų mergaitė paskui jį atsekė. Su

FILMAS APIE SIMĄ KUDIRKĄ
RODYTAS TUO METU, KAI JIS PATS
TEN BUVO

Sao Paulo televizija liepos mėn. rodė
amerikiečių pagamintą filmą apie Silmo
Kudirkos pabėgimą.
Filmą suaktualino 'tuo metu ten lankę- '
sis pats Simas Kudirka, kuris buvo pla
čiai paminėtas Sao Paulo bei kitų toli
mesnių vietovių spaudoje.
DRAUGIJOS IR IMIGRANTŲ
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Montevideo (Urugvajus) lietuviai bir
želio 10 d. iškilmingai paminėjo Lietuvių
kultūros draugijos ir kartu pirmųjų lie.
tuvių atvykimo į tą kraštą 50 m. sukaktį.
Pagrindinės šventės iškilmės vyko prie
Montevideo imigrantams paminklo. Buvo
inscenizuotas pirmųjų lietuvių atvykimas
į 'šį kraštą. Meninę programą atliko tau
tinių šokių grupės „Ąžuolynas“ ir „Rintukai“, o kai kuriems tautiniams šokiams
grojo karo laivyno orkestras. į programą
buvo įsijungusi ir viena vietinė Urugva
jaus meninė grupė, šventę stebėjo apie
5.000 žmonių.
Po programos surengtoje iškilmingoje
vakarienėje taip svečių buvo ir Ikaro lai
vyno admirolas H. Marques su žmona ir
kt. Surengta ir parodėlė, kurioje pavaiz
duota organizacijos veikla per 50 metų.
Ta proga buvo prisiminti ir tragiškieji
birželio mėn. išvežimai Lietuvoje, o tuo
mėtų čia viešėjęs Samias Kudirka papasa
kojo apie savo ir Lietuvos kančias sovie
tų vergovėje.
Šventės organizatoriai — V. Dorelis ir
A. Gudymas.
BAIGĖ UNIVERSITETĄ JAPONIJOJE

Japonijoje Tokijo universiteto tarptau
tinę 'kolegiją 'bakalaurės laipsniu baigė
Irena Mačiulytė iš Kanados.

stojusiu prie varstoto, kalbasi juodu, o
mergaitė ipasitūpė asloje ii’ žaidžia su
skiedromis. Kai kalba apie darbą pasibai.
gė, Kurklys, dar pažiūrėjęs į mergaitę-ir
neiškentęs, sako Šaukliui:
—- Ale sakyk 'tu man, gaspadoriau, kaip
čia yra, kad toks didelis metų tarpas ta
vo šeimoje?
— Šilta ne mano, — saiko šauklys.
— Ar ne tavo?
— Ne, čia žlektoriiaus duktė.
— Žlektoriaus?
— Je, fleišeris toks, Klaipėdoj gyvena.
Kurklys žiūri į Šauklį, žiūri į mergaitę
ir vėl į Šauklį ir nieko nesupranta. Yra
toks fleišeris-žtektorius, gyvena Klaipė
doj, o to flei'šerio duktė , štai čia prie jo
Ikdjų asloje žaidžia. Valandikę patylėjęs,
lyg abejodamas, sakyti jam visą tiesą ar
ne, šauklys aiškina:
— Je, matai, iBlarė... Kol mūsų pačiu
diar nebuvo suaugę, mes šeimyną 'samdy
davome. Barė pas muš kelis metus išbu
vo, o ipaškui pas tą žlektorių į Klaipėdą
išėjo, šeimininkė buvo. O tas yra našlys,
senis 'toks, kaip tėvas jai. Norėtų imti ją
už žmoną, bet ta neina, kol namų jai ne
užrašo. Bijo, kad, seniui numirus, jo vai
kai gali ją išvaryti. Taip ji ir gyvena da
bar ipas mus, to fleilšerio išlaikoma, va, už
šitos sienos. Pamatysi, merga, kad... —
Pagalvojęs ir nesuradęs įtinkamo žodžio
mergai apsakyti, jis tik pasako „e!“ ir pa
sako tai tokiu balsu, telkiu akių žibėjimu
ir veido išraiška, kad ir dešimtis žodžių
geriau neapsakys.
'ij
(Bus dengiau)
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TAURIOJO LIETUVIO DOVANA
Lietuvos gyventojus, ypač dailininkus
ir meno mylėtojus, pasiekė žinia, kad Va.
karų jElerlyne gyvenąs lietuvis VYTAU
TAS ŽILINSKAS, jausdamas artėjant
gyvenimo saulėlydį, savo gimtajam Kau
nui padovanojo tikrai karališką dovaną
— brangų ir nepaprastai vertingą Vaka
rų Europos dailininkų keturių šimtų pa
veikslų rinkinį.
Tai tikrai neeilinis įvykis mūsų krašto
kultūriniame gyvenime. Meno mylėtojai
žinojo, jog fundatorius griežtai reikalavo,
kad paveikslai būtų saugomi tik Kaune
ir kad jiems būtų pastatyta speciali pa
veikslų galerija. Maskvai šios sąlygos la.
bai nepatiko: kaip kiekvienos užkariau
tojų imperijos metropolija, ji mėgo, kad
visa, kas geriausia ir vertingiausia ‘šaly
je, būtų saugoma jos saugyklose. O kas
gi tas Kaunas? Strateginis užkampio
miestukas, į kurį tik labai retai užsienie
čiai gali įkelti koją. Ne, 'tais paveikslais
turi grožėtis maskviečiai ir jų svečiai, o
jei norės į juos pasižiūrėti kauniečiai, te
gul atvyksta, jiems parodų durys nebus
uždarytos...
'Bet ponas Žilinskas buvo atkaklus. Ne
veltui — jfe lietuvis! Jis nepasidavė jo
kiems Maskvos graudenimams, šantažams
ir įkalbinėjimams. Dar daugiau — jis su
tiko finansuoti 'paveikslų galerijos staty
bą! Tad Maskvai nieko daugiau neliko,
kap užgniaužti kartėlį —- duoti sutikimą
paveikslų galerijos statybai. Ir visvien
dėl kai kurių ypač vertingų paveikslų dar
truko derybos — gal pavyks ir Maskvai
laimėti vieną kitą. Tad Jonui Žilinskui
belieka palinkėti dar didesnio atkaklumo
— visa jo dovanota kolekcija turi likti
Kaune!
Kaune, Donelaičio gatvėje, užvirė
statyba. Per negirdėtai -trumpą laiką ta
rybinėje praktikoje — šiek tiek daugiau
nei metus laiko, buvo pastatyta ir įruoš
ta naujoji paveikslų galerija. Ir tai tuo
mėtų, kiai visos geriausios statybininkų
jėgos nukreiptos Maskvos olimpinio mies
telio statybai!
Ir štai 1979 m. sausio pabaigoje naujo
ji paveikslų galerija atvėrė lankytojams
duris. Septynios galerijos salės įsunktai
galėjo talpinti visus, norinčius ją aplan.
kyti, ypač šeštadieniais ir sekmadieniais.
Lanko ją kauniečiai ir kitų Lietuvos
miestų gyventojai, lanko ją ir -atvykę iš
Rusijos, ypač turistinių traukinių kelei
viai. Beje, pastarieji geriau lanko kitas
Kauno „įžymybes“ — mėsos bei trikota
žo parduotuves, iš kurių išeina nešini ne
be krepšiais, o tiesiog maišais...
Šios galerijos atidarymas turėtų būti
nušviestais spaudoje ir televizijoje. Bet
keistas dalykas — be vienos kitos mažos
žinutės „Kultūros baruose“, be šiek tiek
platesnio straipsnio „Literatūra ir me
nas“, nedidelio pranešimo per televizijos
žinias, apie šią naująją ekspoziciją dlau.
giau beveik nieko nebuvo -skelbiama.
Pradėjus galerijai veikti, jai Skinti pla
katai pasirodė tik po trijų savaičių. O ir
tuose plakatuose teparašyta: Kauno pa
veikslų galerija, adresas, darbo laikas.
Daugiau nieko. O kad tai lauktoji V. Ži
linsko paveikslų ekspozicijia — nė žodžio.
Tad nenuostabu, kad net daugelis kaunie
čių apie ją nieko nėra girdėję, o ką jau
kalbėti apie kitų miestų gyventojus! Val
džia paveikslus priimti priėmė, bet jei
juos būtų dovanojęs koks nors markais.
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tas, būtų visai kita šnekta, o čia fundato
rius — kapitalistas, o tuos kapitalistus
dergiant ‘tiek rašalo išlieta, tiek popie
riaus sugadinta. O čia staiga toks kapita
listo nesavanaudiškumas! Dar liaudis ims
ir pradės kitom akim žiūrėti į kapitalis
tus... kapitalizmą... Tad geriau to Žilins
ko vardą minėti kuo rečiau...
Priimta, kad paveikslų galerijos, įkur.
tos turtingų mecenatų, būtų pavadintos
jų vardu. Tokių pavyzdžių rasime dau
gelyje stambesnių Vakarų Europos ir
JAV miestų. Net Maskvoje veikia gar
sioji Tretjakovo galerija, žinoma visame
pasaulyje. O kas gi tas Tretjakovas, gal
revoliucionierius ‘ar bolševikas? Pavelas
Mich-ailovičius
Tretjalkovas — stambus
pirklys, turtingas linų pramonininkas, ti
piškas kapitalistas ir,, anot itarybinėte ter
minologijos, darbo liaudies išnaudotojas,
praturtėjęs iš jos prakaito. 1892 m. jis
Maskvai padovanojo vertingą paveikslų
rinkinį, ir paveikslų galeriją jo vardu
vadimama iki šiolei. Kauniškei galerijai
Žilinsko vardas netinka... I‘š tiesų, kas
leidžiama Maskvai, neleidžiama Kaunui!
Mes, -Lietuvai, į šią dovaną žiūrime ne
tik kaip į nepaprastos kultūrinės, pažinti,
nės ir estetinės vertės dovaną, kažkokia
dalimi mus priartinusią prie Vakarų Eu
ropos, ibet ir kaip į užsienio lietuvių ryšio
su pavergtąja Tėvyne simboliu, ši dova
na įrodo, kad mūsų išeiviai nėra niuo tau
tos kamieno nulaužta šaka, o tikroji mū
sų tautos dalis, gyvenanti savo Tėvynės
siekiais ir rūpesčiais. Mus iki pat širdies
gelmių jaudina šis kilnus tautiečio mos
tas.
Todėl kovojančios Lietuvos vardu nuo.
širdžiai Vytautui Žilinskui tariame:
Ačiū Tau-, KILNUSIS TAUTIETI!
Kauniečiai

