
Suglaudinkime savo eiles
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Tautos šventę minint, mūsų mintys 
krypsta į Lietuvos praeitį. Prieš mūsų 
akis, kaip kino paveikslas, praslenka 
lietuvių tautos 'gyvenimo ilgas amžius. 
(Praslenka šimtmečiai įjos augimo ir stip
rėjimo, šimtmečiai jos galybės 'ir garbės. 
Bet drauge praslenka ir gausybė nenuils
tamų darbų ir didvyriškų kovų, kurios 
primena mums tą kietąjį 'gyvenimo dėsnį, 
kad niekas neįgyjama be darbo ir be pasi
aukojimo.

Šiuo metu, kai Rusijos imperializmas 
dar vis neleidžia lietuvių tautai vykdyti 
savo įgimtas teisės pačiai valdytis, Vytau
to laikai, o taip pat 1918-1940 metų ne
priklausomybės laikot arpis, nušviečia lie
tuvių tautos kelią į ateitį. Tas kelias gali 
būti ilgesnis iar trumpesnis, bet jo gairės 
yra aiškias. Todėl, nepaisant tai, kad tau
tos kamienas yra sukaustytas okupanto 
vergijos, laisvės troškimas yra 'gyvais tiek 
vyresnėje, tiek jaunojoje kartoje. Tas 
troškimas gyvuoja kalėjimuose bei Sibiro 
tremtyje. Tokį pat troškimą puoselėja ir 
•laisvuose pasaulio kraštuose gyvenantieji 
lietuviai.

Rugsėjo 8-tasios šventė šiandien turi 
dvigubą prasmę: ji yra ne tiktai gyvosios 
mūsų tautos dvasinių ryšių stiprinimas 
su jos garbinga praeitimi, bet taip pat ir 
tautinių saitų palaikymas tarp po visą pa
saulį pasklidusių jos vaikų.

Pagaliau rugsėjo 8-tosios šventė sutam
pa su katalikų religine švente — Marijos 
gimimo diena, kurią Vytautas pasirinko 
savo vainikavimui. Sutapimas tautinio ir 
religinio momento dar daugiau padidina 
šventės prasmę. Rugsėjo 8-tąją mūsų pat
riotiniai ir religiniai jausmai susilieja į 
vieną, gaivindami mūsų viltį, kad Lietu
vos valstybės nepriklausomybė ir jos re
liginė laisvė vieną dieną bus atstatyta. 
Tiktai suglaudinkime 'savo pačių eiles ir 
visi kas kuo galime prisidėkime prie gerų 
dambų savo tautai. Tokiu ryžtu gyveno 
didžioji mūsų tautos dalis, kai lemiamieji 
momentai -ateidavo. Tūkstančiai kapų tai 
liudija. Iš tų kapų kalba į mus mūsų pro
tėvių balsai: „Mes kovojome už Lietuvos 
laisvę. Jūs turite tęsti tą kovą ir laimėti.“

Šitokiomis mintimis iir jausmais nuošir
džiai sveikinu jus visus Tautos šventės 
proga ir linkiu visiems būti stipriems ir 
viltingiems.

DENG DĖL TREČIOJO PASAULINIO 
KARO

Kinijos ministerio pirmininko pavaduo
tojas -Deng Xiaoping italų žurnalistui 
tvirtino, kad trečiasis pasaulinis karas yra 
neišvengiamas ir sekantis dtešimltmetis 
bus labai ir labai pavojingas, tačiau pa
saulinio susinaikinimo kol kas galima bus 
išvengti, bent atidėti jtį, jei JAV ir jų są
jungininkai atspariai laikysis prieš Sov. 
Sąjungą.

Nuolaidos tik silpninančios Vakarus ir 
Europą, ir Sov. Sąjunga tai žino, ir tai 
drąsina ją darytis vis akiplėšiškesnę. O 
Amerika jau nuo Korėjos karo vis labiau 
traukiasi, pagal Denigą — ji bijo Sov. Są
jungos. Sov. Sąjungos noras esąs domi
nuoti -Europoje, ir tai ji pasieksianti, kai 
pradėsianti kontroliuoti Viduriniųjų Rytų 
naftos šaltinius.

Jeigu Sov. Sąjunga ilgiau turėsianti bė
dų Afganistane ir Kampučijoje, pasaulinis 
karas galėsiąs būti nustumtas tolyn. Jo 
manymu, tas busimasis karas būsiąs ve
damas įprastiniais ginklais, nors abi pu
sės turi daug atominių.

AKIBROKŠTAS BRITŲ PROFESINĖMS 
SĄJUNGOMS

Britų profesinės sąjungos ruošėsi siųsti 
savo delegaciją į Lenkiją, kaip svečius te
nykščių profesinių sąjungų. Dėl to buvo 
kilęs ginčas, nes kai kurie vadai sakė, kad 
nėra ko tokios delegacijos siųsti, ypač kai 
organizuojamos laisvos profesinės sąjun
gos.

Tačiau delegacijai iš Lenkijos buvo pra
neštai, kad tokio vizito ten niekas nenorit
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PAŠA UL YJE
GIEREKĄ PAKEITĖ KANIA

Lenkijos komunistų vadas Gierekas su
sirgęs širdim, Ir jo vieton partijos centro 
komitetas išrinko Stanislavą Kanią, kurio 
pareigos paskutinius kelerius metus buvo 
prižiūrėti krašte tvarkos. Sakoma, kad 
pagal jo instrukcijas buvo persekiojami 
disidentai, intelektualai, bandymai orga
nizuoti laisvąsias 'profesines sąjungas ir 
pogrindinė spauda. Tačiau dabartinių stirei 
kų užgniaužti jėga jis nesisitengęs, tik sa
kęs: „Taip, tai kontrr evoliucija. Bet mes 
tik politinėmis priemonėmis turime ją su
tvarkyti.“

Kan.ia paskubėjo patikinti, kad bus leis
ta organizuoti naujas nepriklausomas pro
fesines sąjungas, 'bet jos „turės remtis 
sooiailizimo pagrindais“.

Laisvosios profesinės sąjungos
Viename -rugsėjo 7 d. vedamaj ame kriltiš

kai pasisakęs dėl savo profesinių sąjungų 
laikysenos, kitą taip pat „Laisvosios pro
fesinės sąjungos“ pavadintą straipsnį britų 
„The Observer“ paskyrė Lenkijos reika
lui. Tame kitame rašoma:

„Lenkijos vyriausybė turės dabar iš
mokti tvarkytis su tuo, kas jau seniai 
•įprasta demokratinių Vakarų vyriausy
bėms: su organizuota dirbančiųjų jėga, 
kurių -artimiausi interesai susikerta su 
krašto ekonomine politika.

Lenkijos streikai, tikra tiesa, buvo po
litiniai ta prasime, kad komunistiniam- 
'krašte bet koks mostas nepriklausomybės 
linkme ir negali būti kas nors kita. Tačiau 
daugumas streikuose keltųjų reikalavimų 
buvo susiję su kasdieninėmis gyvenimo ir 
darbo sąlygomis. Jie norėjo geresnių at
lyginimų ir užšaldyti kainas. Jie norėjo 
didesnių socialinio draudimo pašalpų ir 
geresnio 'socialinio patarnavimo.

Lenkijos vyriausybė sutiko su visa tuo, 
tik dar nežinia, kaip ji tuos pažadus įgy
vendins. Lenkija yna apimta rimtos eko
nominės krizės. Nepaisant per pastarąjį 
dešimtmetį įvykdytų didžiulių investavi
mų, didžioji dalis jos pramonės ir žemės 
ūkio yra be galo neproduktinga. Atmokė- 
jimas masinio dydžio skolų Vakarams pa
sidarė kliūtis ekonominei pažangai, kuriai 
jos turėjo padėti.

Ką kraštas geriaulsiu atveju yra pajė
gus, tai palaikyti dabartinį pragyvenimo 
lygį. 'Gal net turėtų sukąsti dantis ir pri
imti apkarpymus. Vyriausybė šitaip ir 
bandė padaryti liepos mėnesį, kai pakėlė 
kainas tam tikroms mėsos rūšims ir davė 
pagrindo prasiveržti streiko vulkanui.

Didžioji dalis Lenkijos biudžeto išeina 
subsidijuoti mėsai ir kitiems pagrindi
niams produktams ir patarnavimams, kad 
jų kainos galėtų būti palaikomos beviltiš
kai neekonomiškos. Daugumas specialistų, 
tiek užsieniečių, tiek lenkų, sutinka, kad 
-tas subsidijas būtina sumažinti, jeigu no
rima, kad ekonomija atsigautų. Bet strei
kai -sustabdė tas pastangas. Pastarųjų me
tų Britanijos ministerial pirmininkai, ku
rie matė, kaip į organizuotos darbo jėgos 
skydą -atsidaužė jų planai atkutini j kraš
tą, lengvai galėtų suprasti Lenkijos vy
riausybės keblią padėtį.

Kaip Stanislovas Kania, naujasis lenkų 
partijos vadas, išbris iš tų keblumų, di
džia -dalimi priklausys nuo to, kais atsitiks 
su Lenkijos profesinėmis sąjungomis. Kol 
kas dar niekas nežino, kiek bus įsteigta tų 
„nepriklausomų“ profesinių sąjungų. Taip 
ipat nežinome, kokio gyvybingumo bus tos 
-senosios profesinės sąjungos, nes jos ingi 
bus laisvai renkamos ir turės streiko tei
sę.

Teoretiškai ketinimas turėti nepri
klausomas profesines sąjungas -sovietinio 
stiliaus marksizme-leninizme yr-a revoliu
cinis, nes tai yra iššūkis tiek partijos ga
liai, tiek ir tvirtinimams, kad ji yra dar
bininkų klasės įsikūnijimas. Tik nieko ne
išsiaiškintume, diskutuodami Lenkijos 
įvykius tais scholastiniais terminais. Nei 
Marksas, nei ’Leninas nenumatė tokios 
„socialistinės“ šalies,kaip Lenkija. Lenkų 
partijos galia Lenkijos katolicizmo ir tra
dicinio pa-sibiaurėjimo rusų metodarls bu
vo apribota žymiai anksčiau negu- Lech 
Walesa net -pasvajojo įsijungti į streiko 
komitetą.

Tačiau tai daugumai lenkų nekliudė gy
venti palrtijos valdomiems, o tai reiškia 
supratimą, kad Lenkija privalo turėti to
kią vyriausybę, kuri pripažįsta sovietinius 
interesus ir visų pirmiausia nesudaro 
grėsmės sovietų saugumui. Net ir praeito 
mėnesio jaudinančiomis dienomis nei 
-streiko vadai, nei daugumais disidentų ne
kėlė iššūkio tai padėčiai. Iš tikro jie dar 
priminė kitiems, kad neužmirštų tai.

Nė Vakarai neturėtų tai užmiršti, nes 
mes nesame pasiruošę — ir teisingai da
rome— pradėti karą, kuris šiandien būtų

Brežnevas tuoj pasveikino Kanią už jo 
„principinę laikyseną, drąsą ir aukštą ko
munistinį pareigų supratimą“.

NESIKIŠTI I LENKIJOS REIKALUS!

Sov. Sąjunga per Tasso agentūrą pa
smerkė Vakarus, kad jie kišasi! į Lenkijos 
reikalus.

Manoma, kad dėl to Lenkija paskubo
mis gavo didelę Sov. Sąjungos paskolą ir 
kitų komunistinių kraštų pažadą duoti 
maisto.

SOVIETINIO BLOKO PASKOLOS 
LENKIJAI

Sov. Sąjunga davė Lenkijai -paskolos 
tvirta valiuta, už kurią bus įsigyta žalia
vų chemijos ir plieno pramonei.

Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Bulgarija ir Rumunija Skubančios 
tiekti maisto.

vienintelis kelias padėčiai pakeisti. Dėl to 
Vakarų politikai turėtų -atsargiai kalbėti, 
o Vakarų profsąjungininikai prilaikyti sa
vo broliškus jausmus. Siųsti pinigus nau
josiomis lenkų profesinėms sąjungoms, 
kaip kad siūlo daryti amerikiečių profsą
jungos, reiškia siųsti sovietinio bloko se
nojo stiliaus kirviams nereikalingą propa
gandinę dovaną.

Streikai davė mums vieną reikšmingą 
pamoką. Būtent, tą, kad sovietiniame blo
ke ne viskas yra Sov. Sąjunga. Rytų- Eu
ropą sudaro tikri kraštai su savo tikrais 
interesais. Per pastaruosius keletą metų 
jie pajėgė tai parodyti (labai skirtingais 
būdais Lenkija, Vengrija ir Rumunija, jei
gu minėsime tik pačius ryškiausius pavyz
džius), tačiau neperžengdami ribos sovie
tinės tolerancijos, kuri dabar yra didesnė 
-negu prieš 20 metų. O svarbiausia, kad 
nesudaro grėsmės sovietiniam saugumui, 
kaip jį supranta M-askva.

žinoma, tas reikalas nėra aiškus. Mes 
negalime žinoti, ką Maslova susigalvos 
dairyti rytoj ar kitais metais. Bet tai turi 
'didžiulės reikšmės Rytų Europos tautoms, 
o pagaliau ir saugumui visos Europos, 
vakarinės ir rytinės.“

Pasitarimai bendros veiklos temomis
VAK. VOKIETIJOS PABALTIEČIAI ANNABERGE

Pabaltiečiai savo eilėse turėjo ir turi. 
nemažai -aukštos kokybės veikėjų, kultū
rininkų, politikų, tačiau Vokietijoje kaž
kaip trūko tokių, kurie visus juos — es
tus, latvius, lietuvius — apjungtų. Šią 
spragą bando užpildyti kunigas-pastorius 
Juozas Urdzė, savo išgalėmis ir vokiečių 
bei evangelikų Bažnyčių parama įkurdi
nęs Annaberge, prie Bonuos, tokiai misi
jai būstinę — pilį, kur prisiglaudė pabal- 
tiečių -studentų, o dabar nuolatos atvyks
ta pabaltiečiai tai pailsėti, tai švęsti tau
tinių -ar -religinių dienų.

