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Tikroji liaudies valia
Pasaulyje dažnai ir daug kur būna riau

šių, streikų ir visokių nesusipratimų. Bet 
tas pasaulis, kurį mes čia pažįstame, yra 
demokratinis, ir jame įstatymai daug ką 
leidžia savo piliečiams. Leidžia jiems pa
tiems tartis su darbdaviais dėl atlygini
mų ir darbo sąlygų, o jeigu darbininkai 
nesusitaria, tai jie gali ir .streikuoti — 
sustabdyti fabrikus, elektrines, trauki
nius, autobusus ir net duonos kepyklas. 
Ar jų reikalavimai šimtaprocentiškai pa
grįsti, iar dėl streikų turi nukęsti ir pla
tūs vartotojų sluoksniai — gali murmėti 
(gyventojai, bet niekam nevalia imtis ko
kių nors priemonių ir tiems streikams su
stabdyti, nes dirbantieji turi teisę dirbti 
ir teisę reikalauti, kad jiems būtų tinka
mai atlyginama. Ir valstybė čia jiems 
nieko nediktuoja.

Vadinamuosiuose socialistiniuose, arba 
sovietiniuose, kraštuose tokie dėsniai ne
galioja. Ten partija valdo liaudies, darbi
ninkų vardu. Visiškai nesvarbu, kad liau
dis niekada neturi progų tuos valdančiuo
sius pasirinkti. Kai vykdomi formalūs 
rinkimai, tai liaudžiai pasakoma, už ką 
reikia balsuoti, ir (atsisakymas nunešti 
savo balsą yra maždaug baustina nuodė
mė, nes kaipgi tu, žmogau, gali nepatai
kyti to valdančiųjų aparato, kuris atsto
vauja tau, tai liaudžiai! Vadinas, jeigu 
tie liaudies vardu veikiantieji valdovai 
sako, ką reikia daryti, kokius atlygini
mus gauti, kokiose Sąlygose dirbti ir gy
venti, tai taip ir turi būti, jie yra teisingi, 
nes veikia jūsų pačių, liaudies vardu.

Tokios dialektikos suktumas nesunkiai 
suprantamas ir liaudžiai. 0 jei liaudis ty
liai priima, kas jai sakoma, tai, žinoma, 
ne iŠ meilės, bet dėl to, kad nėra kitos iš
eities. Liaudies vardu veikiantieji turi 
pakankamai priemonių paklusnumui įgy
vendinti. Tačiau kartais visi nepritekliai 
ir išnaudojimas galutinai išveda žmones 
iš kantrybės, ir tada prasideda, ko sovie
tiniuose kraštuose nesitikima ir nelau
kiama. Prasideda streikai ir riaušės. 
Liaudžiai nuolat sakoma, kad ji negali 
drįsti prieš savo valstybę streikuoti, o 
juo labiau maišto kelti. Bet iš Sov. Sąjun
gos vis pavėluotai ir ne per jos spaudą 
užsienius pasiekiančios žinios liudija, kad 
ten protarpiais vis prasiveržia maištai, 
kuriuos valdantieji griežtomis priemonė
mis malšindavo. Prasiveržia ypač tada, 
kai pritrūksta maisto. Kad nėra laisvės, 
kaip ją suprantame Vakaruose, žmonių 
masė dėl to nepraveria nė burnos. Kad 
tik jai būtų valgyti, kad tik duonos, mė
sos ir būtiniausių buitinių dalykų gintis 
nuo alkio ir šalčio. Pirmiausia žmogus 
stengiasi išlaikyti savo gyvybę, 'bent šio
kį tokį pragyvenimo lygį.

Lenkijoje štai ir vėl buvo prasidėję 
streikai, šį kartą dėl mėsos, kad jos pa
kankamai nėra ir kad jos kainos staiga 
nepaprastai pakeltos. Lenkijos liaudies 
vardu veikiantieji jau turi nemaža skau
daus patyrimo, kuris darosi būdingas ir 
visai Sov. Sąjungai. Kai 1956 m. Pozna
nėje sukilo darbininkai, jiems 'buvo grą
žinta mokesčių ir pakelti atlyginimai, bet 
tas sukilimas pareikalavo aukų — žuvo 
52. Be aukų nepraėjo nė Gdansko sukili
mas 1970 m., bet darbininkai tada šį tą 
laimėjo ne tik ekonomiškai, bet ir politiš
kai — paaukotas buvo Gomulka. 1976 m. 
daugelį įmonių apėmęs streikas pasibaigė 
be jokių aukų ir visišku darbininkų lai
mėjimu — vyriausybė atšaukė maisto 
kainų pakėlimą. Didelė naujiena tada bu
vo ir ta, kad partijos vadas Gierekas ėjo į 
streikuojančių darbininkų mitingus įti
kinėti, o ne kulkosvaidininkus siuntė, ir 
Sov. Sąjunga paskubomis atgabeno mais
to. Vadinas, liaudies vardu valdantie
siems jau ne kartą buvo parodyta, kad jų 
dialektika neįtikina ir kad nors patys pa
grindiniai, gyvybiškiausi valdomųjų rei
kalavimai turi būti patenkinti. įtikinėk, 
kaip demokratiniuose kraštuose daroma1, 
bet spręsk nebe kulkomis.

Dabar, kai streikai buvo suparalyžavę 
Liubliną ir palietę kitas Lenkijos vietas, 
taip pat nebuvo girdėti, kad būtų buvusi 
iššauta nors viena kulka. Darbininkai ne 
tik sustabdė įmones, bet tokiam Liubline 
net ir traukinių ir autobusų judėjimą. 
Kaip pranešimuose tvirtinama, įmonėse 
'šįkart darbininkai jau tarėsi dėl atlygini
mų su direktoriais tiesiogiai, ne per val
dines profesines sąjungas, kurios ten yra 
partijos garsiakalbiai. Nieko nebediktavo 
Varšuva, tariamasis pats pagrindinis vi
sokios liaudies išminties šaltinis. Tiktai 
Liublino gatvės mirgufaavo išklijuotais 
raudonais atsišaukimais, raginančiais 
darbininkus grįžti į darbą. Liaudies jėga

AUKSO MEDAUS L. KAČIUŠYTEI junga perdavinės net 26 kraštams olim-

Maskvos olimpiadoje Lina Kačiušytė 
200 m plaukime krūtine laimėjo aukso 
medalį ir pagerino olimpinį rekordą.

Plaukime, be kita ko, vieną aukso me-
dalį laimėjo ir anglas Duncan Goodhew.

TARIASI SU DARBININKAIS DĖL 
ATLYGINIMŲ

Pakėlus mėsos kainas 40-70 procentų, 
Lenkijoje prasidėjo neramumai ir strei
kai.

Dabar vyriausybė tariasi su darbinin
kais, kiek reikia pakelti atlyginimus.

BOMBARDUOJAMI AFGANISTANO
- {KAIMAI

Iš diplomatų gautomis žiniomis, Sovie
tų aviacija neseniai bombardavo apie 50- 
60 Afganistano kaimų, kuriuose žuvo 
daugiau kaip 1.000 gyventojų.

Rusai paneigia, kad būvi bombarduo
jama.

GINČAS DĖL TELEVIZIJOS 
PROGRAMŲ MASKVOJE

V, Vokietijos televizijos bendrovė no
rėjo iš Maskvos transliuoti pasikalbėji
mą su Sacharovo žmona, bet cenzūra su
stabdė. Techniškasis Maskvos televizijos 
direktorius Henrikas Juškevičius pasa
kęs, kad tarptautinis olimpiados komite
tas sovietinei televizijai uždraudęs vary
ti propagandą, perduodant olimpiados 
įvykius, tai toksai reikalavimas būsiąs 
taikomas ir vakariečiams.

Pagal sutartį Europos televizijos są-

Dainuojanti tauta
DIDŽIULIS ESTŲ KONGRESAS STOCKHOLME

Maždaug 20.000 estų iš 20 kraštų (buvo 
šįmet suvažiavę į Stockholmą dalyvauti 
savo trečiame kongrese, pavadintame 
„Esto-80“, kuris tęsėsi visą savaitę, nuo 
liepos 6 iki 12 dienos įskaitytinai. žino
ma, daugiausia jų buvo iš pačios Švedi
jos, bet daugiau kaip 3.000 atvyko ir iš 
kitų kraštų. Taip, pvz., iš JAV atvyko 
1.200, maždaug tiek pat iš Kanados, apie 
200 iš Australijos. Keletas jų buvo atvy
kę netgi iš pačios Estijos. Be pavienių as
menų, dalyvavo atstovai įvairių tautinių 
kultūrinių organizacijų, daugybė chorų 
bei tautinių šokių grupių, keli orkestrai, 
5 teatro grupės, tarp jų ir viena vaikų 
teatro grupė.

Kongreso programą sudarė 5 svarbesni 
punktai, pravesti atskiromis dienomis, 
kurie čia žemiau trumpai ir aprašomi.

1. Iškilmingas kongreso atidarymas vy
ko miesto centro parke ((Kungstradgar- 
den) ir sutraukė daug tūkstančių dalyvių. 
Organizacinio komiteto vicepirmininkas 
I. Paljak savo įžanginėj kalboj pasveiki
no atvykusius, tarp kitko, pareikšdamas, 
kad „Esto-80“ tikslas pirmoj eilėj yra es
tų kultūros, vienybės ir solidarumo mani
festacija pasauliui. Po to kalbėjo švedų 

laimėjo. Gal ir ne viską, bet laimėjo.
Jau buvo gąsdinamaSi, kad Sov. Sąjun

ga gal įsakys savo armijoms įsikišti. Bet 
itai neatsitiko, nes ir pačioje Sov. Sąjun
goje nuotaikos nėra geresnės, kaip liudi
ja neseniai Togliatyje ir Gorkyje įvyku- 
sieji automobilių fabrikų streikai. Įdomų 
liudijimą apie sunkias nuotaikas Sov. Są
jungoje yra pateikęs britų savaitraštyje 
„The Sunday Times“ amerikietis žurna
listas George Feifer. 1971 m. jis buvo iš
tremtas, bet per kažkokį stebuklą dabar 
gavo leidimą vėl pavažinėti. Pagal jį, nuo
taikos neatpažįstamai pasikeitusios ir 
kaip tik į blogąją pusę. Murma žmonės, 
nepatenkinti visagaliais bonzomis ir mais
to trūkumais. O visuotinis murmėjimas 
yra pavojingas, nes žmonės gali pritrūkti 
(kantrybės, kaip jau kelis kartus atsitiko 
Lenkijoje.

piados įvykius (už tai ji moka arti 6 mil. 
dolerių). Dabar kyla ginčas, ar sovietinė 
cenzūra turj teisę kištis į perduodamą, 
sias programas.

LIUBLINE STREIKAS DIDŽIAUSIAS

Lenkijos kai kurių įmonių darbinin
kams pasisekė susitarti dėl didesnių atly
ginimų, kai buvo pakeltos mėsos kainos. 
Ten ir streikai buvo trumpalaikiai.

Liubline streikas išsiplėtė. Prie įmonių 
darbininkų prisidėjo geležinkeliečiai, ku
rie sustabdė susisiekimą su .miestu. Su
stabdytas buvo ir autobusų judėjimas. 
Maistą miestui pristatinėjo kariuomenė ir 
policij a.

Po trijų dienų darbininkai nusileido, 
sumažindami savo reikalavimus.

PERVERSMAS BOLIVIJOJE

Bolivijoje kariuomenė nuvertė valdžią. 
Krašto valdymą perėmė generolaiKarinės 
juntos atsišaukime sakoma, kad norėta 
kraštą išgelbėti nuo komunizmo, idant su 
juo neatsitiktų taip kaip su Kuba ar Af
ganistanu.

Tasai apie 5 mil. gyventojų turįs kraštas 
per 155 nepriklausomo gyvenimo metus 
praleido 190 vyriausybių ir 16 ‘konstituci
jų

Šįkart po perversmo pradėjo bruzdėti 
kasyklų darbininkai. Jų malšinti esanti 
išsiųsta kariuomenė.

OLIMPIADOJE 16 KOMANDŲ 
PROTESTAVO

Liepos 19 d. Maskvos Lenino vardo 

socialinių reikalų ministerė K. Soder, pa
brėždama svarbą tautinių grupių kalbos 
ir vieningumo išlaikymo svetimoj visuo
menėj niaujame krašte. Ji pagyrė estus už 
jų įnašą Švedijoj kultūros ir ekonominės 
pažangos ugdymui, išreiškė savo pasiten
kinimą, kad čia yra nemaža estų, bet kar
tu lyg ir apgailestaudama, kad jie buvo 
priversti palikti savo tėvynę.

Po šių kalbų sekė nekurie tautiniai šo
kiai su dainom ir muzika. Tą pačią dieną 
vyko estų ekumeninės pamaldos, „Kultū
ros namuose“ buvo atidaryta estų tapybos 
meno, architektūros, knygų ir rankdarbių 
nedidelė paroda, suruoštas mažesnis kon
certas Muzikos akademijoj ir vaidinta 
dar miesto keliuose mažesniuose teatruo
se.

Įvairių estų organizacijų atstovų vieša
me kongreSe-susirinkime buvo daryta ei
lė pranešimų apie organizacijų padė
tį įvairiuose pasaulio kraštuose, ap
tartos veikimo gairės ateičiai ir priimtos 
kultūrinio 'bei politinio pobūdžio rezoliu
cijos. Nekurtuose jų buvo, tarp kitko, 
stipriai išreikštas estų tautos protestas 
prieš Estijos nutautinimą, rusų kalbas 
įvedimą net ir vaikų darželiuose, krašto 
gamtos turtų plėšimą. Kartu buvo krei
piamasi į viso pasaulio tautas ir Jungti
nių Tautų Organizaciją, kad paremtų es
tų tautos reikalavimą atgauti laisvę ir ne
priklausomybę, išreikštas protestas prieš 
pažeidimą žmogaus teisių Estijoj, prieš 
■mobilizavimą estų jaunimo Raudonojon 
armijon kovoms Afganistane, Angoloj, 
Vietname ir siūlyta pasaulio valstybėms 
nedalyvauti olimpiadoj. Taipgi buvo pa
brėžtas reikalas dėti daugiau pastangų 
leisti estiškas knygas ir kad jos būtų pla
čiau skaitomos estų jaunimo.

3. Tautinių šokių bei muziko festivalis 
vyko didžiulėj miesto ledo ritulio halėje. 
Dalyvavo apie 10.000. Čia buvo plačiu 
mastu šokami tautiniai šokiai, grojamos 
tautinės melodijos, atliekami plastiški 
gimnastikos numeriai. Programą vedė žy
mi estų pianistė K. Laratei estiškai ir 
jaunas estas A. Kung, daugelio knygų ąiu- 
torius, švediškai.

■stadijone olimpiadą atidarė Brežnevas.
Dalyvauja varžybose 81 krašto koman

dos. Iš jų 16 pademonstravo savo nepasi
tenkinimą dėl Afganistano. Paprastai ati
darymo parade visi bet kurio krašto at
letai žygiuoja paskui Savo vėliavą. Šįkart 7 
kraštų komandos neleido nė vieno savo 
atleto žygiuoti — rusės merginos nešė už 
juos olimpinius ženklus Su jų kraštų pa
vadinimais. Trys kiti paskui olimpinius 
ženklus pražygiuoti išleido po vieną atle
tą. Dar kitų keturių pražygiavo visi atle
tai, bet ne paskui savo, o paskui olimpinę 
vėliavą.

Neatsiuntė atletų 64 kraštai.
Penktadienį, olimpiados išvakarėse, ka

reiviai su detektoriais patikrino stadioną, 
kad nebūtų padėta 'bombų.

VĖL BLOGI METAI

Sovietiniai laikraščiai spausdinasi ne
maža pranešimų apie blogą padėtį žemės 
ūkyje. Trūksta mėsos, pieno gamyba kri
to.

Ateitis taip pat nekokia. Pavasaris bu
vo vėlyvas — kai kur užėję šalčiai nuga- 
dino sužydusius vaismedžius. O vėliau 
prasidėjo baisūs lietūs, dėl to Supuvo šie
nas, bulvės skendėjančios piktžolėse, dar
žovės skęsta vandenyje.

SOVIETINIS POŽIŪRIS Į JAV 
KANDIDATUS { PREZIDENTUS

Sov. Sąjunga jau pažįsta ligšiolinį JAV 
prezidentą Carterį. Jis laikomas labiau
siai antisovietiniu prezidentu nuo to lai
ko, kai pirmą kartą buvo išrinktas Eisen- 
howeris ir tada Užsienio reikalus tvaike 
Dulles.

Blogas esąs ir dabar respublikonų par
tijos kandidatu išrinktasis Reaganas. 
Amerikos ir Kanados reikalų specialistas 
prof. Arbatovas trumpai šitaip aptaręs 
sovietinį požiūrį: Reaganas blogų dalykų 
prisakė, prez. Carteris 'blogų dalykų pri
darė.

KINIJOJE NUTEISTI ŠNIPAI
Pakaltinti šnipinėjimu, sovietinis pilie

tis nuteistas 7 metams kalėti, o kinas — 
mirti.

4. Didžiulė 20.000 estų minia sekančią 
dieną traukė per miesto centrą į „Kara
liaus sodą“ (Kungstradgarden). Buvo ne
šama .tautinės trispalvės (mėlyna, juoda, 
balta) vėliavos ir plakatai su šūkiais, 
kaip, pvz., „Laisvės Estijai“, „Sovietai, 
lauk iš Estijos“, „Prieš olimpiadą oku- 
puotoj Estijoj“, ir piešiniais, vaizduojan
čiais 5 olimpinius žiedus, .apjuostus spyg
liuota viela. Keletas estų -buvo 'atvykę iš 
Estijos ir nešė vėliavą užsidėję kaukes, 
kad nebūtų .atpažinti ir nubausti, kai grįš 
namo. Eitynėms sustojus „Karaliaus so
de“, buvo perskaitytos estų, švedų ir an
glų kalbomis kongrese priimtosios rezo
liucijos.