(Perspausdiname iš Lietuvoje lei
džiamosios pogrindinės „Aušros“
Nr. 1-5/55. Tik -reikia pasakyti, kad,
matyt, dėl informacijos stokos, dona-toriaus Žilinsko vardas pateikia
mas ne toks, koks yra. Kauniečius
didžia dovana pradžiuginęs yra ne
Vytautas, bet Mykolas Žilinskas.)
PIKTOS KIAULĖS

— Kam arklį pavogei? — klausia teis
me čigoną.
— Ponuli, aš visai jo nevogiau. Tai jis
mane pavogė, — atsako teisėjui čigonas.
— Einu keliu. O jis vidury kelio guli. Per
žengti norėjau. Išsigando. Kad šoks, kad
ims nešti. Taip aš ir likau besėdįs -ant nu
garos.
Panašiai -atsitiko ir Jurbarko rajono
,,Gegužės pirmosios“ kolūkyje.
—. Kabi kiaulę pavogei? — klausia
traktorininką Bronių Kapačinską.
— Aš nekaltas. Tik gyniausi, — aiški
na. — Ji manė užpuolė. Važiuoju vėlai
vakare pro Mantvnlių fermą. Lietus užėjo.
Ką daryti? Nubėgau į fermą — duirys ne
rakintos. Ūktelėjau, sakau, su sargu pa
sišnekėsiu. O čia Viena riestasnukė kad
stvers už kiškų. Ir nepaleidžia, nelaboji.
Iltim kojon kimba. Gerai, kad peilį turė
jau...
Piktos kiaulės štame ūky! Matyt, todėl
šios fermos darbuotojai neria iš tvarto
durų nerakfiindami. Net sargai ir -tie bijo
pasirodyti.
L. Ventys („Valstiečių laikraštis“)

LIETUVOJE
DVIEJŲ RAŠYTOJŲ VIEŠNAGĖ

Į Lietuvą buvo nuvažiavusi -paviešėti
Los Angeles (JAV) -gyvenanti rašytoja
Alė Rūta.
-Be (kita ko, jos knygas ,,Į saulėtekį“,
„Broliai“, „Prisikėlimas“ ir ,,Po angelų
spannails“ yra išleidęs Nidos Knygos Klu
bas.
Tenai taip pait viešėjo ir poetė Teresė
P-autieiniūtė-Bogutienė iš JAV. Ji yra’ savo
eilių spausdinusi ir .Pradalgės“ metraš
tyje.

MIRĖ P. GUDYNAS

Lietuvoje rugsėjo 14 d. mirė 59 m. am.
žiaus dailininkas Pranas Gudyn-as.
Jis populiarino dailę, yra parašęs dai
lininkų P. Kalpoko, Vyt. Mackevičiaus,
Al. Petrulio ir kt. monografijas ir paruo
šęs „Tarybų Lietuvos tapybos“ albumą i-r
‘kt.
Už nuopelnus dailėje ir visuomenėje
buvo apdovanotas ordinais ir medaliais.
1.500 VERTĖJŲ

