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Tarybinėje mokykloje
Prienai. 1979 m. Prienų I-je vid. mo

kykloje auklėtoja AMBRAŽIŪNAITĖ ke. 
lietą kartų vertė VIIIc kl. mok. Dalytę 
BRUZGAITĘ stoti į komjaunimą. Moki
nukė drąsiai pasipriešino: „Nenoriu ir 
nestosiu!“ Spalio 13 d. mokykloje tėvų 
susirinkime auklėtoja pradėjo tardyti Da
lytės motiną, kodėl mergaitė neštoj anti į 
komjaunimą. Nors jcs dulkite laibai gerai 
besimokanti, tačiau jei nebus komjau
nuole, teksią parašyti charakteristiką, 
kad politiškai nesubrendusi ir jį neįsto- 
sianti į jokią aukštąją mokyklą.

Motina auklėtojai AMBRAZIŪNAITEI 
užtikrino: „Man tik svarbu, kadi duktė ge
rai mokytųsi, o komjaunimas — paskuti, 
nėję vietoje“.

Sekančią dieną auklėtoja sutikusi D. 
BRUZGAITĘ liepė stoti į komjaunimą, 
nes esą jau motina leidusi.

Tarybiniai pedagogai ramiausia sąžine 
naudlojlalsi apgaule, kad tik jų klasė būtų 
100 proc. komjiaunuahiška.

1979 m. spalio 18 d. Prienų I-sios vid. 
mokyklos mokyt. VAIŠNORIENĖ kaman
tinėjo Ve klasės mokinę Jolantą URBšAI- 
TĘ, kodėl ji einanti j bažnyčią, kas ją 
ragina, ką kunigai kalba per pamokslus 
ir lt. t. Be to, mokytoja griežčiausiai 
draudė mokinei eiti i bažnyčią.

Prienų II-os vid. mokyklos mokyt. 
STANKEVIČIENĖ spalio 31 d. pasikvietė 
VIII iki. auklėtinę Aldutę ČERNEVIČIŪ- 
TĘ ir 'įspėjo, — jeigu mokinė ir toliau eį. 
dilalniti i bažnyčią, ją perduosianti moky
tojų tarybai. Mergaitė grasinimo nepabū
go. Lapkričio 13 d. per geografijos pamo
ką mokytoja STANKEVIČIENĖ visai kla
sei ėmė kalbėti: „Viena klasės mergaitė 
einia į bažnyčią ir gieda bažnytintame 
chore. Ji mane apskundė 'kunigui, o tas 
per pamokslą mane apšmeižė... Aš nieka
da nesakau, kad negalima eiti į bažnyčią. 
Jej esi tokia nesąmoninga — eik, o ma. 
nęs nekabilnlk. Kaip tu dabar per išpažin
tį pasisakysi mane lapšmeižusi?“

Mokiniai stebisi mokyt. STANKEVI
ČIENĖS „sąžiningumas“: spalio 31 d. Al
dutę įgąsdino, o dabar visos klasės aki
vaizdoje išdrįsta išsiginti savo žodžių!..

1978 m. Prienų II-os vid. m-los Vila kl. 
mok .Linutei BANYTEI auklėtoja NAT
KEVIČIENĖ 'išvedė patenkinamą elgesio 
pažymį už tai, kad gegužės 7 d., sekma
dienį, neatėjo į mokyklą, o buvo bažny
čioje (sėkmadienįs buvo padaryta moks
lo diena).

1979 m. spalio 31 d. Prienų II.os vid. 
m-los direktorius MICKUS per fizinio la
vinimo pamoką pasikvietė X klasės mok. 
Aldoną GUDAITĮ ir klausinėjo:

— Kur baigęs vidurinę mokyklą ruošie
si stoti? Ar visi tavo broliai tikintys? Ar 
tiesa, kad tu su savo broliu giedi bažny- 
tiniame chore?

— Taip, — drąsiai patvirtino Aldonas.
Po to direktorius ėmė grasinti:
— Jums tai nieko nebus, bet turės at. 

sakyti tie, kurie dalro repeticijas — kuni
gas ar vargonininkas. Ateistinėje Iknygu. 
tėję rašoma, kad patarnauti bažnyčioj ir 
giedoti chore nepilnamečiams negalima ir 
už tokius nepilnamečius baudžiami vyres
nieji.

Mokyklos direktorius nežino, jog ateis
tinė knygelė — tai ne įstatymas! O žmo
nės gali 'būti baudžiamai tik remiantis 
įstatymais.

1978 m. Prienų raj. Tartupio aštuonme
tės mokyklos mokytoja VIDRINSKIENĖ 
Dalė išvedė 'tik patenkinamą elgesio pa
žymį labai gerais ir gerais pažymiais be. 
simokaničiai VII kl. mok. Marytei Gudai
tytei už tai, kad ji per dažnai su tėveliais 
einanti į bažnyčią.

(LKB Kronika Nr. 41)

KATALIKAI PABALTIJO 
RESPUBLIKOSE

pagal A. Trojanovskio pasakojimą
Londone leidžiamose „Soviet News“ 

balandžio 1 d. buvo išspausdintas Novos- 
ti korespondento A. Trojianovskio straips
nis apie Bažnyčią Pabaltijo respublikose. 
Daugiausia jis ten kalba apie Lietuvą.

Pradeda jis savo straipsnį sakydamas, 
kad Lietuvoje dabar yra 630 Romos kata
likų bažnyčios, arba daugiau negu jų bu
vo prieškario Antano Smetonos valdžios 
laikais. Įvairi religinė literatūra, esą, lei

džiama, o Kaune yna katalikų teologijos 
seminarija, kurios rektorius Viktoras 
Butkus sakęs, kad joje mokosi 72 klieri
kai. Kasmet leidžiama priimti po 20 nau
jų. Yra 9 dėstytojai, kurių 3 — teologijos 
daktarai. Pastaruoju metu seminarijos 
visos patalpos buvusios arba perstatytos, 
arba iš pagrindų atremontuotos, ir parū
pintas naujas 'bendrabutis. Prie semina
rijos esanti švč. Trejybės bažnyčia, da
bar atnaujinta, esanti labai .graži.

Papasakojęs apie kun. V. Butkų, kad 
jis Romoje įsigijęs doktoratą, A. Tnoja- 
novskis primena, kad katalikų organiza
cijas ir bažnyčias išlaiko parapijiečiai 
aukomis. Sov. Sąjungos ir Lietuvos kon
stitucijos gatjanituojlančįios uJUiečIiiams są
žinės laisvę. Persekiojimas dėl religijos 
ar diskriminavimas dėl to priimant į dar
bą ar mokyklas esąs laikomas nusižengi
mu prieš įstatymą. Religija nežymima jo
kiuose clficjlaliuiose ąsttnens idckumenltuo- 
se nei anketose. Katalikai vaidina reikš
mingą vaidmenį ekonominiame ir viėša. 
jame krašto gyvenime, ir daugelis jų esą 
apdovanoti ordinais ir medaliais, štai Al
dona Salickienė esanti Širvintų tarybos 
liaudies deputatė, nors ji ir visa jos šei
ma yra praktikuoją katalikai Jų vaikai 
išėję aukštesniuosius mokslus. Šeima ge
rai gyvenanti naujuose namuose.

Ar nesą nesusipratimų tarp Bažnyčios 
ir vyriausybės ar vietinės valdžios? Taip, 
esą, bet nusižengusieji, sako, sudraudžia
mi. Vietinė valdžia Antalieptėje (Zarasų 
raj.) uždraudusi varpais Skambinti. Pa
rapijiečiai pasiskundę Sov. Sąjungos re
liginių reikalų tarybai. Tas neteisėtas 
draudimas buvęs atšauktas, o atsakingi 
už tą draudimą buvo įspėti. Štai Vely
koms ir suskambėsią vėl varpai.

KRITIKUOJAMAS CEAUSESCU

Kaip nepasiduodąs Maskvos įtakai, Ru
munijos prez. Ceausescu labai gerbiamas 
savo krašte.

Tačiau jaunesni partijos nariai sudaro 
stiprią grupę, kuri nepatenkinta labai di
dėle kontrole ir sudaro .grėsmę jo užima
ma j ai vietai.

Prie neramumų .prisideda taip pat in
fliacija ir krintąs pragyvenimo lygis. Pre
zidentas, be kita ko, kritikuojamas, kad 
perdaug didelės įtakos krašto valdyme tu
ri jo šeima, kurios nariai užima aukštas 
vietas.

Estai greit bus mažuma Estijoje
Artėjant olmpiadai, Vokietijos spauda 

nemaža dėmesio paskyrė Estijai, nes jos 
sostinėje Taline numatyta vieta buriuo
tojams varžytis. Tai laikraščių bendra
darbiai ir pažerdavo vis duomenų apie 
tą kraštą.

Birželio 13 d. „Die Welt“ net du 
straipsnius išsispausdino. D. Mummendey 
Savo straipsnį pavadino esto pasisakymu: 
„Tai ne mūsų olimpiada — tai Maskvos 
žaidynės užimtame krašte“. Kalbėjosi jis 
ir su pareigūnais ir su nepatenkintai
siais. Pareigūnai vieni apgailėjo jam, 
kad vokiečiai buriuotojai nedalyvaus 
olimpiadoje, o kiti olimpiados boikotą 
vadina šaltojo karo grąžinimu.

Maskvoje, sako, eiliniai žmonės maža 
kas teturi supratimo apie kokį nors boi
kotą. Taline — taip, ten žmonės piktai 
prasitaria ir dėl olimpiados ir dėl Afga
nistano. „Kas dabar ten vyksta, rusai ši
taip pat yra padarę, kai 1940 metais įžy
giavo į Estiją, Latviją ir Lietuvą“, sakė 
jam estas. Nacionalizmas ir Stiprus nu
siteikimas prieš rusus labai pastebimas. 
„Jaunimas yra ypač agresyvus, bet jis 
visas yra prieš sistemą“, sakęs vyresnio 
amžiaus estas ir dar pridėjo: „Jie per 
jauni, kad atsimintų Stalino teroro lai
kus, kai mes buvome lyginami“.

Paskutinėje dainų šventėje Taline 
tūkstančiai estų sudainavo partijos drau
džiamą tautinę dainą, kuri jiems eina 
himnu. Kai būna švenčiamos kokios so
vietinės šventės, paprastai reikia iška
binti vėliavas su kūju ir pjautuvu. Ta
čiau, sako, nemaža yra tokių, kurie mie
liau sumoka 50 rublių baudos, bet neiš
kabina prie namų vėliavos. Rusė, kuri 
dažnai atvažiuoja i Taliną, skundėsi, kad 
ji labai nenorom aptarnaujama ar iš vi
so (neaptarnaujama, kai prakalba rusiš
kai. Kur į fabrikus atsiunčiama daugiau 
rusų darbininkų, estai stengiasi su jais 
nebendrauti.

Propaganda, kaip ir kituose užimtuose 
kraštuose, tvirtina, kad Estija suklestėju

POPIEŽIUS /GRĮŽO IŠ BRAZILUOS minėmis raketomis, tuo pat metu siūlyda
mas Maskvai tartis dėl nusiginklavimo.

Popiežių Brazilijoje matė apie 12 mil. 
gyventojų, ir toks masinis žmonių daly
vavimas jį sutinkant stipriai sukrėtęs val
dančiuosius, nes dar niekad tiek žmonių 
nebuvę išėję į gatves. Kaip komentatoriai 
aiškina, valdantieji autokratai nebegalė
sią ignoruoti žmonių.

Tarp Bažnyčios ir vyriausybės jau esą 
pradėti pasitarimai dėl santykių gerinimo.

Tačiau popiežius aiškiai pasisakė, kad 
Bažnyčia tiesiogiai neturinti kištis į vals
tybinius reikalus.

Amazonės srities indėnai maldavo po
piežių padėti jiems: „Mes esame išsker- 
džiami“. Iš tikro Brazilijoje, kai portuga
lai užėmė ją, buvo 6 mil. indėnų, o dabar 
tik 210.000.

SUSITIKIMAI JOPONUOS SOSTINĖJE

Į neseniai mirusio Japonijos ministerio 
.pirmininko Ohiros paminėjimą buvo su
važiavę 112 kraštų atstovai.

Ten buvo progų susitikti įvairių kraštų 
vadams. Prez. Carteris kalbėjosi su Kini
jos partijos vadu Hua Guofengu ir Japo
nijos inperatorium Hirohita. Hua ten pa
žadėjo Tailandu! paramą prieš Vietnamą.

SCHMIDTAS REMIA GISCARDĄ

Vakarų Vokietijos kancleris Schmidtas 
pasisakė remiąs Prancūzijos prez. Giscard 
d'Estaign nusistatymą, kad reikia politiš
kai ir kariškai stiprinti Vakarų Europą, 
jeigu norima išlaikyti pusiausvyrą tarp 
Rytų ir Vakarų.

Jis pabrėžtinai užgyrė Prancūzijos nu
sistatymą sumoderninti savo apsiginklavi
mą atomu. Tokiais pat motyvais vadovau
damasis ir NATO nutaręs apsirūpinti ato- 

si tik sovietinėje santvarkoje. Estijoje 
esąs aukščiausias pragyvenimo lygis pa
lyginus su kitomis respublikomis. Tačiau 
estams toks palyginimas nieko nesakąs. 
Prieš antrąjį pasaulinį karą suomiai var- 
gingiau gyveno už estus, o dabar jie pen
kis kartus geriau gyvena už estus.

Aukštesnis pragyvenimo lygis ir pra
monės plėtimas vis daugiau rusų atitrau
kia į Estiją. Olimpiados ruoša dar 100.000 
jų daugiau atitraukusi. Jau prieš trejetą 
kas šauniau buvę padaryta negu Mask
voje. Kiekvieną savaitgalį prie statybų 
padėti pasiruošti olimpiadai „savanoriš
kai ir pakilia nuotaika“ ėjo tūkstančiai 
Talino gyventojų, tačiau į olimpiadą 
jiems nebus leidžiama įeiti. O buvo pa
statytas 20 mil. rublių kainavęs buriavi
mo centras, naujas tarptautinis aerodro
mas, naujas televizijos bokštas, pakran
tėje nauja promenada ir nauji vienbu
čiai. Vėl sužibo po antrojo pasaulinio ka
ro jokio remonto nepaliestas istorinis Ta
lino senamiestis. Restauratorių prie to 
darbo buvo atgabenta iš Lenkijos ir Ry
tų Vokietijos.

