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„LAUK Iš LIETUVOS, OKUPANTAI!“ —

Justo Gimbuto pareiškimas
Vakarus pasiekė Justo Gimbuto p-areiš- 

iklilmias, ad-resucta-s TSRS Aufcščilausiios 
Tarybos Prezidiumui ir Klaipėdos Pasų 
Stalų virš'nankiui, datuotas 1979 m. (birže
lio 29 d. Šių metų vasario mėnesį Gimbu
tas tavo nuteistas metams lagerio už .jpa- 
sų nuostatų pažeidimą“, nes, aitkalėjęs 
daugiau kaip 30 metų, jis atsisakė imiti 
sovietinį pasą ir refikalavo leisti1 išvykti į 
Ameriką.

Laužyta rusų kalba pamaišytame ir vie
tomis sunkiai įskaitomame pareiškime 
Gimbutas raiše: „I-šdunlkiite man pasą be 
pilietybės ir išleiskite mane į užsienį — į 
Izraelį, arba JAV pas mano seserį, kuri 
jau -atsiuntė man iškvietimą ir kuri gyve
na šiuo adresu: B. Vaičiulis, 85-20 88th 
St., Woodhaven, NY 11421, USA. Kodą? 
Todėl, kad miatn 54-eri metai, o kovai su 
okupantais aš .pašvenčiau visą siavo gy
venimą: iš 54-erių metų aš atsėdėjau va
dinamoje Pataisos Darbų Kolonijoje 32- 
ejus su puse mėtos ir nepersi auklėjau, t. 
y., nepakeičiau savo pažiūrų...“

„Apie kokias žmogaus teilses aš galiu 
svajoti“, rašo toliau Gimbutas. „štai jau 
greit trys mėnesiai, kai aš vadinamoj ta
rybinėj laisvėj, ir niekur neradau savo 
iškankintai dvasiai ramybės... Lauk, (lauk 
iš Lietuvos okupantai! Neišd'inkiitės tie, 
kurie vengiat reiiiig'ją, tautybę ir viską, 
kas suteikia sielai ramybę.“

Gantas lir kitais Justo Gimbuto pareiš- 
kiimas, rašytas dar lageryje 1974 metais 
ir adresuotas SSKP CK Biurui. Tai Gim
buto priesaika — „Dievui, Jo sūnui ir 
Šventajai Dvasiai, tėvynei Lietuvai, gim
tajai žemei ir visiems kovojantiems, žu
vusioms už tautinį Lietuvos išlaisvinimą“ 
— pasirašyta krauju ir užtvirtinta trijų 
(kruvinų pirštų -antspaudia“. (ELTA)

AR ĮVYKS MADRIDO 
KONFERENCIJA?

Vakaruose pradedama abejoti, ar Mad
ride lapkričio mėnesį įvyks Europos sau
gumo konferencija, Helsinkio konferenci
jos tęsinys. Paryžiuje leidžiamas dienraš
tis International Herald Tribune (1980. 
III. 21) pranešė, kad1 Prancūzija pasiūliu
si savo NATO partneriams 'atidėti arba 
visai panaikinti Madrido konferenciją. 
Oficialūs sluoksniai bematant paneigė šią 
žinią, tačiau kovo mėnesį Lenkijoje apsi
lankęs prancūzų užsienių reikalų ministe
rijos aukštas pareigūnas pareiškė: „Pran
cūzija reikalauja, kad sovietų daliniai pai- 
sitrauktų iš Afganistano, nes nuo to pa
reis Madrido konferencijos pasisekimas 
— iš tikrųjų tai viena sąlyga, kad ji iš 
viso įvyktų“.

Vasario 18 — kovo 3 d. Hamburge įvy
ko Rytų-Vakarų mokslinis forumas, kurį 
rekomendavo Helsinkio baigminis aktas. 
Pradžioje buvo sutarta, kad diskusijose 
bus vengiama politikos. Tačiau lamerikie. 
čių, britų ir prancūzų delegacijų vadovai 
pakeitė savo nuomones, nes, anot jų, 
Helsinkio pagimdytame suvažiavime ne
galima tylėti apie grubius Helsinkio dva
sios pažeidimus. Jie pareiškė, kad mokš- 
liniinko teisė kalbėti tiesą, Ieškoti tiesos 
ir protestuoti prieš valstybės priespaudos 
veiksmus yra Helsinkio garantuotų žmo
gaus teisių neatjungiama dalis. Rusų ir 
jų satelitų delegatai apkaltino vakarie
čius „grasinimais ir šantažu“. Baigminis 
konferencijos komunikatas buvo kompro
misinis, bet j'ame buvo pabrėžta ,pagar
ba žmogaus teisėms“.

Europos spauda aprašė Hamburgo su
važiavimą kaip „repeticiją“ Madrido kon
ferencijai. Pabrėžta, kad pakeliui į Mad
ridą dar yra daug kliūčių. Kai kurie laik
raščiai abejojo, ar Madrido "konferencija 
ilš viso gali įvykti, kol Afganistanas so
vietų okupuotas. Nors oficialūs sluoksniai 
tebėra optimistiški, Madrido ateitis tebė
ra atviras klausimas.

Madrido konferencijai tebesiruolšia 
įvairios JAV ir Europos žmogaus teisių 
'grupės, kurių pastangas koordinuoja Help 
and Action Komitetais (Boite Bostale No. 
6,77850 Hericy-sur-Seine, France). Orga
nizacijos, kurios norėtų, kad jų turima 
medžiaga būtų įtraukta į žmogaus teisių 
pažeidimų dokumentaciją, turėtų bemau 
tant susisiekti su Mr. Ulrich Kaegi, Ak- 
tionskomitee fuer die Europaeische Hel
sinki — Gruppe, Postfach 1168, CH-8022 
Zuerich, Switzerland. Koordinacinis žmo
gaus teisių grupių susirinkimas įvyks 
birželio 28-29 d. Londone. Susirinkimą 
organizuoja Andrew Stypulkowski (10, 
Queen Anne's Gardens, London W4 1PU). 
(Elta)

„KOMUNISTAS“ KRITIKUOJA 
KOMUNISTINĘ LIETUVOS ^ISTORIJĄ.

1978 m. Vilniuje buvo išleista Istorija 
Litovskoj SSR. Po pusantrų metų šią 
stambią knygą Ikcmpailtijlos jideologi'nlia- 
mte oficioze, Komuniste (1980 m. sausis), 
laibai kritiškai peržvelgia net trys recen
zentai — prof. B. Dundulis, doc. J. Do- 
brovoliskias ir doc. A. Rlakūnas.

Recenzentai neužsimena apie knygos 
pavadinimo absurdiškumą: „Deltuvos 
SSR“ termino užkergilmą visai Deltuvos 
istoriljlaii. Tokių nesąmonių nerasi sateliti- 
nėlse Rytų Europos Šalyse, kur leidžiamos 
„Lenkijos“, „Vengrijos“, etc., o ne „Liau
dies 'Lenkijos“ Isir „Socialistinės Vengrijos 
respublikos“ istorijos. Tačiau recenzentai 
atidengia daugiau kitų knygos trūkumų. 
Deltuvos Didžiosios Kunigaikštystės susi
darymas, „labai reikšmingas įvykis lietu
vių tautos ir jos kaimynų istorijoje“, 
esąs „pler blankiai 'aptartas“. Knygoje 
„reikiamo dėmesio“ nesusilaukė „lietuvių 
tautos ilgaamžė didvyriška kova (XIII- 
XV a.) pieš kryžiuočių agresiją į rytus“. 
((Recenzentai neužsimena apie itigaamžę 
kovą prieš rusų -agresij-ą į pakarus...) 
Knygos aiuitiriamis „reikėjo pažymėti, jog 
viteinleri ikikariniai tarybiniai metai buvo 
per trumpas laikas tam., kad būtų įveikta 
buržuazinės ideologijos įtaka, senos tra- 
dioiljlois... Nealtsižvelgilant į šitas aplinky
bes, .sunku suprasti Tėvynės karo laiko
tarpį... Buržuiazinės-n'acilonialistinės kleri- 
kafjinės ildledlcgijos neigiami padariniai 
Deltuvos liaudžiai ryškiai atsiskleidė hit
lerinės okupacijos Ibei pokario klasių ko
vos 'Sąlygomis“.

Ypač įdomus priekaištas 'knygos auto
riams, kad jie nė vienu kritišku žodeliu 
nepalydėjo masinių išvežimų aprašymo. 
Tais priekaištas, .aišku, išreikštas mairk- 
siistiniu-leninisrttiniu žargonu:

„Čia aptartais taip pat reakcinių ele
mentų iškėlimas iš Lietuvos ribų karo 
išvakarėse. Tačiau, mūsų nuomone, rei
kėjo parodyti klaidas ir socialistinio tei
sėtumo pažeidimus šios priemonės metu. 
Dėl trumpo laiko respublikos partinė or- 
ganizaoija nesugebėjo reikiamai išaiškin
ti, kaip ir kodėl buvo vykdomas iškėli
mas. Visa tai tam tikru mastu padėjo prie
šams dezorientuoti kai kuriuos gyventojų 
sluoksniuis“.

Nei žodžio apie masines deportacijas po 
karo...

Tokia Lietuvos „istorija“ pristatyta ru
siškai kalbantiems 'Sovietų Sąjungos įskai- 
tytojlamis. Jos redakcinė kolegija: B. Vait
kevičius (atsak. redaktorius), V. Merkys, 
K. Navickas, V. Pašuto (rusais), K. Siur
blys, M. Jučas. Pasak Komunisto recen
zentų, „nėra abejonės, jog šlis veikalas 
daug padės idėjiniam initennacionialhisti- 
niam tarybinių žmonių auklėjimui“.

(ELTA)

SOV. SĄJUNGA PUOLA VAKARŲ 
KARINIUS SIEKIMUS

Sov. Sąjungos komenitatoriiai pradėjo 
smarkų piuoliim-ą prie® valoairileičiu'S, (kad 
jie stengiasi pasiekti kairinės persvaros 
Europoje.

Jie sustabdę Vienos pasitarimus dėl 
ginklavimosi mažinimo ilr dabar Vienia'šla- 
liškaii norį pakenkti socialistinių kraštų 
saugumui dar daugiau -apsiginkluodami.

Dėl Afganistano vis kartojama, kad 
JA Valstybės kaltos, nes jos norėjusios 
tą kraštą pulti.

UŽDAROMA SIENA SU PAKISTANU

-Smiarki<(i gilnfcHutolti sovfetiniaii dlalliniiaii 
stengiasi užblokuoti .Afganistano Sieną su 
Pakistanu.

Norima užkirsti kelią afganams 
pabėgti (Ijų Pakistane jau yra -apdie 
800.000) ir ginklus pristatinėti Afganis
tano sukilėliams. Ginklų iš tiesų esą atga
benama į Pakistaną, kad jie būtų panau
doti Afganistane. Dėl to Pakistano vy. 
riiaiuisylbė, norėdama išvengti nesusiprati
mų su Sov. 'Sąjunga, norinti pabėgusius 
iš savo krašto afganus gabenti tolyn nuo 
pasienio.

Gerbiamam, mylimam ir 
niekad nepamirštamam.

ROMUALDUI GIEDRAIČIUI-SPALIU1 
mirus, reiškiu gilią užuojautą 

jo žmonai.
Albina Veigel-PIechavičiūtė

Mūsų nariui nepamirštamam 
rašytojui

ROMUALDUI SPAL1UI-GIEDRAIČIUJ

mirus, reiškiame jo žmonai
ANGELEI

gilią užuojautą ir liūdime visi 
su ja kartu.
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7 dienos
— 'Pabėgėlių iš Kubos į JAV atplaukė jau. 
daugiau kaip 100.000 ir dar vis daugiau 
atgabenama.

— Kiriiljo's „Liaudies dienraštis“ rašo, 
ka|d Šanchajuje pirmą kartą nuo šešias
dešimtųjų metų pradėjo veikti privačios 
parduotuvės kuiliosi neiJiniauidojla (samtelio, 
ma dlairlbo jėga — dirba paprastai' vynas ir 
žmona, bet jos esančios patogios, nes 
anksti atidaromos ilr vėla/i uždaromos.

— Kinijia ir Sov. Sąjunga pasimaišė vien 
šiems 1980 metams prekybos sutartį (apy
varta būsianti apie 375 mil. dolerių, o 
praeitalils metais ji buvusi 500 miil. dole
rių).

— Prez. Carteris įsakė bausti kapitonus 
tų laivų, kurie be leidimo gabena į JAV 
Kubos pabėgėlius nes, kaip teisingumo 
iviceministeris sako, Castro .siunčia tiesiog 
iš kalėjimų paleistus kriminalistus su ka- 
liinfio drabužiais ir plikai nukirptais plau
kais.

— Vniuikovo aerodrome Mlaiskvoje su. 
dužo sovietinis lėktuvas, kuriame gali 
skristi 100 keleivių (kiek žuvo — nebuvo 
pranešta).

— Britai! fechtuotojai savo kapitonu 
oHimpSadiai Maskvoje išsirinko Tina Bel- 
sen, bet jis pareiškė: sorry, ne, aš ten ne. 
važiuosiu.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
kraStai sutarė, kad vasaros laikas 1981 
m. visur prasidės kovo 29 d., o 1982 m.
— kovo 28 d., tačiau Britanija pati viena 
šiais metais vasaros laiką baigs -spiathilo 26 
d., o kiti kraštai rugsėjo 28 d.

— Vadavai,jąs pasyviam pasiprielšlilni- 
mui Pietų Afrikos -apartei-dui anglikonas 
vyskupas juodukais Tut-u tvirtina, kad ta
me krašte juodas miniisteriis pirmininkas 
bus po 5-1'0 metų.

— Mirė Vengrijos komunistų vadas Er
no 'Gero, kuris 1956 m. .pakvietė Sov. Są
jungos ikairiluiomenę savo 'sukilusios tautos 
numiaKinti.

AFGANISTANAS VIENAS PALIKTAS
Pasaulyje prasidėjo ypač didelė įtampa, 

kai Sov. Sąjunga okupavo Afgamstaną. 
Įtampos buvo ir tebėra dlėl Irano sauva
liavimo — dėl tų 'amerikiečių įkaitų, ku
rie laikomi nesiskaitant su jokiais visų 
priimtais tarptautiniais dėsniais. Beit Af
ganistanas labiausiai sujudino pasaui’iį. 
Prasidėjo protestai, bet daugiau tik žo
džiu, o ne veiksmu. Veiksmai vyksta dau
giau tik Afganistane — bomborduojami 
ne tik .sukilėlių telkiniai, bet su žeme su
lyginami ir ramūs kaimai.

Apie birželio 8 d. sovietinės armijos 
pradėjo pulti ikalnuo.se netoli Kabulo su
sibūrusius sukilėlius ir kaimus aplink 
miestą. Britų ,,The Guardian“ ta proga 
birželio 10 d. išsispausdino vedamąjį „Da
bar jau kalnuose dunda ginklai“. Jį čia ir 
persispausdiname, kaip įdomią analizę.