Kun. J. Uirdzė bene pirmą kartą Anna- 
ibengo istorijoje rugpiūčio 23-24 dienomis 
buvo sukvietęs visų trijų tautybių žy
miuosius veikėjus bendrai pasižmonėti ir 
■ateities bendros veiklos gairių nusmaigs
tyti. Jo supratimu, jau užtenka -paskirai 
rinktis Annaberge, reikia- veikti kartu, 
kontaktuotis, duoti pavyzdžių vieni ki
tiems, pasidžiaugti vieni kitų -kultūriniais 
laimėjimais. Ne tik Vak. Vokietijoje pagei
dautina tokia bendra veikla, bet nemažiau 
pageidautina užmegzti ryšį su pavergtųjų 
tėvynių tauriais, iškiliais tautiečiais, kad, 
vieni kitus pastiprindami, tęstume savo 
tautines paveldas. šeštadienį, rugpiūčio 
23 d., Annabergo pilyje susirinko estų, 
latvių, lietuvių ir vokiečių i'š Pabaltijo 
-gausus būrys (per šimtą). Visų trijų tau
tinių bendruomenių pirmininkai referavo 
apie kūrybinius džiaugsmus bei vangus. 
Tiek latviai, tiek estai džiaugėsi, kad tau
tinių -šokių ir chorų rėmuose vyksta pri
traukti (jaunimą į tėvų kultūrą. Vieni ir 
antri kone kasmet organizuoja didingais 
dainų šventes, kurios sutraukia tautiečius 
iš visų kontinentų. Tokie meno festivaliai 
yra lyg šilta laužo ugnis jaunimui, augan
čiam svetur. Vienas didesniųjų latvių 
renginių yra numatytas -sekančiais metais 
Muenchene, į kurį prisidėti kviečiami es
tai ir lietuviai. Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas papasakojo, kaip kariu su 
latviais protestavo 'Bonnoje prieš -Riben
tropo-Molotovo paktą, kaip minėjo tėvy
nių pavergimo 4-0-metį ir kad kasmet su
rengia -apie 50 įvairiausių lietuviškų ren
ginių V. Vokietijoje.

Tiek pranešimuose, įtiek diskusijose kal
bėtojai kiek per tamstomis spalvomis tapė 
jaunimo problematiką:, kaip įtautinti sve
tur gimusį savų tėvų jaunimą. Sumuojant 
sugestijas, išryškėjo tokie pasiūlymai: a) 
remtinos lietuvių ir latvių gimnazijos,

7 dienos
— Iš neseniai juodųjų perimtos valdyti 

Zimbabvės (Rodezijos) vis daugiau bal
tųjų emigruoja (per liepos mėn. 1.644, 
birželio — 1.238).

— Šią vasarą Indijoje dėl potvynių žu
vo 1.700.

— Oficialioji statistika rodo, kad Kini
joje gyventojų yr-a truputį mažiau kaip 
milijiairdiais, o JAV specialistai tvirtina, 
kad jau daugiau.

— Ankaroje, Turkijos sostinėje, vėl 
prasidėjo riaušės, buvo sutraukta gink
luota policija ir kariuomenė, vien rugsėjo 
•2 d. žuvo 29 (iš viso politinėse riaušėse 
šiais metais žuvo 1.700).

— Kingu, Brazilijoje, indėnai užpuolę 
išžudė 12 baltųjų, ūkininką ir jo samdi
nius (Ikiek toliau nuo tos vietos anksčiau 
jie išžudė 12 žemės ūkio darbininkų).

— Varžytynėse išpardavinėjami norve
gų nacio, Hitlerio talkininko Vidk-uno 
Quislings tartai, už kuriuos būsią gauta 
apie 400 tūkst. svarų (be kita ko, Quislin- 
g-as iki karo yra buvęs miškų pirklys).

— Kinijoje netrukus būsianti teisiama 
vadinamoji „keturių gauja“, tie vadai, ku
rie Mao Cetungo laikais vedė revoliucinę 
politiką, o po jo mirties buvo uždaryti ka
lėjimuose.

— Gydytojams ;ir dantų gydytojams, 
kurie nedirba valstybei, Kinijos vyriausy
bė leis verstis privačia praktika.

— Europos -Ekonominė Bendruomenė 
pasiryžusi duoti Lenkijai ekonominės pa
ramos už 200 mil. svarų, -jeigu Lenkija 
prašys.

— Prancūzijoje suimtas iir tardomas 
buvęs Rytų Vokietijos aviacijos viršinin
kas gen. Heinz Bemhart Zorn, kuris rin
kęs žinias apie tankus ir antitankinius 
ginklus.

— Kovodamas už tai, kad Britanijos 
vyriausybė ketvirtąjį televizijos kanalą 
atiduotų Valijai naudotis, valų naciona
listų vadas Gwynford Evans pasiryžęs ba
dauti, iki mirs (o vyriausybė tikriausiai 
neduos, bet jo mirtis gali 'būti pradžia 
riaušių).

— -Prez. Carteris parašė prez. Brežne
vui laišką, pasisakydamas, kad JAV su
tinka -tartis dėl Europos apginklavimo ra
ketomis.

— Kinijoje iš administracinių pareigų

nes jas -tikrai perduoda tautines kultūras, 
kaip jokia kita organizacija, b) stiprinti 
ar steigti liaudies dainų ansamblius, cho
rus, tautinių šokių grupeles, nes akyliam 
jaunimui miela aktyviai dalyvauti vyres
nės kartos renginiuose, kur jis, jaunimas, 
gali kūrybingai reikštis, c) bandyti užsie
niuose gimusį Pabaltijo jaunimą -gyvybiš
kai susieti su tėvų žemėmis, kurioms iš
eivių jaunimas gali daug kuo padėti, o 
j-am tėvynių jaunimas gali pagilinti sve
tur sulėkšitėjusią dvasią, d) paskatinti 
jaunimą gilintis į tokius romantikus kla
sikus kaip Herderį, Lessingą, Goethę, ku
rie savo raštuose akcentavo tautinių ver
tybių svanbą gyvenime, e) savo -šeimose 
stengtis perduoti vaikams tautines kon
kretybes -su meile ir pagarba, ypač išmo
kyti tėvų kalbos, ir t. -t.

O jaunimui -užsienyje, ypač V. Vokie
tijoje, išlikti tautiškai nuspalvinta pra
verstų net visai Europai, nes juo Europa 
tautinėmis kalbomis, kūrybomis marges
nė, tuo j-i įdomesnė gyventi.

Ilgai truko kun. Urdzei, kaip kokiam 
pranašui, įtikinėti klausytojus, kad rei
kia visoms trims tautybėms kartu veikti 
Annaberge, idant trigubai daugiau1 nuveik
tų, negu ką -darydamos paskirai. Jisai -aiš
kino, kad Annabergo vienas pagrindinių 
uždavinių yra būti pabaltiečiams ir iš -tų 
šalių atvykusiems svečiams tam tikru kul
tūras lopšiu, kur, 'susitikę vieni su- (kitais, 
suformuotų stiprų įnašą ne -tik Europai, 
bet ir tautinėms paveldoms Vokietijoje ir 
gimtinėse. Problema nėra finansuose — jų 
surasiąs Annabergo tvarkytojas. Konkre
čios veiklos pradžiai kun. J. Urdzė siūlė 
sudaryti „literatūros, meno, istorijos, po
litikos“ darbo grupes, (kuriose galėtų būti 
išryškintos kai kurios praeities -tarpusavio 
problemos bei trintys, o ir ateities naši 
veikla, be to, jungiant gimtini ųJtėvynių 
kūrybą ir meną, iš jo įsisavinti šviežios 
dvasios ir net krikščionybės, nes jos te
nai tikrai netrūksta, nors ji ten dabar -ge
rokai kitokia ar užslėpta. Pr-ažiopsant tar
pusavio bendradarbiavimą, anot kun. Ur- 
dizės, reikštų išeiviams nesuprasti savo gy
venimo užsienyje misijos, t. y. reikštų 
sunkiai atitaisomą -atsakomybę, net kaltę 
prieš tėvynes.

Į šitokias iššaukiančias -sugestijas dau
gelis dalyvių reagavo gerokai skeptiškai, 
nes, anot jų, jau suvėluota pradėti tokį 
bendradarbiavimą, juo labiau, kad senies- 

pasiltrauikė ne tik partijos ptomininkas 
H-ua, bet ir septyni ministerio pirmininko 
pavaduotojai, užleisdami vietas jaunes
niems.

— Varšuvos -radijas įspėjo dar kai kur 
tolbedMikulojančirĮs (įmonių daalbininlkuiš, 
kad nebekeltų naujų reikalavimų.

— Buvęs JAV ambasadorius Irane Wil
liam įSulivan pakaltino prezidento patarė
ją saugumo -reikalams Brzezinskį, kad jis 
labai pripainiojęs savo sprendimais dėl 
Irano.

— Šiais metais ginklavimasis pasauliui 
kainuos daugiau kaip 500 milijardų dole
rių (abi didžiosios galybės vien tik atomi
niams ginklams kasdien išleidžia daugiau 
kaip 100 milijonų dolerių).

— Švedijos parlamentas pakėlė pridėti
nį vertės mokestį (VAT) iki 23,46 procen
tų (didžiausias Europoje).

KINIJOS MINISTERIS PIRMININKAS 
ŽAO ZIJANG

Kinijos komunistų partija pradėjo vyk
dyti savo nutarimą užletoti aukštąsias ad
ministracines vietas naujiems žmonėms.

Pasilikdamas partijos pirmininku, iš 
ministerio pirmininko pareigų pasitraukė 
H-ua Guofengas. Ministeriu pirmininku 
paskirtas Žao Zijangas, nuo 1975 m. val
dės vadinamosios kultūrinės revoliucijos 
metu -visiškai suamukd'ytą Sičuano provin
ciją ir ten pasiekęs tikrų ekonominių ste
buklų — per tirejis metas gamyba pakilu
si 81 proc. žem'dinbiams jis grąžinęs atim
tuosius sklypus, darbininkams už produk
ciją leidęs mokėti priedus, įvedęs griežtą 
■gimimų kontrolę. Pašalinęs iš ekonominio 
gyvenimo politines dogmas ir rūpinęsis 
tik gamyba.

MIRTIES BAUSMĖS UŽ RIAUŠES

Turkijoje 22 vieno miestelio gyvento
jai buvo nuteisti mirti -už riaušes 1978 m. 
■gruodžio -mėn. Kito miesto 14 -gyventojų 
nuteisti taip pat mirti, bet ta 'bausmė pa
keista 20 m. kalėjimo.

'Kairamanmaire 350 nuteista kalėti vi
dutiniškai šešeriems -metams, 400 ištei- 
sinti.

niaj'ai kartai labai ribotos galimybės veik
ti ju-drtoje šių dienų- politinėje įtampoje, 
o jaunimas sunkiai įtraukiamas į kokias 
nors abstrakčias tėvynės meilės diskusi
jas. Ilgai diskutavus „prieš ir už“, paga
liau atėjo laukiamasis prasilaužimas už 
kun. J. Urdzės pasiūlymus. Pralaužė jo bu
vę auklėtiniai -studentai, stipriai pasitikį 
gerųjų idėjų veiksmingumu.

šeštadienio vakare šiek tiek abstrak
čias diskusijas papildė konkretūs praneši
mai apie -lietuvių ir latvių gimnazijas (su 
dias - skaidrių paveikslais), Donelaičio 
„Metų“ įvadas ir skaitymas, K. Čiurlionio 
„Sonati-nio meno“ pristatymais, daiL A. 
Krivicko „Kosminės minties tapinių“ ko
mentavimas ir t. t. Po viskam — prie lau
žo estų jaunimo taut, šokiai, alučio pute
lė, įskrabiniti užkandžiai parke.

Sekmadienį, rugpiūčio 24 d., po katali
kų mišių, sekė iškilmingos evangelikų pa
maldos, giedant latvių chorui. Kun. J. Ur
dzė pamoksle pabrėžė Kristaus iššūkį sa
vo sekėjams į viską visad atnaujinančią 
reformaciją, kurios dalis įsitikrovina ti
kintiems ieškant tarpusavy tai, kas vienus 
su kitais, o ir su Kristumi, jungia. Nuola
tinės reformacijos žmonės turėtų refor
muoti savo „galvojimo modelius“, juos 
pritaikyti laiko iššūkiams ir Dievo kara
lystės iššūkiams!

Po pamaldų — koncertas: liaudies dai
nos ir tautiniai šokiai. Pasigėrėtinai pui
kiai savo diai-nų pristatė estų ir latvių cho
rai. susiformavę Koelno apylinkėje iš ei
linių paprastų dainininkų, tarp kurių iš 
tikro buvo matyti daug jaunų veidukų! 
Besigėrėdamas koncertu, kun. J. Urdzė 
priminė visiems, kad reikia nuolat dai
nuoti tautines dainas, nes jos esančios 
tautinės praeities dovana dabarčiai, dova
na, (kuri visad įdomi, patraukianti ir jau
nimą, kuriam kiek nusibodusios senolių 
kalbos apie „išvadavimus ir pensijas-ren- 
tes“. Gaila, kad šiame renginyje su savo 
vokaliniu menu nepasirodė lietaviai. Argi 
V. Vokietijoje lietuviai jau nebesugeba 
suręsti pasirodymams chorelio?

Pietums dalyviai išsinešė kėdes į parką 
ir, lietai vos vos tik laikantis, sotino ki
tus apetitus ypač skaniai latvių virėjų ga
mintais valgiais!

Paskutinėmis rugpiūčio dienomis Anna- 
ibertgo pilyje latviai ir estai buvo numatę 
draugiškai kontaktuoti ir dainuoti liau
dies dainas — -ne chorais, o alkūnėmis 
•gretimai susėdę vienas prie kito.

d. k. j.
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Susidomėjimas Tomu Venclova 
ir Lietuva

„Draugas4' liepos 19 d. išsispausdino 
pttatesnį pasikalbėjimą su Tomu Venclo
va, grįžusiu iš tarptautinio poezijos festi
valio Rotterdame, Olandijoje.

