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Seinai negirdi
Kun. dr. Pr. Gaidos redaguojami ,,Tė

viškės Žiburiai“ (Kanadoje) dažnai pasi
sako lietuviams aktualiais žydų ir lenkų 
Wausimiais tiek gausių 'bendradarbių 
straipsniais, tiek vedamaisiais.

Lapkričio 1 d. numeryje jis išsispausdi
no vedamąjį „Seinai negirdi“, įkuriame 
rašoma:

,,Unijos laikais lietuviai su lenkais toro, 
liavosi, bet unija buvo tiek nelemta, ikad 
baigėsi visišku išsfckyrimu ir net kovomis
— karinėmis, kultūrinėmis, politinėmis. 
Per visą nepriklausomybės laikotarpį 
Lietuva šaukė: ,,Mes ibe Vilniaus nenu
rimsim!“ Po II D. karo padėtis pasikeitė
— Vilnius -su dalimi savo sričių grįžo Lie
tuvai, o Lietuva — Rusij'ai. Kad ir okupa
cinėje padėtyje, lietuviai sugebėjo dau
giau ar mažiau įsitvintiinlti Vilniaus mies
te bei artimose jo srityse, bet nepajėgė 
pasiekti lietuviškų sričių, likusių dabar, 
tinėje Gudijoje. Taigi negalime įsakyti, 
kad Vilniaus kova laimėta, bet galime 
tvirtinti, kad teisingesnio sprendimo link
me pasistūmėta. Tai, kas Vilniaus krašte 
lietuvybei laimėta, pasiliks vienokiai ar 
Htclkiaii ateičiai. Dėl įto niekas 'šiandieną 
nelbešaukia ,,Mes be Vilniaus nenurim
sim!“ Vilniaus byla, kadaise nuodijusi lie
tuvių-lenkų sainltyikii'uis, nėteko nuodingo
jo geluonies, ibet jo vietoje atsirado totas 
panašus geluonis, būtent, lietuvių škriau. 
dimas dabartinėje Lenkijoje. Ten lietuvių 
veikla tebevaržoma. Tenykščiai lietuvių 
veikėjai netgi sako, esą būtų geriau gy
venti sovietinės Lietuvos teritorijoje, ne
gu Lenkijoje, 'kur lietuviškoji veikla gy
vena naujos priespaudos laikus.

Buvo tikėtasi, kad sovietinėje sistemoje 
ir valdžios lietuvių-lenkų klausimas bus 
išspręstas remiianltis teisingumo ir abipu
siškumo principu. Deja, taip neįvyko. 
Lenkai Vilniaus krašte turi plačią savo 
spaudą, mokyklas, mokytojų paruošimo 
iBEItiltuciją, pamaldas daugelyje švento, 
vių. Lietuviai, gyvenantys Lenkijos val
domose žemėse, turi daug mažiau. Jų 
spauda tiek suvaržyta, kad įstengia leisti 
tiktai nereguliarų žurnaliuką „Aušra“. 
Lietuviškų ar tik pusiau lietuviškų mo
kyklų tėra keletas Suvalkų trikampyje. 
Lietuviškos pamaldos leidžiamos tik pa
čiose lietuviškiausiose vietovėse, kaip 
Punskas, Smalėnai. Ten, kur lietuvių yra 
mažiau, reikia kentėti sunkią priespaudos 
leteną. Tokios padėties simbolis yra Sei
nai. Jau bene trisdešimt 'ar daugiau me
tų, kai Seinų lietuviai savo katedroje ne. 
gali turėti reguliarių sekmadienio Mišių. 
Veiklesnieji tautiečiai daug kartų kreipė
si j vietos hierarchiją, maldaudami leidi
mo lietuviškoms pamaldoms katedroje, 
prie kurios statybos yra prisidėję jų tė
vai ir seneliai, bet atsakingieji dvasinin
kai1 apie itai nė girdėti nenorėjo. Dėl to ki
lo ir demonstracinių veiksmų bei susikir. 
timų. Pagaliau lietuviams buvo duota bu
vusi vokiečių protestantų mažytė švento
vė, kuri toli gražu negali patenkinti lietu
vių. Tuo būdu lenkai išstūmė lietuvius iš 
Seimų katedros ir padarė juos antraeiliais 
parapijiečiais.

Lenkai minėtąjį sprendimą laiko visai 
patenkinamu, ir tuo reikalu besikreipian
tiems užsienio lietuviams atsako, esą pro
blema išspręsta. Taip, lenkams ji atrodo 
išspręsta, bet teks sprendimas pažeidžia 
teisingumą ir tautybių lygybės principą. 
Lietuviai itiuri 'neginčijamą teisę į Seinų 
katedrą ne tiktai kaip parapijiečiai, bet 
ir kaip to krašto palikuonys, kurių vys. 
ikuĮpas A. lElarainiauSkas yra toje katedroje 
palaidotas. Istoriškai imant, lietuviai turi 
daugiau teisių į katedrą nei lenkai. Juk 
Seinai yra senas lietuvių miestas, susijęs 
Su lietuvių veikla, kultūra ir praeitimi. 
Bet šiuo metu, 'atsižvelgdami į esamą 
būklę, aktyvieji Seinų lietuviai ieško ne 
praeitimi paremtų privilegijų, o elemen
tarinių teisių 'atstatymo, t. y. lietuviškų 
pamaldų katedroje ir pilno jų aptarnavi
mo lietuvių kalba. Kelerių metų patirtis 
jau parodė, kad protestantų šventovėlė 
lietuviams yra nepakankamas sprendi
mas. Hierarchai tai turėtų suprasti ir 
žvelgti i padėtį krikščioniška širdimi, o 
ne nacionalistinėmis akimis. Kol jie to 
nepadarys, Šeiniai bus nuodijančiu cen
tru, kurio garsas jaudins ir visą lietuvių 
išeiviją, ir pačią Lietuvą, pasigirs naujas 
šūkis „Mes be Seinų nenurimsim!“ Iki 
šiol buvo sakoma, jog Seinų atsakingieji 
mūsų dkundų negirdi. Tikėkimės, kad jie 
kada nors išgirs. O jei ne, patys save pa
smerks.“

LATVIS SAUGO ARGENTINOS 
PREZIDENTĄ

Laikraštis „Latvija“ paskelbė žinią, 
kad Argentinos prezidento 80 asmenų sar
gybos viršininku yra 24 metų amžiaus lat
vis Maris Delinš.

jjjgįžė

PATARIMAI KREMLIUI
Paryžiuje leidžiamasis rusų emigrantų 

savaitraštis „Russkaja Mysl“ (Nr. 3275, 
1979 m.) išspausdino Estijos disidento 
Sergejaus Soldatovo ilgą laišką, kuriame 
jis iš Potmos darbo stovyklos aiškina, ko
dėl Rusijai būtų naudingiau netekti savo 
kolonijų — nacionalinių respublikų.

Soldatovas yra rusų tėvų vaikas. Tė
vams išsiskyrus, jį nuo 1930 metų augino 
,,puiki estė Lajaca Lass, tapusi antrąja 
motina“. Jis augo Estijoje ir pamilo estų 
tautą kaip savąją. Myli jis ir Rusiją,, tik 
ne Jono Žiauriojo ir Josifo Stalino. Todėl 
ir susidėjo su Estijos disidentais ir už tai 
pateko į Potmos darbo stovyklą. Jis tarp 
kitko sako:

Turiu viešai pareikšti, kad aš esu šali
ninkas tautinės Rusijos valstybės ir prie
šas vieningos nedalomosios Rusijos. Aš už 
visuotinę demokratiją ir tautinę nepri
klausomybę, prieš totalitarizmą ir impe
rializmą, už tautinį apsisprendimą ir prieš 
tautinį pavergimą... Rusų nacianal-impe- 
rialistai jau vieną kartą nuvedė Rusiją į 
žlugimą tarp 1914. VII. 1 ir 1917. X. 26 ir 
dėl trumparegiškumo ir konservativizmo 
tautiniu klausimu buvo sumušti 1918 - 21 
pilietiniame kare... Mes pasirinksime gar
bingesni kelią Rusijos valstybiniam gyve
nimui.

Laisvą tautinę Rusiją sudarys keturio
lika sąjunginių respublikų-tautų, joms lais 
vai apsisprendus. Toms respublikoms atsi
skyrus, Rusija vistiek dar liks pagal teri
toriją pirmoji pasaulyje (per 17 milijonų

7 dienos
— Sov. Sąjungos užsienio reikalų mid. 

Gromyka atvažiuoja į V. Vokietiją pradė
ti diplomatinių ėjimų prieš NATO planą 
aprūpinti Europą atominėmis raketomis.

— Sov. Sąjunga užvertė Britanijos rin
ką kalėdinėmis atvirutėmis, kurios 'yra 
žymiai pigesnės už vietines (esą atigaben. 
ta apie 1 milijardą 100 mil., ir jų vertė 
apie 50 mil. svarų).

— Airijos min. pirm. Lynch važinėja 
po JAV ir ragina tenykščius airius nei 
pinigais, nei morališkai neberemti IRA 
teroristų.

— Kad kurie Europos Ekonominės Ben
druomenės kraštai savo specialiuose fon
duose jau nebeturi pinigų primokėti ūki
ninkams, kad jie didintų kalnus atsargų.

— ,,The Guardian“ dienraštyje dabar
tinę įBritainijos padėtį aptariantį savo 
straipsnį Peter Jenkins pavadino „Vy. 
riausybė išbaigė morkas. Ji turi dabar tik 
lazdą.“

—- Rytiniame Irane įvyko žemės drebė
jimas, ir pagal .pirmuosius apskaičiavi
mus žuvo 242 žmonės.

— Norėdama sumažinti pinigų apyvar
tą, Britanijos vyriausybė pakėlė paskolų 
procentą iki 17.

— Nebepasitikėdami pinigu, arabai pri
sipirko daugiau kaip už milijardą svarų 
sidabro, kuris yra sugabentas į JAV, bet 
jie pradėjo bijoti, kad tarp Amerikos ir 
©raibų kraštų nenutrūktų santykiai dėl 
naftos ir jų sidabras neatsidurtų pavoju, 
je, tai gabens jį į neutralią Šveicariją.

— Iš Rumunijos per paskutinį dvide
šimtmetį buvo išleista apie 200.000 žydų, 
liko apie 50.000, bet tie, kai pareiškia no
rą išvažiuoti, pradedami persekioti, kaip 
ir Sov. Sąjungoje.

— Challis ir Elliman knygoje ..Vaikai 
darbininkai šiandien“ skelbia, kad šiuo 
metu pasaulyje yra tarp 100 ir 200 mil. 
vaikų, kurie dirba fabrikuose, parduotu
vėse, tarnauja turtingoms šeimoms >ar ati
duodami į prostitučių namus.

— Pilk. iNatusch nuvertė Bolivijos vy. 
riausybę ir pats pasiskelbė prezidentu, 
bet dėl iškilusių neramumų po 16 dienų 
pasitraukė, užleisdamas prezidento vietą 
parlamento pirmininkei Lidijai Gueiler.

— Pranloūzijos kairiųjų socialistų par
tija kandidate rinkimams į prezidentus 
išrinko savo 'generalinę sekretorę mada- 
mę Hugette Bouchardeau.

— Lapkričio mėn. paskutinėmis dieno
mis popiežius lankysis Turkijoje.

— Ajatola Chomeinis nutarė paleisti 10 
įkaitų iš JAV ambasadoje laikomųjų apie 
60 — 3 moteris ir 7 juodukus, o kitus mu- 
zu'lmonių teismas teisiąs kaip šnipus, jei 
nebūsiąs grąžintas šachas (pagal vėles, 
nikis pranešimus — paleidžiama 13).

— Savo partijos kongrese prez. Ceau
sescu pranešė, kad Rumunija prie Juodo
sios jūros užtiko naftos.

— Prancūzijos Goncourtų premiją už 
romaną laimėjo Kanados prancūzė na
cionaliste Antonine Maillet, ir spėjama, 
kad tai prisidės prie prancūzų nacionalis
tų stiprėjimo Kanadoje.

— 20 metų atkailėjęs, iš Kubos į JAV 
buvo išleistas kubietis revoliucionierius 
Huber Matos, 'kuris laibai padėjo dr. Cas. 
tiro nuversti valdžią, bet greit buvo ap
kabintas suokalbiu nuversti jį. 

kv. km), o pagal gyventojų skaičių, po 
Kinijos, Indijos ir JAV, ketvirtoji (apie 
150 milijonų žmonių). Bet svarbiausia, 
kad pasirinkimas tarp Rusijos valstybės 
ir imiperijos, tarp laisvos tautinės Rusijos 
ir vieningos nedalomosios Rusijos yna tuo 
pačiu pasirinkimas tarp laisvės ir vergijos, 
gerovės ir skurdo, kultūros ir atsilikimo, 
draugiškumo ir nesantaikos, garbingos ir 
negarbingos padėties žmonijoje. Panašų 
pereinamąjį procesą pergyveno Anglija, 
Prancūzija, Ispanija, Portugalija ir kitos 
valstybės. Jos dabar yra klestinčio valsty
bės. Jų teritorijų sumažėjimas nesumažino 
jų didybės bei laimėjimų. Atvirkščiai.

Laisvos tautinės Rusijos valstybės suda
rymas yra moraliniu požiūriu būtinas, 
sociališkai tikslingas ir istoriškai neišven
giamas. Jis duotų rusų tautai neginčytiną 
naudą ir pranašumą politinėje, ekonomi
nėje ir kultąrinėje srityje. Vidaus politi
koje tokia valstybė galėtų pravesti pla
čias socialines reformas sustiprinan
čias tautą. Nuolatinis pasiruošimas 
agresijai ir okupacijos išlaikymas pa
verčia valstybę į nematomą kazar- 
mę. Plinta nusikaltimai, alkoholizmas, ne- 
dorovė ir asoeialumas, irsta šeima ir mirš
ta auklėjimas. Dorovė asiduria katastrofiš
koje padėtyje.

Užsienio politikoje laisva tautinė Rusi
jos valstybė galėtų suartėti su Šiaurės 
Amerika ir Europos valstybėmis, bendra
darbiauti su 'totomis tautomis. Dėl pasau
linio ekspansionizmo pateisinamas kitų 
valstybių nusistatymas laikyti Rusiją ir 
rusų tautą pavojingu plėšiku, ir todėl jos 
imasi apsigynimo priemonių. Iš to kyla 
tarptautinė izoliacija su neįkainojamais 
nuostoliais tautai.

Sergėjus Soldatovas baigia savo laišką, 
nurodydamas rusų tautai siektinus tikslug, 
Ne didvalstybinių užmačių miražų, ne vai
kymosi apgaulingos didybės žymių, beit 
garbingos veiklos turėtų imtis rusų tauta. 
Atgaila už nuodėmes ir atpirkimas gerais 
darbais, — tai ru'sų tautos didžioji misija 
šiuolaikiniame pasaulyje.
Pasirašė: Sergej Soldatov,, MordOvskaja 

ASSR, st. Potjma, Učreždenije ŽCh-385/ 
19,

(d.b.)

LOČERIAI PRAŠOSI IŠLEISTI JUOS I 
KANADĄ

Vakarus pasiekė tekstas Vilniuje gyve
nančių Laimučio ir Almos Saulės Ločerių 
prašymo leisti jiems su dviem vaikais iš
vykti į Kanadą pas Ločerienės motiną. 
Prašymas buvo pasiųstas Sov. Sąjungos 
min. pirm, Kosyginui Kanados min. pirm. 
Clarkui. Jau antri metai jie prašosi.

Prašyme įrodinėjama, kad išvykti nėra 
jokių teisinių kliūčių. Kaip argumentas, 
kad turėtų būti išduodamos vizos, nurodo
ma į žmogaus teises ir Helsinkio susitari
mus.