»♦*
Kai praeitų. Kalėdų metu rusai atėjo 

į Afganistaną, jie norėjo suvaidinti Ka
lėdų senelį. Besišypsantieji leitenantai 
iš tankų bokštelių mėtė šokolado plyte
les; kraujo trokštantis ir nekenčiama
sis marksistinis tironas — Hafizula Ami
nas — buvo vikriai sunaikintas, pakei
čiant jį sugebančiu .daugiau (prisitaikyti 
Babraku Karmaiiu. Buvo plačiai atidary
ti kalėjimų vartai; Karmalis dainavo 
muloms raminančias damas; jo koalicinė 
vyriausybė apjungė dvi piktai nesuta
riančias ajfganiškojo mark,gizmo sroves. 
Trumpai tariant, invazijos tikslas buvo 
ne nukariauti, bet ramiu būdu pas:ekti 
tai, kad Afganistanas būtų lyg ir koks 
kaimyninis satelitas.

Tai įtiek dėl kalėdinės nuotaikos, šian
dien, dar nepraėjus nė šešiems mėne
siams, .afganų armija jau yna išsklaidy
ta, kaip kovinė jėga; Babrakas Karma- 
iis vykdo mirties bausmę bendražygiams 
kcmuniStams iš to kito varžovais laiko
mo sparno; rusai tvarko prezidentūrą ir 
visas ministerijas, nes nėra afganistanų, 
tauriais jie galėtų pasitikėti; pats Kar- 
malis yra palūžęs, bailus padlaižys; Ka
bulo gatvėmis žygiuoja ir miršta vaikai; 
o kalnuose apie sostinę idiunda ginklų ai
dai. Pagal visus didžiųjų valstybių ap
skaičiavimus, Maskvai Afganistanas yra 
baisaus pažeminimo dalykas. Klaidingas 
apsiskaičiavimas išvirto į niekingą nepa
sisekimą.

Kol kas tas kraštas dar nėra rusiškas 
Vietnamas. Patrigubink ten karinius dali
nius, ir nėra jokios abejonės, kad bus at
statyta šiokia tokia taikia. Juk Pietų 
Vietnamo visuomenė buvo susiskaldžiusi. 
Viet Congas turėjo jame savo įtakos sri
tis ir infiltraitorius. Sovietų Sąjunga su
sidarė sau 'gudresnę padėtį. Tačiau be 

j Karmalio ir saujos kitų rėmėjų, atrodo,

PASAULYJE
N. GERULAIČIUI NEPASISEKĖ

Teniso žaidynėse Prancūzlijojls Bjorn 
Borg nugalėjo Vitą Gerulaitį 6-4 6-1, 6-2.

Tali j'au treti metai iš eilės, kad Borgas 
laimi tas Prancūzijos žaidynes.

SOVIETINĖS ATOMINĖS RAKETOS 
AFGANISTANE

Šitai tvirtina Kinijos „Liaudies dien
raštis“, įkartu .gindamas savo nesenus to
kių raketų bandymus.

(Klilniijlai raketos esančios reikalingos .gy
nybai, o Sov. Sąjunga po keleto metų tu
rėsianti jų dvigubai tiek, kiek JAV. Jau 
ir dabar ji turinti tų raketų ne tiek Euro
poje ir Azijoje, .bet .taip pat Afganistane 
ir Kuboje.

JAV sutikimais parduoti Kinijai ginklų 
susilaukė Vietnamo kritiškų pasisakymų. 
Sovietinė Tasso agentūra puola Kiniją ir 
Britaniją dėl -paisirašytosiois sutarties, pa
gal taurią BBC radijas ir televizija ben
dradarbiaus su Kinijos tos srities in
stitucijomis.

BOMBARDUOJAMI SUKILĖLIŲ 
TELKINIAI KALNUOSE PRIE KABULO

Paigmanb kainuose netoli Afganistano 
sostinės Kabulo esą susitelkę apie 20.000 
sulkllėllių.

Bet sovietiniai daliniiali pradėjo tuos 
telkinius bombairduioltii. Pirmomis puolimo 
dienomis sukilėlių žuvę apie 1.000, o dvi
gubai tiek sužeista. Bombardavimas vis 
nesiliaująs.

Taip pat lyginami su žeme kaimai .ap
link Kabulą.

DĖL NILO VANDENS IR KITŲ DALYKŲ

Prez. įSiadatais pasakė savo karinin. 
kams, kad jeigu Sov. Sąjungos remiama 
Etiopija balndytų kėsintis į Egiptui pri
klausančius Nilo vandenis, tai jie turi bū
ti pasiruošę atremti tokius mėginimus.

kad afganais 'ten negalima remtis. Kiek
vienas studentas, kiekvienas kaimietis, 
kiekvienas kareivis, kiekvienas piemuo 
biaurfei užkariautoju ilš šiaurės. Artileri
ja ginkluoti hebkopteriai ir ūžėtai gal su
bombarduos Paigmano kalnus ir skeveld
romis ištaškys susiskaldžiusių sukilėlių 
grupuotes. Rusija laimės ryžtingus mū
šius. Bet ji nelaimės širdžių ir protų.

Tai yra 'beviltiška padėtis, kurią maža 
kas iš anksto tepramatė. Rusijai kovo 
mėn. buvo proga išeiti iš Afganistano ar
ba nusistatyti pasilikti ten. Buvo gerų su
metimų taktiškai .pasitraukti, 'bet visi 
zondavimai nuėjo niekais. O nusistatymas 
■užsibūti reiškia ilgalaikį genocidą. Kai 
nutirpo sniegais, afganai (kurie pagal tra
diciją kovoja tarp savęs, jei nėra ko nors 
kito) .apsijungė pagal kitą tradiciją: prie
šintis užpuolikui. Buvo .sprogdinami til
tai, infiltruojami' miestai, nužudomi ir 
sužeidžiami rusų kariai. Gali būti, kad 
tasai sukilėlių puolimas, — prieš visą ka
rinę pajėgą, kurią Maskvą tik gali suor. 
ganizuoti, — netrukus bus nuslopintas. 
Tačiau kas žino -afganų istoriją, tas ži
no 'kad pasipriešinimais ten negali būti 
sunaikintas. Brežnevas (žmogus, kuris 
paklausė krašto apsaugos iministerio Usti
nov©) nusipirko .amžiną kirmėlių skardi
nę. Jis gali išskersti šešiolika 'milijonų af
ganų ir tikėtis visa, kas 'tik gali būti ge
riausia. Bet, turint -galvoje Irano ir Pa
kistano sienas, negalėtų -būti pastovus 
sprendimas, nebent jis dar plačiau 'bom
barduotų ir naikintų. Arba jis galėtų su
mažinti savo aukas.

Šiuo metu vyraują nuomonė, kad rusai 
gerai supranta Savo šiurkščios klaidos il
galaikes paseikmes. Generolai, kurie juos 
įvėlė į tą nemalonią padėtį, dabar maldau
ja duoti jiems dar kelias savaites laiko, 
savo pareiškimus atskie-Sdami visokiais 
„jeigu“. Vis didėja pagunda išsprogdinti 
stovyklas -aplink Pešavarą (Pakistane). 
Tuo tarpu tam tikras Raudonosios armi
jos vaikinų kiekis grįžta namo 'be -akles 
ar be rankos, sakydami, kad „Pravda“, 
kaip atrodo, bus kai ką ne taip nušvietu
si, o tai turi kelti nerimą tūkstančiams 
rajoninių komisarų. Afganistanas yra gy
vas melas. Kiek tų -Suluošintųjų gali pa
kęsti melą?

Tačiau kartodamiesi sakome, kad ru
sai kol kas terodo maža supratimo, kokia 
Suriki yra jų padėtis. Tąsąs ir visi kiti 
šaltiniai dar vis nekantriai tebekaltina 
ČIA (Central Information Agency) už sa
vo nelaimę. Ar (ČIA galėtų šaukti) šitaip 
ir buvo? Žinoma, kad iki tam tikro laips
nio buvo skverbtas! ir kombinuota; bet 
šįryt Pagmano kalnuose -gulintieji negyvi 
partizanai nešiojasi muziejinius senus

Egipto generalinio Stribo viršininkas at
kreipė kairihinkų dėmesį į .pavojų ilš Li
bijos, kuri ruošia įtvirtinimus Egipto pa
sienyje.

Kai Sov. Sąjunga jau yna įsiištiprilnusi 
Afganistane, Dietų Jemene, Etiopijoje, 
Libijoje ir kituose Afrikos kraštuose ir 
jei dlair užimtų Pakistaną ir pradėtų do
minuoti Jugoslavijoje, tada Vidurinieji 
Rytai jau būtų apsupti iš visų pusių ir 
naftos ištekliai būtų jos žinioje, sakė jfs.

TRŪKO TIK 3 MINUČIŲ IKI KARO, 
O KITĄKART VĖL 3

Kaip ir 1979 m. rugsėjo 9 d., JAV vėl 
buvo sukeltas aliarmas, kad į Amerikos 
pakrantes yra atplaukę sovietiniai .povan. 
deniniai laivai ir maždaug po 3 minučių 
pradės leisti raketas.

Buvo -užjudinta aviacija, ir lakūnai su
bėgo į atominėmis bombomis ginkluotus 
lėktuvus. Tačiau aliarmas buvo atšauktas, 
kai paaiškėjo, kad kompiuteris pateikė 
klaidingas žinias.

Po savaitės tokia gąsdinanti kompiute
rio klaida vėl pasikartojo. Sovietų ko
mentatorius dėl to šįkart pareiškė: „Si 
techniška klaida visiškai derinasi su mi
litaristine ir šovinistine karštine, kuri jau 
daugiau) kaip pusmetis laiko .apėmusi 
Ameriką“.

Nutarta tą klaidinantį kompiuterį iš. 
mesti iš .apyvartos.

ĮTAMPA PRIE KABULO

Tūkstančiai sukilusių afganų, sako, gru
puojasi netoli Afganistano sostinės Kabu
lo aukštuose kalnuose, ruošdamiesi pulti.

Iš Kabulo tankai ir kariniai daliniai iš
skubėjo ir laukią puolimo, pasirengę gin
tis. Iš tikro buvo puolami 'Sukilėlių telki
niai kalnuose.

Liigon'nėse esą pilna sužeistų (Sovietinių 
karių. Anksčiau kas mėnuo būdavę atga. 
bename į ligonines po apie 150 sužeistų
jų, o gegužės mėn. buvę apie 600.

ir iš sovietų atimtos ginklus; jie gėrė šal
tinių vandenį ir maitinosi, ką gavo iš 
savo žemės; jie -buvo afganai, kurie vieni 
kovojo už .afganų nepriklausomybę. Tuo 
-tarpu Vakarai nesutaria- dėl grūdų par
davinėjimo, dėl dalyvavimo olimpiadoje, 
dėl technologijos eksporto. Iš Vakarų pa
šėlusiai maža naudos Afganistano tautai. 
Ką jie yra padarę, tai yra patys padarę.
Esama čia ir pamokos, jeigu tik kas nors 
gali ilgiau sustoti apgalvoti. Kai Jimmis 
Carteris skaitė pirmuosius pranešimus 
Kūčių dieną, Kabulo užėmimas buvo vaiz
duojamas kaip tiesioginis laisvės kovos 
reikalas prieš totalitarizmą. Tai visada- 
buvo niekų kalbos; šiandien tai yra dvi
gubas niekų 'tauškimas. Afganai yra vi
duramžiški, nežmoniškai iaple:sti žmonės. 
Jie neskaito Congressicmal Record ar Man
sardos. Dešimtmečiais jie buvo palikti 
rusų įtakai, tačiau ne sovietinei hegemo
nijai. Jeigu sukilėlių pajėgos ir priverstų 
sovietus pasitraukti, labai reti afganų in
teligentijos sluoksniai, kurie dar išliko,— 
studentai, dar nesulikviduciti armijos ka
rininkai, partizanų vadai, — bus vistiek 
marksistai, kuriems 1-ab-au rūpės sociali
nė pažanga — mokyklos, ligoninės, pajė
gesnis žemės ūkis — negu Ronaldo Rea- 
g-ano rinktiniai raštai. Beje, iškilsi,antis 
režimas turės prisiderinti prie Irano ka- 
gojo islamo ir nervingai visa ko besibai- 
dančio Pakistano. Proamerikietilškas nu
siteikimas, jeigu tokį įsivaizduotume, 
bus visiškai nepriimtinas Teheranui ir gal 
(kai vėl grįžo sena svajonė -susigrąžinti 
Paktoonisitaną, šiuo metu amerikiečių ra
ketų bazę) Islamabadui.

Taigi idealias yra neutralus, tariamai 
nepriklausomas Afganistanas, neturįs tie
sioginių ryšių su Vakarais. Ar šitokios 
idėjos gali kilti iš Carringtono ar M-uskie?

Beveik tikras dalykas, kad ne. Pastaro
siomis savaitėmis labai įdomios iniciaty
vos, kad rusai tori pasitrauikti, parodė 
muzulmoniškosios tautos — demokratiš
koji Indija, suali-armuota dėl Maskvos 
pastangų, kad Indijos -armija įsipainiotų 
prieš -Kiniją, ir Bangladešas (kurio pre
zidentas kitą savaitę atvažiuoja į Londo
ną). Visoje pietvakarių Azijoje, nuo Te
herano iki DaccoS, pradeda reikštis prie- 
š'škum-as užpuolikui rusui ir nuosekliai 
reiškiamos pažiūros, kaip neutralus Af
ganistanas galėtų tvarkytis. Tai pasisaky
mai, kuriuos Maskva turėtų išgirsti. Gink
lų dundėjimo garsas kalnuose nenutils. 
Pasirodys, kad nuostolių pasėkos 'bus il
galaikės. Ar Karmalis yra vertas, kad vi
sai kartai -pridaroma tiek žalos ir pralie
jama tiek kraujo? Kiek dar praeis laiko, 
kol Brežnevas pradės aiškiau Skaičiuoti?

1

ikalnuo.se
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Naujos knygos
MUZIKA ĮŽENGIANT Į NEREGĖTUS 

MIESTUS

Romanistas, -dramatargals, novelištas, 
žuirtniaCidiias, veaftėjfas, įvlisuomeninimkas, 
taip, šakotas ir d augi adarbas yra Algirdas 
Landsbergis, ir visur 'jis tvirtas, stiprus 
talentas jam leidžia daug aprėpti ir pa
daryti. Kadaise juk jo romaas „Kelionė" 
yra laimėjęs konkursą. Tiesą sakant, 
daug romanų yra laimėję konkursus, bet 
A. Landsbergio tasai kritikų yra įskaito
mas į pokario metų geriausių romanų de
šimtuką. Jis yra laimėjęs premijų už savo 
draminius kūrinius, kai kurte jo sceni
niai veikalai įbuvo išversti į anglų kalbą. 
Nemaža lietuvių (kūrinių jis yra išvertęs 
į anglų kalbą.