Atsakydamas į klausimą, su kokiais 
jausimais jis priėmė kvieitimą į tą festiva
lį, T. Venclova, ibe kita Iko, ir taip pasipa
sakojo:

,jNei Lietuva, nei kitos Baltijos valsty
bės, nei, pavyzdžiui, Ukraina dar niekada 
nebuvo atstovaujamos. Taigi, vykdamas į 
festivalį jaučiausi atliekąs ne tiktai poeti

nę, bet ir pilietinę pareigą. Pasirūpinau; 
kad visuose festivalio dokumentuose, laik
raščiuose ir kitur būčiau vadinamas lietu
viu (o ne „Sovtet-in-exiie“). Be abejo, yra 
geresnių už mane lietuvių poetų, ir tai, 
kad buvau pakviestas aš, yra veikiau su
sidėjusių aplinkybių pasekmė. Rottenda- 
me išgirdau, kad mane rekomendavo keli 
ankstesnieji festivalio dalyviai, be to, ren
gėjus sudomino ir mano savotiška biogra
fija. Tačiau kvietimas šiaip ar taip rodo 
du svarbius dalykus. Pirmiausia, Lietuva 
ima traukti pasaulio kultūrininkų ir pla
čiosios visuomenės dėmesį ne mažiau už 
daugelį kitų šalių (ir ji traktuojama bū
tent kaip šalis, kaip valstybė, tegu ir lai
kinai ištrinta iš žemėlapio). Tai daugelio 
mūsų žmonių nuopelnas; ne vienas už tai 
sumokėjo gyvybe ar kalėjimo terminais. 
Antra, lietuviai šiandien yra visiškai pa
jėgūs reikštis pasauliniuose meno (ar 
mokslo) forumuose, pasaulinių standartų 
lygmenyje. įrodymų pastaraisiais metais 
nestinga — visų ir nesuminėsi. To pasie
kėme sunkiomis mūsų tautai sąlygomis, 
bet vis dėlto pasiekėme.“

Apie 'savo paties galimybes išvykti kur 
nors į panašius renginius, kol gyveno Lie
tuvoje, ir apie kitų jis pasakė:

„Ne tik nesu buvęs kokiuose nors festi
valiuose užsienyje, bet ir pačioje Lietuvo
je niekada nebuvau kviečiamas skaityti 
savo eilių literatūros vakaruose, pavyz
džiui, „Poezijos pavasario“ parengimuose. 
Mat, vyresnybė gerai žinojo, kad galiu 
perškaityti ar nuo scenos pasakyti ką 
nors „nepriderančio“. Tačiau itr tie poetai, 
kurtiems panašūs apribojamai netaikomi, 
nedaug teturi vilčių pabendrauti su kole

gomis iš anapus. Privaloma bendrauti su 
Rusijos ir kitų vad. broliškų tautų poetais 
— dažniausiai labai prastais oficialiais ei- 
lėkaliai’s (ir rusai, ir kitos tautos turi ir 
geresnių, tačiau tie geresnieji po literatū
ros vakarus, dekadas ir t. t. paprastai ne
važinėja). Į gyvesnį bendravimą su lat
viais ar estais jau žiūrima kreivokai. Na, 
galima dar su bulgarais, rytų vokiečiais, 
'bet su lenkais ar vengrais — kažin; mat, 
lenkai ir vengrai pernelyg prisigėrę „ne
gero raugo“. Porą tokių „broliškų“ rengi
nių esu matęs ir galiu paliudyti, kad jie 
sumuša nuobodybės ir nenuoširdumo re
kordus.

Autentiški Lietuvos poetai — sakysim, 
Gėda, Vaičiūnaitė, Martinaitis — nuvykti 
į tokią vietą, kaip Rotterdamo Poetry In
ternational, deja, praktiškai neturi jokios 
galimybės, nors tikrausiai sužadintų te
nai susidomėjimą. Kelionei į užsienį rei
kalingas ne talentas, o pirmiausia nuopel
nai komunistinei sistemai (ligi pačių ne
švankiausių nuopelnų imtinai), aukštas 
visuomeninis rangas, pabrėžtas lojalumas. 
Žinoma, į Rotterdamą ar panašų susitiki
mą būtų mielai nusiųstas, pavyzdžiui, 
Mieželaitis. Jeigu jį ten kas kviestų...“ 
Pasirodo, visi festivalio dalyviai verčia į 
savo -kalbas kurį nors -mažos tautos poetą 
ir ipaškui tuos vertimus skaito bendraja
me literatūros vakare, i-r tai sudaro lyg ir 
festivalio esmę. Šįkart tai buvo skirta 
Lietuvai: parodytas J. Meko filmas apie 
Lietuvą, buvo lietuviškos muzikos (ir vie
na partizanų daina), lietuviškų knygų pa
rodėlė. „NRS Handelsblad“, viena-s di
džiausių Olandijos la'kraščlių, visą pus
lapį paskyrė pasikalbėjimui su T. Venclo
va apie Lietuvą. Kitą pasikalbėjimą jis 
davė kultūros žurnalui- „Tijd“. Baigiama
jame literatūros vakare taip pat buvo 
pakalbėta apie Lietuvą. T. Venclovos eilė
raščius, kaip jis pats sako, klausytojai 
priėmė „gerai — sakyčiau, net labai ge
rai. Manau, ne tik dėl jų pačių, bet ir iš 
solidarumo su Lietuva.“

Į festivalį buvo atvykusių Olandijos ir 
Belgijos lietuvių. Verčiant į kitas kalbas 
eilėraščius, labai prisidėjęs Amsterdame 
įgyvenąs įsakas Kaplanas. Ten buvo proga 
susitikti su įvairių kraštų poetais. O štai, 
ką ir kaip jie žino apie Lietuvą:

„Apie Lietuvą ir lietuvius beveik vilsi 
yra šį tą girdėję. Kartais tos žinios pasie
kia poetus savotiškais keliais. Ne vienas 
yra skaitęs vokiečio Johannes Bobrowski 
romaną apie Donelaitį „Lietuviški klave
sinai“ — tas romanas (kurio veikėjų tar
pe yra, ibeje, ne tik -Donelaitis, bet ir Vy
nas) Lietuvą stačiai išgarsino Europos in
telektualų tarpe. Michael Krueger skaitė 
net ir patį Donelaitį, išverstą Hermarano 
Buddensiego. Gyorgy Dalos kelis kartus 
yra buvęs Lietuvoje (su juo turime ben
drų pažįstamų Budapešte ir Vilniuje). 
Amir Gilboa bendrauja su mūsų Icchoku 
Meru, taigi apie Lietuvą irgi gerai infor- 
muotas. Desmond O'Grady girdėjęs apie 
lietuvių ir airių kalbų ryšius bei dabarti
nes Lietuvos kovas, primenančias Airijos 
kovas šio amžiaus pradžioje. Tatai nenuo
stabu: prieš Rotterdamą buvau sustojęs 
Airijos sostinėje Dubline ir -tenai centri
nėje gatvėje, priešais Dublino ipaštą (ku
rio pastatas, beje, yra airių tautinė šven

tenybė, nes ten gynėsi nuo anglų jų suki
lėliai) mačiau didžiulį Nijolės Sadūnaitės 
portretą...“

O štai dar nuotrupėlė -apie T. Venclovos 
poezijos vertimus:

„Vertimo projekte“ mano du eilėraščiai 
buvo išversti į gerą tuziną kalbų, net į 
arabų ir japonų, nekalbant jau apie anglų, 
prancūzų, italų i-r t. t. Ką besakyti, tokių 
dalykų mūsų literatūros istorijoje dar nė
ra buvę. Keista buvo 'klausytis visiškai ne
pažįstamų garsynų ir retkarčiais kažką 
savo juose atpažinti (o, pavyzdžiui, ara
biškas tekstas — vertė egiptietis Ahmed 
Suwaylim — Skambėjo pašėlusiai gražiai). 
Visi vertimai bus išspausdinti (drauge s-u 
lietuvišku tekstu) olandų žurnale „Dam“, 
taip pat dauguma jų tikriausiai pasirodys 
ir atitinkamose šalyse. Beje, pastaruoju 
metu mano eilių angliškus vertimus spaus
dina aukšto prestižo žurnalai — „Encoun
ter" ir „Stand".

ELZEI JANKUTEI 86 METAI AMŽIAUS

Visi esame girdėję apie Mažosios Lietu
vos kultūrininką, Lietuvos patriarchą 
Martyną Jankų, jo Bitėnus, Ramibyno kal
ną. A. Lymantas „Nepriklausomojoje 
Liejtuvoje“ (Montreal's) kaip tik dabar 
-rašo apie jo vyriausiąją dukterį Elzę, kuri 
šiai-s metais švenčia 86 metų sukaktį.

E. Jankutė gyvena jaukiame savo bu
telyje Toronte (Kanada), ir mėgiamiau
sias jos butelio kampelis yra -ten kur, ka
bo tėvo portretas ir išdėstytos šeimos 
relikvijos.

Visa M. Jankaus šeima yra išmirusi, 
liko įtik Elzė. Per pirmąjį pasaulinį karą 
ištrėmime Pavolgyje buvo palaidotas 
Jankaus jlauniauiaas sūnus Endrlu-s. Jo 
paties pelenai -ilsisi Flensburgo -kapinėse 
Vokietijoje, o sūnus Kristupas ir dvi duk- 
terys — Erdė ir Urtė — Anapilio kapinėse 
Toronte, Kanadoje. „Dabar likau viena“, 
sako Elzė Jankutė.

Elzė vaizdžiai prisimena knygnešių lai
kus, taip pat ir Jurgį Biėlinį, kuris at- 
nešdavęs vaikams skanaus sūrio pagrauž
ti. Prisimena, kai jai buvo patikėta dides
nė suma pinigų užpirkti vokiečių šautu
vams nepriklausomos Lietuvos kariuome
nei. Prisimena gausias žmonių ekskursijas 
į jų gimtinę. Sako, kartais suvažiuodavo 
daugiau kaip 500 žmonių, itepranešę tik 
per kelias valandas iš -anksto. Tada Bitėnų 
kaimo moterys šokdavo maišyti pyragų, 
ant plytos buvo dedami dideli puodai ka
vai virti. Tokiomis progomis būdavo sa
koma gražios kalbos, dainuota, šokta ir 
kitaip linksmintasi.

Dabar, Elzė sako, daug jaunų žmonių 
Lietuvoje nori sužinoti apie jos tėvą ir 
Bitėnus. Kiek jiai žinoma, -gyvenamasis 
Jankų namas po karo buvo išlikęs sveikas, 
o dabar jau -sudegęs, ir -aukšta žolė dengia 
jo pamatus. Kieme yna pastatytas M. 
Jankui prisiminti aukštas medinis stulpas 
su varpu, o -ant Rambyno kaino — iš 
smulkių akmenų naujai pastatytas auku
ras.

Paklausta -apie savo sveikatą, Elzė prisi
mena lėlaičio (Martyno Jankaus) atsaky
mą: „Jeigu dar geriau eitų, negalėčiau iš- 
trivoti'. Jis, mat, ir paliegęs būdamas, tu
rėjo savotiško jumoro.

„O aš, kaip matote, jau galėčiau „iš- 
trivoti“, jei tik sveikatos atžvilgiu man 
eitųsi geriau. Bet kai kitaip neina, kai ko
jos labai pavargsta -arba nenoriai klauso, 
tai reikia ir su tuomi apsiprasti“, baigė 
Elzė Jankutė.

MOKSLO METŲ PRADŽIA VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

1980-81 mokslo metai Vasario 16 gim
nazijoje pradėti pirmadienį, rugsėjo 1 d. 
Mokiniai į bendrabutį suvažiavo jau rug- 
piūčio 30 d. per Sodo šventę arba rugpjū
čio 31 d.

Pirmadienį, pakėlus vėliavą, mokiniai 
ir mokytojai susitiko gimnazijos ea-lėje 
per ekumenines mokslo metų atidarymo 
-pamaldas, kurias bendrai atnašavo evan
gelikų kunigas Fr. Skėrys ir katalikų ka
pelionais J. Dėdinas. Pamaldos pradėtos 
giesme „Mielas jaunime, viltie būsimosios 
gadynės“. Skaityta evangelija. Kun. Fr. 
Skėrys pasakė pamokslą. Po progai pritai
kytų maldų ir giesmių sekė trumpas kun. 
J .-Dėdino pamokslėlis ir Išv. mišios. Jų 
metu Ibu-vo giedamos -giesmės „-Pulkim ant 
kelių“ ir kitos.

Paskui toje pačioje salėje įvyko moks
lo -metų atidarymo aktas. Naujasis Vasa
rio 16 gimnazijas direktorius Jonas Ka
valiūnas pasveikino mokytojus ir moki
nius. Jis kalbėjo apie auklėjimo princi
pus tautiškoje ir krikščioniškoje dvasio
je ir skatino mokinius lankyti sekmadie
niais savo konfesijų pamaldas. Mokinius 
prašė, kad nerūkytų, ir griežtai perspėjo- 
nevartoti alkoholinių gėrimų. Mokslas ir 
svaiginantys gėrimai nesiderin-a. Priminė, 
kad -visi mokytojai ir visas bendrabučio 
personalais skirti vien tik mokiniams, ir 
prašė mokinius visais -reikalais kreiptis į 
j-uos ar -į gimnazijos vadovybę. Kiekvie
nais mokinių pageidavimas būsiąs išklau
sytas. Tikimasi, kad bus gera-s bendradar
biavimas su pačių mokinių išsirinkta ta
ryba.

Po to mokiniams buvo pristatyti naujie
ji ir senieji -gimnazijos mokytojai ir ben
drabučio vedėjai. Šalia naujo direktoriaus 
Jono Kavaliūno, germanisto, kiti nauji 
mokytojai dėstys Vasario 16 gimnazijoje: 
Vincenta Pancerienė, vicedirektorė ir lie
tuvių k. mokytoja, prieš tik kelerius me
tus atvykusi iš Okupuotos Lietuvos, Ro
naldas Tesnau, -berniukų bendrabučio ve
dėjo pavaduotojas, vokiečių k. ir sporto 
mokytojais, taip pat neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, ir Joana Vaičiulaitytė, anglų k., 
darbelių, sporto ir tautinių šokių mokyto
ja, atvykusi iš Vašingtono, JAV. Prista
čius visus mokytojus, buvo baigtas moks
lo -metų iškilmingas atidarymas. Klasėse 
mokiniai susipažino su savo auklėtojais, 
ir -po trumpo pasikalbėjimo baigėsi pirmo
ji mokslo diena. Sekančią -dieną pamokos 
prasidėjo įprasta ir normalia darbo tvar
ka.

Vasario 16 gimnazija 1980-81 mokslo 
metus pradeda su 58 mokiniais iš -įvairių 
valstybių ir kontinentų. Praeiti mokslo 
metai buvo baigti su 54 mokiniais, tai 
-reiškia, kad šių mokslo metų pradžioje 4 
-mokiniais padaugėjo. Tačiau dar yra daug 
laisvų vietų Vasario 16 gimnazijos klasė
se ir bendrabučiuose. Mokiniai priimami 
ir mokslo metų -bėgyje į visas klases. Su
interesuotiems leisti savo vaikus į Vasa
rio 16 gimnaziją informacijos teikiamos 
parašius šiuo adresu: Privates Li- 
tauisches -Gymnasium, Schloss Rennhof, 
6840 -Lampertheim 4, Federal Republic of 
Germany; telefonas 06256 322.

Petras Veršelis

Kai kurie žmonės yra taip geri, 
kad jie jokiam geram dalykui netinka.

