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Nemaža nelietuvių mokslininkų yra do. 
mėjęsi ir dabar domisi lietuviais ir Lie
tuva — rašė >ir rašo studijas apie mūsų 
krašto istoriją, mūsų kalbą, mūsų dažniai 
tragišką ar bent dramatišką likimą.

Mokslininkai, kaip ir natūralu, stengia
si ibūti bešališki, todėl ir Salti. O įkartais 
trokštume, kad kas nors apie mus ir šil
tai, jausmingai, su meile pakalbėtų. Taip, 
vertiname ir branginame mokslininkus, 
kad jie domisi, bet, tur būt, mums drama- 
tiškesniais laikais reikalinga ir meilė ir 
užuojauta, idant nesijaustame tokie vie
ni, ir populiaresnis pakalbėjim-as apie 
mus.

Kai apie nelietuvių šilimą mumis prade, 
dame galvoti, be abejo, prisimename švei
carą prof. Juozą Eretą. Tiesą pasakius, jis 
pats mumis savo darbais nuolat primena, 
kaip į mus žiūri ir 'kartu su mumis jaučia. 
Tie jo darbai ne mums ir skiriami; jie ra
šomi svetimomis kalbomis ir skiriami ki
tų tautų žmonėms, kad jie suprastų mus, 
teisingai vertintų kaip tautą ir susipažinę 
stotų už mus. Dar gal reikėtų pridėti, kad 
ir apie to brangaus profesoriaus tautybę 
reikėtų kalbėti su tam tikru atsargumu. 
Šveicaras jis ar lietuvis? Pagal kilmę 
šveicaras, o pagal darbus, tur būt, lietu
vis, nes, pradėjęs lietuviams dirbti dar 
savo gimtajame krašte, paskui visą nepri. 
klaiusomybės laikotarpi išgyveno Lietuvo
je, visą talentą, sugebėjimus, išsimoksli
nimą ir energiją paskyrė jai, šeimą išau
gino lietuvišką ir, net grįžęs į savo gimtą
ją Šveicariją, kaip ne kartą viešai buvo 
paliudyta, savo mamų kalba laiko lietuvių 
kalbą.

Taigi, tai jūs ir yra tas, kuris, tur būt, 
be šilumos nė nemoka pakalbėti apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Jam vis rūpi mus 
kaip tautą iškelti, išaukštinti ir parodyti 
kitų mums daromas neteisybes. Jis Skai. 
to paskaitas Lietuvos ir Pabaltijo temo
mis, spausdina jas periodikoje ir išleidžia 
dar atskiromis brošiūromis, kad paeako- 
j amo ji tiesa kuo plačiau pasklistų. Tai 
tiesai skleisti naudojasi vokiečių kalba, 
bet štai dabar lietuviai pasirūpino išvers
ti ir Čikagoje išleisti 56 puslapių brošiū
ra jo paskaitas ,,The Adiam of the Euro
peans“, ,,The forgotten Baits“ ir ,,The 
Stock that does not break“ (brošiūra pa. 
vadinta ,,-Lithuania-, The European 
Adam“).

Kaip autorius įvade pasisako, tos bro
šiūromis išleistos jo paskaitos vokiečių 
kalba buvo greit išpirktos. Tikėkimės, 
kad tokios pat sėkmės dabar susilauks ir 
tas leidinys anglų kalba.

O kai kalbame apie profesoriaus rodo
mąją šilimą mumis, -apie mūsų vertinimą 
ir aukštinimą, tai pirmiausia turime gal
voje tą jo paskaitą apie -Europos Adomą. 
Kadangi -prof. J. Eretas yra ir mokslinin
kas ir pasižymėjęs -publicistas, -tai ta ant
roji jo ilgus metus praktikuotoji profesi
ja kaip tik ir -padeda .sušildyti mokslinio, 
ko dėstymą, supopuliarinti j-į, padaryti 
patrauklesnį!, prieinamesnį, suprantames
nį ir dėl to pasiekiantį platesnius ligi šiol 
vokiškai, o dabar ir angliškai kalbančių 
tautų sluoksnius.

O tas Europos Adomas profesoriui yra 
lietuviai.

-Būti pakeltiems į tokias -aukštybes, be 
abejo, didelė garbė. Ta garbė -gali būti 
pelnyta, paremta faktais, ir nepelnyta, 
propagandinė.

Kad tauta būtų verta išaukštinti ir net 
Europos Adomu vadinti, ji privalėtų tu. 
rėti istoriją ir k-ull-tūrą. Šįkart profesorius 
sustojo kiek tik ties Lietuvos istorija, 
daugiausia ties nepriklausomybės metais 
ir okupacijomis. Kai dėl kultūros, tai mes 
neturėjome Šekspyrų, Dančių, Goethčių, 
bet, kalbant apie pirminį Adomą, -tokie 
vardai gal ir nereikalingi. Tas lietuviškas 
Adomas nuo -amžių amžių yra -kuo kitu 
garsus — savo nepaprastu kalbos turtin
gumu, kuris ligi šiol buvo išlaikytas ir 
kurį prof. J. Eretas kaip -tik ir iškelia. To
kios turtingos kalbos, -kuri vien, motinai 
pavadinti turi be galo daug žodžių (moti
na, motinėlė, močiutė, močiutėlė, -motulė, 
motulėlė, motušė, -motušėlė, mama, ma
mytė, mamaitė, mamaitėlė, mam-unė, ma- 
munėlė, mamužė, mamiužėlė, mamutė, 
mamutėlė), tur Ibūt, nėra kitos pasauly, 
je. Arba tos kalbas švelnumas, idilišku- 
mas, jei lietuvis keikiasi tik -tokiais žo
džiais, kaip rupūžė. Arba jos muzikalu
mas, tos senosios formos. Užtat profeso
rius, pateikęs savo tezes ir įrodymus, dar 
paremia visa tai mokyto prancūzo Rėč
iaus šitokiu pasakymu-: „Jeigu tautos ver. 
tę -apspręstame vien pagal jos kalbą, tai 
lietuviams turėtume priskirti pirmąją 
vietą -tanp Europos gyventojų.“

Tačiau -šitokia verta tauitia amžiais vis 
niokojama. Profesorius t'ai ir iškelia. 
Kurgi senieji prūsai? Sunaikinti. Kurgi 
pati Lietuva? Vėl niOkoj-aima jau keli de
šimtmečiai.

Už tą nuoširdų mūsų tautos -iškėlimą 
prof. J. Eretai jaučiame -tokį pat -nuoširdų 
dėkingumą.

SUSIRŪPINO NEUTRALUMU
Suomijos magazinas ,,Suomen Kuva- 

lehti“ išsispausdino sovietinio komenta
toriaus Komisarovo straipsnį, kuriame 
sakoma-, kad Švedija ir Suomija nebega
lės išlaikyti savo erdvės neutralumo, jei
gu Vakarų kraštuose bus įrengtos rake
tos.

Ryšium -su tuo NATO specialistai nuro. 
do, kad iš tikro iš Vakarų Europos rake
tas -tektų leisti -per Švediją ir -Suomiją į 
Kolos pusiasalį, kuriame Sov. Sąjunga 
y-r-a sutelkusi nepaprastai daug -ginklų — 
didžiausią Ikia-rin-ę pajėgą pasaulyje.

IRANO KRIZĖ

Jungtinių Tautų gen. sekr. dr. K. Wlald- 
heim-ais paprašė tuojau sušaukti Saugumo 
tarybos posėdį svarstyti JAV-Irano 
įtemptiems santykiams, -tačiau nesitiki
ma, kad tai galėtų ką nors padėti. Net 
Irano užsienio reikalų ministeris pareiš
kė, k-ad jis kol ka-s -negalėsiąs atvažiuoti į 
posėdį.

Tas -užs. -reikalų ministeris -prancūzų 
laikraščiui -sakęs, kad įkaitais laikomuo

EUROPOS LIETUVIAI
,,Europos Lietuvyje“ j-au buvo ra

šyta apie Europos Liet. Bendruome
nių kraštų valdybų pirmininkų suva
žiavimą Belgijoje liepos 21 d.

O dabar ,,Vokietijos LB Valdybos 
informacijos“ lapkričio 8 d. numeryje 
iš^piaiusdino pdaneffimu sa-n|traufca®. 
Štai:

St. Baltus pranešė, kad Belgijoje yra 
apie 200 lietuvių, kurių dalis susirenka į 
Vasario 16 minėjimą ir kun. Petrošiaus 
pamaldas. -Kuriamės daugiausia -mišrios 
šeimas — vyksta spartus niuitaiutimas. Bel
gijos lietuviai pageidauja daugiau lietu
viškos -spaudos, už kurią galėtų užsimokė
ti patys. Apie 20 tautiečių skaito ^Euro
pos lietuvį“.

J. Alkis: Anglijoje yra apie 3-4.000 ir 
dar apie 1.000 lietuvių Škotijoje. Stiip. 
riaulsia opg-anizacija — Diidiž. Britanijos 
lietuvių sąjunga, turinti 22 skyrius ir -apie 
900 pilnateisių narių. Į jos Tarybą įeina 
ir įkiltos lietuvių organizacijos. Sąjunga 
tu-ri Lietuvių namus Londone, sodybą, 
NIDOS knygų klubą su spaustuve, kuri 
galėtų gerali -veikti, jei būtų spaustuvi
ninkų. Stiprūs skautai. Prie DBLS veikia 
lituanistinis skyrius su seminarais, ku
riuos lanko apie pusšimtis tautiečių. Ry
šiai su PLB Valdyba buvo nutrūkę, bet 
ši valdyba juos sustiprino. Didelis darbas 
atliekamas politinėje srityje per Euro
pean Liaison -Group, kuriai -Sąjunga pri
klauso. Geri santykiai su- VLIKu. To ne. 
galima ibūlt-ų pasakyti -apie Didž. Britani
jos lietuvių bendruomenę, beit ir su ja ti
kimasi surasti modus vivendi. Siūlė ap
jungti -visus Europos lieta-viu-s.

Kun. J. Petrošius: Prancūzijoje yra 
apie 1.500 lietuvių kilmės -asmenų, kurių 
pusė priklauso senajai emigracijai. Laibai 
maža grynai lietuviškų šeimų. Paryžiuje 
ir apylinkėje gyvena apie 350 taultieči-ų ir 
tik 14 lietuviškų šeimų. Organizuota -veik
la vyksta .tik Paryžiuje. Provincijoje 
trūksta iinteligenitų. Sostinės lietuviai kas 
-mėnesį susirenka į pamaldas, po kurių 
kauliu papietaujama ir pasikalbama. 
Ruošdamasis IV -PLJ kongresui, j-aiunimas 
rinkdavosi kas Savaitę. Svarbiausia pro. 
blema — dvikalbiškumas. Netrukus ir pa
maldos turės būti laikomos dviem kalbo
mis.

Dr. A. Kušlys; Šveicarijos LB sąrašuo
se yra 60 pavardžių, kurių pusė priklau
so vienuolėms. 35 aktyvūs n-ariad. Kasmet 
su-ruošiamas Vasario 16 minėjimas. Ta 
proga įvyksta ir metinis LįBl susirinki
mas. Zueriche veikia liet, tautinių šokių 
grupė VILTIS, vadovaujama Staisiulienės. 
Visi 16 narių — šveicarai akademikai, o 
v-adovė — Šveicarijos LB garbės narė. Di. 
deli-s nuošimtis ŠLB n-arių tari -akiademi- 
n-iuis itiitulus, daugelis pasipuošę daktaro 
laipsniais. ŠLB yra narys „GlaUbe in der 
zwei-ten Welt“ organizacijos, leidžiančios 
Ito pat -vardo laikraštį. Jis išspausdino 
VARPO N-r. 1 vertimą į -vokiečių kalbą iš
tisai.

J. Lukošius: Vokietijos LB tari apie 
1.000 pilnateisių narių. Iš viso V. Vokie
tijoje yra per 10.000 -tautiečių. Gausi Lie
tuvos vokiečių sąjunga. Federal. Vokiečių 
vyriausybė paremia LįBi Valdybos kultū
rinę veiklą -kasmet po 25.000 DM. Maž. 

sius ir žadamus kaip šnipus teisti JAV 
ambasados darbuotojus būtų galima pa. 
leisti, jei Amerikos vyriausybė pasmerk
tų šachą.

Pagal laikraščių komenit-arus, JAV -tie
siog netari ką daryti, nors -ir grasina. Ka
ras esąs negalimas. Bandyti išvaduoti 
įkaitas būtų nepraktiška-. Subombarduo
ti naftos šaltinius galima, ibet Ib-ūtų idio
tiška, ir -tada būtų -išžudyti įkaitai ir V-a. 
karuose prasidėtų ekonominis chaosas, 
kai pradėtų trūkti skystojo kuro.

VOKIETIJOS VADAI DĖL GROMYKOS 
GRASINIMŲ

Vakarų Vokietijos kancleris Schmid'tas 
tiki, tad NATO kraštai galės -dar tartis 
su Sov. Sąjunga, jei ir nu-spręstų Vakarų 
Europos kraštus apginkluoti moderniomis 
atominėmis -raketomis.

Sov. Sąjungos užsienio reikalų mi-niste- 
ris Grom-yka spaudos konferencijoje yra 
pasakęs:

,,Aš -vėl ir vėl kartoju, kad jeigu tas 
nusistatymais būtų -priimtas, Vakarai ne
betektų bazės tartis — nebegalėtų būti 

daug tiek ipa-t gauna ir LB apylinkės iš 
-savo kraštų vyriausybių. Veikia -disiden
tų fondas. IV PLJ Kongresui ruošti su
rinkta Iper 40.000 DM.

Voklėt-ij-cje yra nemažas skaičius iški
lių lietuvių dainininkių-ikų ir instrumen
tinės muzikos interpretatorių, pasiekiam 
čių -ir užsienio lietuvius. Veikia Vasario 
16 -gimnazija,'dvi vargo mokyklos, vaikų 
darželis, trys -tautinių šokių grupės. Pri
sidedama prie -ruošimo Europos lietuviš
kųjų -studijų savaičių. Leidžiamas Infor
macijų -biuletenis. Pr. m. surengtas Euro
pos -kraštų LB -pirmininkų suvažiavimas. 
1978 m. paveikiai dalyvauta trijose de
monstracijose: gegužės 4 d. L. Brežnevui 
lankantis Bonnoje, spalio 7d. pamaldose 
už persekioj-amą Lietuvos iE'ažnyčią Kolei, 
ne ir gruodžio 10 d. Bonnoje Žmogaus -tei
sių idėkl-anaicijos 30-čio proga. Ir t. t.

J. R. Simanavičius: Kanadoje yra apie 
35.000 lietuvių. Organizacinė ir kultūrinė 
veikla gyva. 1978 m. surengta I Pasaulio 
lietuvių dien-a. Iš Kanados vyriausybės 
jai įgaulta -apie 93.000 dolerių. Dabar pa
skirstyti 37.000 dol. pelno.