O istorija, kokios dabar mokyklose 
mokoma ir kokia pristatoma olimpiados
dalyviams ir svečiams 
rose ,yra sukirpta taip, 
nesiderina su tuo, kas 
kad vokiečiai, danai ir 

skintose brošiū- 
kaip toli gražu 
buvo. Rašoma, 

švedai buvo agre
soriai, o rusų kunigaikščiai net ir žiloje
senovėje buvę tikri ir ištikimi estų drau
gai. Trumpasis nepriklausomybės laiko
tarpis vadinamas „buržuazine diktatū
ra“. Vienoje knygoje sovietinis estas mi-
nisteris tą laikotarpį yra pavadinęs „ne
priklausomybės jungu“. O krašto užėmi
mas ir susovietinimas aptariami kaip 
„liaudies noras“. O po to viskas vyko ge
rai. Nė žodžio, sako, apie režimo vykdy
tąjį terorą, žudymus, masines deportaci
jas, prievartinę kolektyvizaciją, nors visa 
tai Pabaltijo valstybėse pareikalavo 50 
procentų gyventojų aukos.

Carl Gustaf Stroehm ten pat išspaus

Savo ruožtu kancleris ir prezidentas dar 
kartą pasmerkė Sov. Sąjungą dėl Afga
nistano okupacijos.

SMARKŪS (MŪŠIAI PRIE KABULO

Į šiaurę nuo sostinės Kabulo Afganis
tane liepos mėn. pirmąją savaitę vyko 
smarkūs mūšiai su sukilėliais, kurie laikė 
užėmę kelią. Prieš juos buvusios panau
dotos visos turimos priemonės — artile
rija ginkluoti helikopteriai, artilerija ir 
tankai.

Sukilėliai tvirtina, kad sovietinės armi
jos ten turėjo didelių nuostolių, ir nema
ža afganų karių perbėgę pas sukilėlius.

DISIDENTAI KRITIKUOJA LENKIJOS 
ŠVIETIMĄ

Keletas žymiųjų disidentiškų Lenkijos 
mokslo žmonių paskelbė viešą laišką mo
kytojams, atkreipdami dėmesį į jų atsako
mybę auklėjant jaunus žmones.

Laiške kritikuojama mokyklų reforma, 
pagal kurią kaimuose buvo uždaryta tūks
tančiai mokyklų. Pasisakoma prieš pa
stangas net tiksliuosius mokslus nudažyti 
partiškai, prielš siaurą marksizmą vadovė
liuose, prieš ypač didelį šališkumą dėstant 
šių laikų istoriją — prieš jos klastojimą, 
kuris nueinąs iki kraštutinumo.

Didelė tyla supanti Lenkijos - Sov. Są
jungos santykius. Visas tas Slaptumas tik 
pabloginąs reikalus. Neužmirštinas esąs 
ir žydų vaidmuo Lenkijos kultūrai. Mo
kyklose neteisingai esąs nušviečiamas ka
talikų Bažnyčios ir Europos kultūros vaid
muo.

dintame straipsnyje „Estai — beveik ma
žuma savo krašte?“ rašo apie gyventojus. 
Suminėjęs, kad estai yra ugro-finai ir 
kad jų kraštą 1940 m. užėmė Sov. Sąjun
ga, autorius tuoj primena, kad Estijoje 
gimimų procentas yra pats žemiausias vi
soje Sov. Sąjungoje. Jo tvirtinimu, visa
da Vakarų Europos veikiama, jr šiuo at
žvilgiu jdl laikosi vakarietiškų tendencijų. 
Tarp 1970 ir 1979 m. jos gyventojų Skai
čius iš 1,007 milijonų pakilęs iki 1,02 mil., 
taigi tik 1,3 procentus. Vidutinis metinis 
prieauglis būtų 0,14 proc., tuo tarpu kai 
sovietinis vidurkis buvo 0,9 proc.

Estijoje dar 1959 m. estų buvo beveik 
75 procentai, bet 1970 m. jau bebuvo 64,7 
proc. Per tuos metus rusų procentas iš 20 
pakilo iki 27. Dabar rusų kartu su ukrai
niečiais ir baltarusiais Estijoje yra 
409.000, taigi estai savo respublikoje tu
ri jau trečdalį slavų. Jei tokia linkme ir 
metų buvo pradėta jai ruoštis, ir čia vis- 
toliau reikalai vyks, tai netrukus estai 
savo krašte sudarys tik mažumą. Matyti, 
kad sovietiniai vadai strateginiais ir 
ideologiniais sumetimais šimtaprocentiš- 
kai nepatikimus estus stengiasi atsverti 
rusais. Be to, krašte yra rusų armija, 
slaptoji policija, valdinės įstaigos yra ar
ba visiškai rusų rankose, arba rusai už
ima jose vadovaujančias vietas.

Naujausi gyventojų surašymo duome
nys rodo visapusiškai liūdną padėtį. Per 
paskutinįjį dešimtmetį Estijoje padaugė
jo 109.000 gyventojų, bet tarp jų estų tė
ra tik 23.000. Visa kita — arba Estijoje 
glimę, arba į ją atsikraustę rusai. Taigi 
Estijos respublikoje slavai devynis kar
tus greičiau daugėja negu estai.

Negalėdami kaip nors kitaip paveikti 
vis labiau liūdnėjančios padėties, estai 
nors gyventojų surašymo anketose parodo 
savo nusistatymą ir antipatijas rusams. 
Pagal ankstyvesnio surašymo duomenis, 
29 procentai estų „labai gerai“ mokėjo 
rusų kalbą. Pagal 1979 m. surašymo duo
menis — tokių gerai mokančių rusų kal
bą beliko tik 24 proc. Taigi arba jie ven
gia mokytis tos kalbos, arba atsisako pri
sipažinti, kad moka ją

7 dienos
— Irano ajatola Chomeinis po 250 die

nų paleido vieną susirgusį amerikietį 
įkaitą iš tų JAV atstovybės pareigūnų, ku
rie ligi šiol tebėra Chcmeinio globojamų 
studentų žinioje.

— San Salvadore į Costa Ricos amba
sadą susigrūdo apie 100 kaimiečių, reika
laujančių politinio prieglobsčio, ir nušovė 
policininką, kuris bandė sulaikyti juos.

— Automobilių fabrike Zeran darbinin
kai Varšuvoje atsisakė priimti jiems pa
siūlytą 5% atlyginimo pakėlimą —jie rei
kalauja 10%.

— Irane nepasisekė jau trečias suokal
bis nuversti dabartinį režimą — vieni suo
kalbininkai žuvę, kiti buvę suimti, ir aja
tola Chomeinis dėl tų bandymų kaltina 
JAV ir Sov. Sąjungą.

— 'Ekonominio bendradarbiavimo orga
nizacija įspėjo pramoninių kraštų vyriau
sybes, kad dėl jaunų žmonių nedarbo jos 
per 12 mėnesių susilauks labai rimtų po
litinių ir socialinių nesusipratimų.

— Kinijoje buvo areštuota du vyrai, 
kurie pagrobę 9 merginas ir Fudžiano 
provincijoje pardavę jas už 900 svarų 
(3.000 juannų).

— Namibijoje (Afrika) 9 m. amžiaus 
mergaitė pagimdė berniuką.

— Zimbabvės sostinėje Salisburyje bu
vo pradėję tarpusavio muštynes ministe
rio pirm. Mugabės ir vidaus reikalų min. 
Nkomo šalininkai, buvę partizanai, kovo
ję prieš baltųjų valdžią.

— Japonijos valdančioji liberalų de
mokratų partija savo pirmininku ir kraš
to ministeriu pirmininku vietoj mirusio 
Ohiros išsirinko ilgus metus partijoje dir
busį ir ministeriu buvusį Zenlką Suzukį.

— Rytų Vokietijos vyriausybė įsakė 
pramonės vadovams įvesti griežtesnę 
drausmę įmonėse ir daugiau gaminti eks
portui į Vakarus.

— Sov. Sąjungos atstovybė Irane pa
siskundė, kad kažkokie „elementai“ pla. 
nuoja užimti jos patalpas, tai vyriausybė 
pažadėjo sustiprinti jos apsaugą.

— Irane suimta daugiau kaip 350 asme
nų, tarp jų nemaža aukštų karininkų, ku
rie kaltinami suokalbiu nužudyti aj atolą 
Chomeinį ir įvesti krašte kitą santvarką.

— Kai pasibaigs olimpiada, tie šešioli
kos aukštų pastatai bus išpardavinėti bu
tais, po 30.000 rublių (20.000 svarų), o 
kur dabar bus olimpiados spaudos cent
ras, ten įsikurs spaudos agentūra „Novos- 
ty“.

— Kinijos vadai spaudžiami, kad užleis
tų vietas jaunesniems, bet tikimasi, kad 
60 m. amžiaus partijos vadas Hua Guo- 
fengas nepasitrauksiąs.

— Mirė nepagydoma liga sirgęs Bots- 
wanos (Afrika) prezidentas Seretsė Cha
ma.

— Du suimtieji Irano generolai jau pri
sipažinę, kad jie ruošęsi nuversti dabarti
nį režimą.

— Nottinghamšyre (Britanija) džazo 
festivalio metu dėl kažkokios nežinomos 
ligos buvo sukritę 280 vaikų (daugumas 
vėliau atsigavę iš ligoninių buvo paleisti 
namo).

— Zueriche (Šveicarija) jaunimas vėl 
pradėjo kelti riaušes, 130 suimta.

— Apklausinėjimai rodo, kad JAV pre
zidentu turėtų būti išrinktas Reaganas, 
nes už jį pasisakė 42 procentai, o už Car- 
terį tik 27.

ATOMINĖ (MAGINOT LINIJA

JAV turi reikalingą technologiją ga
minti neutroninėms bomboms, kurios ne
turi stiprios ardomosios ir deginančios 
jėgos, bet išleidžia radioaktyvius neutro
nus, kurie sunaikina gyvybę. Kadangi 
tokios bombos būtų buvusios skirtos Eu
ropai gintis nuo Sov. Sąjungos, tai Euro
pos kraštai ėmė murmėti, ir prez. Cairrte- 
ris nutarė, kad kol kas nereikia jų ga
minti.

Dabar prez. Giscaird d'Estaign paskel
bė, kad Prancūzija yra tokią bombą iš
bandžiusi ir pradės gaminti gal apie 1982 
m.

Prancūzija yra turėjusi Maginot gyny
bos liniją, bet vokiečiams ji nesudarė 
nenugalimų kliūčių. Prancūzija esanti 
numačiusi naują Maginot liniją — visu 
ruožu gintis nuo sovietinio puolimo įtai
syti neutroninių bombų užtvarą. Jas su
sprogdinus, žūtų priešo tankų ir lėktuvų 
įgulos.

VISI Į TRADICINĮ DBLS RUDENS SĄSKRYDĮ IR TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ, KURIS RUGSĖJO 6 D. VYKS NOTTINGHAME, 30 BENTINK ROAD !
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A.A. Jonas Našliūnas
Sekmadieni, birželio 22 sunkią ligą 

iškentėjęs mirė ir trečiadieni, birželio 25 
d., didelio būrio giminių, bičiulių, artimų
jų ir kolegų teisininkų iškilmingai palai
dotas Čikagos Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse visuomenininkas, spaudos bendra
darbis, advokatas, neužmirštamas Jonas 
Našliūnas.

Lietuvišką visuomeninį darbą jis pradė
jo Šiaulių gimnazijos moksleivių aušrin
inkų organizacijoje, tęsė Neo Lithuanijos 
korporacijoj, Lietuvių Tautininkų Sąjun
goj, Lietuvos fizinio lavinimo draugijoj, 
Lietuvių tautiniam .akademiniam sam
būry, Lietuvių Bendruomenėje. Rašė „Lie
tuvos aide“, „Jaunojoj kartoj“, „Ūkininko 
patarėjoj“, „Teisėje", „Teisininkų žinio
se“, „Dirvoje“, „Drauge“, „Sėjoj“ ir kitur.

Jonas Našliūnas buvo malonus ir švel
naus būdo, didelis tolerantas, gerbė kitų 
nuomones, vengė kraštutinumų, tačiau 
griežtai smerkė kitų veikėjų nelemtus pa
sireiškimus, pavyzdžiui, plytos sviedimą 
į Jaunimo centro koncertų salę. Buvo 
socialus. Turėjo daug artimų draugų ir 
mokėjo su jais bendrauti.

Jono Našliūno humaniškumas, gražios 
malonaus būdo savybės aiškiai matyti iš 
jo paties rašytų minčių 1969 m. SĖJOS 
žurnalo Nr. 4 apie skirtingos politinės 
krypties žymų veikėją Mykolą Sleževičių. 
Štai Jono Našliūno autentiški žodžiai:

„Vyresniosios kartos visuomenės veikė
jai, kurie pasireiškė kovoje prieš ruSų ca
ro valdžią 'dėl lietuvių tautos laisvės ir 
ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir 
atlikę didelius darbus nepriklausomoje 
Lietuvoje, baigia pasitraukti iš gyvenimo. 
Vienas iš tokių stambiųjų lietuvių tautos 
šulų, per anksti išsiskyręs iš gyvųjų tarpo, 
buvo advokatas Mykolas Sleževičius.