Su lietuviais 
pasaulyje

„ŠALTINIO“ KETVIRTASIS

Mūsų kaimyno „Šaltinio“ j-au išleistas 
šių metų ketvirtasis numeris.

Svarbiausia šio numerio tema yra prel. 
J. Gutausko kunigystės sukakties minėji
mas. Spausdinamas popiežiaus Jono Pau
liaus II -palaiminimas jam, vysk. A. Dales
nio, prel. L. Tulabos ir J. Kašpcnio sukak
ties minėjime pasakytosios kal-bos ir mi
nėjimo aprašymas. Puslapiai gausiai ilius
truoti.

Kita medžiaga: straipsnis -apie kun. V. 
Jaugei; ilš „LKB Kronikos", laiškas iš Lie
tuvos, pluoštas eilėraščių, žinia apie kun. 
S. Tamksvičiaus įkalinimą, kard. Samorės 
pasisakymas apie arkiv. J. Matulaitį, Č. 
V. Obcarsko straipsnis apie H. Nagio poe
ziją, įvairios įvykių kronikos.

Rašo ir jaunimo -atstovai — O. Virbic- 
kaitė ir R. A. Juozelskis.

GERIAUSIA Iš 3000

New Yoiko Pace universitetas paskelbė 
dr. Aldoną šlepetytę-J-anačienę geriausia 
savo profesore.

Pace universitete mokosi 24.000 studen
tų, o dėsto ten 3.-000 profesorių.

LIETUVIŲ EKSLIBRIAI
Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 

ruošiasi išleisti Vitolio Vengrio knygą 
„Lietuvių ekslibriai“.

Tas leidinys supažindins su ekslibrių 
istorija nuo 16 a. iki šių dienų.

„VIVA EUROPA“
Los Angeles jaunųjų vaidintojų grupė 

lanko Amerikos lietuvių bendruomenes, 
rodydami „Visa Europa“ programą.

Joje atliekami prancūziški, angliški, 
šveicariški, vokiški ir kt. valstybių šokiai, 
dainos ir muzika. Taip pat buvo parody
tos -skaidrės ir iš Jaunimo kongreso ir kt.

Grupės vadovė ir režisierė yra D. Ba
rauskaitė.

MAGISTRO DISERTACIJA LIETUVIŠKA 
TEMA

Kun. Vincas Valkavičius -Bostono kole
gijoje apgynė tezę „Lietuvių kunigas New 
England pionierius“ ir gavo istorijos ma
gistro laipsnį.

Jo darbe išnagrinėtas kun. J. Žebrio gy
venimas, jo veikia lietuvių tarpe ir tragiš
ka mirtis.

SUNKIAI SERGA MARIUS KATILIŠKIS
„-Draugas“ liepos mėn. pranešė, kad ra

šytojas Marius Katiliškis sunkiai serga ir 
paguldytas ligoninėn. Jam bu-vo amputuo
tos abi kojos aukščiau kelių. Vėlesnėmis 
žiniomis, rašytojas jau grįžo iš ligoninės 
į namus.

Rašytojas jau visas dešimtmetis kenčia 
didelius -skausmus. Kiek anksčiau spaudo
je buvo rašyta, kad jis serga vėžiu.

6 DAKTARAI ŠEIMOJE
Dr. Robertas Maciūnas baigė medicinos 

mokslus ir pasirinko nervų chirurgijos 
šaką. Dr. Maciūno tėvai yra abu daktarai, 
visos jo 3 seserys taip pat yra daktarės: 
Danutė — medicinos, Gražina — chemi
jos, Jūratė — matematikos.

Žemaičio atsiminimai
Įsižiūrėjau ir pamėginau pats sau pa

skaityti, -kaip „skaičiau“ lovoje. Rodos, ei
na -gerai.

— N-u skaityk! Ko sėdi? Ar nori, kad 
paprašyčiau U-ntaną, — suragino Levikė, 
-pagrasindama Vaitkum.

— Ar įgaliu įkaityti nešlebždavodamas? 
— paklausiau.

— Matyk įtik! šlebždavoti -nebemoki, o, 
mat, imsi įkaityti, — supyko mokytoja.

— Teskaito. Jei nepaskaitys, tada ga
lės... — sako -jos -tėvas.
-----Tikr-ai, Levike, tepaskaito, — pritarė 
ir Zosikė iš savo staklių.

— Nu skaityk, skaityk, — sutiko paga
liau ir Levikė.

— -Palauk! Tu skaitai iš atminties, o ka
žin ar Ibepaskaitysi kitur, — sustabdžiusi 
Levikė atskleidė puslapį, kur dar nebu
vau skaitęs.

Jau be vargo skaitau ir čia ir pasijuntu 
kyląs į aukštybes. Toks džiaugsmas ir lai
mė apsiautė mane... Dar -atnešė man iš 
klėties didelę maldaknygę, rodos, „šalti
nį“. I-r toje didelėje ir storoje (knygoje ne- 
bepasilkflydau.

— Nu, Domale, mokslą baigei: esi dabar 
tikras -kataliks ir skaityti moki. Dabar ga
lėsi su Jonu virbus kapoti.

Zosikė patarė elementoriaus nenuneš
ti ir mokytis rašyti.

— -Mokykis, mokykis. Išmokęs rašyti 
vis j-au nebebūsi tdk-s tamsus, kaip šit aš: 
nei rašyti, nei parašytą paskaityti galiu. 
Be rašto žmogus kaip alkias be lazdos: 
kaip -tau kas sako, -taip ir turi tikėti, — 
kalba -senasis Jurkus, pritardamas Zosikės 
siūlymai.

Vėliau šių dviejų -gerų žmonių patarimu 
ir pasinaudojau ir neapsivylia-u.

Domas Bumeikis

Dar vienas egzaminas. Vakare Vaitkus 
vėl -atėjo su savo -didele knyga. Atsisėdo 
prie -stalo ir, atskleidęs numatytą šiam va
karui „lekciją“, pradėjo verkšlenančiu 
balsu -skaityti. (Baigęs skaityti, -uždengė 
knygą ir pakilo -išeiti.

— Unton-a, duok dabar Domei paskaity
ti! — paprašė -senasis.

— Domei! — nustebo jis, tur būt, ma
nydamas, kad iš jo nori pasijuokti. Juk 
įtik vakar jis mane pliekė diržu, kad neno
rėjau mokytis, o dabar siūlo jo knygą pa
skaityti.

— Tepaskaito, te, paklausysima, — pa
sakė, padėjęs ant stato atskleistą knygą ir 
įpirštu parodęs -į puslapį.

Atsisėdau ir -tylom perskaičiau-: „Szwen- 
tos Mūrinės -gyvenimas“. Visi sužiuro, ro
dos, pasiruošę klausytis ne tik ausimis, 
bet ir akimis. Iš susijaudinimo iš karto 
man pasirodė, k-ad raidės kadry-lių šokti 
pradėjo. Pagaliau nusiraminęs pradėjau 
skaityti, pamėgdžiodamas Vaitkų. Per
skaičiau -gyvenimą tos skaisčios mergelės, 
kuri, persirengusi vyro -drabužiais, įstojo 
į vyrų vienuolyną. Bet -gyvenimą, va-ngšė, 
baigė užmūryta iki smakro to paties vie
nuolyno sienoje, -tam reikalui įtaisytoje 
nišoje.

Visi pripažino, -kad .ir čia išlaikiau egza
miną. iBet Vaitkus daugiau nebeatėjo va
karais paskaityti. Vis laiko neturėjo.

Antanas Vaitkus ir senojo Jurkaus šei
mos irimas. Antanas Vaitkus j senojo 
Jurkaus sodybą atsikraustė pavasarį tų 
pačių metų, kai ir -aš čia atsiradau. Apgy
vendino jį su jo seserimi Magde mažoje 
priešininkėje, o miegoti jam davė kama
rą klėtyje. Jis galėjo būti 25-27 m. am
žiaus, nedidelio ūgio, -bet gražiai nuaugęs. 

Barzdą ir ūsus skuto. Be to, visada buvo 
švariai ir tvarkingai -apsirengęs ir -links
mas, mėgo ir mokėjo pajuokauti. Taip pat 
mokėjo gražiai drožinėti varpstis, kultu
ves ir kt. O jau šaukštus k-ad padirbdavo 
iš klevo ar laukinės obels, tai atsigėrėti 
negalėjai.

Man jis iš karto patiko. O po to, kai ma
ne taip -skaudžiai aplupo ir dėl to išmokau 
skaityti, jis dar labiau krito man prie šir
dies. Nėmaž ant jo už tai nepykau.

Greitai pastebėjau, kad! mano globėja 
Zosikė vis dažniau ir dažniau su juo susi
tikinėja kur nuošalesnėje vietoje ir vis 
ilgiau trunka jų pašnekesiai. Nors man ir 
nepatiko tie Zosikės pašnekesiai, bet daž
nai jos įprašytas eidavau jų meilės sargo 
pareigas.

Motina ir kiti šeimos nariai taip pat ne
trukus pastebėjo, kad tarp Zosikės ir jų 
įnamio santykiai pasidarė per glaudūs. 
Vieną rytą, kai Zosikė buvo išėjusi į tvar
tus, motina -patikrino kamaroje jos lovą. 
Rado, kad pagalvė vienoje vietoje yra la
biau įjuodusi, ir iš to pasidarė išvadą, 
kad jos duktė -miega ne viena. O su kuo — 
visiems buvo aišku-. Net ir man buvo aiš
ku, kad senojo Jurkaus šeimoje kažkas 
nebegerai — tvenkiasi audra. Iš kamaros 
motina grįžo niūri kaip niekada. Pusry
čius valgant niekas žodžio nepratarė.

Po pusryčių nelauktai motina su Zosikė 
išėjo žlugto skalbti. Aš kapojau skiedryne 
Virbus, ir man iš ten buvo ne tik matyti 
skalbėjos, bet ir jų pašnekesiai girdėti-Mo- 
-tina smarkiai barė dukrą. Ši tylėjo ir dir
bo savo darbą. Pagaliau dukra sušuko: „Je, 
je, mama, suderėjom ir sugulėjom!“ Tada 
motina sugriebė skalbiamą drobę ir ėmė 
ja mušt Zosikę per gaivą. Ta mušama ty
lėjo ir nei traukėsi, nei saugojos!. Staiga 
motina numetė paklodę ant sniego ir pra
dėjo kultuve daužyti ant audeklo laikomas 
dukters rankas. Zosikė ne tik netraukė 
rankų, .bet šaukė: „Mama, mušk, mušk! 

Mušk, mama, mušk!“ Pagaliau senoji lio
vėsi, pasižiūrėjo dukrai -į akis, metė kul
tuvę į šalį ir nuėjo namo.

Po šio įvykio Vaitkus išnyko iš sodybos. 
Dabar motina kas rytą bėgdavo žiūrėti, ar 
naktį niekas nevaikščioja apie Zosikės ka
maros duris. Gal dvi savaites ji taip bė
giojo. Vieną rytą įbėgo į trobą su didžiau
siu triukšmu, bet nieko negalėjo pasakyti, 
tik žiopčiojo ir rankomis plėsčiojo.

— Nu ko dabar plėšotoji? Sakyk, kas 
atsitiko? — nekantriai klausė senasis.

— Zosės nebėra! — galų gale iššaukė.
— Ar gali būti? — nenorėjo tikėti sena

sis.
— Eikite į kiemą ir pamatysite!
Kieme buvo iš lovos išverstų šiaudų 

krūva. Zosikės kamaros durys atdaros. 
Kamara tuščia. Zosikė buvo „išvogta“ su 
visu jos (turtu.

Gal po mėnesio ji su Vaitkumi buvo at
ėjusi jau kaip žmona su vyru. Gal norėjo 
atsiprašyti tėvus, bet namiškiai, pamatę 
juos ateinant, užsklendė duris ir i trobą 
neįsileido, ir į kiemą pasišnekėti niekas 
neišėjo. Pastoviniavę jie išėjo, iš kur (bu
vo atėję.

Bet -Zosikės pabėgimas iš tėvų namų ne
atnešė laimės. Priešingai, ją įstūmė į di- 
ctolį vargą. Vaitkus vesdamas gal tikėjo
si iš jos tėvų gauti gerą ipasogą, bet gavo 
tik tiek, kiek Zosikė turėjo savo fcraitdė- 
žėje. Vė’jiau jis išvyko į Ameriką, žmoną 
palikęs bene su keturiais vaikais, žadėda
mas ir ją atsikviesti. Bet dingo kaip ak
muo -į vandenį įkritęs. Vyrui išvykus, Zo-si- 
kė greitai pasiligojo ir dėl to, mažai ką 
begalėdama užsidirbti; kentėjo didelį 
Skurdą. Paūgėję vaikai šiek tiek lengvino 
motinos -vargą.

Senajam Jurkui mirus, iširo ir jo tur
tingas ir darnus lizdas. Jonas išvyko į 
Ameriką, ten sukūrė šeimą su Gendvilai- 
te iš Berkinėnų dvaro, to paties Genidvilo, 
kuris gyveno Užkapy. Adomas nusikraus

tė į Gadunaviškius, Navarėnų -vis., vedęs 
mažažemio dukterį. Baigė gyvenimą tra
giškai — rado jį griovy negyvą pakeliui 
iš Telšių į Gadunavą. Juozas mirė per pir
mąjį pasaulinį karą Rusijoje. Antanas, 
niekur nepritapęs, senas viengungis, bu
vo prisiglaudęs pas Juozo žmoną Laukso- 
doje. Mirė dar, palyginti, jaunas.

Ir taip toje senoje, bet vis dar patrauk
lioje sodyboje po didžiaisiais klevais beli
ko senoji motina ir buvusioji mano moky
toja Levikė. Bet greitai ir šios dvi mote
rys turėjo palikti tą senąją sodybą.

Senoji, negalėdama sugyventi su Levi
ke, susitaikė su pabėgusia dukra Zosikė 
ir persikėlė pas ją gyventi. Bet ir dabar 
abiejų vargas nedaug tepalengvėjo, nes 
abi buvo mažai darbingos. Kurį laiką mo
tina dar „nešiojo“ apylinkės moterims 
naujagimius, šį bei tą pelnydama, bet iš
seko jėgos, ir teko to amato atsisakyti. 
Po dvejų bendro gyvenimo metų mirė Zo
sikė. Senelė motina liko vienui viena, 
nors čia pat gyveno keturi sūnūs ir viena 
duktė, o penktasis sūnus Amerikoje, auk
so šaly. Mirė pas svetimus žmones kampe 
ant pamestų šiaudų. Net ir lovos jai ne
bebuvo. Šitai man papasakojo mano se
suo Vera Jurkienė.