,,Tiesa“ rašo, kad Sov. Sąjungoje yra
apie
1.500 vertėjų, kurie verčia lietuvių
8 VEISLIŲ ŽIRGAI IR JŲ VARŽYBOS
knygas į -savo kraštų kalbas.
Vilniuje rugsėjo mėn. įvyko jų antrasis
„Tiesoje“ rašoma, kad šiuo metu Lie
tuvoje yra 5 žirgynai -su daugiau kaip suvažiavimas.
1.300 žirgų. Jų -auginama 8 veislės: Lite,
SENAS DIDŽIULIS INKARAS
tuvos sunkieji, žemaičiai, -trakėnai, Hano
MUZIEJUI
verio, -arabų ir kt.
Kai kurios jų veislės parduodamos
,,Soviet Weekly“ rugsėjo 15 d. rašė,
tarptautinėse varžytynėse (per 4 metus
-kad vadinamajai Lietuvos laivininkystei
-buvo parduota 80 žirgų). Populiariausios
priskirtasis krovininis laivas ,,Kalšino“
esą trakėnų ir Hanoverio veislės.
turėjęs bėdos prie Graikijos Milošo sa
Pskove (‘Rusija) sunkiųjų važiuojamų
los, kai -reikėjo ištraukti inkarą.
jų žirgų varžybose -Lietuvos rinktinė ko
Pagaliau inkaras buvęs ištrauktas, bet
manda -trečią kartą išsikovojo pirmąją
už jo grandinės laikėsi užsikabinęs kitas,
vie-tą i-r komandinę taurę, aplenkusi pajė
13 pėdų ilgumo ir 3 su puse tonų svorio.
gias Rusijos ir Latvijos komandas,
Ir tas buvęs iškeltas ir atgabentas padėti
žemaitukas -Gipsas, važnyčioj-amas S.
Alinovičiaus, 2km kelią žingsnio rungty į Klaipėdos jūrinį muziejų. Kaii-p -spėja
ma, tai būsiąs prieš šimtus metų ten su
je su 4,5 tonos kroviniu įveikė per 14,04
miin. ir pasiekė naują Lietuvos ir Sov. Są dužusio laivo inkarais.
jungos rėkordą. Tas pats nenugalimasis
PASIŽYMĖJUSI KARVIŲ
žemaitukas (risčia, žingsniu, ištverme)
PRIŽIŪRĖTOJA
rungtynėse laimėjo ir kitų respublikų
prizus.
A. Ramonienė Šiaulių „Didžiojo spalio“
V. Giedraitis su sunkiųjų veislės žirgu -kolūkyje prižiūri 40 karvių ir per septy
Briketu ištvermės varžybose 9 tonas kro. nis mėnesius iš jų primelžė 115 tonų pie
vinio nuvežė 1.075 metrus ir tapo abso no.
liučiu čempionu-, o V. Tušas su sunkiuoju
Mech-anibdo melžimo konkursuose ši
žirgu įLėvene žingsnio rungtyje laimėjo moteris jiau trečius metus laimi prizmes
Latvijos prizą.
vietas.
Varžybų prizus laimėjo visa eilė va
žiuotojų su puikiaisiais lietuvių augintais
KAS TIE NUOLAT MINIMIEJI
žirgais. Iš 8 prizų Lietuvai atiteko 6, o
ŠIAUDAINIAI? '
nuo 1957 metų iš viso laimėta 55 prizai
Šiaudainius, kaip rašoma
Lietuvos
-ir 191 prizinė vieta.
spaudoje, gyvuliai noriau ėda negu šiau
dus. O šiaudialnius Baisiogalos eksperi
MIRĖ A. SODEIKA
mentinis ūkis gamina štai k-aip: miežių
su įsėliu šiaudus susmulkin-a, krauja į
Rugsėjo 12 d. -Lietuvoje mirė 88 metų
tranšėją, suslegia ir uždengia polietileno
amžiaus Antanas Sodeika, vienas iš Lie.
tuvos operos teatro kūrėjų, dainininkais, plėvele. Panevėžio rajono Ėriškių kolūkis
į šiaudainlį prideda melasas, karbamido,
muzikas ir vargonininkas.
Jis yra sukūręs ‘apie 50 įvairių operos šlapių grūdų atliekų, žaliosios masės.
Kapsuko (Marijampolės) rajono Čer
solisto vaidmenų. Yra dainavęs j-au pir
niachovskio
kolūkyje prideda melasos, iš.
mame lietuvių pastatytame operos spektak
lyje 1920. XH. 31 —■ G. Verdi „Traviato rūgų, koncentratų, mineralinių priedų.
Prie susmulkintų šiaudų silosuojialnt
je“ dainavo Žermonto partiją.
Paskutiniuosius 30 metų dirbo Lietuvos
valstybinėje konservatorijoje -pedagoginįdambą. Tarybinė Lietuva -už nuopelnus
muzikos menui jam suteikė liaudies ar
tisto vardą, ir jis buvo apdovanotas ordi
nais ir medaliais.

„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad
daug grybų galima valgyti, bet jie visi tu
ri bendrą bruožą — šiek tiek kenkia ke
penims.
Žmonėms, sergantiems kepenų ligomis,
padidintu kraujospūdžiu ir virškinimo
negalavimais, visiškai netinka valgyti
grybus. Taip pat reikia vengti .grybų „iš
prigimties rudens ir šlakuotiems, dirban
tiems -trumpų bangų aplinkumoje arba
itin ‘stipriai apšviestoje vietoje bei žyb.
čiojančioje šviesoje, pvz., elektros suvi
rintojai.“ Turėtų vengti ir vyresnio ‘am
žiaus žmonės su padidėjusiu kraujo krešum-u ar padaugėjusiu cholesteroliu.
Grybai visiškai netinka, kaip užkandis
prie alkoholio.
GARGŽDŲ „BULVĖS“ PATIEKALAI

Gargžduose lietuviškų patiekalų val
gykla ,jBulvė“ gamina labai skanius ce
pelinus, žemaitiškus didžkukulius, bulvi
nius plokštainius ir vėdarus, kaip rašo
„Valstiečių laikraštis“.
‘Daug pravažiuojančiųjų užsuka į ,)Eiul.
vę“ ir pasigardžiuoja tais skaniais patie
kalais.
KAPINIŲ UŽDARYMAS IR
PERKĖLIMAS LIETUVOJE

Iš Lietuvos pranešama, jog intelektua
lai nerimauja dėl nuolatinių žinomų ka
pinių uždarymų ir dalinių perkėlimų.
Daugelis kapų dėl įvairių priežasčių nebeatstatomi. Atrodo, kad tai daroma no
rint panaiikmlti senas kapines, kurios su
traukdavo daug žmonių ir buvo lankomos
patriotinio jaunimo. Išeivija prašoma
apie tai rašyti.
(ELTA)

LIETUVOJE KALBAMA apie planus iš
vežti studentus laukų darbams rudenį,
kada vyks Vilniaus Universiteto minėj i.
mas. Prašoma apie tai užsienyje rašyti1.
(ELTA)
VILNIAUS TROLEIBUSŲ KELEIVIŲ
SKAIČIAI

Per metus, kaip „Tiesoje“ rašo Vil
niaus troleibusų valdybos viršininkas A.
Dirsė, Vilniaus mieste troleibusai perve
ža 177,1 mil. keleivių, per mėnesį 14,8
mil. Per vieną pamainą vairuotojas įlei
džia ir išleidžia iš troleibuso 1.100-1.200
keleivių. Vairuotojo pamaina trunka 8-9
valandas.

Skaitytuvu (kuokai

JAUNIMO KONGRESO ATGARSIS

BULVIŲ VĖŽYS

,,Valstiečių laikraštis“ rašo, kad anks
tyvųjų bulvių derliai Lietuvoje yra gana
geri. Pvz., Rokiškio, Akmenės rajonuose
nukasama po 200.230 centnerių iš ha.
Tuo tarpu sodybiniuose sklypuose bul
vės dažniausiai susergančios vėžio liga.
Ryškiausios tų sergančiųjų- žymės yra

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
Dr.
krašto ateities vizijos
A. Štromas

Pirmoje eilėje išeivijoje turi būti tuo tikslu paruoš
ti ateities Lietuvos politiniai pagrindai, krašto neprikl-ausomybinės programos bendri principai, o taip pat ir jų
įgyvendinimo įvairūs variantai, kuriuose turėtų atsispin
dėti pliuralistinė Lietuvos politinė struktūra, kitaip sa
kant, jos da-ugiapartiškumas. Komunikuod-ama tokią
programą (ir jos įvairius variantus) į kraštą, išeivija
pagrindinai ir atliks savo civilizatorišką misiją krašto
gyvos politinės sąmonės formavimo procese. Maža to,
per tai ji sugebės tapti ir ta gyvosios politinės krašto
sąmonės jungiamąja grandimi, kurios Lietuvai šiuo me
tu taip trūksta.
Krašto prioriteto koncepcija, kuri yra gana populia
ri tam tikruose išeivijos sluoksniuose, ryšium su tuo tu
ri būti gerokai patikslinta, žinoma, kraštui nieko nega
ilima bus iš šalies primesti. Lietuvos politinę ateitį lais
vai pasirinks tilk pats kraštas, jo žmonės, kai susidarys
tinkamos sąlygos. Tačiau paruošti ir pasiūlyti kraštui, jo
politinės ateities pagrindus ir variantus privalo išeivija
ir privalo jau šiandien. Niekas už ją to neatliks. Tuo
tikslu išeivijai reikia kuo atidžiau studijuoti gyvosios
krašto politinės sąmonės pasireiškimus, kurie vis plačiau
bei dažniau tampa žinomi užsienyje. Reikia tuo pat
tikslu nuolatos ikomunikuoti su kraštu, o, per komunika
cinius ryšius sužinant tą kritiką, kurios -išeivijos ruošia
mieji projektai krašte susilaukia, į ją atitinkamai rea
guoti. Nepriklausomybinės -programos paruošimas nėra
vienkartinis aktas; jis yra ir turi būti nuolatinis proce
sas, ‘kurio sėkmės pagrindai glūdi reguliariuose bei kuo
tampriausiuose ryšiuose su kraštu.
Neteisinga galvoti, kad kraštas šitaip veikiančią iš
eiviją palaikys -įžūlia, ‘be pagrindo norinčia kažką kraš
tui diktuoti. Krašto prioriteto koncepcija, atpalaiduojan
ti išeiviją nuo krašto politinių problemų sprendimo ir