„...man teko Mykolą Sleževičių gerai 
pažinti dr suartėti su juo nuo 1934 m.,kai 
aš buvau išrinktas Lietuvos Advokatų Ta. 
rybos nariu, kurioje M. Sleževičius buvo 
vicepirmininku ir vėliau net pirmininku, 
o man tada teko būti Advokatų Tarybos 
sekretoriumi.“

„...Kai mirė prof. Leonas, einant vieną 
kartą su adv. M. Sleževičium Laivės Alė
ja, Kaune, jis prisiminė, kad jau nėra Pe
tro Leono, kurį dažnai sutikdavome gat
vėje ir kurio mums dabar taip trūksta. 
Bet kai marė adv. M. Sleževičius, mes visa 
pajutome, kad jo mums labai 'trūksta. 
Savo vaizduotėje jtį matydavau lyg gyvą, 
dinamišką, draugišką, malonų, iškilmin
gą .ir kartu 'labai labai paprastą. Nesulau
kęs senatvės, per anksti Sleževičius aplei. 
do šį pasaulį. Palaidotas buvo Kauno ka
pinėse visai netoli vartų. Kai eidavau pro 
šalį kapinių, beveik visuomet prisiminda
vau M. .Sleževičių ir negalėdavau praeiti 
pro šalį neužsukęs ir neaplankęs to ger
biamo Vetionies kapo. Ir atgydavo man 
M. Sleževičius gyvas, toks artimas ir ma
lonus. Susimąstęs ir liūdesio prislėgtas, 
kad nebėra gyvųjų tarpe brangaus žmo. 
gaus, žengdavau 'toliau savo keliu, lyg pa
likęs savo jaunystės draugo, artimo bičiu
lio kapą.

M. Sleževičius -buvo unikumas lietuvių 
tautoje. Tai buvo realus, didelės dinami
kos ir praktiškos veiklos žmogus. Tokie 

žmonės, kaip M. Sleževičius, tauto
je gimsta labai'retai, dažnai nepasikartoja 
M. Sleževičius savo asmens ypatybėmis ir 
savo buvimu praturtino Lietuvos advoka. 
turą. Tai buvo labai geras pavyzdys jau
niesiems gražaus, korelktiingo ir kultūringo 
elgesio teismo ginčuose ir darbuotėje. 
Toks buvo M. Sleževičius gyvenime ir 
teks jis man tebėra ir šiandien dar gyvas 
mano atmintyje“, rašė Jonas Našliūnas.

Kuris šiandien mūsų išeivijos viisuo- 
meninilnkų turi bent dalelę tos pakantos, 
tolerancijos pripažinimo kad' ir taria
miems savo priešininkams, kurią iš visos 
širdies puoselėjo Jonas Nalšiūnas priešin
gų politinių įsitikinimų vyresniajam ko. 
legai Mykolui Sleževičiui Nuoširdžiai pa 
gerbdami neužmirštamojo Jono Našliūno 
atminimą, ar neturėtume bent kiek dau
giau susimąstyti?

L. Š.

NAUJOS KNYGOS
„BALTIC NEWS“ VASARIO-KOVO 

NUMERIS

Tik 12 puslapių tas Tasmanijoj leidžia
masis laikraštėlis, bet tirštas. Šįkart ja ve
damajame įrašoma:

„Pastarieji įvykiai Afganistane įtikino 
net abejingiausius australus, kad rulsdš. 
koja dmperiijla plečiasi kaip vėžys. Kaip 
toks, jis nepasiryžęs ties niekuo sustoti, 
kol visas pasaulis nesusigriebs. Tačiau, 
ne Ikaiilp vėžys, rusiškasis veržimasis gali 
būti sustabdytas. Per paskutiniuosius 30 
metų pabalt'iečiai yra siūlę mums „gydy
mo“ būdą. Kaip gaila, kad mes, australai, 
apakinta godaus siekimo pasipelnyti, ne. 
norėjime klausyti. Kaip ilgai datr mes lei
sime sau prabangą taškyti sukišę į smėlį 
galvas? Atsakymas būtų’: nebegalime, nes 
pasilbiaiigė taikąs. Australija privalo veik
ti dabar ir pasinaudoti „pabaflitietišfcu re
ceptu’“ rusams be kraujo praliejimo su. 
stabdyti. Tas ,receptas“ yna paprastas: 
mes privalome užsukti visus ekonominius 
čiaupus (t. y. sustabdyti lį Rusiją visą eks
portą, boikotuoti doleriams medžioti skir
tą Maskvos olimpiadą) ir išsiųsti namo 
Visus rusų ambasadorius, prekybines mi
sijas ir kitus Kremliaus atstovus,“

O ir šiaip alpstu žinių iš Pabaltijo ir iŠ 
pabaltiečių veiklos. Štai iš N. Zelandijos 
buvo Kalėdų proga siunčiamos sveikini
mo atvirutės ’i Sov. Sąjungą politiniams 
kailiniams ir disidentams. Tasmanijoje 
sudaryta pabaltiečių sąžinės kalinių kar
toteka, kurios adresais gali pasinaudloti 
norintieji susirašinėti. Pranešama, kad 
pabaltiečiali sujudino laustrailus dėl rusų 
’ambasadorpaus Sudaitikovo, surinkę (žii. 
nių, kad jis yra buvęs NKVD karininkas. 
Reikalaiujama jį atšaukti, ir tą istoriją 
dlabar itilkirina Australijos parlamentarai. 
Spausdinamas čeko, buvusio olimpiados 
aukso medialiisto Vladmino Skutinos laiš
kas olimpiadų ruošimo organizacijos pre
zidentui lordui Killaninui, kuriame pri
menama, kas 1950 m. atsitiko su čekoslo- 
vakų ledo ritulio komanda. Jei nebuvo 
leistla (išvažiuoti į Londono olimpiadą: vi
si jos niarliai buvo suimti ir nuteisti ii. 

giems metams. Tada čekoslovakal ledo 
ritulio žaidėjai buvo ir Europos ir pasau
lio čempionai, ir Stalinas negalėjo leisti, 
kald čdkoslovakiaii nugalėtų neseniai su
kurtą rusų komandą.

,,VARPO“ NR. 16

Neseniai pasirodė Varpininkų filisterių 
draugijos leidžiamojo ir Antano Kučįio 
redaguojamo žurnalo „Varpas“ Nr. 16 už 
1978-1979 metus. Stambus — net 192 psl. 
(kaina 3 doL).

Iš stambesnių straipsnių minėtini K. 
Karvelio „Komunizmui blėstant“ J. Audė
no „Šis tas dėl būsimos laisvos Lietuvos 
valstybės“, J. Kutros „Vilniaus universi
tetas“, dr. K. Karvelio „Vinco Kudirkos 
priekaištai inteligentams“, dr. B. Motu- 
šienės „Išeivijos organizavimosi ir dife
renciacijos procesas“, B. Dundulio „Jono 
Biliūno šimtmetis“ ir A. Kučio „100 metų 
lietuvių dailės pradininkui“. Apstu eilė
raščių (tarp jų yra pora ir V. Šlaito). Mi
nimi mirusieji (K. Škirpa, M. Devenis, Z. 
Dailidka, J. Tumavičienė).

Nemaža vietos Skirta apžvalginiams 
Skyriams (spausdinamas čia ir dvi a.a. 
R. Giedraičio-Spalio parašytos recenzijos).

TĖVYNĖS SARGAS

Popiežiaus Leono XIII literatūrinio fon
do leidžiamojo ir Petro Maldeikio reda
guojamo „Tėvynės Sargo“ pasirodė 1980 
m. Nr. 1.

Jame raišo P. M. (Vlikas), K. Bartkus 
(Politika ir moralė), V. Bagdonavičius 
(Brazdžionio ištikimybė savo tautos ir 
Dievo dvasia), J. Varnas (Kad nenueitų 
į šunkelius), P. Balčiūnas (Lietuvos švie
timas istoriniuose rėmuose), P. Miškinis 
(Praeities nelaimių fone), M. Peteraitie- 
nė (Amerikos optimizmas ir demokrati
ja), P. Aiženas (Dramatiška narkotikų 
vartotojo išpažintis), P. M. (Kodėl neka- 
riavom?), spausdinamas 45 pabaltiečių 
pareiškimas dėl nepriklausomybės atsta
tymo, minimi mirusieji (M. Galdikienė, 
prel. A. V. Arminas, A. Šimaitienė, J. 
DerckU’tė-Biči’ūnienė, J. Matulionis), yra 
recenzijų apžvalgos.

„GINTARAS“ SYDNĖJAUS 
FESTIVALYJE

Kasmet birželio mėn. garsioji Shell ben
drovė ruošia didžiulius meno festivalius 
Sydnėjaus operos rūmuose.

Tame festivalyje ir šiemet dalyvavo 
Sydnėjaus tautinių šokių ’grupė „Ginta
ras“, vadovaujamas A. Saudargienės ir 
K. Kazoko.

IŠKRAUSTĖ 50 H. ŠALKAUSKO 
PAVEIKSLŲ

,.Europos Lietuvyje“ jau buvo rašyta 
apie dosnią Australijoje 'mirusio garsaus 
dailininko H. Šalkausko ' motiną Oną 
Šalkauskienę.

Dabar „Mūsų Pastogė“ rašo, kad dienos 
melu iŠ jos buto be jos žinios ir sutikimo 
buvo iškraustyta apie 50 jos sūnaus H. 
Šalkausko kūrinių.

Su lietuviui# 
pusuulyje

TURTINGA PAŠTO ŽENKLŲ PARODA

Vytauto Didžiojo 550 metų sukakties 
progia Toronto lietuvių filatelistų draugi
ja suruošė turtingą Lietuvos ir kitų šalių 
pašto ženklų ir numizmatikos parodą. 
Parodos pavadinimas: Lithpex,

Lietuviškame stende buvo išstatyta 
pašto ženklų, atviručių, vokų kolekcijos, 
lipinukai, medaliai, Lietuvos popieriniai 
pinigai ir sidabrinės monetos, rusų caro 
banknotai, 16 amžiaus Lietuvos monetos 
— dtenariai, dvidenariai, grašiai, puisgra- 
šiai, trigrašiai.

Toronto filatelistų draugija Vytauto 
Didžiojo mirties ’sukakčiai, paminėti išlei
do ir specialius vokus su dail. A. Varno 
pieštu paveikslu. Taip pat išleidlo ir spe
cialų Maskvos .boikoto ženlMą-lipinuką su 
įrašu: „Boycott 1980 Olimipics, Stop So- 
vie Aggression“.

Parodą 'aplankė daug lietuvių ir kita
taučių. Paroda atžymėta ir spaudoje.

DELEGACIJA IŠ AMERIKOS

Australijoje lankėsi 3 svečiai iš Ameri
kos solistė E. Blandytė su dainų progra
ma, kun. K. Kuzminskas su misija parink
ti įaukų „L. K. B. ’kronikoms“‘ leisti anglų 
kalba ir neseniai iš Lietuvos atvykęs R. 
Giedra, kuris papasakojo savo vargus ir 
išgyvenimus sovietinėje santvarkoje.

Vaisose lietuvių kolonijose šioji detega. 
cija iŠ Amerikos buvo šiltai sutikta ir 
gausiai apdovanota.

IŠLEIS NAUJŲ KNYGŲ

Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 
šiuo metu tari 90 narių. Jos pirmininkas 
yra A. Kezys S.J.

Šioji leidykla, tarp kitų darbų, išleido 
„Lithuanian Writers in the West",

Ji leis jau įspaudai paruoštą Br. Kviklio 
knygą „Telšių vyskupija“, baigiama ruoš
ti Vitolio Vengrio ,,Lietuvių ekslibriai“.

,,LN LOVING MEMORY OF 
LITHUANIA“

Sydnėjaus choro steigėjas verslininkas 
Pranas Sakalauskas ir jo vokietė žmona 
Marija savo lėšomis pagamino filmą ilš 
1978 m. Sydnėjaus dainų šventės, vardu 
„Iri loving memory of Lithuania".

Australijos televizijos Ethnic grupė 
esanti ’susidomėjusi tuo filmu.

NAUJA PLAUKIMO ŽVAIGŽDĖ

Lietuva įtari pasaulio rekordininkę 
plaukikę Liną Kačiušytę, o Australijoje 
plaukimo rekordus laimi 10 metų lietu
vaitė Tabita Andriūnaitė,

šiais metais New South Wales plaukimo 
varžybose 100 metrų laisvu Stilium ji at
siekė antrą geriausią rezultatą pasaulyje, 
tuo tapdama Australijos rekordininke. 
100 m. „peteliškės“ stilium ji laimėjo 
bronzos medalį.

K DAUGĖLOS MENINĖS 
FOTOGRAFIJOS

Didelio amerikiečių dėmesio susilaukė 
Daugėlos meninės fotografijos, išstatytos 
Cambridge bibliotekoje.

Ypač įdomios buvusios 1938 m. nuo
traukos — kaimiečių ciklas „Mano kaimo 
žmonės“. Išeiviams ypač įdomus fotogra
fijų olkilas „Mes Vokietijos stovyklose“.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA

Čikagos lietuvių opera savo 14-tajam 
sezonui pasirinko kantatą, primenančią 
C. Orffo kūrinį „Carmen Burrania“ ir R. 
Leoncavalo „Pajacus“.

Pirmojoje operoje dainavo G. Čapkaius- 
kienė dr kiti. Antrojoje operoje Gando 
vaidmenį turėjo atlikti Stasys Baras, bet 
jis prarado balsą. Paskubomis buvo gau
tas .amerikietis H. Theyard. Paskutinia
me spektaklyje, jau atgavęs balsą, daina
vo St. Baras.

Toks staigus dainininko H. Theyard iš
kvietimas padidino operos išlaidas. Sudė
jus viską į krūvą, pasirodo, nuostoliai 
siekė 17 tūkst. dolerių, bet operos užbai. 
gimo pabūvyje toji problema buvo iš
spręsta: svečiai per valandą suaukojo 
daugiau kaip 10 tūkst. dolerių.

Sekančiam sezonui planuojama pasiaty. 
ti italų klasiko Amilcaro Ponchieili ope
rą ,,I lituani“ (Lietuviai), kuri pirmą kar
tą buvo pastatyta 1874 m. Milane (Itali
ja).

FELIX TIMMERMANS „ADAGIO“ 
LIETUVIŲ KALBA

Mūsiškė Nidos spaustuvė ką tik at
spausdino belgo Felix Timmermans eilė, 
raiščių rinkinį „Adagio“.

Rinkinį iš flamų kalbos yra išvertusi 
Žentą Tenisonaitė, anksčiau pateikusi 
lietuviams nederlandų poezijos antologi
ją, o nederi,andų kalbą naudojiantiems — 
lietuvių poezijos. Ji šiame rinkinyje pa
teikė duomenų ir apie paltį F. Timmer
mans (1886-1947), kuris yra vienas žy
miausių flamų rašytojų, kūręs poeziją, 
romanus, noveles.