PASLAPTYS IR SLAPSTYMAI
Dar visi skaitytojai, tur būt, atsimena 

Britanijos spaudos ir .televizijos sukeltąjį 
triukšmą, kai paaiškėjo, kad po paskuti
niojo karo aulkšti pareigūnai milijonus 
buvusių belaisvių ir pabėgėlių grąžino 
Sov. Sąjungai, žinodami, kas jų ten lau. 
kia. Atidavė, kad nereikėtų maitinti ir pa
stoge, o gal ir darbu aprūpinti tokio dide
lio, kiekio nereikalingų žmonių. Naštos vi
si kratosi, ir tie pareigūnai savo elgesiu 
gera padarė Britanijai. lElat jie pasielgė 
nežmoniškai, ir jei 'spauda anuo metu bū
tų žinojusi, kad tie milijonai kelių .parei
gūnų šitaip lengvu rankos mostu pasmer. 
toiami mirčiai ir kalėjimams, tai būtų 
šaukusi. Dėl jos šauksmo būtų laimėjęs 
žmoniškumas. Vadinas, kad laimėjo ne
žmoniškumais, kalti ne vien tie pareigū
nai, bet ir tai, kad valstybės valdyme yra 
perdaug paslapčių — nėra atvirumo.

Dabar ir vėl iškilo triukšmas, kai. pa
aiškėjo, kad žymus šnipas, dirbęs Sov. Są
jungai, ne tik išvengė bausmės, 'bet, kaip 
meno istorikui, jam buvo leista artimai 
bendrauti bu karaliene, jis buvo apdova
notas ir bajorišku siro titulu. Tiesa, jis 
atitinkamu metu išpažino savo nuodėmes, 
kurios jam buvo atleistos. Tačiau apie tą 
išpažintį nežinojo net ministerial pirmi
ninkai, o triukšmas kilo tik tada, kai da
bar išėjusioje knygoje buvo iškeltas jo 
kaip šnipo vaidmuo. Ta istorija buvo 
valstybinė paslaptis, ir 'knygos autorius 
turėjo sugebėti pralįsti pro atitinkamą 
tokias paslaptis saugantį įstatymą, kad 
neatsidurtų teisme. Anksčiau kitam auto
riui nepasisekė su ta pačia tema pralįsti 
pro kurį nors įstatymo plyšį.

Šaukštai ir vėl popiet, kaip ir dėl anų 
Sov. Sąjungai atiduotų milijonų žmonių. 
Niekas, atrodo, nebetiki, kad kalbamasis 
asmuo ligi šiol būtų dar šnipinėjęs, tačiau 
dorą britą skaudžiai erzina, kad jam bu

„DER SPIEGEL“ APIE V. CESIŪNĄ
Tur būt, remdamasis vokiečių žvalgy

tes prasritarimiais, kad V. Vokietijoje bū
damas V. Česiūnias du kautus skambinęs 
Sov. Sąjungos atstovybei Bonnoje, „Der 
Spiegei“ rnlagazinias spėlioja, kad jis gal 
būsiąs buvęs laltsiųstas palšnipinėiti — už
megzti ryšių su lietuviais emigrantais ir 
paltlirti apie jų veiklą.

Neseniai po Europos kiraštuis važinėją 
tautiečiai iš Lietuvos tvirtina, kad su
muštas V. Česiū.-.as yda laikomas psichia. 
trinėje ligoninėje Leningrade.

KALIFORNIJA PRIEŠ IRANIEČIUS
Kalifornijoje gyvena apie 40.000 iranie

čių, ir kai Irane buvo suimti JAV amba
sados pareigūnai, tai amerikiečiai pradė
jo demonstracijas su tokiais šūkiais: 
,,Kepk iranietį Padėkos dienai“ ir „Va. 
žinokite namo, muzulmoniškos kiaulės“ 
Taip pat boikotuojami iraniečių restora
nai ir parduotuvės. Amerikiečiai prie sa
vo parduotuvių ir restoranų iškalbina 
skelbimus: <,Iraniečiai nepageidauj'ami“.

PATARIMAS VAKARU KOMUNISTŲ 
PARTIJOMS

Sov. Sąjungoje išleista Krasino ir Leib- 
zeno knyga ,,Revoliucinė teorija ir revo
liucinė politika“, kurioje nagrinėjamas 
klausimas, ar Vakarų komunistai, demo. 
kratiniais rinkimais atėję į valdžią, turi 
leistis sekantį kartą nuverčiami.

Autoriai įrodinėja, kad komunistai jau 
nebeturi leisti sudaryti ,,reakcinės vy
riausybės“. Hitleris irgi atėjęs į valdžią 
per rinkimus — konstituciniu būdu. Kar
tą perėmus valdžią, jau nebėra ko leistis 
į rinkimines varžybas.

KETVIRTASIS BUVO ANTHONY 
BLUNT

Britai nuolat prisimindavo garsiuosius 
šnipus, dirbusius Sov. Sąjungai ir į ten 
pabėgusius Burgess, Maclean ir Philby ir 
paspėliodavo, kais buvo ketvirtasis dr gal 
penktasis.

Dabar 'išleistoje knygoje Andrew iDoiyle 
nurodė, kad ketvirtasis buvo sir Anthony 
Blunt, kuris jau seniai .prisipažinęs ati- 
tiii.-,karnoms įstaigoms, bet tada nutarta 
netraukti jo atsakomybėn. Bet vyriausy. 
bės net nežinojusios jo istorijos, ir dabar 
iškilo triukšmas. Buvusieji ministerial 
pirmininlklali ir teisingumo ministerial pa
reiškė, kad' jie nieko nežinoję, o Blunt, 

vo leista nuolat bendrauti su karaliene. 
Užtat spauda ir apgaili, kad ligi šiol pa
slaptis buvo laikoma, ir pyktį rodo. „The 
Sunday Times“ (XI. 18) vedamajame įsa
ko, jog visuomenė yra nusivylusi, kad 
valdžia niekada neišeina švari. Viena is
torija baigiasi, o pabuvus ir kita 'iškyla, 
iš pradžių gandais, paneigimais, nutylėji
mais, kOl pagaliau viškais .paaiškėja. „The 
Observer“ (XI. 18) biaturiausia atrodo, 
kad šiuo atveju viskas buvo padaryta' už 
ministerių pirmininkų nugarų ir net ka
ralienės privatus sekretorius nebuvo pa
informuotas. ,,The Guardian“ (XI. 17), be 
kita ko, primena jauno karininko atvejį, 
kuris, pardavęs rusams šiek tiek valstybi
nių paslapčių, buvo nuteistas 21 m. kalė
ti, ir teisėjas tada dar pasakė, kad jo nu
sikaltimas yra milžiniškas. O „Anthony 
Blunt pardavė pavardes savo draugų, ku. 
rių dalis dėl to žuvo. Kiek 'gyvybių jis iš
statė paivojun? Niekas negali pasakyti, ta 
čiaiu pagal vieno aukštai sėdinčio manda
rino vakarykštį pasakymą — „'be Skai
čiaus“. Jeigu suokalbis žudyti yra daug 
baisesnis nusikaltimas už vagystę, tai 
Blumito kalėjimo bausmė turėjo nusitęsti 
dešimtmečiais. Tačiau jis bastėsi laisvas 
ir turėjo garbės naudotis karališkąja ap
linka. O tai iš tikro yra milžiniškas išda. 
varnais.“

Jei ne atviresnė valdymosi tvarka, šian
dien gal JAV-ėse tebeprezidentautų dar 
Nixonas, jokia Watergate ibyla nebūtų 
buvusi žinoma, ir į visokius neleistinus 
slapstymus ir papirkinėjimus įsivėlę pa
reigūnai nebūtų atsisėdę į kalėjimą.

Taip, atvira valdymo sistema yra pati 
idealiausia. Valstybė, be abejo, negali iš
siversti 'be paslapčių. Paslaptys turi būti 
išlaikomos, kiek jos yra susijusios su 
krašto gynyba, 'bet ne tada, kai kalba ei. 
na apie nusikaltimus. 

kaip meno žinovas, dirbo karališkoje ga
lerijoje ir buvo laikomas garbingu visuo
menės šului. Apie jo praeitį karalienė bu
vusi painformuota jau prieš 15 metų, 'bet 
tada jokios išvados nebuvo padarytos tik 
dabar jam atimtas siro titulas.

BUKOVSKIS RAGINA PROTESTUOTI
Ilgus metus išbuvęs sovietiniuose kalė

jimuose ir darbo stovyklose, o dabar Bri
tanijoje gyvenąs Vladimiras Bukovskis 
laiške „The Observer“ laikraščiui ragina 
vakariečius protestuoti prieš suimiinėjii. 
mus Sov. Sąjungoje.

Jis išvardija visą eilę dabar nuteistų ir 
suimtų disidentų, tarp jų ir Antaną Ter
lecką, ir sako, kad suėmimų dar daugės, 
jei Vakarai tylės. Sov. Sąjunga nori „ap
sivalyti“ prieš olimpiadą, ir jeigu kas tai 
nematąs, tai turįs būti aklas.

KINIJA DOMISI RUMUNIJA
Rumunijos komunistų partija sušaukė 

pirmąjį savo kongresą nuo 1974 m.
Kinija tokiais atvejais paprastai pasi

tenkindavo atsiųsdama sveikinimą. Šįkart 
ji parodė Rumunijai tiek dėmesio, kad į 
kongresą atsiuntė delegaciją.

Rumunija turi 22 mil. gyventojų, o jos 
komunistų partija apie 2,9 mil. narių.

KO VERTI TANKAI, KURIUOS 
BREŽNEVAS SIŪLOSI ATITRAUKTI?
S. J. Zaloiga parašė knygą apie Sov. Są. 

jungos apsiginklavimą — tankus ir šar
vuočiais, kurioje tvirtina, kad ligi šiol 
apyvartoje esantieji sovietiniai tankai 
yra menkaverčiai — kovos lauke britų 
vienais tankas vertas tiek, kiek sovietiniai 
keturi. Juose, be kita ko, tiek maža vie
tos, kad sėdėti įtinka tik neūžaugoms. Be 
to, jų viduje esama visokių smulkių įren
gimų, į kuriuos 'tankistas gali susižeisti.

Sov. Sąjunga su savo sąjungininkais 
turi 45.000 tankų — tris kartus tiek, kiek 
vakariečiai ir Kinija. Ji gaminasi naujus 
tankus.

RAKETŲ KLAUSIMAS MAŽDAUG 
IŠSPRĘSTAS

Vakarų Europos apginklavimas moder
niomis 'atominėmis raketomis esąs jau 
maždaug išspręstas, o gruodžio mėn. 
NATO kraštų užsienio reikalų ir krašto 
apsaugos ministerial tik patvirtinsią visą 
planą.

V. Vokietija gaus 108, 'kurios sieks 
1.000 mylių nuotolį, o 1.500 mylių nuoto.
lio Britanija — 160, Italija — 112, Vokie
tija 96, Belgija ir Olandija po 48. Olandi
ja diar vis atsisakinėja priimti..

Įtampos metu tos raketos bus kilnoja-
mos iš vietos į vietą, kad nebūtų sovie
tams taikinys.

Jau du dešimtmečiai, kai .Sov. Sąjunga 
laiko į V. Europą nukreiptas atomines ra. 
ketas.

RODEZIJOS.ZIMBABVĖS REIKALAI
Pasitarimuose Londone, kuriuose daly

vauja Rodezijos-Zimbabvės (vyriausybės 
iir prieš ją kovojančių partizanų vadiai, 
per 11 savaičių buvo priimta konstitucija.

Britai tvarkai palaikyti iki rinkimų ir 
rinkimų metu siūlė suorganizuoti iš britų 
bendruomenės kraštų apie 500 karių. Par
tizanų vadai tvirtina, kad reikia bent 
5.000.

GROMYKA ĮSPĖJO ISPANIJĄ
Sov. Sąjungos užsienio reikalų miiniiste. 

ris Gromyka įspėjo Ispaniją šitaip dėl jos 
noro įstoti j NATO:

„Tie, kurie nori pristatyti raketų prie 
mūsų namų slenksčio, negali tikėtis, kad 
dėl to Sov. Sąjunga bus abejinga“.

SOV. SĄJUNGOS NAFTOS IŠTEKLIAI
Švedijos specialistai skelbia, kad Sov. 

Sąjungos skystojo kuro ištekliai yra maž
daug tokie, kaip Saudžio Arabijos — apie 
150 milijardų statinių. Pagal britų skai
čiavimus, ji turinti 71 miilijlardus statinių 
(viso pasaulio atsargos esančios 649 mili
jardai statinių).

Pagal švedus, Sov. Sąjunga kasdien iš
sunkianti 11,9 mil. statinių ir trečdalį to 
kiekio eksportuojanti, ir jai per artimiau, 
sius 10 metų nereikėsią pirkti užsieniuo
se.

273 CNT IŠ HA
Vienas Varėnos rajono kolūkių prikasė 

iš ha 273 cnt. bulvių.
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Naujos knygos
/

VILTRAKIŲ VAIKAI

Sakyti, kad Si 'knygutė yra nauja, bū
tų lyg ir teisybė, lyg ir ne visiSka. Bale 
Vaivorytė už savo knygutę jaunimui ,,Vil
trakių vaškai“ 1952 m. laimėjo Lietuvių 
rašytojų, draugijos literatūros premijų. 
Tais pat metais 'knygutė buvo išleista ir, 
matyt, išpirkta, .taigi dabar išėjo jau ant
ras leidimas su tomis pačiomis iliustraci
jomis, kurias anuomet nupiešė šitokių 
menų specialistas, dabar jau miręs diail. 
Povilas Osmolskis, o viršelį šįkart — 
garsėjanti jauna dailininkė D. Stončiūtė- 
Kuolienė.

112 puslapių knygutėje yra 14 apsaky
mų iš kaimo gyvenimo (viename užgrie
biama Gedimino laikų istorija). Apsaky
mų veikėjai yra vaikai. Kai dabar svetur 
lietuvių vaikai gyvena daugiausia mies
tuose, tai gal galėtų kilti klausimas, ar jie 
norės skaityti apie kaimą. Tačiau kai sa
koma,, kad reikia gi pažinti kraštą, kur tė
vai ir tėvų tėvai gyveno, tai visi tokie 
klausimai atkrinta.

O perskaityti tą knygutę verta ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems, kurie pa
siilgsta gražaus rašymo. Gražiai ta Bale 
Vaivorytė rašo, įai, gražiai! Malonu jos 
pasakojimus skaityti. Puikus sklandus Sti
lius, o kalbos žodingumas tiesiog neišpa
sakytas. štai .truputėlis jos to gražaus ra
šymo:

„O po teisybei ganymas tų žąsų, amži
nai nerimstančių ir gagenančių, 'be palio
vos lesančių ir niekaip neprilesančių, tar
si jų žarnos prakiurę būtų — Vyteliui bu
vo tikrai aitri tarnyba, šekit, galvijų ban
dos ganovai — kaip laukų darbininkai: 
gali kada ir apypietę sau pasiilgint arba 
per lietų kiek dykom namie pagai'šuot. 
Tik tavo žąsys, nelyginant žinduoliai kū
dikiai lopšy — vis kniurkia girgina, sna
pus pro lentų durikes spraudo, anei va
landėlės ramiai nepakęs. Lyja nelyja, 
nors ir perkūnija su žaibais grumzdžia, 
varykis laukan iš tvarto savo plačiapėdes 
ir ganyk — jos amžinai alkanos.“

Šitaip gražiai, vaizdžiai, stilingai ir žo
dingai svetur retas kas rašo. Žodingumu, 
tur būt, niekas su Vaivorytė nedrįstų ly
gintis. Tačiau kai žinome, kad ta Vaivo
rytė yra rašytoja Petronėlė Orintaitė, tai 
ir stebėtis liaujamės. Ji iš seno šitaip gra
žiai rašo ir jaunimui ir suaugusiems.

(k.b.)

SANTAROS-ŠVIESOS SUKAKTUVINIS 
LEIDINYS

Mūsų laikraštyje rašytojas Liudas Do
vydėnas yra paminėjęs Santaros - šviesos 
25 metų sukaktį, nušviesdamas tos orga
nizacijos kūrimąsi, tikslus ir darbus. O 
dabar Algimanto Mackaus Knygų leidimo 
fondas išleido knygą ,,Santara - Šviesa. 25 
metų sukaktuvinis leidinys“. Knyga turi 
didelio formato 160 puslapių, atspausta 
gerame popieriuje, redaguota Valdo V. 
Adamkaus, meninis apipavidalinimas ir 
techninė priežiūra Birutės A. Bulotaitės.