| augliai ant gumbų. Nuo sergančiųjų užsi dar galima pridėti kukurūzų, runkelių la
pų, sultingų augalų, šiaudai ir pelai suge
krečia ir dirvos.
Žmonėms patariama sodybiniuose skly ria sunką.
puose auginti tik vėžiui atspariausių veis
lių bulves.
KAM GRYBAI TINKA, O KAM NE

nuo politinės veiklos krašte aplamai, buvo sukurta ne
krašte, o pačioje išeivijoje. Kraštais apie tokią koncepci
ją net ir nežino, jo žmonėm ji net į galvą negalėtų ateiti.
Atvirkščiai, kraštas tiki, kad išeivija kuo stropiausiai
rūpinasi krašto politiniais reikalais, jo politine ateitimi
ir aplamai atlieka kraštui tas funkcijas, kurių jis pats
atlikti negali. Jei netikite man, paskaitykite kitą jau
anksčiau mano minėtojo T. ženklio slapyvarde pasira
šančio autoriaus iš Lietuvos straipsnį, taip ir pavadintą:
„Ko mes tikimės iš išeivijos?“ (,,Akiračiai“ 1975, vasaris,
Nr. 2(66), psl. 4-5 ir 11). Pirmaeiliu, svarbiausiu išeivi
jos uždaviniu T. Ženklys laiko „organinės tautos politi
nės struktūros išlaikymą bei vystymą tokiame lygyje,
kad ji galėtų tam-auti kaipo -paruošta alternatyva politi
nei krašto dabarčiai (o gi pastaroji praktiškai prilygsta
politinės anihiliacijos stoviui)... Tik išeivija, — toliau
rašo T. Ženklys, — gali šiandieną puoselėti gyvą tautos
sielą, kad laikui atėjus, ji -vėl gailėtų susijungti su -tautos
kūnu. Ir tai, mūsų akimis žiūrint, ir yra pagrindinė iš
eivijos, kaip organinės -tautos dalies, funkcija“ (ten pat,
psl. 4-5). „Iš -visko -atrodo, — tęsia T. ženklys, — kad iš
eivija šią funkciją atlieka... Tačiau ‘konkretesnių žinių
apie tai mums stinga1 (ten pat, psl. 5). T. Ženklio lūpo
mis čia išreikšta ir ita-i, ko kraštas iš savo išeivijos tikisi,
ir tai, ką jis -tiki ją darant, nors i-r neturi apie tai žinių.
Ogi mes čia tuo tarpu prioriteto klausimais rūpinamės,
svarstome juos, ginčijamės...
Ačiū Dievui, „Sėjos“ vyr. redaktoriaus L. Šmulkščio
iniciatyvos dėka Lietuvos nepriklausomybinės progra
mos išeivijoje paruošimo reikalas pagaliau -pajudėjo iš
vietos. Štai jau pasirodė spaudoje ir visa eilė pirmųjų
pasisakymų apie tai, kokia ta programa -turėtų būti (au
toriai: V. Jungėnas, Br. Kviklys, V. Vaitiekūnas, J. Au
dėnas, Br. Raila, St. Barzdukas, V. Rastenis; žr. „Sėja“,

Pasiskaitėme, pasididžiavome su gilia
padėka širdyje Kongreso rengėjams, ypač
A. ir M. Vilčinskams.
Beškaitant tuos atgarsius „Europos Lie
tuvyje“, neabejotinai vienam kitam kilo
klausimai, įvairios mintys.
Man pačiam, prisipažinsiu, irgi kilo

1977, N-r. 1, psl. psl. 26-42). Tai yra labai gero darbo
pradžia, labai būtino kraštui, -labai jame laukiamo.
Mums turi būti visiškai aišku, kad atsidūręs sąlygose,
kuriose laisvės bei nepriklausomybės atstatymas pasida.
rys įmanomu, kraštas neišvengiamai ieškos savo -alter
natyvios politinės struktūros išeivijoje. Kitur jam nėra
kur jos ieškoti; -prisiminkime ryšium su tuo ką tik paci
tuotus T. ženklo žodžius apie tai, kad dabartinė krašto
politinė padėtis praktiškai prilygsta jo politinės anihi
liacijos stoviui, ir padarykime iš to atitinkamas išvadas.
O išvadą čia -galima padaryti tik vieną: laisvės at
gavimo galimybės valandą kraštas rizikuoja atsidurti
tokiam politiniame vakuume, kuriame jis arba aplamai
nesugebės -tokia galimybe tinkamai pasinaudoti, arba
įkuriame ja sugebės pasinaudoti irracionalūs ekstremis
tiniai krašto elementai, puoselėjantieji ultranaciona-listinės, fašistinio pobūdžio diktatūros Lietuvoje įvedimo
užmačias. Vargas, -tur būt, tai išeivijai, kuri nepateisins
savo krašto į ją dedamųjų vilčių, kuri prileis, kad kraš
tas lemiamą savo istorijos valandą -atsidurtų tokio, kaip
minėjau, absoliutaus politinio vakuumo stovyje ir kuri
nedės reikiamų pastangų tam, kad tokios situacijos bū
tų (išvengta. Tam gi, kad tai būtų išvengta, išeivijai visų
-pirmiausia reikia paruošti savo -kraštui jo alternatyvios
politinės struktūros pagrindus
(nepriklausomybinės
programos pavidalui) bei veikiantį jos modelį (išeivijoje
valstybiniais pagrindais sukurtos, bet į kraštą orentuotos vieningos ir kartu pliuralistinės Lietuvos politinės
organizacijos pavidalu).
Tai tiek apie oficiozinę politinę -sąmonę, jos mono
polinės padėties visuomenėje neigiamą poveikį gyvajai
Lietuvos politinei sąmonei ir išeivijos uždavinius, sten
giantis tą neigiamą poveikį minimizuoti.