Pati vertėja ir viršelį šiam leidiniui 
yra piešusi. Leidinio mecenatas — Belgi. 
jos kultūros ministerija, garbės rėmėjas 
— Lietuvos Miškininkų draugija išeivi
joje.

Be kita ko, šis poezijos rinkinys esąs 
rašytas tada, kai rašytojas jautęs jau ar- 
tėjaničią mirtį.

VYSK. MARCINKUS YRA 
AMERIKIETIS

Popiežiui Jonui Pauliui II 'besiruošiant 
skristi į Airiją, lenkų žuimalstas T. No. 
wakowski paklausė vyšk. Marcinkų (Wia- 
domosci, 1979. XII. 23-30, Londonas), ar 
jis Metavis. Vysk. Marcinkus j'am atsakė: 
„Nesu lietuvis. Esu amerikietis. Gimiau 
Illinois valstijoje".

Toliau tas lenkų žurnalistas rašo:
„Tarytum jį būčiau ko nors netinkamo 

paklausęs. Norėjau atsakyti apie tą kelio
nę chronologiškai, neduodant pirmenybės 
įvykiams, bet dabar man knieti sušukti, 
jog žiodis „I am Polish“ (Esu lenkas“) 
atidarydavo man duris ir širdis Airijoje“.

Žemaičio atsiminimai
Kurį laiką 'buvo ramu, bet neilgai.
Nebegalėdamas brolienės puolimų ir 

riejimo pakęsti, vieną dieną slaptai išbė
gau pas seserį prašyti, kad priimtų, vis 
dar tebelaikydamas gimtąją sodybą savo 
namais. Bet kai priėjau buvusią tėvo dur
pyną, netikėtai pasijutau svetimas čia. 
Sustojau nesiryždamas. „O jei nepriims, 
kur tada eiti?“ pagalvojau. 'Betgi nebebu
vo kur Ikitur eiti. Tad, palaužęs tą sveti
mumo jiausmą, įžengiau į sesers trobą. 
Sesuo net nenustebo, kai pasiprašiau pri
imamas.

— Mes taip ir mislijome, kad tu ten 
negalėsi būti, — kalbėjo sesuo, išklausiu
si mano prašymo.

Sesers pavaišintas riebiais .kopūstais, 
bėgau į Krištapus linksmas, ’tikėdamas, 
kad pabėgau nuo našlaitiško vargo. Ta
da dlar nežinojau, kad to vargo tebuvo tik 
pradžia.

— Kur buvai išrėpliojęs? Nė prie vai
ko negalima prisišaukti. Tik ėdi darma 
duoną ir daugiau nieko, — 'Užsipuolė bro
lienė .grįžusį.

Nieko jai neatsakęs, atsisėdau prie lop
šio. Bronelė juokiasi pakirykštaudama, 
bet aš bijau prasijuokti, kad neimtų vėl 
manęs barti.

Kai vakare, grįžęs iš dvaro, įbrolis nu
ėjo į 'tvartus gyvulių šerti, nusekiau ir aš.

— Ar padėti atėjai? — paklausė jis. Aš 
■sumišau, nes visai kitu reikalui pas jį at- 
ėjiau. — Tai ką, nori išeiti? — paklausė, 
kai pasisakiau, ko atėjęs. — Vo kur išei
ni?

— Pas Veroniikę.
—Gal kiek ir geriau ’bus item. Bet naš

laičiui be mažo visur tokie patys pyragai. 
Tu benlt gali išeiti, kad’ nori, o aS nė pa
bėgti nebegaliu nuo savo vargo, — kalbė
jo brolis, kobinį vartydamas rankose, tar

Domas Burneikis

si pavydėdamas man. — Palauk! Neišeik, 
aš tave palydėsiu, — sulaikė dar mane.

Pasišėrę ’gyvulius, išėjome pažįstamais 
takais į Užkapį. Netolimas kelias, bet 
kiek minčių įpraskubėjo galvoje, kol tylė
dami pasiekėme gimtąją sodybą!

Sesers šeimą radome vakarienę beval. 
gaut. Pasodino ir mudu prie stalo. Srėbė
me abu su ’broliu gerai prabaltintą kan- 
kolynę.

— O kaip bus, švogerali, su Domės pa
viršiu? — paklausė svainis po vakarie
nės.

■Brolis tyli, parėmęs galvą ant rankų. 
Jis dabar turėjo išgyventi sunkią valan
dą. I 'tuos tris pūrus rugių jis buvo sudė
jęs šviestas -viltis, kad bent .sunkiuoju 
darbymečiu turės geros duonos, ne vilki
nės, kokią dabar valgė. Pagaliau sesuo ir 
svainis, supratę brolį, atsisakė nuo mano 
paviržio. Tada visiems pasidarė lengviau, 
ir visi pralinksmėjo.

Daugiau brolio nebemačiau, nes po po
ros savaičių susirgo piūtimi (’aštriu aklo
sios žarnos ’uždegimu) ir, tris dienas pa
sikankinęs, mirė.

Brolienė, rodos, tą patį metą su dukre
le išvyko į J. A. V.

Vėl gimtojoje sodyboje. Per tą laiką, 
kol čia negyvenau,mūsų gyvenamosios 
patalpos pasikeitė neatpažįstamai. Iš bal
dų likusi tik mano lova alkieriuje. Iš 
krosnių išimti rinkiai ir durelės. Tuščia 
ir Šalta. Vis dėlto saulė ir dabar pro lan
gus metė į vidų tiek pat spindulių, kiek 
ir anksčiau, ir saulėtomis dienomis, kad 
ir žiemą, vis dar maloniai pašildydavo. 
Dažnai išbėgdavau pasišildyti.

— Dėl ko nėjote įgyventi į mūsų trobas?
— paklausiau seserį.

— Kad Pranciškus nenorėjo. Mat, gai

lėjo rugių darže. Aš ir verkiau ir geruoju 
ir piktuoju prašiau, bet nieko nepadėjo. 
Dabar čia be saulės kažin kiek reikės trū
nyti, — išsakė savo sielvartą ji.

O buvo taip. Tėvas tą rudenį rugius pa
sėjo labai vėlai. Vos jie sudygo, nesušalu
sią žemę užvertė sniegas. Ir tą žiemą ru
giai, kurie rudenį buvo labai sužėlę, išny
ko. Išnyko dr svainio tie ’gražieji, dėl ku
rių jis atsisakė mūsų gero buto ir tėvo 
valdytos žemės. O 'tėvo sėtieji pavasarį 
sužaliavo labai gražiai. Dabar ir Jurkus 
pamatė, kad blogai padarė nepaklausęs 
žmonos.

— Nepaklausei manęs, dabar nei geros 
trobos, nei duonos neturėsime, — prie
kaištaudavo sesuo -vyrui.

— Nebijok, veins neraus, vo pondeivou 
esam nereikalingi, — atsikirsdavo vyras 
savo dažnai vartojamu priežodžiu.

Bet kartais ir prisipažindavo ’blogai pa
daręs: ,©urns buvau, Veronel, dums“.

Artėjant balandžio 23 d., kai reikėjo 
užleisti trobas naujiam gyventojui, be ga
lo liūdna buvo palikti šviesų, saulėtą ir 
mielą savo alkierių ir ’įsikurti palėpėje, 
kur virš lovos buvo aprūkęs ir voratink
lių pripiinitas šiaudinis stogas. Be to, čia 
buvo įprigriozdinte nereikalingų senų 
daiktų, pradedant senomis medinėmis 
klumpėmis ir baigiant naginių likučiais. 
Čia buvo laikomi ir rūkyti lašiniai, mėsa, 
dešros, džiovinti sūriai ir linų pluoštas. 
Gale — mažytis langelis, pro kurį įeida
vo šiek tiek šviesos. Čia lova naudojomės 
bendrai su mūsų kerša katele Gice.

Blogiausia būdavo naktį, kai prispir. 
davo reikalas išeiti į daržą, nes laipioti 
reikėjo nepatogiais laiptais — drobino, 
mis. O dar ir baimė prisidėdavo. Nepa
prastai 'bijojau numirėlių. O tik prieš 
pusmetį buvo motina mirusi. Nors ir mo
tina, bet vistiek numirėlis — bijojau...

„Lenktynės“. Vieną sekmadienį po pie
tų sesuo su vyru ir vaiku išėjo į laukius. 
Išeidama paliepė man suplauti indus. O 
diena buvo tokia graži, kad kiekvieną pa

darą traukte .traukė į pievas, iį laukus, į 
saulę. Tad tokio amžiaus vyrui, kaip 'aš, 
pasilikti ir dirbti kambary ir dar telkia
me, į kurį niekada saulės ’spindulėlis ne
užklysta, buvo tikrai sunkiu. Juo labiau, 
kad visi išėjo ir ten tarp javų vaikštinė
ja, rankom varpas smaukydami.

Indus sudėjau i katilą ir jau ruošiausi 
plauti. Dar nebuvau pradėjęs, kai sušvil
pė draugas, Jakavičiaus Adukas.

— Suplausiu! sugrįžęs, — pasižadėjau 
sau ir išbėgau pas draugą. Adukas betu
rįs ir tėvo seną klumpę be kulnies ir siū
lė eiti sui juo nuo Kapalių kalvos pačiuož. 
ti. Kas galėjo atsispirti šiai pagundai to
kią gražią dieną! Nuėję iš eilės sėdome 
ant kfliumpio ir leidomės žemyn, net vėjas 
pro ausis švilpė. Taip mes vėju čiuožėme 
žemyn, o iš pakalnės klumpiu nešini įlipo
me į kalvą sušilę, linksmi ir laimingi. Ži
noma, apie laiką negalvojome. Matėme 
tik tą klumpį ir tegirdėjome vėjo švilpi
mą.

— Rupūže! Ar teta tu tap Statkus plau
ni?! — išgirdau už nugaros piktą svainio 
balsą, lipdamas I kalną.

Atsisukęs pamačiau virš savęs rauplė
tą ir pykčio i®krei|ptą jo veidą, o jo deši
nėje rankoje brizgilą su žemyn nuleistais 
geležiniais žąslais. Iš karto nesupratau, 
koks pavojus man gresia, tad ir nebėgau. 
O ir pabėgęs būčiau savo 'atsiėmęs, grįžęs 
į namus. Be to, aš ir netikėjau, kad jis 
gali mane mušti. Juk jis toks buvo geras 
man, kol tėvai buvo gyvi. Net ir nuo už
sitarnauto motinos diržiuko dažnai mane 
išgelbėdavo, dar net ant 'kelių pasisodin
davo, kad ji negalėtų apšaudyti. Bet taip 
■gerai apie jį begalvodamas, gavau vieną 
po kito tris smūgius per pakinklius ir 
strėnas. Tada pasinaudojau kojomis, kad 
jos išneštų mane iŠ pavojaus. Bet, gavu
sio® keletą tokių taiklių smūgių, jos atsi
sakė greitai1 'bėgti. O svainis vis kirto 
smūgį po smūgio, vis pritardamas sau: 
„Rupūže, aš tau parodysiu lakstyti po ga. 
nykias. Žinosi, kap už douną uždirbti!“

Šitaip mudu belenktyniaudami šiaip 

taip pri'sirėmė iki lipynės iŠ laidaro į 
kiemą. Čia turėjau prisipažinti lenktynes 
visiškai pralaimėjęs, nes per lipynę pats 
nebepajėgiau savęs perkelti. Kiemo pusė
je prie lipynės stovėjo Jurkus Gauruota
sis iš Užvėdarės sodybos, svainio brolis 
iš motinas pusės (motinos mergautinis). 
,,Ar ir tas dar pradės?“ pagalvojau, pa
matęs Gauruotąjį. O svainis, pagriebęs 
už pažastų, pertnetė mane per lipynę į 
kiemą. Taip ir atsistojau ant visų ketu, 
rių kieme. Jurkus Gauruotasis, matyt, 
kažką sakė svainiui, nes šis piktai šūkte
lėjo: „Nepadvės, nebijok!“

Troboj ’sesuo jau ’bebaigianti plauti in- 
dūSį dėl kurių turėjau dalyvauti tokiose 
skaudžiose lenktynėse.

Nieko nesakęs ir nelaukęs, kol man ką 
sakys, vargais negalais užlipau į savo 
šiaudinę palėpę ir atsiguliau kniūpsčias 
lovoje.

— Kas yra? — palipusi po valandėlės, 
klausia sesuo.

— Pranciškus kojas pamuše!
— Parodyk!
— Kad negaliu pajudėti.
— Atsek nors kelnes, aš noriu paveizė

ti.
Sesuo, nusmaukusi kelnes, pasižiūrėjo 

ir aiktelėjo, bet nieko nesakė. Jai nuli
pus, išgirdau trankų jos pasikalbėjimą 
su vyru.

Vakare sesuo atnešė sviestu apteptos 
duonos riekę. Naktį prireikė eiti į daržą. 
Lipu žemyn beveik vienomis rankomis 
laikydamasis. Užlipti dar sunkiau. Ta. 
čiau po to priverstinio judėjimo pasida
rė geriau.

— Domale, pagulėk šiandien., neik nie
kur. Nudirbsime tuos darbus, — palipė- 
jęs tėviškai kalba svainis kitą rytą.

Po tos svainio kalbos pasidarė gera, ir 
vakar užgulęs pyktis jam dingo kaip ne
buvęs.

Tokios buvo pirmos ir paskutinės lenk
tynės šioje sodybije.

(bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Ne, šiandien aš nenoriu rašyti apie kro
kodilą — jas žiaurus, iš pažiūros šlykštus, 
primena daugiau kažkokią velnio pabai
są, negu Dievo sutvertą gyvulį. Ne. Šian. 
dien ,kad ir dar kartą pagalvojęs, tikrai 
apsisprendžiau apie krokodilą nerašyti. 
Aš net netikiu, kad krokodilas yra Dievo 
kūrinys. Nojaus arkoje jo tikrai nebuvo.