Ši dvigubo vardo, iš dviejų į vieną su
lieta, organizacija yna ypač išgarsėjusi 
metiniais savo suvažiavimais, kurie pa
prastai vyksta Tabor farmoje, kadaise val
dytoje visuomenininko ir buvusio PLB 
pirmininko Juozo Bačiūno, o dabar val
domoje kito visuomenininko — Valdo 
Adamkaus. Vienu metu, kaip šitoje kny
goje liudijama, J. Bačiūnui buvo daromas

SAMOGITI4 (1)
(Žemaičius garbinanti amerikiečio knyga)

Eįūnia tokių knygų, kurių niekas nepa. 
mato, kai jos išleidžiamos. Praeina kiek 
laiko, kam nors patenka toksai (leidinys į 
rankas, ir, rodos, lyg geležėlę būtum ra
dęs — džiaugies net ilki lubų pašokdamas, 
taip gražu skaityti, ypač jei tema kuo 
nors artima.

Maždaug šitaip atsitiko su Maltese 
Cross Press leidyklos JiAV-ėse 1975 m. iš
leistąja Chas. L. Tourot Pichel knyga „Sa- 
mogitia, The unknown in History“ (320 
psl., kaina 7,95 dol.). Tuos keletą metų 
niekas apie ją negirdėjo ir niekas nekal
bėjo, o štai dabar įstaiga ir vienas kitas 
lietuviškas laikraštis iiškėlė ją į aukštas 
padanges. Tiek toje knygoje parodyta 
meilės žemaičiams, kad kai kam 'tiesiog 
neįmanoma susilaikyti neprakiurus 
džiaugsmu.

Rašydamas šią knygą, autorius bus 
naudojęsis plačia literatūra: jos sąrašas 
sudaro net penkis smulkiu Šriftu, išspaus-

spaudimas, kad jis savo farmoje nebeleis
tų rinktis tiems santariečiams - šviesie- 
čiams, nes tarp tų liberališkai nusiteiku
sių lietuvių dažnai prasiveržia nerami, 
konservatyviuosius sluoksnius erzinanti 
dvasia.

Tų suvažiavimų programos būna tur
tingos: suvažiuoja moterys ir vyrai su pa
skaitomis, tomiis 'dienomis kartais ir vai- 
idinaima, bengispii literatūros vakarai, 
koncertuojama, žodžiu, būna didelės šven
tės tie suvažiavimai, į kuriuos suplaukia 
visokių talentų nariai, o dažnai ir svečiai, 
vieni prijaučiantieji pačiam sąjūdžiui, o 
kiti gal dėl to, kad tokių aukšto lygio lie
tuviškų subuvimų niekad perdaug nebū
na.

Knygai įžangą parašė Romas J. Misiū
nas. Be jo,, dar raišo keturi autoriai.

Pats pagrindinis ir didžiausias straips
nis yra Vytauto Kavolio. Jis pamečiui ap
žvelgia organizacijos veiklą, suvažiavi
mus, visuomenėje kieno nors sukeltus ne
susipratimus ir Santaros-Šviesos didžiuo
sius darbus, ši organizacija juk yra sukū
rusi gražiai knygas leidžiantį Alg. Mac
kaus knygų leidimo fondą, kurio reikšmė 
šių dienų sąlygomis, k,ai kitos leidyklos 
dirba jau daugiau tik aplėpusiais spar
nais, yra didelė. Organizacija leidžia žur
nalą .„Metmenys“. Pasirodo, ir mėnraštis 
„Akiračiai“, kaip dr. V. Kavolis liudija, 
yra artimais giminystės ryšiais susijęs su 
Santara-Šviesa.

Vincas Rastenis knygoje pateikia apie 
Santarą sukaktuvininkę savo „pašaliečio 
stebėtojo užrašus“, Tomas Venclova apie 
savo pažintis su Santara iš 'tolo, iš tų me
tų, kol jis buvo Lietuvoje. Stambus bai
giamasis straipsnis apie Santarą-šviesą 
išeivijos kelyje yra Mykolo Drungos. Ka
dangi straipsnio autorius yra filosofas, tat 
čia ir perkrato ypatingu kruopštumu apie 
tą organizaciją susibūrusių lietuvių įnašą 
į filosofinę, kultūrinę ir socialinę mąsty
seną.

Būtų tikras nesusipratimas nepaminėti 
šios knygo* iliustracijų, kurių joje yra 
tikra gausybė grupinių ir negrupinių. 
Fotografijos geros, specialistų trauktos, ir 
iš jų žvelgia plačiai žinomi ir mažiau 
mums pažįstami žmonės. Tos fotografijos 
ne tik žaviai puošia knygą, bet kartu liu
dija ir organizacijos gyvenimo etapus.

K. Barėnas

Su lietuviais 
pasaulyje
„ŠALTINIO“ PUSLAPIUOSE

Ką tik pasirodė „Šaltinio“ Nr. 5, kurio 
viršelis 'šįkart papuoštas kritusioms už 
laisvę paminklo Širvintuose fotografija.

O žumnlalo turinio įvairybė nemaža. Ra
šoma ir apie Eucharistijos bičiulius, že
maičių Kalvarijoje paminėjusius dešimt
metį niuo to sąjūdžio pradžios Lietuvoje, 
ir apie kunigus A. Svarinską ir S. Taim- 
kevičių, ir įspūdžių iš popiežiaus kelionės 
į Airiją, ir apie tautos valstybingumą, ir 
apie pasikalbėjimą su kun. K. Piugevi- 
čium katalikų religinės šalpos reikalais, 
ir 'apie išvyką į Liurdą, Skautų stovyklą, 
siuntinius 'į 'Seinų kraštą, Bendrijos fon
dą ir kita!.

Šįkart po-ezijiaii altstovauj'a V. Šlaitas, 
č. V. Oibcarskas, Z. Tenisonailtė, A. Bu- 
čys, I. -Papievis.

„ŠALTINIO" KALENDORIUS

„Šaltinis“ j-alu- išleido savo tradicinį sie
ninį mėnesinį kalendorių 1980 metam-s.

Jo puslapiai iliustruoti retomis nuo. 
-traukomis, religinėmis ir tautinėmis, isto 
riškomis ir (dabartį vaizduojančiomis. 
Ypač įdomi fotograįfi j a Klaipėdos naujai 
pastatytosios bažnyčios vitražų (bažnyčia 
neleidžiama naudotis).

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLOS

Jau pirmąjį posėdį turėjo PLB Visuo- 
meniinių reikalų komisija, į kurią bus ko
optuota' dalr daugiau narių iš JAV, Kana
dos ir kitur.

Šįkart posėdžiavo -PLB pirm.. V. Ka- 
mantas, V. Kleiza, S. Kuprys, R. Saka, 
dolskis, G. Aukštuolis, J. Kuraitė, dr. K. 
Ambrozaitis, B. 'Bieli-uka-s, A. G-urecto-s, 
G. Damiulšytė, II. Laučienė ir dr. T. Re- 
meikis.

PlįSl vicepirm. V. Kleiza vasario mėn. 
aplankys Argentinos, Brazilijos ir Ura- 
gvajiaius lietuviai kolonijas.

dintus puslapiais. Bet jis bus taip pat nau
dojęsis ir dar kažkokia medžiaga, kuri 
vietomis nukettdina skaitytoją į fantastiš
ką nebūtų pasakų sritį.

Jau pačiame pirmajame knygos sky
riuje Ch. L. Tourot Pichel pasinaudoja 
kai 'kurių istorikų hipotezėmis, kad ais
čiai į dabartines savo gyvenamąsias vie
tas (bus atsikraustę iš Azijos, nuo Gango 
upės pakrančių. Tai jam liudytų didžiulis 
panašumas tarp sanskrito ir lietuvių kal
bų. Kartodamas Robert Sears veikalo 
„History of Russia“ teigimais, jis štai ci
tuoja: į,Iš tikro ištisi sanskrito posakiai 
gali (būti taip pateikti, kad kaimietis nuo 
Nemuno pakrančių tuojau pat supras. Ši. 
tie ir dar daugelis kitų įrodymų vargu 
bepalieka vietos abejonėms, kad lietuviai 
(aisčiai) turi būti laibiau tiesioginės kil
mės ilš pirmykštės žmonių giminės kili
mo vietos negu kuri kita tauta.“ Jis pa. 
sinaudoja mus išaukštinančiu Isaac Tay
lor („On the Origin of the Aryans“) tvir
tinimu, kad, pirmiausia, lietuvių kalba 
yra originalioji arijų kalba ir, -antra, kad 
lietuviai turi didžiausio pagrindo sakytis 
esą originalieji arijai. Benjamin W. 
Dwight („.Modem Philology“) — kad lie
tuvių kalba yr,a seniausia pasaulyje. Rusų 
pirmykštės 'kronikos aisčius kildinančios 
iš Nojaus 'sūnaus Jafeto, kurio giminė įgy
venusi į vakarus nuo Ararato kalno, da
bar Turkijai priklausančiose Armėnijos 
žemėse ir iš ten atsikrausčiusi prie Balti, 
jos jūros dar keletą tūkstančių metų prieš 
Kristaus gimimą. Net ir žemaičių, aukš
taičių ir kitus vardus tos giminės i'š item 
atsinešusios: žemaičiai ten būsią gyvenę 
Vian ežero pakrantėse (o Van aisčių kalba 
reiškęs vandenį), lietuviai, arba aukštai
čiai, rytinėje pusėje, kalnuose, ir Lietuvos 
vardą gavę, kad tose aukštumose buvę 
pakankamai lietaus. Pakalnėje gyvenę 
latviai, arba letgaiiai, kur „lietaus galas“, 
jotvingiai prerijose jodinėdavę, Tauraus 
arba raudonojo kalno rusų (raudonoji) 
giminė, Tauro pakalnėje — po — rusai 
(žemiau už rusus) arba prūsai, į šiaurę ir 
rytus nuo Van ežero — keltų (kurie ke
liasi) giminės. Pagal tas hipotezes išeitų, 
kad tos giminės, a'tsikėlusios į naujas vie
tas, geografiškai maždaug panašiai įsikū. 
rė, 'kaip ten apie Araratą, mažų mažiau
siai tai tiktų aukštaičiams ir žemaičiams.

Jie ir senose gyvenvietėse ir pasislklai- 
dę Europoje palikę savo kalbos pėdsakų. 
Tigro upę -jie vadinę Tikriu (tikra upė), 
Juodoji jūra jiems buvusi Eudinė (gal 
juodinę), Volga — upė, kuri kitas į ją įte
kančiais upes valgo, Dniepras, arba Tana- 
jus, —upė, kuri yra tenai, Dniestras, arba 
Orus — oro upė, Dunojus, arba Dona — 
duonos upė, Baltijos jūra — balta, Lado
ga — didelis ledų ežeras, Dauguva — 
daulg vandens, šekite, kaip gražiai viskas 
atrodo.

Maža su kuo teturėdami ryšių, lietuviai 
ir žemaičiai taip ir buvę gana ilgai nie
kam nežinomi, kol nepradėję -užpuldinėti 
slavų, siekdami paisipelnyti — parsiga. 
beriti iš tų savo žygių grobio ir vergų. 
Prisisamdę karių dar ir iš kitų tautų (če
kų, danų, bohemiečių ir vokiečių), slavai 
1198 m. prie Velikije Lūki susitikę su lie
tuviais ir žemaičiais dideliame mūšyje, 
bet pralaimėję. Tada krikščionys slavai 
kreipęsi į popiežių ir į Romos imperato
rių, kad neleistų pagonims -a-isčiams jų iš
naikinti, ir susilaukė krikščionybės atsa
kymo — popiežiaus 1200 m. bulės, kuri 

davė pagrindą mobilizuoti pajėgoms 
krikščionybei 'ginti rytų Europoje. Tai 
buvusi pradžia aisčių tautų naikinimo.

Ka'ip jau' pats knygos vardas rodo, a-u. 
tariaus dėmesys yra 'skirtas žemaičiams. 
Kitus lietuvius jis mini, kai neišvengia
mai reikia. Taigi, naudodamasis įvairių 
kronikų pateikiamomis legendomis, jis ra
šo, kad žemaičiai turėję savo karališkąjį 
Saulės sostą, kuris jau buvęs žinomas 
apie X -amžiaus pabaigą. Tada karalius 
Nemunas valdęs žemaičius (lenkai jį va
dinę Panemuniu). Jis turėjęs keturis sū
nus, kurie strateginėse vietose pasistatę 
pilis. Bartos valdęs sritį tarp Baltijos jū
ros, -Nemuno ir Jūros. Jo pilis stovėjusi 
prie Jūros upės ir pagal jo ir upės sudė
timi vardą Jurbarkas vaidinusia Jurbarku. 
Sūnus Spera valdęs sritį į rytus nuo Ne
vėžio (joje nėra vėžių), Kūnas — sritį 
tarp Nemuno ir Neries (jo pilis — Kau
nas), Dieveltas — apie Ukmergę įsikūręs 
(jo pilis — Dievaltava).

Žemaitiškasis karalių Saulės sostas iš 
tikro pradžią gavęs net ne su Nemuno di
nastiją bet siekiąs biblinio Nojaus laikus 
ir gal būsiąs kilęs ne iš jo sūnaus Jafeto, 
bet iš Šerno, kuris buvęs vadinamas sū
num saule arba mažąja Saule.

(k. p.)

Europos kraštų LB pirmininkų suvažia
vimais įvyks 1980 m. rugpiūčio 9-16 d. d. 
prie l.-.isbriucikio Austrijoje, Europos Liet. 
Studijų savaitės metu. Suvažiavime -dlaly. 
van's ir PLB pirm. V. Kamantais.

„KRIVŪLĖ“ APIE ŽYMESNIUS 
ĮVYKIUS

Vakarų Europos Lietuvių 'sielovados 
leidžiamosios „Krivūlės“ Nr. 2-3 plačiau
siai ra'šo-ma apie kunigų ir pasauliečių su
važiavimą pavasarį, apie vydk. dr. A. 
Deksnio lankymąsi V. Europoje ir ISlrita- 
nijoje, apie jo dalyvavimą PL Jaunimo 
kongrese ir apie šiemetinę Liet. Stadijų 
savaitę Belgijoje.

DAR DVI KRONIKOS ANGLŲ KALBA

Lietuvių Romos katalikų kunigų sąjun. 
ga Amerikoje išleido atskiromis brošiūro
mis anglų kalba „Lietuvos katalikų Baž
nyčios kronikos“ Nr. N-r. 33 ir 34.

Vertė Vita Matusaitiis, redagavo kum. K. 
Pugevičius.

BALA PAVERSTA „PILĖNAIS“

Detroito (JAV) jūros šaulių kuopa 
„Švyturys“ prieš kelerius metus nusipir
ko žemės sklypą su kalnu ir bala ir pava
dino „Pilėnais“.

O šiandien ten jau stovi -gražūs pasta
tai, auga medeliai, žydi gėlės ir mažame 
dirbtiniame ežerėlyje maudosi lietuviai.

„LIETUVIŲ DIENOMIS“ PAMINĖTAS 
VILNIAUS UNIVERSITETAS

Prel. J. Kučingio vadovaujama šv. Ka
zimiero parapija (Los Angeles) jau dauge
lį metų ruošia vadinamąsias „Lietuvių 
dienas“.

šiais metais tos „dienos“ iškilmingai 
praėjo Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties ženkle.

KUNIGŲ VIENYBĖS JUBILIEJINIS 
SEIMAS

Lapkričio 7-8 d.d. Willimantic (JAV) 
įvyks JAV lietuvių 'kunigų vienybės sei
mas.

Toji organizacija veikia 70 metų, todėl 
šis seimas bus jubiliejinio pobūdžio. Ja
me dalyvaus 4 vyskupai, tarp jų ir vysk. 
V. Brizgys.

MIRĖ ŽURNALISTAS V. RYGERTAS

Čikagoje po ilgos ligos ruigpiūčio 23 d. 
mirė 1905 m. gimęs laikraštininkas Vin
cas Rygertas.

Nepriklausomybės laikais jis dirbo 
„Ryto“ ir ,,XX Amžiaus“ dienraščiuose 
techniškuoju redaktorium, vokiečių lai
kais — „Į Laisvę“ ir „Ateityje“.