Dr. A. Gerutis kalbėjo -apie Europos 
lietuvių veiklos derinimą. Nurodė, kad 
Skandinavijoje veiklių lietuvių yra, bet 
su Europa ryšių nepalaiko. Europoje lie- 
t-u-viai netari bendros atstovybės. Juos ga
lėtų sujungti -bendra idėja. Nemažai čia 
padeda Europos lietuviškų stadijų savai, 
tės, iš pradžių rengtos -tik Vokietijoje, o 
šiemet atkeliavusios jau į 6-tą valstybę. 
Turime tik vieną laikraštį ,.Europos Lie
tuvį“, bet į jį mažai kas raišo.

Mūsų jėgos nedidelės, belt ir tomis pa
čiomis galėtume daugiau padaryti. Prele
gentas -siūlė Studijų savaičių progomis 
susirinkti Europos kraštų LB pirminin
kams ir kitiems vadovybių mariams, su. 
tarti bendrą Europos lietuvių organiza
ciją ir -į ją verbuoti -mūsų draugus kit-a- 
taiuči-us.

V. Kamantas PLB Valdybos pranešimą 
raštu išdalijo visiems. 5-se jo puslapiuo
se sužymėta PLIB Valdybos sudėtis, -būsti
nė (5620 So. Claremont Ave., Chicago., III. 
60636, USA) ir talkininkai, bėgamieji ir 
pernai atlikti darbai, o taip pat -praneši, 
ma-s šiam suvažiavimui (įvairūs reika
lai), švietimas, įkultūrini ai reikalai (su
daryta PLB kultūrinės -talkos komisija 
Čikagoje), jaunimo reikalai, Lietuvos rei
kalai (steigiama Politinių reikalų komisi
ja), PLB lėšos.

R. Sakadolskis: ^Pasaulio lietuvis“ 
pradėtas -leisti 1937 m. Kaune. 1963 m. -at
gaivintas St. -Ba-rzduko ir pavadintas in. 
fonmacin-iu PLB Valdybos -biuleteniu. 1975 
m. redagavimą -perėmė ir žurnalą padidi
no PLB tuometinis Valdybos pirmininkas 
|E|r. Nainys. Nuo 1978 m. rediaiguoja du 
Romai — Kasparas ir Sakadolskis. Iš
plėstas tarinys, įvedant naujus skyrius. 
Redaguojamas taikant laisvosios spaudos 
pradą: leidžiama pasisakyti ir priešingų 
pažiūrų žmonėms. Medžiagos g-aunialma 
daugiau, negu įstengiama išspausdinti. 
Laikraštis diaiug dėmesio skiria Europai, 
nors -joje tėra tik 200 skaitytojų. Iš viso 
yra 3.000 skaitytojų. Vokietijoje yra dvi 
P. L. bendradarbės: A. Grinienė ir M. 
Šmitienė.

jokių tarimus!“
Toks -pat optimistas, -kaip Schmidtas, 

yra ir -buvęs kancleris Brandtas. Jis taip 
p-a't galvoja, kad Gromykos grasinimas 
dar nėra ipaškiutinis žodis.

PALAIKO JAV, BET TIK ŽODŽIAIS
Europos Ekonominės Bendruomenės 

kraštai -nutarė pasmerkti Ira-no valdan
čiuosius dėl to, kad jie laiko suėmę JAV 
-ambasados pareigūnus, -nes tuo pažeidžia
mi tarptautiniai įstatymai.

Bet tuose kraštuose esantieji Irano pri- 
klausini-ai neu-žšalldomi, kaip padarė JA-V.

JAV diplomatinę kovą su Iranu nutainu- 
si palaikyti ir Sov. Sąjunga.

OOMECONO IR EEB PASITARIMAI
Kai kurie sovietiniai kraštai nori pa

laikyti -prekybinius santykius su Vakarų 
Europa-, bet iš dalies j-uos varžo sovietinės 
ekonominės sąjungos Com-econo dėsniai. 
Tad jie nori, kad būtų sutarta bendra- 
dairlbi-auti -tarp abiejų ekonominių sąjun
gų — kom-un-istin-io Comecono ir vakarie
tiškos Europos Ekonominės Bendruome. 
nės.

Pasitarimai dėl -bendradarbiavimo 
vyksta, -bet dabai lėtai.

PIRMŲJŲ DEMOKRATINIŲ RINKIMŲ 
SKONIS KINIJOJE

Kinijos parlamentas yra priėmęs įsta
tymą, pagal -kurį .apygardose ir rajonuo. 
se rinkimai -į savivaldybes vykdomi demo
kratine tvarka.

Pirmieji tokie -įvyko -sostinėje Pekine. 
Išrinkti 348 atstovai, iš jų 218 partinių. 
Moterų išrinkta 122. Daugiausia balsų 
(5.100 iš tame rajone balsavusių 5.400) 
surinko nepartinis 25 m. amžiaus gatvių 
šlavikas -Cui Yao.

AMERIKIEČIAI KRAUSTOSI Iš 
PAKISTANO

-Kai muzulmonų fanatikai sudegino 
JAV -ambasadą Islamafoade ir sukėlė riau
šes kitose Pakistano vietose, -amerikiečiai 
paskubom iškraustė tarnautojų šeimas, o 
netrukus -bus 'sumažintas ir ambasados 
■pareigūnų skaičius.

UŽPUOLIMAS MEKOJE
Mekoje bent pora šimtų ginkluotų kaž

kokios atskilusios muzulmonų sektos gau 
ja buvo užpuolusi didžiąją ir ipačią šven
čiausią muzulmonų moską, kai ten -buvo 
apie 50.000 maldininkų, ir pasilaikę -apie 
20 įkaitų.

Po kovų į kelintą dieną Saudžio Anabi. 
jos Ika-riiuom-einė išvaliusi moslką, bet žuvo 
apie 50 žmonių. Gyvi paimti užpuolikai 
pagal imuzulmonilškus įstatymus -būsią 
žiauriai nubausti.

Užpuolikų su įk-aitai-s dar likę moislkos 
rūšyse.

PASMERKĖ MAO IR STALINO KULTĄ
Pekino laikraštis „Guangmiin-g dienraš

tis“ išspausdino straipsnį, -kuriame pa
smerkiamas Miao Cetungo ir Stalino kul
tas. Ligi -šiol Kinijos spauda niekada nė. 
na taip pasisakiusi.

-Mao, kaip ir Stalinas, leidęsis garbina
mas, -nes -tikėjęs, kad- atskirais žmogus -gaa 
lįs -turėti lemiamą vaidmenį istorijoje ir 
dėl to -turėtų būti liaudies „pagerbiamas“. 
O tuo ipasiniaiuidloję valdžios -trokštam tie ji 
pataikūnai.

ŽYDAI SOVIETINĖSE ARMIJOSE 
ANTROJO PASAULINIO KARO METU

Lietuviškoji šešioliktoji divizija, Ik-urios 
apie -pusę sudarę žydai, per 28 veik
los mėnesius sunaikinusi 116 vokiečių 
tankų, 50 šarvuočių, 249 pabūklus, 152 
sunkvežimius, paėmusi daugiau kaip 
12.000 belaisvių. 1945 m. gegužės 8 d. jai 
paeidavusios 8 vokiečių divizijos.

Jos kariai buvo apdovanoti 21.000 me
dalių ir kitokių žymenų (itarp jų 12 gavo 
Sov. Sąjungos -didvyrio ir 1 didvyrės var
dą).

Sovietinėse armijose to karo mėta tar. 
n-avo 525.000 žydų, 200.000 jų žuvo, 149 
gavo didvyrio ar didvyrės vardą, 167.722 
buvo aipdo-valno-ti įvairiais žymenimis. Ar
mijose buvo 216 žydų generolų ir admiro
lų. Tačiau žydai nesusilaukę nė vieno 
maršalo.

AUSTRIJOJE DAUGĖJA PABĖGĖLIŲ 
IS KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ

Spalio 2 d', vokiečių „Frankfurter AU-ge- 
meine“ dienraštyje išspausdintame -straips
nyje Hanni Konitzer nagrinėja pabėgėlių 
iš komunistinių kraštų į Austriją proble
mą. Tų pabėgėlių vis daugėja, ir jie pra
smunka į Austriją -daugiausia per Čekos
lovakiją, dažniausiai -gavę leidimus pava
žinėti po „'broliškas respublikas“.

1976 m. tokių per sieną perbėgusių ir 
prieglobsčio pasiprašiusių buvo 1.818, 
1977 m. — 2.566, 1978 m. — 3.412, o šiais 
metais per pirmuosius 8 mėnesius 3.199.

1978 m. atbėgo 958 rumunai, 773 lenkai, 
525 vengrai, 515 čekų ir slovakų, 66 ju

goslavai, bet -tik 3 Rytų Vokietijos -pilie
čiai, nes iš ten daugumas bando ištrūkti 
pro -sieną į Vakarų Vokietiją.

TRIUKŠMAS PAMALDŲ METU
„Tėviškės Žiburiuose“ (Toronto) rašo, 

ma, kad New Yorke, šv. Patriko katedro
je, Pavergtųjų tautų savaitės proga lai
komų pamaldų meta prie katedros durų 
trys vyrai pakėlė triukšmą, sakydami, 
kad jie esą šovinistinės žydų organizaci
jos (Jewish Defence League) nariai. Pa
matę ten esantį plakatą su įrašu „Kasa- 
kia“, jo nešėjus jie -apšaukė naciais ir 
įsiveržė į vidų, vien-as jų net su peiliu 
rankoje.

Ten buvę ukrainiečių tvarkdariai vė
liavų kotais prirėmė įsiveržėlius prie sie
nos ir laikė juos, kol at-vyko policija. Po
licija du jų paleido, o tą, kuris tarėjo pei. 
lį, išsivedė -į nuovadą.

Tą įvykį paminėjo kai kurios radijo 
stotys. Tokiai Jewish Defence League 
(jei įsiveržėliai tikrai yra jos nariai) 
veiklai nepritaria Izraelio vyriausybė ir 
nuosaikieji JAV žydai.

MIRĖ SENIAUSIAS JAV GYVENTOJAS
New Yorke mirė -137 m. Charles Smith, 

seniausias Amerikos gyventojas.
1842 m. jis su motina vergų pirklių bu

vo parduotas varžytinėse, kai turėjo 12 
metų.

7 dienos
— Penki lenkų sportininkai, buvę Olan

dijoje, pasiliko vakaruose.
— Jordanijos karalius dar šiais metais 

pageidauja arabų viršūnių konferencijos.
— Sovietų S-ga įspėjo Prancūziją nepar

duoti kom. Kinijai Mirage lėktuvų.
— Europos -Ekonominės Bendruomenės 

kraštai spalio mėn. tarėjo daugiau kaip 6 
mil. bedarbių.

— Švedijos laivų savininkų federacija 
įs'pėjo l'aii-vų kapitonus saugotis piratų, 
-kurių veikla didėjanti Viduriniuosiuose 
Rytuose.

— Kinija kaltina Vietnamą, kad jis 
šiais metais net 370 kartų pažeidė sieną, 
o lapkričio -mėn. pradžioj jo kariuomenė 
buvusi giliai -įsibrovusi į kraštą.

— I-sl-amiaibade (Pakistanas) tūkstanti
nės minios užpuolė JAV ambasadą — 
daužė, naikino ir sudegino dalį pastatų.

— Daugiau -kaip 10 metų ilšvaldęs knaš- 
tą kaip ministeris pirmininkas, dabarti
nis Kanados opozicijos parlamente vadas 
Pierre Trudeau -nutarė pasitraukti iš po. 
liltikos.

— Nuo sausio 1 d. Britanijoje namams 
pirkti paskolas -gaunantieji -tarės mokėti 
15 procentų palūkanų.

— iKinij-a nusipirko iš -BIEIC savo televi
zijos žiūrovams rodyti dramų seriją 
„Anna Karentoa“, ,,-David Copper-field'“ ir 
,,Robinson Crusoe“.

— Pagal -prez. Carterio patvarkymą jau 
patikrinti JAV gyvenantieji iraniečiai 
studentai, ir 1.250 gavo įsakymą išvažiuo
ti.

— Vakarų Vokietijos užsienio reikalų 
miiniisteris -Genscheris pasakė Sov. -Sąjun
gos užsienio reikalų ministeriui Gromy- 
fca-i, ikad Vakarų Europos apsiginklavimas 
naujomis -raketomis reiškia tik ginklų su- 
modeminimą ir kad sovietinio bloko ra. 
ketos kenkia Rytų-Valk-arų karinės įgalios 
balansui.

— Tik -ddba-r Kinijos žinių agentūra pa
skelbė, kad 1976 -m. dėl žemės drebėjimo 
Tanšane žuvo 242.000 žmonių.

— Kinija smerkia -Sov. Sąjungą, kad ji 
išleidžia savo žydus, nes tuo didinanti Iz
raelio karinį pajėgumą.

— Rytų Vokietijoje 2 metams sąlyginai 
kalėti nuteistas barininkas, pakaltintas, 
kad -leido žmogui mirtinai nusigerti.

— Nancy Astor buvo pirmoji moteris, 
prieš 60 -mietų išrinkta į Britanijos parla
mentą, o dar praėjus 10 metų moteris j-au 
buvo ministerių kabinete, o dabar — mo
teris mini-sterė pirmininkė.

— Du rusai Londone panorėjo nusi. 
pirkti automobilius, kurių trūksta Sov. 
Sąjungoje, bet ne kokius nors užsienietiš
kus, o sovietinius Moskvičius, kurie čia 
kainuoja apie 300 svarų, o namie — -apie 
1.000 sv. ir daugiau.

— Kinijos dailininkai -metus kovojo, 
kol gavo partijos ir vyriausybės palaimi
nimą ir net piniginę paramą surengti sa
vo vakarietiško modemiško stiliaus kūri
nių parodą Pelkine.

— Vakarų Vokietijoje, netoli Hanove
rio, sudegė didžiulė spaustuvė su visais 
sandėliais, nuostoliai — -apie 20 mill mar. 
kių (6 mil. svarų).

— Malezijoje drambliams bus pritaisy
ti varpeliai, kad iš anksto -būtų galima iš
girsti, kai jų kaimenės ateina į pasėlius.

— Išskridęs iš Mekos (Saudžio Arabi
jos) su 155 keleiviais, daugiausia maldi
ninkais, dykumoje nukrito Pakistano lėk
tuvas, visi keleiviai žuvo.

— Bavarijoje kilo triukšmas, kam bu. 
vo -grąžinti du čekai pabėgėliai.
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Naujos knygos
TIKRASIS KETURAKIS IR JO RAŠTAI

Kartais 'knygoms paruošti ir išleisti rei
kia ypatingo akstino. Kad dabar JAV 
(Clevelande) buvo išleista kietai įrišta ir 
dar aplanku aprūpinta iliustruota 324 
puslapių (atspausta 1.000 egz., kaina 10 
dol.) knyga ,,Tikrasis Keturakis ir jo 
raštai“, pasitarnavo toksai ypatingas aks
tinas.