Šiandien aš rašysiu apie hipopotamą 
(lietuviškai — apie upinį arklį). Jis yra 
vienas dar iš tų likusių pasaulio milžinų, 
kaip drambliai, banginiai lir kiti lį juos pa 
našūs. Hipopotamas veikiau panašus į 
banginį — jis plėšrus tik vandens tamso
je, (kai žmogus jo nemato. O vandenyje 
pasisotinęs, jis išneria; Išnėręs jis pa
tenkintas blykčioja savo mažytėmis aky
tėmis ir, atrodo, net simpatiškai nusišyp. 
so. Minutei ar dviems praėjus, pradeda 
žiotis, atverti savo milžiniškus beveik 
keturkampius nasrus. Tik tuomet jis virs
ta 'tikra pabaisa. Kas įsidrąsintų pažiūrė-
ti į jo gerklę, tokią pat milžinišką, kaip 
jis pats, tamsią ir bedugnę, .tam atrody
tų Jkad šoje gerkėje sutilptų ne tik upės 
vandenys, bet taip pat ir krantai ir ant 
tų krantų augantieji miškai. Jeigu jis tik 
vėl užsičiauptų, tavęs, žmogeli ,nė sauso 
pėdsako neliktų. Tikrai būtų baisu tokiu 
metu atsidurti hipopotamo gerklėje, ne
paisant jo šypsenos ar tų nuolat blykčio. 
j ančių patrauklių akučių.

Bet hipopotamas tuojau neužsičiaupia. 
Jis kažko laukia, štai viena po kitos atle
kia mažos ir didesnės paukštytės. Tai hi
popotamo satdlitės. Jos sutupia jo nasruo. 
se ir pradeda, mielas skaitytojau, nepati
kėsi, valyti ir galąsti jo dantis, čiulbėda. 
mos ir šokinėdamos nuo vieno prie kito. 
Savo mažų sateličių darbu .patenkintas, 
hipopotamas net kvatoja iš džiaugsmo; 
bekvatojant jo milžiniško pilvo judesiai 
taško upės vandenį į visas puses.

Štai dantų valymas ir galandimas baig
tas. Satelitinėms paukštelėms duotas 
ženklas pasišalinti. Milžiniški nasrai pra
deda pamažu užsidaryti, ir hipopotamas 
neriasi į upės vandenį naujo grobio.

Tekių hipopotamų visuomet buvo ir 
yra. Vieną tokį mes visi gerai pažįstame, 
kuriam dantų valytojų bei jų galąstojų 
niekuomet nestigo, o jo grobiai sekė vie
nas po kito — Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija, o kiek 
vėliau Angola, Jemenas, Vietnamas, Etio
pija... ir pagaliau Afganistanas. Dabar 
supranti, mielas skaitytojau, kodėl aš ra. 
šau apie hipopotamą.

Po Afganistano hipopotamo nasrai kaž
kaip ir kažkodėl staiga nebeužsičiaupia. 
Todėl mums, vakariečiams, esantiems ar
čiausiai prie šių ištemptų nasrų, darosi 
lyg nejauku, o kai kuriem, bailesniem, 
jau net atrodo, kad juk jau sėdi šitoje 
baisioje hipopotamo gerklėje, pasiruošu
sioje jus bet kuriuo metu praryti.

Šitai kokia biauri šiuo metu vakarų pa
dėtis esamųjų politinių įvykių sandaroje.

«**
Šiuo metu dar niekas nežino, ar Krem. 

liūs, šis aptariamasis hipopotamas, atvė
ręs savo kraujuotus nasrus, klastingai 
lauks vėl kiurio nors ateinančio dantų va
lytojo su galąstuvais (tuo tarpu nesvar
bu, kieno vardu jis beateitų, ar detantės, 
artik koegzistencijos, ar nuoširdaus drau
giškumo įamžinimo, ar tik kelių žibalo 
statinių vardu...). O gal šį kartą bus ki. 
taip — Kremlius, visai niekam nelauktai, 
staiga užčiaups nasrus ir prarys naują 
grobį?!

Tuo metu, kai panikos apimti vakarie
čiai laksto ir (blaškosi, ruošia konferenci
jas, priekaištauja vieni kitiems, ieško vy
riausio kaltininko, Kremlius nasrų neju
dina ir nesijaudina. Jis jaučiasi padėties 
viešpačiu ir neslėpdamas sako taip, net 
viešai pašiepdamas J. A. Valstybes.

Štai, vos Afganistaną okupavus, nei 
pats Gromyka, nei jo pavaldiniai — am. 
basadoriai niekur užsienyje neparodė nė 
trupučio kaltės ar sąžinės graužimo ar 
bet kurio atsiprašymo jausmo, ko taip 
laukė, tikėjosi ir norėjo vakarų valstybių 
vyrai.

Priešingai. Kalbėdamas Prancūzijos te
levizijoj, Gromyka net nepaminėjo Af
ganistano, o prezidento paklaustas dėl 
galimybių Afganistano sritį neutralizuo
ti ir rusų kariuomenę visiškai atitraukti, 
Gromyka, pažvelgęs su panieka į Pran
cūzijos prezidentą, su pašaipa atsakė: Tai 
iš viso nėra Vakarų Europos reikalas!..

O štai 'Sovietų ambasadorius Červenen. 
ka atvirumu ir įžūlumu viešoje kalboje 
net pralenkė savo viršininką Gromyką. 
Jis pasakė: ,.Drauginga valstybė, kokia 
neabejotinai yra Sovietų Sąjunga, turi 
teisę pasirinkti sau draugus visame pa
saulyje, kokius ir kuriuos ji nori. Jeigu 
šiems naujiems Sovietų pasirinktiems 
draugams tenka kovoti su kontrrevoliu-
cionieriais savame krašte, tai Sąjungos 
tiesioginė pareiga yra padėti draugui bet 
kuriomis priemonėmis. Sąjunga pabrėžti
nai pareiškia, kad ji turi lygiai tokias pat 
teises, ka'p ir J. A. Valstybės, dalyvauti 
bet kurių klausimų sprendime pasaulyje. 
Pavyzdžiui, jeigu J. A. Valstybės mėgintų 
Persijos įlanką padaryti savo įtakos zona, 
tai jos labai apsiriktų, nesitikėdamos pa. 
sipriešinimo. Iš viso labai gaila, kad

J. A. Valstybės vis dar bergždžiai eikvoja 
jėgas savo prarastai galybei grąžinti ir 
dar nesupranta, kad žmonijos istorijos 
raida negali būti nei pakeista, nei sustab
dyta.

Štai va — trumpa ir aišku. Pagal Čer- 
venenką, tik Kremlius težino busimąją 
žmonijos istorijos raidą. Todėl, ką Są
junga bedarytų, kaip beapsispręstų 
veikti politinių pasaulio įvykių sąrango
je, Sovietų Sąjunga visuomet teisi. Pa
gal šitokį Kremliaus nusistatymą Afga
nistano pagrobimas kaip tik ir buvo toks, 
kuris 'buvo būtinas žmonijos progreso 
raidai paskatinti. Jis įvyko, jis yna baig
tas, daugiau apie tai kalbėti nėra reika. 
lo.

„Prašau sekantį!., kažkas sušuko iš hi
popotamo kabineto.

**•
Tokiai pažiūrai Kremliuje vis labiau 

įsikūnijant ir praktiškai įsigalint (teore
tiškai ji smulkiai ir plačiai išdėstyta Le
nino ralštų tomuose prieš daugiau kaip 
60 metų), kiek nuošaliai stovinčiam ir 
blaiviai galvojančiam turėtų atrodyti, 
kad veržtis pro Kremliaus vartus, mal
dauti ir laukti pokalbių su Kremliaus 
valdovais su viltimi įtikinti juos kitaip, 
kaip būtų geriau vakarams, atrodo tiek 
pat bergždžia ir neišmintinga, kaip verž
tis į Vatikaną su tikslu ir viltimi įtikin
ti popiežių, kad Dievo nėra, Jis kažkur 
staiga dingo... Jeigu taip, tai kam tuo
met reikalingas Vatikanas, kam reika
lingas Kremlius ir jo politbiuras?

Ir vis dėlto nuostabu: Kremliaus lau
kiamajame niekuomet netrūko ir ne
trūksta laukiančių, kad ir po Afganista
no įvykių, štai D. Britanijos užsienio 
reikalų ministeris, po jo Prancūzijos 
prezidentas, o kiek vėliau Vakarų Vokie
tijos kancleris — visi jie lankėsi pas 
Kremliaus valdovus, norėdami įtikinti 
juos, kaid rusų kariuomenė Afganistane 
visai nereikalinga ir kad tolesni pasikal
bėjimai dėl draugiškų santykių tarp Va
karų ir Sovietų Sąjungos yna būtini.

Pirmuoju, Afganistano, klausimu 
Kremlius pasakė visiems trumpai ,,niet“ 
(ne); antruoju gi „možno podumat“ (apie 
tai galima dar pagalvoti).

Hipopotamo nasrai lieka, kaip ir buvę, 
plačiai atviri.

•••
Trumpai tariant, Sovietų Sąjungos lai

kysena ir toliau lieka arogantiška; vaka. 
rų gi padėtis bejėgiška ir trūkstant! rei
kiamo susivokimo bet kuriam prasmin
gam veiksmui.

Nuo laibai senų laikų, prisimenant kad 
:ir Jaltą, visi vakarų norai kalbėtis su So
vietų Sąjunga jų draugiškiems santykiams 
ir pasaulio politinei padėčiai pagerinti 
baigdavosi vakarų susilpnėjimu ir Sovie
tų imperijos vis įžūlesniu įsigalėjimu. Abu 
pasaulinius karus Vakarų sąjungininkai 
laimėjo, bet po jų sekusias visas konfe. 
rencijas pralaimėjo. Jas pralaimėjo be 
reikalo, įtik nesusivokę pasaulio įvykių 
raidoje, pasimetę joje. Kai jau buvo per 
vėlu suprasti ir susigriebti, kilo dar mū
sų atmintyje antrasis pasaulinis karas, o 
dabar dėl tos pačios priežasties neišven
giamai kyla pavojus trečiajam.

(Po antrojo pasaulinio karo visose pa
saulinės reikšmės konferencijose vyriau
sias pralaimėtojas buvo J.A. Valstybės, 
tuo pačiu į pralaimėjimus įtraukdamos ir 
mus, sumenkėjusius europiečius. (Kuo na
bagė Europa, Jaltos konerencijoje Ameri
kos padalyta į rytus ir vakarus, gali šian
dien daug sverti tarptautinėje politikoje?!.. 
Ašaros!). O kai Amerika viena, išdidi ir 
pasipūtusi pasauliui vadovaujanti galybė, 
stojo prieš mažąjį nereikšmingą Vietna
mą, tai pralaimėjo viską, ką tik galėjo — 
karius, tankus, bombonešius, garbę, šlovę: 
išnešė tik gyvųjų kulnus ir mirusiųjų 
kryžius.

Po to visi suprato ištikusios katastrofos 
dydį ir reikšmę. Buvo desperatiškai ieš
koma Mesijo-Išganytojo. Atsirado nuolat 
svyruojantis, neapsisprendęs tuomet dar 
niekam nežinomas Jimmy Carter. Ameri
kos vardui veikiau pakenkęs, vakarų pa
saulį, kuriam vadovauti skirtas, veikiau s~ 
darkęs, beveik nugramzdinęs, jis vėl kan
didatuoja į Amerikos ir pasaulio Mesijo- 
Išganytojo vietą, (Tiesa, šalia jo kandida
tavo vienas, kuris gyrėsi sugebąs bėgti ne
pailsdamas tris kilometrus, net į kalną; 
kitas, kuris vis dar stipriai tebekandida- 
tuoja, buvo žinoma Holywoodo ne tiek 
žvaigždė, kiek žvaigždelė, ilgus metus gy
veno garsiame Sunset (Saulėlydžio) bul
vare; ten begyvendamas, jis pats, žinoma, 
susilaukė saulėlydžio ir todėl viename rin-
kimų mitinge gelėjo tik tiek pasigirta, kad 
'bevažinėdamas truputį pavargęs ir jau 
atėjo laikas grįžti namo marškinių pa
keisti).

Štai tokie yra kandidatuojantieji į JA 
Valstybių prezidentus, kuriems bus skirta 
valdyti turtingiausią tautą pasaulyje ir 
vadovauti pasaulio gerovės reikalams. 
Daugiau kaip 200 mil. turinti JA Valsty
bių tauta geresnio nerado.

Skaitytoju fai&kai
ANNABERGAS IR DAR ŠIS (TAS

.Senoji Annabergo pilis ir jos savotiškas 
šeimininkas pastorius J. Urdzė vis dau
giau susilaukia dėmesio mūsų spaudos ko
respondentų.

Annaberge, kaip jau žinoma, vyksta 
daugybė suvažiavimų, koncertuoja iškil
mingoje pilies menėje žinomi vokiečių 
muzikai bei Bacho ir Mozarto styginiai 
orkestrai. Pastoriaus Urdzės užrašų kny
gutėje pilna užsakymų įvairių organizaci
jų suvažiavimams. Susirenkame ten ir 
mes, lietuviai, kiekviena grupė pagal sa
vo interesus. Viename šeimyninio pobū
džio suvažiavime „E. L“, korespondentas 
pasigedo „aukšto lygio diskusijų“, siūlo 
ateityje sudaryti simpoziumą iš kompete- 
tingų asmenų (o gal turėčiau rašyti opo
nentų?).

Aukšto lygio parengimų, kur galima 
pasigėrėti mūsų lietuviškosios inteligenti
jos iškilimu ir gražbylyste, turime gimna
zijoj, o svarbiausių renginių, vienąkart 
per metus, studijų savaitę (su sąlyga, 
žinoma, kad neslankiotų paskaitų metu 
pasieniais ir nesiskųstų, jog per sunkios 
temos). O lietuviškų šeimų poilsio dieno
se (taip buvo pažymėta kvietimuose) juk 
nėra ko gudrauti ieškant „aukšto lygio“.

Gerb. Krivickas, gimnazijos mokytojas, 
įdomiai pašnekėjo apie lietuvę moterį 
istorijoje, jos sunkų kelią siekant mokslo 
ir dabartinei lietuvei moteriai palankias 
sąlygas lį aukštą išsimokslinimą-.

Ponia Loewe pastebėjo, jog nepaisant 
vargingų lietuviškų švietimo sąlygų kūri
mosi laikotarpiu, vis dėlto buvo šis ta nu
veikta, ir turime ne vieną šviesios lietu
vės vardą.