JAV 10 metų išdirbo „Draugo“ dienralš. 
tyje.

LIETUVIAI PAVASARIO ŠVENTĖJE

Brazilijoje rugsėjo 22 d. buvo švenčia
ma tradicinė pavasario šventė, kurioje 
dalyvavo ir lietuvių sąjunga.

Šventėje pasirodė „Volungės“ choras, 
vadovaujamas Kristinos Valavičiūtės, o 
tautinių Šokių ansamblis „Narnamas“, va
dovaujamas S. Bendbraitytės, pašoko tau
tiniai šokių.

KUN. J. PRUNSKIO KNYGA APIE 
ŽYDUS

ALTos Taryba Čikagoje išleido kam. dr. 
Juozo Prunskio paruoštą knygą „Lithua
nia^ Jews and the Holocaust“.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIRTOJO KONGRESO

nutarimai
Informacija

Kiekvienais žmogus 'turi teisę būti in
formuojamas bei informaciją skleisti ki
tiems. Okupuotoje Lietuvoje 'šios teisės 
yra ribojamos, tad laisvojo pasaulio lie
tuviai yra įpareigoti naudotis Šia laisve 
ir skleisti įvairią informaciją.

PLJS valdybą įpareigojame rūpintis 
rinkimu informacijos apie sąlygas važiuo
jantiems į Lietuvą. Jaunimas turėtų turėti 
galimybę tiksliau -sužinoti, iko galima ti
kėtas, kokia laikysena būtų patartina.

PLJS valdybą skatiname ieškoti naujų 
būdų atskleisti Lietuvos gyventojų galvo
seną ir nuotaikas. Anekdotai yra vieni 
ryškiausių rezistencijos požymių, kan
džiai iliustruojantys Lietuvos gyventojų 
pasipriešinimą santvarkai. PLJS valdybą 
įpareigojame rūpintis tokių anekdotų rin
kinio išleidimu su atitinkamu įvadu,

PLJS politinės veiklos koordinatorius 
įpareigojamas paruošti bibliografiją, api
mančią politines temas, sudaryti paskai
tininkų sąrašą, galinčių kalbėti įvairiais 
Lietuvą liečiančiais klausimais, parūpin
ti lietuvių politinių kalinių sąrašus bei 
pavyzdinių laiškų nuorašus.

Jaunimo dalyvavimas vidaus politikoje

Tarp išeivių ir jų vaikų yra diaug pa
našumų, -kurie yra formavę abiejų politi
nį sąmoningumą ir politinę orientaciją. 
Jaunimas per (šeimą ir per tėvų suorga
nizuotas bendruomenes yra pasisavinęs 
tam tikrus įsitikinimus ir yra pasiryžęs 
tęsti tėvų užsibrėžtuosius ir visos tautos 

tikslus.
Tačiau nei viena, nei kita karta negali 

paneigti fakto, kad tam tikra jaunimo 
patirtis skiriasi nuo tėvų. Jaunimas yra 
natūrali savo gimtojo krašto dalis ir tu
rėtų pilnai įsijungti ,į savo gyvenamojo 
krašto politinį gyvenimą.

Vienas svarbiausių būdų prisidėti prie 
Lietuvos išlaisvinimo ir išeivijos gyvybi
nių interesų išsaugojimo yra jungtis į 
gyvenamo krašto politinį gyvenimą. Ra
giname jaunimą jungtis į gyvenamojo 
krašto politinę veiklą ir remti visus pa
jėgius kandidatus, kurie geriausiai gins 
krašto interesus. Šalia 'to raginame jau
nimą atsižvelgti į Lietuvos laisvinimo 
klausimą, kai jis darys sprendimą kurį 
kandidatą remti. Taipgi raginame kraštų 
LJS reikalauti, kad gyvenamųjų kraštų 
valdžios remtų įto krašto lietuvių kultu, 
riinę ir visuomeninę veiklą.

Jaunimo ryšiai su kitomis politinėmis 
organizacijomis

Matydami Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pajėgumą įvairiose srityse, ragina
me PLB steigti politinę komisiją, su kuria 
PUS būtų pilnai įpareigota artimai 
bendradarbiauti.

Pareikfidami panašų pasitikėjimą ir 
įvertindami Lietuvos diplomatinės tarny
bos 'Svarbų darbą, reiškiame jai solidaru
mą ir ją moraliai remiame bei skatiname 
PLJS valdybą su ja užmegzti glaudžius 
ryšius.

Siūlome PLJS politinės veiklos komisi
jai palaikyti informacinius ryšius su 

VLI-Ku bei kitais politiniais vienetais.

VISUOMENINĖ SRITIS 
Tauta

Tauta nėra vien biologiniais reiškiniais 
ar kilme pagrįsta sąveika. Tautą taipgi 
jungia (kultūra, distorijia, įsitikinimai, 'tra
dicijos, kalba, žemė ir bendri pergyveni
mai. Tačiau niė vilnas iš šių elementų nė
ra lemiantis. Asmeniškas žmogaus iapisi- 
spremdimas nulemia, ar jis yra tautos da
lis, 'ar ne. Tie, kurie yra pasisavinę tautos 
vertybes ir laiko 'slave lietuviais, yra lie
tuvių tautos dalis.

Šie elementai tebejungia išeiviją, nors 
ji yra atskirta nuo tautos Lietuvoje. Kur
dama savo lietuvišką bendruomenę, išei. 
vijia jų neatsisakė — anaiptol, juos puo
selėja. Išlaikydami kalbą, tautinį būdą, 
kultūrą bei tikėjimą, išeiviai sudaro są
moningą lietuvių tautos dalį.

Pasklid'uis-i po įvairius kraštus, išeivija 
yna neišvengiamai įtaigojama dominuo
jančios gyvenamojo krašto aplinkos. Joje 
augąs jaunimas yra įvairiai paveikiamas. 
Tai priklauso nuo asmens tautinio 'sąmo
ningumo laipsnio. Natūrali gyvenamojo 
krašto asimiliacija dažniai jaunuolį ati
traukia nuo lietuviškumo, kurio vertybės 
nebeatitinka asmeniškų poreikių. Jauni, 
m-as yra skatinamas apgalvotai' rinktis (tas 
įtakas, kurios jrisidėtų prie lietuvybės iš
laikymo ir pilnos asmenybės ugdymo.

Lietuvių išeivija, ilgą laiką praleidusi 
gyvenamųjų kraštų kultūrų įtakoje, jau
čia kai kurių lietuvių tautą jungiančių 
elementų silpnėjimą. Aiškiausiai nyks
tantis elementas yra lietuvių kalba. Lie
tuvių kalbos išlaikymas bei puoselėjimas 
yra vienas iš svarbiausių ir esminių išei
vijos uždavinių. Kalba, kuri yra nepa
mainomas įrankis tautos vertybėms su
prasti ir savintis, įgalina pilną asmens 

dalyvavimą tautos gyvenime. Lietuvių 
kalba įgalina esminius ryšius tarp tautie
čių — tai 'ilšsibarsčiusios išeivijos vieny
toje, tai tiltas tarp išeivijos ir okupuotos 
Lietuvos.

Tuo pačiu gyvenamojo krašto sąlygas 
verčia vis (daugiau naudotis to krašto kal
ba lietuvių jaunimo veikloje. Tai būtina, 
stengiantis kuo daugiau jaunimo įjungti į 
lietuvišką gyvenimą. Tačau gyvenamojo 
krašto kalbos vartojimas neturėtų Ibūili 
įvedamas lietuvių kalbos sąskaita.

Skaitiniame gyvenamojo krašto kalbą 
naudoti kaip priemonę pritraukti lietu
viškai nekalbančius jaunuolius ir dėti pa
stangas grąžinti lietuvių kalbos vartoji
mą. Tikime, kad per dvikalbiškumą išei
vijai atsiveria įdvi kultūros, praturtinan. 
čios asmenybę ir praplečiančios jos (aki
ratį.

Lietuvių kalba

Daug lietuvių kilmės jaunimo nekalba 
lietuviškai, ir jam yra ypač sunku už. 
megzti .ryšius su 'kiltų kraštų lietuvių kil
mės jlaunimu. Dėl lietuvių kalbos nemo
kėjimo lokio jaunimo nepasiekia infor
macijos 'lietuvių kalba.

Švietimas yra vienas būdas šiam trū
kumui šalinti, tačiau jis nėra pakanka
mai išvystytas. Todėl prašome PLB Švie
timo tarybą atkreipti didesnį dėmesį į 
lietuvių kalbos mokymo priemones ir mo
kytojus. Braižome Tarybą paskelbti žinias 
apie stipendijas ar kitokią piniginę para, 
mą, skiriamą lietuvių kalbos studentams.

Kraštų LJS valdybos raginamos ieškoti 
naujų būdų užmegzti ryšiams su lietuviš
kai nekalbančiu lietuvių kilmės jaunimu 
ir įtirauklti jį į savo veikią. Tačiau reikia 
nepasiduoti įgyvenamojo krašto kalbos 
įtaikiai. Svatbu plačiau lietuvių kalbą 

naudoti,

šeima

Šeima yra esminė .bendruomenės dalis. 
Tautos ateitis priklauso nuo šeimos ir 
bendruomenės santykiavimo, šeimoje for
muojami dvasiniai pagrindai ir kultūri
nės vertybės, kurios puoselėja bendruo
menę.

Labai didelę reikšmę turi pradinis šei. 
mos vystymosi laikotarpis, kuriame dide
lės pastangos yra dedamos į materialinės 
ateities užtikrinimą. Dažnai šiuo metu 
Stirnos atitolsta nuo lietuviškos bendruo
meninės veiklos. Jaunų šeimų nedalyva
vimas lietuviškoje veikloje yra ypač 
skaudus ir žalingas. Skatiname Jaunimo 
sąjungą ieškoti veiklos būdų ir formų 
jaunoms (šeimomis priartinti pre lieturiš- 
ikos veiklos, organizuojant talką auklėji
mo problemoms spręsti, organizuojant 
šeimų stovyklas ir panašiai.

Suprasdami jaunų tėvų sunkų uždari, 
nį, (auklėjant gyvenamojo krašto įtakoje, 
prašome PLJS valdybą, pasinaudojant 
jaunais lietuviais profesionalais, išleisti 
lietuviško tautinio sąmoningumo auklėji
mo vadovėlį, tinkantį dabartiniams lai
kams.

Vis gausėja tautiškai mišrios 'šeimos. Ši 
tautos dalis dažniai perima tautas verty
bes ir neturėtų 'būti šalinama iš lietuviš
ko gyvenimo. Turime rasti vietą tautiškai 
mišrų šeimų nariams mūsų veikloje. 
Siekdami įjungti mišrias šeimas į lietu
višką gyvenimą, prašome kraštų LJS Idė. 
ti visas paiStangas įprasminti ir palaips
niui pagyvinti šių šeimų dalyvavimą sa
vo veikloje, 'atsižvelgiant į jų norus ir in
teresus. Siūloma aktyviau ieškoti tokių 
šeimų ir suteikti joms informaciją apie 
lietuvišką gyvenimą.

(įbus daugiau)
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EDITORIAL

After the Congress, what now?
The 4th Lithuanian World Youth Con

gress is over. Those of you who partici- 
paitedi had a marvellous time and made 
many friends all over the world. Some of 
you are already malking plans to visilt 
them in far-off places, like Chicago and 
HuettenfeW. But where do we go from 
here? Do we just wait for the 5th Con
gress in four years time?.

A very important issue that cropped up 
several times during the 4th Congress 
was whether Britain should continue its 
diverse activities without forming a 
Lithuanian Youth Association, and whe
ther the largest and most active Lithuan
ian community in Europe should stay out 
of step with the rest of the world, when 
much smaller groups like in Sweden and 
France have had Youth Associations for 
some years.

The Lithuanian World Youth Associa
tion is an umbrella organisation that em
braces Lithuanian descendants (aged 16- 
35) around the world. Its executive com
mittee is elected for a four-five year term 
at the Youth Congress. Its policies are 
decided at the same time by representa
tives from the national Youth Associa
tions. The national Associations work 
within certain guidelines, but have full 
autonomy. The young people in each 
country decide which way their organi
sation will go, although they follow the 
resolutions passed by Congress.

In Britain there has never been ian or
ganisation representing only young Lith
uanians. The Lithuanian Association in 
Great Britain is for adults and is run by 
the older generation. It deals with young
sters only as children of older members. 
However, the children have now grown up 
and the time has come for them to have 
their own organisation, run by young 
people, but working alongside the Lithu
anian Association in Great Britain. This 
is ian ideal way for young people to learn 
how organisations work, and, as they 
grow older, to step into the ranks of the 
other Association.

In its cold, crystalline form, the Young 
Lithuanian Association may appear dull 
and boring. In reality it is a fun-packed 
experience: many people getting together 
to have a good time, learning about their 
heritage, meeting similar people from 
many other countries.

The five people you elected to represent 
Britain at this year’s Congress got to
gether last summer to discuss whether 
there would be any advantage to having 
a Youth Association here. They decided 
that it would be a good idea t(o try to 
set one up. The five have formed an or
ganising committee to get the thing going. 
They plan to hold national elections later 
on. So, the young Lithuanian Association 
of Great Britain now exists. Its activities 
are not yet defined, except that it will 
go the way that you want it to go.

Some of the things that are planned 
are: to have youth representation on the 
Council of the Lithuanian Association, 
to publicise the plight of our cousins in

Arvydas ižygas, Onutė Virbickaitė, Gabija Juozapavičiūtė present a gift from the 
4th Lithuanian World Youth Congress to Pope John Paul II

Lithuania among Members of Parliament, 
to establish a fund which will give loans 
to groups planning youth activities, and 
to maintain links with Lithuanians nation
wide and worldwide.

The Young Lithuanian Association of 
Great Britain is for all of us. Please, let’s 
make it work!

Jonas Podvoiskis, Leader of (the British 
Delegation to the 4th Lithuanian World 
Youth Congress, Europe 1979.

FROM GERMANY TO ROME
For most people, the Youth Congress 

ended in Koenigstein on Sunday, 29th 
July. But for some of us that was only 
the ‘beginning of another hectic trip.

From Koenigstein to Frankfurt we were 
more than 50, plus tons of baggage, on a 
very small, old bus. There were arms, 
legs and baggage everywhere. Thank 
goodness it was a short journey.

The overnight train journey from 
Frankfurt to Rome proved to be even 
better!?). The Italian guard could not 
believe his eyes when he opened one six- 
seater compartment to find 21 of us in
side (this is Italian economy class travel).

Rome was beautiful. The ‘Eternal City’ 
greeted us with brilliant sunshine and 
insane car drivers.

The first day was spent sleeping and 
generally recovering from the trip. That 
evening we went on a tour of Rome, guid
ed by the Italian representative at the 
Congress, Saulius Kubilius. The way an
cient and modern mingle in Rome has to 
be seen to be believed.

The following day, it was a tour of the 
Vatican and the museums. In the evening 
we went to the open-air opera, staged tin 
the Roman ruins of the Baths of Cara

calla.
Wednesday morning we left the city to 

visit the Catacombs of St. Sebastian and 
from lunchtime we started preparing for 
the Papal Audience. At 3 p.m. we made 
our way to the obelisk in St Peter‘s Square 
where we meit the others from the Youth 
Congress. Although the Audience did not 
start tall 6 p.m., people came early to get 
better seats; fortunately, we had' reserved 
seats right alongside the path leading to 
the Papal dais.

Promptly at 6 p.m. the Papal helicopter., 
after circling overhead, landed behind St 
Peter's; Pope John Paul II appeared in 
his car and was driven slowly around the 
square. After the car stopped, the Pope 
began to make his way to the dais. As he 
came up to where we stood, the Pope 
stopped. The crowd behind us surged 
forward, wanting to see why he hadi done 
so. We had brought with us three gifts 
for him: an album., covered in hand-woven 
linen of traditional design, containing 
some 500 signatures collected at the 
Strawberry Hill ‘camp‘, an official memo
randum, containing greetings from the 
Fourth Lithuanian World Youth Congress 
to Pope John Paul II, signed by one re
presentative from each country; and 
finally, a large, bronze plate (weighing 
over 1'0 kg), decorated with the figures 
of two dancers in traditional costume and 
bearing an inscription to mark this event. 
The Pope accepted the first gifts, but 
stopped at the bronze plate, held by my
self and Arvydas Žygas (from the USA). 
The Pope then asked us where we were 
from, what we had done at Altenburg 
(where the Congress resolutions had been 
formulated),, how many had come to Rome 
did we like Rome? Finally he asked whe
ther the plate was heavy, to which I re-

(Cont. on page 2)
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plied, ‘very heavy*. Thereupon he blessed 
the plate and took art from us. He then 
blessed each member of our delegation 
standing at the front.