Kas šiek tie nors ir iš laikraščių yra 
apsipažinęs, kas yra ,,Amerika pirtyje“, 
ta garsioji komedija, kuri buvo pradėta 
vaidinti mėgėjų teatruose jau prieš 80 
metų ir dar vis grąžinama į sceną ir da
bar, tai bus turėjęs girdėti ir Keturakio 
slapyvardį. Keturakis yra tos populiario
sios komedijos autorius, o jo tikroji pa
vardė — Viikutaitis. Buvo du rašytojai 
Vilkutaičiai, anksti (1903 m.) miręs Anta
nas ir gilios senatvės sulaukęs (1948 m. 
Vokietijoje miręs) Juozas. Kadangi pats 
garsiausias Vilkutaičio -Keturakio kūri
nys yra ta komedija „Amerika pirtyje“, 
tai šiandienykščiai literatūros istorikai 
Lietuvoje, ar neištyrę visko iki pačių pa
grindų, ar politinių sumetimų turėdami, 
jį priskyrė ne Juozui, kaip, rodos, reikėtų, 
bet Antanui.

Juozo Vilkutaičio duktė Birutė Vilku- 
taitytė-Gedvilienė pirmiausia dėl to pasi
sakė JAV leidžiamoje spaudoje, atitaisy
dama jos tėvui padarytąją skriaudą ir 
pažadėdama išleisti knygą, kuri nušviestų, 
kas iš tikro yra ,.Amerikos pirtyje“ au
torius. To jos pažado vaisius ir yra ši da
bar išleistoji knyga, jos pačios paruošta 
(išleido velionies J. Vilkutaičio sūnūs ir 
dukterys). Septyneto 'puslapių įvadėlį 
anglų kalba yra parašiusi Salvinija Ged
vilaitė Kemaghan. Visas šimtas puslapių 
paskinta įrodyti „Amerikos pirtyje“ au
torystei ir J. Vilkutaičio biografijai, ku
rios dalis paremta tai rašančios dukters 
atsiminimais. O visa kita — J. Vilkutai- 
čio-Keturakio kūriniai: apsakymai, ,.Ame
rika pirtyje“, atsiminimų pluoštas ir S. 
Barzduko straipsnis apie Keturakio raštų 
kalbą.

B. Vilkutaitytė-Gedvilienė iŠ tikro turė
jo net per akis įrodymų, kad ne Antanas, 
o Juozas Viikutaitis yra „Amerikos pirty
je“ autorius. Tai liudija daug kas. Liudi
jo dr. K. Grinius net keliais atvejais, P. 
Leonas, abu brolių Vilkutaičių geri pa
žįstami, laiškai K. Puidos, J. Tumo-Vaiž
ganto, A. Merkelio ir kitų, kvietimai, gar
bės vardai, honorarų išmokėjimai už tą 
garsųjį veikalą. Dabar jau, tur būt, nie
kas nebeatiminės autorystės teisių iš to 
žmogaus, kuriam jos priklauso.

Painiavos iš tiesų dėl tos autorystės pa
sitaikydavo ir be jokios blogos valios, gal 
daugiau dėl per menkos informacijos. Tur 
būt, ir Lietuvoje dabar „Amerika pirty
je“ bus priskirta tikrajam autoriui po 
tiek gausių įrodymų. (k. abr.)

K. PRATARO PALIKIMAS 
STUDENTAMS ŠELPTI

1963 m. miręs Kazimieras Pratapas, se
nosios kartos Amerikos lietuvis, testa
mentu paliko 30.000 dol. kapitalo šelpti 
lietuviams studentams.

Tuo fondu iki šiol pasinaudojo 15 stu
dentų, ir kasoje dar likę 20.000 dol. Vie
nas to K. Pratapo fondo globėjų yra Juo
zas Lėky s, kuris dar prieš I pasaulinį 
karą padėjo iš Lietuvos 1913 m. atvyku
siam dr. Jonui Basanavičiui rinkti lėšas 
Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniuje.

„Sandara (JAV) rašo, kad Juozas Le- 
kys ne tik padėjo rinkti, bet ir pats nu
pirko kelis tuos Mokslo Draugijos Fondo 
bonus po 10 dol., o tai buvę anais laikais 
didelis pinigas vos 20 metų teturinčiam 
jaunuoliui.

SAMOGITIA (2)
(Žemaičius garbinanti amerikiečio knyga)

Pristatydamas skaitytojams Chas. L. 
Thourot Pichel knygą, anąkart suminėjau 
šiek tiek hipotezių ir legendų apie aisčių, 
tarp jų ir žemaičių, kilmę, jų paliktuosius 
pėdsakus prie Ararato ir daug kur Euro
poje ir apie jų valdymąsi.

Tačiau su kardininkų ir kryžuočių or
dinų įsikūrimu autorius jau pradeda dau
giau naudotis tikrais istorijos faktais, bet 
su palinkimu protarpiais vis pabrėžtinai 
iškelti žemaičius, parodydamas juos šiuo 
ar tuo vertesniais už brolius kitus lietu
vius. Ordinus jis pasmerkia. Ordinų pa
stangos krikščionybės priedanga nuka
riauti pagoniškas tautas, sako, „turėtų 
būti laikomos pačia gėdingiausią provo
kacija Europos istorijoje, ir visa vakarų 
Europa amžiams lygiomis dalytis tą kal
tę“. Ta kaltė sužalojusi krikščionybės is
toriją. Kai žemaičiai, patys vieni ar pade
dami lietuvių ir jotvingių, nugindavę 
mongolus iki rytų Europos gilybių, net iki 
Juodosios jūros, tai iš šventosios Romos 
imperijos susilaukdavę tokios padėkos, 
kad iš vakarų nuolat būdavo puldinėja
mos jų pagoniškos žemės, stengiantis jas 
apiplėšti. Žemaičiai ir lietuviai daug kartų 
kreipėsi į krikščioniškąją Europą, prašy
dami padėti kovoti prieš mongolus, bet 
vis laimėdavę teutoniškieji riteriai, ku
riems rūpėjo niokoti pagoniškas žemes, 
ypač tuo metu, kai tų pagonių armijos 
kariaudavo su mongolais. O kokia krikš
čionybė buvo skelbiama, autorius paci
tuoja vieno kryžiuočio užrašytą tokį vaiz
dą:

„Sunaikinus jo pilį, Pipinas buvo nužu
dytas. Būtent, jo pilvas buvo praplautas 
ties viduriu, ir jo bamba pririšta prie me
džio, ir jis buvo verčiamas bėgti aplink 
medį, kol belaisvis pagaliau neteko jėgų, 
ir 'šitaip žiauriai ir pasigailėtinai mirė 
tas, kuris bedieviškai nužudė daugelį 
krikščionių.1 Vienas didysis magistras gi 
pasakęs šitokią tiesą: „Jeigu mes liausi- 
mės kovoję prieš lietuvius, mūsų ordinas 
neišvengiamai sunyks, nes jis buvo sukur
tas išimtinai karo reikalui.“

Mes esame išmokę Mindaugą laikyti 
Lietuvos vienytoju. Ch. L. Thourot Riekei 
neneigia to fakto, kurį iškelia istorikai, bet 
tie istorikai klystą, vadindami jį kariniu 
genijum. Jis pabrėžia tą būdą (prievar
tą), kuriuo Mindaugas siekė viso krašto 
valdžios, ir jam vis tiek nepasisekę, nes 
jotvingiai ir žemaičiai nebuvę įjungti į 
jo valstybę. Kas kita žemaičių vadai. XIII 
amž. pradžioj žemaičių karaliaus Montvi- 
lo sūnus Erdvilas užkariavęs didžiulius 
slavų žemių plotus iki Tripeco upės. Pir
minės rusų kronikos apie žemaičių kara
liaus Ringoldo armijas rašančios, kad to
kių niekas niekada nebuvęs matęs nuo 
pasaulio pradžios. Nors jokios kronikos 
nieko nerašančios, bet Ringoldui tekę su
sidurti su mongolais. Iš kurgi jis žino? 
Ogi iš legendų. Erdvilas mongolų pasiun
tinį išleidęs su tokiu nurodymu: „Siunčiu 
šias ietis tavo ponui, kuris, nors ir pusę 
pasaulio užkariavo, vis tiek neturės tiek 
jėgos, kad nugalėtų lietuvius“. Erdvilo ir 
Ringoldo armijos, sudarytos i'š žemaičių 
ir lietuvių, susitiko mūšio lauke su mon
golais. Kaip legendose gali būti, toms ar
mijoms tąkart neteko kariauti, nes mon
golams vadovavęs Dzengischano sūnus 
Jochis pasiūlęs vadų dvikovą. Ringoldas 
nugalėjęs Jochį, sužeistą jį įsodinęs į ve
žimą ir palinkėjęs laimingai pasveikti ir 
iš to mongolo dar gavęs auksinį kardą do
vanų.

Legendos dažnai turi ne po vieną va
riantą. Kelis variantus turinti ir ta apie 
Ringoldui dovanotąjį kardą. Vienoje esą 
sakoma, kad Ringoldas gavęs ne kardą, 
bet auksinį diržą, kurį jis visada dėvėjęs 
kovodamas ir iš jo buvęs atpažįstamas tiek 
savųjų, tiek priešų. Tokiu diržu Žalgirio

EUROPOS LIETUVIS

mūšyje rišėjęs ir Vytautas. Kadangi Žal
giryje dalyvavo ir žemaičiai, tai Vytau
tas iš pagarbos pagoniškajai žemaičių ka
rališkajai Saulės dinastijai turėjęs prisi
segęs ir saulės emblemą — Ringoldo šei
mos ženklą.

Kai mūsų istorikai arba nenurodo, kas 
lietuviams vadovavo Saulės mūšyje 1236 
m., arba nurodo Vykintą, Pichel rašo, kad 
tos pergalės pasiekė Ringoldas. Jis patei
kė net ir Ringoldo kalbą savo armijai, ku
ri buvusi tokia: „Mano drąsieji vyrai, lie
tuvių ir žemaičių riteriai. Mes čia atėjo
me ne garbės ar grobio siekdami, bet mir
ti šitoj vietoj, gindami savo laisvę ir gin
damiesi nuo vergijos. Mūsų priešai atėjo 
čia ne užtikrinti mūsų sielų išganymo, 
bet paversti mūsų savo vergais. Geriau
sią jų siekimo įrodymą matom padaugu- 
vėnuose, kurie, nors ir apkrikštyti, yna pa
versti vergais; ir jų sūnūs ir dukterys, pa
imti nuo tėvų, yra išsiunčiami už vandenų 
amžinai vergijai į svetimus kraštus. Mes 
mirsime šiandien ar rytoj, bet niekada ne
pajusime vergijos skonio ir arba gyvensi
me, arba mirsime laisvi. Kai dėl manęs, 
tai aš niekada nepadėsiu savo kardo, kol 
priešas ligi paskutinio nebus išvarytas iš 
mūsų žemių. Mūsų dievai yra mūsų stip
rybė ir vyriausias dievas, Perkūnas, kuris 
sutvėrė šį pasaulį ir davė gyvybę, laisvę 
žmonėms, duoda mums drąsos ’šiai didžia
jai kovai ir leidžia mums išsaugoti laisvę.“

Šitaip visoje knygoje legendos maišo
mos su faktais, arba greičiau pasakytu
me, kad legendas šen ten papildomos fak
tais. Štai ir Žalgirio mūšiui pavaizduoti 
daugiausia pasinaudojama Sienkevičiaus 
romanu. Todėl ir istorija pasidaro itin ro
mantiška. Tur būt, todėl romantizmo pa
siilgusius lietuvius nudžiugino ši knyga.

(k. p.)

Juozas Tūbelis
(40 m. mirties sukaktis)

Prieš 40 metų Kaune mirė J. Tūbelis, 
buvęs įvairių laikraščių bendradarbis, 
rūpinęsis žemės ūkio .pagerinamu, tautos 
gaivinimu ir tais klausimais parašęs ke
letą knygelių, o taip pat ilgalaikis Lietu, 
vos ministeris pirmininkas. Tai sukakties 
proga nors trumpai dirstelėkime į jo 'gy
venimo eigą.

Gimė 1882 m. balandžio 18 d. Ilgalau. 
kio k., Panemunėlio vis. Baigęs užsienyje 
mokslus, grįžo Lietuvon dar gerokai prieš 
pirmąjį karą. Prisiderindamas prie inepa- 
lainlkiių sąlygų, su didele energija stojo 
plėšti lietuviškos kultūros dirvonų. Že
mės Ūtos ir lietuvių sutelktinis darbas — 
tai jo programos pagrindiniai dėsniai. 
Įsijungęs į darbą, jis stengiasi surasti, ko 
trūksta iš miego atbundančiam mūsų 
kraštui. Stengėsi gerai pažinti kaimo gy
venimą, todėl ūkininkai jį suprato ir lai
kė savo žmogumi. Jis gerai nujautė, kad 
kaime glūdėjo atgimimo 'šaknys ir ils jų 
kils mūsų tautos 'ateitis.

Kilęs pirmasis karas J. Tūfoelį nubloš. 
kė į Rusijos gilumą. Karui pasibaigus, 
grįžta į Lietuvą ir įstoja į jos 'atkūrėjų 
eiles. Pasitraukęs iš vyriausybės, dirba 
žemės ūkio ir kitose organizacijose. Po 
kurio laiko vėl grįžta į vyriausybę ir su 
anuotnetiniu prezidentu A. Smetona kar
tu išdirbo api'e 10 metų. Tai buvo vienas 
tvirčiausių ramsčių anuometinės Lietuvos 
ūkinės ir politinės santvarkos rūme. Jo ii 
gamletis pirmininkavimas ministrų tary
bai išryškino velionies stiprią valią ir 
charakterį. Prie kiekvienos idėjos jis ėjo 
laibai atsargiai. Nesižavėjo naujais pasiū
lymais, kol dar nebuvo jų galutinai ap. 
svarstęs. Bet ‘apsvarstęs ir radęs ką niau-

Su lietuviais 
pasaulyje

GARSIEJI LIETUVIAI
Didelio tiražo „The Canadians“ žurna

las atkreipė skaitytojų dėmesį į akis krin
tančia antrašte „About Lithuanians“ 
(Apie lietuvius), straipsnį, kuriame išvar
dijami garsieji pasaulio lietuviai. Tai lau
ko tenisininkas Vitas Gerulaitis, futboli
ninkai Johnny Unitas (Jonaitis) (JAV), 
boksininkas Jack Sharkey (Žukauskas) 
(JAV), 1932 m. laimėjęs sunkaus svorio 
bokso čempionatą, filmų žvaigždė Rūta 
Lee (Rūta Kilmonytė) (JAV)., solistė Li
lian Sukis (Lilian Šukytė), kilusi iš Ka
nados, dabar gyvenanti ir dirbanti Muen- 
chene (V. Vokietijoje). Žurnalas pamini ir 
anglų teatro ir filmų garsenybę Sir John 
Gielgud (Gielgaudas).