— Tai kodėl jūs visi negalėjote paleng
vinti tai senelei paskutinių gyvenimo die
nų? — pakausiau sesers.

— Tai, mat, kaip visada, viens nuo kito, 
vis kalbos, svarstymai, aptarimai, kaip ir 
ką daryti, pas -kurį būtų jai geriau gyven
ti, o ji tuo tarpu ir numirė. Gerai dar, 
kad žmonės pranešė apie jos mirtį, šiaip 
nebūtume nė žinoję nei kada mirė, nei ka
da ir kame palaidota.

Ilgiausiai išgyveno vyriausias tos šei
mos narys — mano svainis Pranas Jur
kus. Paskutinius metus gyveno Lauksodo- 
je pas dukrą Oną Česnauskienę, čia ir 
mirė, išgyvenęs daugiau kaip šimtą metų-

(Bn» daugiau)
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„Patobulinta“ carine priespauda
(P. Pajurgis, ,,Aušra“, Nr. 19 (59)

Jei po amžių kada Skaudūs pančiai 
nukuls,

Ir vaikams užtekės nusiblaivęs 
dangus,

Mūsų kovos Ir kančios, be ryto
naktis 

Ar jiems besuprantamos 'bus?
Maironis

I

Istorija kartojasi. Rusiškasis imperia
lizmas vėl smaugia mūsų tautą. Rusiš
kas ateivis vėl šeimininkauja mūsų na

muose. Nesvarbu, kad baltuosius carus 
pakeitė raudonieji diktatoriai, kad vie
toj dvigalvio erelio kabo kūjis su pjautu
vu, o vietoj dvispalvės vėliavos plazda 
raudona. Pavergėjas tas pats, jo tikslai 
tie patys ir priemonės dažnai tekios pa
čios. Skirtumas gal tik tas, kad dabar 
viskas daroma modemiškiau, rafinuočiau, 
plačiau ir žiauriau.

Anais carinių rusų priespaudos laikais 
lietuvių tauta klusniai nenulenkė gaivos, 
neatsiklaupė prieš pavergėją, bet prieši
nosi ir kovojo. Ši kova liko užfiksuota to 
laiko literatūroje, kuri taip pat buvo vie
na ilš tos kovos priemonių.. Simono Dau
kanto ir dr. Jono Basanavičiaus istori
niai veikalai, iš užmaršties iškėlę garbin
gą praeiti, vyskupo Motiejaus Valančiaus 
raštai, mokę garbingai gyventi ar drąsiai 
kovoti, Vinco Kudirkos stra'psniiai, žadi
nę žmones į aktyvią veiklą ir nurodinėję 
konkrečius tikslus, Šatrijos Raganos apy
sakos, ugdę taurius ir kilnius jausmus — 
buvo tarsi dvasinis maistas svetimųjų už. 
gožtai, apiplėštai, kultūriniu badu mari
namai tautai. Iš kitos pusės, visa ši litei. 
natūra buvo savo lajko produktas, at
spindėjęs pačius svarbiausius ir esminius 
mementus .bei problemas. Ne tiktai laik
raščių korespondencijos ir straipsniai, bet 
ir moksliniai darbai buvo svarbiausių ir 
skaudžiausių .ano meto reikalų ir Mausi
mų pagimdyti. Todėl jie virto savotiško
mis kronikomis, istoriniais šaltiniais, už
fiksavusiais sunkią lietuvių tautos padėtį 
rusiškojo imperalizmo letenoje. (Nenuo
stabu, kad 'šiandien tos medžiagos stenU 
giamasi neskelbti arba ją leisti su rūpes
tinga atranka ir cenzūra).

Mūsų tautos kovą su rusiškuoju paver
gėju įamžino ne tik to laiko periodika. 
Prievartos, skriaudų, smurto, beteisišku
mo ir išnaudojimo iš vienos pusės, ir pa
sipriešinimo, kovos, pasiaukojimo bei 
didvyriškumo vaizdų pilna .to meto mūsų 
grožinė literatūra. Ji taip pat buvo įran
kis, ginklas už tautos laisvę, už jos vaikų 
teisę išlikti lietuviais, būti šeimininkais 
savo pačių namuose. Dar daugiau. Net pa
čią literatūrą, bent kai kurias jos temas 
dažnai gimdė ši kova. Beletristiniai vaiz
deliai ar poezijos posmai kartais būdavo 
atsiliepimai į pačius aktualiausius laiko 
klausimus. Vincas Kudirka „Tėvynės var
puose“ šaukė tautiečius į darbą tėvynės 
labui, ragino būti drąsiais ir ištvermingais. 
Tas pačias mintis pakartojo eilėraščiuose 
.Varpas“, .Labora“, ,Gražu, gražiau, gra
žiausia“, .Maniesiems“. Šatrijos Ragana sa
vo pedagoginiuose raštuose kelia taurų 
žmoniškumą. Vaižgantas savo publicistika 
kovoja už kultūrą, šią kovą vaizduoja ir 
,Pragiedruliuose“.

Būdama kovos ginklu, grožinė literatu, 
ra buvo artimai susieta su visa tuo, kuo 
gyveno tauta. Tai buvo kovojančios tau
tos dvasios produktas ir jos maistas. Pa
sikeitus laikui, pasibaigus kovoms, ši li
teratūra turėjo likti tik meniniu praėju
sių įvykių atspindžiu, netekusiu savo ak
tualumo ir to deginančio aštrumo, kuris 
suprantamas Įtik betarpiškiems vaizduo
jamųjų įvykių dalyviams. Tačiau taip 
neatsitiko. Praėjus beveik šimtui metų, 
nemaža kūrinių šiandien ir vėl mus jau
dina ne tiek estetinėmis savybėmis, kiek 
tematikos aktualumu. Vadinasi, gyvenime 
yra kažkas bendra tarp mūsų dienų ir 
to laiko, kai mūsų tėvai ir seneliai kovojo 
žūtbūtinę kovą dėl tautos egzistencijos. 
Šitaip senoji mūsų literatūra tampa liu
dininku, bylojančiu, kad virš tautos yra 
pakibusi ta pati grėsmė, nuo kurios dar 
taip neseniai didelių pastangų ir aukų 
kaina buvo pasisekę išsigelbėti.

II

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda.
Tegul, sako, bus Lietuva
Ir tamsi ir juoda., — 

vaitoja poetas, karštai, impulsyviai, pa
čia širdimi atsiliepdamas į savo meto viec 
ną didžiausių skriaudų.

Ne taip skamba akmenėliai 
Patkaivom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Šiaurėn nuvaryti...

Tai savųjų brolių likimas. Svetimieji 
,.Šiaurės sūnūs“ 'šeimininkauja Lietuvoje, 
stabdo jos pažangą, nori viską pritaikyti 
savo užmačiom, ,/nedoriems priesakams“, 
nori nutautinti, paversti tamsios Rusijos 
imperijos juodu pakraščiu. O 'kurie, neį
tinka okupantui, nenulenkia galvos, pa
sipriešina — verkia tolimoje šiaurėje, ka
lėjime, Sibire, į kurį jau išminti tremti
nių takai, išminti nuo pirmųjų rusų pasi
rodymo Lietuvos žemėje dienų. Tai anų

laikų daina apie ano meto Lietuvą. Bet 
kaip ji tinka ir mūsų laikams. Ar ji nenu
sako to, kas dedasi šių dienų Lietuvoje? 
Juk ir dabar nėra laisvo lietuviško žo
džio. Ir dabar nori mūsų tautą paskandin
ti tamsoje, padaryti ją aklą ir klusnią. 
Tiesa, yra nemaža lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų, .bet juose tik žodžiai lietuviški, 
o ne mintis, kuri šiais žodžiais perteikia
ma. Taip, kaip graždanka rašyti lietuviš
ki žodžiai irgi buvo tik priemonė įsibrau
ti į lietuvio sielą. Apie Pirmojo pasaulinio 
karo metu vokiečių štabo leistą ,.Dabar
tį“ sakoma, kad tai buvo okupantų laik_ 
rašpaiiaikis, tik lietuviškai spausdinamas. 
Dėl to, kad jis buvo leidžiamas lietuvių 
kalba-, lietuvišku jo niekas nelaiko. Taip 
ir dabartinė periodika yra įvairių komi
tetų, okupantų įkurtų įstaigų ,,organai“, 
nieko bendro neturį su laisvąja spauda. 
Išleidžiama nemaža knygų, bet rimta li
teratūra skęste paskęsta visokiame šlamš
te. Neišvysta dienos šviesos, kas netar
nauja „tarybinio žmogaus ugdymui“, ko
munistinės ideologijos skleidimui. Kaip 
seniau cariniai cenzoriai, taip dabar vi
sokie „glavlitai“ ir ,,gorlitai“ budriai seka, 
kad pro jų filtrus neprasisunktų nė viena 
savarankiška mintis. Net ir senoji litera
tūra, istorinis mūsų tautos palikimas, 
šiandieniniam okupantui dažnai pavojint 
gas. Kokia likimo 'ironija: raštai ir kūri
niai, varžyti carinės cenzūros, gaudyti 
caro žandarų, pasirodo, pavojingi, ir tiems, 
'kurie skelbiasi carų nuvertėj.ais, kovoto
jais su carine tvarka ir priespauda. Ir 
šiandien tie raštai cenzūruojami, atren
kami, iškarpomi arba visai neleidžiami, 
net kaip literatūrinis palikimas.

Bet ką kalbėti apie XIX a. mūsų veikė
jų, rašytojų ar poetų kūrinius, jei net vi
duramžių dokumentai istoriniuose „šalti
niuose“ spausdinami su iškraipymais ir 
praleidimais.

Pagaliau žvilgtelėkime į Antano Bara'- 
nauisko „Raštų“ ‘dvitomį (Vilnius, 1970). 
Ar juose rasime čia cituotas mūsų eilu
tes? Ne. Jų anuomet negalima buvo spaus
dinti dėl caro cenzūros. „Kelionė Peta- 
burtan“ ilgai negalėjo išvysti 'šviesą. 
Tiesa, tik dalis, nes kai kurie eilėraščiai 
buvo išspausdinti 1887 m., 1908 ir 1912 
m. Tarybinė cenzūra griežtesnė — į „pil
ną“ -grožinės kūrybos rinkinį neįdėjo vi. 
so „Kelionė Petaburkan“ eilėraščių cik
lo... Tad iar galima kalbėti apie žodžio ir 
spaudos laisvę, apie lietuvišką ne tik foru 
mą, bet ir turiniu bei dvasia „druską ir 
raštą“? Ar čia ne tas pat noras padaryti 
kraštą ,,ir tamsų, ir juodą“?

O koks likimas tų, kurie dėl laisvo lie
tuviško žodžio kovoja, kurie stengiasi nors 
kiek prasklaidyti tamsą? Ar nevaitoja 
šiaurėje, ar nedusta lageriuose tokie žmo
nės, kaip Balys Gajauskas, Petras Plum- 
pa, Nijolė Sadūnaitė, Vladas Lapienis, 
Viktoras Petkus ir kiti.

„Po Lietuvą — žiema. Nei žodžio, 
nei rašto

Neleidžia erelis, suspaudęs nagais“. 
Baranausko mintis apie ano meto Lietu, 
vos padėtį kartoja Maironis. Bet kuo ji 
skiriasi nuo mūsų dienų? Gal tik tuo, kad 
vietoje erelio nagų tautos gerklę apjuosęs 
'rusiško pjautuvo lankas; kad caro och- 
ranką pakeitęs tarybinis saugumas; kad 
gubernatorių korikų vietoje sėdi sekreto
riai trėmėjai ir šaudytojai, o tremtiniai į 
Sibirą ne pėsti varomi, bet vežami užkal
tuose vagonuose; kad sekimo priemonės 
modemiškesnės, tardymai žiauresni, prie
spauda visuotinesnė, propaganda rafinuo
tesnė... Taip, kai kas pasikeitę, bet, deja, 
p avergtųj ų nenaudai...

„Miega bočių šalis! 
Apsiniaukus naktis 
Tiek amžių, kaip jai nebešvinta!..“

Šiandien dar tik dešimtmečiai prie
spaudos, bet jie sunkūs, taip persunkti 
aišarcmis, krauju ir kančia, tokie baisūs 
nuostoliai padaryti tautai, kad tikrai at
stoja šimtmečius. Masinių trėmimų metu 
lietuvių tauta yra netekusi daugiau savo 
v-aiikų, nei kada nors anksčiau. Partizani
nio pasipriešinimo metu Lietuvos miškuo
se galvas paguldė tiek jaunų vyrų, kiek 
nėra žuvę nė viename sukilime carinės 
valdžios laikais. Į baudžiavą grąžintas vilu 
sas Lietuvos kaimas, be jokių činčindnkų, 
laisvųjų ar karališkųjų valstiečių, kurių 
padėtis buvo kiek geresnė už lažininkų, 
šiandien tokių „čdnčininkų“ nėra. Yna tik 
eiliniai kolchoznikai-baudžiauninkai ir jų 
varovai, tijūnai, prižiūrėtojai, įvairių pir
mininkų ir brigadininkų asmenyje. Mora
linis blogis taip sparčiai plinta, alkoholiz
mas 'bei nusikalstamumas taip didėja, kad 
toli gražu pralenkė juodžiausios carinių 
rusų priespaudos laikus. Ateistinė akcija 
tokia, kad ano meto stačiatikių popų pa
stangos suprovoslavinti lietuvius darosi 
panašios į vaikų žaidimą. Prieš Bažnyčią 
užsimota tokiu mastu, kad turėtų pavy
dėti visi gubernatoriai ir isprasvnikai, 
nors dabartiniai ateistinės valdžios pa
reigūnai surankioja ir panaudoja visus 
jų draudimus, įsakus, nuostatus ir potvar
kius, visą patirtį, -administravimo meto
dus, visą arsenalą, pridėdami dar naujų 
„modemiškų“, rafinuotų priemenių. XX 
a. — technikos ir tempų amžius. Todėl ir 
tautos žlugdymo tempai nepalyginamai 
spartesni. Tad ir čia poetas nė kiek ne
apsirinka, dešimtmečius pavadindamas 
šimtmečiais.