John Paul II continued on his way to 
the dais, from which he greeted other 
delegations and gave each one of them a 
blessing.

In all, the Pope greeted and blessed our 
Youth Congress delegation (three times, 
much to the envy of the others. On the 
first occasion, he began in Lithuanian, 
but as this proved too difficult, he finish
ed in English. His final blessing was to 
Lithuanian young people all over the 
world).
Onutė, Manchester.

FROM HEATHROW TO FRANKFURT
For the first three days of the Youth 

Congress my task was to meet people at 
Heathrow Airport and to show them to 
coaches taking them to Strawberry Hill. 
For the male members of the ‘Airport 

- i Committee’ it was the ideal opportunity 
to meet many gorgeous Lithuanian fe
males . before the rest of the male popu
lation at Strawberry Hill could feast 
their eyes upon them. The girls, of course, 
had equal opportunities to meet the guys.

The Youtth Congress was a ‘once-in-a- 
lifetime’ experience. We all felt complete
ly iat home, speaking Lithuanian to young 
people from many countries. Even those 
who did not speak Lithuanian found that 
they could communicate with friends in 
their native language (most people knew 
English). It was like being in a world of 
our own, a miniature Lithuania. Nobody 
cared about newspapers and what went 
on outside the Congress. We concentrated 
on establishing new friendships and re
newing old ones, friendships that will un
doubtedly last for ever.

The daily programme was arranged so 
that everyone could find something in
teresting to do between meal times, e.g. 
sports, singing, folk dancing, codking, 
learning Lithuanian, etc, etc. In the even
ing there were talent nights, films, discos 
and so on. There was a party every night. 
The dancing went on until the laccordion 
player could no longer stretch his fingers 
across the keys, and his legs could no 
longer support his body. This was usually 
around 4 am, after which one could either 
go -to one of the numerous private parties, 
or go to 'bed for a few hours sleep.

Eventually the time came to leave 
Strawberry Hill and to make our way 
across the Channel. The trip down to Do
ver, although extended by our driver’s 
loss of direction in London, was enjoyable. 
It was like a travelling concert and dance 
all in one, with people isinging, playing 
guitars, dancing and swaying all over the 
coach, in between cans of beer and glasses 
of wine.

Having reached Dover, we boarded the 
ferry and continued our party. Fellow 
travellers walked around the boat taking 
pictures, especially when a few Lithua
nians, myself included, began to dance the 
polka at around 4 am. At about 7 am, 
we reached Ostend, where everyone 
boarded coaches again, according to the 
European tours they had booked.

My coach, however, did not go on a 
tour. As a representative of Britain. I 
travelled with the other delegates to Al
tenberg where all serious and important 
-discussions took place, some of them go
ing on well into the early hours of the 
next day.

A week later the discussions ended and 
we made our way to Koenigstein, where 
we met up with all the ‘tourists’. It was 
nice to see all the others again. The clo
sing dance was in Frankfurt, about an 
hour’s drive away. It was held in a beauti
ful manor house, with gorgeous gardens, 

fountains and multi-coloured lights along 
the pathways. The hall itself was very 
large and the band excellent. The place 
just has to be seen to be believed. They 
could not have chosen a better place in 
the whole world!

It was 5 am the next morning when the 
time came for me to isay ‘aufwiedersehn’ 
to one and all. It was the worst 'time of 
all, trying to say farewell to friends old 
and! new without bursting into tears. The 
Congress will be in my thoughts for many 
years to come, without any doubt at all.
Roms, Nottingham

LETTER TO THE EDITOR
Dear Aleksai,

Thanks for the recent copies of ‘LYNes’ 
(which I found very interesting) and for 
the opportunity to write -a short piece on 
my -study of the Lithuanian community in 
Scotland during the period 1890 to 1920 
I realise that ‘History’ is not everyone’s 
favourite subject but hope that my ac
count might help to stimulate interest in 
the experience of those Lithuanians who 
first decided to make Scotland their home. 
Sadly, this is a topic that has been serious
ly neglected in the past.

Such a brief account can only touch on 
one or two aspects of (the Lithuanian ex
perience, but if it generates some interest 
its main purpose will have been well 
served. If anyone would like to findi out 
more about the Lithuanians in Scotland 
during this period then I would be only 
too delighted to hear from them. Indeed, 
if there are enough ‘interested parties1, it 
might be possible to organize a joint pro
ject on the origins and development of the 
other Lithuanian communities scattered 
throughout Britain. For example, there 
were communities in Bradford, Derby, 
Liverpool, London, Manchester, North
ampton, Nottingham and Widnes to 
name but a few, and we know very little 
about them!
I hope for a good response.
Murdoch
(Murdoch Rodgers, 17 Waverley Park, 
Abbeyhill, Edinburgh EH8 8ER)
(Ed. Murdoch’s article will appear in our 
next issue)

POET’S CORNER
What we have here?
Summer, summer far away, 
I’ve not seen your face 
Many an age.
Where are the promises, 
Of flowers and things.
Birds on high nests, 
Bees never at rest.
Where is the sun then hiding?
All I see is the -Sky crying.
-All the branches weighed down with snow 
When they with leaves should be grown. 
Now nothing can grow
Nothing can show,
Except white upon white, 
Even the night.
The stars reflect
The snow is flecked,
With footsteps, that had passed this hour 
And crushed, the first snowflower.
Snowdrop, pale and bold,
I picked you -to hold
And you crumbled in my hand,
Just like snow.
Dust to ash, 
All will pass.
Like snow to spring and summer,
And laughter,
Then love to pain
Next day, inflame.
And what do we have here?
Summer, my dear,

Laureta, Bradford.

LAND OF CROSSES
In his new book, the Rev. Michael 

Bourdeaux has produced a major work 
of pioneering research which informs 
Westerners of the little-known dissident 
movement -in Lithuania.

For almost 40 years, since their incor
poration into the Soviet Union, Lithuan
ians have (struggle to secure the rights of 
religious believers. As a result of this 
work the Lithuanians are able to present 
their case to the world in their own words, 
and the many original documents contain
ed in Land of Crosses include numerous 
case histories drawn from a series of un
derground literature smuggled out to the 
West, the Chronicle of the Lithuanian 
Catholic Church

The pages of these remarkable Chroni
cles shine with a (spirit that refuses -to (be 
crushed, and children are as much the 
heroes as their parents in this grim war 
against the suppression of religion. At 
times the struggle is lit with touches of 
unconscious humour,, as when a school
teacher claimed that Christ’s existence 
was just a story, to which one pupil re
plied that there were many stories, but 
no one counted the yeans from them, but 
only from the life of Christ. Likewise, the 
rank unreasoning of atheism can do little 
to detach people from God-, as in the case 
of the propaganda official sent to en
sure the Church clock was not working 
properly, because it would harm the 
cause of atheism if it showed the correct 
time.

The steadfast stand of the Lithuanians 
in defence of principles of personal liber
ty and freedom of conscience constitutes 
a standard which the freedom-loving de
mocracies of the West would find hard to 
emulate.
(Available from Lithuanian House, price 
£3.50 including postage and packing).

Forthcoming Events
25th May 1980, Spring Bank Holiday at 
Headley Park, Hampshire. Disco, folk
dancing, games, campfire, competitions. 
21st June 1980, Lithuanian Folk Dance 
Festival in Wolverhampton. For more de
tails contact Kristin Toy.
July, 1980, German Lithuanian Youth 
Association eamp at ‘Romuva1, Huetten- 
feld, West Germany. Everyone will be wel
come.
Wanted
Link-person in Nottingham. Romas has 
defected to Manchester.
Correspondents everywhere. LYNES wants 
to know what you are all up to (.providng 
its fit to print).
Cookery Corner editor- Anita has retired 
from the hot stove.

YOUTH-LINK ADDRESSES
Franco Bernatavičius
10 Cliffdale Drive
Crumpsail, Manchester M8 6QF
Antanas Dargis
65 Hillchurch Street
Hanley, Stoke on Trent STI 2HQ
Julie Bieliūnas
30 Fort Terrace, Middle Street 
Stroud, <Glos. GL5 1DZ
Simon Dobbs
101 New Wanstead
London Ell 2SA
Kristina Pūkštys
35 Inchmery Road
London SE6
Madelene Paterson
19 Dean Street
Bellshih, Lanarkshire
Kristin Toy
6 Collindale Court, Charterfield, 
Kingswinford, W. Midlands.
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Janio Rainio atminimui
JIS PRISIMINDAVO MIESTĄ, O MIESTAS NEPRISIMENA JO

■v (Latvių didysis rašytojas klasikas Janis 
,Rainis ne tik rainė lietuviškais motyvais, 
bet torį laiką eu savo žmona raSyitoja As- 
pazija net ir gyveno Panevėžyje.

Kai kais iš jo kūrinių yra išversta į lie
tuvių kalbą, ikrai! kas buvo statoma Lietu
vos teatre, (bet Maskvoje studijuojąs Sil
vestras Gaižiūnas ,,Literatūroje ir mene“ 
rašo, kad net tas miectas, kur didysis ra. 
šytojas įgyveno, nepclkank-amai aitsimeitąs 
jį. Štai kaip S. Gaižiūnas visą reikalą 
svarsto:

„Aš nežinau kodėl, bet visą laiką .galvo
ju apie mėnesius, praleistus Panevėžyje, 
— sako jaunasis vynais ir susidrovėjęs nu
leidžia akis. Iš tikro galima pagalvoti, kad 
jis įtik vakar vedė savo žmoną. Ir pridu
rta: — Turbūt taip atrado todėl, Ikiad ten 
laimė buvo -arčiausiai mūsų. Buvome vie
ni, neturėjome jokių rūpesčių. Šitaip mes 
gyvenome pirmą kartą“. Šios eilutės pa
imtos iš latvių literatūros tyrinėtojo J. 
Kalninio biografinio romano „Rainis“, iš. 
leisto Rygoje 1977 mėliais.

Veikalo pasirodymas tapo dideliu Lat
vijos kultūrinio gyvenimo įvykiu ir dar 
kartą patvirtino tai, kad latviai savo lite
ratūros milžinui skiria nuolatini dėmesį. 
Mūsų šiaurės (kaimynų meilė Rainiui aki
vaizdžiai išryškėjo Maskvos tarptautinė
je knygų parodbje-miu-gėje, kur rainianos 
leidinių ekspozicija užėmė beveik atski. 
rą sekciją: akį vėrė poeto lalkademinių 
raštų tomai, moksliniai darbai apie jį, 
iliustruoti atskirų kūrinių leidimai. Sklai
dydamas įvairiom kalbom išleistas kny
giais lalpie Rainį ir jose vis aptikdamas Pa
nevėžio bei Lietuvos vardus, negali nesu
simąstyti apie latvių rašytojo atminimo 
įamžinimą mūsų (respublikoje, ypač Pa
nevėžyje.

Mieste prie Nevėžio Rainis gyveno ne. 
ilgai, tačiau suspėjo įkūnyti nemaža svar
bių kūrybinių sumanymų: išvertė Gėtės 
„Faustą“ ir 'Donelaičio „Metus“, rašė ei
lėraščius. J. Kalninis minėtame romane 
Rainio gyvenimui Panevėžyje paskyrė vi
są skyrių. Žinoma, šiame veikale šalia di
džiojo poeto iškyla ir jo ištikimoji gyve
nimo draugė, talentinga neoromantinės 
krypties poetė Aspazija, kuriai Panevėžys 
asocijavosi su „saulės nutviekstomis 
džiūgaujančiomis gėlėmis“. Taigi į litera, 
tūrinę (Panevėžio istoriją įeitų du -ryškūs 
latvių literatūros kūrėjų vardai.

(Buvo laikai, kai Lietuvoje Rainio kūry
bos pulsavimą jautė daugelis. Panevėžio 
dinamos teatre Ibuvo pastatytas „Aukso 
žirgas“. Tačiau dabar apie poeto ryšius 
■su šiuo-miestu byloja tik kukli, retą 
žvilgsnį patraukianti lentelė prie namo, 
kuriame 1897 m. gyveno didžiųjų latvių 
poetų pora, ibei vienas kitas eksponatas 
kraštot|yrols muziejuje. Naujausiame Pa
nevėžio knygyne pirkėjus pasitinka sko
ningas stendas su originlaliais mieste gy
venusių rašytojų portretais: čia matome 
Salomėjos Nėries, J. lEuliūno, (B. Sruogos 
ir kitų literatų atvaizdus, o Rainis ir As- 
pazija aipeiti. Rajonas, kuriame jie gyve, 
no, šiuo metu rekonstruojamas. Svar
biausia, kiald rekonstrulkiciijos metu Da
moklo kardas nepakibtų viršum istorinio 
jų namo.

-Pastaraisiais metais Panevėžį praturti
no nemaža naujų skulptūrų, ir tik -viena 
iš jų priklauso literatūrinio-kultūrinio 
memoriallo žanrui — tai B. Petkevičaitės- 
Bitės biustas. Bene vienintelis Panevėžy, 
je gyvenęs pasaulinio -garso rašytojas 
Rainis ir jo žmonia galėtų įkvėpti mūsų 

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

2. Pragmatiškai taktinė Lietuvos politinė sąmonė

Teleologinė Lietuvos politinė sąmonė, -tiek, kiek 
ji išreikšta mano minėtuose punktuose, yra savotiš
kas ideologinis monolitas, tam tikra bendra visiems 
pažiūrų sistema, -po kuria pasirašytų kiekvienas lie
tuvis, jei sektų savo asmeniniais nuogąstavimais ne
iškreiptu vidiniu balsu. Žinoma, tų penkių punktų 
ųustaitytcl e Ribose surastume daug įvairių pažiūrų 
bei jų niuansų, gana aštrių -nuomonių nesutapimų ir 
pan., bet jie visi vis dėlto sutilptų šių penkių punktų 
rėmuose. Kitaip yra su Lietuvos pragmatiškai takti
ne sąmone. Čia kiekvienas individas randa specifinius 
kelius teleologinei politinei sąmonei suderinti su savo 
-konkrečiu politiniu elgesiu kasdieniniame gyvenime; 
kitaip sakant, čia kiek žmonių, tiek ir specifinių 
pragmatiškai taktinės politinės sąmonės pasireiškimo 
formų. Ir vils dėlto, nežiūrint šio individualizuoto 
įvairumo, galima išskirti -tris pagrindines Lietuvos 
pragmatiškai taktinės politinės sąmonės formas, tris 
pagrindines žmonių kasdieninio politinio elgesio li
nijas, pagal kurias ir reikėtų šia prasme klasifikuoti 
dabartinės Lietuvos visuomenės narius (kalbu tik 
apie tuos, kurių šaknys glūdi -tradicinėje Lietuvos vi
suomenėje, o ne apie atvykėlius iš kitų respublikų, 
kurie yra Lietuvos gyventojai, bet dar ne jos visuo
menės nariai). Kalba čia eina apie tris pagrindinius 
žmonių praktiškai politinius nusistatymus, būtent:

1) pilnutinĮ konformizmą;
2) konservacionizmą (dalinį konformizmą);

Dr, A. Štromas

3) aktyvizmą (vienokio ar kitokio laipsnio 
konformizmą).