Kai į šitą Loewe pastabą niekas nerea
gavo, nepasisakė, diskusijos nukrypo į 
pokalbį apie moters mokslininkės padėtį 
'visuomenėje ir šeimoje. Būtų labai trum
paregiška manyti, kad tuo norėta vyro 
autoritetą kaip nors nužeminti ar net 
šlmeižti, kaip „EL“ korespondentas kla-d 
tvirtino.

Vakare ponia Lepa įdomiai paskaitė 
savo referatą apie savarankiškumą šeimo
je. Tema buvo labai įdomi, tik gaila, kad 
prelegentė -jos toliau neišvystė. Kaip vė
liau teko girdėti, jai trūko laiko pasiruoš
ti ir ji davė tik svarbiausių problemų ir 
jų faktorių santrauką.

Pilies šeimininko paruošta atmosfera 
prie besikūrenančio židinio ir draugystės 
vyno davė pajusti nuostabiai šeimynišką 
nuotaiką, ko mūsų subuvimuose labai stin
ga. Kaip pastorius Urdzė išsireiškė, mūsų 
esame belikę vos saujelė, tad neapleiskime 
vienas kito. Annabergas tesuburia mus ir 
palaiko kaip vieną šeimą. Imkime mumis 
ištiestą ranką ir nesijausime vieniši.

Į pastoriaus Urdzės iškeltą mistišką šei
mos bei vyro ir moters tarpusavio pasi
tikėjimo problemą, kuris ėjo kaip įvadas 
į diskusijas, teliko tik nuoširdžiai ir at
virai (kas norėjo) tuo klausimu pasisa
kyti.

Kartais pasiskaitau ir pagyvenu didžių
jų žmonių išmone, štai ką rašė savo die
noraštyje popiežius Jonas XXIII: „...kuo 
labiau aš senstu, tuo aiškiau matau didy
bę ir patrauklų grožį minties žodžio ir 
elgesio paprastume“. O rabis ZuSya, radęs 
tikrąjį kelią į paprastumą (o per tai, ma
nau, ir į žmonių širdis) yra pasisakęs: 
“■Prie amžinybės vartų manęs niekas ne
paklaus, kodėl aš nesu Mozė. Ten manęs 
klaus: .Kodėl .nebuvai ZUSYA?“ 
Tuo kėliu, manau, Anmabergą veda pasto
rius J. Urdzė.

B. S.

ATOSTOGOS LIETUVIŲ SODYBOJE

Labai daug laiškų pasirodė ,,E. Lietu, 
vyije“ -apie Sodybą. Vieni gėrėjosi -ir prie
šinosi norui ją .parduoti, kiti reikalavo 
parduoti čir kitą pirkti vidurinėje Anglijo
je.

Mes, paskaičiusios ,,E. Lietuvyje“ tų 
lališkų, nutarėme: reikėtų tauvažliiuoti 
benlt savaitei paatostogauti ir pačioms įsi-

Šioje vietoje kažkaip sunku susilaikyti 
neprisiminus, kaip dr. H. Kissinger savo 
prisiminimuose mėgina pavaizduoti anuo, 
metinį Prancūzijos prezidentą De Gaul- 
le‘į, kaip pasaulinio masto valstybės vy
rą. Jis, tarp (kita ko, rašo maždaug taip. 
Jeigu De Gaulle'is kurioj nors konferen
cijos salėje atsistodavo prie kurio nors 
lango, tai visuomet atrody. 
davo, kad viso kambario grindys ir visi 
Ikonlferencįjlos dalyviai pradėdavo svirti 
jo pusėn, (žinoma, dr. H. Kissingeris čia 
turėjo galvoje ne De Gaulle'io aukštį ar 
jo fizinį -svorį, bet jo valstybinės išmin
ties, jo protavimo jėgos svorį).

Štai jau daugiau kaip šimtas metų JA 
Valstybės panašaus prezidento sau nesu
randą ir neatrodo, kad ras. štai’ kodėl hipo 
potamas laiko savo nasrus vis dar neuž- 
čiauptus. štai kodėl vakarų Europa pra
deda nervingai gyventi -baimėje. Kur da. 
bar išners hipopotamas: ar prie Tailando 
krantų, ar Arabų jūroje, ar drums Persi
jos įlankos vandenis?

Iki pasimatymo čia anba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

tilldnti, ar iš .tikrųjų ten taip bloga, kaip 
kai kas rašo ar pasakoja apie ją.

štai ir -atvažiavome. Vos tik įėjome pro 
duris, mus pasitiko Bernadeta- ir Justas 
Snabaiičiai ir parodė kambarį, kuriame 
nakvosime. Po to, kaip ir visi atostogau. 
tojai, pasikalbėjome su seneliais ir ap. 
skritai su visais, kurie tą savaitę ten bu
vo.

Kas imius ypač nustebino, tai kad Sna- 
bai'tienė, kai tik turėdavo kiek laiko, savo 
mašina pavažinėdavo mus po miestelius 
ir apylinkes, -aprodydama viską ,ko anks
čiau nebuvome matę.

Kai dėl Sodybos maisto, tai reikia pasa
kyti, kad jis labai geras!

Mano, Viktorijos Puidokienės, kaip .tik 
tuomet buvo gimimo diena-, dr štai kitą 
dieną mudvi buvome užprašytos į žuvų 
'balių. Pasirodo ,balius buvo ruoštas spe. 
cialiai mano gimimo dienos proga. Čia 
man net ašarą išspaudė, kad B. ir J. Sna- 
baičiai /taip pagerbė mane.

Todėl mes laibai dėkojame B. ir J. Sna- 
batolams už tokį .gražų ir malonų priėmi
mą, o /taip pait ir tam gražiam būreliui ,su 
kuriuo maloniai praleidome laiką, — vi
siems lietuviškas ačiū.

V. Puidokienė
M. Vikanienė

LIETUVOJE
LIETUVOS MEDŽIAI

Biologijos mokslo kandidatai broliai 
Algirdas ir Mindaugas Navasaičiai pa
rašė knygą ,,Lietuvos medžiai“. Knygoje 
yra daug 'iliustracijų.

KUN. E. ROGA LANKO SIBIRO 
TREMTINIUS

Pasaulio liuteronų informacijoje rašo
ma, kad lietuvis evangelikas kunigas E. 
Roga, kilęs iš Klaipėdos, važinėja į Sibi
rą aptarnauti ten išsisklaidžiusių vokiečių 
tremtinių.

Ten esą tūkstančiai vokiečių. Ten nuva
žiuoja ir latvių kunigas Kalninš iš Rygos.

GERAS ŠAULYS

Vilnietis Vladas Turla kulkinio šaudy
mo 'turnyre Mytiščiuose iš 25 m nuotolio 
greitaišaudla į siluetus išmušė 599 taškus. 
Tuo rezultatu V. Turla pakartojo pasaulio 
rekordą.

LINKĖJIMAS, KURIS TŪRĖTŲ DUOTI 
GERĄ DERLIŲ

Kaimo -gyventojai, kaip matyti iš Lie
tuvos spaudos, birželio mėnesį smarkiai 
šienavo. Tai esąs „Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje 40-asis derlius“, „kova už 
tai, kad žemdirbio prakaitu gausiai ap
laistyti kolūkių ir tarybinių ūkių laukai 
būtų kaip niekad 'dosnūs“,

MOKSLEIVIAI NORĖTŲ DIRBTI SU 
TĖVAIS

Šią vasarą Lietuvos tarybiniuose ūkiuo
se įdirba 52.350 moksleivių. Pernai moks
leiviai atliko darbų už 9,5 milijonų rub
lių.

Bet štai Panevėžio rajono Krekenavos 
vidurinės mokyklos mokytojas V. Stepona
vičius, reikšdamas daugelio moksleivių 
tėvų norą, sako, kad ar iš viso gera įjung
ti žemdirbių vaikus į tokias darbo-poilsio 
stovyklas. Sako, „ne vienas prašosi: iiš- 
leiskite namo. Mama plūkasi ir kolūky
je, ir savuos daržuos, reikia Šieną džio
vinti, ganykla toli. Rudenį, žiemą tėvai 
vieni visus darbius dirba, ir dabar negali
ma padėti“.

Vadovai, kaip rašo „Valstiečių laikraš
tis“, neturi teisės išleisti. Bet, jų nuomo
ne, būtų daug geriau, jei vaikai dirbtų 
kantu su tėvais.

Žemės ūkio ministro pavaduotojas V. 
Sankauskas atsakė, kad darbe reikia lai
kytis saugumo ir pavojingų darbų taisyk
lių, o siu moksleivių grupe būna vadovas, 
globėjas.

BALTARUSIŲ PARODA PARYŽIUJE

50 baltarusių dailininkų iš Gardino, 
kaip rašo „Literatūra ir menat“, Pane
vėžyje pirmą kartą parodė savo darbus.

Gardinas, kaip istorija liudija, nuo 
amžių buvo senas žymus istorinis Lietuvos 
miestas. Jis šliejasi prie Nemuno 514-515 
km nuo jo žočių. Tikros žinios apie jį sie
kia 1240 metus.

1'920 m. Maskvos sutartimi Gardinas 
buvo pripažintas Lietuvai. 1920. IX. 26 
užėmė jį lenkai. Sovietų vyriausybė Mas
kvoje 1944 m. Gardiną atidavė Baltarusių 
respublikai.,

AKMENINĖS SKULPTŪROS

Molėtų rajone tris savaites vyko akme
niu dirbančių skulptorių seminaras. Toks 
seminaras buvo pirmas ne tik Lietuvoje, 
ibeit ir Sov. Sąjungoje, ka.ip rašo „Litera, 
tūra ir menas“. Jame dalyvavo 7 akmens 
kalikai-meistrai vietinio skulptoriaus A. 

Smilingio dirbtuvėje. Medžiagos-akmenų, 
sako, kaiip prisėti, pilni laukai. Per didelį 
vargą buvo gauti įrankiai,.

Iš viso buvo sukurta 14 darbų.

,,KELIONĖ Į TILŽĘ“ OPERA

Vilniaus operos ir baleto teatre įvyko 
naujos lietuviškos operos „Kelionė į Til
žę“ premjera. Opera pastatyta pagal H. 
Sudermano to paties pavadinimo novelę.

Operos autorius — kompozitorius E. 
Balsys.

DU IRKLUOTOJAI IŠ LIETUVOS

Sov. Sąjungos aštuonvietės valties 
irkluotojų rinktinėje olimpiadoje varžysis 
ir du irkluotojai iš Lietuvos: J. Norman
tas ir J. Pindkus.

AKADEMIKAI LIETUVOS 
SUSOVIETINIMO SUKAKČIAI

Vilniuje Mokslų 'akademija buvo sušau
kus:' iškilmingą susirinkimą, į kurį suėjo 
ir partijos ir valdžios viršūnės. Susirin. 
kiimas buvo skirtas paminėti Lietuvos 
okupacijos 40 m. sukakčiai, dėl to ir pa
skaitų temos buvo susijusios su tuo įvykiu

Partijos sekretoriaus L. Šepečio pa. 
skaitą buvo „Mokslo vaidmuo formuojant 
ir ugdant tarybinį žmogų“; akademiko J. 
Jurginio — „Istorinio vystymosi raida, 
lėmusi tarybinės santvarkos atkūrimą 
Lietuvoje“, akad. K. Meškausko — ,,Eko- 
■neoniniai ir socialiniai pasiekimai Tarybų 
Lietuvoje“, akaid. K. Korsako — „Litua
nistikos suklestėjimas tarybinės santvar
kos metais“, akad. P. Brazdžiūno — „Fi
zikos mokslo raida Tarybų Lietuvoje“.

TŪKSTANTASIS INŽINIERIUS 
PANEVĖŽYJE

Panevėžyje yra Kauno politechnikos in. 
statuto vakarinis fakultetas, kurį dabar 
baigė čir inžinieriaus diplomą gavo tūks
tantasis (klausytojas.

šiemet tą fakultetą baigia 85 diplomuo
ti inžinieriai.

RUOŠIAMASI GRŪDAMS PRIIMTI

Busimajam derliui priimti Lietuvoje, 
kaip rašoma „Valstiečių laikraštyje“, jiau 
paruošta daugiu kaip 820.000 tonų talpos 
saugyklų, 108 grūdų valymo mašinos, 107 
automobiliniai krautuvai, 92 automobili
nės svarstyklės, daugiau kaip 50 grūdų 
džiovyklų.

Dar šiemet Klaipėdos ir Panevėžio grū
dų produktų kombinatuose pradės veik
ti naujos galingos džiovyklos ir kiti įren
gimai.

KĄ TIE MOKSLEIVIAI DARO?

,,Valstiečių laikraščio“ pranešilmlafis, 
devyniuose Joniškio rajono ūkiuose -yra 
moksleivių darbo čir poilsio stovyklos, ku
riose dirba daugiau kaip 500 jaunuolių.

Jie renka nuo laukų akmenis, ravi pa
sėlius ir dirba kitokius darbus, o laisva, 
laikiu, sako, organizuoja konkursus, poil
sio vakarus, sportines varžybas, išvykas.

Rietavo vidurinės mokyklos moksleiviai 
talkininkauja trimis kolūkiams — renka 
akmenis, ravi burokus, morkas, padeda 
šienaujantiems.

ŠAKIEČIAI PAGERBIA SAVO 
ŽYMIUOSIUS

šakiečiai, kaip rašoma „Literatūroje ir 
mene“, jau penkti metai ka'p surengia 
kalbos ir literatūros dieną, kuriai vado
vauja lituanistas J. Augustaitis.

Šitokios dienos proga prieš keletą metų 
Kubilėlių kaime buvo atidengtas pamink
linis akmuo J. Jablonskiui, Lauikiniškės 
kaime — poetui V. Valaičiui, praeitais 
metais Rygiškiuose atidengta memoriali
nė lenta rašytojui A. Tatarei.

šventės dalyviai kasmet aplanko Rygiš. 
kituose J. Jablonskio memorialinę sodybą. 
Šįkart ten apie tą įžymųjį kalbininką at
siminimais pasidalijo archilt. V. Lands
bergis-Žemkalnis, muzikologas J. Gaudri
mais, J. Jablonskio duktė Julija ir kiti.

LIETUVOS KLAUSIMAS PRANCŪZŲ 
SPAUDOJE

Pastaruoju metu prancūzų spaudoje pa
gausėjo straipsnių apie Lietuvą. Pagrin
dinis jų informacijos šautinis yra ELTOS 
biuletenis prancūzų kalba.