IR „NIDOS KNYGŲ KLUBAS“ 
PRISIMENAMAS

„Laisvojoje Lietuvoje“ minint prieš 3 
metus mirusį Kostą Rūką, Sibiro tremti
nės ir dviejų stambių atsiminimų knygų 
autorės Stefanijos Rūkienės vyrą, be kit
ko nurodoma, kad jis buvęs ir „Nidos 
knygos klubo“ nariu.

KAIP ALGIMANTAS MACKUS 
REAGAVO DĖL „LUGANO“

Amerikoje prieš karą lietuviai buvo pra
vardžiuojami kažkokiu .Jugano“ vardu. 
Dabar, sakoma, tas vardas nyksta.

Įdomią žinią savo atsiminimuose patei
kia Jonas Vaičiūnas „Naujienose“:

„Dabar žodį „luganas“ išgirsti tik ko
kioje paprastoje vietoje, retai darbovietė
je. Ir čia tenka pripažinti, kad naujieji 
ateiviai patys susiprato ir nesidavė savęs 
taip vadinti. Atsimenu, amžiną atilsį poe
tas Algimantas Mackus, dar neseniai atvy- 

dinga, pats rūpinosi įgyvendinti ir kitus 
kvietė jam padėti. Ir tuomet jokie nepa
sisekimai ir kritika nepajėgė jo išsukti i'š 
pasirinktojo kelio. Dirbo tyliai ir be rek
lamos, net užmiršdamas, kad žmogaus jė. 
gos nėra neišsemiamos.

Teks didėlis jėgų įtempimas pakirto J. 
Tūbelio sveikatą, ir jis pasiėmė ramesnę 
Lietuvos Banko valdytojo pareigą. (Bet ir 
čia nenurimo: domėjosi valstybiniais ir 
finansiniais reikalais, tarėsi su įvairiomis 
įstaigomis, vadovavo L. Tautininkų Są
jungai ir globojo 'kitas tautines organiza
cijas, stengdamasis sujungti visas pajė. 
gas realiam darbui ir geresniam gyveni
mui. Dirbdamas pavargo, sukniubo po 
sunkia darbo našta ir .amžinai atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

Juozas Tūbelis mirė 1939 m. rugsėjo 30 
d. Spalio 2 d. ilga gedulinga eisena paly
dėjo velionį į šaltuosius Kauno kapus.

V. Vytcnietis

REDAKTORĖ A. SINICKAITĖ

Angela SiniCkaitė, pradėjusi žurnalisti
ni darbą „Chicago Tribūne“, po kurio lai
ko buvo paskirta „The little trib“ (Mažo
sios tribūnos) redaktore.

Ji yra baigusi Illinois universitete žur
nalistiką bakalaurės laipsniu.

ENTOMOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje įvyko Sov. Sąjungos entomolo
gų (mokslas apie vabzdžius) draugijos 
suvažiavimas.
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kus Amerikon, darbovietėje buvo luganu 
pavadintas viršininko, kad ir nepiktai. 
Jaunuolis Mackus, dar tada neturėjęs nė 
dvidešimt metų, užsigavo, stipriai atsikir
to, užsidėjo skrybėlę ir sparčiai išdundėjo 
lauk. Viršininkas buvo priverstas atsipra
šyti, ir daugiau toje darbovietėje panašaus 
išpuolio neteko girdėti“.

PAMINĖJO SAVANORĮ
Sao Paulo (Brazilija) lietuviai iškilmin

gai paminėjo sulaukusio 80 m. Lietuvos 
kariuomenės savanorio Juozo Čiuvinsko 
gimtadienį.

Į Braziliją J. čiuvinskas atvyko 1930 m. 
ir visomis išgalėmis dirbo lietuvių kultū
ros srityje.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Naujasis Pasaulio lietuvių jaunimo są. 
jungos pirm. Gintaras Aukštuolis įėjo pil
nateisiu nariu į PLB valdybą.

PLB valdyba sudarė visuomeninių rei
kalų komisijos politinei veiklai branduolį, 
į kurį įeina PLB pirm. V. Kamantas, dr. 
K. Ambrozai'tis, B. Bieliukas, A. Gureckas, 
S. Kuprys, U. Laučienė ir dr. T. Remeikis. 
Dar paskirs atstovą PLJS, bus kooptuoti, 
nariai iš JAV, Kanados ir kitų kraštų 
bendruomenių.

PLB vicepirm. S. Kuprys rūpinasi V. 
Česiūno likimu — palaiko tuo reikalu ry
šį su JAV, Kanados ir Vokietijos valdybo
mis ir yra pasiuntęs telegramas eilei tarp
tautinių organizacijų.

TUR BŪT, JOKIO PERSEKIOJIMO TEN 
IR NĖRA...

D. Britanijoje gyvenusio ir čia pastora
cinį darbą dirbusio kun. Prano Dauknio 
redaguojami „Tėviškės Aidai“ (Australi
ja) rašo:

„Jau ne dešimtimis, bet šimtais ir tūks
tančiais lanko lietuviai tremtiniai savo 
senąją gimtinę. Tačiau labai retas kuris 
pastebi, apie ką rašo LKB kronika ar 
Aušra.

Daugelis sugrįžę apie ‘tai nei pasakoja, 
nei neužsimena. Jie to nei matė nei girdė
jo. Niekas ten tuo ir nesirūpina. O kurioj 
valstybėj šiokio ar tokio pogrindžio nėra? 
Tad jokio ten persekiojimo, tur būt, nėra...

Kas vyksta Lietuvon, ypač sąmoningi 
katalikai, turėtų nepasidaryti trumpare
giais ir kurčiais, nežiūrint, kad sekantį 
kartą ir negautų vizos“.

Toliau rašoma, kad neužtenka nuvyku
siam pasigrožėti gamta, ašaromis sutikti 
artimuosius. Tuo tautai nebus padėta. Rei
kėtų suprasti, kodėl kenčia Gajauskas, 
Petkus ir kiti šimtai taurių lietuvių. Nu
vykęs turėtų išgirsti tai, kas nekalbama 
viešai. Sakoma „turime vieną kitą drą
suolį, bet mūsų reikalui to neužtenka.“

Jau ir „Kronikos“, kurios rašomos krau 
jų ir trėmimais Sibiran, išeivijoje labai 
nusibodusios, sako, vis tie patys, pasikar
tojimai įvykių — vis tas pats ir tas pats.

„Kai pavergtieji kreipiasi į mus“, to
liau rašoma, „prašydami pagalbos, mes 
dar šį tą padarome, bet aplankę senąją 
tėvynę ir sugrįžę į laisvę, burnos nepra. 
veriam."

„Liudydami Kristų, liudikime ir liudi- 
kime ir savąją tautą, kaip ten mūsų bro
liai herojiškai liudija“.

V. K. JONYNO PARODA VILNIUJE
Amerikoje gyvenančių dailininkų Vy

tauto K. Jonyno ir Irenos D. Griežės dar
bų paroda buvo iškilmingai atidaryta rug
sėjo 27 d. centriniuose muziejaus rūmuose 
Vilniuje. Dailininkus sveikino visa eilė 
įžymių kultūros darbuotojų, o su Justu 
Paleckiu V. K. Jonynas net pasibučiavo.

Padėkos kalboje V. K. Jonynas pirmiau
sia padėkojo partijai, vyriausybei ir įvai
riems darbuotojams. Jis paminėjo, kad di
delė dalis parodoje išstatytų paveikslų 
liks Lietuvoje.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIRTOJO KONGRESO

nutarimai
Lietuvių spauda

Išeivijos lietuvių spaudos paskirtis yra 
būti pavergtos tautos laisvu balsu ir visą 
išeiviją jungiančiu elementu.

Skatinami lietuviškos spaudos ibendra- 
dambius siekti tautinės vienybės, infor
muojant ir .auklėjant lietuviškąją visuo
menę bei vertinant idėjas ir įvykius. 
Mumis rūpi, kad išeivijos spauda puoselė
tų lietuvių kalbą ir vadovautųsi spaudos 
laisvės principais, objektyviai ir kritiškai 
svarstydama lietuvių išeivijos bei Lietu
ves reikalus. .

Pripažindami ir vertindami lietuviškos 
spaudos reikšmę išeivių visuomenei, pa
geidaujame, kad joje būtų vengiama tai, 
kas trukdo Išeivijos tikslų 'įgyvendinimą. 
Objektyvumo, tolerancijos bei žinių alpie 
'Lietuvą stoka ir panašūs neigiami reiški
niai ‘atbaido lietuvių jaunimą nuo išeivi
jos spaudos. Tačiau išeivių jaunimas ma
žai domisi lietuvių spauda ir dėl per silp
no lietuvių kalbos mokėjimo, nenoro savo 
darbu prisidėti prie jos tobulinimo ir abe
jingumo spausdintu žodžiu.

Todėl siūlome PLJS valdybai rūpintis 
jaunimo leidiniu, kuriame 'būtų spausdi
nami straipsniai apie lietuvių jaunimo 

problemas 'bei interesus.
Prašome Lietuvių žurnalistų sąjungą 

per Daužvardžio fondą sudaryti sąlygas 
žurnalistikos studentams ir lietuviškoje 
spaudoje ibesireišfkiantiems jaunuoliams 
susipažinti su lietuviškų laikraščių dar
bu. Siūlome tai daryti vasaros darbo ar 
aspirantūros būdu. Atsižvelgdami į tai, 
kad tik nuo mažens su lietuviška spauda 
susipažinęs jaunimas skaitys ir rašys lie
tuviškai, kreipiamės į PLB Švietimo ta
rybą, prašydami ypatingą dėmesį skirti 
vaikų periodikai ir literatūrai.

Organizuota veikla

Tikime, kad, jungdamiesi į bendruome
ninį gyvenimą, pasieksime daugiau, negu 
veikdami pavieniui. Vieningai remdami 
bendruomenės veiklos sritis, veiksmin
giau pasieksime mūsų veiklos tilkšlų: Lie
tuvos išlaisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
išeivijoje.

PLJS yra neatskiriama PLĮHl dalis, to
dėl jaunimas, kuris veikia Sąjungoje, vei 
kia ir Bendruomenėje. Tuo pačiu savo už. 
diuočiai vykdyti Sąjunga turi ugdyti tvir
tą savo identitetą ir savarankiškumą.

Vertingos yra tos organizacijos, kurios 

savo veikla jaunimą suburia, jį auklėja, 
lavina bei vysto lietuvišką sąmoningumą 
ir ugdo tautinio priklausomumo j'ausmą.

Kiekvienas lietuvis jaunuolis yra bran
gus, todėl ypatingos pastangos turėtų bū
ti daromos pritraukti jį į lietuviškąją 
veiklą. Sąjungos uždavinys yra tiesti 
naujus kelius į organizuotą lietuvių ‘gyve
nimą, stengiantis pritraukti tuos, kurie 
yra toliau nuo jo.

Sąjunga raginama žadinti nutolusių 
lietuvių tautinį sąmoningumą. Sąjunga 
turėtų kreipti dėmesį į ankstyvesnių emi. 
gracijų lietuvius, siekiant visų lietuvių 
išeivijos dalių suartėjimo. Sąjunga turė
tų padėti naujai atvykusiems iš Lietuvos 
prisidėti prie lietuvių išeivijos gyvenimo, 
kuris tuo būdu praturtėtų.

Daugelį mietų išeivijos veikla vyko lie
tuviškose kolonijose. Dėl įvairių priežas
čių šios kolonijos sklaidosi. Teritorinio 
glaudumo nykimą reikia atsverti kiltais 
būdais.

Kreipiame specialų dėmesį į kai ku
riuose kraštuose bei paskirose vietovėse 
išsibarsčiusi jaunimą. Todėl

1. prašome PLJS ribose veikiančius Eu
ropos vienetus bendrom jėgom ieškoti ga. 
limybių suruošti metines Europos jauni
mo stovyklas;

2. į IV PLJ Kongresą atvykę Pietų 
Amerikos atstovai, jausdami, kaid reikia 
'kreipti ypatingą dėmesį j veiklos koordi
navimą ir ryšių palaikymą tarp Pietų 

Amerikos kraštų, steigia „Pietų Amerikos 
Lietuvių jaunimo komitetą“. Šis komite
tas veiks PLJS rėmuose ir .rūpinsis ta 
veikla, kuri yra bendra Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui. Raginame PLJS valdy
bą remlti tą komitetą, kurio tikslas yra 
ugdyti šių kralštų bendradarbiavimą;

3. įprašome PLJS ir PLB valdybas siųs
ti talkininkus į Australiją, kurie pasilik
tų ten ilgesnį laiką, pvz., vienerius metus, 
ir susipažintų su Australijos iLJ Sąjungos 
padėtimi ir pagelbėtų jai vystyti stipres
nę veiklą;

4. prašome JAV ir Kanados LJS valdy
bas sustiprinti Skyrių veiklą ir ištirti ga
limybes šiaurės Amerikoje surudšti ben
dras jaunimo stovyklas ar ilgesnio savait
galio suvažiavimus;

5. siūlome PLJS valdybai ištirti gali, 
mybes sudaryti jaunimui progą susipa
žinti su kitų kralštų lie tuvių gyvenimu 
per keliones po įvairias lietuvių vietoves.

Profesinės organizacijos

Skatiname jaunus lietuvių išeivijos 
profesionalus suorganizuoti. Manome, 
kad jauni profesionalai turėtų prisijung
ti prie veikiančių išeivijos lietuvių profe
sinių organizacijų, o esant palankioms 
sąlygoms, siūlome jauniems profesiona- 
lams susigrupuoti į savo atskirus viene. 
tus.

Kadangi daugumas lietuvių organizaci. 

jų 'remiasi kultūriniais ar politiniais pa
grindais, susiorganizavimas pagal profe
sijas užpildytų tam tikrą spragą ir ap
jungtų panašių profesijų bei mokslo šakų 
darbuotojus. Profesinės organizacijos pri 
trauktų naujų žmonių pasidalyti savo ži. 
niomis su kitais lietuviais.

Jauni lietuviai profesionalai turi tam 
tikros ūkinės, politinės ir mokslinės ga
lios. Jeigu šiltos jėgos būtų organizuotos, 
jos galėtų veiksmingai pasireikšti lietu- 
visiškuose reikaluose.

šitokios organizacijos suteikia galimy
bę nagrinėti profesinius klausimus lietu
vių kalba. Tuo būdu jos puoselėtų lietu, 
vių kalbą ir lietuviškumą.

Jaunų lietuvių profesionalų organizaci
jos suteiktų savo nariams galimybių pa
dėti vienas kitam pasireikšti ir žengti pir
myn savo dailbo srityje.