Pilnutinis konformizmas išreiškia pilnutinę re
zignaciją. Iš tokio konformistinio nusistatymo ir iš
sivysto tie kolaborantai, apie kuriuos anksčiau kalbė 
jau. Tačiau reikalas čia ne tiktai rezignacijoje, bet ir 
nesulaikomame godume visoms šiuo momentu priei
namoms fizinio bei materialinio gyvenimo gėrybėms, 
valdžiai virš kitų, t.y. tame intencijų komplekse, ku
ris paprastai vadinamas karjerizmu. Ir dar baimė
je, baimėje dėl to savo kailio, dėl savo ramybės, bai
mėje, kuri ir yra visų didžiausių, tų vadinamųjų 
mirtinų nuodėmių šaltinis bei ugdytojas. (Priešingai 
tam, ką teigia Goethės Mefistofelis, galvoju, kad bai
mė valdo pasaulį kur kas stipriau bei efektingiau, 
negu tas aukso veršis). Su politine sąmone tas pūnu- 
tiniis konformizmas turi tik tiek bendra, kiek jis ban
do save (per ją pateisinti bei įteisinti. Pavyzdžiui, 
samprotaujama, kad lietuviams reikia stoti į partiją, 
daryti karjerą, nes jei jie tai nedarys, tai į atitinka
mas vietas -bus atsiųsti rusai, kuriems Lietuvos rei
kalai visiškai nerūpės, ir -pan. Taigi konformistinis 
Ikarjcirizmas dangstomas tam tikromis, patriotinė
mis skraistėmis, tam tikrais iš teleologinės politinės 
sąmonės paskolintais samprotavimais, kuriais bando
ma pateisinti konformistinį nusistatymą (-tokiu būdu 
ir šiuo atveju teleologinė politinė sąmonė spekulia
tyviai transformuojama į konkretaus tam tikros rū. 
šies politinio elgesio liniją). Apie tokius žmones ge
rai yra pasakęs viename iš savo pirmųjų interviu 
Vakaruose Tomas Venclova. Konstatuodamas, kad ilr

tie lietuviai, kurie daro karjeras, stoja į partiją ir 
■pan., neviešai padejuoja dėl rusinimo ir pasvajoja 
apie demokratiją, nepriklausomybę ir pan., jis sako: 
„Bet daugelis (daugiau, negu paprastai manoma) grei. 
tai smunka, visiškai sutampa su sistema, ima rūpintis 
tik savo -gerove, ir jų nevieši padejavimai darosi koktūs 
ir veidmainingi. Ant jų sistema ir laikosi". (,,Draugas“, 
Nr. 48 (8), 1977. II. 26, psl. 1-2). Nusistatymas į pilnu
tinį konformizmą turi dar ir tą ryšį su politine sąmone, 
kad jame labai aiškiai pasireiškia ir aukočiau minėta
sis politinio lauko tautos sąmonėje reliatyvus silpnumas, 
ir tas taip vaiskiai tarybų valdžios rūpesčiu išsiplėtęs 
krašte moralinis cinizmas.

Pilnutinis konformizmas yra vis dėlto kraštutinis 
reiškinys ir todėl gryna forma ne per dažniausiai ap. 
tinkamas. Realiame gyvenime konformizmas, net jei jis 
ir dominuoja žmogaus gyvenimą, dažniausiai yra deri
namas su tam tikrais -nekonformistiniais pasireiškimais, 
su siekimu panaudoti net ir patį savąjį konformizmą 
tam, kad atliktam kažką pozityvaus, kažką, kas yra dik
tuojama teleologinės politinės sąmonės. Klausimas čia 
vėl yra maste, tame konkrečiame konformizmo ir ne- 
konformizmo santykyje paskiro žmogaus elgesyje, kuris 
priklauso ir nuo -to asmens ryžtingumo bei kitų jo cha
rakterio bruožų, ir nuo jo padėties visuomenėje, ir nuo 
konkrečių išorinių aplinkybių, kuriose tas paskiras 
žmogus gyvena ir dirba. Todėl aš ir sakiau, kad prag
matiškai taktinė politinė sąmonė yra konkreti bei spe
cifiška kiekvieno atskiro žmogaus atveju. Tačiau visais 
tais atvejais, kai konformizmas, prisitaikymas prie 
režimo reikalavimų dominuoja nekonfonmistinius ati
tinkamo asmens elgesio pasireiškimus, mes tarime rei
kalą su koncervaciniu nusistatymu, o tai atvejais, kai 
dominuoja nekonformizmas, — aktyvistinį nusistaty
mą.

(Bus daugiau)

skulptorius savo turtingu kūrybiniu pali
kimu ir -nepaprastu gyvenimo kelta. Prisi
minkime,. jog šiemet rugsėjo dvyliktą su
kako 50 metų nuo Radinio mirties, o kitą
met bus žymima poeto 115 -gimimo meti, 
nių suktJkrtis (beje, Rainis ir Aspazija — 
vienmečiai), šių latvių poetų ryšiai su 
Lietuva nesirlbojo Panevėžio padange: 
Raimis, kaip žinoma, augo lietuviškoje ap
linkoje, (kurį laiką tarnavo Vilniuje, o 
svarbiausia — ir jo, ir jo žmonos kūrybo
je nemaža lietuviškų motyvų, liudijančių 
meilę Lietuvai ir jos kultūrai.“

VIDUDIENĮ BUVO TAMSU KAIP 
NAKTĮ

Minske IX. 25 vidudienio metu 10 mi. 
nučių buvo pasidarę visiškai tamsu, kaip 
naktį. Reikėjo įjungti šviesą, ir automo
biliai turėjo -užsidegti žiburius.

Pasirodo, tad buvo retas rudens atmos
feros -reiškinys, šilto ir drėgno oro srovės 
iš Viduržemio jūros ėmė slinkti per Bal
kanus ir Ukrainą į Baltarusiją. Pabalti
jyje ir šiaurės srityse ibuvo nešamos šal
tos oro masės. Ties Baltarusija jos susi, 
dūrė, ir pradėjo formuotis stori debesys, 
kurie -buvo pripildyti vandens ir Stambių 
ledo kristalų. Saulės spinduliai nebepajė
gė prasiveržti pro tokius storus debesis, 
kurių -viršutinė riba siekė 12 km aukštį.

MILIJARDAS KAINUOS ATSIKRATYTI 
PIENO MILTELIAIS

Sekančiais metais Europos Ekonominei 
Bendruomenei kainuos apie milijardas 
svarų, kad -galėtų -atsikratyti pieno milte
lių atsargomis.

Tikimasi, kad tų iš nugriebto pieno ga
minamų miltelių susidarys daugiau -kaip 
2 mil. tonų. Apie pusę to kiekio tikimasi 
su primokėjimais parduoti veršiukams 
šerti, kita dalį — kiaulėms ir paukščiams. 
Iš ilki šiol pagamintųjų esą likę apie 
400.000 tonų.

Praeitais metais visų pieno gaminių 
perdirbimas, sandėliavimas, išpardavinė
jimas kartu su primokėjimais EEB kama
vo 2 milijardus 200 mil. svarų. Per dvejis 
su puse metų iki sekančio pavasario vien 
pieno milteliai bus kainavę 2 milijardus 
200 mil. svarų.

Briuselyje žurnalistams buvo pasakyta, 
kad per 15 meti! susidarys apie 6 mil. to
nų sviesto atsargų. Pasaulis nebenorįs 
sviesto, net ir margarino suvartojimas 
krintąs. EEB -kraštai būsią prašomi ma
žinti pieno gaminių kiekius.

NAUJOS BATERIJOS AUTOBOBILIAMS

GM (JAV) bando mažas baterijas, ku
rias su pakrovimais bus galima naudoti 
automobiliuose iki 30.000 mylių ir važiuoti 
55 mylių į valandą greičiu.

MIRĖ LIETUVIŠKOS KILMĖS 
PLĖŠIKAS

Kanados dienraščiai pranešė, kad Ispa
nijoje mirė 1930-1936 m. JAVJbėse pagar
sėjęs lietuviškos kilmės plėšikas Alvin 
Karpis. Manoma, kad nusinuodijo.

A. Karpis kalėjime išsėdėjęs apie 33 
metus, o -vėliau, kito asmens padedamas, 
parašė knygą apie -savo nuotykius.

Vietoj kraštotyros partotyra
1979 m. sausio 17 d. įvyko Lietuvos pa

minklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus miesto skyriaus ataskaitinė rin
kiminė konferencija.

Šįkart tarp delegatų nebuvo matyti 
daugelio pagarsėjusių Vilniaus kraštoty
rininkų, dirbusių nuo pat draugijos įsilkū. 
rimo, apvaikščiojusių toliausius gimtojo 
krašto kampelius, -surinkusių nemažus 
įvairiausios tautosakos lobius, vertingų 
istorijos faktų, kalbos turtų ir kt. Užsta
lėje sėdėjo daug nepažįstamų veidų, ko
optuotų pastaruoju metu draugijcn parti
jos paliepimu ir čia atvykusių tik panuo- 
bodžiauti. Už prezidiumo stalo buvo pa
kviesta daugiau- negu 30 narių, kurių 
priekyje sėdėjo naujoji draugijos pirmi, 
niūkė Leokadija Diržinškaitė-iPiliušenko, 
šalia jos — Lietuvos KPCK propagandos 
ir agitacijos Skyriaus vedėjas J. Kuodelis 
bei susirinkimui vadovavęs Partijos isto
rijos instituto mokslinis bendradarbis 
Strumskis. Kiek -atokiau- sėdėjo minėto 
instituto direktorius R. šarmaitis, moks
linis bendradarbis J. Jarmalavičius, mies
to partijos komiteto propagandos ir -agita
cijos skyriaus vedėjas G. Tarvydas, par. 
tiniai bei profsąjunginiai veikėjai. Prezi
diumo sudėtis labiau tiko kokiam nors 
partiniam renginiui, o ne kraštotyrininkų 
konferencijai. Tur (būt, per visą Vilniaus 
kraštotyrininkų veiklos istoriją niekad jų 
prezidiume nesėdėjo tiek daug abejingų 
šiai veiklai žmonių, kiek šįkart.

Ataskaitinį pranešimą -perskaitė Vii. 
niaus vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja J. Balnytė, paskirta skyriaus 
pirmininke praėjusių metų rudenį ir 
anksčiau taip pat nieko -bendra neturėju
si su kraštotyra; J. -Eialnytė mėgino pa- 
vaizdwt-i kažkokius naujus kraštotyros 
pasiekilmius bei polinkius, nors ils tikrųjų 
ta veikla dėl partijos ir KGB įsikišimo 
beveik merdi. Įprastiniu -trafaretu (ji te- 
palbrėžė, kiad miesto kraštotyrininkų veik, 
la žymiaii suaktyvėjo ruošiantis paminėti 
Tarybų valdžios paskelbimo ir Lietuvos 
komunistų partijos įkūrimo 50-ąsilals mė
tines. Neįtikimi -buvo ir kiti jos praneši
mo teiginiai.

Diskusijos dalyvių kalbos tolygiai buvo 
blankios ir trumpos. Be to, retas jų kal
bėjo kiek taisyklingesne lietuvių kalba. 
Niekas -nekėlė jokių problemų, nepareiškė 
ir jokios kritikos dėl aiškiai merdinčios 
draugijos veiklos bei pastangų tą -veiklą 
visai sužlugdyti. Surežisuotas spektaklis 
vyko Sklandžiai ir darniai. Pirmininkau
jantis Strumskis nekreipė dėmesio ir į 
tai, kad nemaža konferencijos dalyvių vi. 
sai nebalsuoja — nekelia rankų. Visa, ma
tyt, ir telaukė šio spektaklio greitesnės 
pabaigos. Ir tiktai vienas kalbėtojas iš
drįsęs -kreipėsi pagaliau į prezidiumą, 
prašydamas nepamiršti ir leidybinių rei
kalų, nes, jo žodžiais, per septynerius me
tus teišleista vos viena plona „Kraštoty
ros“ knygelė; nesirodo, be to, ir „Liaudies 
kūrybos“ trečiasis tomas (-antrasis tomas 
išėjo 1974 m.). Taip ši įtrumpu-tė replika, 
prasprūdusi pro konferencijos rengėjų 
cenzūrą, bene akivaizdžiausiai parodė, 
kaip iš -tiesų yra žlugdomas -toks nepa. 
prastai kraštui reikalingas (kultūrinio dar
bo baras.

Be sutrikimų -veikė ir -balsavimo maši
na. -Pasiūlytas į naująjį prezidiumą 31 as
muo buvo bematant išrinktas, čia pat už 
stalo pasiskirstyta ir pareigomis. Pirmi
ninke vėl tapo J. Balnytė. Atsistojusi ji 
perskaitė iš lapelio, kas kokį darbą dirbs 
ir kam kas vadovaus. Kažkas iš salės pa

stebėjo: „Ar ne per didelis prezidiumas? 
Nebus kam dirbti.“

Tačiau — dirbti nereikės. Prezidiumas 
išrinktas ne dirbti, o kliudyti kur ne kur 
di-ifoan-tiemls dar kraštotyrininkams. Tad 
kliudytojų reikia kuo daugiau. Daugiau, 
šia, žinoma, kraštotyrai trukdys Partijos 
istorijos institutas, kuris įpareigotas nu
kreipti šį sąjūdį į beprasmiškus nūdienos 
tyrinėjimus ir -kur daugelis darbuotojų 
kaip įtik ir skiriami į vadovaujančius 
kraštotyros postus. Čia ir Surblys, Šar
maitis, Strum-Skis, Eiauža, Jarmalavičius 
ir daug menkesnių partijos veikėjų. Nie
kad anksčiau nesidomėję jokia kraštoty
ra, jie atėjo čia dabar tarn, kad sutrukdy
tų -bet kieno pastangas domėtis Lietuvos 
praeitimi, rinkti tikrąsias tautinės kultu, 
ros A-ertybes.

Tai patvirtino ir jų parašytas -bei sure
daguotas konferencijos nutarimo antrasis 
punktas:

„Pagrindiniu paminklų apsaugas ir 
kirafitatyrcs visuomeninio darbo Vilniaus 
mieste uždaviniu -laikytini darbo žmonių 
telkimą TSKP XXV -bei LKP XVII suva
žiavimų ir Draugijos V-jo suvažiavimo 
nutarimų, TSRS ir LTSR Konstitucijų 
idėjoms, paminklų apsaugos įstatymams 
įgyvendinti. Visapusiškai tyrinėti aktua
lius miesto ekonomikos, istorijos, kultū
ros ir buities reiškinius, plačiau propa. 
guoti tarybinės liaudies revoliucines kovų 
ir darbų tradicijas, socialistinį -gyvenimo 
būdą, tarybinės kultūros laimėjimus. Ak
tyviau padėti partinėms organizacijoms 
kamunistišlkai auklėti darbo žmones“.

Štai -tikrieji Šarmaičio ir jo bendramin
čių tiksliai. Jokios kultūros paminklų ap
saugos kaip nebuvo iki- šiolei, taip nebus 
ir -toliau. Visa (tai — įtik frazės tikriesiems 
tikslams maskuoti. Apie kokią kultūros 
paminklų -apsaugą galima kalbėti, jei — 
įsidėmėkime! — šiuo metu jau ruošiama
si griauti pats -didžia-uisias tautos dvasinės 
kultūros paminklas — jos kalba,.’

Tad tie, kam rūpi nuoširdus ir pras. 
įmingąs kraštotyros darbas, vargu ar ras 
sau dirvą šiandieninėje kraštotyros drau
gijoje. ši draugija faktiškai atimama iŠ 
visuomenės, nes bet kuris prasmingas 
kultūros darbas čia gniaiužte užgniiaužia- 
mas.

Iš esmės paskutinė Vilniaus kraštotyri
ninkų konferencija — ne koks naujas 
veiklos etapas, o 'kraštotyros posūkis — į 
iparto-tyrą. Tiksliau sakant — jos šerme
nys.

V. Jasiūnas (Aušra, 15/55)

LENKŲ MOKYKLOS LIETUVOJE

„Dziennik Związkowy“ (Čikaga) su pa
sitenkinimu persispausdinusi iš Vilniuje 
leidžiamo lenkų dienraščio „Cherwony 
Sztandar“ informacijas apie lenkų kalbos 
mokymą Lietuvoje.

Lietuvos švietimo ministerijos duome
nimis, Lietuvoje yra 124 aštuonklasės ir 
vidurinės mokyklos su dėstomąja lenkų 
kalba. Jose mokosi 13.000 lenkų vaikų ir 
jaunimo.

Mokytojus toms mokykloms paruošia 
Vilniaus pedagogikos instituto lenkų kal
bos ir literatūros ir istorijos ir geografi
jos -skyrius.