Pabaltijo susovietinimas
ŽEMĖLAPYJE TŲ TRIJŲ NĖRA

Didesniu straipsniu Pabaltijo valstybių 
40 m. sukaktį liepos 19 d. paminėjo švei
carų „Aargauer Tagblatt“. Straipsnis pa
vadintas „Pabaltijo susovietinimas“ 
Straipsnis pradedamas tokia pastraipa:

„Dabartinės Europos žemėlapis nuo bet 
‘kurio išleisto prieš antrąjį pasaulinį karą 
visų pirma Skiriasi tuo, kad jame trūksta 
trijų nepriklausomų valstybių. „Jau kai 
Rusijos carai nuo Ivano Žiauriojo laikų 
stengėsi pasiekti Baltijos jūrą, jie tai da
rė ne savo asmeniško galios troškimo ve
dami, bet dėl to, kad tokio vyksmo reika
lavo rusų valstybė ir rusiškoji natūra“. 
Šitaip 1940 m. birželio mėn. yra pareiš
kęs sovietinis užsienio reikalų ministeris 
Molotovas.

Toliau pasakojama, kaip prieš 40 metų 
buvo užimtos visos trys Pabaltijo valsty
bės, kaip jose buvo pravesti „rinkimai“ ir 
kaip buvo „pasiprašyta“ priimti į Sov. Są
jungą. Atpasakojamas Hitlerio - Stalino 
1939 m. susitarimas, o vėliau ultimatumai 
ir kariuomenės įžygiavimas. Nurodoma, 
kad estai buvo Stockholme sudarę egzilanę 
vyriausybę, kad latviai ir lietuviai dar tu
ri nepriklausomybės laikais paskirtus di
plomatus, ir pavarde suminimas Lietuvos 
diplomatijos šefas ministeris Stasys Lo
zoraitis. Tų valstybių diplomatai pripažįs
tami tik kai kuriuose kraštuose. O dėl tų 
diplomatų vaidmens rašoma. „Jų vaidmuo 
darosi vis daugiau simbolinis, ir jį suda
ro tikslas pademonstruoti, kad faktiškasis 
įjungimas į SSSR nėra teisėtas, o tik jė
ga pasinaudojant -atliktas. Dauguma ang
losaksiškų dr didžioji dalis Vakarų Euro
pos valstybių Pabaltijo kraštų -prisijungi
mą pripažįsta tik dėl facto, bet ne de ju
re“.

Išvardijamai kur dar yra Pabaltijo vals
tybių diplomatai. Supažindinama su tuose 
kraštuose gyvenančių tautų kilme, su jų 
kalbomis, raštu, -atkreipiamas dėmesys į 
jų liaudies kūrybą, ypač i dainas ir raš
tuotus -audinius.

TAURAGĖS MARIOS

Netoli Balskių kaimo, Tyrelių miške, 
Tauragės apskrityje, buldozeriais kasama 
didžiulė -dauba, kurioje bus pastatyta 16 
metrų užtvanka ir nukreipti Jūros upės 
vandenys, kurių plotas sieks apie 300 ha.

Bet ,,Ką mums žada rytojus?

Tarp vargų-sopulių, be rasos ir 
žvaigždės,

Mūsų mėlynos akys apteko
kraujais;“

Kaip šiandien mums gerai suprantamos 
šios poeto aimanos! Tai ne vaizdus poeti
nis posakis. Tai — tikrovė. Kas atvirom 
akim žvelgia į šių dienų Lietuvą, kas su
simąsto dėl jos ateities, negali nesuivaitoti 
dėl tų baisių fizinių ir moralinių žaizdų, 
padarytų mūsų tautai. O kraujuojančios 
žaizdos visuomet kelia minties grėsmę. 
Rusiškasis okupantas yra ‘aiškiai paskel
bęs ne tik mūsų, bet ir kitoms jo paverg
tomis tautoms mirties nuosprendį. Net 
antkapį yra suprojektavęs ‘ant šių numa
rintų tautų kapo su užrašu: „Tarybinė 
liaudis“...

Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą, 
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos!
Mums teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos“.

Tai atsakymas į klausimą, ką žada ryto
jus. Jis panašus į 'kito poeto jau kartą 
tiksliai išsipildžiusius pranašiškus žo
džius:

,,Kad tu, gude, nesulauktum — 
Nebus kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos,
Ne tavo priesakai nedori.

Neįveiksi-, sūnau šiaurės,
Mūsų 'širdys tvirtos...“

Tai vilties kibirkštėlė. Dar daugiau. Tai 
tikėjimas Dievo pagalba ir kovojančios 
tautos jėgomis.

,,O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!“

Šie pranaSavimai išsipildė. Tauta išgir
do savo žadintojų - pranašų žodžius, ne<- 
laukę giedros stojo vyrai petys į petį, sto
jo kaip milžinai į “kovą, ,į darbą ir todėl:

„Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva“.

Ir ne svetimųjų malonė buvo mums pado
vanojusi Nepriklausomybę, bet

„Savo krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava“.

šita ištvermė ir 'šitas nepajudinamas ti
kėjimas į Dievo Apvaizdą, į kryžiaus ža
dėtąją gyvatą, tautą daro stipria ir nenu
galima. Ne divizijų skaičius ir ne moder
niški ‘ginklai padėjo atsilaikyti prieš daug 
skaitlingcsnį priešą, o dvasios jėga, mo
ralinis pranašumas ir siekiamo tikslo tei
sėtumas. Šie dalykai iš tikrųjų yra baisi 
jėga ir anksčiau ar vėliau užtikrina per
galę.

„Už laisvę kariauti padės Visagalis!

Nors jėgos gal silpnos, bet stiprūs
dvasia:

Kas eina su meile, su širdžia didžia, 
Tam Viešpats patsai bus vadovu“.

(Bus daugiau)

Skaitytojų laiškai
SVEIKINIMAS DĖL ŽEMĖLAPIO

Sveikiname jus dėl drąsaus žingsnio 
įdiedant Lietuvos žemėlapį į „Europos Lie
tuvio“ viršelį. Tegul kiekvieno gero lietu
vio žvilgsnis į šį žemėlapį sužadina jam 
kilnų meilės jausmą tėvų žemei ir sosti
nei Vilniui.

Šiandien lenkai visur šaukia, kad Vil
nius yra jų. Nauju Vilniaus vyskupu pa
skirtas lenkas vysk. Ed. Kieseli, kuris 
tvarko vilniečių kat. gyvenimą pagal len
kišką madą... Kur dingo 500 lietuvių ku
nigų, Vilkas ir diplomatai? Kodėl jie ne
siunčia popiežiui protesto laiškų dėl Vil
niaus? Kur dingo „žmogaus teisė“ — ar 
ji lenkų neliečia? O Seinai — kur lietu
viškos pamaldos?

Mūsų, Australijos lietuvių, pagarba „E. 
L.“ ir jo bendradarbiams!

Atsiras keli seniai, kurie iš lenkų bai
mės (dlar nuo seno) peiks jus ir niekins. 
Tegul tie sulenkėję lietuviai eina pas len
kus alaus gerti.

Kas nekovoja, tas nieko nelaimi, ir Die
vas mums padės, jei mes kovosime dėl sa 
vo teisių.

Liudas Liutikas, Australija

Vieni gerbiami, o kiti ne
Protarpiais Lietuvos spaudoje prasiver

žia skundai, kad apleistos stovi žymiųjų 
žmonių gimtosios vietos, o taip pat pasi
džiaugiama, jei jos prižiūrimos ir gerai 
tvarkomos. Apie tokius 'teigiamus dalykus 
„Literatūroje ir mene“ (ru-gpiūčio 2 d.) 
teikėsi parašyti Jonas Kalinauskas:

„Džiugu, kai matai gražiai sutvarkytą 
mūsų kultūrai svarbaus žmogaus kapą, 
gimtinę, kai saugojamas turintis vertę is
torinis palikimas. Kiek yra žmonių, kurie 
patys, niekieno neraginami, imasi svar
baus darbo — kaupia, sistemina etnogra
finę, istorinę, revoliucinę medžiagą, supa
žindina su' ja kitus. 1970 m. mūsų savait
raščio puslapiuose įbuvo paskelbta apy
braiža „Paežerių sargas“ apie V. Kudir
kos klėtelės-muziejaus įkūrėją ir saugoto
ją S. Aukevičių. Senukas ir dabar ener
gingas, maloniai priima svečius, supažin
dina su gausia, daugiausia paties kaupta 
medžiaga. Jo surinkti turtai jau vangiai 
klėtelėje betelpa. Gražiai tvarkomos P. 
Rimšos, X Jablonskio gimtinės, V. Grybo 
namas-muziejus Jurbarke. Iš tolo keliau
ninką kviečia užsukti V. Majoro darbo 
Palangos Juzė prie M. Valančiaus tėviš
kės Nasrėnų kaime, Kretingos rajone. 
Apie čia esantį muziejų ir jo globėją A. 
Milašių, tolimą M. Valančiaus giminaitį, 
respublikinėje spaudoje palankiai atsilie
pė Č. Kudaba, L. Inis. 'Deja, jau kuris lai
kas muziejus uždarytas, nežinia, kada jis 
vėl priims lankytojus, kurie čia būriais 
plūsta iš visos Lietuvos. 'Svarbesnius eks
pozicijos tvarkymo darbus reikėtų atlikti 
žiemą, o ne vasarą, kai lankytojų srautas 
nepalyginamai didesnis. Užrakintas duris 
minėtos ekspedicijos dalyviai rado ir Židi
kuose, Šatrijos Raganos muziejuje. Buvo 
sekmadienis, 11 vai. Nepamatė jie ir rašy
tojos kapo, nes kapinių koplytėlės raktą 
saugo muziejaus direktorius, kuris, ma
tyt, pats sau skiria darbo valandas.“

Kaip matome, vienur gerai, kitur ne 
taip gerai. Tačiau kai kur ir visai blogai. 
Toliau J. Kalinauskas, va, rašo:

„Skuodo rajonas, Lenkimų apylinkė, 
Kalvių kaimas. S. Daukanto gimtinė. Čia 
ypač daug svečių iš tolimiausių respubli
kos kampelių, kaimyninių respublikų. Ir 
dažną nuvilia netvarka, neatida didžiam 
mūsų krašto žmogui. Net rodyklės nėra. 
U. Prušinskaitė, tolima istoriko giminaitė, 
čia gyvenanti, pasakoja, kad turistai ilgai 
klaidžioja po apylinkes, kol suranda so
dybą. Paminklinis akmuo žole užžėlęs, 
kerpėm apėjęs, niekur nei gėlytės, nei ta
kelio. Dar baisiau darosi, kai užsuki į ne
seniai pastatytą klėtelę (beje, gana negra
baus darbo, nesistengiant išsaugoti to me
to panašių statinių vaizdo). Akį erzina 
prie sienos vinimis prikalti Daukanto raš
tai, nors tai ir kopijos. Nusitrynusioje at
siliepimų knygoje jau visas dešimtmetis 
ekskursantai linki labiau rūpintis S. Dau- 
kanti gimtine, jos aplinkos sutvarkymu.“

VAIKŲ IŠNAUDOJIMAS

Londone įsikūrusi draugija kovai su 
vergija pristatė Jungtinėms Tautoms 
pranešimą, kuriame kritikuojami šie sep
tyni kraštai, kurie nesilaiko vaikų daubą 
tvarkančių įstatymų: Ispanija, Italija, 
Tailandas, Indija, Maleizija, Pietų Afri
ka ir Guatemala.

Pagal 'tarptautinę darbo konvenciją, 
vaikai gali būti samdomi dirbti ne jau
nesni kaip 15 m. amžiaus, ir jų darbo sa
vaitė tegali būti tik 24 vai. Tačiau iš viso 
pasaulyje dirba daugiau kaip 50 mil. vai
kų, ir jų diena dažnai būna ilgesnė kaip 
8 vai. Ir atlyginimai jų menki: tokioj Ita
lijoj vaikas gauna savaitei apie 3,50 sv., 
o suaugęs darbininkas 37,60 sv.

Tarp 1950 ir 1976 m. 6.200 jaunesnių 
kaip 15 m. amžiaus vaikų gavo invalidu
mo kompensacijas, nes buvo sužaloti ar 
apnuodyti darbovietėse. Viename Tailan
do saldainių fabrike 6 vaikai dėl per ilgo 
sėdėjimo buvo suluošinti, o 2 mirė.

Iš tiesų ir tą vaikų amžių apribojančią 
konvenciją tepasirašė tik 15 kraštų.

LIETUVOJE
LIETUVOJE SPORTUOJAMA

Lietuvos lengvosios atletikos pirmeny
bėse rugpiūčio mėn. viduryje Vilniuje R. 
Muzi’kevičienė (Kaunas) nustūmė rutulį 
20 m 12 cm ir M. Butkienė (Kaunas) 100 
m nubėgo per 11.3 sek. Abi sportininkės 
pagerino Lietuvos rekordus.

A. Sabonis (Vilnius) šuoliu i tolį nušo
ko 7 m 87 cm. Tie trys atsiekti sportinin
kų laimėjimai prilygsta tarptautiniams 
.rezultatams.

Taip pat 18 Lietuvos sportininkų atsie
kė Sov. Sąjungos lygio rezultatus.

J. Putinienė (Klaipėda) ietį numetė 
57 70 om, o E. Matusevičius (Vilnius) 80 
m 12 cm, R. Kazlauskas (Vilnius) j aukš
tį iššoko 2 m 24 am, A. Sabonis (Vilnius) 
trišuoliu nušoko 16 m 7 cm, L. Simonavi- 
čiūtė (Vilnius) 800 m nubėgo per 2 min. 
4,2 sek, D. Jurgulytė (Klaipėda) 200 m — 
per 24,1 sek.

„Tiesa“ rašo, kad šie rezultatai geri, bet 
beveik visose sporto šakose yra tik po 1- 
2 aukšto lygio sportininkus. Ypač silpni 
esą vyrai bėgikai. Moterys geresnės.

Vilniuje tos Lietuvos lengvosios atleti
kos pirmenybės buvo surengtos dviejuose 
stadijonuose, kadangi ten nėra vieno to
kio, kuris būtų tinkamas didesnio masto 
rungtynėmis.

Antrą kartą Europos mergaičių (iki 15 
m stalo teniso čempione tapo Jolanta Da
nilevičiūtė iš Kauno.

Leningrade lengvaatlečių |;ti;imenybėoe 
L. Baikauskaitė, nubėgdama 3 km per 9.04 
sek, pagerino Lietuvos rekordą.

PADIDINTA JURBARKO LIGONINĖ

Prie Jurbarko ligoninės pastatų pušy
nėlyje pristatyta penkių aukštų 200 vietų 
nauja ligoninė. Dabar iš viso tame ligoni
nės ansamblyje yra 250 lovų.

VOVERUŠKOS Į V. VOKIETIJĄ

Iš Varėnos Sr Marcinkonių girių surink
tos 15 tonų voveruškų išvežtos mašina įsu 
užrašu „Sovtransavto“ į Hamburgą (V. 
Vokietija).