Kad jo talentas išskiriamas ir pripažįs
tamas, (štai ir naujas įrodymas. Už praei
tais metais „Ateities“ leidyklos išleistąjį 
novelių rinkinį Muzika įžengiant j nere
gėtus miestus (kietai įrišta, 128 psl., kai
na 6 dol; kas norėtų užsisakyti, adresas 
yra šitoks: „Ateities“ leidykla, c/o Mrs. 
M. B-aljorunienė, 17689 Gold-win Drive, 
Southfield, Michigan 48075, USA) juk 
rašytojui buvo paskinta Rašytojų draugi
jos literatūros prem!i(ja.

Rinkinyje išspausdintos 7 novelės. Ra
šytos jos, tur (būt, per ilgesnį laiką, ato
kvėpiu, atitrūkus nuo kitų sumanymų ir 
darbų, nes kai kurios jų ('bent trys) buvo 
skaitytos Londone, kai rašytojas čia už
sukdavo ir duodavo savo kūrinių rečita
lį, O ne kasmet jis ir užsukdavo.

Kad ne ištisai viena po kitos rašyta, 
galima gal būtų spręsti ir iš to, jog kiek
vienoje novelėje ne tik s'kititlingi pasau
liai vaizduojami, bet ir stilistines prie, 
manes stengiamasi naudoti kiek škirtin- 
gas.Jeigu lygintume „Dainos gimimą“, 
„Tyrone Power ir Martin Fierro plačia
jame ekrane“ ir „Dangūs tuštėja, dangūs 
pildosi“, tai tuo, tur būt, ir 'įsitikintume. 
Pirmasis dalykas yra tarytum koks vaiz
dingais dienoraštis, kuriame pasistengta 
-attinkamomis piiiemanėlmifs sukurti ne 
kažin kokios inteligencijos politiką, išva
žiavusį į svetimą kraštą. Antrasis — tik
rais siurrealizmo pavyzdys, galįs varžytis 
su kai kuriais Antano Škėmos tos rūšies 
kūriniais. O trečiajame tuoj pat atpažįs
tame tą jau iš seniau pažįstamą Lands
bergį su jo prozos lakoniškais dialogais, 
sugebantį, ir jiau nebe pirmą kartą, susi- 
d'oroti su vaikų psichologija, su tėvų ir 
jų vaikų konfliktais. Ir tokius, kaip šis, 
kūrinius, jeigu ir laikytume realizmu, tai 
ne ta senamadiškąja prasme. Tie tikrieji 
ar senieji realistai nerašė štai (šitaip:

„Danguolės prašymas valsai netikėtai 
įsiškiverlbė į tvarkingą Adelės pasaulį, 
lyg debesis būtų užklojęs šešėlį ant pra
ėjusios savaitės pergalių. Ji jautė pavo
jų, dar beveidį, bet tikrą pavojų. Instink
tyviai ji stengėsi pratęsti pokalbį, kol jos 
pačios jėgos susikaups, kol ji galės nu
brėžti .tikslias pozicijas kovos lauke.“

Šitokį stilių gal laikytume 'intelektua
liu, konstruktyviu. Stilius oe savaime, 
natūraliai plaukia., bet pasakojant suku
riamas tvarkingas pasaulis, pergales už 
klojęs debesis, beveidis pavojus, tikslių 
pozicijų .brėžimas. Stilius ne plaukia: jis 
(kuriamas, jam .sukurti reikalingos pa
stangos, kad susidarytų nauji vaizdai.

Sakytume, kaid ir vaizduojamasis pa
sauks Algirdo Landsbergio kūriniuose nė
ra kasdieninis, nei žmonės, nei aplinka.

Aš esu lietuvaitė
(Vyr. skautės kandidatės Laimos Stei- 

kūniaitėls teima, skaityta 1979 metelis Los 
Angeles dkautų-čių stovykloje — „Vil
nius“).

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

Šiuos dainiaus žodžius jiaiučiu aš savo 
širdyje. Nelengva išreikšti tą pasididžia
vimą ir džiaugsmą, kad .aš esu lietuvaitė. 
Bandysiu naudėti dainos mintis, kad' bū. 
tų lengviau išreikšti savo jausmus.

Kiekvienas žmogus tuiri savo kilmę, bet 
ne kiekvienas jlai dėmiai, ieško jos pradų 
— kas yra jų protėviai, iš kur jie kilę ir t. 
t. Daug yra tokių, kurie nedrįsta ar gėdi
nasi pasisakyti, kas jie yra. Didžiuotis sa
vo kilme, mano supratimu, yra norais su
žinoti kuo daugiau apie savo tautą, kraš
tą, žirnienes, papročius, religiją ir t. t., va
dinas, nebijoti ir nesigėdinlti pasisakyti 
kas esi!!

Jungtinėse Amerikos Valstybėse yna 
daug etninių grupių. Pavyzdžiui, miano 
mokykloje, Hollywood High School, pri- 
sfcaliltoma apie 50 skirtingų tautybių. Aš 
esu viena iš tų 50. Vienos tautybės grupė 
yna didesnė, kitos mažesnė, ir aš esu vie
nintelė lietuvaitė.

Maino mokyklos draugai' labai domisi, 
kai pradedu jiems pasakoti apie Lietuvą, 
rusų okupaciją, lietuviškus papročius ir 
t. t. Daug tokiems pokalbiams progų tu
riu istorijos klasėse. Aš jiems pasakoju 
apie įvairius įvykius mūsų lietuvių kolo- 
nijoje, kaip iapie šokių grupes, dainų 
šventes, jlaunimio kongresus, skautų sto
vyklas -ilr sffiidlinėjilmo išvykas. Paminiu 
įvairius mūsų krašto papročius, kaip Ka
lėdų švenčių, Velykų, vestuvių ar Joni
nių. Klausydamiesi jie map tikrai pavy
di ir saiko, kad .aš esu viena iš laimingiau, 
šių mergaičių, turėdama tekį įdomų 'gy
venimą ir būdama tokioje grupėje. Aš 
jiems aiškinu, kad mūsų lietuviškas jau
nimais esame kaip viena laiminga šėlimą, 
užtai mano gyvenimas yra laimingais ir

NAUJAS „LKB KRONIKOS“ NUMERIS

Išeivijoje gautas LKB Kronikos 40-as 
numeris (1'979 m. spalio miela.), dedikuo- 
tas Vladkli Lapienių! ,,už meilę Bažnyčiai 
ir Tėvynei“. Kai kurišio numerio medžia
ga, kalilp Tikinčiųjų teisėms ginti doku
mentai, yna pasiekusi Vakarus jau anks
čiau. Aprašoma Vengrijos kardinolo vieš
nagė, 'jaunimo pasipriešinimas įstaty
mams, Telšių vyskupijos 'kunigų pareiš
kimas LKP centro komitetui, kratos Lie
tuvoje.. Naujų pogrindžio leidinių sąraše 
minimi (Aušra (16, 17 Nr.), Perspektyvos 
(11, 12 Nr.), Alma Mater (2, 3 Nr.), Tie
sos Kelias (13 Nr.), Rūpintijėlis (10 Nr.), 
Vytis (1-3 Nr.) ir „atgijęs Lietuvos jau
nimo leidinys“ Ateitis (1 Nr.).

Žmones jis mėgsta paleisti į nekasdieniš
kas sąlygas, tur būlt, kad jie parodytų iki 
tol diar nematytą savo veido pusę, Visai 
kitaip pasijustų, kad juose kiltų kokia 
nors dvasinė revoliucija, lūžis, pasiprieši
nimas 'ar susitaikymas.

(k. b.) 

įdomus. Mano vardas mokykloje atkrei
pia visų (dėmesį, ir visi mane pažįsta kaip 
„Laima, the Lithuanian“.

Į mano mokyklos draugų klausimus 
apie Lietuvą buvo atsakyta, kai mano 
mokyklą išrinko iš visų Los Angeles mo
kyklų priimti .Simą Kudirką, žmogų, fcu. 
rį visi istudenltai pažino ilš tada rodyto te. 
levii-ziijos filmo — „The Defection of Sa
miais Kudirka“. Tai lietuvis -jūrininkas, 
pasiekęs laisvę 1970 metais. Sauisio mėn. 
25 dieną po pietų mokyklos auditorija 
buvo perpildyta ir nuostabiai tyli. Mo
kyklos direktorius pristatė Simą Kudir
ką. Man buvo suteikta garbė sėdėti pir
moje eilėje prie direktoriaus ir laitų mo
kytojų. Ant .scenos pasišokinėdamals užli. 
po Simas Kudirka. Sunku aprašyti visų 
entuziazmą ir plojimus! Žmonės tikėjosi 
pamatyti didėlį, stambų vyrą, ibet visų 
-nustebimui jis buvo mažo ūgio, malonios 
išraiškos žmogus — visai ne tekis, kokį 
jie įsivaizdavo. Studentai pradėjo ploti, 
šaukti. Jaunų žmonių entuziazmas pripil
dė auditoriją, sustoję plojo, kiti 'verkė, o 
ir iaš jų tarpe. Buvau taip sujaudinta, kad 
verkiau, bet verkiau iš džiaugsmo. Mane 
labai piavėikė matant, kaip visi Simą iš 
karto pamilo.

Po kiek lalilko lauditorijia nurimo. Tada 
-pmsidėjlo klausimai. Visur buvo mik.ro 
fonai, kad Studentai ilš vietų galėtų klaus
ti i‘r gerai išgirsti atsakymus. Po klausi
mų .studentai pradėjo lipti ant scenos, 
prašyti Simo paralšo. Jų buvo tiek daug, 
kad negalėjo visų leisti. Mane mokyklos 
direktorius nuvedė ant scenos; pirmoji 
pirilsiarffirjau prie Simo Kudirkos ir pasa
kiau: ,,Ešu lietuvaitė“. Jis paėmė mane į 
glėbį, apkabino, pabučiavo ir verkė,, aš 
irgi verkiau,. Tuo momentu lalš buvau to. 
kia 'laiminga, tokia išdidi, kad net sunku 
žodžiais išreikšti — alš lietuvaitė!

To popiečio aš niekada nepamiršiu. Ta
da geriau supratau, ką -reiškia didžiiuotiš 
savo kilme ir tuo džiaugsimu pasidalyti su 
diauigeliu žmonių. Pajutau malonią šilimą 
savo širdyje, kai mano lūpos tarė — „aš 
esu liieltuivaiitė“.

(iš „Budėkime“, 1980 m. vasara)

175 M. NUO A. TATARĖS GIMIMO
šįmet sukako 175 metai, kai gimė ra

šytojas Antanas Tutor adltiis-Taitiarė.
1832 m. jis baigė Seinų kunigų semina

riją. Kuniigaudaima'S Sintautų parapijoje, 
išpuošė savo .tapytais paveikslais jos baž
nyčią. 1835-1855 m. A. Tatarei buvo paltys 
našiausi. Jis buvo vienas tų, kurie ėmė 
spausdinti lietuviškas knygas. Taip pat 
jis kūrė mokyklas, mokė vaikus amato, 
-gabesnius ruošdavo į gimnaziij-a-s. Vienas 
jo mokinių buvo garsusis knygnešys Ikon. 
A. Siderevičiius.

1836 m. pasirodė jo pirmoji knyga: 
„Pamokslai i-szmiin'tiės ir teisiibės, iszgul- 
dilnėitl pniflilginimails g-aivocziių wisu am
žių dėl Lietuvos wailkeliiu“. Knygoje jis 
.aštriai pasisako prieš girtavimą, vagystes 
ir ktrnegeroves. Išvertė Ezopo, Kirlovo, 
La Fontaine pasakėčių ir klt. Ypač pagar
sėjo jo knyga „(Pamokslai“, susilaukusi 6 
leidimų.

1863 m. sukilimo metu jis padėjo suki
lėliams, už tai Muravjovo-Koriko įsaky
mu ištremtas į Penzą. Po Nikailojiaus I 
minties jiam buvo leista apsigyventi Len
kijoje, Lomžoje. Apleistas, -užmirštas, li
guistais skurdė mirė 1889. XII. 25.

Su lietuviais 
pasaulyje

„BUDĖKIME“ VASAROS NUMERIS

Dailiai surašytas, dailiai atspausdin
tas, taip pat dailiai iliustruotas—štai koks 
yra L. S. S. Europos rajono leidžiamojo 
„Budėkime“ vasaros numeris, iš eilės jau 
88. Dalis straipsnių yra lietuvių, dalis lan
gių kalba. Raišo J. Alkis, S. Milkniaiitis, J. 
Morkūnas, L. Steikūnaitė, J. MaslauskaS, 
A. Vitkauskas, St. B. Vaitkevičius, L. Ši
lingaitė, V. O'Brien, G. Šova. Rašoma 
skautiškomis ir nesk-autiškomis temomis.

,.TIK VARDAS BELIKO“ — KNYGA 
APIE SENĄJĄ PRŪSIJĄ

1978 m. Duesseldorfe išleista senovės 
prūsų palikuonio Heinricho Gerlacho kny
ga Nur der Name blieb: Glanz und Un- 
terrang der Alten Preussen (Tik vardas 
beliko: senųjų prūsų blizgesys ir žlugi- 
jmas). Jis pamini žinomą mėginimą po 
2-jo Pasaulinio Karo su kai kurių Ryt
prūsių komunistų pagalba įkurti baltiškos 
orientacijos Prūsijos valstybę. Maskvos 
planai buvo kitokį, ir Rytprūsiai virto Ru. 
sijos kolonija. (Elta)

K. DONELAIČIO MINĖJIME PRŪSŲ 
DAINOS

Lietuvių mokytojų sąjungos valdyba 
Clevelande (JAV) suruošė šaunų Kristi, 
jono Donelaičio 200 metų mirties sukak
ties minėjimą.

Programoje, be kitko, buvo atlikta Ma
žosios Lietuvos dainos ir giesmės „Tėvy
nės atminimai (muzika Vydono), ,,Dieve 
Tėve gailestingas“ (Valterio Banaičio pa
gal Čiurlionio styginio kvarteto pirmąją 
temą), „Laisvininko daina“ (A. Storastoj, 
„SaMlaiu, sakiau- -tau, mergyte“ (iš -L. Rė
zos dalinu rinkinio, harmonizuota J. Ka- 
maičlo).

VASARIO-KOVO „PASAULIO 
LIETUVIS“

„Pasaulio Lietuvis“, tas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės mėnesinis žurnalas, 
vis labiau .gražėja, tobulėjla ir įvairėja, 
štai ir šiame numeryje rašoma, kad1 re
dakcija sustiprėjo: buvo du jauni (R. Sa- 
kadeiskis it R. Kasparas) ir atėjo dar du 
jauni (L. Rimkus ir E. Saika-dolSkienė). 
Žurnalas spausdinamais talpesniu šriftu1, 
kad daugiau, medžiagos sueitų. Dar bus 
įvesta naujų Skyrių, nors ir taip jų aps
čiai yna. Kadangi kalbia nedidelė (tik 6 
dol. metams), tai žurnalas turėtų pasiek
ti kiekvienus lietuvių namus, ir toks sa
kymais nereiškia kokios nors agitacijos. 
Jame spausdinamųjų dalykų įvairybė 
pati agituotų už tai.