5. Dainų koncertas vyko paskutinę 
kongreso dieną. Prieš patį koncertą buvo 
pasakyta ir pora trumpesnių kalbų. Festi
valio koncerto pirm. Jure Raid, kalbėda
mas, tarp kitko, .taip išsireiškė: „Estų tau
ta yra dainuojanti tauta. Daina visuomet 
yna turėjusi didelės reikšmės estams ko
voje už nepriklausomybę ir ypač turi 
šiandien, kai mūsų tauta tėvynėje kovoja 
už savo ekzistenciją. Tad dainuokime, kad 
girdėtųsi ten, už Baltijos jūros“.

Koncertą atliko didžiulis jungtinis cho
ras, apimantis maždaug 50 mažų chorų iš 
įvairių kraštų, iš viso apie 1.000 asmenų, 
daugiausia dėvinčių tautinius rūbus. Da
lį choro dainų papildė atskiri solistai ir 
palydėjo muzika. (Koncertas priminė di
dingą, neužmirštamą lietuvių festivalio 
koncertą priėš porą metų Toronte). Di
džiulė mugių salė Stockholmo pietuose, 
turinti apie 6.000 vietų, buvo perpildyta.

Po koncerto, gretimoje salėje, buvo iš
kilminga vakarienė, kurioje dalyvavo 
maždaug 2.500 žmonių, kur muzika ir da
lyvių šokiai truko iki vėlybos nakties.

Festivalyje, tarp -kitų svečių, dalyvavo 
3 švedų ministerial, JAV ir Kanados am
basadoriai, o taipgi ir lietuvių bei latvių 
bendruomenių Švedijoj atstovai. Kai ku
rie {domesni festivalio momentai buvo 
perduoti Švedijos televizijos ir radijo die
nos įvykių apžvalgose ir kiek plačiau ir 
gana teigiamai aprašyti švedų laikraš
čiuose, tačiau vienas kitas laikraštis ne
pašykštėjo ir šiurkštesnių pastabų, dau
giausia apie prieškarinę Estiją.

Sekantis estų kongresas-festivalis pla
nuojamas 1984 metais Australijoj.

K.

7 dienos
— Irano sostinėje Teherane vėl įvyk

dyta mirties bausmė 25 asmenims, pakal
tintiems šnipinėjimu, tarnavimu šachui, 
narkotikų vartojimu ir kt., o Tabrize — 
14.

— Britanijos min. pirm. Thatcher rug
sėjo mėn. važiuos i Jugoslaviją.

— Netoli Alma Ata miesto Kazachsta
ne sudužo sovietinis keleivinis lėktuvas 
(visi juo skridusieji žuvo).

— Britų lairaščiai skelbia, kad garsu
sis jų žvalgybas pareigūnas Philbis, ku
ris šnipinėjo Sov. Sąjungai ir pabėgo į 
Maskvą, dabar buvo apdovanotas sovieti
niu tautų draugystės ordinu (1965 m. jis 
gavo raudonosios vėliavos ir Lenino ordi
nus).

— Dėl tris savaites užtrukusių didelių 
kaiščių JAV pietuose ir vidurio vakaruo
se mirė 689 žmonės.

— Indija paleido į erdves dirbtinį že
mės palydovą.

— Dėl smarkių lietų iš vandens apsem
tų vietų Indijoje teko iškeldinti apie mi
lijoną žmonių.

— Turkijoje buvo nušautas buvęs mi- 
nisteris pirmininkas prof. Erim (iš viso 
šiais metais dėl politinio banditizmo žu
vo ne mažiau kaip 1.800 turkų).

— „Visi jie be išimties turėtų susilaukti 
mirties bausmės pagal konano nuostatus“, 
taip ajatola Chcmeinis pasisakė dėl tų 
kelių šimtų karininkų ir civilių, kurie 
yra suimti ir kaltinami suokalbiu nuvers
ti dabartinę Irano valdžią.

— Kai buvo nušautas prof. Erim, vie
nas bijojęs savo pavardę pasisakyti Tur
kijos ministeris pareiškė, kad Sov. Sąjun
ga nori paimti kraštą iš vidaus: pagal jos 
instrukcijas dirbančios teroristų grupės, 
biurokratai ir profesinių sąjungų vadai.

— Nuverstoji Bolivijos prezidentė Li
dia Gueiler susirado prieglobstį Vatikano 
pasiuntinybėje ir nori pabėgti į užsienį.

— Į Vieną atvažiavo 3 sovietinės mote
rys, kurios pogrindiniame leidinyje pa
skelbė atsišaukimą, raginantį geriau eiti 
įkalėjimą negu į Afganistaną kariauti, ir 
joms buvo duota pasirinkti: arba į kalėji
mą, arba išvažiuoti užsienin.

— 12 m. amžiaus berniukas atsisakė 
grįžti su tėvais iš Čikagos namo į Sov. 
Sąjungą, tai teismas nutarė pavesti jį 
globoti Illinois valstijos įstaigoms.

— Uttaro Pradešo valstijoje (Indija) 
dvi savaites lijo, ir ten dėl to žuvo apie 
150 žmonių (dar ir kitose valstijose esą 
žuvusių).

— Pietų Korėjoje areštuota 17 politi
kų, tarp jų buvę 3 ministerial, kurie kal
tinami pemaudoję blogam savo užima
mąsias vietas, ėmę kyšius, prisikrovę tur
to ir nepervedė tai valstybės iždui.

— Saudžio Arabijos užsienio reikalų 
ministeris princas Faisalas pareiškė, kad 
jo kraštas neataaujins diplomatinių san
tykių su Sov. Sąjunga, kdl ji Afganistane 
laikys savo armijas (ji ir veidmainiaujan
ti akivaizdžiai, pasisakydama už palesti
niečius, o kišdamas! į Afganistano reika
lus).

— Vienas žymiųjų sovietinių rašytojų, 
Vasilis Aksionovas, išvažiuoja i® Sov. 
Sąjungos (pastaraisiais metais jis >ėmė 
disidentų idėjas).

— Afganistano atletų vadas olimpiado
je rado reikalo paneigti gandus, kad kai 
kurie jo atgabenti sportininkai rengiasi 
vakariečių ambasadose pasiprašyti poli
tinio prieglobsčio.

KABULO RADIJAS APIE SUKILĖLIŲ 
VEIKLĄ

Afganistano sostinės Kabulo radijas 
pranešė, kad atokesnėse provincijose su
kilėliai nužudė kelis valdininkus.

Per kelias paskutines dienas keliuose 
buvo sustabdyti ir apkraustyti sunkveži
miai, padeginėjami valstybiniai pastatai 
ir mokįyklos, sustabdomas viešasis susi
siekimas, pagrobiami nekalti žmonės.

Herato provincijoje netoli Irano sienos 
mieste buvę padegta 70 parduotuvių.

BRITANIJA RENGIASI ARDYTI 
MONOPOLIUS

Ligi šiol telefonas-telegrafas, elektra ir 
uostai Britanijoje sudaro valstybinius 
monopolius.

Dabar vyriausybė planuoja įsileisti į 
tuos monopolius privačias bendroves, ku
rios įdėtų kapitalo ir daugiau sumoder
nintų tas sritis.

VISI Į TRADICINĮ DBLS RUDENS SĄSKRYDĮ IR TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ, KURIS RUGSĖJO 6 D. VYKS NOTTINGHAME, 30 BENTINK ROAD !
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BALIO AUGINO
, .GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS“

Tai trečioji poeto Balio Augino knyga. 
Piotmąją, ,.Pamažu vis degu“, jis ifileisdi- 
no 1940 an., antrąją, „Paparčio vėduok
lę“, 1956 m., o šią trečiąją 1979 on. bai
giantis, ir tą pačią tik 400 egzempliorių 
tiražu, kas rodytų, kad lietuviškų knygų 
leidimui čia labai artėja galas. Kaip šios 
knygos metrika rodo, ‘jis dar turi spau
dai paruoštus tris poezijos rinkinius (šir
dim į tėvdSkę, Sparnai akmeny ir Nusi
dėjėlio kanklės) ir eiliuotą pasaką (Sal- 
dinukaS), bet... Ir šiai susirado mecena
tas — dr. Vladas Bložė, išleido Clevelan- 
do lietuvių radijas ,.Tėvynės garsai“. Ži
nomos dar veikiančios leidyklos nebesku- 
ba imtis ko nors, ypač jei knyga neko- 
mercilška.

Rinkinys išleistas visiSkai padoriai: 
geras popierius, kieti rausvi viršeliai su 
aukso spalvos įrašu, nugarėlėje ir poeto 
parašu priekyje . Ir nemaža poezijos — 
140 puslapių. Pats didžiausias — pirma
sis skyrius ,,Pumpurų varpai“. Tai gam
tovaizdžiui sikirta poezija. Jei rinkinyje 
jos daugiausia, tai lyg ir liudytų, kad 
Balys Auginąs mėgsta gamtą, randa joje 
sau poetinio žaismingo įkvėpimo. Žais
mingumo jis siekia ypač sugyvendamas 
gamtą, nutoldamas nuo tradicinio vaiz
do:

Įsijausdama
Į žydėjimo minią, 
Darže nulbunda levendrėlė — 
Žolynai šaukia 
Žalią žinią,
Ir tulpių vienuolyną
Strazdų giesmė
Prikėlė------

Jam eilėraščiuose iš patalo pašoka už
simiegojusi žolė; žaliausiom kulkom šau
do medžių automatai; geltonkasė pienė 
siūbuoja žalvario varpu geltoną melan
choliją; linksmi žilvičiai upėn brenda; 
gatvėje švilpaudamas vidunakčio valka 
ta vėjas neono šviesų aureolėje Sklaido 
vakarykščius laikraščius: negyvą praeitį 
jis numeta i sąšlavynus.

Ta sugyvinta, dažnai lyg ir žmogaus 
jautrų vaidmenį perėmusi .gamta nenuei
na iki kokių nors nesuprantamų šaradų, 
kaip dabar mėgsta kai kurie modernūs 
poetai. Veikia gėlės, medžiai, paukščiai, 
dangaus kūnai ir daiktai. Štai ir namai 
įsigyja žmogaus įpročius:

O nudriskę namai, 
Susigrūdę krūvon. — 
(Kaip seni cinikai) — 
Degančiais vyzdžiais 
Seka nuogus merginų 
Šešėlius.

Visiškai jau kitoks yra antrasis sky
rius — „Burtažodžiai pirmagimiui“. Sa
kytume, tai lyg ir himnai pirmagimiui,

Į kurį sudėjau
Svajonių šventą viltį —
Kaip medis šarmotą žiemos rytą.

Himnai tam, kurį delfinų minia pasi
tinka atplaukiantį skambiomis giesmė
mis, kuris gal

Kilpinį ir kardą valdysi,
Sapnuodamas sentėvių žygio kelius?

PADALIJO PELNĄ LIETUVIŠKIEMS 
REIKALAMS

Čikagos Lietuvių tautiniai Namai iš 
savo 1979 m. pelno paskyrė premijas 
lietuviškiems kultūriniams reikalams: 
1.000 dial Lietuvos konsulatui Čikagoje, 
1.000 dot. 65 metus einančiai Cleveland© 
.jDirvai“ ir 500 dol. Lituanistikos insti
tutui.

Ir užpustytos genties
Senolių miegančią smiltį
Sujudinsi naujo potvynio viltim?

Vadinas, į šio skyriaus -poemas, sutin
kant pirmagimį, apmąstoma kartu 
ir lietuviška praeitis, ateitis ir dabartis, 
kai

Mano .anūkai tyliai žvelgia i smiltis
Ir svetimais poteriais, lyg aštriom
Akmens nuolaužom, duria Motinai

širdin —

Balys Auginąs

EINU AISČIŲ ŽEME

Einu aš aisčių žeme — 
Miškai, ežerai, upės 
Ir lygios arimų vagos — 
O po smiltim neramia
Meldžias mano senolio lūpos----------

Ir maliau, kaip nudegęs, 
Išbalusio lino plaukais, 
Jis glosto žiedą rugių. 
Sparnais vėdindami erdvę, 
Varpučiu sklendžia drugių
Lengvos, plazdančios vėlės----------

Lyg namų pasiilgusios gervės, 
Į širdį suskrenda žodžiai — 
Daina elniu nudunda laukais----------
Ir žemės plutą pakėlęs,
Mano dainos klauso godžiai 
Senelis, šilainė ir sodžiai----------

Čia jau, kaip matome, mažiau to atvi
ro tiesioginumo, kaip anuose gamtovaiz
džiui skirtuose kūriniuose, daugiau sim
bolinės prasmės. Tuos ir svetimus pote
rius, kurie duria Motinai širdin, be abe
jo, reikia laikyti kaip svetur gyvenan
čios jaunųjų kartos nutolimą nuo savo 
tėvų.

Trečiasis skyrius, „Bešalknė giria" — 
patriotiniai apmąstymai, čia poetas jau
čiasi lyg ant svetimo žvirgždo pamesta 
Skiedra. Jis dar vaikščioja žeme, kur po 
smiltim meldžias senolio lūpos. Jis čia, 
svetur, jaučiasi kaip svetimoj dykumoj, 
kur sūnaus žodžiai, kaip mirtinos ietys, 
perveria svetima geležim tėvo širdį. Ap
mąstydamas savo padėtį be gerosios že
mės, kuria poetas vaizdus, štai, kaip 
šitas:

Daibartėldos
Stovim prie krašto duobės —
(Čia palaidotos laiko gėlės):
Miega barzdoti kariai
Plieno šarvuos,
Ūkininkaičiai
Su žagrėm ir kalavijais.
Ir bevardžiai
Herojai------

Paskutiniame skyriuje, pavadintame 
„Amžinybės vynuogynai“, poetas sudėjęs 
daugiau įvairiais motyvais sukurtus eilė
raščius: apie laiką ir apie poetą, apie 
motinos rudenį ir -apie nužudyto balan
džio amžių, kuris simbolizuoja taiką, 
apie mirtingąjį ir amžinybę, apie pūgą, 
laukimą, vėlines.

Nors dėl kartais šiek tiek užšifruotų 
simbolių tie ne gamtai skirtieji kūriniai 
iš skaitytojo reikalauja didesnio atidu
mo, .bet vaizdingumo rinkinyje netrūks
ta nuo pradžios iki galo. Tas didelis vaiz
dingumas yra, sakytume, viena išskirti
nių B. Augino poezijos ypatybių.

(k. b.)

NAUJOS KNYGOS
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS“ PENKTASIS TOMAS

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“, tuo pirmiausia pasirodžiusiu dr 2- 
giiausliai ištvėrusiu pogrindiniu (leidiniu, 
laikraščiai svetur pasinaudoja vieni dau
giau, kiti mažiau. Vadinasi, ta medžiaga 
— skundai, atsišaukimai, persekiojimų 
faktai ir visokio dėmesio verta ir režimą 
Lietuvoje nušviečianti kronika — ne ka. 
žin kiek lietuvių tepasiekia per laikraš
čius. Bet kas nori su jomis geriau susipa
žinti, šiandien gali tai padaryti nusipiirk- 
damas jas knygomis. Dabar kaip tik iš
leistas tų kronikų penktasis tomas, stam
bus — su visomis rodyklėmis net 556 pus
lapiai.

Šiame tome išspausdintos 1978-1979 
metais išėjusios kronikos, pradedant Nr. 
32 ir baigiant Nr. 38, dlš viso 8. Tasai di
džiulis puslapių Skaičius knygoje alodo, 
kiek vis dėlto daug medžiagos į j ais sudė
ta, o taip pat ir tai, kiek darbo į jas įdė
ta ir dar tokiomis sąlygomis, kai reikia 
dflrfoiti pasislėpus. Net ir tekiomis sąlygo
mis dirbdami, ne vienas tų pogrindžio vei
kėjų vis dėlto režimą saugančių pareigūnų 
buvo išaiškinti, tardomi ir net turėjo nu
eiti į kalėjimus.

Tos kronikų knygos visada išleidžiamos 
gerai paruoštos. Štai ir šiame tome patei
kiamos ndt dvi rodyklės, kurios padeda 
lengviau susigaudyti: viena asmenų ir vie
tovių, o kita dalykinė.

Šis kronikų tomas skirtas paminėti Vil
niaus universiteto sukakčiai. Atspausdin
tas, palyginti, nemažas kiekis: 5.000 eg
zempliorių. Paplisti knygai lietuviuose, be 
abejo, padės ir labai maža kaina: minkš
tai įrišta kainuoja tik 5 dot., o keltai — 
7 dol. Prie kronikų leidimo labai priside
da rėmėjai. Kaip pateikiamasis sąrašas 
rodo, yra lietuvių, kurie nepagaili tam 
reikalui tūkstančių, o po keletą šimtų au
kojančių gana daug.

Ligi šiol atskiros kronikos buvo verčia
mos į kitas kalbas ir skleidžiamos atitin
kamuose kraštuose. O iš Siame tome 
spausdinamo leidėjų žodžio matytu, kad 
dabar jau ir svetimomis kalbomis bus 
leidžiama tomais. Pirmasis tomas jau esąs 
išleistas ispanų kalba, gruodžio mėn. nu
matoma tą pirmąjį tomą išleisti anglų 
ir prancūzų kalbomis.

Kazimiero Barėme knyga
Britanijos Lietuviai

gaunama Nidos leidykloje 2 Ladforoke 
Gardens, London, Wil, 2PT. Knyga ilius
truota, 360 psl. Kaina 7,50 sv. su persiun
timu.

„EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS UŽ 

BRITANIJOS RIBŲ

Dėl įvairių kraštų valiutų nuolatinio svy
ravimo nuo šių metų pradžios ,,Europos 
Lietuvio“ prenumerata nustatyta tik sva
rais.

Kitų kraštų prenumeratoriai, siųsdami 
pinigus, labai prašomi (mokėti tiek, kad 
leidėjai už metus gautų 12,50 svarų, už 
pusmetį 7 sv.

Li’gti šiol kai kurie nesilaikantieji šio 
prašymo prisiunčia mažiau negu reikia.

Su lietusiais 
pasaulyje

SIMO KUDIRKOS 
MISIJA AUSTRALIJOJE

Jau buvo minėta, kad į Australiją nu. 
važiavo Simas ir Genovaitė Kud’ukos. 
Dabar jie, atlikę savo misiją, jau grįžo 
atgal į Ameriką. Atsisveikindama su jais, 
„Mūsų (Pastogė“ išsispausdino vedamą!) į, 
kurto pradžioje rašoma, kad dabar sunku 
jau lietuvius suvilioti į parengimus, mi
nėjimus ar demonstracijas, net ir tada, 
kai: atvažiuoja svečiai iš užsaen.to.

,,Tačiau 'Simo ir Genovaitės Kudrkų 
atvejis yra skirtingas“, toliau rašoma: 
,pervažiavę per Australiją, jie stebėtinai 
išbudino vėl visus lietuvius. Simą pama
tyti ir jo pasiklausyti kiekvienoje vietoje 
lietuviai rinkosi masėmis, ir Simas jų visų 
neapvylė, o greičiau sužavėjo jo papras
tumas, kukli ir be pretenzijų laikysena, 
jo be manierų nuoširdus žodis buvo tas 
magnetas, kas palenkė jo pusėn jaunus ir 
senus, mokytus ir ne tiek daug mokytus.

Simo ir Genovaitės Kudirkų kelionė į 
Australiją ir po Australiją visapusiškai: 
pasiteisino. Gal šiandie būtų per .anksti 
kalbėti ir spręsti, kokį įnašą jie čia pa
liko, kiek ir kokios įtakos jie padarė pa
sirodydama! Australijos lietuviams ir klek 
ilgai tvers su jų atvykimu sukeltoji nuo
taika bei entuziazmas, tačiau jau vien tik 
sužadintas susidomėjimas, 'snūduriuojan
čių masių išjudinimas ir gyvosios, nors 
ir kraujuojančios, Lietuvos iš naujo pri
statymas jau yra atsiektas didelio laimė, 
j imas.

Dar daugiau: Lietuvos ir lietuvio var
das vėl iškilo visoj pilnumoj ir pačių aus
tralų tarpe. Per visą Australiją buvo su
organizuota Kudirkų susitikimai su dau
geliu australų politikų, kultūrininkų, su. 
rengtos spaudos konferencijos, beveik 
kiekvienoje valstijos sostinėje Simas Ku
dirka matėsi televizijų stotyse, ir tūks
tančiai klausėsi su Simu pravestų pasi
kalbėjimų, rašyta spaudoje, pravesti pri. 
vatus pasikalbėjimai su reikšmingais as. 
meniimis privačiuose susitikimuose. Visa 
tai susumavus padaryta labai' daug ir 
taip pat dar daugiau atsiekta.

O kaip buvo pasiekta, kad S. Kudirkos 
kelionė taip pasisekė, kad jo žodis pasie
kė ne tik lietuvius, bet ir australus?

Štai dar viena trumpa ištrauka iš to ve
damojo:

„Žinoma, šios akcijos ėmėsi ir mūsų 
vietiniai aktyvūs ir veržlūs žmonės. Gino 
Kudirkos niekas būtų ir nepastebėjęs, jei
gu iš čia nebūtų nieko daryta. O tas pa
reikalavo ir pastangų, ir 'sumanumo, ir 
pastangų, ir, be abejo, daug laiko ir dar. 
bo. Bet, kaip matome .pastangos pilnai 
pasiteisino.“

GABI LIETUVAITĖ

Viena Venecuelos prezidentūros vertė
jų prieš kurį laiką buvo Danutė Statku
tė dė Rosales. Jai teko dirbti su JAV pre
zidentu Carteriu ir jo žmona, Anglijos 
princu, Kanados min. pirmininku Tru. 
deau ir kt.

D. Statkutė de Rosales yra išvertusi 
ikun. St. Ylos knygą „Moderni mergaitė“ 
į ispanių kalbą. Kiekviena proga ji supa
žindina kitataučius su Lietuva ir jos pa
dėtim.

Šiuo metu ji gyvena Paryžiuje.

V. KRĖVĖS „ŽENTAS“ ADELAIDĖJE

Adelaidės „Vaidila“ pastatė V. Opuls- 
kio režisuotą V. Krėvės „Žentą“.

„Vaidila", anuomet kitaip pavadintas, 
vaidinimus statyti pradėjo 1949 metais.

MIRĖ POETAS LAUREATAS 
N. RASTENIS

Amerikoje, sulaukęs 98 m. amžiaus, 
gegužės 10 d. mirė poetas Nadas Rastenis.

N. Rastenis gimė Lietuvoje. Amerikon 
atvyko 1911 m., ten baigė Ohio universite
to (teisių fakultetą ir kurį laiką advokata
vo. 1943-1946 m. jis buvo išrinkąs į Mary- 
lanidb seimą, ‘ir tai buvo pirmas lietuvis 
tame seime.

Jis išvertė į anglų kaJlbą A. Baranausko 
„Anykščių Šilelį“ ir K. Donelaičio „Me
tus“. Amerikiečiai už įnašą į anglų litera
tūrą apdovanojo jį laurų vainiku ir šešiais 
aukso medaliais.

IŠKILMINGI A. MIKULSKIO IR 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

PAMINĖJIMAI

Olevelande buvo iškilmingai paminėtos 
Čiurlionio ansamblio 40 metų ir muziko 
Alfonso Mikulskio 50 metų veiklos sukak
tys. Iš • ryto atlaikytos pamaldos, čiurlio- 
niečiams giedant A. 'Mikulskio sukurtas 
mišias už kenčiančią Lietuvą. Po pietų 
pliati ‘akademija, kurioje, be kitų, kalbą 
pasakė poetas Stasys Santvaras.

Po akademijos buvo Čiurlionio ansamb
lio koncertas.

Lietuvių Fondais neseniai yra paskyręs 
A. Mikulskiui muzikinę premiją.

BOSTONO LIETUVIAI MIESTO 
SUKAKTIES JPROGA

Bostonas (JAV) švenčia savo 350 me
tų sukaktį.

Į ją įsijungia ir lietuviai. Sudarytas 
Mykolo Drungos vadovaujamas komite
tas, kuris išleidžia kelių puslapių brošiū
rėlę, supažindinančią su Lietuva, jos kul
tūra, politika ir dabartine padėtim.

Specialioj lentoj bus Lietuvos žemėla
pis, be to, žadama suruošti tautinių dra
bužių ir tautodailės parodą ir meninę 
programą su choro, vyrų seksteto ir so
listų pasirodymais.

MIRĖ BUVĘS LIETUVOS TEISINGUMO 
MINISTERIS

Amerikoje, sulaukęs 90 metų ‘amžiaus, 
mirė teisininkas Jonas Gudauskas. 1933 
m. J. Gudauiškiis buvo paskirtas apeliaci
nių rūmų pirmininku, 1938-1939 m. Vlado 
Mirono kabinete buvo teisingumo minis- 
tenis.

Pasitraukęs iš Lietuvos, Vokietijoje 
buvo lietuvių ‘bendruomenės vyriausiojo 
teismo pirmininkas ir Hanau stovyklos 
komendantais. Amerikoje ilgesnį laiką 
dirbo staliaus darbą.

MENININKAI Iš JAV Į AUSTRALIJĄ

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba pasikvietė iš JAV solistę Prau- 
rimę Ragienę ir aktorių Vitali Žukauską 
koncertams. Jie koncertavo antrąją lie
pos mėn. pusę Adelaidėje, Melbourne, 
Kanberoje ir Sydnėjuje.

14 LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA

Čikagos II Čiurlionio galerijoje 14 lie
tuvių dailininkų turėjo savo kūrinių pa
rodą. Buvo išstatyti 42 kūriniai.

Geriausi kūriniai buvo premijuoti. M. 
Šileikio vardo 500 dol. premiją gavo I. 
Brazdžionienė už „Purpurinį paukštį“, 
antrąją, 200 dol., J. Paukštienė ir trečią
ją, 100 dol., V. Švabienė.

Brandžiausiu parodos kūriniu pripažin
tas M. Šileikio „Žiemą“.

MIRĖ MOK. S. JANKAUSKAS

Karake, Venecueloje, mirė mok. Stasys 
Jankauskas, apie kurį neseniai buvo ra
šyta mūsų laikraštyje.

Domas Burneikls

Žemaičio atsiminimai
I „mokyklą“. Nepastebimai prabėgo 

vasarėlė su savo džiaugsmais, vargdienių 
prakaito ir sunkių dambų palydėta. Atėjo 
ruduo, kaip paprastai purvinas, o tą me
tą, atrodė, dar purvinesnis ir miglotes
nis, Po jo netruko atūžti ir čaiži žiema 
su nuolatiniais ‘šiaurės ir rytų žvarbiais 
vėjais. Tie vėjai vos iškritusį sniegą nu
šlavė nuo kalvų į slėnius ir daubas. Tik 
kelių provėžose liko dar kiek sniego, to
dėl keliai ilgainiui pasidarė kaip įpylimai, 
iškilę virš šalikelių. O daubose ir slėniuo
se išsimušė gilios duobės. Tokiais keliais 
važinėti (buvo tikras vargas, ypač tai var. 
gino arklius. Žmonės važiavo, vargo, 
kankino ‘gyvulius, keikėsi, bet nieko ne
darė, kad duobės bent sumažėtų. Nebuvo 
papročio žiemą keliuose duobes taisyti. O 
įsakyti tai daryti niekas neįsakė. Ir taip 
•gyveno ir vargo šimtmečius.

Lapkričio mėn. vieno šeštadienio vaka
rą svainis man pranešė, kad rytą važiuo
sime į Kirėpštus pas jo tėvus: jo sesuo Le
vite pamokysianti mane poterių, rašto 
(skaMyfti)iif privesfianti išpažinties. ?,,Ir 
vėl poteriai! Kito nieko nežino, kaip tik 
poteriai ir poteriai. Geriau j'au bulbes 
Skusti, ne poterius mokytis. Iš bulbių 
bent košės išverda. O ką iš tų poterių?“ 
galvojau, 'išgirdęs šią naujieną, sėdėda
mas prie krosnies. Tačiau tą vakarą nuo

širdžiausiai atkalbėjau visus poterius, 
kuriuos tada mokėjau, prašydamas Die
vą, kad jis nepaliktų manęs toje naujoje 
vietoje, kuri man tada atrodė, kaip ke
liautojui nežinomoji žemė.

Į kelionę išleisdama, sesuo aprengė, ap. 
kamfšė, kiek'tik bebuvo galima šilčiau, 
ddr ir aprišo motinos dideliu vilnoniu 
raiščiu. Pasijutau kaip vystykluose. Nors 
ir nepatiko toks apraišiojimas, bet nieko 
nesakiau, turėdamas galvoje didelį šaltį, 
nuo kurio naktį tvoros pokšėjo. Palengva 
irėmės per duobes, nelyginant laively per 
bangas.

— Toks dvaras, o pons tiks sėdi tavo 
dėdės Vincento kišenėje, — sako Jurkus 
pravažiuojant Ūko dvarą. Senuką Ūką, 
tokį baltabarzdj, vieną kartą buvau ma
tęs, kai girtas, eidamas pro mūsų sody
bą, nugriuvo ant šiukšlyno ir gulėjo kaip 
negyvas. Tėvas, šiaip taip pakėlęs, var
gais negalais įvilko į trobą ir alkieriuje 
paguldė į mano lovą. Numiegojęs jis at
sikėlė ir iššlitiniavo į namus.

— Tatai Lauksodos žydas Judelis, visai 
kurčias, vargšas, — sako Jurkus, pasisvei
kinęs įsu juodabarzdžiu žydu, stovinčiu 
prie vienišos trobelės, kai įvažiavome į 
Lauksodos maldakaimį.

Tas Judelis turėjo mažą smulkių prekių 
krautuvėlę, kurioje galėjai gauti cukraus, 

silicių ir kitko, o taip pat slaptai ir degti
nės. Jei neturėjai pinigų, galėjai jam pa
siūlyti mainais dešimtį kiaušinių ar ką 
kita. Dažnai vaikai pavogę nuo tėvų ar 
samdiniai nuo šeimininkų kiaušinių neš
davo Judeliui, o kaltę suversdavo šarkoms 
arba šeškams. Judelis turėjo juodapiau. 
kę dukrelę, kuri jam padėdavo prekiau
ti. Ji buvo taip sužemaitėjusi, kad iš kal
bos negalėjai pažinti, jog ji žydė. Kai su
brendo, tai ir ištekėjo už žemaičio Reka
šiaus. Lauksodoje trobelę pardavę, jie 
persikėlė į Telšius. Nusipirkę iš Dirkste. 
lių dvaro savininkės Butulickaitės sklypą 
Žarėnų gatvėje, pasistatė gražų medinį 
namelį ir atidarė gerą smulkių prekių 
krautuvę. Čia pat karšo, bene devynias
dešimt metų sulaukęs, dr jos kurčias tė
vas.

Taip tairpi'ukais pasišnekėdami, įvažia
vome į Krėpštų dvaro mišką, kuris dabar 
buvo pradėtas kirsti plynai, nepaliekant 
nė vienos sėklinės eglės. Net ir jaunuoly
nus iškirto.

— Ponai prabaliavoja ar pragrajija sa
vo dvarus, o paskui maskoliai, už Skolas 
atėmę, miškus išparduoda žydams, o že
mes išdalija burliokams — arkliava
giams, — su pagieža kalba Jurkus, iš lė
to Slenkant mums pirmyn.

Dabar čia buvo atsiradusi „amerika“. 
Iš plačios apylinkės žmonės ėjo uždar
biauti. Tie, kurie negalėjo kas vakarą 
pareiti į namus, statėsi miške ,,zemlian. 
kas“ ir gyveno susispaudę net po dvide
šimt vyrų. Ten miegojo, valgį gamino ir 
džiovinos! šlapius drabužius. Tokiose są
lygose gyvenant, sunku buvo išvengti 

parazitų. Niežai buvo paplitę net po kai
mus, kurie be galo privargino žmones, kol 
surado vaistus nuo to pikto parazito.

Statybai tinkamą medį apdirbinėjo čia 
pat miške keliolika porų drošiu (lentpjo
vių) ir gontadinbių, o netinkamą krovė į 
aktainius ir vežė į Telšius (12 km). Var. 
go žmonės, ‘bet daugiausia prikankino sa
vo arklius. Kalvos beveik be sniego, o 
daubose duobės. Sunkiai prikrautus veži
mus, niūkiami ir botagais raginami, ark
liai tempė iki paskutinių jėgų. O žmogus, 
norėdamas per trumpą laiką daugiau už
dirbti, krovė į vežimą, visai į savo gyvu. 
<liį neatsižvelgdamas. Daug kas taip nuva
rė arkhiius, kad ir sėjos pavasarį nebega
lėjo tinkamai atlikti, o kai kurie ir visai 
neteko arklių. -Buvo ir tokių, kurie, susi, 
gundę uždarbiais, buvo pradėję vežti 
tuos aktainius (kubinis sieksnis), bet, 
pamatę, kokia gyvulių kankynė, išvertė 
pakelėse malkas ir grįžo i namus.

Dėl tų miškų iškirtimo didžiausią tra
gediją išgyveno juodieji gandrai, kurių 
čia nemaža buvo. Grįžę pavasarį ir nebe
radę ne tik savo lizdų, ‘kuriuos krovė per 
eilę metų, bet ir savo gimtosios girios, 
kelias savaites lakiojo virš didžiulio plo
to, kur vietoje šlamančios girios ‘bebuvo 
vien pilki kelmynai. Daug dienų tie gra
žūs paukščiai sklandė viršum tos kerų 
dykumos arba ilgas valandas tupinėjo 
ant bebaigiančių išdžiūti kelmų. Jautres
nieji žmonės, matydami tuos vargšus, net 
ir ašarą kartais nubraukdavo. Vėliau 
gandrai dingo.

Mūsų kumelaitė, ‘kurios panosėje, kaip 
ir Jurkaus, buvo išaugusios ilgos ir sto

ros ledo žvakės, išbėgusi iš miško į atvi
rą lauką, ėmė ir neraginama greičiau 
bėgti. Jau netoli buvo jos gimtoji sodyba, 
kurioje ji ‘buvo gimusi, augusi ir pirmą 
kartą susipažino su apynasriu ir kinky, 
mais. Netrukus, dar kiek pasisiūbavę per 
duobes, įvažiavome į švarią aikštę, kur 
buvo daug sukapotų ir nekapotų virbų, 
o virš aikštės ir tų virbų buvo plačiai iš
skleistos dviejų senų klevų šakos. Kume
laitė aikštėje sustojo nestabdoma ir atsi
sukusi pasižiūrėjo, rodos, klausdama: ar 
dar negana? O jau tikrai buvo gana. Ko
jas mažai bejaučiau. Dėl to iš rogučių 
virste išvirtau. Čiia po tais didžiaisiais 
klevais ir buvo senojo Jurkaus sodyba, o 
dabar buvo mano pirmoji mokykla.