Žurnalas La Documentation Cathoiique 
(Katalikiškoji dokumentacija, Nr. 1780, 
1980 m. vasario 17 d.) iš ELTOS (Nr. 44, 
1979 m. gruodžio mėn.) ištisai persispaus
dino Tikinčiųjų Teisėmis Giiiniti Katalikų 
Komiteto Dokumentą Nr. 5 apate religines 
organizacijas varžančius nuostatus Lietu
voje. Tų pačių 'potvarkių ištraukiąs skel
bia Magištere-Informartioln (Nr. 214, 1980 
m. vasario 1 d..), pavadinimu „Katalikiš
koji Lietuva ginasi“. Laikraštyje Caita. 
combes (Nr. 101, 1980 m. vasaris) iš EL
TOS Nr. 44 ištisai perspausdintais TTGK 
Komiteto Dokumentas Nr. 12, kuriuo krei
piamasi į Jungtines Tautas ryšium su 
Vaiko Teisių pažeidimais Lietuvoje. Lie
tuvos katalikai, pogrindžio spauda ir Ter
lecko areštas minimi straipsniuose „Ti. 
kinrtieji Sovietų Sąjungoje: degantis vul
kanas“, pasirodžiusiuose Le Courrier Sa
voyard (1980 m. sausio 29 d.), Croix du 
Midi (sausio 27 d.) ir La Croix (sausio 31 
d.). ELTOS biuletenio medžiaga pastoviai 
naudojasi žurnalas L‘Est European.

(ELTA)
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Kronika
PLB PIRMININKAS LANKYSIS 

EUROPOJE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir

mininkas inž. Vytautas Kamantas su žmo
na Aldona rugpjūčio mėnesį (keliaus i 
Prancūziją, Italiją, Vokietiją, Austriją ir 
Angliją. Rugpjūčio 2-5 dienomis aplankys 
Prancūzijos LB pirmininką kun. J. Petro
šių Paryžiuje. Rugpjūčio 5-8 dienomis bus 
Ramoje, kur numatyti pasimatymai Su 
Lietuvos Diplomatijos Šefu min. St. Lo
zoraičiu, Lietuvos Atstovu prie Šv. Sosto 
St. Lozoraičiu, Jr., Italijos LB pirmininku 
prel. V. Mincevičiumi, Vatikano radijo 
vedėju kun. dr. V. Kazlausku, ir kitais. 
Rugpjūčio 8-9 dienomis aplankys Muen- 
cheno lietuvius ir Laisvės Radijo dat'buo- 
to|jus. Rugpiūčio 9-16 dienomis dalyvaus 
Europos Lietuvių Studijų Savaitėje Inns- 
brucke, Austrijoje, ir jos metu vykstan
čiame II-jame Europos LB pirmininkų 
suvažiavime. Rugpiūčio 16-18 dienomis 
■bus Londone ir susitiks su D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos valdyba ir jos pirmi
ninku Zigmu Juru, aplankys Lietuvos At
stovą Londone V. Balicką. „Europos Lie
tuvio“ redakciją, lietuvių parapiją ir kt.

Kelionės tikslas yra sustiprinti Euro
pos kraštų lietuvių ryšius su PLB ir pa
sitarti bendrais švietimo, kultūros, politi
kos, jaunimo ir kitais reikalais.

PLB pirmininkas Vytautas Kamantas 
1980 m. gruodžio mėnesio pabaigoje daly
vaus Australijos Lietuvių Dienose ir jų 
atidaryme gruodžio 26 d., o 1981 metų 
vasario mėnesio 11-15 dienomis bus Pietų 
Aimerikos Lietuvių Kongrese Buenos Ai
res, Argentinoje.

BALTŲ TARYBOS (DUOMENYS 
SPAUDAI APIE PADĖTĮ PABALTIJO 

KRAŠTUOSE
Baltų Taryba yra paruošusi spaudai 

informacinių žinių apie padėtį Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje anglų kalba.

Skyriuje apie Lietuvą trumpai sumi
nėti stambieji Bažnyčios persekiojimo 
faktai, pagrindinė spauda, naujieji areš
tai ir sudaromosios bylos.

Pateikiamas taip .pat sąrašas visuose 
trijuose kraštuose suimtų asmenų po 

praeitų metų lapkričio mėn. (8 estų, 4 
latvių, 16 lietuvių).

Prie itų informacijų prijungtas dar iš 
Latvijos pogrindžio gautas atsišaukimas 
dėl olimpiados ir atskiras lapas su dia

gramomis, rodančiomis, kaip pamečiui 
Latvijoje nepaprastai daugėja rusų ir 

kitų tautybių ateivių (1935 m. Latvijoje 
latviai Sudarė 75,5 procentus, o 1979 m. 
tik 53,7 pnoc., o rusų procentas iš 10,6 iš
augo į 32,8).

BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ IR 
VALDYBŲ SUVAŽIAVIMAS

27-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė, kaip jau buvo rašyta, įvyks rug- 
piūčiio 9-16 d. d. Innsbrucke, Austrijoje. 
Ten pat (bus Europos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkų bei valdybų suvažiavi
mas rugpiūčio 14-15 d. d. Vokietijos LB 
krašto valdyba yra pakvietus ir Europos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybas su
važiavime dalyvauti.

Iš JAV atvyksta PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas. Didž. Bri
tanijai atstovaus DBLS pirmininkas Zig
mas Juras ir valdybos nariai Jaras Alkis 
ibei Rimantas Šova. Iš Prancūzijos atvyks
ta kun. Jonas Petrošius, o iš Belgijos 
Stasė Baltus. Vokietijai atstovaus VLB 
pirmininkas Andrius Šmitas ir reikalų 
vedėjas Justinas Lukošius. Šveicarija ir
gi siunčia savo atstovą. Pirmininkas Me
čys Landas ir valdybos narė Marytė 
Šmitienė suvažiavime 'atstovaus Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungai.

Tai bus antras Europos LB pirminin
kų bei valdybų suvažiavimas. Pirmas 
įvyko praeitais metais Belgijoje taip pat 
BUSS metų.

M.Š.

AUKA TAUTINĖS PARAMOS FONDUI

Tautinės Paramos Fondui B. ir P. Vo
veriai paaukojo 10 sv., K. Jankus 5 sv.

T. P. F. valdyba nuoširdžiai dėkoja.

AUKOS SPAUDOS

Spaudai paremti aukojo 3 svarus R. 
Gustainis, 2 sv. A. Čebatariūnas, po 1 sv. 
K. Mickevičius, S. Ūsas ir A. PodvoiSkis.

Vienoj Adlty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. <už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
braučiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūrą.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai Išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PORA SAVAIČIŲ BE ,,EUROPOS 
LIETUVIO“

Nidos spaustuvė ir ,,Europos Lietuvis“ 
rugpiūčio mėn. pradžioj turės porą sa
vaičių vasaros atostogų.

Paskutinis priešatostogtais laikraščio 
numeris bus išsiuntinėtas liepos 28 d. Vi
si būtini pranešimai galės į jį patekta, 
jei bus atsiųsti redakcijai ne vėliau kaip 
liepos 24 d.

Pirmas poatostoglnis numeris bus iš
siuntinėtas rugpiūčio 18 d.

Londonas
REIKALINGA NAKVYNĖ ŠEŠIOMS 

SKAUTĖMS

Liepos 26 d. į Londoną atvažiuoja iš Vo
kietijos 6 Vasario 16 gimnazijos mokinės, 
kurios dalyvaus Skautų stovykloje. Joms 
bus reikalingos vienai savaitei nakvynės.

Kas norėtų ir galėtų jas šeimose ap- 
nakvydinti, prašom pranešti Lietuvių 
Namams telefonu 01-727 2470.

ANTANAS BARONAS LIGONINĖJE
Ilgokai tirtas ir gydytas, dėl labai pa

blogėjusios sveikatos londoniškis Anta
nas Baronas vėl paguldytas Hammer
smith ligoninėn (palata E3).

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Birželio 4 d. mirė 79 m. amžiaus am
žiaus Vladzė Fnančykienė. Palaidota bir
želio 9 d. Šv. Patriko kapinėse lietuvių 
skyriuje.

Frančykienė buvo ankstyvesnės emig
racijos narė, visą savo amžių dalyvavo 
Šv. Onos draugijoje. Nupirkus Lietuvių 
Sodybą, mėgdavo ją lankyti — vis pirmoji 
užsirašydavo, kai būdavo skelbiama į ten 
kokia išvyka.

Savo kukliame palikime yra paskyrusi 
'lietuvių bažnyčios dekoravimui 100 švarų.

Birželio 16 d. staiga mirė Anastazija 
Degesienė, dar tik 63 metų amžiaus. Pa
laidota birželio 23 d. iš lietuvių bažnyčios 
Šv. Patriko kapinių lietuviškame skyriu
je.
Anastazija buvo gimusi Londone. Jaunys
tėje buvo veikli Londono lietuviškos pa
rapijos narė. Mėgo lietuvišką katalikišką 
Spaudą: buvo „Šaltinio“ skaitytoja, o taip 
pat ir JAV lietuviškos spaudos.

Vakarų Europos Lietuvių vyskupas dr. 
Antanas Deksnys ir rašytoja Irena Joerg 
iš Austrijos porai dienų buvo apsistoję 
kelbonijoje, grįždami iš prel. J. Gutausko 
deimantinės kunigystės minėjimo šven
čių.

DBLS pirm. Z. Juro lydimi, jie aplankė 
ir Lietuvių Sodybą.

Buvęs veiklus Londono lietuvių para
pijos narys Juozas Balnius su savo šeima, 
dabar gyvenantis Floridoje, JAV., atvy
ko mėnesiui paviešėti į Londoną — atnau
jinti pažinčių su savo bendradarbiais, ku
riuos jis paliko prieš 30 metų.

Jis yra gimęs Londone, užaugęs Lietu
voje, 1933 m. vėl grįžęs i Londoną sukū
ręs šeimą. Laisvalaikį paaukodavo Lon
dono lietuviškai bendruomenei. Dabar 
džiaugiasi, kad Londono lietuviškoje pa
rapija tebėra tokia pat pajėgi, kaip ir 
prieis 30 metų.

Londono lietuviškos parapijos klebonas 
išsiuntinėtu laišku kviečia visus prisidėti 
prie parapijos vasarinės rinkliavos.

Šių metų rinkliava turėtų būti pati di
džiausia, nes prasidės bažnyčios perdeko- 
ravimas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PIRM. V. KAMANTAS LANKYSIS 

LONDONE
Grįždamas iš Europos LB kraštų valdy

bų suvažiavimo ir Studijų savaitės Innsb
rucke, PLB pirmininkas inž. Vytautas 
Kamantas su žmona žada stabtelėti Lon
done. Atvyks rugpiūčio 16 d., išvyks 18 d.

Londone turės įvairių pasimatymų ir 
apsilankys Lietuvių Namuose. I

Bradfordas
MIRĖ VL. KAVALIAUSKAS

Mirtis ir vėl pasi&vaistė bradfordiškių 
tarpe ir šalta ranka palietė ilgesnį laiką 
negalavusį Vladą Kavaliauską, kuris lie
pos 3 d., aprūpintas Sakramentais, mirė 
ligoninėje.

Velionis gimė 1919 m. Zarasuose. Vik
rus, geros nuotaikos jaunuolis nesiveržė 
į mckslus: pamėgęs cirką, dirbo su trupe 
kaip akrobatas. Karo metu vokiečių buvo 
išvežtas i Vokietiją darbams. Po karo 
emigravo į Angliją, dirbo žemės ūkyje, 
gyvendamas Tadcasterio stovykloje, o 
vėliau apsigyveno Bradforde ir dirbo 
tekstilėje. Dėl susilpnėjusios sveikatos 
apie dešimt metų nebedirbo, gyvendamas 
iš valstybinės paramos. Dėl to ir laido
tuvėms nebuvo susitaupęs pinigų.

Liepos 9 d. kapinių koplyčioje susirin
ko saujelė artimesnių draugų, kurie pasi
meldė už jo vėlę. Po laidojimo apeigų 
kun. J. Kuzmickis atsisveikino su velio
niu, kviesdamas artimuosius nepamiršti 
jo ir ateityje.

A. a. VI. Kavaliauskas buvo nevedęs. 
Bradforde pasiliko jo pusbrolis Kazys, 
paprašęs paaukoti už velionio vėlę Sv. 
Mišias.

Amžiną atilsį! J. K.
LIEPOS 26, NE 27 D.

Pavergtų tautų savaitės pabaigoje kon
certas ukrainiečių salėje rengiamas lie
pos 26 d., šeštadienį, o ne liepos 27 d., 
kaip buvo paskelbta.

Mitingo ir koncerto pradžia 6 vai. vak.
Vyčio klubo valdyba

Kelteringas
LIETUVIAI PAMINĖJO JONINES

Tokio paminėjimo jau ilgesnį laiką čia 
neturėjome. O šįkart ne tik bendrai pami
nėjome, bet Jonai dar tavo apkrauti svei
kinimų kortelėmis, ypač tie senesnio am
žiaus vienišieji. Pasidžiaugė jie tais gau
siais sveikinimais.

Nors skyriaus pirmininkas nepasirodė, 
nes jis gyvena Corby, jam sunku atvykti, 
bet vistiek minėjimas įvyko.

J. Liobė

Vokietija
VALDYBA NUO ĮTARINĖJIMŲ 

GRIEŽTAI ATSIRIBOJA
„Europos Lietuvio“ Nr. 26 buvo iš

spausdintas straipsnelis apie tautinio lie
tuvių paminklo nuvertimą Luebecko mies
to kapinėse. Toliau seka laikraščio bend
radarbio prierašas, kuriame įtariami po
kariniais laikais į Vakarus atvykę lietu
viai.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Lue- 
foecko Apylinkės Valdyba visų Apylinkės 
narių vardu pareiškia, kad ji nuo šių įta
rinėjimų griežtai atsiriboja. Ji visiškai 
nieko neįtarinėja. Valdyba tai yra pareiš
kusi ir vietos valdžios organams.