O ta įvairybė iš tiesų didelė. Ko tik ja
me nėra! Viską nupasakoti užimtų per
daug vietos, tai nors šiek tiek bandyki
me. Štai šiame numeryje spausdinama 
kun. J. Šarausko paskaita nepriklausomy
bės laltstatymo sukakties proga, bet ne to
kia, keikias mes įpratę kasmet girdėti. S. 
B-arzdukas 'aiškinasi veiksnių salntykiuis. 
Dviem straipsniais (J. Sungailos ir S. 
Barzduko) paminimas miręs veikėjas J. 
Matulionis. G. Miklius raišo -apie Seinų 
Lįetuvą, R. Kasparas apie spaudos atga
vimą, E. Sakadolskienė apie šv. Kazimie
ro vienuolijos -įkūrėją K. Kaupaitę, Ig. 
Medžiukas ir Ig. Alekna apie Ketiuralkį ir 

„Ameriką pintyje. O paskui vienas po ki
to eina skyriai. Čia žinios 'iš Lietuvos, su 
Lietuva susiję politikos dalykai, kultūros 
sritis, visuomenės, Švietimo ir auklėjimo, 
spaudos, PLB žinios, lietuviški įvykiai 
įvairiuose pasaulio kraštuose., mirusieji, 
niauji leidiniai.

Visa ką, be .abejo, labai pagyvina iiius- 
tra|cijo.s, vis susijusios su tais dalykais, 
apie kuriuos rašoma. Pulkus lietuviškas 
ir lietuviškų temų žurnalas.

KUDIRKOS Į AUSTRALIJĄ

Australijos lietuviai -birželio mėnesį su
silaukia Simo ir Genės Kudirkų iš Ameri
kos.

S. G. Kudirkos nusileidžia Sydnėjaus 
aerodrome, o ten jiems 'bus surengta spau. 
dos konferencija, į kurią numatoma 
kviesti didžiųjų -australų laikraščių, ra
dijo ir televizijos atstovus. Dedama pa
stangų, kad jų atvykimais kuo plačiau at
kreiptų lauisitlralų dėmesį.

S. G. Kudirkos tikisi -aplankyti daugelį 
lietuvių kolonijų.

Simas Kudirka pagarsėjo 1970 m. savo 
„šuoliu į laisvę“. Atvykęs į Ameriką, jis 
-ir dabar tebėra dėmesio centre. Viri jį 
kviečia dalyvauti 'konferencijose ir papa
sakoti lapdie savo ir kitų kančias 'Lietuvo
je ilr Sov. Sąjungoje.

šių metų pradžioje & Kudirka lankėsi 
Prancūzijoje. Jis ten buvo pristatytas te. 
levizijoje ir didžiojoje prancūzų spaudo
je.

DR. J. GIRNIUS SUNKIAI SERGA

Vienas žymiųjų išeivijos filosofų 'ir kul. 
tūrininkų dr. Juozas Girnius dėl sunkios 
ligos ilr susilpnėjusios sveikatos pasitrau
kė iš žurnalo „Aidų“ vyriausiojo redialkto- 
ri'aus pareigų.

Žurnalą dabar redaguos poetas kun, 
Leonardas Andriekus.

J, Kuzmionis

Į platu kelia
Tu man žadėjai 
paukščiu atskristi, 
tu pažadėjai 
atnešt lelijų, — 

žvaigždė nustebus 
pradėjo (kristi, 
žvaigždės skeveldrom 
takus aplijo.

Vai nebeklausiu 
ir nesiskųsiu, 
kai virpa lapai, 
kai [šypsos gėlės, — 

kur aš keliausiu, 
su kuo pabūsiu 
ir nesakysiu, 
ar širdį gėlė.

Nubiro lapai, 
žiedai nuvyto, 
o (man išeiti 
Į platų kelią, 
o man nelaukti, 
man neprašyti, 
o nesakyti-, 
ar širdį gelia,

Žemaičio atsiminimai
Rusų-kinų karas. Kai baltasis žmogus- 

humanistas parceliavo Kinijos valstybę, 
rusų policija per dešimtininkus buvo 
pla|sktetdupi mūsų apylinkėje litografiją, 
vaizduojančią klnų-nuisų ikarą. Tuose pa
veiksimose kinai buvo vaizduojami ilgom 
kasom, supintom į vieną -pynę, dr į -abi lū
pų pulsas nusvirusiais ūsais. Visuose tuo
se paveiksluose rusai kinus badė, kapojo 
kardais ir šaudė, patys pasilikdami svei
kutėliai. Kinai plūdo kraujuose. Viešpa
tie, kokie tie paveikslai buvo žiaurūs! 
Vaikai, tų baisių karo reginių prisižiūrė
ję, buvo pradėję savo žaidimuose vaiz
duoti karą tarp rusų ir kinų.

Kartą ir mudu su broliu surengėme ru- 
-sų-kinų karą, kuris baigėsi visišku rusų 
pralaimėjlimu. Brolis, būdamas keliais 
metais -vyresnis, pariniko karo laukui vie
tą ir man nurodė, fau-r turiu atsistoti. Ta
da nuo mano -pozicijos atskaitęs dvide
šimt žingsnių, pats atsistojo. Bet jis pa
darė klaidą, pasirinkdamas sau vietą že
miau manosios. Dar karo veiksmų nepra
dėjus, tarp mudviejų kilo aštrus -ginčas, 
kuris turime būti rusas. Tuo galinguoju 
rusu, kuris kinius kaip varles skerdžia, 
norėjome laibu būti. Tačiau- brolis, būda
mas -stipresnis, mane privertė tapti kinu. 
Nieko nepadarysi, kur jėga, ten ir teisy
bė.

Kaip ginklą pasirinkome apvalų akme
nį, maždaug dviejų kumščių dydžio. Kai 
vienas paleidžia 'akmenį riedėti palei že
mę, -antrasis turi sulaikyti prie savo po
zicijų, priešingai -turi atsitraukti ligi ten, 
kur akmuo -sustoja. Pirmąją ugnį atiden
gė brolis. Jo sviestasis akmuo prieš kal
ną bėgo nenoriai, tad aš jį lengvai sulai

Domas (Burneikis

kiau. Mano -akmuo, kald ir silpnesnių ran
kų sviestas, į pakalnę bėgo linksmai ir 
pataikė tarp jo kojų, ligi kraujo nubrauk
damas -abu kojų nariukus. Rusas supykęs 
-puolė mane mušti kumščiais, bet supra
tęs, kad čia ne mano kaltė, susitaikė.

— Vistiek kinas nugalėjo -rusą, — sa
kau broliui pakeliui namo iš karo laiuko.

Panašų vaikų žaidimą -stebėjau 1941 m. 
kovo mėnlesį Skuode. Čia bemiukiai vaiz
davo karą tarp vokiečių ir rusų. Buivo 
įdomu patinti, kurie -laimės. Tad pasislė
pęs viename tarpdury, ėmiau jų karą sek
ti.

Vaikai (maždaug 12-13 m.) pasidlaUjo 
po šešis kiekvienoje kariauj-ančių-ją pusė
je. (Puolė vieni kitus, mediniais kartais 
mosuodami ilr garsiai šaukdami. Rusai, 
neatlaikę -spaudimo, ėmė bėgti, o vokie
čiai vijlcA šaukdami „Vokiečiai nugalė
jo! Vokiečiai nugalėjo!“

— -Rupūžiokai, nerėkite taip garsiai, 
rusai jus į kalėjimą uždarys, — sakau 
vienam „prabėgančiam vokiečiui“.

— Š... lanei -uždarys! — atkirto šis ir 
nulsilvijb priešą.

Tai buvo eilinių darbininkų vaikai.
Tėvo šventovė. Tuojiau -už Gonidrinės 

pelikės buvo mūsų pieva, vadinama Ąžuo- 
lija, nors čia tebuvo tiktai trys broliai 
ąžuolai. Nėra abejonės, faaid -čia senovėje 
šlamėjo nuo vėjo ąžuolų giria, kuri ir 
paliko šitai vietai Vardą.

Netoli -tos ąžuoliijos, ant pat kalvos vir
šūnės, augo vešlus ir linksmas jaunas 
beržynalis, kažin kodėl Apušrotynėliu va
dinamas. Vidury to Apušroitynėlio buvo 
maža 'aikštelė su senu storo ąžuolo kel- 
miu. Čia tai ir buvo tėvo šventovė. Nieka

dos jis nepraėjo neužėjęs į tą aikštelę. 
Ypač -mėgo šią vietą pavasarį, kai berže
liai imdavo -skleisti jaunute gležnus ir 
kvepiančius lapelius. Eidavo -ankšti ry
tais, vos saldei pirmuosius spindulius pa
bėrus. -Daižnai ir mudu su broliu lydėd-a- 
vome -tėvą.

— O, -vaikai, čia -aš jaučiuosi geriau nei 
bažnyčioje. Čia -tikra Dievo bažnyčia, kur 
nereikia žmogaus kod-ilų. čia pats Dievas 
smilko i® tų jaunųjų berželių, — šneka 
tėvas, įsėdėdamas ant kelmo be kepurės. 
Kali tik jis ateidavo į šią aikštelę, visada 
nusiimdavo kepurę. Tėvą pasekdavome 
ir mudu su broliu, nors ir nesupratome, 
dėl ko tai reikėjo įdaryti.

— Nu, vaikiukai, eisime namo. Mama 
juk laukia su pusryčiais, — sako tėvas, 
prisisotinęs berželių (kvapu.

Eidami namo, visuomet dar sustodavo
me prie tėvo žuvų „ūkio“. Tai buvo ma
žas tvenkinėlis, „Traušyne“ vadinamas. 
Čia gyveno mažytės žuvelės, gal 3-4 cen
timetrų. Tėvas j-as labai mėgo ir rūpes
tingai globojo. Nuostabios tos žuvelės bu
vo. Nors žiemą tvenkinėly vanduo įšaMiai- 
vo aki dugno, jos išsilaikydavo -gyvos. Ir 
pavasarį, vos ledas ištirpdavo, jau jos ir 
juda, tuo -tėvui padarydamos džiaugsmo. 
Čia dlair, netoli to tvenlkinėtib, augo visų 
mūsų mėgstama didelė ir nepaprastai 
gražiai nuaugusi laukinė obelis. Ji mums 
duodavo kiekveną metą daug 'sultingų 
laukinių obuolių. Mes nultarėtę supildavo
me juos į šieną. Visą žiemą buvo kuo pa
smaguriauti.

Prisiuostę (berželių kod-ilų, pasidžiaugę 
žuvelių vikriu judėjimu 'bei pasigrožėję 
puiolšnuole obelimi, eidavome namo.

— Ar jau iš bažnyčios grįžtate? — er
zindavo tėvą motina.

— Je, -mama, — linksmai atsakydavo 
tėvas.

Motinos įkapiniai berlačėliai. Kartą tė

vai abu išvažiavo į turgų- į Telšius, sesuo 
Vena išėjo pas savo draugę Kastę Taut- 
kutę. -Mudui su broliu Kaziu, pasilikę vie
ni, negalėjome nustigti kambary. Oras 
švelnus. Naktį iškritęs drėgnas snieglas 
traukte traukė -į lauką. Bet, nelaimei, aš 
neturėjau klumpių, o basas netoli tenu
eisi. Darydavau ir taip, kai- motina ne
matydavo. Aš jau beveik verkšlenti pra
dėjau iš nusiminimo, kad negalėsiu eiti 
kairiu su broliui.

— O tu apsiauk mamos įikapiniais ber. 
lačėliaiis, — patarė įbrolis.

Nieko nelaukę, |surina-dame spintoje 
tuiols mcitjnos beirlačėlius, kurie tetiko tik 
mirusiųjų kojoms, ir aš užsimoviau juos 
sau lant kojų. Apavas pasirodė mano ko
jiai daug per didelis. -Bet tai niekis, juk 
ne į bažnyčią einame, o į Krištapų dau
bą. Vos išėjus į sniegą, beiriačėlių galai 
užsirietę į viršų. Bet šiaip eiti nebloga. 
Nuėję prie daubos krašto, pradėjome 
spausti drėgno sniego gniužulus ir leisti 
žemyn. Gražu pasižiūrėti, kai tas gniužu
las vis įauga, auga, ir -auga, kol, virtęs di
deliu rutuliu ir pasiekęs daubos lygesnes 
vietas, sustoja. Kai- jau ten apačioje tų 
rutulių buvo kelios dešimtys, brolis pa
siūlė nusileisti -ir pasižiūrėti iš iairt:i jų di
dumo. Pasirodo', kad tie maži gumulėliai 
ten buvo jau karvės didumo.

— Kažin, -ar on-s -smagus (sunikus), — 
garsiai svarstau prie vieno sustojęs.

— O tu atsigulk, aš užritinsiu, ir pa
matysi, ar smagus, — pasiūlė brolis.

Niėfco nlei galvojęs, nei laukęs išsitie
siu kojomis į rutulį. Brolis užėjo iš kal
no pusės ir pajudino tą gniužulą, kuris 
-užgulė mano kojas. Laimei, tas kalnias, 
užgulęs kcj-as, sustojo. Kitaip iš manęs 
būtų -likęs blynas. Laužia letenas, ir aš 

pradėjau cypti. Ne tik ištraukti, bet ir 
pajudinti kojų negaliu. Brolis, supratęs, 
kad čia menki juokai, mėgino rutulį pa
stumti į kalno pusę, bet nė iš vietos ne. 
gali pajudinti. O man -akyse -jau ir žibu
rėliai pradeda rodytis. Tada brolis metė 
pirštines ir ėmė rankomis kasti tą kie
tai suspaustą sniegą. Pagaliau jam pavy
ko -ištraukti mane. Vargais negalais par- 
krypava-u į namus. O čia laukė -blogesnis 
reikalas. Motinos įkapiniai iberla-čėliai 
mažai betiko ir numirėliui; padai vieto
mis -atsiskyrę nuo viršų, išplitę į šonus 
ir iš viso mažai bepanašūs į (tuos švarius, 
kuriuos išeidamas užsimoviau. O šlapi 
visi! Ką dabar daryti? Tik paslėpti, dau
giau nieko. Užkišę -už išpintos, nusirami
nome.

Vieną dieną motina ieško savo tų {ka
pinių kurpaičių. Mudu tylime.

— Vaikiukai, čia jūsų darbas?! — sako 
motina, j-au suir-adusi. — Viešpatie, nė į 
graibą -atsigulti negalėsiu su tokiais, — 
giIJUidiliaii įr 'lpi:|iekaiE|:dngai aiman-uc(j!a, 
vartydama supelėjusias kurpaites.

Mudviem -taip pa-t pasidaro graudu, ir 
taip pagailo motinos, kad nė nepajutome, 
įkladip -priibėgom prie jos -ir ašarodami pa
bučiavome jai ranką.

— Ką jau -bepadarysi. Juk judu -dar 
vaikai, tad iir nepagalvojote, kad blogai 
darote. (Paveizėsiu, gal dar galės šutai- 
syti, — 'jau laltlaidžiiai kalba ji. — Tik 
daugiau nefoerušokite!

— Ne, mama, daugiau nebeimsime! — 
nuoširdžiai pasižadame.

Po savaitės gavau naujas klumpes.