Prekių žinovas A. Čaikovskis „Tiesoje“ 
saiko, kad geležinkeliu ar laivais jau išga
benta dirbtinio medaus į Vengriją, linų 
spalių į Belgiją, mėsos ir pieno pramonės 
antrinių žaliavų į Olandiją.

ŽUVŲ ŪKIS

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad Lietu
voje yra paplitę tvenikininės žuvininkystės 
ūkiai. Šįmet tie ūkiai vartotojams pateiks 
2.600 tomų šviežios žuvies.
Dabar žuvis augina 13 tvenkininių ūkių. 

Daugiausia auginama karpių, upėtakių ir 
klt.

SUSISIEKIMAS JŪRA

Baltijos jūra pradėjo veikti nauja laivų 
susisiekimo linija: Ryga-Talinas.

Tokia pat susisiekimo linija numatyta 
ir į kitus Baltijos jūros uostus: i Lenin
gradą, Piarną, Ventspilį, Klaipėdą ir Ka
liningradą.

DAUG PASKENDUOLIŲ

Šįmet Baltijoje, Kauno ir Kuršių ma
riose, ‘Užtvankose, ežeruose, upėse, kūdro
se ir duobėse nuskendo 220 žmonių, („Tie
sa“, rugpiūčio 24 d.)

Rašoma, kad skęsta neatsargūs ir len
gvapėdžiai.

KARDIOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS 
ELEKTRĖNUOSE

Elektrėnų kardiologų mokykloje irugpiū- 
čio 19 d. buvo atidarytas 13-tasis tarptau
tinis kardiologų seminaras. Toks moksli
nis seminaras Sov. Sąjungoje rengiamas 
pirmą kantą.

Seminare dalyvavo 24 užsienio kardio
logijos specialistai, o atidarė jį prof. J. 
Rouzas iš Londono.

SPANGUOLĖS SIRPSTA

Spanguolių uogynų plotai Lietuvoj ma
žėja, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“. 
1962 m. iš ha galima buvo pririnkti 900 kg 
uogų, o pastaraisiais metais tik 700 kg.

Apsaugoti tiems uogynams valstybinis 
gamtos apsaugos komitetas paskelbė kai 
kuriuos juos draustiniais. Jų yra 32, o jų 
plotas siekia 7,2 tūkst. ha.

Derlingiausi tokie draustiniai yra Šven
čionių rajone: Adutiškio, Baitasamanės, 
Beržaloto, Puirviniškių, Snieginio ir kiti; 
Kupiškio rajone: Notigailė, Alojos, Iženo, 
Sakanio balos; Kelmės rajone: Palkėvės ir 
Paipušinio; Širvintų rajone: Alionių, Ly- 
giaraisčio, ‘Bartkuškių; Akmenės rajone: 
Ginkančų, Purvių, Namiškių; Vilniaus ra
jone: Raudonosios balos, Purviiaiškių ir 
dalis Alionių pelkės.

Rinkti spanguoles leidimų nereikia, tik 
prašoma prisilaikyti nustatytųjų taisyk
lių ir uogauti paskirtu terminu.

šiais metais bus galima pradėti rinkti 
spanguoles nuo rugsėjo 10 d.

Išradimo autorius, duodantis liaudies 
ūkiui pelno, premijuojamas ir gali būti 
parduotas užsieniui,

(Studentas egzamino metu)
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Kronika
DBLS TARYBOS POSĖDIS — 

SUVAŽIAVIMAS
DIBL1S Tarybos posėdfcl-suvaižiav'.'mas 

vyks spalio 18 d., šeštadienį, Bradfordo 
lietuvių „Vyties“ klubo patalpose (5 O ak 
Villas, (Bradford 8). Pradžia 12 vai.

Kviečiame gausiai dalyvauti visų D. 
Britanijos lietuviu organizacijų ir visų 
veiklos vLnetų atstovus bei visus lietu
vius, kurie tuo domėtųsi.

DBLS Tarybos Prezidiumas

JAUNIMO RAŠINIŲ KONKURSAS 
PRATĘSIAMAS

Europos Jaunimo rašinių (konkurso ko
misija praneša, kad', jaunimui pageidau
jant, rašinių pristatymo terminas pratę
siamas iki 1980 m. lapkričio 30 d.

Kaip buvo 'anksčiau skelbta, konkurso 
sąlygos yra tokios:

1. konkurse gali dalyvauti abiejų lyčių 
Europoje gimę lietuviai nuo 18 iki 30 me
tų amžiaus;

2. Kandidatai premijai gauti privalo iki 
1980 m. lapkričio 30 d. pristatyti konkur
so vertinimo komisijai (2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT) savo rašinių, iš
spausdintų lietuvių išeivijos ar gyvenamo
jo krašto spaudoje, iškarpas ar fotokopi
jas. Rašiniai turi būti parašyti lietuviams 
rūpima tema.

3. Rašinių vertinimo komisija, atsi
žvelgdama į gautų rašinių kiekį, mecena
to P. B. Varkalos skirtą premiją galės pa
skirstyti trims kandidatams, arba visą 
premiją (350 svarų steni.) vienam asme
niui.

Konkurso komisija

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Tautinės Panamos Fondui aukojo N. 

Butkus 20 svarų.
T. P. F. Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
D. Gintas — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo J. Strumskis 

8 sv-., K. Pažėra 7 sv., M. Valikonis 3 sv., 
D. Gintas 2 sv. ir J. Macianskas 1 sv.

STEPONAVIČIAI Į KANADĄ
Maiačelslterio visuomenininkas Kazimie

ras Steponavičius su žmona išskrido 2 sa
vaitėm paviešėti į Kanadą.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

IŠVYKA I MANČESTERĮ
šeštadienį, rugsėjo 27 d., Mančesteryje 

vyksta didysis D. Britanijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos sąskrydis. Visos D. Bri
tanijos lietuviškos kolonijos vyksta ten 
ekskursijomis dalyvauti.

Londonas taip pat neatsilieka: parapi
jos taryba rengia išvyką. Išvažiuojama 
nuo Lietuvių (bažnyčios 10 vai. ryto, o at
gal iš (Mančesterio grįžtama po 'sąskrydžio 
programos. Kaina numatoma 6,50 svarų.

Norintieji vykti užsirašo klebonijoj, pas 
S. Kasparą, Igną Dailidę telefonais 980- 
7463 arba 980-8159. Sumokėti už kelionę 
reikia užsirašant.

Mančesterio 'Lietuvių Katalikų Bendri
jos taryba kviečia visus londoniečius da
lyvauti sąskridyje.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba šiais metais Tautos šven
tės minėjimą suruošė Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio klubo patalpose (345 a 
Victoria Park Rd., London E9).

(Minėjimą atidarė Z. Juras, DBLS-gos 
pirmininkas, primindamas rugsėjo Sėtosios 
reikšmę, ir pakvietė Vincą Balioką, Diplo
matinį Lietuvos Atstovą Londone, pasida
lyti mintimis su šio minėjimo dalyviais.

Lietuvos Atstovas V. Balickas priminė 
lietuvių tautos praeitį, palaikymą ryšių 
tarp viso pasaulio lietuvių ir tolimesnį 
mūsų darbą (jo kalba spausdinama atski
rai).

Z. Juras, padėkojęs Lietuvos Atstovui 
už pareikštąsias mintis, iš savo pusės pa
pildė trumpa apžvalga apie paskutinius 
politinės veiklos įvykius, susijusius su 
Lietuvos laisvinimo reikalais. Jis atkreipė

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

dėmesį į tai, kad paskutiniu laiku dėl la
bai gerų santykių su Britų parlamento at
stovais Lietuvos reikalai dažniau ir pla
čiau yra keliami viešumon per didžiąją 
Britų spaudą. Dėl glaudžių santykių su 
Europos parlamento atstovais sekančiai 
Europos parlamento sesijai į darbotvarkę 
yra įtrauktas Pabaltijo okupacijos klausi
mas.

Priminė apie pasiruošimą Madrido kon
ferencijai, pristatymą medžiagos įvairių 
tautų delegacijoms, supažindinimą dele
gatų su Lietuvos problemomis ir kita. 
Taip pat sakė, kad kitais metais yra nu
matyta ruošti minėjimus prisiminti lietu
vių tautos sukilimuii 1941 metais.

Meninę programos dalį atliko viešnia iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, nuolat gy
venanti Čikagoje, soliistė-afctorė Elena 
Blanidytė. Programoje, kuri 'užtruko dau
giau kaip pusantros valandos, E. Blanidy
tė .atliko 13 vokalinių numerių: S. Šimkaus 
„Pavasario .dienelę“, „Vai pūtė, pūtė“, A. 
Bražinsko „Oi, griežle“, „Muzikantai at- 
groja“, B. Budriūno „Šauksmą“, A. Kača- 
naustko „Kad aš našlaitėlė“, Habanera — 
■ariją iš „Canmen“ operos, N. Vietti „Ž> 
buckles“, S. Lai „Pirmąją meilę“, R. Fa- 
vo „Romansą“, R. Racevičiaus „Mamą“, 
T. Makačiūno „Gimtinės dangų“, L. Abli- 
naitės „Vėją“. Mintinai .perdavė poetine 
proza parašytą alegorišką V. Tamulaičio 
apysaką „Sugrįžimas“.

Jos mezo soprano balsas ir puikus 
programos atlikimas sužavėjo Londono 
lietuvius, ir jie ilgai nepamirš Elenos 
Blandytės apsilankymo tame mieste.

Po koncerto klubo vadovybė pakvietė 
solistę E. Blandytę, V. S. Baltokus, kun.
J. Sakevičių ir kitus svečius vaišėmis.

VIS TOJE PAČIOJE ANGLŲ 
PARAPIJOJE

Jau ne kartą buvo rašyta apie lietuviš
kus įvykius Londono anglų katalikų šv. 
Mato (Matthews) parapijoje ir informa
cijas apie lietuvius tos parapijos leidžia
majame biuletenyje.

Rugsėjo 7 d. tame biuletenyje vėl rašo
ma apie Nijolę Sadūnaitę, kad ji grįžo į 
Vilnių ir apsigyveno pas savo brolį. Da
bar, sako, bus galima paklausti ją, ar ji 
gaudavo tos parapijos narių siųstuosius 
laiškus. Taįp pat primenama, už ką ji bu
vo nuteista 3 m. kalėti ir 3 m. tremties, ir 
kad parapijiečiai rašė jai laiškus, o vokie
čiai ir austrai buvo sudarę komitetą rū
pintis jos paleidimu. 1978 m. jos intenciją 
buvo laikomos mišios Koelno katedroje, o 
1980 m. birželio 6 d. Vienos Sv. Stepono 
katedroje.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Sekmadienį, rugpiūčio 31 d., 11 vai. pa
maldomis buvo paminėtos a. a. Jono Pa
rulio mirties pirmosios metinės, gausiai 
dalyvaujant velionies 'artimiesiems ir 
draugams.

■Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 11 vai. iškil
mingomis mišiomis buvo atšvęsta Tautos 
šventė. Kun. dr. Jonas Sakevičius pasakė 
labai jautrų su ta švente susijusį pamoks
lą. Pamaldose iškilmingai kėlė prie Aukš
čiausiojo Justo Četmio vadovaujamo cho
ro giesmės.

Pamaldos baigtos ypatinga malda už 
Lietuvą, giesme Marija, Marija, ir Tautos 
himnu.

Dalyvavo laibai daug lietuvių.
Londono lietuviškas (Skyrius šv: Patriko 

kapinėse vėl buvo gražiai aptvarkytas. 
Jau kuris laikas tam taikos darbui vado
vauja Pranas Pupalaigis, padedant visai 
eilei tautiečių. Padėka šiems talkinin
kams.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
KRONIKA

Sporto ir Socialinio klubo vyno komite
tą sudaro P. Pūkštys, P. Mašalaitis ir M. 
Šemetienė. Komiteto pareiga yra rūpintis, 
kur pigiausiai galima pirkti klubui gėri
mai ir nustatyti gėrimų kainas.

šeštadienį, lapkričio 8 d., 8 vai. vakaro, 
rengiamas šeimyninis klubo narių ir sve
čių vakaras.

Naujųjų Metų sutikimą rengs pats klu
bais, tik su naujoviška programa, ir (bilie
tų kainos nebus aukštos. Visi rinksis į 
bendrą šeimos pobūdžio sutikimą.

Klubo patikėtiniams išrinkti kviečia
mais (bendras Sporto ar--- 'Socialinio klubo 

narių-ir Londono lietuvių parapijos susi
rinkimais spalio 12 d., 5 vai. p. p., klubo 
salėje (345A Victoria Park Road, London 
E9).

Spalio 11 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro, 
klubo salėje bus tradicinis šv. Onos mote
rų draugijos rudens balius-šokiai.

Bradlordas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Mūsų metinę Tautos šventę švęsime 
rugsėjo 21 d., sekmadienį, 12.30 vai., šv. 
Onos bažnyčioje.

Bus iškilmingos Mišios, užprašytos Vy
ties klubo, o visiems dalyviams segami 
tautiniai kaspinėliai. Į bažnyčią bus at
nešta vėliava, asistuojama palydovių.

Kviečiame gausiai dalyvauti!
Rengėjai ir k. 'kapelionas

Derby
EKSKURSIJA Į MANČESTERĮ

DBLS Derby skyriaus valdyba organi
zuoja ekskursiją į Mančesteryje rugsėjo 
27 d. LK Bendrijos rengiamąjį sąskrydį.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti, pra
šomi iki rugsėjo 12 d. registruotis pas 
valdybos narį J. Valentiną (7 Brennfieid 
Av., Derby, tel. 372452) ar pas V. Junoką 
(34 Valley Rd., Littleaver, Derby, tel. 
760346). Kelionės karna — 3,50 sv.

Skyriaus valdyba

Nottinghamas
LINK MANCHESTERIO

Į didįjį lietuvių sąskrydį Mančesteryje 
rugsėjo 27 dieną jau yna iš Nottinghamo 
užsakytas autobusas. Kelionei prašoma ne
delsiant užsirašyti ir įmokėti po 2 sv. 50 p. 
Lietuvių Židinyje, telef. 0602-865738, arba 
pas K. Bivainį, telef. 0602-411119, ar pas 
Igną Šimkų, telef. 0602-865738.

Manchesteris
ANGLIJOS LIET. KAT. B-JOS 

SĄSKRYDIS
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, Mančesterio 

L. K. bendrija ruošia Cheetham Town 
Hali, Cheetham, Manchester 8, Anglijos 
Katalikų Bendrijos sąskrydį.

5 vai. vakare bus bendros pamaldos St. 
Chad's bažnyčioje, kuri yra kitoje gatvės 
pusėje nuo Cheetham Town Hallės.