Lietuvai išsilaisvinus, jaunų išeivijos 
lietuvių profesionalų sąjūdis galėtų savo 
sugebėjimus jungti su tėvynės profesio
nalų talentais. Iš tokios sintezės atsiras, 
tų dinamiška jėga, kuri padėtų nepriklau
somai Lietuvai užimti stiprią vietą kitų 
valstybių šeimoje.

Taipogi skatiname jaunus mokslinin
kus, inžinierius, gydytojus ir kitus profe
sionalus palaikyti ryšius su mokslininkais 
Lietuvoje. Okupantas šį informacijos ap
sikeitimą kliudo, aiškiai pažeisdamas 
1975 m. pasirašytus Helsinkio sutarimus.

(Bus daugiau)
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Jie išeina
Kartkartėmis šalti, įsakmūs" balsai iiš

raikomu praneša: „Vakar po su..k-tos ligos 
tnii-'ė revoliucinio judėjimo Lietuvoje da
lyvis. draugais N. lEie ’to, atvykdami turite 
atmiešti 2 vainikus. Prašome -užtikrinti nu
rodyto žmonių skaičiaus dalyvavimą 'bei 
vainikų atnešimą“.

Taip limituojama paskutinė pagarba 
tiems, teas aktyviai padėjo įtvirtinti sveti
mųjų tvanką Lietuvoje. Tiesa, nevalia 
piktu žodžiu minėti minusius, tačiau išnin
ku tylėti tada, kai jų veiksmai yra skau
džiai palietę tautą ir padaryta žalia bus 
jaučiama dar ne vieną šimtmetį.

Iš tiesų, ir kodėl teks nenatūralus net 
tų žmonių gyvenimo epilogas, jei prievar
tos būdui reikia organizuoti net paskutinį 
jų atsisveikinimą? Ar dėl to, kad prie
varta, lydėjusi juos visą gyvenimą ir ta
pusi jo esme, nori ir šįkart pasireikšti vi
su ryškumu? Arba gal tai pedantiškas 
tvarkingumas? Betgi jo juk niekur nėra, 
tad negali jo būti ir šiuo atveju. Ir vis 
dėlto iš kur telkia didelė baimė, kad nebus 
kam palydėti jų, tų ilgokai nekartą sto
vėjusių mūsų priešakyje? Argi Lietuvoje 
nuo seno neįprasta gausiai palydėti į am
žiną poilsį net ir paprastus žmones, .gyve
nusius, dirfousduis ir vargusius čia sali, 
mais? Kodėl tad dabar štai prireikė to 
prievartinio pagarbos reiškimo? Ar ne 
dėl tb kartais, kad visų jų — gyvų liku
siųjų — sąmonėje vis dar jaučiamas ne
tikrumas ir kaltė? Argi tai nedėsninga 

. prievartautojų tragedija? Kiek gi išsilai
kys takiu būdu įgyta pagarba?

Gyvenimas vis sparčiau retina senųjų 
kolaborantų eiles. Vis mažiau jaučiame 
jų įtaką. Vieni jų baigia savo paskutines 
dienas spedigoninėse, reikalaudami iš gy
dytojų kuo didesnio dėmesio, kiti snūdu
riuoja vėsiuose sanatorijų vestibiuliuose 
ar .užgesusiais žvilgsniais dairosi į praei
vius atokiuose kurortų kampeliuose. Ak, 
kur dingo jų pirmykštis valdingumas ir 
kodėl toks nykus, vienišas finalais?..

Prieš penkerius metus man teko stebė
ti paskutinį atsisveikinimą su įžymiu Ta
rybų Lietuvos veikėju Konstantinu Gaib- 
dankui. Jis nuo 1917 metų komunistų par
tijos narys, Vasario ir Spalio .revoliucijos 
dalyvis. 1946-1950 metais LKP Kauno 
miesto partijos komiteto I sekretorius, vė. 
liau — 1954-1965 metais Lietuvos Minis
trų Tarybos nuolatinis atstovas prie 
TSRS ministrų Tarybos. Vien šie faktai 
(jiau rodo, kad žmogus daug padirbėjo sa
vo idėjai ir, .berods, ramiai galėjo laukti 
savo gyvenimo saulėlydžio. O saulėlydis 
iš tikrųjų sparčiai lartėjo ir užtiko K. 
Galbdamiką begulintį Vilniaus sperfigoni. 
nėję. Po sunkios vėžio operacijos jam bu
vo aišku, kad dienos jau suskaičiuotos. 
Tačiau kažkas jį dar slėgė. Norėjo grįžti 
į praeitį, kažkur kažką pataisyti, 'ištiesin
ti. Taip jis prisiminė ir 1938 metus, kai 
dirbo Maskvoje vienos organizacijos di
rektoriumi. štai kartą į jo dainbo kabinę, 
tą įsiveržė 3 čekistai. Nepateikę jokio 
arešto orderio, jį .suėmė ir, nuvežę .į pri
vatų butą, ėmė žiauriai mulšti. Ypač 
Skaiudžiai mušė naganu moteris čekiste. 
Per vieną tardymą Šie sadistai sulaužė K. 
Gabdainlkuii koją. Tačiau ir taip žiauriai 
kankindami', jie neišgavo jokio prisipaži
nimo. Jie buvo apstulbinti, nes dauguma 
komunistų sutikdavo su fantastiškiau
siais kaitinimais ir duodavo melagingus 
parodymus prieš savo draugus.

Po mėnesio K. Gabdankas buvo atvež
tas į partijos komitetą, kur jam pareikš, 
ta, kad įsitikinita jo nekaltumu ir dėl to 
jis paleidžiamas. Taip įsulluolšliinitiais Gaib-

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

Manau, kad nesuklysiu pasakęs, jog viešpataujanti 
Lietuvoje pragmatiškai taktinė politinė sąmonė yra 
konservacinio pobūdžio. Pats faktas, kad po 1952 metų 
pilietinis karas Lietuvoje užgeso, -rodo, kad tauta kaip 
takia nutarė nutraukti aktyvią rezistenciją okupacijai 
ir prisitaikyti prie jos primestųjų kraštui egzistencijos 
sąlygų, t.y. priėmė dalinį konformizmą, kaip savo pa
grindinį nusistatymą. Tačiau, kaip jau minėjau, toks 
konformistinis nusistatymas nereiškia kapituliacijos; jis 
reiškia tik taktikos pakeitimą tiems pat tikslams siekti 
O tam, kad tauta galėtų siekti bet kurių tikslų, reikia 
pirmoje eilėje išsaugoti jos gyvastį, o jei pavyks, tai ir 
sveikatą. Toks išsaugojimas yra ne kas kita, kaip tik 
tai, ką tenka vadinti konservacine funkcija.

Yra labai daug įrodymų, liudijančių didžiulį tokio 
konservacinio palbūdžio veiklos tšsiplėtojimą Lietuvoje. 
Visas jau kelis kartus cituotasis Eitano Finkelštetoo 
straipsnis yira vienas ištisas liudijimas apie lietuvių 
tautos kovą už jos savaimingumo išsaugojimą. Rodo Ei- 
■tanas FinkeJšteinas ir tokios „konservacinio“ pobūdžio 
kovos istoriškai psichologinius pagrindus: ,,...lemiamai 
lietuvių daugumai, — rašo jis, — aiškus atviros kovos 
visiškas beperspektyviškumas ir joje pareikalaujamų 
aukų beprasmiškumas“ („Akiračiai“, 1977 m. birželis, 
Nr. 6 (90), pel. 9) ir kiek toliau jau vieną kartą citūota 
frazė: „Žinoma, pagrindinė Lietuvos gyventojų masė 
daro viską savo savaimingumui išsaugoti, bet drauge ji 
puikiai suvokia, kadi be rimtų ir žymių permainų pasau
ly iir ypač Maskvoj Lietuva nesusilauks tikros nepriklau-

• ••
darkais sugrįžo į savo butą. Deja, čia jau 
gyveno svetimi žmonės. Nerado ir savo 
šeimos, kurią suspėjo nežinia kur ištrem
ti. Pažadėjo K. Gabdainlkui po kurio laiko 
surasti šeimą ir paskyrė dirbti kažkur už 
Leningrado durpyno direktoriumi. Vei
kiai .prasidėjo karas. Išėjo jis kariuomie. 
nėn ir tik Ikarui pasibaigus susirado savo 
šeimą.

Tai palyginti gana laiminga atomazga, 
nebūdinga tam laikotarpiui. Tragedijos 
esmė, itiur būt, ta, kadi Giabdankas vėliau 
gailėjo dirbti tekiuose aukštuose postuo
se, puikiai žinodamas, kad kažkur laibai 
arti jo vyksta tikrasis .baisus ir klastin
gas gyvenimais, prieš kurį jis nekovoja. 
Tai ir buvo jo dvasinis žlugimas, ir įkartą 
nenugalėta baimė nenorėjo jo palikti ir 
paskutinėmis jo gyvenimo dienomis.

švietė graži rugpjūčio saulė. Prie pa
šarvoto K. Gabdan’ko sėdėjo nuliūdę ar. 
tiimieji, o už keliasdešimt metrų amt aukš
tų 'laiptų linksmai šnekučiavo ir kvatojo 
atvykę atsisveikinti ’Jaunesnieji „nomen
klatūros“ dbaugai... Nebuvo liūdesio, ne
buvo nė nuoširdžios pagarbos. Ir nenuo. 
stabu — juk jie, tie ten ant laiptų, per
ėmė ne idėją, o gerai .apmokamas nomen
klatūrines vietals.

Praėjusį pavasarį atsisveikinome ir su 
Justu Rugieniu, ilgamečiu čekistu, žiau
riu teisėju, .aršiu Lietuvos tikinčiųjų en. 
gėjų. Ne vieną Lietuvos partizaną šis ne
gailestingas žmogus pasmerkė mirčiai, o 
kiek pasiuntė į Gulago kanalizacijos 
kloaką! Kas ir kada suskaičiuos?!

Štai laidotuvės. Atidavę formalią pa
garbą, skubiai išnyksta L. Šepetys ir kiti 
aukštieji CK pareigūnai. Paskui išnešamą 
karstą bailiai trypinėja garsusis Danielius 
Todesas, kurio pagrindinis 'amatas taip 
pat buvo tik mintis; iš kažkur atsiranda 
ir „įžymusis“ literatūros kritikas K. Kor
sakas, tarybinės santvarkos dėka liovęsis 
rašęs, stovi ir M. šumauskas, belaukda
mas, kokia mašina jį, paliegusį pensinin
ką, teiksis pavėžėti iki Antakalnio kapi
nių. Liūdnai plaukia orkestro garsai, ir 
klumpa paskui karėtą eidama J. Rugienio 
gyvenimo draugė.

Atvaryti studentai neša ant raudonų 
pagalvėlių J. Rugienio medalius ir orde
rius — visa tai, kas liko už uolų savo tau
tiečių žudymą ir persekiojimą. Susėda į 
mašinas išlydinčiųjų būrelis. Praeiviai 
palydi .akimis nutolstančią mlašinų eilę. 
Ir viskas. Ir jokios pagarbos daugiau ne
bus. Vis mažiau ir rečiau beprisimins 
„nomenklatūros“ draugai, nes ,,uoliųjų 
darbus“ dar rūpestingiau reikės slėpti 
niuo gyvenimo raidos.

Praėjusiais metais iš gyvenimo pasi
traukė Donatas Rodą — ilgametis „Eltos“ 
direktorius. Kažkada siūlęs mums ateisti
nį gyvenimo būdą, žadėjęs visokių gėry, 
bių kalnus ir žydintį rytojų, staiga .pats 
nutraukė savo gyvenimą. Kodėl ir toliau 
nesidžiaugė tuo, ką taip gyrė ir liaupsi
no? Pasirodo, reikėjo savo postą užleisti 
jaunesniam, lankstesniam ir laibiau išpru
susiam .„nomenklatūros“ draugui. Neliko 
gyvenimo prasmės, ir teko griebtis virvės. 
Štai ir viskas.

Ne taip seniai paliko mus ir buvęs Sau
gumo komiteto pirmininkas bei Teisingu, 
mo ministras A. Randakevičius. Kažkada 
buvęs stalius, Randakevičius su ypatin
gu uolumu ėmėsi kurti naująjį teisingu
mą. Iškart ne labai ir sielojosi, kad, be- 
diegiant naujojo teisingumo normas, Lie. 
tuvoje mažėja protingų žmonių, kad vis

Dr. A. Štromas

somybės“ (ten pat, psl. 10). Taigi, jei patys lietuviai sau 
nepriklausomybės išsikovoti negali, jie turi -sėdėti ir 
laukti, kol kitos jėgos (pasauly ir Maskvoj) nepakeis 
situacijos krašte tokiu laipsniu, kad nepriklausomybės 
išsikovojimas pasidarys įmanomas. Ogi tuo tarpu, t.y. 
iki tol, kol tai įvyks, jie sau yra pasiskyrę uždavinį da
ryti viską, ką tik gali, kad išlaikytų savaimingą savo tau
tą gyvą ir pagal galimybes sveiką, sugebančią pasinau
doti atsiversiančiomis ateityje galimybėmis atkurti ne
priklausomą Lietuvą, t.y., vykdo vėlgi ne ką kitą, kaip 
tąją konservacinę funkciją.

Aplamai paėmus, visi mes Lietuvoje, gal tik išskyrus 
pačius pikčiausius saugumieti'ško tipo kolaborantus, 
esame vienokio ar kitokio laipsnio tipiški konservacinin- 
kai. Konservacinė pozicija savotiškai lyg ir apjungia 
didelę dalį oficialių pareigūnų su daugeliu disidentų. 
Pirmieji stengiasi kaip įmanydami savo oficialios veik
los irėmuose gerinti respublikos materialinės egzistenci
jas sąlygas, kelti jos kultūros ir švietimo kokybę bei 
nacionalinį lygį (apie tai, kokių kompromisų tokia veik, 
la reikalauja ir koks menkas, -palyginti su tais kompro
misais, jos teigiamas rezultatas, labai gerai parašė A. M. 
Jurašienė savo straipsnyje „Galiu tik liudyti skausmą“, 
paskelbtą ne tik lietuviškoje 'spaudoje, bet ir ,Kontinen
to“ žurnale, Nr. 11, 1977, psl. psl. 214-221), saugoti kraš
to gamtą, žemės ūkį ir pan. (norėčiau ryšium su tuo, 
kas pasakyta, vėl priminti T. Ženklio išsamų liudijimą 
apie paties A.Sniečkaus konservacinę veiklą paskutiniais 
20-25 jo gyvenimo metais ir ne tik apie jo vieno; žr.