Jurkui betvarkant kumelaitę, kuri vis 
nerimo ir kužnojo, tuo norėdama, tur būt, 
pasakyti, kad geriau norėtų į tvartus pas 
savo gimines, nei čia stypsoti tekiame 
šalty, iš senos, senos trobos iškrypavo se
nyva moteris. Ji buvo trumpa ir plati, o 
jos liemuo, atrodė, lyig įstatytas į jos pla
čias kulšis. Jurkus, mano svainis, nusi
ėmęs kepurę, pasisveikino su ja, pabu- 
čiupdamas ranką. Tai buvo senoji Jur
kienė, mano svainio motina. Manęs, ro
dėsi, ji nepastebėjo ir į trobą tepakvietė 
tiktai savo sūnų: „Einam, Pranciškėliau, 
į trobą“, pasakė, pati pirma eidama.

— Domale, einame į vidų, — pakvietė 
Jurkus, pastebėjęs, kad aš pasilikau be
stovįs šalia šliajelių. Senoji ir dabar ne. 
atsisuko pasižiūrėti, kaip atrodo tas Do
rn a lė.

(Bu daugiau)
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Prezidento Stulginskio prisiminimai
Penkiolika metų išlaikytas ištremtas Si

bire, buvęs Lietuvos prezidentas Alek
sandras Stulginskis gavo teisę grįžti į 
Lietuvą. Grįžo suvargęs, iškankintas ir 
1969 m. mirė.

Tikra naujiena, kad dr jis, kaip ir kai 
kurie kiti buvę valstybės vyrai (Klimas, 
Urbšys), parašė atsiminimų. Kiti, parašę 
juos Lietuvoje, turėjo rankraščius padėti 
laikyti valstybinėms įstaigoms. Ten nie
kas jų šiuo metu nespausdins. Petrui Kli
mui bus pasisekę šį tą išsiųsti užsienin. 
Kažkas atvežė ir A. Stulginskio atsimini
mų rankraštį ir jau net prieš 15 metų, 
bet, matyt, tik dabar tegalima buvo juos 
išleisti be baimės kam nors Lietuvoje pa
kenkti, pridaryti nemalonumų. Spaudai 
juos paruošė dabar (1979) miręs Jonas 
Račkauskas, o redagavo dr. J. A. Račkaus
kas. Išleido Pedagoginis lituanistikos ins
titutas šiais metais. Knyga drobelės apda
rais, 296 puslapiai, kaina su persiuntimu 
13 dol. (leidėjų adresas: Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, Ill. 60636, USA).

Be A, Stulginskio atsiminimų, knygoje 
dar išspausdinta ištrauka iš M. Krupavi
čiaus atsiminimų apie jį, viena buvusio 
prezidento kalba nepriklausomybės sukak
ties proga, redaktoriaus straipsnis apie jį 
anglų kalba, 26 fotografijos ir pradžioj 
dar viena viso puslapio jo vieno, keltos 
jo rankraščio nuotraukos.

Ligi šiol apie A. Stulginskį galėdavome 
daugiausia tik periodikoje užtikti kokį 
proginį straipsnį, pluoštelį atsiminimų. 
Iš visų trijų buvusių Lietuvos preziden
tų dėl to jis buvo lyg ir koks nežinomasis. 
Kazyš Grinius apie save ir savo laikus pa
raižė atsiminimus. Apie Antaną Smetoną 
Aleksandras Merkelis parašė didžiulę 
monografiją. Dabar ta atsiminimų knyga 
ir Aleksandrą Stulginskį įrikiuos į žino
muosius. Leidėjai žada nepasitenkinti ta 
viena knyga: numatyta visa serija 'knygų, 
kuriose bus spausdinami kitų žmonių at
siminimai ir straipsniai apie jį, jo pra
kalbos Ir pareiškimai, išsami monografi
ja. Visa tai praplės lietuvių žinojimą 
apie jį.

Šie atsiminimai, deja, neapima A. 
Stulginskio viso gyvenimo. Jie nutrūksta 
su nepriklausomybės pradžia. Ar jis dar 
parašė ir apie nepriklausomybės metus, 
apie savo tremtį Sibire ir tas senatvės 
dienas, kurias jis leido Lietuvoje, kai bu
vo leista grįžti, — niekas, tur būt, nežino.

Bežemiai A. Stulginskio tėvai yra ku- 
mečiavę, nuomoję ūkelius, dirbę pusinin
kais, ir tik pačiam jauniausiam iš dešim- 
sies vaikų, Aleksandrui, pasisekė prasi
mušti į mokslą, remiamam į Ameriką iš
važiavusių dviejų brolių ir sesers. Baigęs 
4 (klases, stojo į kunigų seminariją, pas
kui studijavo teologiją Austrijos Inslbru- 
cke, kur jis, be kilta ko, įsigijo lenkų ėdi
ko vardą. Apsisprendęs neiti į kunigus, 
Vokietijos Hallėje baigė žemės ūkio ins

Aleksandras Stulginskis

Lietuvos lenku žygiai
(iš knygos „Atsiminimai“)

1916 metais lapkričio m. 5 d. Vokietija 
ir Austrija susitarusios paskelbė Lenkiją 
nepriklausoma karalija. Tai karalijai va
dovauti paskyrė Valstybės Tarybą iš 3 
asmenų. Skelbiant Lenkijos nepriklauso
mybę okupuotoje Lietuvoje, -greičiausiai 
Rytų karo vadovybės Iniciatyva, buvo 
-pridėta pastaba, liečianti Lietuvos ateitį, 
kur sakoma, kad būsiąs padarytas atitin
kamas parėdymas Lietuvos klausimu, at- 
sižvetgiant į krašto ir gyventojų reikalus, 
jų norus ir -aspiracijas. Be to, Vokietijos 
Reicho kancleris deklaravo, kad Lietuva 
nebūsianti -grąžinta reakcinei Rusijos vy. 
vyriausybei. Visa tai, be abejo, labai pra
džiugino lietuvius. Tačiau kaip vokiečiai 
spręs Lietuvos Mausimą, nė vienam lietu
viui tuomet nebuvo aišku.

Tačiau lenkai, dar nespėję sutvarkyti 
savo karalystės reikalų, pradėjo reika
lauti, kad ir Lietuvos žemės įeitų Į Len
kijos valstybės sudėtį. Toks lenkų aki
plėšiškumas sukėlė lietuvių pasipiktini
mą ir atitinkamą reakciją. 1917, II. 17 
lietuviai kreipėsi raštu į vokiečių Vil
niaus-Suvalkų administraciją, išvilkdami 
aikštėn lenkų gruoboniškus užsimojimus 
Lietuvos atžvilgiu ir griežtai protestuo
dami prieš juos. Tame rašte sakcma, kad 
tik ką įkurtos Lenkijos karalystės marša
lo Niemajiewskio reikalavimas Lenkijai 
priskirtivisas vokiečių atkariautas iš 
Ru-Sijos žemes, kurios, lenkų manymu, 
gravituojančios į Lenkijos orbitą. Be to, 
1917. I. 15 panašaus turinio atsišaukimą 
išleido pati Lenkijos Valstybės Taryba, 
pabrėždama ,,istorišką ją Lenkijos misi
ją.“

Labai lengva suprasti, į kokias žemes 
lenkai reiškė savo pretenzijas, jei imti 
dėmesin ypatingai išvystytą lenkų akci
ją Lietuvoje, jųjų taip uoliai platinamą 
Lenkijos valstybės Tarybos išleistąjį at
sišaukimą.

Lenkijos Valstybės Tarybos pradėtoji 

titutą, gaudamas agronomo diplomą ir 
gyvulių auginimo specialisto pažymėji
mą.

Baigė jis mokslus 1913 m. pavasarį, tai
gi beveik prieš pat pasaulinį karą. Pasi
rodo, ir agronomui anuomet sunku buvo 
gauti vietą Lietuvoje. Šen ir ten kreipę
sis užtarimo, darbą gavo Alytuje, kai Dū
mos atstovas M. Yčas parekomendavo gu

bernatoriui Veriovkinui. Čia jis dirbo sa
vo darbą ir įsijungė į lietuvišką veikią — 
redagavo ,,Viensėdį“, parašė brošiūrą 
apie veršelių auginimą. O kai prasidėjo 
karas, įstaigoms buvo įsakyta su visu 
turtu kraustytis į Rusijos gilumą. Dėl už
klupusios dezinterijos A. Stulginskis pa
siekė tik Vilnių, ir čia pagijęs jis visu kū
nu ir siela įsijungė į naują darbą jau vo
kiečiams užėmus kraštą. Jis 'gyvai, vaiz
džiai pasakoja, kaip lenkai su gėlėmis su
tiko vokiečių kariuomenę, kaip vokiečių 
kariuomenės viršininko atsišaukime Vil
nius buvo pavadintas ,,brangiausiu Len
kijos valstybės perlu“ ir kaip Emilija Vi
leišienė .išliejo dėl to viršininkui pagiežą 
ir atsišaukimas buvo nuplėštas', kaip vo
kiečiai nedavė leidimo laikraščiui leisti, 
savo „Dabartį“ laikydami pakankamu 
skaitiniu.

Kai susikūrė Nukentėjusiems dėl karo 
šelpti komitetas, A. Stulginskis įsiparei
gojo rūpintis i Vilnių suvažiavusių moks
leivių, vaikų ir senelių prieglaudų įna

akcija įjungti Lietuvą į Lenkijos valsty
bės sudėtį, kaip ir galima buvo 'tikėtis, 
greit susilaukė atgarsio iš Lietuvos len
kų. Susigiedota lyg iš gaidų: Šūkauta 
Varšuvoje ir tuoj lenkti atsiliepta Lietu
voje.

Norėdama Lietuvą vėl sujungti su 
Lenkija, laikantis bent padorumo, Lenki
jos Valstybės Taryba, užuot leidusi atsi
šaukimus į Lietuvą ir į Lietuvos lenkus 
būtų verčiau pradėjusi tartis su lietu
viais, su- lietuvių visuomenės -atstovais 
Lenkijai rūpimu klausimu, kaip lygūs su 
lygiais. (Bet kur tau! Jie į lietuvius žiūrė
jo ilš aukšto, kaip į žemesnės kultūros 
žmones, ir jų reikšmę politikoje laikė 
kaip quantile negligeable. Jie bevelijo 
su Centrinių Valstybių Vyriausybių pa
galba prisijungti Lietuvą, lietuvių nė ne
siklausus. Bet kaip daug kur istorijoje, 
taip ir šiuo klausimu jie apsiriko) at
gimstančioje Lietuvoje tuomet vyravo 
griežta pridš lenkus nuotaika, todėl ir 
meilūs lenkų žodeliai nebūtų paveikę lie
tuvių nusistatymo.

Tokiu būdu Lietuvos lenkų atstovai 
kreipėsi į vokiečius, nesitarę ir nesiin- 
fortnavę su lietuvių visuomenės atsto
vais. Lietuviai jau buvo užmezgę pokal
bius su vokiečiais Lietuvos ateities klau
simu, (tačiau kiekviena proga pabrėžda
mi, kad jie kalba etnografinės Lietuvos 
vardū, kur tautiniu atžvilgiu lietuviai Su
daro aiškią daugumą, ką ir patys lenkai 
savo memorandume pripažįsta. Todėl lie
tuviai turėjo teisės tos daugumos vardu 
kalbėti. Tuo tarpu lenkai, sudarydami et
nografinėje Lietuvoje visai nežymią ma
žumą, net ir platesne prasme Lietuvoje 
neturėdami daugumas, drįso kelti savo 
balsą Lietuvos ateities klausimu.

Taigi 1917 m. gegužės 25 d. Lietuvos 
lenkai įteikė Vokietijos Kancleriui savo 
memoraridumą. Visų Lietuvos lenkų 
politinių grupuočių vardu memorandumo 
lydraštį pasirašė: Stanislaw Kognowicki, 
grafas Marian Broel-Plater, Bronislaw 
Uniastowski ir Wadzlaw Zawadzki.

mių maitinimu — kaupti lėšas, medžioti 
maistą', tvarkyti daržus šalia daugelio ki
tų pareigų (mokytojo, švietimo draugijos 
„Ryto“ pirmininko).

Okupacijai tęsiantis, A. Stulginskis įsi
jungė ir į politinę veiklą. Su būriu kitų 
jis 1916 m. birželio 10 d. pasirašė patį pir
mąjį vilniečių lietuvių memorandumą vo
kiečiams. Jame pasisakoma dėl nepri

klausomybės Lietuvai, nurodoma, kurios 
teritorijos turėtų sudaryti ją, ir griežtai 
pareiškiama, kad Lietuva jokiu būdu ne
sutiks tapti kurios nors valstybės provin
cija, o ypač Lenkijos. Mokyklų vokietini
mas (žydai ir lenkai prisiderino prie vo
kiečių išleistųjų taisyklių, o lietuviai sten
gėsi jas apeiti, memorandumais reikalau
ti sau teisių). Lietuvos lenkų reikalavi
mai pridkirti Lietuvą prie Lenkijos ir lie
tuvių konirmemorandumas. Lietuvių kon
ferencija, Lietuvių tarybos sudarymas, 
pirmieji Tarybos darbai1, gruodžio 11 d. 
aktas, vokiečių intrigos, Vasario 16 aktas. 
Šiomis temomis ir kiti yra rašę savo alt- 
Siminimuoše, bet, aišku, kiekvienas auto
rius, aprašydamas jau ir kitų suminėtus 
bendruosius įvykius, pateikia ir detalių’, 
kurių kiti nepastebėjo, nežinojo ar ku
rias gal užmiršo.

Tiems metams nuo okupacijos pradžios 
iki nepriklausomybės pripažinimo atpasa
koti skirta didesnė pusė knygos.

Tas lenkų memorandumas buvo pa
skelbtas Vilniaus lenkų biuletenyje (Biu- 
letyn Wilenski, 5, gegužės m. 1917 m.) 
Vilniaus lietuvių visuomenė, o ypatingai 
Vykdomasis Komitetas nuodugniai jį iš. 
nagrinėjo. Vertėtų nors kiek susipažinti 
'su to memorandumo turiniu.

Pirmiausia, memorandume sakoma, 
kad žodis Lietuva turi dvi prasmi: ji 
reiškia etnografinę Lietuvą, kur lietuviai 
sudaro absoliučią daugumą, ir platesne 
prasme Didžiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės žemės, kurių dalį vokiečiai dabar yra 
okupavę; jie, lenkai, šiame rašte kalbėsią 
tik apie šią pastarąją Lietuvą.

Geografiniu ir ekonominiu požiūriu, 
sakoma memorandume, šis kraštas sudaro 
vieną vienetą; katalikų tikyba ir intelek
tuale kultūra, tos tikybos išugdyta, glau
džiai jungia visus 'gyventojus, o drauge 
juos riša ir su Vakarų Europa. Tačiau 
ypatinga šio krašto charakteristika yra 
ta, kad kraštas yra etnografiniai maišy
tas, jame -gyvena įvairių tautų ir nei vie
na tauta neturi absoliučios daugumos, o 
tokios daugumos neturint, nė viena Lie
tuvoje įgyvenančių tautų neturi teisės 
šalies vardu kalbėti. Savo tvirtinimus 
apie gyventojų sudėtį Lietuvoje lenkai 
remia 1916 m. vokiečių vykdyto gyven
tojų surašymo duomenimis.

Bet čia kaip tik išlenda yla iš maišo, 
išeina aikštėn pačių lenkų nelogiškumas: 
vadinamieji įvairių lenkų politinių gru
pių atstovai memorandume prisipažinda- 
mi, jog net plačiojoje okupuotoje Lietu
voje nesudarą -gyventojų daugumos, vis
gi drįsta kalbėti visos Lietuvos ateities 
klausimu. Kaip matyti iš jų memorandu
mo, lenkai stengėsi vokiečių valdžią įti
kinti, kad kitos išeities nėra, kaip Lietu
vą prijungti prie Lenkijos.

Vilnaus lietuvių vykdomasis komitetas 
negalėjo praeiti tylomis pro minėtą lenkų 
memorandumą, atitinkamai į jį nereaga
vus juo labiau, kad lenkai tame memo
randume, be įprastų lenkams pasigyri
mų, panaudojo (daug neteisingų, iš
kraipytų faktų. Todėl lietuviai 1917 m. 
liepos' m. 10 d. įteikė kontrmiemorandu- 
mą Vokietijos Kancleriui, pareikšdami 
savo nusistatymą Lietuvos klausimu.

SEPTINTASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ryšių centras rugpjūčio 3-17 d.d. ,,Loyola 
of the Lakes" jėzuitų tvarkomuose reko
lekcijų namuose netoli nuo Akrono mies
to, Ohio valstijoje, JAV, rengia septintą
jį lituanistikos seminarą, kuriame bus 
dėstoma lietuvių kalba — jos pagrindai, 
bendrinės kalbos rašyba bei skyryba ir 
kalbos kultūra (dėstys kun. J. Vaišnys, 
SJ), lietuvių kalbos vertimo mokslas ir 
praktika (V. Kelertienė), lietuvių kalbos 
kirčiavimas (dr. A. Klimas) ir lietuvių 
kalbos tarimo pratybos (dr. A. Klimas), 
lietuvių literatūra — lietuvių novelė (dr. 
II. Gražytė-MaziliauSkienė), lietuviško ei
lėraščio (stilistika ir poetika (dr. R. Šil
bajoris) ir Lietuvos istorija — Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pradžia ir 
vystymasis (dr. J. Jakštas), Lietuvos is
torija 1772-1918 (dr. R. Misiūnas), Lie
tuvos istorija nuo 1940 m. (dr. B. Mačiui- 
ka), Rezistencija Lietuvoje stalininiame 
laikotarpyje (dr. T. Remeikis).