Panagrinėsime dabar pačią Lietuvos gyvąją politi
nę sąmonę, -bent jos pagrindiniuose momentuose bei pa
sireiškimuose.
(Bus daugiau)

įvairių minčių — vienos didesnės, ‘kiltos
mažesnės reikšmės mums, -lietuviams. Vie
na jų noriu pasidalyti su šio laikraščio
skaitytojais.
Perskaitęs apie Kongreso reprezentaci
nės grupės -apsilankymą Vatikane, susto
jau ir pradėjau galvoti.
Visų pirma įkilo klausimas: kodėl Jauni
mo Kongreso atstovai nukeliavo taip toli,
į Romą? Juk Kongresas nebuvo ruošdamas
Italijoje.
Atsakymas į šį klausimą yra aiškus. 90
nuošimčių lietuvių tautos yra Romos kataiikaiii, ir Bažnyčia krašte šiandien neša di
delę -tautinės laisvinimo kovos n-aštą. At
seit, apsilankę ir įteikę dovanas, atstovai
Pasaulio Lietuvių Jaunimo vardu-Iš; riškč
didžią pagarbą ir gilią padėką Bažnyčios
galvai — šv. Tėvui. Ir laibai gerai padarė.
Bet! Pareikštoji pagarba ir padėka, man
taip atrodo, nuėjo kiek per toli, peržengė
ribas ir nuėjo į visišką paklusnumą. Tie
sa, Vatikano valstybėje paklusnumas yra
-pirmas ir paskutinis įsakymas; jis ten ne
turi ribų. Bet -ar tai turėtų liesti mus, lie
tuvius? Žinoma, ne.
Todėl man ‘kilo klausimas: kodėl Pasau
lio Jaunimo Kongreso atstovai, įteikdami
dovanas šv. Tėvui, neįteikė gražiai surašy
to rašto, kuriame būtų pareikštas susirū
pinimas dėl Vilniaus krašto Bažnyčios,
kurią vis dar tebeadministruoja Lenkijos
Bažnyčia, ir dėl lietuviškų pamaldų nebu
vimo Seinų katedroje?

Šis klausimas mus, lietuvius, labai lie
čia. nežiūrint tai, -kiek paklusnumas Vati
kane bevyrautų. Mes, lietuviai, jeigu tik
reikės, visuomet pasiruošę prisiekti, kad
esame ir būsime neklausos.

Tęsdamas savo -apmąstymus toliau, pa
galvojau: -jeigu Kongreso atstovai buvo
nukeliavę net -taip toli, į Romą, kodėl ne
buvo nueita taip arti, į 10 Downing St.,
ar pas Vak. Vokietijos -prezidentą, t.y. pas
pačius šeimininkus tų valstybių, kuriose
Kongresas vyko? Juk tuo būdu išreikšta
savo pagarbą, pareikšti savo padėką vy
riausiam Kongresą globojusios valstybės
šeimininkui yra elementarinis mandagu
mas, o priedo -tad dar būtų buvusi irgi gra
ži pagarbi .tautinė reprezentacija.
Supraskime, kad tai buvo ne šiaip sau
kongresėlis, ‘bet Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas. Įsisąmoninkime tai bent
ateičiai.
Stasys Kuzminskas
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viams, visus pakvietė prie vaišių stalų ne
tik pasistiprinti, bet ir pasidalyti vakaro
nės .įspūdžiais.
Gražu, kad atsiranda ne tik entuziastiš
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 kų rengėjų, programos dalyvių, bet ir iš
LITHUANIAN
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į
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,,Europos Lietuvio“ Nr. 35 buvo iš
spausdintas D,B. reportažas „Pasaulio
lenkų (kongresas“, kuriame pateikta tame
kongrese European Liaison Group ir lie
tuviams atstovavusio DBLS vicetpirm. ir
LNB pirm. Z. Juro ten pasakytosios kal
bos santrauka. Reportaže pasakyta, kad
jis, be kita ko, „paprašė kongreso organi
zatorius perduoti nuoširdžią padėką po
piežiui Jonui Pauliui II už jo rūpinimąsi
Lietuvos katalikų Bažnyčia ir lietuvių
■tauta.“
Paskaitęs šituos čia pacituotuosius re
portažo teigimus, laišku, redakcijai .atsilie
pė S. Kasparas, sakydamas, kad nėra ko
prašinėti lenkų kongresą dėkoti popiežiui,
nes tai galima patiems padaryti be (jokių
tarpininkų ir kai 'kurios lietuvių organiza
cijos yra šitaip padariusios.
Tačiau Z. Juras prašo paskelbti, kad
iš 'tikro jis savo kalboje jokios padėkos per
lenkų kongresą neperdavė, o tik pareiškė
pasitenkinimą ir džiaugsmą, kad popiežius
rūpinasi 'ir lietuvių reikalais.
V. IGNAICIO PALIKIMAS
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI

A.a. Viktoras Ignaitis testamentu tauti
nės Paramos Fondui paliko 170 svarų.

Londonas
RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų šv. Onos
draugija ruošia rudens balių, kuris įvyks
spalio 20 d., šeštadienį, 345A Victoria
Park Rd., London E9.
Balius prasidės 8 vai. ir tęsis ilki 12
vai. Įėjimas 1 svaras.
A. Kraučiūnienė

VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAS

Spalio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro,
Lietuvių Namuose (2 Ladbroke Gardens,
Will) .D. Britanijos Lietuvių Sąjungos"
Centro Valdyba su Lietuvių Namų klubu
rengia Vilniaus universiteto 400 m. ®u' kakties minėjimą.
Paskaitą .skaitys dr. Aleksandras Štro
mas.
'Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

V. JOKŪBAITIS NATIONAL
GALERIJOS PARODOJE

“

Rugsėjo 15-30 dienomis Londtono Natio
nal galerijoje buvo surengta ten dirban
čio personalo narių kūrinių paroda, ku
rioje su savo darbais dalyvavo 23 asme
nys.
Vincas Jokūbaitis buvo išstatęs tris savo kūrinius — du medžio drožinius ir vie
ną aliejiniais dažais tapytą paveikslą.
Rugsėjo 19 d. tą parodą Georgina
WalSh aprašė Londono „Evening Stand,
aid" laikraštyje. Aprašyme suminėtas ir
V. Jokūbaitis. Be to, laikraštis išsispaus
dino ir fotografiją V. Jokūbaičio, laikan
čio iškeltą savo Skulptūrą ,,Ateities ženk
las“.
LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Nitą Grincevičiūtė - Wallis,
„Kovo“
sporto klubo pirmininkė iš Sidnėjaus,
Australijos. Ji atvyko į Europą dalyvauti
Odbntologų konferencijoje, kuri vyks Pa
ryžiuje spalio 20-26 d.

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 15 d. DBLS Mahchesteio sky.
rius surengė lietuvių klube Tautos šven
tės minėjimą, ,į kurį atvyko daug vietos
ir apylinkės tautiečių.
Minėjimą atidarė ir pravedė skyr.
pirm. IA. Jalovedkais.
Paskaitą skaitė H. Vadnys. Paskaita
'buvo 'įdomi ir visiems patiko, nes prele
gentas sugebėjo vaizdžiai ir giliai įž-velgPADĖKA

Reiškiame viešą nuoširdžią padėką kun.
■S. Matuliui už pasiita-roavimą dėl mirusios
motinos, atlaikymo šv. Mišių ir už pašven
tinimą velionės antkapio.
Dėkojame ir tiems ketteringiškiams ir
corbiškiaimš lietuviams, kurie atsilankė į
pamaldas ir į velionės antkapio pašventi
nimą.
Duktė su vyru ir visa šeima
A. G. Gliaubičiai

įžvalgumo, bet ir prasmingos analizės, ta
čiau ir ji daugau peiktinojo H. Nagio dei
mantus, o pamiršo jų dėmeles. Gal itaip ir
geriau, gal taip reikia, bet man vis atro
do, kad ir H. Na-gys ne vien auksą ® bur
nos barsto, pasitaiko ir jam nevykusiai
perkartoti, įkas jau seniai pakartota.
Diskusijose visi sutiko, kad H. Naigys
turi retą dorybę: žodžio 'taupumą ir meilę
sakalams, originalią žmogaus ir gamtos
sąvoką.
T. žemaitis
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Vokietija

vių kalbą. Vida Sidrytė gimnazijoje dirbo
dvejis metus. Ji mokė anglų kalbą ir pas
kutiniais metais pavaduodavo mergaičių
bendrabučio vedėją ir vadovavo tautinių
šokių grupei. Marytė Stankuvienė-Sau.
laitytė praeitais metais dėstė Maryland)
universiteto Vokietijos skyriuje .anglų Ii.
-teratūrą. Ji pakviesta Čikagon dėstyti
lietuvių kalbos Illinois universitete. Rai.
nis Valiūnas yra Vasario 16 gimnazijos
absolventas ir buvęs Vokietijos Lietumių
Jaunimo Sąjungos pirmininkas 1977-1979
m.
Pirmieji keturi grįžo -arba išvyko Čilka- ’
gan, o Rainis išvyko į Kanadą, kur jis mo
kysis linotipininku „Tėviškės Žiburių“
spaustuvėje.