(Bus daugiau)
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SODYBOS REIKALU
Jau ilgas laikas, kai matome spaudoje 

visokiausių nuomonių apie Sodybos par
davimą, naujos pirkimą Vidurinėje Ang
lijoje, skaitome apie senelių Skundus, kad 
dabartinėje esą taip blogai, jog net nėra 
galo, (kad t'k jie išlaiką Sodybą savo 
17.000 svarų.

Čia norėtume išryškinti (keletą taškų iš 
Sodybos vedėjų požiūrio į visišką, neisšleis 
darni iš akių ir savo patirties su savąja 
visuomene.

Atvažiavome į Sodybą 1971 m. pradžio
je. šešis mėnesius neturėjome nė vieno 
klijento. Pagalvojome: kokia čia mūsų 
ateitis laukia? Nutarėme, kad reikia už
megzti ryšius su lapylinkėje gyvenančiais 
žmonėmis, ir taip prasidėjo mūsų pažin
tys, kurių pasėkoje pasklido žinia, kad 
Sodyba atidaryta ir anglams, jei jie yra 
pasiryžę įstoti nariais. Narių skaičius pra
dėjo augti, taip pat pajamos ir pelnas. 
Stengėmės visais būdais — grybų bei žu
vų b alia’'s, sezono uždarymais ir tjt. Pir
miau pobūvius, kaip vestuves ar balius, 
užsisakydavo tik tokie, (kurie norėdavo iš
leisti mažai pinigų. Kiti, daugiau ambi
cingesni, ateidavo apsižiūrėti', bet pama
tę gana primityviai kuklias Sodybos są
lygas, pasakydavo: „Mes jumis praneši
me“. Aišku, jie ir nebegrįždavo. Bet, kai 
išbuvome ketvertą metų, susidarė Sąlygos 
pagerinti Sodybai, ir tada prasidėjo joje 
judėjimas. Jau tada žmonės, kartą užsi
sakę Sodyboje balių, vėl sugrįždavo, kriti 
net tuo pačiu laiku užsisako kitiems me
tams. Jau daugiau .tokių nebeatsiranda, 
kurie mums „leis žinoti“.

Eikime prie mūsų pensininkų. Anks
čiau buvo kalbų, kad jie gauna maistą iš 
valgyklos liekanų. Sutvarkėme taip, kad 
jie ateitų valgyti 45 minutėmis ankščiau 
negu svečiai. Vienas jų nori tokių vaistų, 
o kitą dieną kitas kitokių. Pasikalbėjome 
siu daktaru, kuris sutiko kartą i mėnesį 
aplankyti tuos, kurie pageidauja, aprūpin
ti vaistais ir t.t. Valdyba nutarė, kad so- 
dybininkai būtų aprūp:nti Skalbimu ir 
šviežiais vaisiais. Tai padaryta. Valdyba 
ir vedėjai stengiasi visa;s būdais prisitai
kyti ir padėti.

Tiesa, metams pasibaigus, paaiškėjo, 
kad iš pensininkų buvo gauta 17.000 sv., 
dar neatskaičius VAT. Bet niekas nepa
mini, kad barai uždirbo 41.374 sv., atosto
gautojai atnešė 14.333, baliai ir pobūviai 
davė 6.200 sv. vien kalėdiniu laikotarpiu. 
Kiti gal prieis iki to, kad norės įrodinėti, 
jog pensininkai suneša baro pajamas iš 
savo kišenpinigių.

Sutinkame, kad Sodyba galėtų daryti 
didesnį pelną. Aišku, galima jos struktū
rą pakeisti, atidaryti valgyklą su ,,Cordon 
Bleu“ virėjais ir „a la carte“ patiekalais. 
Galima engažuoti uniformuotus kelnerius, 
pasiipuošiusius „varlytėmis“, ar baro pa-

APSIKAPO.JIMAS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

JAV atstovas Jungtinėse Tautose — Je. 
rome J. Shestack iškėlė laisvių varžymą 
Sovietų Sąjungoje, suminėdamas lietuvių 
bei kitų tautybių kultūrinių teisių panei
gimą.

Jungtinių Tautų žmogaus Teisių Komi
sijos sesijoje, (kuri šiuo metu vyksta Že
nevoje, Sovietų delegatas kritikavo JAV 
vyriausybės nusistatymą prieš Miaskvoj 
ruošiamas olimpines žaidynes. Jis sakė, 
jog tokia JAV linija prieštarauja Ekono
minių, Socialinių ir Kultūrinių Teisių 
Sutarties 15-tam straipsnniui, kuris ga
rantuoja teisę laisvai dalyvauti kultūri
niam gyvenime su galimybe užmegzti 
tarptautines pažintis.

Jerome Shestack kandžiai reagavo į tą 
pareiškimą, iškeldamas gyvenimo tikrovę 
Sovietų Sąjungoje. Shestack pasakė, kad 
lietuviams, latviams, ukrainiečiams, mu- 
zuimoniams, totoriams, žydams ir kitiems 
bus įdomu 'Sužinoti, kad Tarybinė val
džia jiems pripažino šitą naują teisę, bū
tent, kultūrinio gyvenimo laisvę. Jis pa
brėžė, kad ši naujai Sovietų pripažintoji 
teisė pradžiugins daugybę Sovietų pilie
čių, kurie jau seniai bandė užmegzti bei 
palaikyti tarptautinius ryšius, bet iki šiol 
buvo valdžios jiems uždrausta dalyvauti 
tarptautinėse konferencijose. Shestack 
taip pat teigė, jog po tokio pareiškimo ga
lima prileisti, kad norintieji moksliniais 
bei kultūrinio bendravimo tikslais išvyk
ti sovietų valdžios nebus trukdomi.

Shestadk suabejojo, ar Sovietų Sąjun
gos gyventojai galės jo pasisakymus Šiuo 
reikalu išgirsti, nors, be 'abejo, Sovietų 
delegato „šviesios“ pastabos bus Ta
rybinėje ^spaudoje visur skelbiamos.

Shestack taip pat priminė Sovietų dele
gatui, dėl ko JAV verbuoja kitus kraštus 
boikotuoti Maskvoj ruošiamas olimpines 
žaidynes, būtent dėl Sovietų agresijos Af
ganistane. Jis pageidavo, kad Sovietų de
legatas perskaitytų Ekonominių, Sociali
nių ir Kultūrinių Teisių Sutarties 1-mąjį 
straipsni prieš dėstant 15-ito straipsnio 
reikšmę. Pirmasis šio dokumento straips
nis garantuoja tautos apsisprendimo tei
sę, kurią, Shestack teigimu, Sovietai da
bar iš Afganistano .gyventojų praktiškai 
atėmė.

Jungtinių Tautų žmogaus Teisių Komi
sijos 36-toji sesijos rezoliucija griežtai 
pasmtrkė Sovietų agresiją Afganistane.
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davėjas su giliomis iškirptėmis. Būtų 
gražu, kad ir prie durų pasitiktų kelneris. 
Daug ką būtų galima padaryti. Bet kur 
mes dėsime tada savo brangius gyvento
jus?! Nors kai kurie jų ir pasiskundžia, 
bet reikia juos suprasit! bei gerbti jų am
žių ir jiems atleisti.

Jei 'turėsime labai puošnią Sodybą, kaip 
minėjome, kur dings kiti mūsų lietuviai, 
kurie dar atvažiuoja iį ją? Ar jie galės ta
da jaustis laisvai?

Nesame priešingi, kad lietuviai plėstųsi 
ir pirktų kitus namus. Žinoma, ir ten ga
lės kai kurie tautiečiai atvažiuoti su savo 
maistu, su Išnapšu ar samagonu, o daugiau 
sušykštėję ir savo limonadu. Virtą vande
nį taip pat galėsime imti iš virtuvės, bet 
kad kainuoja elektra jam išvirti, tai tas 
nesvarbu, juk būsime aukoję jai nupirkti', 
šiukšlių neyvešime į namus — per toli. 
0, padarysime pelno!!!

Pirkite, kas norite, kitą Sodybą. Niekas 
nestabdo. Jeigu galima surasti 200 žmonių, 
kurie paaukos po 1.000 svarų, kodėlgi ne, 
ypač jeigu 50 jų vėliau sutinka apsigyven
ti naujojoje Sodyboje ir mokėti po 200 
sv. į savaitę. Kodėlgi ne? Tada bus namu, 
graži aplinka, ir galės skaičiuoti ramybė
je ir patogumuose likusias savo 'gyvenimo 
dienas. Viskas yra prieinama gerai orga
nizuojant ir tvirtai pasiryžus.

Mūsų nuomone, pirkime, plėskimės, bet 
jokiu būdu neišraukime iš šaknų tos mū
sų brangios, visų mūsų aukomis įsigytos 
vietos. Ji buvo artima mūsų širdžiai, kai 
mes dar buvome jauni, tokį sentimentą 
puoselėja ir dabarties jaunimas. Tai lie
tuviško pasiaukojimo, susipratimo ir en
tuziazmo paminklas ateičiai.

Justinas ir Bernadeta Snabaičiai
Lietuvių Sodybos Vedėjai

Sfadtytoju CaiA&ai
PENSININKŲ VIENUOLYNAS

„E. L.“ Nr. 12 S. Surgautas siūlo ištirti 
pensininkų Skundus. Perdaug, girdi, 
triukšmo, balių ir barų.

Neįtikiu, kad pensininkas norėtų būti 
gyvas palaidotas. Be muzikos, svečių ir 
pobūvių pensininko gyvenimas Sodyboje 
būtų kaip griežtame vienuolyne. Vien ge. 
ras maistas, laisvė ir švarios patogios pa
talpos, užtikrinu, ne visiems pensininkams 
patiks. Po mirties mes turėsime visišką 
poilsį, o iki tol kiekvienas nori įgyventi ir 
matyti gaivų gyvenimą slenkant aplink 
save. Nėra jokio malonumo riogsoti vie
nam ir laukti giltinės arba toks su tokiu 
per dienų dienas plepėti.

Atvykstantys svečiai, šokių vakarai ir 
šiaip įvairios sueigos — tai Dievo duotos 
prošvaistės nuobodžiame ir vienišame 
pensininko gyvenime. Tai duoda progos 
pamiršti besiartinantį finis.

Aš džiaugiausi savo mėnesio viešnage 
Sodyboje. Būdavo nuobodu, kai mes lik- 
davom tik vieni seniokai. Bet kai tik 
koks šuruim-burum, tai tuoj ir pensinin
kai, pasimezgę kaklaraiščius, .ateina pasi
žmonėti ,savo pilkumo paįvairinti nors 
iš šalies, kaip žiūrovai. Na, o jei koks 
dosnus lietuvininkas svečias ir pensinin
kams eilutę užperka, tai ir senatvė prade
da kunkuliuoti.

Ne, neužkaskime Sodybos, tegul daro 
pelną ir tuo prisideda prie naujos Sody
bos įkūrimo.

Tame pačiame ,,E. L.“ Nr. 12 P. širmo
ms visai žmonišką giesmę gieda, ir jei 
tokių Šimonių būtų 20, tai jau ir būtų 
depozitas naujai linksmai senelių prieg
laudai. Pačią gi sumą vėliau baras išmo
kės. Tai tikras pajamų šaltinis. Kiek ali
nių mes Anglijoje išlaikome savo dosniu 
gurkšnojimu, o savoje būkštaujame dėl 
brangumo!

V. Andriuškevičius

25 METAI MŪSŲ MAŽAJAI LIETUVAI
— LIETUVIŲ SODYBAI!

Šiais metais per Sekmines sukako mū
sų mažajai Lietuvai — Lietuvių Sodybai 
25 metai. Visi vykome su viltimi, kad bū
sime pasveikinti Sidialbriiniio Jubiliejaus 
proga. Tačiau neišgirdome nė žodžio apie 
sulkaktlį. Nejaugi LNB vadovybė palaiko 
tą nuiSistatymą, (kurį E. Šova perdavė su
važiavimui: ,įDBiLS Taryba perimai nuta
rė, kad reikia turimąją Lietuvių Sodybą 
parduoti“. — Vadinas, jeigu taip, kam 
čia beminėti tas sukaktuves!

O paminėti sukaktį būtinai reikėtų.
Kad 'LNB vadovybė nebesiryžo minėti, 

tad dabar Lietuvių Sodybos adminilsitra. 
cija 'turėtų įsipareigoti suruošti minėji
mą, sudarydama rengimo komitetą, į ku
rį garbės nariais turėtų būti pakviesti 
Liet. Sodybos pirkėjai alnuometiniai LNB 
direktoriai M. Bajorūnas, inž. R. Baublys 
ir Antanas Žukauskas.

Minėjiilmas galėtų .būti suruoštas vasa
ros iBank Holiday savaitgaliu rugpiūčio 
24 d.

Visi akcininkai, žemaičiai, aukštaičiai 
ir visi lietuviai, į Lietuvių Sodybą pami
nėti tų metinių!

Iki pasimatymo Lietuvių Sodyboje!
Stasys Kasparas

PAPILDOMA INFORMACIJA 
DIPLOMATINĖS TARNYBOS REIKALU

VILIKo ir ALTo daugelio metų pastan
gų ir pasitarimų su Valstybės dep-tu iš
davoje pasisėkė taip sutvarkyti Lietuvos 
diplomatinės tarnybos finansavimą, kad 
nebus panaudotos JAV iždo lėšos. Klausi
mas išspręstas sudarant bendlrą pabaltie- 
čių fondą. Tad mūsų diplomatinės tarny
bos finansavimais yra užtikrintas ir bus 
išlaikytas jos nepriklausomumas, bet taip 
pat šiuo metu ir kiti papildomi finansa
vimo sprendimai yra ieškomi.

Tokiu būdu neteko prasmės kon.gres- 
mano Dougherty pasiūlyta rezoliucija H. 
R. 5407 ir senatoriaus Heinz pasiūlyta re
zoliucija iŠ. S. 2257. Abiejose siūloma tas 
pats, būtent, kasmet skirti iš JAV ižldo 
po 250.000 dol. Lietuvos pasiuntinybės iš
laikymui.

LB rūpesčiu įnešti projektai ir rezo
liucijos, nors ir buvo vedami gerų norų, 
paverstų Lietuvos diplomatinę tarnybą 
tik eiline JAV įstaiga, ir būtų degraduo
ta ir būtų atimtas iš mūsų diplomatinis 
tarptautinės teisės susitarimais turimas 
diplomatinis autoritetas ir nepriklauso
mumas. Todėl tokiam projektai neprita
rė VLIKo valdyba, ir VLIKo seimas 1979 
m. gruodžio mėn. atsisakė tokį projektą 
paremti, nors seime buvo nutarta dėti vi
sas galimas pastangas, kad diplomatinės 
tarnybos finansinis Išsilaikymas 'būtų už
tikrintas.

Išsprendus finansinį klausimą, VLIKas 
deda pastangas naujų diplomatų įvedimo 
reikalu. Šia kryptimi yra tariamasi su 
atitinkamomis įstaigomis įvairiuose kraš
tuose.