Jeigu bus norinčių, susitarus bus gali
ma vykdyti specialų projektą kurio nors 
lektoriaus priežiūroje.

LIETUVIŲ (KULTŪROS IR 
CIVILIZACIJOS SEMINARAS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ryšių centras liepos 27 d. — rugpjūčio 1 
d. „Loyola of the Lakes" jėzuitų tvarko
muose rekolekcijų namuose prie Akrono, 
Ohio valstijoje, JAV organizuoja lietuvių 
kultūros ir civilizacijos seminarą anglų 
kalba.

Jame skaitys paskaitas prof. A. Sen
nas (XX a. Lietuvos istorijos bruožai), 
dr. J. Cadzow (Istorinis Amerikos lie
tuvių bendruomenės vystymasis), prof. 
W. Schmalstieg (Žvilgsnis į lietuvių kal
bą), E. Bradūnaitė (Lietuvių folkloras 
ir etninės istorijos dokumentai), prof. B. 
Ciplijauskailtė (Žvilgsnis į lietuvių lite
ratūrą) ir kun. K. Pugevičius (Dabarti
nis paisiprietšiinimas okupuotoje Lietuvo
je).

Taip pat bus rodomi filmai, dainuoja
ma, o kas norės, tai galės susitaręs pasi
mokyti lietuvių kalbos,

,,PASAULIO (LIETUVIS“ APIE PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIUS

„Pasaulio Lietuvio“ balandžio mėn. 
(Nr. 4) numeris tirštai visa ko pilnas 
kaip ir kitais kartais, bet šįkart labiau
siai dėmesys sutelktas ties Pietų Ameri
kos kraštų lietuviais. Plačiau pasisakyti 
davė progos Argentinos lietuvių vokalinio 
ansamblio „Žibučių“ ir Urugvajaus tauti
nių šokių grupės “Ąžuolyno“ koncertai 
JAV lietuviams. Tą aktualiją dar papildo 
B. Nainio ir R. Kasparo straipsniai ir V. 
Kleizos reportažas, kuriame supažindina
ma su Pietų Amerikos lietuviais (Urug
vajuje jų yna apie 2.000, Argentinoje aipie 
30.000, Brazilijoje apie 40.000). Tų kraš-

Tenka pabrėžti, sakoma tarp ko kito 
lietuvių kontrmemorand-ume, tą didelį 
'skirtumą tarp agresingų lenki; reikala
vimų ir nuosaikių lietuvių siekimų. Lie
tuviai nereikalauja svetimų žemių, teri
torijų, apgyventų lenkais, baltgudžiais ar 
kitomis tautomis; jie reikalauja tik tų 
žemių, kuriose gyvena lietuviai, sudary
dami gyventojų daugumą, ir tose žemėse 
pasiryžę atkurti savo valstybę. Tote teri
torijos ribos — šiaurėje — Kuršas, į ry
tus — dabartinis vokiečių frontas, pie
tuose — Nemunas, kuris teka į vakarus 
iki Gardino dr nuo čia tiesia linija šiau- 
-rės-vakiarų kryptimi į Rytprūsius, toliau 
Baltijos jūra iki Šventosios įtakos į jū
rą, į šiaurę nuo Palangos. Šioj teritorijoj 
'gyventojai — žymia dauguma lietuviai, 
išskyrus įtik pietų-rytų ruožą, čia trum
pai atpasakojama lietuvių nutautimo is
torija.

Lietuvių tauta, tiek iškentėjus! ir pa
kėlusi tiek karo sunkumų, niekada nesu
tiks būti atiduota lenkams, kaip etnogra
finė medžiaga, ypatingai, kai šiuo metu 
pavergtų tautų apsiprendimo teisės šū
kiai taip aukštai iškilo ir įsitvirtino pa
saulinėje sąžinėje. Tik akla jėga ir pikta 
valia galėtų tai padaryti, -bet tai nei mo
ralė, nei civilizacija nepateisintų. Lietu
vių tauta visetais jėgomis kovos, jei ru
sas, ar lenkas .ar kas kitas sumanytų pa
vergti Lietuvos žmones.

Net ir vienašališka Lietuvos gyventojų 
statistika neparodo žymaus lenkų skai
čiaus Lietuvoje, Ir todėl lenkai savo me
morandume iškelia savo reikšmę kokybės 
atžvilgiu. Mat, jie esą lietuviams davę 
tikybą, mokslą, ekonominę kultūrą ir 
valstybines tradicijas, t.y,, aukščiausias 
civilizacijos gėrybes.

Bet čia lenkų prasilenkta su tiesa. Per 
visą Lietuvos istoriją civilizaciją lietu
viams nešė ne atsikraustę iš Lenkijos 
lenkai, bet vietos gyventojai, nesvarbu, 
jei jie kalbėjo ir rašė lenkiškai, tačiau 
jie buvo kilme lietuviai, jie jautė ir va
dino save lietuviais. Keista, kad lenkai 
giriasi įvedę į Lietuvą krikščionybę. Len
kai įvedė į Lietuvą krikščionybę įtik ant 
popieriaus, o iš tikrųjų krikščionybės įve
dimas, tai pačių lietuvių darbas. Budin

tų lietuvių veikla mums mažai težinoma, 
retai kada kur apie ją tepaskaitome, O 
ten lietuviško judėjimo esama, štai iš- 
kanpelę iš V. Kleizos reportažo apie lie
tuvišką Argentiną:

„Buenos Aires priemiestyje yra Sene
lių židinys ir „Birutės“ draugijos namai, 
šie du vienetai vienas su kitu glaudžiai 
susiję ne vien geografine padėtimi: Sene, 
lių židiniui pradžią yra davusi „Birutės“ 
draugija. Ji užpirko didžiulį žemės plotą, 
kurį vėliau perleido tėvams marijonams 
ir ALOST senelių židinio steigimui.

■ Senelių židinys, kaip sako pats vardas, 
yra skirtas vyresnio amžiaus pensinin
kams. Jaukūs nameliai skęsta vaismedžių 
sode ir sudaro gražios poilsio vietos vaiz
dą. Tiesa, jie nepasižymi turtingumu, ta
čiau savo užduotį puikiai atlieka, židiny, 
je yra 13 butelių, kuriuose šiuo metu gy
vena 9 lietuviai. Vyriausia ir pirmoji ži
dinio gyventoja yra Julė Skurauskaitė, 
perkopusi 93-čius amžiaus metus. Židi
niui vadovauja valdyba, 'kurią sudaro 
pirm. V. Grigaitis, A. Burba, J. Mičiudas, 
B. Survila ir J. Či'kštas.

Sekančioje gatvėje, už kampo, stovi 
„Birutės“ draugijos būstinė. Ji kukli, bet 
draugijos reikalavimus patenkina. Čia 
draugija vykdo savo plačiašakę kultūrinę, 
socialinę bei visuomeninę veiklą, šešta
dieniais į ją susirenka apie 17 mokinių, 
kurie mokosi tautinių šokių, dainų bei 
lietuvių kalbos.“

VLIKO PIRMININKAS URUGVAJUJE

Vilko pirm. dr. K. Bobelis siu žmona ir 
valkais gegužės mėn. aplankė Urugvajaus 
lietuvius. Per abi lietuviškas radijo sto
tis pasakė kalbas, iškeldamas laisvinimo 
darbo eigą.

PAGERBIMAS KARD. SAMOREI

Bad Woerishofeno (Vokietija) klebonas 
kun. Antanas Bunga, viešėdamas Romoje, 
suruošė pagerbimą kard. A Samarai jo 
30 metų vyskupavimo proga.

Pagerbime dalyvavo Europos lietuvių 
vysk. A. Deksnys, visi Romos lietuviai 
kunigai ir monsinjorai ir svečiai iš Lietu
vos: vysk. L. Pavijoms, kun. V. V. Aliulis 
ir kun. P. Vaicekonis.

Kard. A. Samara 'buvo pasveikintas ir 
apdovanotas.

ga, kad tose Lietuvos vietovėse, kur len
kai ėmėsi krikščionybę platinti, ten pa
gonybė vyravo net iki XVIII amžiaus. 
Tatai buvo netoli Vilniaus, jo apylinkėse, 
kur veikė kunigai lenkai.

'Lenkai giriasi Lietuvai davę valstybi
nes tradicijas. Kai Lietuva suėjo į uniją 
su Lenkija, Lietuva jau buvo galinga 
valstybė, stiprus Lenkijos priešas. Lietu, 
va, būdama unijoje su Lenkija, davė Len
kijai (Jogailaičių) dinastiją, kuri taip 
garbingai Lenkiją valdė. 'Deja, tenka kon. 
statuoti, kad Lietuvos unija su Lenkija 
tik bloga atnėšė Lietuvai, nes davus Iba. 
jorijai neribotų teisių ir laisvių, privedė 
valstybę prte pražūties.

Taip pat be pagrindo lenkai savo me
morandume tvirtina, kad jie Lietuvai da. 
vę žemdirbystės 'kultūrą. Beveik niekur 
Lietuvoje dvarininkų (lenkų) žemės ūkis 
negalėjo išlaikyti konkurencijos su lietu, 
vių žemės ūkiu; Praskolinti dvarai buvo 
parduodami iš varžytynių, parceliuojami 
ūkininkams. Geriausiai galima įsitikinti 
apie lenkų įtaką Lietuvos žemės ūkiui, 
palyginus vakarų Lietuvos ūkininkų že. 
mės ūkius, kur gyvena lietuviai, su ūkiais 
Vilniaus apylinkėse, kur lenkų įtaka yra 
didžiausia. Čia, palei pat Vilnių, matome 
ūkininkus 'ariant mediniais arklais, akė. 
jant medinėmis akėčiomis, kurių kon
strukcijoje nėra nė mažiausio gabalėlio 
geležies, dalgio vietoj vartojamas pjautu, 
vas...

Kokią įtaiką lietuviams turėjo visų 
politinių grupių Lietuvos lenkai, kurie 
reikalavo 'Lietuvą prijungti prie Lenki, 
jos? Jų įtaka buvo palaikoma sulenkintos 
dvasinės hierarchijos ir rusų biurokrati. 
jos. Ir vieni ir kiti buvo pasiryžę, stam
biems dvarininkams padedant, sunaikinti 
lietuvius, kovojančius dėl savo tautinių 
teisių. Kiek sėkminga buvo toji lenkų po
litika Lietuvoje, rodo kad ir rinkimų re- 
zultatai į rusų Dūmą. Kauno 'gubernijoje 
lenkai tegalėjo pravesti į Dūmą tik vieną 
rinkimų įstatymu garantuotą atstovą, 
Suvalkų gubernijoje, eidami iš vien net su 
žydais — nei vieno; tik Vilniaus guibemi- 
joje dėl 'susiaurintų valstiečių rinkimų 
teisių ir lenkiškosios dvasiškijos įtakos 
lenkai rinkimus laimėdavo.

Kais liečia 1916 metų statistikos davi. 
nius, kuriais lenkai argumentuoja, įrodi
nėdami savo skaičių, reikia pasakyti, kad 
minėti surašymo duomenys yra labai men
kos vertės, nes labai didelis lietuvių skai
čius, net nemokančių lenkiškai, yra užra. 
Syti lenkais. Dar prieš gyventojų suraši
nėjimą, o ypatingai surašinėjimo metu, 
lenkai išvystė nepaprastą agitaciją Vil
niuje, kad visi katalikai užsirašytų len
kais. Paskleidė proklamacijas, lankėsi 
agitacijos tikslais butuose, grasindami 
visokiomis negerovėmis, jei neužsirašys 
lenkais. Todėl nenuostabu, kad nedidelis 
skaičius Vilniaus gyventojų teužsdrašė 
lietuviais. Dėl to lietuvių atstovai, daly
vavę 'gyventojų surašinėjimo komisijose 
padavė 19. IV. 1916 motyvuotą pareiški
mą vyriausiajam Vilniaus miesto burmis
trui.
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Paslaptis nepalaidojama Skaitytoju faioftai LIETUVOJE
Kieno sprendimu sušaudyti „keturi ko- 

mftnarai“: Kazys Giedrys, Karolis Požė
la, Juozas Greifenbergeris ir Rapolas Car. 
nas?

„Į Laisvę“ Redakcijos pastaba: šiame 
iš okup. Lietuvos gautame straipsnyje 
atidengiama „keturių komūnarų“ sušau
dymo paslaptis. Paslapties atidengimo pa
tikimumas visada artimai susijęs su atii- 
denigėtjb patikimumu. Kiek žinoma, 'šio ra
šinio autorius artimai pažino Juozą Vaiš
norą, gabų prof. Vlado Jurgučio mokinį. 
J, Vaišnoras prieš karą buvo kairiųjų ak
tyvistas, studentų varpininkų veikėjas, 
korporacijos pirmininkas. Jo kairumas ir 
antifašistinė aistra nuvedė j,į į bendradar
biavimą su bolševikais. Lietuvą 1940 oku
pavus rusams, tapo „finansų liaudies ko
misaras“. Prasidėjus rusų-vokiečių karui, 
pabėgo į Rusiją ir ten buvo skiriamas 
įvairiems aukštoms tituliarinėms parei
goms. Tačiau savo dvasioje Vaišnoras vi
sada buvo geras lietuvis. Rusų kariuome
nei vėl užėmus Lietuvą, grįžo ir Vaišnora, 
tačiau, matyt, padarė kokį neatsargų 
žingsnį, nes 1945 buvo areštuotas ir, ma
noma, pasmerktas sunaikinimui. Po 10 
kalbinimo metų išsigelbėjo, jau Stalinui 
mirus. Grįžęs Lietuvon, gavo menką dar
belį. Palaikė ryšius su savo buv. profeso
rium Vladu Jurgu-čiu, kuris Lietuvon bu
vo grįžęs iš nacių koncentracijos stovyk
los Vokietijoje. Visi šiame rašinyje mini, 
mi asmenys (jau yra mirę.

Lietuva po 125 metų carinės vergijos 
ir po keturių-penkių metų vokiečių oku
pacijos atgavo laisvę — nepriklausomybę. 
Tai buvo nelengvas kelias. Daug teko gy
vybių paaukoti, kraujo pralieti; daug kan
čių ir vargo pergyventi. Ir tik šioms gruo- 
buonėms, rusų ir vokiečių imperijoms, 
subyrėjus, lietuviai, nieko neturėdami, iš 
jų pačių įsigytais ginklais kovojo dėl lais
vės. Ir iškovojo. Carinės imperijos rusai, 
pasivadinę raudonaisiais, kaip buvo gr-uo- 
buonys, taip ir paliko. Buvo įsiveržęs ko
ne iki pusės Lietuvos. Bet Lietuvos sava
noriai su menkais ginklais nubloškė juos 
už Dauguvos. Raudonoji Maskva, pralošusi 
ginklu, savo kėslų užgrobti (Lietuvos ne
atsisakė. Propaganda ir pinigais ėmė vi
lioti tamsią, nesusipratusią masę, padug
nes, kelti viduje netvarką. Ir nemaža tu
rėjo priviliojusi, daugiausia iš Lietuvoje 
(gyvenančių svetimtaučių: žydų, rusų, 
lenkų ir kt.

,,Vyruti, nenusimanai politikoje“

Lietuvos savanoriai, kovotojiai dėl lais
vės, matydami tas negeroves, tą netvar
ką, labai pergyveno ir susirūpino Lietu
vos ateitimi. 1926 metų gruodžio mėn. 17 
d. parėmė visą valdžią į savo rankas. Pe
rėmimas įvyko be aukų, 'be kraujo pralie
jimo. Buvo suimta mūsų tautos ir valsty
bės duobkasių — Maskvos agentų, bolše
vikų. Kraštas džiūgavo. Tautinis ir vals
tybinis savarankiškumas buvo išgelbėtas. 
Visuotinis -buvo žmonių pasitenkinimas. 
Teisiami buvo keturi komunistai. Jų Lie. 
tuvoje buvo keleriopai daugiau. Apie ki
tus niekur nebuvo minėta. Per džiaugs
mą ir pasitenkinimą į smulkmenas nebu
vo kreipiama dėmesio. Neaiškumai taip 
ir praslinko nepastebėti.

Paskelbus nuteistuosius pavardėmis 
(Požėla, Giedrys, Greifenbergas, Čamas), 
atsirado mūsų veikėjų, žinomų žmonių, 
kurie juos pažinojo, žinojo jų darbus, jų 
gyvenimą; ypač susirūpino dėl Giedrio. 
Profesorius Jurgutis dėl jo atsilankė pas 
Voldemarą.

Reikia pažymėti, kad Jurgutis ir Vol
demaras buvo geri draugai. Jurgutis pa
prašė Voldemarą, kad Giedrys nebūtų su
šaudytas. Jis buvo Lietuvai nusipelnęs. 
Jo dėka, Lietuva atgavo iš Maskvos dalį 
archyvų ir Čiurlionio kūrybą. Tais laikais 
tai beveik buvo neįmanoma. Giedrys bu
vo pažįstamas su Leninu ir išgavo jo pa
rašą. Savo apsukrumu ir energija visiką 
parvežė į Lietuvą. Tokio tautinio turto 
nieks neatgavo, nė Lenkija, nekalbant 
apie Latviją ir Estiją. Iš tikrųjų Giedrio 
Lietuvai pasitarnauta.

Draugiškai (besikalbant, Voldemaras pa
sakė Jurgučiui:

— Tu, vyruti, nenusimanai politikoje. 
Nesupranti politikos.

Kada draugai išsiskyrė, Jurgutis Supra
to ,.politiką“ ir ją išlaikė paslaptyje iki 
gilias senatvės. Prieš mirtį tą ,,politiką“ 
pasakė savo mokiniui ir draugui J. Vaiš
norui.