Rugpiūčio 1 d. vakare Vokieti jos ir lEelgijos lietuvių būrelis susirinkome Anna,
bongo pilies konferencijų salėje pasiklau
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
syti prof. Šilbajorio (JAV) paskaitos
,,L|ietuv(ių Jlitonatūros apžvtalg://. |LiteraVokietijos Lietuvių Bendruomenės vai.
tūros savaitės rengėjas pastorius J. Urdzė dyba šiais metais po kelerių metų per
NAUJA VLJS VALDYBA
pristatė klausytojams prof. Šilbajorį.
traukos vėl suruošė vaikų vasaros sto
1979 m. .birželio 30 d. Vasario 16 gim
Intelektualinės retorikos ir žemaitiško vyklą nuo liepos 29 iki rugpiūčio 12. Sto
jumoro sklidinas prof. R. Šilbajoris pa vykla vyko Lietuvių Vasario 16 gimnazi nazijoje vykusių Joninių švenčių proga
skaitą pradėjo nuo K. Donelaičio. Apžvel jos patalpose, ir joje dalyvavo 31 vaikas. jaunimas susirinko ir išsirinko naujų
gęs jo kūrybą, prelegentas palietė Bara Vien tik nemažas Skaičius vaikų byloja VLJS valdybą. Į ją įėjo: pirmininkas Al.
gis Stankus-Saulaitis, iždininkas Romas
ti į mūsų tautos esminius reikalus ir pa nauską, Maironį;, peršoko prie Mikutos ir apie renginio pasisekimą.
Žaliukas ir valdybos nariai
Marytė ilgiau
sustojo
prie
B.
Sruogos
l-r
B.
Braz

Stovyklos
organizavimu
rūpinosi
VLB
guosti jos prisikėlimu laisvam ir nepri
džionio. Sugretinęs minėtus .poetus, išryš valdybos narys jaunimo reikalams Algis Dambriūnaitė-šmiitienė, Mečys Landas ir j
klausomam gyvenimui.
Raimondas žiagarinSkas. Kandidatais liko I
Meninėje dalyje D. Damauskas paskai. kinęs tai, kas juos jungia ar skania, pre Vitkus. Vadovais buvo Živilė Vilčinskai- Juraitė B-arasaitė ir Birutė Šyvokaitė.
legentas
pabrėžė,
kad
visiems
jiems
'ben