šiuo metu ten studijuoja 280 lenkų tau
tybės studentų, o baigė mokslus j-au dau
giau kaip 500 asmenų.

HETMVOJE
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TOS LIETUVĖS SENUTĖS

Pagal paskutinę gyventojų surašymo 
statistiką dabar Lietuvoje yra 3 mil. 399 
tūkst. gyventojų.

Vilniuje jų yra 481 tūkst., Kaune 370 
tūkst., Klaipėdoje 176 tūkst., Šiauliuoe 
118 tūkst., Panevėžyje — 102 tūkst,

76% ilgaamžių sudaro moterys.
Viena tų „Tiesoje“ minimų ilgaamžių 

yra 114 metų Veronika Gajauskienė, gi
musi Spaudžiuose, Kelmės apskrityje. Ji 
gydytojų nepažinojusi, o tik 110 metų su
laukusi atsidūrusi Panevėžio ligoninėje. 
Ji sako, kad daktarai žiūrėję į ją, kaip į 
stebuklą, o trečią dieną po operacijos ji 
„šast iš lovos ir prie lango, o už jo dan
gus kaip išplautas, mėlynas, mėlynas, to
kios mano mamos ir tėvo, mūsų vaikų 
akys buvo...“

V, Gajauskienė turinti 6 vaikus, 26 anū
kus ir 47 proanūkus.

Paklausta, ko ji norėtų, gal jaunystės, 
atsakė: ne, ji neturinti kuo geru prisimin
ti jaunystės. Ji norinti: „Sveikatos, šilu
mos, vis šaltis į kūną smelkiasi“, sako ji 
ir apsisupa antklode.

O Rietavo apylinkėje, Vilkelių kaime 
(Plungės apskrityje), gyvena 1855 m. gi
musi Barbora Jasaitė, kuriai B.m. liepos 
mėn. sukako 124 metai.

„Smulkutė, atrodo, lengva tarytum pū
kas močiutė ima vaikščioti po kambarį, 
vėl žvilgt pro langą: ir sako:

Antai saulės spindulys i pušį. Gelsvas 
jis, taigi ne prieš gerą. Lauk miglos ar 
lietaus. Raudona saulė tupia žemės gale 
į pilką juostą — irgi lietų žada. Jei zui
kiai pečius kūrena — virš prūdų, šiaip 
šlapių vietų rūkas mėlynas pakibo, — į 
gerą dieną, lietaus neišpeši.“

Ji geriausias sinoptikas, barometro ne
reikia, sako jos globėja giminaitė Aldona 
Sauserienė.

Barbora Jasaitė gimusi ir augusi gražio
je Plungės krašto gamtoje, Žemaitijoje, 
eigulio šeimoje. Barboros metai ,Įtekėjo 
tyliai, nuošaliai gyvenant, linus raujant, 
žambiu arian-t," Kai ji buvusi 5 metų, ten 
gyvenęs ir liaudies švietėjas Laurynas 
Ivinskis. Jos kelios seserys taip pat su
laukusios 90 ir 100 metų.

Pokario metais, būdama 94 metų, įstojo 
į „Baltijos“ kolūki. Dabar gauna pensiją.

Ji sako, kad laikai esą pasikeitę, norė
tų sulaukti 200 metų ir sužinoti, ,jkaip 
tuomet bus, kaip žmonės gyvens, kaip 
tvarkysis.“

VENGRIJOS KARDINOLAS LIETUVOJE

„Daily Telegraph“ spalio 16 d. rašė, 
kad. patriarcho Pimeno -kviečiamas, Sov. 
Sąjungoje lankėsi Vengrijos kardinolas 
Laszlo Lekai.

Kardinolas tris dienas viešėjo ir Lietu
voj a, ir jo pasveikinti buvo susirinkusios 
tūkstantinės minios.

DŽIAUGIAMASI BULVĖMIS

Varėnos rajone gerai užderėjo bulvės. 
Nors bulvių augintojai buvo pašlžadėję 
prikasti po 217 cnt iš ha, bet prikasama 
net po 300 cnt, kaip rašo „Tiesa“,

Agronomas Žėkas sako, kad -tie geri 
derliai nėra atsitiktiniai. Nepaisant praė
jusių metų lietingo rudens, bulvėms pa
liktieji laukai buvo gerai patręšti — kiek
vienas ha gavo 50-60 tonų mėšlo. Rudens 
ir pavasario metu iš laukų išrinkti akme
nys, išlygintas paviršius. Į vieną ha buvo 
pasodinta 70-60 tūkst. bulvių gumbų. Be 
to, buvę labai rūpestingai prižiūrima.

LIETUVOS SPORTININKŲ VIETA

Lietuvos vyriausiasis sporto komitetas, 
susumavęs vasaros meto spartakiados re
zultatas, taškų skaičiumi nustatė, kad iš 
17 grupių — respublikų ir didelių rajonų
— Lietuva užėmė 6-tąją vietą.

1 vieta atiteko rusų respublikai, 2 Uk
rainai, 3 — Maskvai, 4 — Leningradu!, 5
— Baltarusijai, 6 — Lietuvai. Skirtumas 
tarp Baltarusijos ir Lietuvos vienas taš
kas.

Spartakiadoje 16 Lietuvos sportininkų 
išsikovojo aukso medalius, 17 — sidabro 
ir 24 — bronzos.
Be kitų, absoliučiais automobilių ralio 

čempionas tapo S. Brundza ir A. Girdaus- 
kas. „Tiesoje“ rašoma, kad jiems nebuvo 
lygių sunkiose lenktynėse rytų Lietuvos 
keliais.

RUNKELIŲ DERLIAI

Vilkaviškio rajone cukriniai runkeliai 
davė gerą derlių, geresnį už pernykštį: 
nukasama 400 cent, iš ha,

„Tiesoje" rašoma, -kad numatyta par
duoti valstybei 60 tūkst. tonų jų daugiau, 
negu buvo planuota.

Gerai esą dorojami runkeliai ir Mari
jampolės (Kapsuko ) srityje, tik esanti 
bėda su transportu.

ALYTAUS SUKAKTIS

1981 m. Alytus minės savo 400 metų su
kaktį, todėl dabar pradėta projektuoti at
naujinti kraštotyros muziejų su 16 tūks. 
eksponatų.
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KUN. VALENTINAS KAMAITIS 
PAKELTAS Į KANAUNINKUS

Salfordo vyskupas dr. Tomas Holland 
lapkričio 11 d. ypatingu raštu j garbės 
kanauninkus pakėlė Manchesteryje tarp 
lietuvių ir anglų uoliai nuo 1953 m. besi
darbuojantį kun. Vai. Kamaitį.

Naujasis kanauninkas yra 55 metų, ki
lęs nuo Sintautų iš 7 vaikų šeimos. Mokėsi 
Mockupiuos, šakiuose, kur baigęs 6 kla
ses pasiprašė į Vilkaviškio kunigų semi
nariją ir buvo priimtas, <bet turėjo dėl pa
talpų stokos baigti pirma gimnaziją, bet 
karo audra nukreipė Vokietijon." Olden- 
burge baigęs liet, gimnaziją, filosofiją 
išėjo Eichstaetto kun. seminarijoje, o te
ologiją, Airijoje, Maunooth seminarijoje.

Po šventimų 1953 m. tuoj atvyko dar
buotis Manchesterin ir iki šiol rūpestin
gai, ramiai pluša, visiems visame gerame 
viskuo tapęs.

Pakelto lietuvio asmenyje anglas vys
kupas įsakmiai pagerbė atsparią Lietu
vą. Šis mostas pradžiugino ne <tik Man- 
chesterio apylinkės lietuvius, vietos ang
lus, bet ir D. Britanijos tautiečius.

'Geriausios tolimesnės sėkmės, Kanau
ninke Valentinai!

Kun. S. Matulis, M.I.C.

KAD PATEKTŲ Į KALĖDINĮ NUMERĮ
Visi pranešimai apie busimuosius šven

tinius įvykius ('bendras Kūčias, Kalėdas, 
N. Metų sutikimus, kalėdines eglutes) tu
rėtų ,,Europos Lietuvio“ redakciją pa
siekti iki gruodžio 7 d., kad patektų į ka
lėdinį laikraščio numerį.

Londonas
„LIETUVA“ RENGIA N. METŲ 

SUTIKIMO BALIŲ
Tautinių šokių grupė „Lietuva“ gruo

džio 31 d'. Sporto ir Socialinio klubo pa
talpose (345A Victoria Park Rd., London 
E9) rengia iškilmingą Naujųjų Metų su
tikimo balių, kuris prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 1 vai. nakties. Gros naujas or
kestras.

Įėjimas ir vakarienė 5 svarai.
Bilietų skaičius ribotas, todėl prašom 

paskubėti juos įsigyti. O norintieji įsigyti 
prašomi skambinti F. Senkuvienei telefo
nu 986 2470 arba V. Jurienei—tel.460 2592.

Baliaus pelnas skiriamas „Lietuvos“ 
kelionei į tautinių šokių šventę 1980 m.

LILIJA ŠUKYTĖ COVENT GARDENE
Covent Garden operos rūmai Londone 

skelbia, kad solistė Lilija Šukytė dainuos 
W. A. Mozarto operoje: „Cosi fan tutte“ 
(Taip daro visos) Fiordiligi rolę lapkričio 
30 d. ir gruodžio 3, 6, 8, 11 ir 13 d.d.

PROF. DR. K. LEDERIS LONDONE
Londono 'Lietuvių Namuose lankėsi 

prof. dr. Karolis Lederis, Calgario 'uni
versiteto Kanadoje profesorius, kuris da-

PAIEŠKOJIMAS
Lauraitis, Vokietijoje gyvenęs Lehrtėje 
(jo žmona — Budrytė), prašomas atsi. 
liepti Petrui lEirasui šiuo adresu: 128 Tay
lor Ave., Hamilto, Ont. 28K 3T2, Cana
da.

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu 
laiku Lietuvoje pageidaujama ir yra nau
dinga.

Siuntinys Nr. 2, 1979 m.
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė an

gliška medžiaga — 3 m., vilnonė angliška 
’moteriškai eilutei medžiaga — 3 m., vil
nonė medžiaga suknelei, arba vakarinei 
suknelei medžiaga (visos šios medžiagos 
gali būti įvairių spalvų), vyriški išeiginiai 
marškinai, vyriškos ’arba moteriškos fir
mos „Levi’s“ arba „Wrangler" jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidauja) ir trumpas te
lescopic lietsargis, vyriškas arba moteriš
kas.

Šio siuntinio kaina su įskaičiuotu mui
tu ir persiuntimo išlaidomis — 125.00 sv.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dė. 
ti — 4 m,, 3 metrus dirbtinio minko kai

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.

bar 4 mėnesius (iki vasario mėn. galo) 
dirbs Bristolio universitete. Kaip tik 
Bristolyje jis ir pradėjo profesoriaus ke
lią ir iš ten nusikėlė iį Calgarį.

Liepos mėn. jis gavo metus mokslinių 
atostogų, ligi šiol dirbo Ottavoj Research 
Council, iš Bristolio važiuos į Japonijos 
Kioto universitetą ir dar prieš atostogų 
pabaigą grįš kuriam laikui į Ottavą.

Prof. dr. K. Lederis yra pasaulinio gar
so mokslininkas ir dažnai dalyvauja tarp
tautiniuose kongresuose ir suvažiavimuo
se.

JUOZAS LUKĖNAS ATOSTOGAUJA
Grįžęs iš tolimų kelionių, jūreivis Juo

zas Lukėmas Londone leidžia ilgokas 
atostogas.

Jo pastovi vieta ‘Londone, kaip visa
da, yra Lietuvių Namai.

Bradfordas
PENSININKŲ POBŪVIS

Gruodžio 1 d., šeštadienį, Vyčio klubo 
valdyba rengia tradicinį pobūvį savo na
riams — pensininkams pagerbti. Pobūvio 
pradžia 6 vai. vak.

Pensininkai dalyvauja veltui, o jų bi
čiuliai ir svečiai moka po 3 sv.

Visi norintieji dalyvauti, taip pat ir 
pensininkai užsirašyti prašomi iki lapk
ričio 25 d. Vyčio klube.

Vyčio klubo valdyba

Manchesteris
KUN. V. KAMAITIS PAKELTAS Į 

GARBĖS KANAUNINKUS
MJus .pasiekė maloni žinia, kad mūsų 

kapelionas kun. Valentinas Kamaiitis lap. 
kričio 11 d. buvo Sa'lfordo vyskupo Tomo 
Hollando pakeltas į garbės kanauninkus. 
Pakėlimo ceremonijos įvyko St. Chad‘s 
bažnyčioje.

(Kuln. V. Kamaitis į Manchestėrį atvyko 
1952 m. ir nuo to laiko aptarnauja M'an- 
chesterio ir plačios apylinkės lietuvių 
dvasinius reikalus bei darbuojasi .anglų 
St. Chad's parapijoje, kur turi įsigijęs 'ge
rą vardą. Manchesterio lietuvių kolonijo. 
j e yna įsijungęs į visuomeninę ir kultūri
nę veiklą dr padeda visur ir visiems, kur 
ir kuo gali.

Šia į garbės kanauninkus pakėlimo pro
ga visi sveikiname garbės kanauninką V. 
Kamaitį ir linkime jam sėkmingai darbuo
tis pasauliečių ganytojiškame darbe.

PADĖJO VAINIKĄ
Lapkričio 11 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖS“ Manchesterio skyrius, Elritų Lygos 

pakviestas, su savo vėliava dalyvavo 
Eccles miesto anglų kariuomenės dalinių 
ir organizacijų Remembrance Day eity
nėse ir prie žuvusiems kariams prisimin
ti paminklo (cenotaph) padėjo vainiką. 
Čia anglų kunigas pravedė maldas ir pa
sakė kalbą. Vėliavą nešė A. Jakimavičius, 
vainiką, kuris čia padedamais 21 kantą, 
padėjo VI. Kupstys. Su tautiniais rūbais 
dalyvavo Kr. Kupstytė ir Al. Navackaitė. 
Iš 'viso dalyvavo 19 žmonių. Po eitynių 
Britų Lygos salėje buvo visi pavaišinti 
nemokamu alumi, arbata ir šaltais užkian. 
džiais. Vėliau vyko dūdų orkestro, kurio 
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lio arba ką nors iš žemiau įvardintų nau
dingesnių dalykų.

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, 
tikro kailio apikaklė, tikros odos viršūs, 
dirbtinio kailio pamušalas <£110.00

Dirbtinio minko kailis moteriškam pal
tui 43.00

Jeans, Wlrangler arba Levi Strauss
20.00

Vyriškas arba moteriškas megztinis
17.00

Vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės 1.50

Tights, kojinės, kelnaitės 2.00
Vilnonė gėlėta Skarelė, arba didelė nai

loninė skarelė 6.00
Geresni marškiniai 7.00
Vyriški arba moteriški bateliai 18.00
Puiki suknelei medžiaga 14.00
Crimplene medžiaga suknelei 10.00 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba

muzikantai daugiausia yra mažamečiai, 
koncertas, o po to — šokiai.

A. P-kis

Birminghamas
ŠOKIŲ VAKARAS

Prašome visus, jaunus ir senesnius, at
vykti į šokių vakarą šeštadienį, gruodžio 
1 d.

Pradžia 6 vai., užsitęs iki 11 vai. Pra
leisime vakarą lietuviškoje atmosferoje.

Tie 'šokiai bus Congregational Church, 
Lovdey St., of Bath St., Birmingham City.

Skyriaus Valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 1 d., 7 vai. vakaro, DBLS 
Derby skyr. šaukia visuotinį narių bei 
apylinkės lietuvių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Lord Nelson Hotel 
patalpose, Curzon St., Derby. Bus padary
tas pranešimas iš Tarybos suvažiavimo ir 
svarstomi skyriaus bei Derbio lietuvių 
reikalai.

Visus tautiečius maloniai kviečiame 
dalyvauti.

Skyr. Valdyba

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d., šeštadienį, TOLBOT vieš
butyje šaukiamas DBLS Wolverhamptono 
skyriaus visuotinis narių susirinkimas 
valdybai išrinkti.