Kodėl grįžo Voldemaras?

1940 metų birželio mėnesį rusų tankams 
ir kariuomenei veržiantis į Lietuvą, De
kanozovas (Maskvos atstovas Lietuvai) 
paskambino telefonu į Prancūziją Volde
marui. Atvyko Voldemaras su žmona j 
Kybartus. Savo lagaminą 'buvo palikęs 
Eitkūnuose viešbutyje, Kybartuose, vieš, 
būtyje, jo jau laukė du rusų saugumo 
agentai. Čia jį paėmė, ir paėmė, kad net 
nevisi mūs taip vadinami ,.nacionalinės“ 
valdžios žmonės apie tai žinojo. Po dau
gel metų kai kurie -aukštai sėdintieji pra
sitardavo -apie Voldemarą, kad jis miręs 
Tarybų Sąjungoje. Buvęs išprotėjęs. Bet 
kur miręs, kokia mirtimi, ir dabar nieks 

nežino. Miręs -po karo ar jam baigiantis, 
1944 metais.

Voldemaras buvo neeilinis žmogus. Tu
rėjo vaizduotę, greitą orientaciją, didelį 
bagažą žinių, nepaprastą atmintį, gilų 
protą — tiesiog genialus žmogus, o taip 
lengvai patikėjo čekistui Dekanozovui. 
Buvo apgautas. Atvežė savo galvą į žvė
ries koserę.

Gundomi Jurgutis ir Vaišnoras

Voldemaras mirė ir 4 komūirnairų paslap
tį nusinešė į kapus. Taip -turėjo būti. Bet 
čeką -abejojo, ar kartais Voldemaras ne
bus prasitaręs savo draugui Jurgučiui. 
Pas Jur-gut-į ėmė lankytis ,,kultūros“ dar
buotojai. Reiškė jam neva pagarbą. Pa
siūlė jiam parašyti savo atsiminimus, ku
rie pagal jo norą nebūsią spausdinami; 
būsią padėti į archyvą.

Čia -turiu pastebėti, kad -tokius pasiū
lymus yr-a senesnės kartos žymesni žmo
nės dauguma gavę. Kai kurie yra parašę. 
Nesvarbu, turinys galėjo būti ir nepriim
tinas tarybinei santvarkai ar net priešin
gas. Dėl to nieks nenukentėjo. Bet kam 
tokia praktika, .galime tik spėlioti.

Juirguči-ui buvo pasiūlyta, ka-d parašytų 
su Voldemaru pasikalbėjimus -apie 1926 
metų įvykius. Jurgutis suprato, ko nori
ma. Atsisakė, neatsimenąs. Čėka tuo ne
buvo patenkinta, žinojo, kad Jurgutis tu
ri draugą, su juo susitinka. Tai J. Vaiš
noras. Kreipėsi į Vaišnorą, kad jis para
šytų archyvui savo ątsiminimus. Vaišno
ras kai ką yna „archyvui“ parašęs. Tuo 
nepasitenkinta. Prašė, kad jis parašytų, 
ką jis yra girdėjęs iš Jungučio pasakoji
mų apie pasikalbėjimus su Voldemaru. 
Vlaiišnora-g atsakė, kadi apie Voldemaro 
p-aisik aibėjimius iš Jurgučio nieko nesąs 
girdėjęs. Anksčiau-, Jurgutis susitikdavęs 
Vaišnorą ir pasipasakodavęs, ko iš jo no
rima sužinoti.

Eina gandai, kad Jurgučiui ir Vaišnorui 
mirus, jų archyvus paėmė Saugumas. Tik
rai paėmė.

Kas buvo „keturi komūnarai“?

Po 1926 metų perversmo buvo suimta 
knmiunalstųjblollšeivikų. Dabar Maskvai 
pasitaikė gena proga veikti savo niatudai
— atsikratyti nepageidaujamais. Atsiun
tė į Lietuvą įgaliotinį agentą su visais 
planais. Su pervensmine vyriausybe suta
rė, kas bus iteisiama-s, k-as neliestas. Nak
tiniu traukiniu buvo išlydėtas atgal į 
Maskvą. Kas jis buvo? Tikrai nežinoma.

Minties sprendimai (buvo paskelbti Po
žėlai, Giedriui, Greifenbergeriuii ir Čar- 
nui.Požėla ir Giedrys buvo lietuviški bol. 
šlevikaii komunistai, su žmonišku veidu. 
Galvojo -lietuviškai. Jie kovojo prieš ca
rizmą, uiž lietuvybę ir Lietuvos reikalus-. 
Tokie komunistai raudoniai ai Maskvai 
neįtiko. Bet tuo laiku nušalinti juos nuo 
vadovavimo buvo neįmanoma. Jie daugiau 
buvo žinomi (tamsiai masei.

Greifenbergeris — Suvalkijos vokietis
— prūsas, materialistas, Čamas — žy 
das, Balbieriškio miestelio rangovo ir 
lentpjūvės savininko sūnus. Jiems savų 
pinigų buvo maža. Reikėjo iš Ma-Skvos 
daugiau gauti. Toki komunistai Maskvai 
nereikalingi. Pasitaikė -gera proga- jais nu
sikratyti.

Gyvatė ėda savo vaikus

Maskva, atsikračiusi Požėla, Giedriu, 
Greifenlbergeriu ir tarnu, gavo dlv-i nau
das. Pirma, iš vadovybės nušalino nerei
kalingus, nepatikimus partinius. Jų vietas 
pavedė visai -aklai -Maskvai parsidavu- 
šierns rusofilams. Antra, ištiesė pamatą, 
,ant kurio stato savo bažnyčią“, t. y. 
sudarė neišsenkantį propagandos šal
tinį. Jų vardais pavadintos mokslo įstai
gos, fabrikai, gatvės, kolūkiai... Tvorų, 
sienų šūkiai jų vardais (tepliojami. Sta
tomi nevykę paminklai. Kaune, Vytauto 
prospekte pastatytas grupinis paminklas. 
Praeiviui sudaro įspūdį, kad keturi nely
gaus girtumo -draugai išgriūva iš karčia, 
mos. Pasiskeryčioję, vėl įtraukia atgal į 
karčiiamą. Atrodo, kad girčiausias veržia
si į karči-amą, o kiti lyg jį prilaiko. Ku
riant grupę, gal ir -turėta tas galvoje. .

Požėlos žmona su vaiku išvyko į Rusi
ją, ieškodama laimės — rojaus; juk vyras 
žuvęs už jų reikalą. Jai buvo suteikta 
,,laimė“ darbo lageryje. Vaikas buvo 
paimtas prieglaudon. Aišku, ten būtų 
žuvęs, bet yra žinoma, kad juo rūpinosi 
kažkoks žydas, šiandien Požėlos sūnus 
gyvena Vilniuje. Atsimena tik truputį 
motiną.

Čia paminėti vardais žmonės yra visi 
mirę. Kad -paslaptis liktų paslaptim, De
kanozovas buvo -sušaudytas. Ir visgi pa
slaptis nėra palaidota. Štai ji jums...

Pasaulyje, gamtoje yra -tik vienas su
tvėrimas, kuris suėda gimusius savo vai
kus. Tai gyvatė. Ir visgi ant žemės ka
muolio gyvatės neišnyko. Jų pasaulyje 
daug. Juo’tbė
(Į Laisvę, Nr. 76/113, 1979 m. -rugsėjis)

Grubus elgesys uždaro prieš mus visas 
duris -ir širdis.

S. Smailsas

UŽ SENUOSIUS BAŽNYČIOS 
PAVADINIMUS, UŽ SUPRANTAMĄ 

KALBĄ

„Europos Lietuvio“ Nr. 14 buvo iš
spausdintas Skaitytoju pasirašytas laiš
kas, kuriame pasisakoma prieš bandymą 
bažnyčią vadinti šventove, o Bažnyčia 
kaip bendruomenę — iBendrij-a. Sveikinu 
to laiško autorių. Tie dalykai jau keli 
metai vargina mane.

Dar šia proga norėčiau pasakyti, kad 
dalis mūsų inteligentijos per daug varto
ja savo straipsniuose ar paskaitose ne. 
girdėtų ir nereikalingų žodžių. Pavyz
džiui, -skaitant dr. A. Štromo ar prof.R.Šėl- 
bajorio straipsnius, reikia būtinai pasi
imti tarptautinių žodžių žodyną, kad ga
lėtum suprasti. Ar nebūtų laikas liautis 
šitaip „tobulinti“ mūsų gražią lietuvišką 
kalbą? J. Jablonskis išvalė ją ir sukūrė 
reikalingus žodžius. Visi kalbėjom lietu
viškai ir slkaitėm ir visi puikiausiai su
prasdavom vienas kitą laisvoj nepriklau
somoj Lietuvoj.

J. Babilius, Australija

ATSAKYMAS A. IPALAVINSKUI

„EL“ 24 numeryje (1980. VI. 16) buvo 
išspausdintas A. Palavinsko laiškas 
„Annabergo lapelį bevartant“, šiame 
laiške Palavinskas, daug su žodžiais ne

siskaitydamas („'bus galima tvirtinti, 
kad lietuvių literatūra pakliuvo į kurpių 
rankas“), primeta „Annabergo lapeliui“ 
daugybę kalbos, logikos ir stiliaus klaidų 
(„ten specialistas nerastų nuo ko pradė

ti klaidų ieškoti“). Kitų „AL“ straipsnių 
autorių neminėdamas, jis sustoja prie 
mano asmens ir beveik vien tik mano 
(klaidas išvardija, turinį mažai -teliesda- 
mas. Norėčiau tad į šias tariamas ir tik
ras klaidas atsakyti.

P. rašo: „leidinėlio 38 psl. samprotau
jama: „kas kūrinį sudaro menu?“, kvie
čiama „...gilintis į kūrinio struktūrinę 
gilumą“, o iki šiol pasitenkinta vien 
tik“... intuicija ir momento inspiracija“. 
Šis teiginys klaidingai perduoda mano 
mintį. Mano straipsnyje (AL, 38 psl.) 
taip yra -rašoma: „Iki šiol mes kalbėjome 
iš sielos, nebojome jokių kritikos taisyk
lių. Pasitenkinome intuicija ir -momento 
inspiracija. Bet dabar ten minties išgir
dome, kitur pasiskaitėme, ir pradėjome 
patys Savo išmintimi nepasitikėti. Būtų 
laikas -kalbėti, kas sudaro kūrinį menu, 

būtų laikas gilintis į kūrinio struktūrinę 
gilumą. Bet tai jau būtų mokslinė kriti
ka. Ar ji mums prieinama? Ar ji mums 
ką duos? Ar sustoti prie šios ribos? AY 
ją drąsiai peržengti?“ Taigi aš, kalbėda
mas apie mūsų literatūros būrelio atei
tį, visai nekviečiau gilintis į struktūrą, o 
tik paliečiau mūsų problemą, kad mūsų 
mėgėjiški literatūros aptarimai atsimušė 
į tam tikras ribas. O čia Palavinskui jau 
per sunku suprasti: „Man prireikė susi
kaupti, ir vos nepristigau išprusimo su
sigaudyti tokiuose dvasiniuose labirin
tuose“. Manau, skaitytojai dabar gali pa
tys spręsti, kiek šioje mano straipsnio iš
traukoje yra „plonybių“. Šis straipsnis 
buvo taikomas mūsų būrelio dalyviams, 
kur Palavinskas niekuomet neprisidėjo 
ir niekuomet nedalyvavo, tad gal jam vi
sa tai jau ir per aukšta. Bet, atrodo, jį 
ypač pykina tie du internacionaliniai žo
džiai „intuicija“ ir „inspiracija“. Tad 
perduodu jų prasmę iš „Lietuvių kalbos 
žodyno“:- Intuicija — subtilus suprati
mas, įsigilinimas į pačio dalyko esmę, 
vidujinis nujautimas; Inspiracija — įtei
gimas, pakurstymas, pakišimas minties. 
Tačiau vietoje yra Palavinsko pastaba, 
kad 24 psl. prof, šilbajorio paskaitos 
santraukoje yra minties neaiškumų ir 
gramatinių klaidų. Toliau Palavinskas 
cituoja mano sakinį: „Dar vis vyrai pa
vydžiai (Palavinsko čia buvo klaidingai 
■nurašyta „-pavyzdžiui“) saugo, kad jiems 
valstybinę ir asmeninę atsakomybę ne
tektų su moterimis dalintis“ -kaip pavyz
dį, kad pagal vokiečių kalbos struktūrą 
alš šalutinio sakinio tarinį nukeliu į saki
nio galą. Lietuvių kalba yra labai lanks
ti, ir tarinio vieta joje nėra jau taip 
ankštai -apibrėžta, bet ateityje į tai at
kreipsiu dėmesį. Palavinskas man prime
ta, kad aš klaidingai vartoju žodį „įpirk
ti“, būtent, šis žodis verstas iš „einka-u- 
fetn“, o lietuviškai reikėtų vartoti „pajėg
ti nupirkti“. Tačiau „Lietuvių kalbos žo
dyne“ žodžiui „įpirkti“ yra visas pusla
pis paskirtas ir pavyzdžiais suminėta 
daugelio rašytojų ištraukos. Palavinską 
pykina tokie mano posakiai: „moterys 
įtrauktos į produkciją“ ir „biurokratiz
mas nesai-kiai išplėstas“. Tačiau nei pa
skaitoje, nei vėliau šią paskaitą klausiu
siems šie sakiniai neužkliuvo. Palavins- 
kas nerado savo lietuviškame žodyne ma
no vartojamo žodžio „atsakomingas“. 
Betgi į „Lietuvių kalbos žodyną“ šis žo
dis yra įtrauktas, kaip jau vartotas ir 
priimtas. Bet esu dėkingas Palavinskui 
už jo pataisą, kad aš per -kažkokį užsi- 
žiopsojimą iš Diržinskaitės padariau 
Dzerdžindkaitę. Tai nedovanotina klaida, 
ji man labai nemaloni.

Nenoriu paneigti, kad mano kalboje 
nepasitaiko germanizmų. Bet Palavins
kas nori priminti, kad aš jau mokykloje 

„vokiškai lietuviavau ir lietuviukai vo- 
kietavau“. Tam patvirtinti jis kviečia į 
pagalbą vokiečių ir lietuvių kalbų mo
kytojus ir tvirtina, kad jie tada, dabar 
jau daugiau kaip prieš penkiolika metų, 
taip išsireiškę. Ir prisimink tu man pra
dinių klasių mokytojui, ką kiti mokyto
jai a;pie kažkokį mokinuką kalbėjo! Tuo 
metu dar tikrai germanizmų nevartojau-, 
nes vokiečių kalbą dar tik mokiausi, 
nebent suvalkiečiai išvis lietuviškai ne
moka.

„Annabergo lapelį“ leidžia Pab-altiečių 
Krikščionių Studentų Sąjungos lietuviš
kas įkyrius. Tai nėra nuslėpta, kaip kad 
Palavinskas teigia. „AL“ paskutiniame 
(48) -puslapyje tai didžiosiom raidėm pa
žymėta ir kun. Urdzės adresas pridėtas. 
Taigi čia ne kažkoks anoniminis leidinys, 
o PKSS lietuviško skyriaus metraštis. 
Bet, kaip ir daugelis mūsų organizacijų 
leidinių, jis yra vargingas. Neturime spe
cialaus redaktoriaus, patys perrašome 
mašinėle, tad pasitaiko ir perrašymo 
klaidų, kurių, pavyzdžiui, net „Europos 
Lietuvyje“ netrūksta, patys apdailiname 
ir (platiname. Tad perrašymo, stiliaus ir 
gramatinių klaidų leidiny yra, ir jų ne
manome neigti. Bet Palavinskui iš tikrų
jų rūpi ne tos klaidos, nes šiaip jis būtų 
galėjęs mandagesne forma „AL“ tiesiog 
laišką pasiųsti. Tad kam jam prireikė 
jau pusmečiui praėjus po „AL“ 
pasirodymo, taip jį sudoroti, kad 
niekas jo nenorėtų į rankas imti, sumi
nant klaidas, kurios didele dalimi visai 
nėra klaidos? Šio laiško šaknis aš matau 
kur kas gilesnes, nei Palavinskas nori 
mums spaudos susirūpinimu perduoti. 
Pas mus įprasta -apie organizacijas ir aš
menis tik gera rašyti, tol, kol jie tam tik
ro išeiviško kodekso laikosi. Bet jei kas 
pasisako už Santykiavimą su tautiečiais 
tėvynėje ir tokius ryšius palaiko, jis tam
pa lyg laisvu paukščiu, ir raganų me
džioklė gali prasidėti. Kun. Urdzė vyks
ta dažnai į Latviją ir Lietuvą, jis ten 
laiko pamaldas, Susitinka su dvasiškiais 
ir kultūrininkais. Annaberge vieši pa
kviesti dvasiškiai ir kultūrininkai iš tė
vynės. Mes tai neslepiame, „AL“ apie tai 
rašoma. Bet lietuvių tarpe dėl to yra di
delio nepasitenkinimo. Kai nėra kaip tie
siogiai tai uždrausti, tai pradėta Urdzę, 
Annabemgo- instituciją ir bendradarbius 
po išeivių spaudą tampyti. Kadangi san
tykiavimas dabar jau ne nusikaltimas, 
tai bandoma užgriebti iš pasalų, pasinau
dojant liudininkais, nuvertinant Anna
bergo renginius ir leidinį. Tam pailius
truoti leiskite man suminėti keletą pa
vyzdžių. Praeitais metais „Tėviškės Ži
buriai“ savo skiltyje „Lietuviai pasauly
je“ persispausdino gerai pažįstamo Vi- 
luckio žemiausio lygio Urdzės ir kito as
mens kaltinimus. Nei prieš tai, nei po to 
šiaip TŽ Viluckio kliedėjimais nepasi
naudojo, nes jis visur mato komunistus, 
jie jį sapne persekioja. Antrą pavyzdį 
pasirenku iš Vokietijos LB „Informaci
jų“ 1980 m. 3/4 numerio. Čia išspausdin
tas lietuvių suvažiavimo Annaberge ap
rašymas. 13 eilučių net du kartus mini
ma, kad diskusijos nepasižymėjo aukštu 
lygiu. Tikriausiai tos diskusijos buvo že
mo lygio, bet šiaip „Informacijos“ kitų 
organizacijų veiklą vis pozityviai mato, 
nors diskusijos niekur jau neturi aukšto 
lygio. Ne, tai tik įrodo, kaip kritiškai 
viešąją nuomonę sudarantieji asmenys 
Annaibergą stebi ir mato kiekvieną jo ne
gatyvų reiškinį. Šioje šviesoje reikia žiū
rėti ir į Palavinsko laišką. A. Palavins
kas nėra jau toks „paprastas“ žmogus, 
kaip jis prisistato. Jis yra Lietuvių Kul
tūros Draugijos valdyboje, svarbus Lie
tuvių Katalikų Bendrijos bendradarbis 
ir Sa-aro apylinkės pirmininkas. Ne, aš 
Palavinskui netikiu, -kad jis rašęs vien 
tik spaudos nusmukimu susirūpinęs. Be 
abejo, čia aš nematau jokio sąmokslo, 
toks naivus nesu, bet Annabergas dau
geliui nepatinka dėl jo veiklos, ir kai 
kurie -asmenys jaučia pareigą šią veiklą 
suniekinti. Ir žiūrėk, išeivių spauda mie
lai tokiomis žiniomis, laiškais ir aprašy
mais pasinaudoja, net nepasitikrindama, 
ar tai tiesa. Dėl to, žinoma, Annabergas 
nežlugs, nes jis yr-a nepriklausomas ir 
niekam neskolingas.