tė
ir
Romas
Žaliukas.
Vaikius
valgydino
ir
tė mūsų rašytojų ir poetų kūrinių ištrau
dra yna „patriotinės giesmės“ tendencija. aptarnavo Eugenija Liucienė ir Ona SElar.
Naujoji valdyba nutarė leisti jaunimui J
kų apie mūsų tautos būtį ir ateitį.
Minėjimas baigtas ■ sugiedanit Tautos Nagrinėdamas nūdieninės Lietuvos 'poezi tusevičienė, sr. Vaikai nemažai sportavo, informacinį laikraštį, o rudenį po kongre
himną. Vėliau vyko pasižmonėjimas klu ją, prof. Šilbajoris teigė, kad J. Degutytės žaidė, važiavo maudytis, išmoko keletą so surengti savaitgaliui jaunimo suvažiakūryba, nors ir stovi ant tam tikro mode lietuviškų dainų ir kai kurie jų net pir vimą. Buvo ir data nustatyta, tačiau pla
bo bare ir prie vaišių stalo.
lio pamatų, kartu yra ir skirtinga, jokiam mą kartą išgirdo ir išmoko keletą žodžių nai pasikeitė, kai Algis Stankus-Saulaitis
modeliui nepriklausanti. Sigitas Geda, pa iiietiuviškai. Stovyklautojiai išleido savo netikėtai greitai turėjo palikti Vokietijų, j
RAMOVĖNŲ POBŪVIS
sak prof. Šilbajorio, kuria tokią poeziją, laikraštį ir rugpiūčio 11 pasirodė tėvams Naujuoju pirmininta tapo Mečys Landas, į
Rugsėjo 29 d. L. K. V. S-gos „Ramovės" kuri netelpa ,socialistinio realizmo“ rėmuo ir svečiams su programa. Ta proga VLB o jaunimo suvažiavimas vyks lapkričio •
Manchesterio skyrius surengė lietuvių še: joje itin ryškios krikščioniškojo sim. valdybos pirmininkas Andrius Šmitas viduryje arba g-ale. Į valdybą įėjo pirmo- (
klube metinį narių pobūvį-balių, kuria holizmo alegorijos. Prelegento nuomone, įteikė stovyklos vadovams ir talkinin ji kandidatė Juraitė Barasaitė.
me dalyvavo apie 50 iramovėnų ir jų šei. menas neturėtų tarnauti ideologijai. To kams mažas dovanėles ir padėkojo jiems
I
dėl ir kai kurių išeivijos kritikų priekaiš už rūpestingai atliktą darbą.
mos narių bei keletas svečių.
VLB PERKA OFSETĄ
-Sekančiais metais planuojama ruošti
Pobūvį atidarė ir pravedė Skyr. pirm. tai, kad mūsų kūriniuose trūksta idėjų
(moralizavimo, katalikybėj, patriotiz trijų savaičių vaikų vasaros stovyklą su
K. Murauskas.
VLB nariai tikriausiai pastebėjo, kad
Prie 'E. Murauskienės ir T. Jaioveckie- mo), nuteikia gan nejaukiai, nes tai ves sustiprinta lituanistine programa, nes pa jau ilgesnį laiką nebepasirodė VLB Infor
nės su dukterimi Rita gausiai maistu ap tų kūrybą į „funkcionizmą“. Po paskaitos sirodo, kad vaikai ja domisi.
macijos. Priežastis paprasta — sugriuvo
krautų stalų dalyviai vaišinosi, gėrė ir, užsimezgė ilgos ir nuotaikingos diskusi
rotatorius. Vis dėlto netrukus VLB Infor
DINGO VLADAS CESIŪNAS
nuotaikai pakilus, padainavo daug links jos.
macijų numeris vistiek pasirodys, nes
Permąsčius tai, ką pasakė prof. R. Šil
mų ir nuotaikingų dainų.
Rugpiūčio 1'6 d. Vakarų Vokietijoje po valdyba .perka ofsetą.
Ta proga klubo vardu žodį tarė pirm. J. bajoris, prisiminus diskusijas, kurios ne. litinio prieglobsčio teisių pasiprašęs ir
Podvoiskis ir vicepirm. V. Kupstys. Jie retai pasiklysdavo įvairių kultūrinių ap
jas gavęs garsusis Lietuvos sportininkas NAUJI MOKSLO METAI VASARIO 16
abu pasidžiaugė gražia ramovėnų veikia ir raiškų lankose, susidarė nuomonė, kad
Vladas Česiūnas buvo apsigyvenęs pažįs
GIMNAZIJOJE
gražiu 'bei darniu sugyvenimu su 'kitomis prelegentas buvo pasirinkęs perdaug pla
tamų šeimoje Altenos miestelyje ir Iserorganizacijomis ir palinkėjo sėkmingai tų siužetą pusantros valandos paskaitai. lohno -Goethes institute lankė vokiečių
Naujieji mokslo metai Vasario 16 gim
Žinoma, tavo miela peržvelgti mūsų poe
veikti ir toliau.
nazijoje
prasidėjo rugsėjo 2 d. Gimnazi
kalbos
kursus.
Rugsėjo
13
jis
taip
pat
Tenka apgailestauti, kad dėl didelių at zijos (ir dalelę prozos) lobyną, tačiau nuvyko į Iserlohną — pažįstami jį dar ją lanko 63 vaikai.
stumų ne visi nariai galėjo dalyvauti po konkreti vieno ar, sakykim, dviejų įkūrė matė prie pat Goethės instituto, .tačiau į
Šiais metais mokinių skaičius iš VOkie,
būvyje ir praleisti keletą linksmų valan. jų analizė būtų atnešusi žymiai daugiau pamokas jis nebeatėjo ir dingo be žinios.
tijos šiek tiek padidėjo. Iš užsienio yra 17
naudos.
dų narių šeimos tarpe.
mokinių — 9 iš JAV, 3 iš Kanados, 4 iš
Rugpjūčio 2 d. literatė Panzerienė pri Spėjama, kad tavo sovietų pagrobtas.
Šia proga visi linkime ramovėnams
Vokiečių televizija apie šį .įvykį trum
sėkmingos ir darnios veiklos bei .našaus statė mums rašytoją J. IDalt-ulšį ir jo kū pai pranėšė rugsėjo 20 d. vakare, o laik. Brazilijos ir 1-iš Venecuelos.
Jaunuoliai iš Pietų Amerikos į Europą
rybą. Pateikusi didoką krūvelę rašytojo
darbo vykdant savo tikslus.
biografinių duomenų, prelegentė suminė, raiščiai paminėjo 'kiltą dieną.
atvyko kongreso proga ir nutarė metus
A. P-kis
VLB valdyba tuojau išsiuntė šitokio .pasilikti gimnazijoje lietuvių kalbai pa
jo jo kūrinius, kurie iškėlė J. Baltušį į
mūsų literatūrines aukštumas. Itin išsa turinio telegramą Vokietijos kancleriui gilinti. 4 mokiniai iš Vokietijos ruošiasi
miai prelegentė išnagrinėjo ,,Su kuo val Schmidtuii: Vokietijos lietuviai su išgąs brąndos egzaminams.
gyta druska“' ir „Sakmę apie Juzą“. Ma čiu 'sutiko žinią -apie savo tautiečio ČesiūNaujais mokslo metais gimnazijoje
POETIŠKA VAKARONĖ
nau, kad niekas neginčys J. Baltušio ta no dingimą. Mums nesuprantama, kaip pradėjo dirbti 5 nauji mokytojai, tarp jų
Rugsėjo 29 d. Vyties klubo salėje susirin lento, bet prelegentė kažkodėl nepastebė sovietiniai agentai galėjo pagrobti žmogų 3 lietuviai: -Kazys lEjaronas iš Hamiltono
ko gražus būrelis lietuvių pagerbti Anice. jo Baltušio kūrybos silpnesniųjų pusla iš Vakarų Vokietijos. Šitas įvykis aiškiai (Kanados) bus .berniukų bendrabučio ve
to Bučio ryšium su ,,EiIėraiščių" rinkinio pių. O jų, kaip ir kiekvieno rašytojo kū rodo pavojų ir mūsų pačių saugumui. Mes dėjo pavaduotojas ir gimnazijos reikalų
laukiame, kad Šitas -įvykis būtų iš pagrin
išleidimu.
ryboje, vis dėlto yra. Kažkada vienas
vedėjas, Dalia Grybaitė iš St. -Louis
Vakaronę sveikinimo kalba atidarė klu amerikiečių rašytojas klausė sovietinį dų išaiškintas ir kad būtų daromi žygiai (JAV) dėsto anglų kalbą ir pavaduoja
Čeisiūno
išlaisvinimui.
bo pirm. V. Gurevičius, pakvietęs kun. rašytoją: „Kada gi jūs paleisite Tolsto
Laiškais VIįB( valdyba kreipėsi į fede mergaičių bendrabučio vedėją, Dana AuJ. Kuzmickį paskaitai. Pradžioje tylos jaus barzdą iš rankų?“ Man atrodo, kad
ralinės
-vyriausybės vidaus reikalų minis gustinavičiūtė iš Kanados moko Amerikos
minute tavo pagerbtas a. a. Vkt. Ignaitis, klausėjas turėjo omenyje tą nelemtą
ter;
Baum,
.į Nordrhein.Westfaliijos vi ir Lietuvos istorijų, lietuvių ir anglų kal
nespėjęs sulaukti bendrai rengto (knygos „tolstojišką persiplepėjimą“. .Žinoma, ta
daus reikalų minister; Hirsch, į Bundesta bas. Ji taip pat rūpinsis tautiniais šokiais.
pristatymo. Paskaitininkas, supažindinęs barzda graži, dailiai sušukuota, o neretai
su poezijos esme ir poeto savybėmis, A. ir šauniomis literatūrinės retorikos gar go frakcijų vadus, įtakingus narius, į
RUOŠIAMAS APYLINKIŲ
Bučį charakterizavo kaip mąslų, aplinkos banėlėmis papuošta, bet visiškai nereika. Jungtinių Tautų (Pabėgėlių Komisaro at
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
impulsams imlų poetą, filosofiniu nusi linga. Jeigu, sakykim, iš ,,Karo ir (taikos“ stovą Vakarų Vokietijoje, į užsieniečių
teikimu svarstantį šakotą gyvenimą, ku galima drąsiai išbraukti trečdalį „tolsto- pabėgėlių centrinę organizaciją (ZAF) ir
VLB valdyba lapkričio 10-11 d. d. H-uet.
rio sūkuryje kiekvienas plūduriuojame. jilškojo persiplepėjimo“ ir kūrinys nenu į kitų -rytų europiečių organizacijas.
tenfelde, Vasario 16 gimnazijos patalpose,
.Laiškiuose
ministeriams
prašoma
patik

Ar svarstydamas laiko bėginę., ar paverg kentės, tai ir iš mielojo Baltušio „Su kuo
ruošia apylinkių darbuotojų suvažiavi- j
tos tėvynės ilgesį, .ar žvelgdamas .į ateitį, valgyta (druska“ .— nemažesni; trečdalį. rinti, iar vokiečių atsakingi organai pa mą, į kurį kviečiami .po du kievienos ,apy- '
kankamai
rūpinosi
Vlado
Česiūno
saugu