Paskutiniame susirinkime valdybos rin
kimai turėjo būti atidėti, nes dalis narių 
atsisakė balsuoti, protestuodami, kad bū
tų elgiamasi prie įstatus, kadangi susirin
kime dalyvavo mažiau negu pusė sąra
šuose registruotų narių.

Šį kartą prašome ko daugiau narių at
vykti, kad vėl viskas neiširtų.

Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
SKAUDI IR NETIKĖTA MIRTIS

Ankstyvomis Visų Šventųjų dienos va
landomis Sodyboje mirė Teklė Regina Gi- 
rėnienė. (Mirtis buvo staigi ir tragiška. 
Velionė su savo sūnumis ir būreliu jauni
mo atvažiavo į Sodybą kukliai atšvęsti 
'Sūnaus Tautvydo 23-čiąj'į gimtadienį, šei
ma ir draugai maloniai praleido laiką, 
prisiminė lietuvišką dainą, pasidalijo 
bendru džiaugsmu. Pradėjo skirstytis. Ir 
štai staiga smogė minties angelas. Vos tik 
pravažiavus Sodybos vartus, velionė su
kniubo. Tuojau parvežus į Sodybą, kape
lionui duodant paskutinį patepimą, nutilo 
jos paskutinis, vos ibegirdimas širdies 
tūkstetejimas.

Po 58 mėtų gyvenimo kelionės a. a. Re
gina surado paskutinio poilsio vietą Head, 
ley kaimelio kapinėse tarp kitų lietuvių. 
Laidotuvės įvyko lapkričio 9 d. Gedulin
gais mišias atlaikė ir laidotuvių apeigas 
pravedė kun. A. Geryfoa. Pakasynose da
lyvavo netoli šimto žmonių, tarp jų daug 
ir nelietuvių. Graudu ir jautru buvo per
gyventi, kai sesės dainavietės jos jau že
mėn įleistą karstą, vietoje molio grums. 
tų, apdengė žalių rūtelių puokštelėmis.

Tos rūtelės visiems priminė velionės 
lietuvišką, taurią dvasią, jos nuoširdų at
sidavimą tautinei veiklai’, ištikimybę mo
tinos pareigoms, rūpestį seneliams ir 
vargstančiais. Nors sunkiai dirbdama 
kaip 'slaugė, ji surado laiko rūpestingai 
užauginti keturis lietuviškai įkalbančius 
sūnus, gyvai įsijungti į Dainaviečių veik
lą, dalyvauti visokeriopame lietuviškame 
darbe.

Po laidotuvių mirusiosios šeima ir 'So
dybos šeimininkai parūpino šaunius už. 
kandžius.

Velionės gedi jos vyras Vladas, sūnūs 
Gediminas, Linas, Tautvydas ir Ramūnis, 
dvi seisės Lietuvoje ir daugybė lietuvių 
bei kitataučių, kurie taip gražiai ją prisi
mena ir prisimins.

Viešpatie, duok jai atilsį savo karalys
tėje!

A. G.

moterimis 28.00
arba 40.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti 
kartu su rūbais:

1/2 sv. arbatos — 2.00 sv., 1/2 sv. nesca- 
fes —3.00 'sv, 1 sv. pupelių kavos — 3.50 
sv., Isv. šokoladinių saldainių — 3.50 sv, 
11/2 sv. razinkų — 1.20 sv.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir 
kraujo spaudimui matuoti instrumentai 
siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant siuntinį šabo nuožiūra reikia 
primokėti persiuntimo išlaidams 15.50 sv.

Sudarome Itestamenltuls, iadlminjistruo(jia(- 
me nuosavybes, persiunčiame palikimus į 
Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES, Z & V. Juras, 
Tel. 01-460 2592

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 
4HB, England.

Baisusis narkotikas BZ
Yra tokia vadinamoji scientologų reli

ginė sekta, kuri pradėjo kovą prieš baisų 
narkotiką E|Z. Sako, kad karo reikalams 
jo turi prisigaminusios net 14 valstybių, 
tarp jų JAV, Sov. Sąjunga, Čekoslovaki
ja.

Jis yra dešimt kartų stipresnis už iš
garsėjusį LSD, ir 35 gramų užtektų išžu
dyti 1.000 žmonių. Amerikiečiai 1963-1975 
metais panaudojo to baisaus narkotiko 
bandymams 2.490 žmonių. Dalis tų žmo
nių ir ligi šiol neatsigaunaniti — prie jų 
prisikabino įvairios ligos, krito svoris, jie 
svaigsta.

Amerikiečiai to narkotiko jau turi tiek, 
kad galėtų apsvaiginti net 40 milijardų 
žmonių, nors pasaulyje jų toli gražu- tiek 
nėra. Jie nutarę, kad kaip karo priemonė 
šis narkotikas netinka, tai Marylande, 
Utahoje ir Arkansase sugrūdo į požemius 
ir laiko, nes nežino, ką diaryti. Tik po 135 
metų jis gali pasidaryti neveiksmingas. 
Jei bandytum jį sunaikinti, tai jis galįs 
išvirsti į kitokį chemikalą.

Britai savo turimuosius kiekius 1967 m. 
nugabenę ir kažkur į vakarus nuo Airijos 
suvertę į Atlanto vandenyną. Tuo reikalu 
susirūpinusieji tvirtina, kad ir ten jis ga
li būti kenksmingas žmonių 'sveikatai.

„PAPA BOK" — ANTRAS AMINAS
Dabar nuverstasis Centrinės Afrikos 

imperatorius lEįokassa dėl kai kurių be
protiškų veiksmų buvo vaidinamas 'ant
ruoju Aminu. Valdyti jis pradėjo prieš 13 
metų, nuvertęs savo giminaitį prez. Dac- 
ko ir netrukus pasiskelbęs prezidentu ilki 
gyvos galvos, o 1976 m. apsivainikavęs 
imperatorium,

Ta valstybėlė yra buvusi Prancūzijos 
kolonija, tai prencūzai ligi neseniai teik
davo jai pašalpą. Prancūzija palaikė ge
rus santykius ūkiniais sumetimais , bet 
neseniai nutraukė pašalpas, kai tas im
peratorius šokosi lazda mušti prancūzų 
ambasadorių.

Bokassa dažnai mėgdavo lazda pamo
kyti, jei jam kas neįtikdavo. Štai 1972 m. 
jis paskelbė potvarkį, kad pagautam va
giui pirmus du kartus nupiaustomos au
sys, o trečią kartą nukertama rankai. Vie
nų metu jis nutarė viešai nubausti 40 va
gių ir pats prižiūrėjo, kaip ita bausmė 
vykdoma. Jie buvo daužomi pagaliais ir 
šautuvų (drūtgaliais, ir trys buvo negyvai 
uždaužyti.

Plačiausiai per pasaulį nuskambėjo ži. 
nios, kai šių metų sausio ir balandžio 
mėn. buvo išžudyta apie 200 mokyklinio 
amžiaus vaikų. Moksleiviams buvo įsaky
ta įsigyti uniformas, kurias po 10 svarų 
savo parduotuvėje siūlė viena iš devynių 
imperatoriaus žmonų. To krašto sąlygo
mis už uniformas reikalaujamos sumos 
yra nežmoniškai didelės, dėl to mokslei
viai surengė demonstracijas, bet buvo su
varyti į kalėjimą, ten mušti, kankinti, du
sinami ir šaudomi. Tuo metu ir impera
torius lankęs kalėjimą, ir vienas devyn. 
metis vaikas jam sušukęs: „Mintis impe
ratoriui!“ ,,,Tu esi tas, kuris mirs“, 'atsa
kęs imperatorius ir paleidęs šūvį vaikui 
į galvą. Kitam vaikui jis pasakęs: „Aš 
tau parodysiu, kas atsitinka vaikams, 
kurie blogai elgiasi, ir lazda išbadęs lakis.

Kraštas jo laikais buvo visiškai niugy- 
vendinltas, bet Bokassa Prancūzijoje nu
sipirkęs kelis (dvarelius, dar keletą kitų 
nuosavybių ir gerą restoraną.

Tas buvęs prancūzų įairmijos seržantas 
labai dievino Napoleoną ir prez. de GauL 
le‘į. Prancūzija jo kaip pabėgėlio nepri
ėmė, bet priprašė ,,humaniškais sumeti, 
mals“ priimti. Ivory Coast vyriausybę.

NĖRA AŠARŲ KROKODILUI
Dažnas mūsų lietuviškų laikraščių turi 

vedamuosius straipsnius, 'kurie dažniau
siai -būna rimti, o šen ten pasitaiko ir pik
tų. Tik niekada neužtinkame linksmesnių, 
nors pasilinksminti, rodos, mėgstame. Raš
to linksmybės paliekamos humaro ir saty
ros specialistams, kurie, tiesa, (duonos iš 
to nevalgo, bet užtat turi išmiklintą tos 
rūšies talentą, taikliai prasiveržiantį 
plunksnos ar pieštuko smaigalyje.

Vakarietiški laikraščiai, ypač didieji, 
kurie kasdien spausdinasi net po keletą 
vedamųjų, retkarčiais paskiria vieną ir su 
humoru pakalbėti kuria nors juokinges- 
ne tema, štai tokį, pavadintą „Nėra ašarų 
krokodilui“, rugsėjo 1 d. išsispausdino 
britų „The Guardian“:

,,Apie krokodilus yra susidariusi klai
dinga nuomonė. Kai jiems leidžiama pasi
rinkti, tai ėda smulkias žuvis, ne misi
ninkus. Jie yra be galo malonūs vaikams 
(savo pačių, be abejo) ir dažnai žudomi 
žmonių, kurių pagrindinis siekimas yra 
iš jų odos prigaminti moterims rankinu
kų. šitaip pasipiktinęs sako Anthony Poo- 
ley iš St. Lucijos, Pietų Afrikos.

Pooley, kuris neabejotinai yra pats bal
singiausias krokodilo žmogiškas draugas, 
taip pat gina juos nuo niekingo kaltinimo, 
kad jie, kaip ir šiaip mieli balėsai (hams
ters), dažnai suėda savo vaikus. „Kroko
dilai yra nuostabūs tėvai. Saugodama sa
vo kiaušinius, motina perėjimo metu tris 
mėnesius išbūna neėdusi, paskui tris mė
nesius laikosi kartu su jaunikliais, globo
dama juos tuo ankstyvuoju jų gyvenimo 
laikotarpiu nuo gresiančių pavojų“. Poo
ley sako, kad nors krokodilės motinos 
dažnai savo kūdikius suima į burną ('ar 
žiotis, kaip kai kas pasakytų),, 'bet jos 
daro tai ne norėdamos praryti juos, o 
pergabenti iš vienos vietos į kitą.

Vargu ar reikia dar sakyti, kad Pooley 
laiko visą bandą (ar „būrį"?, ar „kaime
nę“?) — 25 krokodilus St. Lucijoje. Jam 
taip pat pasisekė bent su vienu jų užmegz
ti tam tikrą ryšį. „Aš tik sušvilpiu, ir jis 
atsistoja. Jis pajėgia atskirti mano balsą 
iš 50 žmonių ir yra labai inteligentiškas 
ir ramaus būdo. Tikras džentelmenas“. 
Tas jo krokodilas yra 14 pėdų ilgio, ir jo 
vardas Mazia. Galvojama, kad ryšys (tarp 
Mazios ir Pooley) bus besąs vienintelis 
toks.

Tačiau, deja, reikia taip pat pasakyti, 
kad, dėl žmonijos susidarytos gal ir per
dėtai neigiamos pažiūros i krokodilus, 
Mazia ir Pooley bus įsivėlę į sunkią kovą. 
Tiesa yra ta, kad rinka iš krokodilo odos 
pagamintų moteriškų rankinukų yra tokio 
pat gyvumo, kaip ir naftos rinka. Yra vi
suotinai priimta prielaida, kad krokodi
las, jeigu tik jis ar ji turės progos, kai 
nusibosta vis amžinai tas pats smulkios 
žuvies davinys, suės kartais ir misininką, 
arba baltąjį medžiotoją, arba neatsargią 
skalbėją. Tiesa yra, kad, nepaisant Pooley 
sakymų, krokodilai sudaro blogą viešąją 
nuomonę. Jie neatrodo, 'kaip meilios mo
tinos. Jie atrodo siaubingai“.

„MARŠ“ PLYTELĖ KAINAVO 
TŪKSTANČIUS

Arklių lenktynės dažnai būna susijusios 
su visokiomis suktybėmis. Kartais arkliai 
užnuodijami,, kad negalėtų bėgti, kartais 
jiems duodama narkotikų, kad jie greičiau 
bėgtų. Tokias suktybes stengiamasi iš - 
aiškinti ir kaltininkus nubausti.

Šitaip po lenktynių, nors ir nekaltai, 
buvo nubausti Britanijoje arklio No 
Bombs savininkai. Tas arklys laimėjo 
jiems 4.064 svarus. Paltikrinus paaiškėjo, 
kad jo šlapime esama kofeino ir theobro- 
mino, vadinas, kažkas įtartina buvo duota 
tam arkliui prieš lenktynes. Dėl to laimi
kis nebuvo išmokėtas. Dešimt procentų 
tos sumos būtų turėjęs gauti vaikinas, ku
ris lenktynėse tuo arkliu jojo. Pamažu jis 
pradėjo aiškintis, kas čia įkaltas. Ir išsi
aiškino. Pasirodo, 'arklininkas pasidėjo 
kažkur netoli to lenktynių arklio plytelę 
,,Mars“ šokolado, kurią sugriebęs ir už- 
sigardžiiavo No Bombs.

IŠKASENOS LIUDIJA, KAD BUVO 
AUKOJAMI ŽMONĖS

Maždaug prieš 3.700 metų Kretos salą 
ištiko smarkus žemės drebėjimas. Dabar 
archeologai, kasinėdami ten griuvėsius, 
suranda įrodymų, kad anuomet ten buvo 
aukojami žmonės.

Štai buvo aptiikti griaučiai žmogaus su 
žalvariniu durklu krūtinėje. Jis paguldy
tas ant altoriaus.

Prie altoriaus dar kiti dveji griaučiai, 
kurių pirštai apmaustyti žiedais, dėl to 
daroma išvada, kad tai būta aukštų val
dininkų ar karališkos šeimos narių. Kiek 
toliau, pastato tarpduryje, šalia sudužusio 
dubens, dar tįso vieni griaučiai. Archeo
logai spėja, kad šitas bus kažkur nešęs 
aukos kraują.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — lapkričio 25 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — lapkričio 25 d., 14 vai., 
Švč. širdies bažn.

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

KETTERINGE — gruodžio 2 d., 14 vai., 
Šv. Eduardo bažn.
BRADFORDE — gruodžio 2 d., 12.30 v.: 

šv. Mišios už a.a. Augustino Lešinsko 
vėlę.

BRADFORDE — gruodžio 16 d., 12.30 v.: 
šv. Mišios už mirusio Felikso Adamonio 
tėvus.

LEIGH — gruodžio 2 d., ’ 5 vai., St. 
Joseph's bažnyčioje.

ECCLES — gruodžio 9 vai., 12.15 vai. Iš
pažintis prieš pamaldas.

ROCHDALĖJE — gruodžio 23 d., 12.15 
vai. Išpažintis prieš pamaldas.

MANCHESTERYJE — Kalėdų I d., 12.30 
vai.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EKSKURSIJA IĮ LIETUVĄ 1980 METAIS

Stengdamiesi patenkinti lietuvių norą 
apsilankyti Lietuvoje, 1980 metais orga
nizuojame į ten išvyką.

Norintieji toje išvykoje dalyvauti pra
šomi tuojau pat užsirašyti, nurodant savo 
pavardę, vardą, profesiją ir adresą, taip 
pat ir laiką, kada būtų pageidaujama va
žiuoti.

Dėl tikslaus laiko vėliau bus susitarta, 
o dabJlr svarbiausia kuo skubiausiai pra
nešti apie save reikalingas žinias. Rašyti:

GRAHAMS OF WOODFORD LTD. 
Travel and Insurance Agents 

P. Bulaitis 
9-10 Johnston Road, 

Woodford Green, 
Essex 1GB OXA 

Telefonas: 01-504 9878-9
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AR UŽSISAKĖTE „EUROPOS LIETUVĮ“ 
ATEINANTIEMS METAMS?
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