VILIKo valdyba savo posėdyje 1980 m. 
kovo 22 d. nutarė, kad ELTA apie tai pa. 
informuotų mūsų visuomenę. (ELTA)

„ANNABERGO LAPELĮ“ BEVARTANT

Labai sunku rašyti lietuviškai. Kitas 
dar pridės: lietuvių (kalba — suniki kalba. 
Kas tiesa, tas (tiesa! Prieš mane brošiū
rėlės formato sąsiuvinis: Annabergo lape
lis. Kas jį leidžia — leidėjų paslaptis. Ne
paisant visų kalbinių nepriteklių, ku
riuos noriu išvardyti ne kaip specialistas 
(ten specialistas nerastų nuo ko pradėti 
klaidų ieškoti), o kaip paprastas skaity
tojas. Tai geras kun. Urzės sumanymas 
leisti tokį lapelį. Tik geri norai dar anaip
tol ne pasisekimo laidas. Vartant šį leidi
nėlį lyg ir kyla mintis, kad leidėjas užsi
mojęs panagrinėti kelias literatūrines te
mas. Ne kiekvienos srities geri specialis
tai yra kartu ir geri meistrai išsireikšti 
tiek žodžiui, tiek raštu. Bet juk tam yra 
redaktoriai ir korektoriai. Kiek supran
ta, galima, sakysim, gydytojui padaryti 
nuolaidą, jei jis paskaitoj gremėzdiškai 
suformuluos sakinį. Tačiau neleistinas 
dalykas, kad būtų atspausdintas tekstas 
su stiliaus, gramatikos ir net logikos klai
domis. O jei dar įtikėti redakcija, tai A. 
Hermano paskaita bus išspausdinta „Met
menyse“. Dėl to aš net susigūžiau, jei ji. 
ir „Metmenyse“ bus spausdinama su vi
sai savo „perliukais“, bus galima drąsiai 
tvirtinti, kad lietuvių literatūra pakliuvo 
į kurpių rankas.

Aš ne prieš nagrinėjamąsias temas ir 
jau 'anaiptol ne prieš autorius. Pažįstu A. 
Hermaną dar iš jo gimnazijos laikų. Dar 
ten mokytojai pastebėdavo jo rašiniuose 
labai gilią mintį, bet Weigel‘is rasdavo jį 
vokiškai lietuviuojant, o dr. Grinius — 
lietuviškai vokietuojant. Tai jis daro ar 
dabar. Bet trūkumas dar ne čia, o tame, 
kad tokia kalba kalbama 'apie literatūrą. 
A. Hermanas nagrinėja literatūros sekci
jos ateitį; konstatuoja, kad 1979 metais 
įvyko net trys literatūriniai suvažiavimai, 
net ištisa literatūros savaitė. Leidinėlio 
38 psl. samprotaujamas:“... kas kūrinį 
Sudaro menu?“, kviečiama „...gilintis į kū. 
rinio struktūrinę gilumą“, o iki šiol esą 
pasitenkinta vien tik „...intuicija ir mo
mento inspiracija“!? (tar būt, turėta gal
voje intuicija). Man prireikė susikaupti, 
ir vos nepristigau išprusimo susigaudyti 
tokiuose dvasiniuose labirintuose. (O jei 
skaitytojas nepalaikys už nuodėmę, tai 
prisipažinsiu: nutvėriau save in flagranti 
užėmusį kvapą besistengiant susigaudyti 
tose plonybėse). Dar daugiau: matyti, kai- 
kur betaisant minčių autoriaus padaryta 
atbulai — pagadinta (24 psl.). Visą leidi
nėlį lydi „vokišfcavimas“, kai šalutinio sa
kinio tarinys nukeliamas į sakinio galą. 
„Dar vis vyrai pavyzdžiui saugo, kad vi
suomeninę atsakomybę netektų su mote
rimis dalintis“, ir taip visą laiką. Klai
dingai vartojamas žodis „įpirkti“, nuo 
„einkaufen“, kai jis lietuviškai reiškia 
„pajėgti nuplikti“. Visiškai nesupranta
mas posakis: „moterys įtrauktos į produk
ciją“, „biurokratizmas nesaikiai išplės
tas“. Vietoj lietuviško „atsakingas“ var. 
tojamas .atsakomingas“, kurio lietuviškam 
žodyne visai nėra. Net pirmajam' puslapy 
dievaižin iš kur paimtas posakis: „iš jo 
apsto mes visi gavome“. O iš partinės dar
buotojos DiržinHkai'tės padaryta kažkas 
panašaus į Džeržinskaitę.

Kalbant apie lietuvių išeivių raštiją, 
reikia pridurti, kad mes iš viso ėmėme

Pirmieji skridimai
IŠ LIETUVOS KARO AVIACIJOS ISTORIJOS

„Mūsų Pastogė“ išsispausdino A. Kut- 
kos straipsnį „Lietuvos aviacijai 60 me. 
tų“ kuriame apie pirmuosius tos aviaci
jos žingsnius rašomma:

,„Aviacijos 'kūrimosi sąlygos buvo labai 
sunkios. Nebuvo lėktuvų, lakūnų, benzino 
ir pinigų. Noras kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir tvirtais pasiryžimas 
visiką nugali. Inžinerijos kuopoje 1919 m. 
sudaromas aviacijos būrys, vėliau peror
ganizuotas į kuopą. Viršininku paskaitas 
inž. Petronis. Kuopoje buvo 7 karininkai, 
4 civiliai tarnautojai, 30 mokinių ir ka
reivių. Prie Jezno 1919 m. paimtas bolše
vikų lėktuvas. Vėliau 'buvo nupirkti Vo. 
kietijoje 8 lėktuvai. Reikia gi lakūnų. 
Lietuvis lakūnas Pranais Kiksas baigęs 
aviacijos mokyklą .Anglijoje. Kovo mėn. 
įsteigta karo aviacijos mokykla. Mokiniai 
buvo komandiruoti į karo mokyklą, kurią 
baigė 34 mokiniai ir buvo pakelti į leite
nanto laipsni!, Grįžus buvom suskirstyti 
į 3 grupes, ir pradėta mokyt skraidyti. 
Supažindino lakūnas Hiksais. Skraidymo 
instruktoriais buvo lak. Kiksas ir vokie
čių lakūnai: Poteris Šulcas ir Rahnias. 
Pirmoji savarankiškai pakilo į Lietuvos 
padangę leitenanto Raubos 1920 m. sufor
muota eskadrilė, kurios vadu buvo pa
skirtais vyr. Įeit. Kiksas. Tais laikais karo 
aviacijos vadovybė priimdavo į lakūnų 
eiles ir pasisiūlančius kaimyninių valsty
bių lakūnus. Jie mūsų kraštui nebuvo iš
tikimi ir progai pasitaikius pabėgdavo į 
savo (kilmės kraštus su jiems patikėtais 
lėktuvais. Taip atsitiko su lakūnais 'Mic
kevičium ir Rotorių. Tuo laiku Lietuvos 
priešai buvo dideli ir galingi, 'be to, ir 
klastingi, ypač lenkai.

Lietuvos karo 'aviacija 1920 m. jau ak
tyviai dalyvauja kare įsu lenkais. Intensy. 
viai žvalgo priešo užnugarį, bombarduo
ja svarbesnius punktus. Spalio 4 d. įbom- 
bairduojiant Varėnos stotį, (buvo sunkiai 
sužeistas pilotas Įeit. Kumpis. Lėktuvas 
turėjo nutūpti, ir abu lakūnai — pilotas 
ir žvalgas — paimti į nelaisvę. Kumpis, 
sužeistas į galvą, lenkų nelaisvėje mirė, 
Įeit. PrainiSkevičius, paleistas iš nelaisvės 
susirgo džiova ir mirė. Aviacijos vadu 
1920 m. paskirtas generolas Įeit. J. Kriau- 
cevičius. 1927 m. karo aviacijos viršinin
ku paskirtas gen. štabo pulk. Pundzevi
čius (vėHau- generolas), 1934 m. inž. A. 
Gustaitis, mokymo ir karinių lėktuvų 
konstruktorius. Ypač pažymėtinas Lietu, 
vos karo aviacijos augimas vadovaujami 
A. Gustaičiui, kuris garsiais savo kon
strukcijos ANBO karo lėktuvais ir kitais 
užsienio lėktuvais apginklavo mūsų avia
ciją. Jis puikius administratorius ir kartu 
gilus karo aviacijos panaudojimo krašto

SUOKALBIS CHOMEINIUI NUVERSTI

Britanijoje, Prancūzijoje ir JAV nuo 
seniau gyvenantieji ir dabar atbėgusieji 
iraniečiai telkia žmones ir kapitalus nu
versti ajatoilos Chomednio režimą ir atsta
tyti šacho valdžią.

Suokalbiui vadovaująs gen. Oveisis, 
buvęs Irano armijos vadas, dėl pastangų 
triamidyti opoziciją prieš šachą pravar
džiuojamas „Teherano skerdiku“. Jo rė
mėjai tvirtina, kad jam žada padėti keli 
arabų kraštai, tarp jų Egiptas ir Irakas, 
ir apie 7.000 buvusių karininkų. Atstačius 
monarchiją, valdytų septyni generolai. Ina” 
kas jau dabar leidžia propagandai naudo
tis radiju ir .aprūpina ginklais iraniečius 
savanorius, kurie yra susibūrę Irake.

Pabėgęs gen. Palizbanas sakosi turis 
Irano pasienyje subūręs kurdų dalinius.

Generolus remia tos karių ir politikų 
šeimos, kurios šacho laikais sudarė val
dančiąją klasę. Tokių šeimų esą apie tūks 
tantis, ir kai kurios jų užsieniuose turi 
gerus biznius.

Ta kontrrevoliucija būsianti kruvina. 
Puolimas labiausiai būsiąs nukreiptas 
prieš komunistus. Pinigų jau esą sudėti 
milijonai.. Savanorių būsią apie 90.000, o 
jiems vadovausią dabar Irane esą kari
ninkai. Pulti pradėsią piimėtausia gen. 
Palizbano vadovaujami kurdų daliniai. 
Tikimasi, kad Irano armija prisidėsianti. 
O priešinsis, sako, 30.000 revoliucinių sar
gybų narių, 7.000 palestiniečių i'r 30.000 
marksistų partizanų.

„nesismulkinti“. Vienur daromės išradin
gi, mėgindami jpilietinti tokius dalykus 
kaip „sfcraištctė“, „Baigties Aktas“, kitur 
•archaiški, o dar kitur per didelį raštą vi
sai išeinam iš krašto. Antai, prieš kelerius 
metus „Informacijos“ kvietė atvykstan
čius į Jonines „susilaikyti nuo per dide
lio saiko alkoholio vartojimo“... Kaune 
būtų prie mane priėjęs Kindziulis, kumš
telėjęs mane pašonėn ir pašnibždėjęs: 
,;fain, išgersim visai be saiko“. O kiek 
tokių dalykėlių, kaip: „himną giedojo vi
sa salė“, „lietuviškos šeimos gimdo vai
kus“ ir panašiai.

Daug, labai daug tekių nesąmonių iš
vengtame sustiprinę atidumą. Tikrai 
manau, kad daug kaitas ne nežinojimas, 
o aps'leidimas. Tad visų pirma atkreip
kim dėmesį į straipsnelius, geriau paruoš- 
itame, redakciją paprašytam juos irgi 
atidžiai patikrinti. Kartoju, kad čia ra
šau ne lituanisto autoritetu remdamasis, 
bet paprasto skaitytojo.

A. Palavinskjis 

gynybai žinovas. Jis labai .aukštai pakėlė 
jos kovingumo potencialą. Jau 1938 m. 
karo aviacijoje buvo 8 kovos eskadrilės. 
Lėktuvų ir juos aptarnaujančio persona
lo skaičiui didėjant, nebeužteko patalpų 
Kaune, ir viena aviacijos dalis 1939 m. 
perkelta į Pajuostę (prie Panevėžio).

SAUSROS PALIESTOSE BRAZILIJOS 
SRITYSE

Brazilijos šiaurės rytuose esančioje Ceara 
valstijoje dėl sausrų daugelyje miestelių 
būriai išbadėjusių žmonių — vyrų, mote
rų ir vaikų — užpuldinėja turgavietes ir 
grobia maistą. Sobralo mieste per 9 die
nas badu mirę 12 vaikų.

Vietiniai tos srities pareigūnai sako, kad 
jei tuojau nebus pradėta duoti žmonėms 
maisto ir geriamo vandens, tai galima su. 
šliaukti sukilimo.

LIETUVOJE
LIETUVIŠKŲ VARDŲ GENOCIDAS 

LIETUVOJE

Lietuvoje pagal sovietinę 'tvarką išduo
dant pasus 'šalia vardo ir pavardės įrašo
mas liir tėvo vardas. Lietuvio užsienio pa
sas dabar jau žymimas rusų kalba. Pase 
įrašoma lietuviška pavardė ir vardas, o 
tėvo vardiais jau surusintas. Dabar naujas 
pasas taip atrodytų, jei, pvz., asmens 
vardas ir pavardė būtų Jonas Petraitis: 
„Jonas Petraitis, Ivanovič“ (jeigu tėvo 
vardas Jenas).

ŪKIO DARBAI EINA Į PRIEKĮ

„Gerai organizavę darbus ir našiai pa. 
naudodami! techniką, daugumos ūkių 
žemdirbiai baigė vasarinių javų, cukrinių 
ir pašarinių runkelių, linų ir kitų kultū
rų sėją“ („Valstiečių laikraštis“, gegužės 
22 d.).

Vieni rajonai greičiau susitvarko su 
darbais, kiti atsilieka. Tarp atsilikusių su 
cukrinių runkelių 'sėjomis esą kai kurie 
Kėdainių ir Kupiškio ūkiai. Kupiškio, 
Tauragės, Ukmergės, Šilalės rajonai vėli
nosi su linų ir bulvių sėja. Iššalo daug 
žiemkenčių, bet Jonavos, Rokiškio, Laz
dijų, Panevėžio rajonų ūkiuose dar tebe- 
tulštaują vasarojaus neatsėti plotai. Kai 
kur nepasirūpinta daugiamečių žolių sė
ja.

GEROS KNYGŲ LENTYNOS

„įBlsfltiijos“ laivų statybos kolektyvas 
gerai gamina knygų lentynas. Kadangi 
prekė esanti gera, tai ji turi valstybinį 
kokybės ženklą.

TRAKTORIŲ REMONTO DIRBTUVĖ

Utenoje pastatyta traktorių remonto 
dirbtuvė. Tenai dabar dirba 210 žmonių, 
bet dirbs 740.

Baigai planą 1982 metais gamykla tarė, 
tų pajėgti atremontuoti daugiau kaip pu
sę visų Lietuvos traktorių.

PALANGOJ DIDELĖ ATOSTOGAUTOJŲ 
SPŪSTIS

Savaitgaliais įvairiausiais keliais, kai 
kurie nebodami 200-300 km kelionės, 
miestiečiai pradeda maršrutus prie jūros 
į Palangą. Vien per tas savaitgalio dienas 
privažiuoja, sako, 30-40 tūkstančių žmo
nių. Automobilių susidaro apie 12-15 tūks 
taničių. Iš viso per savaitgalius Palangos 
kurorte būna apie 90-100 tūkstančių žmo
nių. Tekios spūsties Palangos kurortas 
nepajėgiąs aptarnauti. Automašinoms ir 
palaipinėms pasistatyti vietų yra tik 5.000. 
Todėl didelė dalis pradeda ieškoti vietos 
dar neprivažiavę Palangos, paupiuose ar 
pamiškėse, o ta:p darydami, pakenkią 
gamtai.