A. Hermanas

KRIENAI
Krienai yra žinomi jau 3,000 metų, la

biausiai mėgstami šiaurės ir vidurio Eu
ropoje.

Lietuviai mėgsta krienus ir juos nau
doja prie daugelio mėsiškų valgių, žuvies 
ir kiaušinių. Ypač jie tinka valgant rie
bią kiaulieną. Anglai naudoja juos jau
tienos padažui.

Liaudies medicinoje krienai naudoja
mi -gydymui kai kurių ligų. Juose yra 
daug vitamino C, todėl yra vartojami 
prieš skoibultą.

Geriausia krienus kasti vėlai rudenį 
arba anksti pavasarį, o laikyti tamsioje 
ir vėsioje vietoje. Prieš paruošimą, 
(krienų šakinis keletui valandų pamerkti 
šaltame vandenyje, nulupti odą, sutar
kuoti, užpilti actu ar citrinos sunka.

(,,N“)

DAINŲ ŠVENTĖ

Liepos 11d. Vilniaus Kalnų parke buvo 
didžiulė dainų šventė, į kurią buvo Susi
rinkusi visa partijos viršūnė net su sve
čiais iš Maskvos.

Ta švente paminėta Lietuvos su-sovieti- 
nimo 40 m. sukaktis 1000 choristų dainavę, 
2000 mužikantų groję, kanklėmis ir birby
nėmis groję 250 vaikų.

Ta proga „Tiesoje“ pateikiama statisti
kos apie ansamblius, chorus, orkestrus 
Letuvoje. Dainų ir šokių ansamblis esą 41, 
kaimo kapelų arti 1000, pučiamųjų 560, 
estradinių orkestrų daugiau kaip 1000, 
mišrių chorų 535, moterų chorų 205, vyrų 
chorų 71, vaikų chorų 1515, vokalinių an
samblių 4079.

DEŠIMTATŪKSTANTASIS 
DIPLOMAS

Tik dešimtį metų dar tedirbęs Vil
niaus inžinerinis statybos institutas da
bar išdavė jau dešimtatūkstantąjį diplo
mą — Artūrui Norkui.

Institutas, kaip „Tiesoje“ rašoma, iš
ugdęs aukštos kvalifikacijos gamybos 
vadovus, statybininkus, kelininkus, geo
dezininkus .ekonomistus, transporto ir 
kitų sričių specialistus.
LIETUS BUS PAKENKĘS (DERLIAMS
Vakarų ir Vidurio Europos kraštai kal

tina orą dėl prasto derliaus ir vėlai pra
dedamos pinties. Ypač pakenkęs lietus 
gegužės ir birželio mėnesiais. Kai kurio
se Lenkijos vietose priliję daugiau negu 
bet kada per 250 metų. Rytų Vokietijos 
spauda taip pat mini nepaprastą lietų.

MIŠKAKIRČIŲ VARŽYBOS
Artėjant Lietuvos susovietinimo sukak

čiai, buvo suruoštos miškakirčių varžybos 
„profesiniam meistriškumui“ įrodyti.

Varžybose dalyvavo 69 brigados. Kai 
kurios jų atkrito, ir į baigiamąsias varžy
bas suvažiavo tik Jurbarko, Nemenčinės, 
Radviliškio, Panevėžio, Trakų, Biržų ir 
Prienų -brigados.

Nugalėtojo vardą gavo Panevėžio briga
da, pirmąją vietą — Biržų.

ŽAIDIMAI SU SKULPTŪROMIS
Lietuvoje jau pristatyta daug paminklų 

ir dar statoma.
Klaipėdoje nemaža skulptūrų pristatyta 

Mažvydo vardo parke. O kas su jomis at
sitinka, „Literatūroje ir mene“ štai kas 
rašoma:

„Mažvydo Skulptūrų parke — pats vi
dudienis. Mergaitės jau dėjo „Smiltei“ ant 
kaklo kiaulpienių vainikėlį. Berniukai irgi 
rado užsiėmimą — tikrino jaučių ragų 
stiprybę (skulptūra „Klajojantis ežeras“). 
Vyresnieji čia buvo atėję, matyt, iš ryto; 
apie tai bylojo paliktas tuščias „Gintaro 
kranto“ butelis ant skulptūros „Prabudi
mas“. Beje, netoliese vaikštinėjantis klai
pėdietis paaiškino, kad anksčiau čia buvo 
žaidžiamas dar vienas žaidimas: lentelės, 
ant kurių užrašytos Skulptūrų autorių pa
vardės -bei kūrinio pavadinimas, buvo nuo 
la-t perstatomos. Bet ilgainiui „žaidėjams“ 
teko nusivilti, nes medinės lentelės buvo 
pakeistos cementinėmis ir stipriai pritvir
tintos prie žemės.

Apžiūrinėj ant skulptūras, paaiškėjo, ku
rios iš jų .pieno gerbėjų“ labiausiai lan
komos — aplink j-as žolė negailestingai 
ištrypta. Betarpiškai bendraujama su J. 
Mickevičiaus „Vasara-“, M. Narbuto „Smi
le“, S. šimulyno „Užkerėtu“, D. Motulai- 
tės „Klajojančiu ežeru“ ir kitomis skulp
tūromis“.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŽMONOS
Čikagos Lietuvių istorijos draugijos 

susirinkime buvo teigta, kad Vytautas 
buvo vedęs 3 kartus ir visos jo žmonos 
buvusios -rusės. Taip (tvirtinęs ir istorikas 
Petrais Kilimas 1933 m. „Praeities“ II to
me.

Istorikas dr. Kostas Jumgėla „-Drauge“ 
rašo, kad tali netiesai, nes 'toje pačioje 
knygoje istoriko Igno Jonyno straipsnyje 
apie Vytauto (šeimą -buvo rašoma, kad jis 
buvo vedęs 2 kartus ir -abu kartus lietu
vaites.

Pirmoji Vytauto žmona -buvusi Ona iš 
Vėžiškių, Sudlimanito ir Agripinos (Aiže
nų kunigaikščio Jono Algimantaičio žmo
nos) sesuo.

Tai patvirtinąs pats Vytautas, kuris 
savo laiSke ordinui -rašė: Dis idt Witcfldes 
Šache, „mynes wybes sweater holt Iwan 
Augenmunden son“. 1384 m. Ordino raš
tuose Sud-įmantais vadinamas Vytauto 
„Sasųuineus, swoger, schwoger“.

1418 m. rugpjūčio 11 d. Ona Vytaiultienė 
mirė Trakuose ir buvo palaidota Vilniaus 
katedroje. Vytautas „po kėlių mėnesių“ 
vedlė savo velionės žmonos sesers Agripi- 
nos ir bičiulio Jono Algimantaičio dukrą 
Julijoną. Vilniaus vyskupas nesutiko su
tuokti Vytautą su artima giminaite be po
piežiaus leidimo. Tačiau Gardine juodu 
sutuokė Breslaujos (Wraclowo) vysku
pas Jonas KropUdo. Julijona buvusi Jo
gailos paskutiniosios žmonos Sofijos teta-

Lenkų istorikas Dlugošas rašo, kad Ju
lijona Vytaiutienė augusi stačiatike Kije
ve. Jo? tėvas, Jonas Algimantas, buvęs 
Kijevo vietininkas. Vėliau ji perėjusi į 
-katalikybę.
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Kronika
KELIONĖ Į TARPT. EUCHARISTINĮ 

KONGRESĄ LIURDE 1981 M.
Ateinančiais metais rengiama 12 dienų 

ekskursija autobusu į Tarptautinį Eucha
ristinį kongresą, kuris įvyks Liurde lie
pos 16-23 d. Pakeliui bus lankoma Pary
žius, Lisieux, Nevers ir kitos vietovės.

Kadangi kongrese, dalyvaujant popie
žiui, bus daug maldininkų, todėl jau da
bar reikia užsisakyti viešbutį nakvynei. 
Kurie norėtų važiuoti, prašoma skubiai 
pranešti „Šaltinio“ adresu: 16 Hound Rd., 
Nottingham, Notts. -NG2 6AH (tel. 
0602-865739), arba Lietuvių bažnyčios ad
resu: 21 The Oval, London E2 9DT (tet. 
01-739 8735).

Paaiškėjus ekskursantų skaičiui, bus 
duodama daugiau informacijų. Taip pat 
prašoma pareikšti ir savo pageidavimus.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
p. X (Birmingham) — 20 sv., K. Jan

kus — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
LIETUVOS ATSTOVAS KARALIENĖS 

PRIĖMIME
Lietuvos Atstovas ir Ponia Balickienė 

su kitais diplomatinio korpuso nariais 
liepos 22 dieną dalyvavo Britų Karalienės 
priėmime Buckingham Palace.

PLB PIRM. INŽ. V. KAMANTO 
PRANEŠIMAS

Viešėdamas Londone, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas inž. Vytautas 
Kamantas Sutiko padaryti pranešimą.

Pranešimas bus rugpiūčio 17 d., sekma
dienį, Londono Lietuvių bažnyčios svetai
nėje tuojau po pamaldų, apie 12 vai.

BIBLIOTEKOS VEDĖJO ATOSTOGOS
Vasaros atostogoms, nuo liepos 25 d. 

Centrinio skyriaus biblioteka bus 2 savai
tėms uždaryta'. S.B.

LIETUVIŲ NAMUOSE
Inž. R. J. Bagdonas su žmona ir Sūnu

mi iš Hamiltono, Ontario (Kanada), lan
kėsi Lietuvių Namuose ir tarėsi su S. Bo- 
sikiu, dėl knygos atspausdinimo „Nidos“ 
spaustuvėje.

Daina Neverauiskas (Australija) apva- 
žinėju-Si Vakarų Europą, grįžo į Londoną 
ir apsistojo Lietuvių Namuose. Ji dvi sa
vaites praleis Sodyboje su skautais.

Buvęs jūrininkas Feliksas Paulikas, ku
ris dabar gyvena Lutone ir dirba Vaux- 
ha’l mašinų fabrike, aplankė savo drau
gus Lietuvių Namuose.

Bradfordas
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ŠVENTĖ

Jau ilgas laikas, kaip Bradfordo lietu
viai, susispietę apie savo klubą, palaiko 
iglauidų ryšį su Belshill tautiečiais. Anks
čiau patys viešėję Škotijos padangėje, 
liepos 19 d. susilaukė 24 žmonių revizito. 
Pasivaišinę ir pasilsėję, sekmadienį atvy
ko į šv. Onos bažnyčią Mišių. Gausiai su
sirinkę lietuviai gėrėjosi iškilmingomis, 
'giedotomis Mišicmis, kurios priminė at
laidus tėvynėje. Pamokslininkui priminus 
stiprią rezistenciją Lietuvoje, net moki
nių tautinį bei religinį susipratimą ir 
Skatinant nenuleisti rankų, gražus lietu
vių būrys susirinko katedroje dalyvauti 
Pavergtųjų 'pautų bendrose pamaldose. 
Kan. T. Roberts vadovaujant, gražiai pa
sirodė ukrainiečiai, su kan. M. Matyczak 
pagiedoję liturginių giesmių. Šv. Rašto 
ištrauką paskaitė kun. A. Putcė. Škotijos 
lietuviai, vadovaujami Pr. Dzidoliko, vi
siems padedant įspūdingai sugiedojo 
„Marija., Marija“ giesmę. Kun. J. Kuz- 
mickis sukalbėjo nicėjinį „Tikiu Dievą“. 
Kan. T. Roberts pamoksle iškėlė vergijos 
negandą ir laisvės triumfą, kai nenusilen
kiama okupanto prievartai. Savo pamoks
lą pagrindė šv. Rašto ištraukomis ir 
rašyt. Al. Solženicyno „Gulago“ minti
mis. Po palaiminimo keli šimtai dalyvių,

vėjeliui plevenant tautinių vėliavų klos
tėse, žygiavo gatvėmis prie cenofo padėti 
taut, juostomis perrištą vainiką žuvusių
jų kovose idėil laisvės atminimui. Visą die
ną prie miesto rūmų plevėsavo pavergtų
jų tautų vėliavos.

Po įspūdingų net dvejų pamaldų „Vy
ties“ klubo valdyba sveteliams iš Škotijos 
surengė šaunų priėmimą. Kun. kapelionui 
palaiminus stalus, Al. ir Ir. Gerdžiūnai, 
talkininkaujant visai šeimai, nešė įvai
rius patiekalus ir ragino pasistiprinti. Už
kandžiaujant ir pasigardžiuojant vynu, 
A. Bučys pakvietė klubo pirm. V. Gurevi
čių prabilti. Pažymėjęs, kad' šitokių susi
tikimų tikslas — pabendrauti, geriau su
sipažinti ir pakedenti tautinius uždavi
nius, padėkojo svečiams ir visiems daly
viams už bičiulišką prisidėjimą prie iškil
mių, ypač nepavargstančioms šeiminin
kėms. Juozas Bliūdžius padėkojo klubui 
už pagalbą įrengti Belshill klubą ir pa
kvietė rudenį atvažiuoti į jo atidarymą. 
I. įSavičienė svetelių vardu įteikė šeimi
ninkėms dovanų. Linksmai visus nuteikė 
tikras skolas Mr. Drew, vedęs lietuvaitę. 
Kun. kapelionas padėkojo už gausų daly
vavimą abiejose pamaldose ir už širdį ke
liančias gieSmes. Kun. Aid. Putcė pažymė
jo, kad kovoje dėl laisvės nesame vieni: 
mūsų misija ir toliau Skelbti šio krašto 
žmonėms, ką reiškia prarasta laisvė. An
glų kalba draugiškai pabylojo Pr. Dzido- 
lilkas ir I. T. Dickinson ,abu iškėlę lietu
viškų giesmių grožį ir pasidžiaugę gražia 
talka. St. Grybui priminus seną draugys
tę su Škotijos lietuviais, A. Bučys papa
sakojo įspūdžių iš prel. J. Gutausko jubi
liejinės šventės ir „ilgų kalbų“ nepopu
liarumą.

Dviguba šventė paliko visiems gražiau
sių atsiminimų. Susitikta, gražiai prisidė
ta prie iškilmių, pabendrauta, pasitarta 
ir net padainuota,

J. K.

Manehesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Ateinantis draugijos susirinkimas įvyks 
ruglpiūčio 9 d., 3 vai., p. p., Mancheaterio 
Lietuvių Klube.

Draugija kviečia visus lietuvius filate
listus šiame susirinkime dalyvauti.

Sekretorius

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 12 d. L. K. V. S-gos „Ramovės" 

Mančesterio skyrius surengė M. L. S. klu
be lakūnų Dariaus ir Girėno minėjimą.

Minėjimą -atidarė ir pravedė ramovėnų 
Skyr. pirm. K. Murauskas, tarė atidaro
mąjį žodį ir pakvietė visus tylos minute 
pagerbti žuvusius lakūnus Darių ir Girė
ną.

Paskaitą skaitė D. Banaitis.
Prelegentas trumpai nusakė jų skry

džio tikslą, pasiruošimą skrydžiui bei tra
gišką jo galą, ir tas nuotaikas jų 'belau
kiančiųjų Kauno aerodrome bei jų laido
tuves, Kartu perskaitė ir jų paliktąjį teš- 
tamentą, iš kurio matoma, kad jie šį lem
tingą istorinį skrydį skyrė jaunajai Lie
tuvai.

Linkėtina-, kad šio didvyriško pavyzdžio 
Skatinamas mūsų jaunimas taip pat ryž
tųsi Lietuvą keliantiems ir garsinantiems 
darbams.

Meninėje dalyje M. Ramonas padekla
mavo savo kūrybos eilėraštį Dariui ir Gi
rėnui. V. Motuzą padeklamavo Į kraštą, 
vardu Lietuva.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną .Po to vyko pasižmonėjimas su pa
šnekesiais ir dainomis prie vaišių stalo 
ir klubo bare.