Luebecko Valdyba didelę reikšmę ski
ria tam, kad šis pareiškimas būtų paskelb
tas. Ji dėkoja visiems, tautiečiams ir ki
tataučiams, pareiškusiems apgailestavi
mą, kad paminklas buvo nuverstas, kapi
nių valdybai dėkoja už greitą ir nebiuro- 
kratišką paminklo atstatymą. Dėkoja taip 
pat visiems sesėms ir broliams lietuviams, 
o taip pat ir jų draugams, labai gausiai 
dalyvavusiems birželio įvykių minėjime. 
Dėkojame ir mūsų jauniesiems, su pasi
didžiavimu nešuliams ir lydėjusiems vai
niką prie naujai atstatyto paminklo.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Luebecko Apyl. Valdyba

Pr. Kotkis 
Pirmininkas

Skautiškuoju keliu
PLK. VIDUGIRIO PALIKIMAS 

SKAUTAMS
A.a. pik. Vidugiris, iškeliaudamas iš 

mūsų tarpo, savo sutaupąs paliko lietuviš
koms institucijoms, nepamiršdamas ir 
Skautų. Ilgus metus jis ir atostogas pra
leisdavo Lietuvių Sodyboje kaip tik tada, 
kai ten skautai stovyklaudavo.

Būdavo dažnas svečias stovykloje ir 
nepraleisdavo skautiškų laužų, pasiklau
sydamas lietuviškų dainų, ypač tų pamil
tų, kaip Leiskit į tėvynę, leiskit pas sa
vus, ten pradžiugs krūtinė, atgaivins 
jausmus, arba Kaip aras , pašautas ir 
blaškomas vėjo toli nuo tėvynės raudos. 
Tik viena maldauju: O Viešpatie geras, 
leisk numirti bent tėvynės krantuos.

A. a. pik. T. Vidugirio lūkesčiai neišsi
pildė. Mirė jis 1979 m. balandžio 27 d. 

Londone, ir dabar jau antra Skautų sto
vykla vyksta be to dainų mylėtojo ir 

klausytojo. Tačiau mūsų gęstančių laužų 
metu, supynę skautiškas rankas ir kalbė
dami skautų vakarinę maldą Ateina nak
tis, saulė jau nusileido nuo kalnų, nuo 
miškų, tylos minute nulenkę galvas pri
siminsime ir pagarbą atiduosime pik. T. 
Vidugiriui, kaip šviesiam kariui ir skau
tiškos idėjos rėmėjui.

Per inž. J. Vilčinską ir K. Makūną, tes
tamento vykdytojus, a.a. pik. T. Vidugirio 
paliktus skautams ir jų veiklai du 
šimtus svarų, esame gavę ir įrašę į skau
tų kaSą.

Širdingai dėkojame testamento vykdy
tojams.

Budžiu! v, s. J. Maslauskas

PLB PIRMININKAS VENECIJOS 
KONFERENCIJOS DALYVIAMS

Ryšium su Venecijoje 1980 m. birželio 
22-23 d. įvykusia Viršūnių konferencija 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmin
inkas Vytautas Kamantas birželio 25 d. 
pasiuntė konferencijos dalyviams
J.A. Valstybių prezidentui, Kanados mi- 
nisteriui pirmininkui, Japonijos užsienio 
reikalų ministeriui, Vokietijos kancleriui, 
Prancūzijos prezidentui, Italijos ministe
riui pirmininkui, Britanijos ministerei pir
mininkei — Lietuvos reikalu tokio turi
nio telegramą:
Ekscelencija,

Viršūnių ūkinė konferencija, įvykusi 
Venecijoje 1980 m. birželio 22-23 d. svar
stė, be kitko, ir sovietinę invaziją Afgani- 
Stanan, teisėtai pareikalaudama, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų savo kariuomenę 
ilš to krašto.

Sovietų Sąjunga, pasinaudodama tarp
tautine suirute, prieš keturiasdešimt metų 
okupavo nepriklausomas Pabaltijo valsty
bes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tatai ta
vo ir tebėra priešinga tų kraštų žmonių 
valiai, kaip liudija istorija ir byloja ne
siliaujanti rezistencija ir jų šauksmas. 
Pabaltijo valstybių nesibaigianti okupa
cija kliudo įgyvendinti teisingą taiką ir 
užtikrinti saugumą ne tik toje srityje, 
■bet ir visame pasaulyje.

Pabaltijo valstybės, kaip ir Afganista
nas, turėtų būti įgalintos naudotis savo 
suverenumu ir teritorijos nepažaida (inte
gralumu) .

Kelyje į tikrąjį atlydį (detantę) mes 
remiame pastangas, siekiančias sukurti pa 
šaulį, kuriame visur viešpatautų teisė, bū
tų gerbiama valstybinė nepriklausomybė 
ir užtikrinama taika.

Apgailestaujame, kad Venecijos Viršū
nių konferencija nutylėjo Sovietų Sąjun
gos Pabaltijo valstybėms padarytąjį nu
sikaltimą su baisiomis jo pasėkomis.

(LJS)

ESTŲ (SĄSKRYDIS ŠVEDIJOJE
Vokiečių „Die Welt“ liepos 8 d. rašė, 

kad Švedijos sostinėje Stockholme vyko 
trečiasis estų festivalis, į kurį ilš Ameri
kos žemyno, Australijos ir Europos kraš
tų buvo suvažiavę 20.000 estų. Pirmasis 
festivalis buvo Toronte 1972 m., antrasis 
Baltimorėje 1976 m.

Festivalis truko visą savaitę. Jo prog
ramą sudarė sportinės varžybos, meno pa
roda, mokslininkų, gydytojų, ekonomistų, 
rašytojų ir žurnalistų konferencijos.

Švedijoje gyvena ketvirtadalis visų 
svetur esančių estų.

Festivalio tikslas, kaip sakė organizaci
nio komiteto pirmininkas Richard Norvell, 
parodyti viešai savo ‘kultūrinį palikimą. 
Jame dalyvavo trys Švedijos ministerial 
ir žymieji estai.

MAMONOVAI PASAKYTA: ARBA 
IŠVAŽIUOK, ARBA-

Praeitų metų rudenį Leningrade gyve
nanti dailininkė ir poetė Tatjana Mamo
nova suorganizavo ir išleido pogrindinį 
žurnalą „Moterys ir Rusija“, kuriame pa
sisakoma už moterų .teises. Gruodžio mėn. 
jos ir jos talkininkių butuose buvo pada
rytos kratos, ir KGB įspėjo tas moteris: 
jei nesiliaus — bus baudžiamos.

Jos nepaklausė ir išleido savo žurnalo 
pavasario numerį ir greit išlepsiančios ki
tą. Tai Mamonova buvo įspėta, kad jei ji 
nepasmerks savo veiklos ar neišvažiuos iš 
Rusijos, tai bus teisiama ir iš jos bus 
atimtas 4 m. .amžiaus sūnus.

Jos vyrui buvo nustatytas laikas, kada 
jis turi išvažiuoti į užsienį, o jei pasilie
ka, tai bus šaukiamas 3 mėnesiams į ka
riuomenę pakartoti apmokymo.

SIŪLOSI ATITRAUKTI DAR 20.000
Sov. Sąjunga siūlosi iš vidurio Europos 

atitraukti dar 2-0.000 karių su sąlyga, jei 
JAV sutiks atitraukti savo 13.000.

Ji ankščiau buvo pažadėjusi pargabenti 
namo iš Rytų Vokietijos 20.000. Tą paža
dą įvykdysianti, o dabartinis pasisiūly
mas būtų priedas.

NEPALAUŽIAMAS IHAVEMANNAS
Hitlerio režimas dabar Rytų Vokietijo

je gyvenantį žymų fiziką Robertą Have- 
■manną buvo pasmerkę mirti, ‘bet jam pa
sisekė išsisukti tokio likimo.

Prieš 16 metų jis užsienyje išspausdino 
komunistinį režimą kritikuojantį straips
nį ir dėl to turėjo 2 metus išbūti namų 
arešte ir sumokėti 2.000 svarų baudbš.

Dabar, nuo pernykščio rudens, dar di
desniu nusikaltimu laikoma, jei kas be 
leidimo duoda ką nors užsieny spausdinti. 
O jis vis tiek parašė vėl, kritikuodamas 
tvarką, pagal kurią užsieninės prekės par
davinėjamos specialiose parduotuvėse 
dirbtinai pakeltomis kainomis, ekonomis
tus, kurie nevertina darbo žmogaus, val-

Oldhame gyvenanti O. Ramonienė il
gus metus be pertraukų remia skautišką 
judėjimą.

Su nuoširdžiausiais ir gražiausiais 
linkėjimais ir šįkart ji paskyrė skautų 

stovyklai 3 sv. ir „Budėkime“ 2 sv.
Nuoširdžiai dėkojame.

LSS Skautų Vadija 

dančiuosius, kurie yra netekę ryšio su gy
ventojais. Karo pavojų sudaro, sako, ne 
kapitalistinės valstybės, o Sov. Sąjunga. 
Afganistano užpuolimas — didžiulė klaida.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE PABALTIJO 
OKUPACIJĄ

Vokiečių ,,Die Welt“ birželio 14 d. išsi
spausdino nemažą straipsnį, pavadintą 
„Mažųjų Pabaltijo tautų tragedija", ku
riame pasakojama, kaip prieš 40 metų 
Sov. Sąjunga užėmė Pabaltijo kraštus, 
pravedė juose „laisvus“ rinkimus ir su- 
sovietino. Straipsnis pradedamas bazių 
įvedimu Lietuvon.

Dar didesnį Wolfgang Hoepker straips
nį Ir, ‘be to, dar atskirą vedamąjį ilšsi. 
spausdino „Rheinischer Merkur“ birželio 
13 d.

. Hoepker čia papasakojo ne tik apie-oku 
paciją, vokiečių karą su 'Sov. Sąjunga ir 
vokiečių užmačias Pabaltijyje, bet taip 
pat apie išvežimus (autorius juos vadiną 
„pabalitietišfca Baltramiejaus naktimi“) 
partizaninį pasipriešinimą pokario metu, 
rusinimą, Bažnyčios! persekiojimą po
grindinę spaudą protestus. Autoriaus iš
vada: Vakarų viešoji nuomonė greit už
miršo Pabaltijo tragediją, ir Jungtinės 
Tautos tyli. Kai tolimosois Afrikos tautos 
yra išsireikalavusios nepriklausomybę, 
net nebesmagu, sako, kalbėti apie likimą 
trijų Europos tautų, kurios yra čia pat 
prie Baltijos jūros.

PARVEŽĖ „SUPUVUSĮ KIAUŠINĮ"
Atėjant rinkimams, taip dabar pradėjo 

savo prakalbose sakyti Vakarų Vokietijos 
okupacijos vadas Straussas apie iš Mas
kvos grįžusį kanclerį Schmidtą.

Mat, „Die Welt“ dienraštis paskelbė, 
kokius Brežnevo grasinimus Maskvoje 
turėjo išklausyti SchmidtaS. JAV ragina 
Ispaniją įsijungti į karinę NATO sąjun
gą. Tai Brežnevas ir pagrasino dėl ban
dymo išplėsti NATO ar NATO operacijas 
už 'Europos ribų (į naftos turinčius kraš. 
tus). Amerika esanti už vandenyno, ten 
bus ir atominio karo atveju, o jos sąjungi
ninkai fronto linijoje.

Dėl raketų, jei jomis bus apstatyta Va
karų Europa, tai ir Sov. Sąjunga neatsi- 
liksi-anti.

ALKOHOLIZMAS — PRANCŪZIJOS 
NELAIMĖ

Taip yra sakęs prez. Discard, taip ir 
yra, nes kiekvieno prancūzo galvai kas
met tenka 24 litrai gryno alkoholio (vo
kiečio 18 litrų, amerikiečio 12, brito 
10,5). Taigi Prancūzija esąs girčiausias 
Vakarų kraštas.

Kasmet dėl girtumo žūsta 40.000 pran
cūzų. Be alkoholio nepajėgia gyventa 
daugiau kaip 4,5 mil. prancūzų, ir yra 2 
mil. registruotų alkoholikų. Alkoholiz
mas kraštui kainuoja daugiau kaip 7 mi- 
lijarldlus išvarų kasmet, o mokesčių už 
parduodamąjį alkoholį negauna nė mili
jardo.

PLĖŠIKAS, KURIAM NEPASISEKĖ

Los Angeles (JAV) plėšikas pagrobė 
parduotuvėje 180 dol. ir bėgo, bet pake
liui praplyšo jo popierinis maišelis, ir vi
si pinigai išlakstė, ir jo šautuvas išsisky
rė į dvi dalis, viena nukrito žemėn, ir kau
kė nusmuko nuo veido.

Po kiek laiko plėšikas ir jo vežikas grį- 
lo susirinkti pinigų, bet policininkas at
pažino ir pradėjo vyti ir pagavo abudu.

PAIEŠKOJIMAS
Issac Grublis ar Grulblys, gimęs 1912 ar 

1930 m. Gingliuose, Tauragės aps., pats 
ar žinantieji apie jį prašom rašyti DBLS 
Centro Valdybai (jo per Britų Raudonąjį 
Kryžių paieško motina Barbora Grublie- 
nė).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — liepos 27 d., 1 vai. 
pjp.: Šv. Mišios už a.a. Jono Kirkilo vė
lę-
MANOHESTERYJE — liepos 27 d., 12.30 

vai.
ECCLES — rugpiūčio 10 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — liepos 27 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — .rugpiūčio 3 d., 11.15 

vai., Židinyje.
KETTERINGE — rugpiūčio 3 d., 14 vai.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 10 d., 11.15 

vai., židinyje.
STOKE-on-TRENTE — rugpiūčio 10 d., 

14.30 vai., St. Wulstan‘s.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 45 d.. Žo

linėje, 19 vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 17 d.. 11.15 

vai., židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
BIRMINGHAM® — rugpiūčio 17 d., 18 

vai., 19 Park Rd.. Moseley.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 24 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
BRADFORDE — rugpiūčio 3 d., 12.30 

vai., atsimenant tragiškai Lietuvoje 
žuvusį a. a. Praną Rekėšį.

BRADFORDAS — rugpiūčio 17 d., 12.30 
vai., atsimenant V. K. Buitvydo mi

rusius gimines Lietuvoje.
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