LIETUVOJE
MOKSLEIVIAI LIETUVOJE DIRBA 

RUDENS DARBUS

,,Valstiečių laikraštis“ rašo, kad Kelmės 
„M. Melnikaitės“ kolūkyje padėjo bulves 
kasti Kauno technikumo ir vietiniai aš- 
tuomečių mokyklų moksleiviai. Kaimo „J. 
Biliūno“ kolūkyje burokėlius, morkas 
rauti ir kopūstus kirsti padeda Kvedaro 
vardo miškų technikumo moksleiviai.

Šilalės, Kvėdarnos moksleiviai kasa bul
ves „Naujojo gyvenimo“ ir Pajūralio ta
rybiniuose ūkiuose. Kasdien jie sudoroja 
po 20-25 tonas 'bulvių.

Kelmės rajono bulves kasa, dirba cuk
rinių runkelių laukuose ir tvarko šiaudus 
Tytuvėnų ūkio — technikumo apie šimtas 
moksleivių.

PAKEISTA MEMORIALINIŲ LENTELIŲ 
KALBA

„Keston News Service“ (1979.X.U) ra
šoma, kad Vilniaus universiteto kieme bu
vo nuluptos lenkų kalba parašytosios me
morialinės lentelės pirmiesiems to univer
siteto rektoriams jėzuitams Jokūbui Vu- 
jekui ir Petrui Skargai. Jų vietoj iškabto, 
tos lentelės su įrašu lotynų kalba.

Pranešime daroma išvada, kad valdžios 
tai buvo padaryta iš keršto. Po popiežiaus 
vizito Lenkijoje esą stengiamasi slopinti 
Lietuvoje jo padarytąjį įspūdį. Popiežius, 
be kita ko, vienoje savo kalbų Lenkijoje 
kaip tik net pacitavęs Skargą.

MAŽEIKIŲ NAFTOS PERDIRBIMO 
GAMYKLA

,,Tiesoje“ rašoma, kad spalio 10 d. Ma
žeikiuose paleistas pirmasis termofikaci
nės elektrinės blokas. O elektrinė, svar
biausia, aprūpins energija Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonę, kuri dabar stato
ma.

Prie tos statybos kasdien vidutiniškai 

gausėja dvasios paliegėlių ir iškrypėlių. 
Kažkada pagaliau nutrūko ir jame kažko
kia gija, palaikanti šiokią tokią vidaus 
gyvenimo tvarką. Mažai bedomino nau
jasis teisingumas, įniko gerti, ūžauti, vis 
laibiau geidė moterų. ’Panoro gražuolės ar
tistės. Metė į šalį kadaise į žmonas pa. 
skirtą laktyvystę rusę. Vyresnieji aparato 
draugai mėgino sudrausminti netekusį jo
kios savitvardos kolegą. Deja, nepavyko. 
Veikiai trečiasis infarktas pribaigė F. 
Džeržindkio riterį.

Pilkas nekrologais. Pilki žodžiai. Šilu
mos nėra ir nebus. Nebus ir pagarbos. Jos 
ir -negalėjo būti, tarnaujant svetimiesiems 
ir trypiant žmoniškumą. Štai kodėl toks 
liūdnas jų gyvenamo finalas. Sunku jiems 
Skirtis su gyvenimu, jaučiant visą jo be
prasmybę. Taid ar ne dėl to skubamai Lie. 
tuvos miestų ir miestelių aikišitėse statyti 
jiems paminklus, prie narnų sienų kalti 
jiems memorialines lentas? Gal 'bent to
kiu būdu pavyks išsaugoti minimumą pa
garbos ir taip greit jų atminimo neiširtos 
laikais. Deja, sutrupa ir kiečiausio grani
to paminklai, lieka tilto gerų darbų atmini
mas, perduodamas iš kartos į kartą.. O jei 
tų gerų darbų nebuvo, — neliks ir atmi
nimo.

Jie išeina. Dar dešimtmetis kitas, ir 
mes jų nebeturėsime. Liks tik padaryta 
Skriauda, liks tik kraupūs jų veiklos pėd
sakai. ..

Ig. Breivė (Aušra, 15/55) 

dirba 3.300 darbininkų, 250 automašinų ir 
autobusų, 60 buldozerių ir 140 keliamųjų 
kranų, kurių bendras galingumas yra 
tūkstantis tonų.

I statybos darbus yra įsijungę 35 tres
tai. Užsakymus statybai vykdo 43 Sov. Ss- 
jungos gamyklos.

Pagrindinis statybos aikštelės plotas 
yra apie keturis kvadratinius kilometrus, 
vandens valymo įrengimų vamzdyno ilgis 
24 kilometrai, žemės darbų iki šiol atlik
ta 12,8 milijono kubinių metrų, reikalinga 
pakloti 230 km požeminių inžinerinių ko
munikacijų, pagalbinio objekto (remon
to - mechaninės bazės) plotas sudaro 12 
tūkst. kvadratinių metrų.

DRAUGYSTĖ SU KALININGRADU- 
KARALIAUČIUM

Kaliningrado (Karaliaučiaus) srityje, 
kaip „Tiesa“ rašo, spalio mėn. buvo su
rengta didelė tautų draugystės šventė —, 
Lietuvos kultūros dienos.

Iš Lietuvos buvo nuvažiavę apie 800 da
lyvių: profesonalų meno kolektyvai, savi
veiklininkai, dailininkai, rašytojai. Tenai 
buvo koncertuota, rodyta dailės darbai, 
fotografijos, filmai, ruošta literatūros va
karai.

FILMAS APIE PARTIZANUS

Lietuvos kino, studija pagamino filmą 
apie pokario metais vykusias partizanines 
kovas. Tas filmas pavadintas „Gyvačių 
lizdu“ (jame vaizduojamas lietuvių parti
zanų bunkeris).

Filmo scenarijų parašė rašytojas J. Po
žėra.

ŪKIAI ATLIKO UŽDUOTIS
Spalio 9 d. „Tiesa“ rašė, kad „įtemptai 

padirbėję šių metų sąlygomis“, Panevėžio, 
Plungės, Skuodo, Šilalės, Utenos rajonų 
ūkiai spalio 5 d. įvykdė Sov. Sąjungos 
XXV suvažiavimo nutarimą — pardavė 
valstybei grūdus pagal numatytus planus.

KAUNO ZOOLOGIJOS SODE
Prof. T. Ivan'aiuisko rūpesčiu ir iniciaty

va Kauno Mickevičiaus slėnyje 1938 m. 
buivo įkurtas zoologijos sodlais, ir jame ta
da apsigyveno 40 Lietuvos žvėrių ir 
paukščių.

Šiandien, kaip rašo „Tiesa“, tais sodas 
išplėstas ilki .22,6 ha ploto, ir jame jau gy
vena 400 rūšių 3.000 gyvūnų. Iš 52 plėš
riųjų rūšies gyvūnų 34 veisiasi sode.

1962-1967 m. pasaulio zoologijos soduo
se, kaip rašoma, gimė 29 snieginiai leo
pardai, iš to skaičiaus 14 Kaune. Tame 
zoologijos sode gerai gyvuoja Usūrijos ir 
Bengalijos tigrai. Paskutiniai tarptauti. 
nfilai metraščiai rodo, kad tik Kauno zoo
logijos sode veisiasi charzos. Sode laiko- kaip 32 mil. kiaušinių.

Slkaityteju, tai&kai
Malonus Pone Kuzminskai,

Ačiū už laišką („E. L.“ Nr. 44). Saikai, 
kad alš ir po kelių skaitymų visai nesu
pratau Tamstos laiško turinio esmės. O 
ta esmė esanti ta: kodėl jaunimo 'atstovai 
nepareiškė Šv. Tėvui susirūpinimo dėl 
Vilniaus krašto lEiažnyčios, kurią vis dar 
tebeadministruoja Lenkijos Bažnyčia.

Bet ar tikrai taip yra? 'Lietuvos Enci
klopedija, tarp kitko, rašo: „Rusams oku
pavus Lietuvą, komunistinė valdžia nelei
do normaliai sutvarkyti šios arkivyskupi
jos dalies valdymo“. Toliau sumini buvu- 

„Akiračiai“, 1974, Nir. 3). O antrieji, nors ir protestuoja 
prieš tam tikrus valdžios veiksmus, bet daro tai daž
niausiai pačios valdžios vertybių sistemoje, stengdamie
si apginti ar žmonių pilietines teises, ar atskiras tautines 
institucijas '(kaip, pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčią), ar 
kultūrinius bei gamtinius tautos resursus. Taip veikia 
ir „Helsinkio grupė“, ir ,,LKB Kronika“, taip argumen
tavo savo peticijas ir 17.000 asmenų, pasirašiusių laišką 
SNO, ir Mindaugas Tamonis, ir kiti. Abiem atvejais tu
rime reikalą su ta pačia konservacine veikla, besiski
riančia tik tuo, kiek ją kiekvienu -atveju riboja atitin
kamas konformizmo laipsnis, kuris apsprendžiamas ne 
tiek įsitikinimais, kiek ta visuomenine pozicija, iš ku
rios ta konservacinė veikla vedama.

Štai kaip išreiškia savo principiškai konservacinį 
nusistatymą vienas iš garbingiausių mūsų disidentų, 
mano kairėje čia pat sėdintis Tomas Venclova: „Tokie 
keliai, kaip karas, prievartinė revoliucija, terorizmas ir 
t.t., nepriimtini (ir ne tik dėl grynai moralinių sumeti
mų, bet ir todėl, kad lietuvių tautą galėtų pražudyti)" 
(„Dirva“, 1977 Nr. 24). Ir kitoje vietoje: „Mes tik tiki
mės to, kad Lietuva galės likti gyva fiziškai ir kultūriš
kai bent iki šio šimtmečio pabaigos; iki to laiko disiden
tų sąjūdis gal ir iššauks pasikeitimus, kurie duos mums 
daugiau laisvės ir gal nepriklausomybę“ („Chicago Tri
būne“, 1977. 3. 15).

T. Venclova: O ar pats nesutinki?
A Štromas: A'š nesakiau, kad nesutinku. Aš tik no

rėjau parodyti, kokios tendencijos egzistuoja krašto 
pragmatiškai taktinėje politinėje sąmonėje o be to, 
pademonstruoti, koks platus politinių nuotaikų bei po
zicijų spektras įsirašo į bendrą konservacinio nusista
tymo rėmą. Tęsiu toliau.

(Bus daugiau)

mi bizonai, danieliai, alpakos, lEienelto 
kengūros, guanakad, pelikanai, įvairios 
papūgos, Indijos ragasnapiai, Čilės fla
mingai, Amerikos t ūkanai.

Šiltųjų kraštų gyvūnai žiemos metu 
-perkeliami į šildomas patalpas.

-Sode laikoma 60 roplių rūšių: krokodi
lų smauglių, pitonų, driežų, gyvačių, vėž
lių ir daugelis kitokių gyvūnų.

LAŠIŠŲ IR ŠLAKIŲ APSAUGA 
LIETUVOJE

IŠ Baltijos jūros spalio-lapkričio mėn. 
paprastai plaukia lašišos (salmon) iir šla
kiai (lašišilniių giminės žuvys) neršti į 
Lietuvos 'Upes. Bet tos žuvys jau pasida
rė retos Lietuvoje. „Tiesoje“ gamtininkas 
A. Domarkais rašo, kad joms neršti reika
lingas žvyrėtas akmenuotas gruntais, šva
rus ir sraunus vanduo. O pasiekti tokias 
neršimo vietas jos turinčios nugalėti už. 
teršto vatndenis plotus ir išsisaugoti jas 
gaudančių brakonierių. Apsaugoti' tokiai 
žuvų migracijai spalio ir lapkričio mėn. 
Lietuvoje uždraudžiama bet kokia žve
jyba Jūros, Minijos, Veiviržo, Dubysos, 
Merkio, šventosios, Lakajos ir Žeimenos 
upėse. Toks draudimais taikomas ir Ne
riai nuo Baltarusijos ilki Valakampių pir
mojo -pliažo (7 km į šiaurę nuo Vilniaus 
miesto), nuo Šventosios žiočių iki Grikiš- 
kių, nuo Kauno hidroelektrinės aki Duby
sos žiočių ir 500 m abipus Jūros upės žio. 
čių, Vokės upėje nuo Grikilškių užtvankos 
iki žiočių ir šventosios upėje (Kretingos 
rajone) nuo Laukžemio malūno iki žiočių.

Daugelis žvejų mėgėjų per lašišų ir 
šlakių nerštą padeda oficialiems gamtos 
saugotojams — jie budi prie upių. O jei
gu -sučiumpamas tas žuvis gaudąs 'brako
nierius, tai jo laukia tokia bausmė: 50 
rublių la-dminiistracinės baudos ir 75 rub
liai už kiekvieną sugautą lašišą, o 50 rub
lių už šlakį.

VILNIAUS UNIVERSITETAS YRA 
LIETUVOS UNIVERSITETAS

„Literatūroje ih mene“ Jurgis Vanagas 
parašė platų reportažą apie architektų 
lankymąsi šią vasarą Anglijoje.

Savo įspūdžiuose, be kita ko, jis rašo, 
-kad Birminghamo „Grand Hotel“ pokylių 
salėje susitikimą jiems suruošė ir Sov. 
Sąjungos-Anglijos draugystės aktyvistai. 
Ten jie pasikeitė ir suvenyrais - dovanė
lėmis. Lietuviai įteikė ir Vilniaus univer
siteto jubiliejinius leidinius, kuriuos, sako, 
iš tiesų nebuvo gėda dovanoti anglams.

Tur būt, tai pirmas atvejis, kada lietu
viai anglų visuomenei pasakė, kad Vil
niaus universitetas yra Lietuvos univer
sitetas.

32 MILIJONAI KIAUŠINIŲ
Kelmės paukštininkystės tarybinis ūkis 

per pastarąjį penkmetį surinkęs daugiau 

sius tos srities valdytojus: larkiv. -Reinį ir 
vysk. Paltaroką, o 1958 m. Vatikanas pa
skyrė vysk. Julijoną Steponavičių apašta
liškuoju administratorium (Annuario 
Pontificfo, Sėdi rezid., Vilnius).

Komunistams neleidžiant vysk. Stepo
navičiui eiti tų pareigų, Vilniaus kapitu
la 1961 m. išrinko kan. Č. Krivaitį, o jam 
paliovus eiti valdytojo pareigas, kapitula 
išrinko kun. A Gutauską, kuris valdo 
Vilniaus arkivyskupiją jau antri metai.

Lenkijos ribose esančią Vilniaus 'arki
vyskupijos dalį valdė Balstogėje gyvenęs 
arkiv. R. JalbrzykowSki, o jau šiemet ,,L‘ 
Osservaitore Romano“ mini audiencijoje 
priimtą vysk. Edv. Kiisiel, kaip apalšltiališ. 
kąjį administratorių Vilniaus 'teritorijai, 
esančiai „Lenkijos politinėse ribose“.