Lietuvoje daug yra gražių vietų: Dzū
kijos pušynai, Žemaitijos kainai ar eže- 
ninigdji Aukštaitija, kuriose žmonės galė
tų laisvai praleisti savaitgalius. Kai kur 
tekios poilsio vietos yra įrengtos, bet dar 
jų nepakanka, kaip rašo „Tiesa“.

JASIULIŠKIŲ SENELIŲ NAMAI

Adolfas BukmanaS „Tiesoje“ rašo, kad 
Ukmergės rajone, Jasiuliškiuose, stovi 
didelis pastatas, apsuptas sodo, o ten gy
vena 400 įvairaus amžiaus, išsilavinimo 
ir skirtingų profesijų seneliai ir invali
dai. Jiems prižiūrėti yra paskirti gydyto
jai, seselės, slaugės ir kitas personalas.

Tas lilnlternatas^pirieglauda turi 270 ha 
žemės ir 'augina 'gyvulius. Per trumpą 
laiką tenai 'buvo pastatyta siloso tranšė
ja ir didelis vandens padavimo bokštas. 
Dabar esąs statomas astuonių bultų na
mas.

Rašoma, kad „daugumas tų 'senelių Jau. 
nystėje patyrė vangus ir negandus ir dau
gelis jų per kaitrą ir darganą, per šaltį ir 
lietų lenkė nugaras dvaruose ir buožių 
laukuose“. Dabar, sako, tarybinė valdžia 
rūpinasi jais.

&
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Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Tautieti, Tu esi reikalingas Lietuvai. 
Tavo auka Tautinės Paramos Fondui pa
lengvins okupacijos naštą krašte. Aukok 
Tautinės Paramos Fondui. Ačiū.

T. P. Fondo Valdyba

DBLS CENTRO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

D. 'Britanijos Lietuvių Sąjungos pir- 
mininku tuoj po suvažiavimo Centro Val
dyba ištrinko Zigmą Jurą. O birželio 6 d. 
posėdyje visi Centro Valdybos nariai pa
siskirstė pareigomis ir darbo sultimis.

■Rimantais šova dabar yra pirmasis vi- 
cepirminlinlkas, Jaras Altais — antrasis vi. 
ceplrmiinlinkais, tini. Aleksas Vilčinskas — 
sekretorius, Balys Butrimas — iždinin
kas, inž. Stepais Nenortas ir arch. Kle
mensas Tamošiūnas — nariai.

iLituanidtine veiklia ir D. Britanijos lie
tuvių jaunimo reikalais rūpinsis R. šova 
ir inž. A. Vilčinskas, D. Britanijos lietu
vių kultūrine veikla — J. Alkis, lietuvių 
politinių reikalų atstovas D. Britanijoje 
—■ Z. Juras.

TAUTOS FONDO PADĖKA

Tautos Fondo Valdyba, gavusi TFA D. 
Britanijoje praeitų metų 'apyskaitą, dė
koja visiems lietuviams, aukojusiems Fon
dui per Atstovybę D. Britanijoje.

Nuo praeitų metų prie Tautos Fondo 
veikia Lietuvos Laisvės Iždas, kuris yra 
neliečiamas ir saugomas Lietuvai. Į tą iž
dą yra dedami palikimai testamentais ir 
aukos, kurias aukotojai įsakmiai skiria 
itam reikalui. Kitos aukos 'bus naudojamos 
dabarties uždaviniams vykdyti. Tiems už
daviniams buk naudojamos ir lėšos, susi, 
dariusios iš Lietuvos Laisvės Iždo nekil
nojamo turto pelno, palūkanų ir dividen- 
tų, paliekant pagrindinį kapitalą Lietu
vai, atgavusiai laisvę.

Visi palikimai pagal testamentus, Skir
ti Tauto Fondui, jeigu nėra kitaip niuro, 
dyta, eina į Lietuvos Laisvės Iždą. Į tą 
iždą taip pat dedamos aukos, jeigu auko
tojas tai pageidauja. Aukotojų ir tetatorių 
pavardės 'bus įrašomos į specialias knygas 
ir liks amžinam atminimui.

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 3 sv. S. Lauru- 
vėnas, po 2 sv. O. Liškauskienė ir M. Ra
monas, 1,50 sv. J. Dirvonskis, 1 sv. J. 
Ruzgas.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

KRONIKA

Birželio 4 d. Derby arklių lenktynių Pa. 
rapijos rengtoje loterijoje laimėjo She as
menys: pirmą vietą Juozas Sanger-Sen- 
dlžika's arkliu Henkilt (bilieto Nr. 5618), 
lanltrą vietą Ritai Končiiūnas arkliu Master 
WliMe (bilieto Nr. 5304), trečią vietą B. 
Banevičius arkliu Rankin (bjillieto Nr 
696), ketvirtą — Miss Elizabeth arkliu 
Pellerin (bilieto Nr. 3046).

Parapijcls taryba ir klebonas dėkingi vi
siems loterijos talkininkams ir visiems 
tiems, kurie pirko bilietų.

LITERATŪROS VAKARAS SU 
SVEČIAIS IŠ KALIFORNIJOS

Birželio 7 d., šeštadienį, Londono Lie
tuvių Namuose vėl turėjome retą vakarą 
— susitikimą su svečiais nebuvėliais: su 
•aktore Ona ir rašytoju Andrium Mironais. 
Tą dieną Londono Lietuvių Moterų ,.Dai
navos“ Sambūris suruošė literatūros va
karą, kurio programą sudarė svečio rašy
tojo iš Kalifornijos Andriaus Mirono- No
rimo proza ir poezija.

„Dainavos“ pirm. J. Kerienei dėl ligos 
negalint dalyvauti, vakarą atidarė ir įžan
gos žodį tarė M. Varkalienė. Su svečių ta
lentais ir pasiekimais supažindino K. Ba- 
rėnas, tik jį šiek .tiek ■Suklaidimo Lietuvių 
enciklopedija, kuri rašo, kad rašytojas 
A. Mironas-Norimas, be kita ko, trejus 
metus yra buvęs gaidžio svorio bokso 
meisteris Lietuvoje. Pasirodo, tai tik dali
nė teisybė: taip, teks jis buvo paauglio 
jaunuolio metais, o vėliau jau perėjo į 
sunkų svorį.

Po to jau patys svečiai vykdė programą.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turini 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.

Iš pradžių rašytojas vienas paskaitė savo 
novelę „Staigmena“ iš paskutiniojo karo 
pradžios — tragiškai pasibaigiantį kūrinį. 
Ona Mironienė skaitė novelę „Paslaptis“, 
kurioje išryškėja drama lietuvaitės, suži
nojusios, kad jos motina yra Australijos 
čiabuvė—aborigene. Abu perteikė klausy
tojams trečią novelę, pavadintą ,,Kelias į 
Punską“. Rimtoji dalis baigta eilėraščiais 
(jų pavadinimai: Motinos mirtis, Čiurlio
nį apmąstant, Laikas, Himnas saulei ir 
Ji prisikels), kuriuos deklamavo-skaitė 
abu, svečias ir viešnia pasikeisdami.

Linksmoji programos dalis pradėta ei
lėraščiu ,,Džinas“. Tą sekė jumoristinė 
novelė „Bevariau krantas“ ir ištrauka iš 
komedijos. O bisui dar buvo pridėta ju
moristinė poema apie Altamirą, kurioje 
Mironai gyvena.

Jau iš anksto 'buvo išsiaiškinta ir Su- 
surinkusiems klausytojams paskelbta, kad 
mūsų viešnia ir svečias rašytojas yra ir 
aktoriai. Šituo tuoj gražiai įsitikinome. 
Taip, abu artistiškai, įsijausdami skaitė, 
užtat susilaukė smarkių plojimų. Viešniai 
komedijos ištraukoje teko atlikti maždaug 
šančiškės poniusenkos vaidmenį su tokio 
tipo moters žodynu ir akcentu, ir tai bu
vo, tur būt, pati jos skaitymo artistiška 
viršūnė. Susirinkusieji juokėsi ir plojo, o 
dainavietės dėkodamos įteikė jai puokštę 
puikių rožių, kurių po pačią gražiausią 
Ona Mironienė paskui išdovanojo kitiems.

Pabaigos — padėkos žodį įtarė M. Var
kalienė.

O klausytojų susirinko, tur būt, kaip ir 
visada tokiais atvejais. Šįkart buvo sve
čių ir iš toliau. Grįždama iš Hamburgo, 
kur mirė jos vyras rašytojas R. Giedaitis- 
SpaliS, atsilankė į vakarą A. Giedraitienė- 
Spalienė. Buvo atvažiavę iš toliau G. ir 
J. Johnstonai su iš JAV atvykusia Johns- 
tonienės seserimi Vaitkiene. Pravažiuoda
mas pro Londoną, užsukęs buvo ir Jung. 
•tinių Tautų tarnyboje dirbąs diplomatas 
A. Pusarauskas, dabar nuolat gyvenąs Že
nevoje, grįžęs iš Afrikos, kur tarnybiniais 
reikalais lankėsi visoje eilėje kraštų, ir 
iš Londono tą vakarą išskridęs į New 
Yorką.

Po programos dainavietės parūpino vi
siems skanios arbatėlės, sumuštinių ir py
ragaičių. Užkandžiaujant ir gurkšnojant 
dar pratęstas vakaras pokalbiais.

Nottinghamas
ŠVENČIAMOS JONINĖS

Birželio 28 d. Nottinghamo Moterų 
Draugija ruošia Joninių vardines ukrai
niečių salėje (30 Bentink Rd.).

Kviečiame Jonus, Petrus ir Povilus ir 
visus mūsų prietelius.

Prašom užsirašyti iš anksto pas Mote
rų Draugijos nares P. Damoševičienę ar 
Vaškauskienę ar kitas airba telefonu No
ttingham 702762 ar 871694.

Bus linksma muzika, veiks baras. Pra
džia 6.30 vai. Prašom nesivėluoti — bū
kit punktualūs. Laukiam jūsų.

Moterų Draugija

MIRUSIEJI

Birželio 3 d. čia po trumpos ligos mirė 
Ipolitas Jesukevičius, sulaukęs 79 metus. 
Buvo darbštus, rūpestingas katalikas ir 
lietuvis. Jo gedi žmona Marija ir dvi duk
ros su šeimomis.

Palaidojo lietuvis kunigas lietuvių ka
pinėse birželio 10 d.

Tą pačią 'dieną palaidotas a.a. Petras 
Normantas, 59 m., miręs netikėtai.

Manchesteris
JAUNIMO EKSKURSIJA

Birželio 21 d. Manchesterio lietuvių 
jaunimas organizuoja išvyką į Wolver- 
hamptono lietuvių rengiamą festivalį.

Autobusas išvyksta nuo lietuvių klubo 
4 vai. po pietų. Susimokėti J. Podvoiskiui 
arba tuoj prieš vykstant. Apsimokant ke
lionę, gaišima kartu apsimokėti ir už įėji
mo bilietą į festivalį.

M.L. Jaunimo V-ba

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Mančesterio Lietuvių 'Socialinio klubo 
valdyba 'birželio 28 d., 3 vai. po pietų, sa
vo klubo patalpose šaukia klubo narių 

pusmetinį susirinkimą.
Kviečiame visus narius ir nares daly

vauti susirinkime. Bus prirenkami klu
bo valdybos nariai ir svarstomi visi klu
bo reikalai.

Reikiamam skaičiui narių nesusirtirikuis, 
po valandos įvyks Susirinkimas dalyvau
jant 'bent kuriam narių skaičiui.

Klubo Valdyba

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS (VAKARAS)

Birželio 21 d., 7 vai., Wolverhamptono 
lietuvių tautinių šokių grupė „Vienybė“ 
puošnioje lenkų katalikų klubo salėje, 
Stafford Rd1., Oxley-Wolverhampton, ren
gia lietuvių tautinių šokių vakarą.

Numatoma įdomi programa, gros garsi 
muzika, veiks turtinga loterija, turtingas 
ir pigus baras, šakalai iki 12 vai.

Maloniai kviečiame visus, jaunus ir 
senus, iš anti ar toli atvykti pas mus.

Lietuvių tautinių šokių grupė 
„Vienybė“

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 22 d. sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
Vyčio klubo salėje rengiamas

IŠVEŽTŲJŲ — KANKINIŲ 
MINĖJIMAS

Bus kun. J. KUZMICKIO žodis. Meni, 
nę programą atliks moterų sekstetas iš 
Nottinghamo, vadovauj'atmas N. VAINO- 
RIŪTĖS.

Tą pačią dieną 12.30 vai. bažnyčioje 
taip pat bus minima skaudieji birželio 
įvykiai ir pamaldų metu giedos tas pats 
malonių moterų chorelis.

Visi maloniai kviečiami gausiai daly
vauti.

Vyčio klubo ir skyriaus valdybos

DIRBAMA IR PLANUOJAMA

Nors laikas ristele bėga ir baltu šerkš
nu apklėsto plaukus, tačiau, Bradfordo 
lietuviai nepasiduoda snauduliui: vis dir. 
ba ir planuoja.

Birželio 1 d. Vyties klubo valdyba, va
dovaujama veiklaus ir išmaningo pirm. 
V. Gurevičiaus, norėdamas atsidėkoti mo
terims, tiek kartų rengusioms įvairiems 
sveteliams vaišes, surengė joms vaišes. 
Vaišių metu A. Bučys DBLS 'skyriaus ir 
klubo valdybų vardu šiltai padėkojo vi
soms, kurios tiek kartų dengė stalus, ga
mino įvairius patiekalus ir kėlė svečių 
nuotaiką. Ragino ir ateityje talkininkauti, 
palaikant mūsų gražias tradicijas ir įne- 
šant jaukios šilumos įvairių renginių me
tu. Kun. J. Kuzmickis taipgi pažėrė pa. 
dėkos minčių už ne kartą gėlėmis papuoš
tą altorių, už nuoširdžią talką pakilių 
švenčių progomis.

Jaukiai besivalšinant, buvo pasidalyta 
mintimis ir apie 'ateities planus, kuriems 
■realizuoti taipogi bus būtina moterų talka. 
Birželio 22 d. rengiamas išvežtųjų ir mū
sų tautas kankinių minėjimas. Jį paįvai
rins N. Vainoriūtės vadovaujamas Not- 
tinighamo moterų chorelis, kuris pagiedos 
bažnyčioje pamaldų metu, o po to daina, 
mis pagražins minėjimą 'klube. Liepos 19- 
20 d. Bradfordą aplankys Pr. Dzidoliko 
diriguojamas Škotijos lietuvių choras, ku
ris su gražiomis dainomis ir giesmėmis 
pasirodys klube ir bažnyčioje. Moterims 
vėl bus darbo ne tik apnakvydinti, bet ir 
sočiai pavaišinti.