A. P-kis

Corby
PAMIRŠTAS MIRĘS LIETUVIS

1951 m. birželio 17 d. kelio nelaimėje 
žuvo Corbyje gyvenęs 33 m. amžiaus lie
tuvis Antanas Einorius. To miesto kapi
nėse jis ir palaidotas.

Anais laikais Corbyje buvo nemaža lie
tuvių. Jie turėjo ir DBLS skyrių, rengda
vo minėjimus ir kitokius renginius ir ro
dė nemaža solidarumo. Tai nepagailėda
mi vieno kito -svariuko, žuvusiam A. Ei

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš funksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

norių! pastatė paminklą — 'kryžių, kuris 
ilgą laiką primintų tą pirmąjį ten žuvu
sį tautietį. Gražiai padaryta, bet -netrukus 
ir užmiršta.

Mažėjo ,lietuvių, kfeitėsįi pLimini-nlk-ai, 
ir tuo kapu jau niekas nebesidomėjo. Ne
buvo kam priminti ir kam patvarkyti. 
Taip Slinko metai po metų. O kai prieš 
porą metų dabar nebe Corbyje gyvenąs 
žuvusiojo kolega A. G. nutarė aplankyti 
tą kapą, tai pirmą kartą nepajėgė suras
ti. -Iš antro karto vis dėlto surado. Kapas 
po tiek metų buvo apaugęs žolėmis ir sa
manomis. Kryžius taip pat užgožtas, ir 
užrašai jame padengti rūdimis.

Aptvarkė kiek -galėdamas. O kaip bus 
toliau?

Manyčiau, kad tokiais dalykais reikėtų 
pasirūpinti. Esame juk visi tos pačios 
Lietuvos ir vienodo likimo vaikai. Kai 
kas, žinoma1, sako, kad nėr® ko kapų lan
kyti: mirė žmogus ir tegu sau! ramus ilsi
si. Ar -taip ir priderėtų elgtis?

Man rodos, kad turėtume aplankyti am
žino poilsio atsigulusius antim-esniuosius, 
kol ipaitys esame gyvi. Jei mes lankysime, 
gal ir mus panorės kas nors aplankyti.

O ant A. Einoriaus -apvalyto kapo A. G. 
Su žmona padėjo puodą gėlių. Pirma pra
džia prisiminti. Gal juos paseks kiti.

J. Liobė

Vokietija
KUN. V. ŠARKA ATOSTOGAUJA

Hamburge gyvenąs ir plačias apylinkes 
aptarnaująs kun. Vaclovas Šarka rug
pjūčio mėn. pradžioje išvyksta atostogų, 
kurių metu dalyvaus lietuviškuose rengi
niuose ir aplankys jaunimo-vaikų vasa
ros stovyklą Vasario 16 gimnazijoje. Grįš 
rugpiūčio pabaigoje.

Atostogų metu jį pavaduos netoli Osna- 
bruecko gyvenąs kun . Petras Girčius. 
Hamburge gyvenančius aptarnaus tuo 
metu šv. Teresės parapijos klebonas kun. 
A. Blaik.

TOMAS VENCLOVA HAMBURGE
Grįždamas iš Olandijos, kur jis rašyto

jų suvažiavime-festivalyje skaitė paskai
tą, į Hamburgą buvo užsukęs prof. T. 
Venclova.

Tame suvažiavime-festivalyje jo skai
tytoji paskaita buvo atpasakota kažku
riame olandų dienraštyje. Ten kantu iš
spausdintos jo ir žurnalisto Kaplano nuo
traukos.

SĖKMINGAI ATŠVĘSTOS JONINĖS IR 
EKSKURSANTAI IŠ LIETUVOS

Kun. V. šarka laiške, be kita ko, rašo:
„Dažnai skaitau „Europos Lietuvį“, bet 

mažai matau žinių i'š šiaurės Vokietijos. 
Gal būtų tikslu ir iš mūsų padangės pa
berti keletą žinučių?

Pas mus oras kaip rudenį, žmonės ne
turėjo progos pasidžiaugti vasaros grožiu 
ir dovanomis.

Lietuviai turėjo Jonines bent -keliose 
vietose: Gimnazijoje, Hamburge ir Lue- 
becke. Visur praėjo sėkmingai.

30 jaunų asmenų iš Lietuvos lankėsi 
Frankfurte, Wiesbadene, Bonoje, Koelne, 
Bremerhafene ir Hamburge. 27 lietuviai 
ir 3 rusai (24 vyrukai ir 6 moteriškos). 
Dauguma vedę. Iš įvairių Lietuvos kam
pų ir visokių profesijų. Viešėjo pas vo
kiečius. Su lietuviais emigrantais bijojo ir 
vengė bendr-a-uti. Užklausti dėl rusinimo 
mokyklose griežtai paneigė. Visi -trys ru
sai kalbėjo lietuviškai. Vadovas — rusas, 
bet korektiškas.“

MIRĖ K. BABONAS
Liepos 10 d. Osnabruecke mirė buvęs 

Lietuvos karininkas, o dabar jau pensi
ninkas Kazimieras Babon-as, gimęs 1908 
m. kovo 8 d. Ra-Seiniuose.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS HAMBURGE
Susirinko paminėti išvežtųjų lietuviai, 

latviai ir estai į šv. Petro bažnyčią Ham
burgo centre. Kasmet ji minėjimo dieną 
būna piln-a. Ateina ir kitataučių, nes kvie
timai siunčiami konsulatams, žymesnėms 
organizacijoms ir paskiriems veikėjams.

Bažnyčioje buvo ekumeninės pamaldos- 
mišparai. Pradžia buvo labai jaudinanti. 
Presbiterijoje už priekinio -altoriaus sėdė
jo Collegium Musicum orkestras ir išsiri
kiavęs Šv. Petro bažnyčios choras, garsus 
nevien Vokietijoje, bet ir iš gastrolių už
sienyje. Jis, vadovaujamas prof. Hans- 
Ulrich von Kameke ir lydimas minėto sty
ginio orkestro, giedojo Schuber-to Kyrie 
ir Gloria. Visi tikintieji išgyveno čia sa
vo praeities gražias ir vėlyvesnio gyveni
mo tragiškas valandas. Muzika taip visus 
paveikė, kad ne vienas klausytojų verkė.

Žodį visiems tarė kun. V. Šarka-, nu
kreipęs žvilgsnį į mūSų pamaldų tikslą; 
maldą už persekiojamą Bažnyčią Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, už išvežtuosius, 
pavergtuosius, nuskriaustuosius bei paže
mintuosius. Paskiau buvo meldžiamasi, 
skaitomos psalmės, lekcijos, evangelija. 
Skaitė estų dr. Eduard Kagi, latvių — 
Augusts Kelle, lietuvių — Vaclovas šar
ka, vokiečių — Kari Felgendreher ir 
msgr. dr. Ludwig Marizy .Pastarasis pa
kakę ir pamokslą pastovios taikos tema. 
Visi giedojo ir meldėsi iš specialiai at
spausdintų lapelių. Pamaldos baigėsi pa

laiminimu, kurį suteikė pastorius Karolis 
Felgendreheris su kitais bendradarbiais 
Pabaigoje buvo sugiedota giesmė „Tave, 
Dieve, mes garbiname ir 'šloviname“.

Paskiau formavosi procesija prie pa
minklo žuvusiems pirmojo karo metu. Ke
lias nebuvo tolimas net seneliams, nes 
paminklas yra Rotušės aikštėje. Išsirikia
vo daugiau kaip šimtas. Priekyje ėjo vė
liavnešiai su lietuvių, latvių, estų ir vo
kiečių vėliavomis. Dvi jaunos tautiniais 
drabužiais pasipuošusios moterys nešė 
vainiką žuvu-Siems už tautų laisvę ir 
žmonių pagrindines teises. Tokio pobū
džio eitynes pabaltiečiai suorganizavo pir
mą kartą Hamburge. Filmavo ir fotogra
favo savieji ir svetimieji. Prie paminklo 
buvo iškilmingai padėtas vanikas su visų 
trijų Pabaltijo kraštų valstybių kaspi
nais— vėliavų spalvomis. Visos keturios 
vėliavos palinko prie paminklo ir pade
damojo vainiko, ir susirinku šieji atidavė 
pagarbą žuvusiem-S. Žodį tarė pabaltiečių 
atstovas. Sugiedoti himnai šia tvarka: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Lietuviams 
čia atstovavo kun. V. šarka, Iz. Sragaus- 
kis, J. Valaitis, M. Normantaitė.

šį kartą pamaldos ir vainiko uždėjimas 
buvo paskelbtas plakatais ir spaudoje.

SEPTYNI VARGONŲ KONCERTAI
Birželio mėn. prof. dr. Vytenis Vasiliū

nas davė septynis vargonų koncertus 
Šiaurės Vokietijos didesniuose miestuose 
ir visų lietuvių vardu padėkojo vargonų 
garsais vietok gyventojams, kad jie savo 
laiku priglaudė nemaža lietuvių pabėgė
lių, o taip pat ir kitų pabaltiečių. Savo 
koncertus mūsų tautietis pristatė kaip 
dovaną už gerus darbus.

Šį kilnų žygį dokumentavo tų miestų ar 
apskričių dienraščiai, o kai kurių miestų 
burmistrai įteikė dovan-as ar bent padė
kojo raštu. Tuo būdu mūsų tautietis 
-mokslininkas ir muzikas priminė gyven- 
toj-ams sunkią Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos politinę padėtį.

F. SKĖRIO STRAIPSNIS APIE JONINES
Lietuvos vokiečių V. Vokietijoje leidžia

masis „Die Raute“ Nr. 3 išsispausdino 
kun. F. Skėrio stambų straipsnį alpie lie
tuviškas Jonines.

Švedija
LAIKRAŠTIS NEGREIT PASIEKIA 

ŠVEDIJĄ
„Europos Lietuvis“ mane čia, Vaeste- 

ras'e, pasiekia nuo išleidimo datos kar
tais po 2 savaičių, o kartais po mėnesio 
ir ilgiau-. Dažnai gaunu ir 3 numerius iš 
karto!

Matyt, jis kažkur užsiguli Anglijos ar 
Švedijos pašte. Švedai -sako, kad greičiau
siai tai atsitinka Anglijoj.

KAS KALTAS, KAD VASARA TOKIA 
ŠALTA?

Ne tik šalta, bet ir lietinga. Britų pro
fesorius Lamb, klimatologijos specialistas, 
tvirtina, kad tokio šalto ir šlapio liepos 
mėnesio nebuvę jau 300 metų. Londone, 
Sako, birželio mėn. šįmet iškrito 8 cm. 
lietaus, o pernai tik 3,7 cm. O nuolat 
lyja ir liepos mėn. Lietaus daugumu, tie
są sakant, skundžiasi taip -pat ir Rytų ir 
Vidurio Europa — nei šieno kaip reikiant 
sudoroti, nei bulvių ar daržovių išgelbėti, 
kad nemirktų vandenyje.

Temperatūra dažnai pasiekia tik 12-13 
laip&nių. Laikas jau piauti javus, bet jie 
dar žali, nepriėję.

Kodėl taip yra? Tas profesorius spėja, 
kad vulkaninės dulkės kaltos, šiuo metu 
atmosferoje jų labai daug yra, ir jos už
blokuoja ir ilgam laikui nustato neįpras
tas oro sąlygas. Panaši padėtis buvo 1976 
m., kai ilgam buvo užėję karščiai. Tada 
Britanija turėjo antrą istorijoje žinomą 
karštą vasarą, -šįkart karščio sistema pa
lietė Texasą ir Amerikos Viduriniuosiu-s 
Vakarus.

Vulkaninės dulkės pakeičia atmosferą, 
ir dėl to susidaro klimatiniai pasikeitimai. 
Šiame šimtmetyje 'buvę keturi tokie atve
jai, kai tų dulkių sudaryti pasikeitimai 
išsilaikydavo po porą trejetą metų.

Prof. Lamb galvoja, kad šįkart už pasi
keitimus kaltas ne tas labai .smarkiai pra
siveržęs St. Helens kalno lugiakalni-s 
Vašingtono valstijoje. Praeitų metų lap
kričio mėn. ugniakalnis buvo prasiveržęs 
Galapagų salyne netoli ekvatoriaus, tai 
greičiausiai jo išmestos į atmosferą dul
kės užkimšo orą.

IEŠKO „TITANIKO“
Texaso milijonierius jau paskyrė pusę 

milijono svarų, ir pradedama ieškoti, kur 
yra tas „Titanikas“, didelis keleivinis lai
vas, kuris susidūrė su plaukiojančių led. 
kalniu ir 1912 m. balandžio 15 d. pasken
do su daugiau kaip 1.500 keleivių.

Panaudojant tobuliausias priemones, 
bus ištirtas 15 kvadratinių mylių plotas 
už 380 mylių nuo Newfoundland. Jei pa
siseks surasti, tai televizijos kameros nu
fotografuos, o kitų metų vasarą mcksl-inin 
kai vėl sugrįš ir paleis robotus ištirti lai
vo.

Vandenyno gylis ten galįs būti tarp 12 
ir 15 tūkstančių pėdų, tai narų leisti neį
manoma.

KINIJA PRADEDA SKIRTI PARTIJĄ 
NUO VYRIAUSYBĖS

žymūs partijos pareigūnai Kinijoje ligi 
šiol ėjo ir vyriausybines pareigas. Dabar 
nusistatyta, kad taip negerai.

Dėl to jau pasitraukė iš pareigų visų 
29 provincijų gubernatoriai ir užleidžia 
vietas jaunesniems ir kai kuriais atve- 
vejais net nepartiniams, kad vyriausioji 
valdžia nebūtų vienose rankose.

Netrukus iš ministerio pirmininko pa
reigų gal pasitrauksiąs ir partijos vadas 
Hūa Guofengas.

PADĖKOS
Kun. S. Matulis MIC ir p. B. Kijauskas 

paaukojo skautų vasaros stovyklai po 5 
svarus.

Aukotojams reiškiame skautišką ačiū.

Stovyklos Vadovybė

Škotijos Lietuvių Socialinis Klubas 
reiškia padėką Bradfordo Vyties Klubui 
už mums parodytą vaišingumą, kai viešė
jome ten liepos 19-21 dienomis.

Mūsų ekskursijos dalyviai, kurie tomis 
dienomis lankėsi Bradfordie, taip pat dė
koja visiems priėmusiems mus už parody
tąjį mums malonų vaišingumą.

Su pagarba
A. Dzidolikaitė

Sekretorė

Didžiai Gerbiamas „E. L.“ Redaktoriau, 
prašau paskelbti „E. L.“ šias kelias eilu
tes padėkos mano prieteliams, kurie sun
kios ligos metu lankė mane ligoninėje. Jų 
dažnas lankymas ir nuoširdūs linkėjimai 
pasveikti suteikė man jėgų ir skaidrios 
nuotaikos. Liepos 1 d. mane operavo. Man 
būnant geroje nuotaikoje, lengvai atlai
kiau sunkią kepenų operaciją ir veikiai 
pasveikau. Taip pat dėkoju tolimesnių 
apylinkių prieteliams, kurie gausiai rašė 
•laiškus su gražiausiais išsireiškimais ir 
šiltais linkėjimais man veikiai pasveikti. 
Dėkoju ir tiems prieteliams, kurie iš to
limų apylinkių man paskambino telefo
nu veikiai pasveikti. O ypatingai didi ma
no padėka tenka šv. Kazimiero bažnyčios 
Rektoriųi>(Klebonui Dr. J. Sakevičiui, 
MIC, už rūpinimąsi mano sveikata ir dva
siniais reikalais; už dažną lankymą manęs 
ligoninėje ir už suteikimą Šv. Komunijos 
bei sutvarkymą kitų reikalų ir dažną pa
siteiravimą apie mano sveikatos stovį te
lefonu. Man gulint ant operacijos stalo, 
jis teiravosi apie operacijos stovį. Taip 
pat negaliu likti nepadėkojęs K. Barėnui 
už asmeniškai perduotus linkėjimus vei
kiai pasveikti ir už paskelbimą trumpos 
žinutės „E. L.“ savaitraštyje. Padėka ir 
visai „E. L.“ administracijai.

Kazys Plukas

Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba 
p. K. Vilkoniui už padovanotus klubui 4 
meniškus paveikslus reiškia nuoširdžią 
padėką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
EOCLES — rugpjūčio 10 d., 12.15 vai.
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 vat., St. Wulstan's.
NOTTINGHAME — rugpiūčio '15 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 

v-al., Židinyje.
BRADFORDE — rugpiūčio 3 d., 12.30 

vai., atsimenant -tragiškai Lietuvoje 
žuvusį a. a. Praną Rekešį.

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

rusius gimines Lietuvoje.
PETERBOROUGH — rugpiūčio 24 d., 15 

vai., S. B. O. Vaitkevičių būstinėje, 
325 Eastfield Rd. Laukiami visų apy
linkių lietuviai.

GLOUCESTERYJE — rugpiūčio 30 d., 
12.30 vai., šv. Petre.

STROUDE — rugpiūčio 30 d., 17.30 vai. 
Išpažintys prieš Mišias.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 31 d., 11.15 
vai., židinyje.

LEAMINGTONE SPA — rugpiūčio 31 d., 
14 vai., šv. Petre.

COVENTRYJE — rugpiūčio 31 d„ 16 vai., 
šv. Elzbietoje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 7 d., Šilu
vos Marijos — Tautos šventės pro
ga, 11.15 vai. Židinyje. Dalyvaus ir 
Škotijos lietuviai.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos 
Marijos — Tautos šventė, 19 val-> 
Liet. Židinyje.
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