Tai tiek dėl Tamstos laiško turinio es
mės. O mano laiško turinio esmė buvo ta, 
kad' jaunimo atstovai "aplankė Šy. Tėvą 
ne dėt to, jog Vatikanas reikalavo iš jų 
„visiško paklusnumo, kaip Tamsta pir
mame laiške teigei, bet dėl to, kad jie pal
tys tai norėjo ir jautėsi laimingi atsto
vauti lietuviškajam jaunimui audiencijo
je .pas Šv. Tėvą.

Su linkėjimais
M. Bajorinas

DU PAVOJAI
Du pavojus „Europos Lietuvis“ iškėlė 

Nr. 43. Apie vieną kalbama „Laiške iš 
Nottinghamo“, apie kitą straipsnyje 
„Nuostoliai, redaktoriai ir kita“. Jei ir 
liktume nuo pirmojo pavojaus — atomi
nių Ibombų — gyvi, tai dar būtų neiš
spręstas lietuviško laikraščio klausimas. 
O ką gi darytume be savo lietuviškos 
spaudos?

Kas ir dabar „Europos Lietuvio“ nepre- 
-numeruoja ir juo nesidomi, tiems neteki
mas nebus sunikus, ibet mums, skaitan
tiems, jo netekimas būtų lygus atominei 
bombai.

Tačiau, mano manymu, dėl redaktorių 
negalėtų būti didelio pavojaus. Yra šim
tai jaunuolių, kurie einą mokslus ir do
misi lietuvybe ir lietuviška spauda. O jei 
domisi ir vertima, tai neleis laikralščiui 
dėl redaktorių trūkumo sustoti. Turėkime 
vilčių, kad seniesiems pasitraukus, jauni 
ateis jų vietas užimti.

O dėl atominio, tai šitai ne nuo mūsų 
priklauso.

J. Liobė
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niui už meninę programą, ekskursijų va
dovams ir atsilankiusiems, visai tarny
bai ir šeimininkėms bei visiems tiems, 
kurie vienokiu -ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šio minėjimo pravedimo ir pasiseki, 
mo.

A. P-kis

Miegamieji ir raminamieji 
vaistai

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo: 7.50 sv. J. Lu- 

kėnias, 4.50 -sv. dr. L. Pascheit, 4 sv. dr. V. 
A. -Raižys, 3 sv. J. Šukaitis, po 2.50 sv. M. 
Rimdiaevičienė, A. Podvoiskis, M. Vi-gels- 
kis ir V. Remeikis, po 1.50 sv. J. Majaus
kas ir VI. Girėnas, 1 sv. D. Gintas, 0.50 sv. 
Ifl. -Mikulskis.

Londonas

vyko, kokių susirėmimų turėta ir įkas lai
mėta lietuviškam reikalui (pvz., Skotų 
PEN klubas įsirašė savo nariu persekio
jamąjį A. Terlecką ir (kovos už jo išlais
vinimą).

Šiltai vakaras prasidėjo, šiltai ir pasi- 
baligėį. J. Landaibeirigienei -ati-liddkbdam-as 
už Skaitymą, rengėjų vardu S. Bosikis 
įteikė dailią puokštę gėlių. Kad jau Lon
done šaltas oras, tai po programos buvo 
pasivaišinta karšta arbata.

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d., šeštadienį, Lietuvių Na. 
muose, 2 Ladbroke Gardens, 3 vai. po pie
tų šaukiamas Lietuvių Namų Klubo ko
miteto susirinkimas.

K. Tamošiūnas

Maidenhead

AKĮ TRAUKIANČIOS PABALTIEČIŲ 
BAZARO DAILENYBĖS

Laitvių namuose Londone surengtąjį 
tradicinį kalėdinį pabaltiečių 'bazarą,, ku
riame lietuvišką skyrių visada ruošia ir 
tvaiko Londono Lietuvių moterų ,,Daina
vos“ sambūris, ’šįkart lapkričio 24 d., 
šeštadieni}, atidarė Miss Joyce Pearce, ku. 
ri, pasirodo, .po antrojo pasaulinio karo 
yira lankiusis pabėgėlių stovyklose, pir
miausia pais latvius. Ten pamačiusi me
niškų rankdarbių, atsikvietė 5 latvaites į 
Angliją, į savo namus. Nuo to laiko ji 
pradėjo organizuoti labdarybę, ir jos or
ganizacija šiuo metu turi apie 70 savo iš
laikomų namų.

IBazare lietuvių skyrius šiemet buvo 
itin turtingas. Apsčiai .buvo austinių tau
tinių juostų, rankšluosčių ir (kitokių lietu, 
viškų alkį traukiančių d'ailenybių. Ginta
ro dirbinių kampeflis tikrai galėjo savo 
turtingumu pasipuikuoti prieš kitų dvie
jų tautybių -skyrius. Visa ko buvo sunešta 
l-r (loterijai, kuri traukė į save lankytojus.

Lietuvišką Skyrių įbazare tvarkė ir ap
tarnavo tautiniais rūbais pasipuošusios 
moterys: J. Kerienė, M. Varkalienė, Ribo- 
kienė ir kitos.

Latvių Skyrius taip pat turėjo nemaža 
audinių, pagalvių, rankšluosčių, pirštinių 
ir kt. Gal mažiau turtingas buvo estų -sky
rius. (Bet judrumo užteko visiems trims 
skyriams.

-Sekmadieni, lapkričio 25 d., bazare tu. 
reta ir tradicinė programėlė: pašoko P. 
Senkuvienės ir V. Jurienės vadovaujami 
jaunieji Londono lietuviukai..

S. Bosikis

JAUKI ARBATĖLĖ
DBLS -Maidenhead Skyriaus nariai jau

čia, kad lietuviams yra svarbu -susieiti ir 
-pabendrauti. Todėl kartas nuo karto sky. 
rius rengia -arbatėles.

Sekmadienį, lapkričio 18 d., -susirinko
me Ray's Social -Club, Maidenhead. Susė
dome prie stalo, kurį dengė žmonų paga
minti ’Skanūs užkandžiai — ačiū joms. Pa 
sivaišinome ir pasišnekučiavome. Tuo pat 
metu teko pasižiūrėti Skaidrių, gautų iš 
Lietuvos, kurias parūpino St. Lenkevi- 
čius. Įdomu buvo pamatyti įvairius ginta, 
ro dirbinius, -Čiurlionio paveikslus ir 't. t. 
Tik gaila, -kad skaidrių gamybos kokybė 
nekeikia. -E. Šova parodė garsinį filmą iš 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
rengtojo lietuviškų vestuvių vakaro. 
Daug pasisekimo sulaukė J. Stul-gaitis, 
platindamas M. Bourdeaux ,,Land of 
Crosses“ knygą, kurios pritrūko ir reikė
jo sudaryti ilgą naujo užsakymo sąrašą. 
Skyriaus nariai galvoja, kad knyga yra 
verta ne tik patiems pasiskaityti, ibe-t ir 
kitataučiams bei anglams ir ypač mišrių 
šeimų vaikams susipažinti su 
esančia priespauda.

Ta proga St. Karalevičius 
£50 Tautinės Para-mos Fondui, 
mentauSkas £10 skautiškam 
,,IE)udėkime“.

Manchesteris

'Lietuvoje

paaukojo 
o A. Le- 
le-idinėli-ui

E. š.

Kariuomenės minėjimas

ipa-

SU LANDSBERGIAIS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Šįkart viešai išsiaiškinome, kad Algir
das Landsbergis, kartais vienas, kartais 
su žmona, jau šeštą kartą susitinka su 
Londono lietuviais ir jiems ką nors 
Skaito ar suvaidina iš savo kūrinių.

Lapkričio 24 d., šeštadienį, buvo šiek 
tiek nukrypta nuo įprastos praktikos. 
Pirmiausia Janina Landsbergienė parkai
tė nė savo vyro, bet K. lElarėno ištrauką iš 
„Karalienės motinos“., -kurią yra išvertęs į 
anglų kalbą A. -Landsbergis ('tas apsaky
mas buvo išspausdintas (knygoje ,,The Li. 
thuiainian Short Story 50 Years“).

Pats vakaras buvo surengtas kaip tik 
pristatyti Algirdo Landsbergio dabar 
,,Ateities“ leidyklos išleistai ai novelių 
knygai „Muzika įžengiant į neregėtus 
miestus“. Knyga kažkur užkliuvo, ir pats 
rašytojas dar neturėjo -nė vieno jos eg
zemplioriaus, bet visas ryšulys j-au esąs 
pakeliui į Londoną. Paskaitė jis ilgesnę 
novelę .^Rašytojas M. lankosi N. mieste“. 
O kad A. Landsbergis mėgsta su klausy
tojais užmegzti ryšį, -tai ta proga ir pagei
davimų išgirdo, kad būtų -įdomu., ką jis 
skaitys, ir kitą kartą, gal, sako, 1981 m., 
londoniškiams jis duos humoristinę pro
gramą.

Savo naująją knygą pristatydamas, jis 
dar įsu literatūriniais rečitaliais aipvažinės 
kelis JAV miestus.

Šįkart, pradėdamas skaitymus, jis taip 
pat pažėrė humoro. Jau -ankstyvesniais 
kartais supažindinęs su įvairiais klausy- 

dalbar
nau.

ibū- 
atsi-

tojų tipais literatūros vakaruose, 
tą jų katalogą papildė dar keliais 
jais.

Klausytojų susirinko vidutiniškas 
reti s — tų vis jau iš seno .pratusių
lankyti į panašaus pobūdžio renginius. Po 
literatūrinės programos lA. Landsbergis' 
dar atsakinėjo į įvairius klausimus. Ka
dangi į Landomą jis buvo atvažiavęs da
lyvauti tarptautiniame PEN klubų kon
grese, tai papasakojo, kas ir ten šį kartą

LSDP SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 10 d. Mančesterio Lietuvių 

klube surengtajam LSDP organizacijos 
lEiritanijoje suvažiavimui pirmininkavo 
K. Tamošiū-n-as, sekretoriavo S. Lau-ru-vė. 
na-s.

Suvažiavime buvo iškelti ir diskutuoja
mi svarbesnieji pasaulio įvykiai ir mūsų 
lietuviška veikla: mūsų padėtis Socialistų 
Internacionale, santykiai su Britų darbo 
partija ir kitomis organizacijomis.

Suvažiavima-s vieningai pritarė ir iš
reiškė pageidavimą, kad tarp mūsų lietu
viškų organizacijų būtų laikomasi vieny
bės ir solidarumo ’kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės, nes tik jungti, 
nėmis jėgomis dirbdami pasieksime ben
drą tikslą.

Suvažiavimas ita-ip pait pageidavo ir pri
tarė, kad būtų užmegzti ryšiai ir remia
mos šio krašto organizacijos, partijos ir 
vyriausybės, įkurtos remia mūsų kovą dėl 
Lietuvos laisvės -ir nepriklausomybės.

Suvažiavimas -apgailestavo, kad dėl 
sveikatos iš iždininko pareigų- pasitraukė 
Viktorais Motuzą. Jis tas pareigas sąžinin
gai ėjo eilę metų, ir jo sugebėjimo ir 
kruopštaus darbo dėka organizacijos iž
das buvo pastatytas ant tvirtų kojų. Tad 
organizacijos vardu reiškiu jam didelę 
padėką. Tikimės, kad pailsėjęs ir -atsitai
sęs jis -vėl grįš į organizacinį darbą.

Buvo perrinkta valdyba. Ją sudaro: 
p-irm. K. Tamošiūnas, vicepirm. A. Pupe- 
lis, seikr. J. Vilčinskas, II -sekr. S. Lauru- 
vėnas, ižd. A. Vigelškis, revizijos komilsi- 
jiai; L. Pūras ir A. Stankevičius.

Vakare mančesteiriečių- -sodialdem-okra>- 
tų pastangomis -buvo suruošta vakarienė- 
pobūvis, dalyvaujant ir kviestiniams sve. 
čiams — kitų lietuviškų organizacijų vei
kėjams. Besivaišinan-t buvo pasidalyta 
mintimis bendrais mums rūpimais lietu
viškais klausimais. Vakarienės -patiekalai 
buvo tikrai Skoningai pagaminti, ir už -tai 
tenka padėka kulinarijos specialistui 
nui Virbickui už jo kruopštų dambą 
mančeSterietėms, kurios jam padėjo.

Didžiausia padėka šio suvažiavimo
g-ainlizatoriui Viktorui Motuzai už jo įdė
tąjį darbą, to -vakaro paSkai-tą ir bendrą, 
ją vakarienę.

Jo-
ir

or-

K. Tamošiūnas

stiprėjo sjedsmologų -pranašavimai, kad 
gal rytoj, gal po savaitės, o gal tik po 50 
metų ji ten drebės taip, kaip 1906 m. Jei
gu taip atsitiktų ir dar tada, kai žmonės 

Edinburgho universiteto psdehia-trij-os Į važiuoja į -darbą ar iš darbo, tai žūtų 
departamento prof. Ian Oswald, kalbėda- bent 10.000, sužeistųjų būtų 50.000, bena- 
mas pasauliniame psichiatrų suvažiavime mių 100.000. Jeigu drebėjimas paliestų 
Londone, perspėjo dėl vartojimo miega- Los Angeles -miestą, aukų Skaičius -padvi- 
mųjų piliulių ir kitokių narkotikų, kaip, Į gubėtų.
pvz., Valium, daktarų prirašomų pacien- Pranašystės senos, bet jos -atgyja, kai 
tams, kurie Skundžiasi nemiga, nerimu, j miestą paliečia stipresnis drebėjimais, 
rūpesčiu (anxiety) ir kitais panašiais da- Į Nors yra -įstaiga, kurios uždavinys būtų 
lykais.