Gražu, kai vieningai dirbama ir planuo
jama. Kai gražiai vadovauja LS ak. .bei 
klubo valdybos, o visi kiti talkininkauja, 
dar negreit užsnūsime. J.K.

Gloucestcris
EKSKURSIJA Į WOLVERHAMPTONĄ

DBLS Gtoucesterio-Stroudo skyrius 
birželio 21 d. rengia ekskursiją į jaunimo 
festivalį Wolverhamptone.

Iš Glaucesterio nuo ukrainiečių klubo 
patalpų autobusas išeina 3.30 vai. o iš 
Stroudo miesto centro 4 vai. popiet. Tad 
prašėm nesivėluoti. Skyriaus Valdyba

Vokietija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

RASTATTE
RastaĮtiMai lir tapytlinkės CieJtuvilrįi ‘at

šventė Moitinos dieną gegužės 17 d. Dvy. 
likos apaštalų bažnyčioje ir parapijos sa
lėje.

Ekumenines pamaldas laikė tėvais A. 
Bernatonis ir kunigas Fr. Skėrys, Tai die
nai pritaikytą pamokslą pasakė kunigas 
Fr. Sėrys, Sv. Mišias celelbravo tėvais A. 
Bernatonis. Pasimelsta už gyvas ir miru
sias motinas. Visi darniai giedlojo evan
gelikų ir katalikų giesmes.

Parapijos salėje įvyko pasaulietiškoji 
dalis. RaStatto apylinkės lietuvių ben
druomenės pirmininkas Povilas Gustai
nis pasveikino visus dalyvius, ypač ma
mytes ir močiutes. Šventėje atsilankė iper 
70 žmonių, ypač daug buvo iš Pforzhei- 
mo. Visi apgailestavo, kad nė vieno as
mens nlelbuvo iš Karlsruhės.

Priltalilkyltą paskaitą skaitė kun. Fr. 
Skėrys. Jis nušvietė Motinos dienas isto
riją. .Pradėjo ją paprasta moteris Anė 

Jarvis iš Philadelphijos, JAV, maždaug 
prieš 75 m. 1905 m. gegužės mėn. antrąjį 
sekmadienį mllrė jos motina. Ji nieko ki
lta nebenorėjo, kaip tik tai, kad toji diena 
taptų .atsiminimo diena visų motinų, gy
vųjų ir mirusiųjų. Deja, tik 1914 m. pa
vasarį anuometinis JAV prez. Wilscnas, 
kongreso raginamas, leido bendrą Moti, 
nos dieną įvesti ir jai paskyrė antrąjį ge
gužės sekmadienį. Po pirmojo piasaulinio 
karo 1929 m. ši idėja ir .pas muš Lietuvo
je 'įsčigalėjo, bet buvo švenčiama pirmąjį 
sekmadienį. Šios puikios idėjos siulmiany- 
toja lAlnė Jarvis mirė 1943 m. senelių na
muose Philadelphijoje kaip beturtė. Ku
klus kapas vargšų kapinėse primena šią 
idealią mclterį, kurios dėka milijonai mo
tinų visame pasaulyje savo dieną švenčia.

Neiplrilklaiuscmoije Lietuvoje Motinos 
diena buvo ypač iškilmingai minima. Ne
mažai buvo pasakyta ir parašyta apie 
motinos vaidmenį šeimoje ir tautoje. Mo
tina — šeimos židinio saugotoja, priakil- 
niaulsia vaikų auklėtoja, pirmoji jų mo
kytoja. Jos gyvenimas pilnas aukų, mei. 
lės ir sielvarto. Jokia globa, kad ir rūpes- 
tilnigiausllaį negali atstoti motinos globos 
savo vaikams. Motina yra šeimos, o šei
ma — tautos (pagrindas. Todėl motinai 
priklauso pagarba ne tik šeimoje, bet ir 
visuomenėje.

Išeivijoje nuo lietuvės motinos tautinio 
susipratimo priklauso lietuvybės išdiaiky- 
mlais. Tai 'lietuvės motinos ir apskritai 
moterys dažniai geriau supranta už vyrus. 
Todėl, jeigu išeivių šeimoje iSsiiaiko lie
tuvių kalba, tai pirmiauisia yra motinos 
•nuopeiiniais.

Lietuvės motinos ir apskritai moterys, 
išsikovojusios lygias teises su vyrais nuo 
pat nepriklausomos ir laisvos valstybės 
atkūrimo, kad ir soMdarizuodamos su 
tarptautiniu feminizmo sąjūdžiu, teisin
gai supranta savo vietą visuomenėje. Jos, 
turėdamos lygias politines, socialines ir 
ekonomines teises, nepamelta savo mote, 
riškumo. Jos yra kuklios, jautrios ir švel
nios. Tapusios motinomis, jos įneša į šei
mas .gyvenimą Šilumą ir giedrą, vaikams
— užuovėją nuo šiaurių vėjų.

Prelegentas pacitavo keletą poetų iš
traukų iš jų eilėraščių apie motinas. Lie
tuvių poezijoje, dainoje ir pasakoje mo
tinos paveikslas yra nupieštas skaisčiau., 
siomlis spalvomis. Tautosakoje nerasime 
jokio šiurkštaus posakio apie motihą. 
Lietuvių (tautoje motina yra šeimos sie
la.. Todėl ją gerbiame ne tik šią iškilmin
gą dieną, bet ir kasdien,, taip baiigė savo 
paskaitą kunigas Fr. Skėlrys.

Rastatto vyrų chorelis, kurį sudaro An- 
sas Kulšis, Viktoras Gustainis, Feliksas 
Andrijauskas, Augustais Sergėjus lir Po
vilais Gustainis, padainavo drąsiai ir me
niskai dviem balsais Upės bėgs į melsvą 
tolį, gervės lėks ir ■ vėl sugrįš, O, neverk, 
motinėle, kad jaunas sūnus, Pilki kele. 
Bai dulka ir Nurimk, sesut, gana raudoti.

Pabaigoje St. Bulguilienė Rastatto mote
rų klubo vardu pasveikino motinas ir 
močiutes ir įteikė gėlių seniausiai močiu
tei Marijau Neumleierf'enei (78 m.) iš 
Flfiqrzhelimo. Povilas Guistailnliisl |pa<J;ĮkcĮjb 
dvasiškiams už pamaldas ir kun. Fr. Skė
riui uiž paskaitą.

Po to įsekė 'linksmoji dalis, grojlant 
plokštelių muzikai. Ieškota naujų dlalini. 
riinkų-tattentų, ir kas norėjo, galėjo pasi- 
reikišlti savo baisais. Visi buvo įsismaginę, 
tald suriku buvo Skirstytis į namus. Moti
nos dienos minėjimas Rastatto dar ligai 
pasiliks visų dalyvių atmintyje. Kompli
mentais Rastatto apylinkės vaidybai', nes 
ji moka, kaip ir anksčiau, puikias šven. 
tęs organizuoti ir pravesti. Ta linkme 
Įlinkiu lir toliau draugiškai darbuotis, .sėk
mės ir Dievo palaimos.

Fr. Sk.

A.A. VLADAS STUNGURYS

Gegužės 22 d. Luebecko miesto ligoni
nėje Ost nuo kraujo išsiliejimo galvos 
smegenyse mirė Vladas Stungurys.

Velionis gimė 1921 m. kovo 27 d. Tau
ragėje. Tai buvo ketvirtas vaikas Stun- 
gurių šeimoje. Tuo laiku .buvo Lietuvai 
sunkūs metai, kadangi ką įtik buvo pasi
baigęs I pasaulinis karas, (kuris viską bu
vo sunaikinęs, bet atnešęs Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę. Viadukas kiek pa
augėjęs pradėjo mokytis, norėjo būti bu
halteris, bet užėjo II pasaulinis karas, 
kuris visus jaunuolio planus sužlugdė, o 
karui einant į pabaigą 1944 m. su motina, 
sesute ir dviem broliais pasitraukė į Vo
kietiją. Karui pasibaigus velionis su kitais 
savo šeimos nariais apsigyveno Flensbur- 
ge, Murvvik įsteigtoje DP stovykloje. 1946 
m. vedė Stefaniją Debesytę, ir 1947 m. 
susilaukė dukros Natalijos. Likviduojant 
pabėgėlių stovyklą Flensburge, jis su šei
ma buvo perkeltas į Luebeck-Meesen DP 
lagerį, kuriame iSgyveno iki 1961 m., kol 
buvo perkelti į naujai pastatytus namus 
Mozartstr. 16, ir čia išgyveno iki mirties
— iki balandžio 9 d., kada buvo išvežtas į 
ligoninę.

Velionis buvo didžiai susipratęs lietu
vis, priklausė Bendruomenei nuo jos įsi- 
steigimo dienos. Taipgi buvo praktikuo
jantis katalikas ir geras giedorius, o prie 
dainos mėgdavo lir padiriguoti. Tai buvo 
Visų mylimas ir gerbiamas žmogus, nes 
•buvo malonaus būdo ir gero charakterio. 
Taipgi velionis .plačiai Skaitė lietuvišką 
spaudą ir knygas.

Motina mirus, broliai Eugenijus ir Sta
sys bei sesutė Marytė 1948 m. išemigravo 
į Kanadą ir ten gražiai įsikūrė ir remda

vo velionį, likusį Vokietijoje, nes dėl plau
čių džiovos jis išemigiruoti negalėjo. Džio
va susirgo pasitraukimo metu iš Lietuvos.

Laidotuvės įvyko .gegužės 28 d. Pasku
tines apeigas atliko kun. Vaclovas šarka, 
atvykęs iš Hamburgo. Jis pasakė labai šil
tą žodį, apibūdindamas velionį kapinių 
koplyčioje ir prie duobės. Laidotuvėse 
dalyvavo per 60 žmonių — .lietuvių, len
kų, ukrainiečių ir vokiečių. Būtų galėję 
dar daugiau dalyvauti, jeigu būtų buvę 
paskelbta vietinėje vokiečių .spaudoje, ka
dangi velionis pažįstamų turėjo nesiaurą 
ratęlį. Buvo sunešta nemažai gražių gyvų 
gėlių vainikų ir puokščių, jų tarpe buvo 
VLB Luebecko apylinkės valdybos ir kun. 
V. Šarkos vainikai, perjuosti tautinių 
spalvų kaspinais ir su atitinkamais įra
šais uždėti ant kapo.

Po laidotuvių velionies žmona ir dukra, 
broliams prašant, visiems laidotuvių da
lyviams iškėlė gražias šermenis „Tannen- 
bliick" svetainėje.

Velionies žmoną, dukrą, brolius, sesutę 
ir dėdę, gyvenantį Lietuvoje, visi giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. Velionies 
žmona ir dukra širdingiausiai dėkoja kun. 
Vaclovui šarkai už atliktas apeigas, mo
ralinę ir kitokią paramą bei pagalbą, o 
taipgi ir laidotuvių dalyviams už gražius 
vainikus ir gėles.

Tebūnie, Vladai, Tau lengva Vokietijos 
žemelė, kuri Tave amžinai priglaudė, o 
Tavo sielą tepriglaudžia Aukščiausiaši's.

J. Pyragas

Perku ir parduodu įdomius senus daik
tus: laikrodžius, auksą, sidabrą bei viso
kiausius pinigus ir taip toliau.

Robertas IR. (Sakalas, Headley Park 
Club, Nr. Bordon, Hants, GU35 8TE.

IŠPARDUOTA „ŠIRDIS IŠ GRANITO“
Paskutinioji a.a. Romualdo -Spalio kny

ga „Širdis iš granito“ Anglijoje j'au išpar
duota.

Kas dar norėtų ją užsisakyti, prašomi 
raižyti tiesiog leidėjams: „Dirva“, P.O. 
Box 032'66, Cleveland, Ohio, 44103, USA. 
Knygos kaina 10 dolerių, angliškais 5 
svarai. Prieš .siunčiant pinigus, pravartu 
susižinoti iar tos knygos iš viso dar gali
ma gauti. Stasys Kasparas

Skautiškuoju keliu
Anglijoje nedaug mes turime moterų 

draugijų, tačiau jos darbščios, energin
gos, jautrios ir nuoširdžios. Kur tik ma
to, kad yra reikalas padėti, paremti 'lietu
višką veiklą tiek darbu, tiek globa 'ir vi
sokia parama, visada atskuba. Jos remia 
ir Skautišką jaunimą ir jo sto vykiais.

Štai Nottingham© Moterų draugija per 
jos pirmininkę F. Damoševičienę Notting, 
h ame gegužės 16-18 d. d. suruoštosios sto. 
vykios metu skautų vasaros tradicinei 31- 
jiaii stovyklai iš savo darbščių ir sumanių 
išteklių įteikė 20 sv. Draugijai reiškia, 
mas nudšilrdius ačiū. Linkime gražiausios 
sėkmės visuose darbuose.

Nottingbame gyvenantis skautiškos 
idėjos rėmėjas J. Juška, nors jau sulau
kęs pensijos amžiaus, visuomet jautrus 
ir nuoširdus, per eilę metų nepamiršęs 
Skautų stovyklų, šiais metais taip pat pa- 
skyrė 10 sv.

Mielam J. Juškai nuoširdus skautiškas 
ačiū.

Derbyje gyvenantieji J. V. Sližiai nie
kuomet nepamiršta skautiško judėjimo, 
•skautų stovyklų, .paremia lėšomis ar gra. 
žiais linkėjimų žodžiais. Prisiųsdamli 10 
sv., rašo: Linkime jums lir visai skautiš
kai šeimai gražaus oro ir pasisekimo .atei
nančiai Skautų stovyklai. Su linkėjimais 
siunčiame ir čekį, kuris gal kiek nors pa- 
lengvinls jūsų .užsibrėžtus darbus įvykdy
ti, dirbant dkautišlkam jaunimui ir skau
tiško. idlealo tikslams; Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Mieliems J. V. Sližiams stovyklautojų 
vardu reiškiamas nuoširdus ačiū.

DBLS Coventrio skyrius vasaros ‘skau
tų ir jaunimo stovyklai paaukojo 16 svarų. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Stovyklos vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDAS — birželio 22 d., 12.30 

vai., iškilmingos šv. Mišios už mūsų 
Tautos kankinius; giedos Nottinghamo 
moterų chorelis.

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 vai. p.p., 
metinės Mišios už a.a. Joną Vosylių.

NOTTINGHAME — birželio 22 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEICESTERYJE — birželio 22 d., 14 vai., 
Švč. ‘Širdies bažnyčioje.

GLOUCESTERYJE — birželio 28 d., 14.30 
vai., Šv. Petre.

STROUDE — birželio 28 d., 17.30 vai., 
Beehes Green.

NOTTINGHAME — birželio 29 d., 11.15 
vai., Židinyje..-

LEAMINGTONE SPA — birželio 29 d., 
14 vai., Šv. Petre.

COVENTRYJE — birželio 29 d., 16 vai., 
šv. Elzbietoje. Seka a.a. Juozo Varnai
čio kapo kryžiaus šventinimas. I
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