poetas originalia forma, daug kur priar Tai tik, mano išmanymu, nuškaidrintų
lirikės atstovai, lituanistinių mokyklų mo- .
tėjusią prie tautosakos, iškelia teisybę ir puslapius, kaip žalią gražią girelę, kurio mu. Taip pat -prašoma dėti visas pastan. kytoj-a-i, VLB -atstovai prie atskirų Vokie- j
gas česiūnui surasti ir išlaisvinti ir dary
laisvę, negalėdamas priimti melo ir ver je iškirto perdaug išbujojusius tankumy
viską, kad įkirtiems pabėgėliams taip ne -tijos kraštų vyriausybių bei VLJS ir -mo- (
gijos. Jo eilėraščius reikėtų skaityti ato. nus. Panašaus kirvuko reikėtų ir „Sak ti
terų klubų atstovai. Dus išklausyti trutn- .
atsitiktų.
trūkiais, nes per daug rajus visumos skai mei apie Juzą“. O besišvaistant (kirvuku
Jau .gamtas atsakymas iš kanclerio pi apyHinkJių pirfainiešlimaL d iškukuojama
tymas sukeltų estetinio virškinimo sutri nelemtu, bet itin naudingu literatūriniam
įstaigos, kuriame pranešama, kad reika ateities veikla, ypač susijusi su jaunimu, ’
kimą.
grožiui) „Sakmėje“ totiiauj, užkabintume
las pavestas kompetertingai vidaus reika vaikų stovyklų ir bendrų didesnių rengi. į
Pasveikinusi poetą, Elena Navickienė ir kai (kuriuos istorinius netikslumus, pa
nių klausimai.
ekspresilškai padeklamavo savo eilėraš grindinio veikėjo neišbalansuotą psicho lų ministerijai. Susidomėjimą parodė ir
Lapkričio 10 d. vakare bus rodomi fil- Į
čius: Pavydą, Nuskendusius turtus ir loginę struktūrą, kuri, kiaip main atrodo, - pagalbą pažadėjo taip pat Jungtinių Tau.
'gimnazijos laikais užfksuotus a-tsiiminiL iš gilaus humanizmo dažnai pereina į diar tų Komisaro atstovas, užsieniečių pabė mai iš demonstracijų Koelne dėl -Nijolės
gėlių centrinė organizacija ir ukrainiečių Saidūnaitės ir iš IV Pasaulio Lietuvių i
mus. Vaizdingai iškėlusi pavydą medžiui, gilesnį idiotizmą. Biet viską užgožia jau
bendruomenė.
Jaunimo Kongreso. Programą paįvairins j
besimaitinančiam savo žemės sultimis, minėta Tolstojaus barzda, kuri bujoja,
Vdkietijos Lietuvių Bendruomenės val Vasario 16 gimnazijos mokiniai.
ir net -vaikaitai, atvirame ore miegančiam garbanojasi ne tik Baltušio raštuose, bet
po savo tėviškės sparnais, jautriai atsidur ir Sluckio, Bubnio, Avyžiaus ir Co. Prele dyba prašo visus lietuvius laiškais kreip
tis į Vokietijos vidaus reikalų minister;
so, kad negalinti iškelti — kiaip nusken gentė, kaip jau sakyta, paruošė itin išsa
BUS CENTRINIS VASARIO 16
ir parodyti savo susirūpinimą šiuo įvy
dusio laivo — gimtojo krašto iš minčių mią ir turiningą Baltušio kūrybos .apžval
MINĖJIMAS
kiu.
Adresas:
Herrn
Bundesinnenminister
gelmės. O ten ne tik tėvai, sesuo, senolis, gą, bet gal truputį perlenkė viską į sen
Gerhart
Baum,
Rreindorfer
Strasse,
5300
Po
10
metų
pertraukos
VLB valdyba
bet ir raidėmis pažymėta liepa ir pasiilg. timentalią, susižavėjusio įskaitytojo pusę Bonn 1.
nutarė sekančiais metais vėl ruošti cen- t
ir, kad ir grakščiai, bet visai nekritiškai
tas rugių žydėjimas.
trim; Vasario 16 dienos minėjimą, kuris !
R. Adomonis išraiškiai parkaitė diu sudėliojo gyriaus .gėlytes.
KONGRESO SVEČIAI VASARIO 16
įvyks 1980 m. vasario 23 d. Huettenfelde, j
Rugpjūčio 3 d. Heidelbergo universiteto
A. Bučio eilėraščius: Mano brangenybės
GIMNAZIJOJE
naujojo ,,Buergerhaus“ salėje, talpinaa- f
darbuotojas A. Hermanas supažindino su
ir Prie tremtinio kelio.
A. Bučys .padėkojo už netikėtą vakaro tema „Moterys tikrovėje ir naujojoje lie
Vasario 16 gimnazijos patalpose Hiuet- čioje 500 žmonių.
Programa -bus paskelbta vėliau, tačiau i
nę, paskaitininkui — už gražų eilėraščių tuvių prozoje“. Pateikęs statistikos duo tenfelde veikė IV Pasaulio Lietuvių Jau
pristatymą ir recenzijas laikraščiuose, menų, prelegentas ilgėliau apsistojo prie nimo -Kongreso būstinė. Po kongreso čia tikriausiai bus menininkai iš Kanados, į
Kz. Barėnas — už rinkinio peržiūrėjimą ir Lietuvos prozoje vaizduojamų moterų. buvo apsistoję trumpesniam ar ilgesniam Vasario 16 gimnazijos mokiniai, o kalibė. j
gražią recenziją, V. Motuzai — už rinki Subtiliai įtraukdamas klausytojus daly, laikui daugiau kaip 50 lietuvių iš užsie. Itojas bus vienas Bundestago narių.
nio platinimą, E. Navickienei — už pui vaiuti paskaitoje, prelegentas pasirodė nio.
kiai padeklamuotus eilėraščius, svečiams gaiviai šviežias, pasižabojęs moderniosios
Visus svečius pasitiko, apnakvydino ir
— už apsilankymą. Visa tai skatina su masių psichologijos arkliuką, A. Herma pavalgydino Eugenija Liucienė ir Ona LIETUVIŠKOS PAMALDOS
brendusioje jaunystėje daugiau kurti ir nas pastebėjo, kad gan dažnai Lietuvos Bartu sevičienė.
Svečių .tarpe tavo ir PLB pirmininkas BRADFORDE — spalio 21 d., 12.30 vai. j
naujus eilėraščius atiduoti ištiestoms prozoje vyrauja „neigiamas“ moters ti
pas, kad jos egoistiškai rafinuotos, užlen Vytautas K-amantas ir Kanados LB pir HUDDERSFIELD — spalio 28 d., 1 vi pp
rankoms.
«St. Joseph's bažn., nes X. 14 d. nebū
Pabaigoje Romanas Rimonis, turįs sa kusios į save ne tik pirštelius, bet ir sie mininkas Jonas Simanavičius bei nauja
siu namuose. /
vo baleto studiją, su ilgamete partnere lą. Kaip vieną pavyzdžių nurodė J. Avy sis PLJ'S pirmininkas Gintaras Aukštuo
MANCHESTERYJE — spalio 28 d., 12.30
K. Mountain ir mokinėmis D. Hudolej, H. žiaus „Chameleono spalvas“. Diskusijose lis.
vai.
Lorek ir D. Telemaque, pašoko penkis ba. buvo 'svarstomi skirtumai tarp Vakarų ir
IŠLEISTUVĖS
GLOUCESTERYJE — spalio 20 d., 12,15
lėto šokius: Elgar „Mažąją .gėlę“, Sibeli- Rytų moters, bet aukštesnių platumų taip
jiaius ,jRožq“-, „Prieš kalkių vakarą“, ir nepasiekta.
vai. St. Peter's.
Marytės ir Algio
Stankų-Saulaičių,
Rugpiūčio 4 d. .prie paskaitų stalo išvy
STROUDE — spalio 20 d., 17.30 vai., Bee
Schuberto „Mažąją mergaitę“ ir „Myko
Danguolės
Kviklytės,
Vidos
Sidrytės
ir
lą ir Onutę“. Ypačiai gražiai pavyko pas dome poetę Stankuvienę.Saulaatytę. Poe
ches Green. Išpažintys 17.15 vai. '
kutinis šokis, įkuriame R. Rimonis leng tiškai švelnius balsas pasakojo, analizavo, Rainio Valiūno draugai suruošė jiems iš NOTTINGHAME — spalio 21d, 11.15 j
leistuves rugpiūčio 10 d. Vasario 16 gim
vais pas de deux judesiais ir jautriu iš o neretai ir deklamavo H. Nagio poezijos
vai. židinyje.
gyvenimu gražiai iškėlė amžiną meilės rinkinį „Prisijaukinsiu sakalą“. Taip, nazijoje.
DERBYJE — spalio 21 d-, 14 vai., Bridge
Danguolė Kviklytė vienerius metus lie
poetė Stankuvienė-Saulaitytė žinojo, apie
tragediją.
tuvių gimnazijoje dėstė istoriją ir lietu Gate.
Klubo pirmininkas, padėkojęs daly ką kalba, netrūko jai ne tik Skvarbaus
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