Remdamlasis savo studijų rezultatais, | gelbėjimu, bet niekas nekreipiąs į 
prof. I. Oswald ;
kad, vartojant miegamuosius 
narkotikus, didesnis -pavojus 
kurie Vairuoja automobilius, o ypač diar | toe, kur žmonės žūtų dėl gaisrų ir potvy- 
išgėrus alkoholio. Naktiniai 
narkotikai iš esmės niekuo nesiskiria vie
ni nuo kitų. Daliai vartotojų tie narko-ti- Į čiau-siai sužinoti apie būsimąjį -drebėji. 
kai sukelia tam tikrų dvasias reiškinių: Į Paisirado, gyvuliai prieš tokią nelai- 
jie ima ašaroti, pasidaro neramūs, įsiun- Į mė pradeda neįprastai elgtis, Šįkart zoo- 
ta ar įtūžta, linkę -ginčytis, ieško priek-a- Į lo®i'jos sode paukščiai pradėję pulti į lan- 
-bių, pakenkia savo asmeniškam veiks- j gus, lamos naktį bėgiojusios, tigras nėra, 
mi-ngumu-i ar produktyvumui. Irmai lakstęs. Vadiniais, -tų -gyvių -laikysena

Į turės padėti sužinoti, kad nelaimė -artėja.
ALKOHOLIS IR ŠIRDIES ATAKOS Kad 'i tal rimtai žiūrima, rodytų Stanfor- 

,. , do tyrimų instituto veikla. Tas institutas
Jau daug metų, ikar daktarai žino, kad tei aT|ti ltQQBstanities saV(anori;ų, kurie jam 

Širdies atakas žmones gauna gerai -prisi- wolat praneShnėja aj>ie savo niaminių gy. 
valgę stiprių valgių, išmarinai prisirūkę vulių įr įnamių neįprastą 
ar išgėrę daug juodos kavos, o ta-ip pat elf?esį Kalifornijos srityje, kurioje 
ir del lytinio -aktyvumo ir nuovargio. rytoj ar po ar po p^^ešimt

Bet -grupe Ohio universiteto (JAV) metų laulkiama baisaU3 žemės drebėjimo.
daktarų sako, ikad sirldiies -atakos gauna- 1 
mos ir po didelių girtavimų. Alkoholis 
pakeičia širdies ritmą ir sukelia širdies 
atakas, kurios kartais ga-li būti ir mirti- . . ...............................  . . ... .nog ’ Skandinavijoje kartais ima masiškai

. skandintis tokie maži gyvulėliai lemin- -Kadangi žmones alkoholi vartoj a be .
saiko dažniausiai švenčių progomis, -tai ®aa’
širdies ritmo -sutrikimo -atakas daktarai Pasirodo, tokias ĮsĮivįžudyfoes surengia 
-pavadino ,,švenčių širdimis“. Tie sutriki, ir banginiai. Jie suplaukia iš gilių vande
niai skiriasi nuo kitų širdies ligų tuo, kad, nynų į pakraščius, leidžiasi bangų išme- 
ilgesn-į laiką nevartojant alkoholio, taml į pa-plūdymius ir tenai be vandens, 
.švenčių širdies“ liga išnyksta. ant sauso smėlio, kepinami saulės, grei-

Kaip pavyzdį jie nurodė 54 m. lafoora- tai miršta. Nuvilkti į vandenį, kad atsi- 
torijos darbininką, kuris smarkiai gėrė Kautų, jie apsisuka ir vėl grįžta atgal į 
ajpie 8 metus ir dažnai -Skundėsi -nenatūra- paiplūdymius.
liais (širdies plakimais. Patikrinus jo šir- Tokios sa-vižudystės -birželio pabaigoje 
dį, rlasta, kad ji visai normali. Jam- buvo buvo pastebėtos Florence, Oregone 
d-uo-ta išgerti dvigubą viskės, ir pastebėta, Į (JAV). Ten per keliais dienas taip mirė 
kad jo širdis pasidarė jautri dirbtiniams 41 banginis. Savižudystės priežastys ne- 
ele-ktros jau-trinlmams ir pradėjo sm-ar. I žinomos.
Mai plakti. Alkoholis pažeidė jo ši-rdiį — 
ji pasidarė jautri -ir iškrypo iš normalaus 
ritmo.

po tokios nelaimės skubiai pasirūpinti. . • į
psichiatrams pareiškė’ Į darbus -dėmesio. Bet toje įstaigoje vis 

ar Valium tiek kaba žemėlapiai su nurodymais, ku. 
yra tiems rios miesto vietos būtų ištisai sunaikin-

ar dieniniai | nių.
Labiausiai susirūpinta, kaip ko lainūcs-

ŽUDOSI BANGINIAI

vai.,

Liet. Sodyba
VARDADIENIO MINĖJIMAS IR KARIŲ 

PAGERBIMAS
Gruodžio 15 d., (šeštadienį, 19

DBLS Sodybo-s -skyrius mini DDK Vytau- 
to-Aleksandro vardadienį ir pa-gerbi-a 
Lietuvos karius. (Sekančią dieną, sekma
dienį, 11 vai., šv. Mišios aukojamos už Tė. 
vynę ir žuvusius kovose dėl Lietuvos lais
vės.

Visus maloniai kviečiiame -gausiai -da
lyvauti.

Lapkričio 17 d. L.K.V.S.gos ‘RAMO
VĖS' Mančesterio skyrius surengė Cheet- 
ham Town Hall Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, -kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 200 žmonių, -atvykusių pa
vieniui ir ekskursijomis iš įvairių 
Anglijos vietų, nors oras ir nebuvo labai 
palankus.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas, pasveikinda
mas atsilankiusius ir pakviesdamas į 
garbės prezidiumą DBLS pirm. J. Alkį, 
savanorį -kūrrėją J. Reinį ir kanauninką 
V. Kamaitį.

Paskaitą 
lietė mūsų 
kad dabar, 
riuomenės, 
g-rindžio kovotojai ir kiti Lietuvos išlais
vinimu besirūpiną 
dien yra Lietuvos 
■kariuomenė. -Reikia 
progai ir apvilkus 
formomis, jie sugebės Lietuvos reikalus 
ginti ir ginklu.

Po paskaitos visi prezidiumo nariai ta
rė progai pritaikytą žodį. Ramovėnų 
centro valdybos sveikinimus kariuome
nės šventės proga perskaitė A. Podvoiskis.

Meninę dalį atliko Londono vyrų okte
tas, vadova-ujamas V. O'Brien. Jis iš 
pradžių padainavo Vaikščiojau, Kur 
banguoja Nemunėlis, Lauksiu tavęs atei
nant, Baltos gėlės, J. Čemis solo padaina
vo Oi kas sodai do sodeliai, Žaliojoj lan- 
kelėj, Mergužėle brangi ir Šią naktelę 
per naktelę. Oktetas po to dar padainavo 
Gaudžia trimitai, Jau žirgelis pabalnotas, 
Ramovėnų maršą ir Tėvynė Lietuva. Už 
gražias 
publika 
navimą

Pirm, 
padėką 
pagerbti žuvusius už 
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną ir sušunkant tris kartus valio.

Po programos vyko šokiai, skautai pra
vedė pasisekusią loteriją. Baras ir už
kandinė pasotino visus alkanus ir ištroš
kusius.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba 
nuolširdžiai dėkoja M. Bajorinui už pa
skaitą, choristams, jų vadovui ir J. Čer-

skaitė M. Bajorinas. Jis pa- 
tautos reikalus ir pareiškė, 
nors neturime reguliarios ka- 
jos vietą užima disidentai, -po-

žmonės. Tokia šian. 
padėtis, tokia ir jos 

tikėti, kad, atėjus 
juos karinėmis uni-

ir gražiai padainuotas dainas 
audringai plojo ir privertė d-ai- 
pratęsti.
K. Murauskas išreiškė visiems 

ir pakvietė visus tylos minute 
Lietuvos laisvę.

Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

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

P&skutiniame susiirinkime 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 natrių at
vykti, kad vėl viskas neiširtų.

Sk. Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GUDRUS PAKISTANIETIS
Birminghame, D. Britanijoje, pakista- 

DR. J. ADOMAVIČIAUS 9 PATARIMAI Į nletis sąskaitininkas Neimat Zafar buvo 
Garsusis Amerikos lietuvių -gydytojas nubaustas 3 metus kalėti ir sumokėti 

Jonas Adomavičius, lietuvių laikraščiuose 3.500 svari; baudos, nes apgaulės būdu 
ralšąs medicinos klausimais, įspėja, ko išgavo 37.000 svarų iš trijų soc. draudi- 
reikiia vengti, kad išsisaugotum širdies Į mo įstaigų, pateikdamas suklastotus do- 
aitakos. Į kumenitus, tvirtinančius, -kad jis esąs ne-

Kai kurių (kliūčių žmogus pats negalįs Į samų 49 vaikų tėvas.
nugalėti — paveldėjimo, amžiaus, lyties, 
bet su kitais 9 širdies duobkasiais, kaip 
jis rašo ,,Drauge“, galima būtų susitvar
kyti.

Keturi jų yra pagrimdini-ai-pirma-rūša-ai: 
kraujospūdis, per riebus kraujas, rūky
mas ir nutukimas. Antraeiliai duobkasiai: 
užsisėdėjimas (nieko neveikimas), 
nimlasis (siūlo liautis erzintis dėl 
niekio), riebaus maisto valgymas 
tinit'iis tik liesu maistu), cukraligė (veng- I kad 1941 m. Hitlerį sugundė pulti Sov. Są- 
ti saldumynų, ypač su -baltu cukrum pa- | jungą W. Churchillis.
gamintų), pakeltas kraujo rūgštingumas Hitleris susigundęs tada, kai 1941 m. 
(-podagra). pavasarį į Britaniją atskrido Rudolfas

O visų pirma reikia tvarkyti savo as- Hessas. Tada Churchillis įspėjęs Staliną, 
menybės netvarką — jausmų pairimą. kad Vokietija ruošiasi pulti Sov. Sąjungą. 
,,Tik savo jausmus aptvarkę, pajėgsime Churchilliui, -pagal tą istoriką, rūpėję su- 
sėkmingia-u žygiuoti sveikesnia-is gyveni- kiršinti abu -tuos didžiuosius kraštus. Rit
mo keliais“, daro išvadą daktaras. Į leris tą įspėjimą Stalinui išsiaiškinęs, kad 

Britanija nepadės Sov. Sąjungai, ir puolęs.

CHUBCHILLIS SUGUNDĘS HITLERĮ 
PULTI SOV. SĄJUNGĄ

Jau ir anglų kalba pasirodė (išleido 
London leidykla Central Books) sovieti
nio istoriko, Maskvos universiteto profe- 

nervi- I soriaus Vladimiro Gri-gorjevičiaus Tru- 
menlk- chanovskio parašyta knyga ,,Winston
(mai- Churchill“, kurioje jis daro prielaidas,

12.15

12.30

BRADFORDE — gruodžio 16 d., 12.30 v.: 
šv. Mišios už mirusius Felikso Ada
monio tėvus.

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

ROCHDALĖJ-E — gruodžio 23 d., 
vai. Išpažintis prieš pamaldas.

MANCHESTERYJE — Kalėdų I d, 
vai.

NOTTINGHAM® — gruodžio 8 d., Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventėje, 20 
vai., MaUdos Žygio už .Lietuvą, skirto 
Nottinghamui, proga.

NOTTINGHAME — gruodžio 9 d., 11.15 
ivaL, Židinyje.

LEAMINGTON 'SPA — gruodžio 9 d., 14 
vai.

COVENTRYJE — gruodžio 9 d., 16 vai., 
šv. Elzbietos -bažn.

NOTTINGHAME — gruodžio 16 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 16 d., 14 vai.

ATSARGIAI SU EUROPOS ŽEMYNO
DEŠROMIS IR VISOKIOMIS

SALAMĖMIS! ŠUNŲ MUZIEJUS
Britanija padidintomis bausmėmis gi- Daug kas bus girdėję-apie šunų ir ki

mšai nuo pasiutimo ligos, kuri Europos že- tc<kių naminkl gyvulėlių kapus su gražiais 
myne neišnyksta. -Bet kol kas ji neturi la- paminklais,^ prie kurių savininkai -ar tas 
bi-au -apčiuopiamų priemonių, kaip -apsi. Į kapines prižiūrintieji sargai padeda gėlių, 
Saugoti, pavyzdžiui, -nuo kiaulių karštli- Į tie branginamieji ramiau miegotų, 
gės -ar nuo nuodingos tokių gyvulių mė- O Britanijos Kente, Leeds Castle, atida- 
sos. rytas šunų muziejus. Kol kas, sako, patys

|Eįėda yra ta, kad kur nors Prancūzijoje įdomiausi to muziejaus eksponatai yra 
ar Ispanijoje -atostogaujantieji grįždami į-ųnų antkakliai. Surinkta jų daugiau kaip 
mėgsta dar parsivežti dešrų a-r vadinamų- Į 60, kai kurie net iš XVI amžiaus, 
jų salamių. Kai kuriems pažįstami tokių 
dalykų atsiunčia. Tie -gamini-a-i būna a-r. 
ba nevirti, arba tik apvirti, dėl to ir pa
vojingi. Muitininkai konfiskuoja, jeigu 
sugauna -gabenant ar siunčiant, bet ne
visada jiems pasiseka. Vadinas, įgabena- Į Mano mylimam vynui mirus, -aš -ir šed. 
mals kiaulių karštligės virusais, kuris -gy- raa norim pareikšti didelę padėką kunigui 
vulius šiame krašte gali pasiekti, žinoma, J- Sakevičiui, kunigui S. Matuliui, kuni-

-tik -tada, jei žmonės Sui IA- -Gemybai už ipatamav-imą ir išlydė- 
niuimes j imą jo į -amžinybę, taip pat dėkojame S.

Kasparui už pagalbą mums tomis liūdino- 
ki-aulių mls dienomis, ypač laidotuvių dieną, už

PADĖKA

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTI — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

tik retais atvejais:
kur nors pilknikaudami valgys ir 
gabaliuką, kurį užtiks keturkojis.

Iš Afrikos ypatingos rūšies 
karštligė po 1957 m. persimetė į Ispaniją Įkalbą — atsisveikinimo žodžius kapuose, 
ir Viduržemio jūros salas, šiuo metu ta dėkojame parapijos chorui ir J. Černiui 
liga plinta Ispanijoje, Portugalijoje, Vi- už -giedotas mišias ir Vainiką, Sporto ir 
duržemio jūros salose, Šiaurės Afrikoje, Socialiniam klubui už mišias, vainiką ir 
Kuboje, Brazilijoje. Prieš tą ligą nėra patarnavimą, visiems laidotu-vių dialy- 
vaistų — ja susirgusios (kiaulės Itiuri būti vilams, paiydėj-usiems velionį į kapus, vi- 
naikinamos, kad nenešiotų viruso. Bet siem-s draugams už gausias mišių -aukas 
niekas visur negali patikrinti, ar žmogus | kortelėmis, -gėles, vainikus ir užuojautas 
tokio (gyvulio mėsos nepanaudojo dėš- mūsų -visai šeimai. Didelę padėką reiškia- 
romis, (kurių jis pats gal ir nevalgys. Į me F. ’Senkuvienei, I. Pakštienei, K. Ur-

Kas kita kai -gyvuliai pia-unami Sker- Į -boniendi, S. Grupiljonienei, J. Dailidei ir 
dyklose, veterinarijos specialistų priėžiū- pagalbininkėms už tokias skoningai pa
roje, ir jų gaminiai eksportuojami oficia. ruoštas vaišes ir patarnavimą sugrįžus iš 
liai. Į kapų, J. Pakalniui už patarnavimą prie

mišių. Lietuvos ekskursijai už vainikus, 
Kalaidaiuškams už mišias -ir gėles ir vi
siems kitiems neišvardintiems, kurie pri
sidėjo prie mūsų vyro ir tėvelio laidotu
vių tariame širdingiausią ačiū.

M. Parulienė ir šeima

BUSIMASIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJE

San Francisco mieste (Kalifornija, 
JĮAV) rugpjūčio pradžioje dlrebėjo žemė 
trijų Šimtų mylių ruožu. Dėl to vėl -su
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