6 vai. v. minėtoje salėje vyks tolimesnė 
šio sąskrydžio programa.

Meninę dalį atliks Nottinghamo lietu
vių choras „Gintaras“, Glouicesterio lie
tuvių tautinių šokių grupė ir kilti.

Po programos bus šokiai. Veiks baras 
ir užkandinė.

Kviečiame visus atvykti į šį sąskrydį, 
kuris įvyksta kartą metuose ir vis kitoje 
Anglijos vietoje.

M.L.K.B. Valdyba

Peterborough
S. B. VAITKEVIČIAUS ŠEIMOJE 

PETERBOROUGH
'Prielš kurį laiką turėjau malonumo ir 

džiaugsmo, kai mane aplankė skautų va
dovai J. Maslauskas ir S. B. Vaitkevičius. 
Tada S. B. Vaitkevičius dar pakvietė ma
ne atvykti aplankyti jį, kai kun. S. Matu
lis laikys pamaldas. Pasižadėjau, kaipgi 
nevyksi, jei prašo? Važiuosiu, jei tik leis 
'sena .sveikatėlė.

Sulaukęs to sekmadienio, rugptūčio 24 
d., kai kun. S. Matulis pasižadėjo atvykti, 
būdamas tuo metu nesuikrypęs, ėmiau ir 
nuvažiavau. O Peterborough autobusų 
stotyje jau radau S. B. Vaitkevičių ir 
dukrelę su mašina jau laukiančius manęs. 
Šitai mane nustebino. Matai, ir aš, sakau 
sau, paprastas senas žmogelis, koks ger
biamas pasidariau, jei taip maloniai mane 
pasitinka!

Parsivežė jie mane į savo puošnius na
mus. Supažindino su žmona ir antra duk
rele. Nors žmona yra kitos tautybės, Ibet 
■gerai kalba lietuviškai.

Atvykus kun. S. Matuliui, prasidėjo pa
maldos. Kad lietuvių buvo maža, tai pri
vačią koplytėlę užpildė kitataučiai. Iš 
akies paskaičiavus, buvo suėję apie dvi
dešimt asmenų.

Po pamaldų visi buvo pavaišinti prie 
skanumynais apkrauto stalo. O kas man 
sudarė ypač malonų įspūdį, tarj kad S. B. 
Vaitkevičiaus žmona su malonumu su vi
sais kalba, su lietuviais lietuviškai, o su 
kitais jų kalba.

Malonu buvo pabuvoti, pabendrauti su 
nuoširdžiais žmonėmis. O kai atėjo laikas 
vykti į namus, tai ir vėl nuvežė į stotį. O 
šeimininkė, pagailėdama senio, pridėjo 
maišelį pyragaičių kelionei. Reto nuošir
dumo žmonės tie Vaitkevičiai!

Tad čia reiškiu viešą nuoširdžią padėką 
S. B. Vaitkevičiui, jo žmonai ir dukrelėms 
už malonų priėmimą ir vaišes. Mano gy
venime toks priėmimas buvo pirmas, o gal 
ir paskutinis bus...

J. Liobė

Įsimylėjęs save varžovų neturi.
Ciceronas

Didysis sąskrydis Nottinghame
Vieną kartą metuose pagal jau įsigalė

jusią tradiciją kuris nors DBLS skyrius 
įsipareigoja suorganizuoti metinį bendrą 
lietuvių sąskrydį, į 'kurį galėtų suplaukti 
tautiečiai iš visos Britanijos ir pasižmonė
ti dideliame savųjų būryje dr vieną kitą 
valandą pasidžiaugti menine programa.

šįmet ta garbė rengti (apie su tuo ren
giniu susijusio darbo ir rūpesčių naštą ge
riausia nutylėti iškilminga šventiška pro
ga...) Kazimiero Bivainio karaliaujamam 
nottčnghamiškiam skyriui, kuris, pasiro
do, ir vietą tokiam masiniam renginiui 
taip pat karališką turi — visada lietu
viams prieinamą be galo erdvią ukrainie
čių salę. O žmonių suplaukė, tarytum į di
delės parapijos kuriuos nors metinius at
laidus. Suplaukė iš visur, iš pietų, rytų ir 
vakarų ir net iš šiaurės — iš tolimos Ško
tijos. Šitiek jau retai kur tiek lietuvių su
siburia į vieną vietą.

O kad lietuvis šitam didėliam būry pa
sijustų dar stipresniu lietuviu, į salę įei
nančiam kiekvienam moterys prisegė po 
atkarpėlę tautinių spalvų kaspinėlio.

Sąskrydį .atidarė DBLS Nottinghamo 
skyriaus 'pirmininkas ir šio suvažiavimo 
vyriausias šeimininkais K. Bivainis. Pa
sveikinęs ir pasidžiaugęs taip gausiai su
sirinkusiais, jis priminė, kad tas sąskry
dis kaip tik supuola su jubiliejiniais Vy
tauto Didžiojo mirties metais (550), o rug
sėjo aštuntoji yra kartu ir religinė šventė 
— švč. Marijos gimimo šventė. Perskaitė 
jis dar Lietuvos atstovo Vinco Bailicko ir 
Tautinės paramos fondo vardu dr. Stasio 
Kuzminsko atsiųstuosius sąskrydžiui svei
kinimus.

Žodį tarė taip pat DBLS naujasis pir
mininkas Zigmas Juras, kuris irgi nemaža 
yra prisidėjęs prie sąskrydžio ruošos. Pa
sveikinęs tautiečius, jis iškėlė nedėkingą 
Lietuvos istorijos lemtį ir davė paskuti
niųjų DBLS politinių darbų 'apžvalgą, tarp 
jų užsimindamas kartu su European Liai
son. Group pasirašytąjį memorandumą dėl 
Madrido konferencijos, ir prašė visus 
dirbti kiek galima ir siekti kartu su visa 
pavergtąja tauta laisvos demokratinės 
Lietuvos atstatymo.

Po tų trumpų įžanginių kalbų pradėta 
meninė programa. Pirmiausia Nottingha
mo mažieji 6 jauni skautukai (R. Gaspe- 
raitė, A. Gaisperais, R. Masiliūnas, A. Ma
siliūnais, S. Beach ir V. Važgauskas) vie
nas po kito posmas po posmo jie padekla
mavo „Laisva tebūnie Lietuva“.

O kai jie baigė, tik nutilus plojimams, 
į sceną išėjo K. Bivainis ir supažindino 
■su viešnia iš Amerikos soliste Elena Blan- 
dyte, kuri savo sodriu ir stipriu balsu su
žavėjo klausytojus. Ji tuo išėjimu padai
navo St. Šimkaus „Pavasario dienelę“, to 
paties kompozitoriaus „Vai pūtė, pūtė“ ir 
dvi A. Bražinsko dainas — „Oi, griežle“ 
•ir labai gyvą ir 'linksmą „Muzikantams 
atgrojanit“.

Ilgai jai plojome. Tada sceną užėmė Ve
ronikos Jurienės tautinių šokių (grupė 
„Lietuva“ (E. Bosikytė, M. Briedytė, K. 
Liudvik'aitė, A. Liudvlkaitė, V. Juraitė, 
A. Dangis, R. Juozelskis, S. Dobrovolskis, 
R. Dobrovolskis ir K. Jurais). Grupė jau 
tikri profesionalai. O nušoko ji „Žekelį“, 
„Rugučius“, o vyrukai dar 'smarkiai surė
mė ragus „Oželyje“. Ir kai kurie, žiūrovai 
neiškentė: tyliai kojomis pritarė į šokių 
taktą.

Antrąją koncerto dalį pradėjo Nijolės 
Vainoriūtės vadovaujamas Nottinghamo 
moterų meninis vienetas „Gintaras“, pa
sipuošęs puikiais tautiniais rūbais (E. 
Vainorienė, J. Makovickienė, V. Montvi- 
laitė, S. Smith ir K. Kir-wam). Vadovė 
pianinu pritarė. Vienetas gražiai sudaina
vo „Aštuonytės“ (J. Švedo), „Sodo Obelė
lę“, (M. Vaitkevičiaus) 'ir „Gintarinę švie
są“ (B. Gorbulskio).

Vidos Gasperienės vadovaujamas vyrų 
meninis vienetas (B. Čiudiškis, K. Bivai
nis, P. Zabulis, A. Važgauskas, Al. Važ
gauskas, A. Bruožus, kun. S. Matulis, A. 
Seilius, A. Seniūnas, L. Šarkis) darniai 
sudainavo „Siluetus“ (Statkaus), „Tėvy
nė šaukia" (L. Povilaičio) ir „Anas“ (V. 
Gorino).

Ir vėl scenoje vikriai sukosi ,/Lietuva“, 
sušokdama šįkart „Čigonėlį“ ir „Suktinį“.

Tada antru kartu pasitikome scenon iš
ėjusią solistę Eleną Blandytę (akompana
vo P. O'Leary), nuotaikingai ir laibai vai- 
dybiškai sudainavusią „žibuoklę“ (M.Viet 
ti), „Gimtinės dangų“ (T. Makačino) ir 
„Vėją“ (L. Albinaitės). Ypač tas jos vė
jas, pašėlęs vėjas! Jį tikrai ne tik išgirdo
me, bet ir pajutome praūžiant pro ausis.

Pabaigai scenoje pasirodė įaiu visas iš
garsėjęs Nottinghamo mišrus choras, ve
damas Vidos Gasperienės (E. Vainorienė, 
V. Montvilaitė, J. -Makovickienė, G. Gud- 
liaudkienė, J. Damoševičienė, O. Hill - 
Jaseviičiūtė, S. Smith, K. Kiir-wam, A. 
Važgauiskienė, B. čiudiškis, K. Bivainis, 
P. Zabulis, A. Važgauskas, Al. Važgauis- 
kas, A, Bruožas, kun. S. Matulis, A. Sei
lius, A. Seniūnas, L. Šarkis). Akompana
vo Nijolė Vainoriūtė. Šis stiprus choras 
sudainavo „Jūros šauksmą“ (B. Gorbuls- 
kio), „Subatėlę“ (J. Švedo) ir „Tėvynę 
Lietuvą“ (A. Bražinsko).

Nors programa buvo sudėtinga, bet per
daug neužsitęsė ir klausytojų nenuvargi- 
no. Nepajutome kaip praėjo.

Baigus programą, K. Bivainis iškvietė 
scenon viešnią solistę E. Blandytę, visus 

puikiuosius vadovus ir programos daly
vius. Visi įspūdingai susirikiavo scenoje. 
Viešnia iš Amerikos 'ir programos vadovai 
apdovanojami gėlių puokštėmis, o publika 
nepagailėjo gausių dr stiprių katučių.

Užbaigos žodyje, dėkodamas programos 
dalyviams, DBLS skyriaus pirm. K. B'ivaii- 
niiis priminė pasididžiuodamas, kad štai 
čia mūsų Lietuva ir mes dirbam iš meilės 
savo tautai. O dabar, sako, džiaukimės, 
mylėkimės ir draugaukime visi čia susi
rinkusieji.

Sąskrydžio programa baigiama tautos 
himnu.

Talpioje salėje tautiečių daug. Labai 
daug. Spėliojome, kad bus apie 500. Visi 
tik šypsosi, (juokiasi, kalbasi, suranda pa
žįstamus ar .atpažįsta seniai matytus pa
žįstamus... Salėje sukasi poroįš, grojant
K. Venckaus kapelai „Dainai“. Pasieniais 
apsėsti stalai: šeimos, giminės, kaimynai 
prie kaimynų, bičiuliai, (draugai — visi 
seniai matyti, regėti, girdėti. Visa didelė 
lietuvių bendruomenė! Net ir .ukrainiečių 
sąjungos sekretorius, kuris neima pinigų 
už salę, patenkintas šypsosi, stebėdamas 
spūstį prie barų.

Programos dalyviai ir kai kurie svečiai 
buvo Nottinghamo moterų skaniai paso
tinti, o kiti turėjo progos užkąsti bufete. 
Kals norėjo, dar išbandė laimę loterijoje. 
Ir taip iki vidurnakčio. Proga reta. Ačiū 
už viską rengėjams ir tiems, kurie mums 
dainavo, šoko, deklamavo ir suvažiavusius 
dvasiškai stiprino!

O kitą dieną, sekmadienio rytą, Notting
hamo Židinyje vyko pamaldos, kuriose gie
dojo svečiai iš Škotijos ir Nottinghamo 
dainininkės. M. B.hė

AUKSAS IR SIDABRAS IŠ JŪROS 
DUGNO

1622 m. Key West, Floridoje, uraganas 
paskandino ispanų laivą. Turtų medžio
tojas amerikietis Fisher užuodė, kad jame 
gali būti gerų dalykų. Jis surado tikslią 
vietą, kur tas laivas yra. Pasirodo, spėjo 
jis teisingai — laive rastieji turtai verti 
apie 10 mil. svarų.

Surasta masyvinė 11 pėdų auksinė 
grandinė, dar 15 kitų auksinių mažesnių 
grandinių, du dideli gabalai sidabro, ku
rių kiekvienas sveria po 80 svarų, žalva
rinė patranka, sidabrinių lėkščių, žirklės, 
peilis su dramblio kaulo rankena, sidab
rinis kryžius, keli tūkstančiai sidabrinių 
monetų ir dar šis tas — penki aukso ga
balai, auksinis diskas.

Tuos visus daiktus nori pasiimti vals
tybė, todėl (dabar vyksta teismai.

Narai surado už trejeto mylių nuo šito 
dar kitą laivą, 'bet jis dar tebėra neap- 
kraiustytas.

Apie pusę visų turtų reikės atiduoti 
tiems, kurie finansavo ieškojimą ir iškė
limą.

Kol 'teismai ką nuspręs, dabar penketą 
metų tie radiniai bus Amerikos geografi
nės draugijos žinioje. Pradėdama nuo 
Vašingtone, ji organizuos parodas iš pra
džių po JAV, o paskui ir po kitus kraštus.

GARDINAS YRA SENESNIS NEGU 
MANYTA

Istoriniame Lietuvos Gardino mieste 
Baltarusijos archeologai pradėjo kasinėti 
buvusį Bazilionių vienuolyno kiemą. Iki 
šiol to miesto įkūrimo data buvo laikoma 
1128 m. IBet kasinėjimuose surinktoji me
džiaga parodė, kad to vienuolyno vietoje 
jau būta gyventa 100 metų anksčiau.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškoma Veronika Žambaitė, gyvenu

si 85 Lockwood Rd., Huddersfield.
Prašoma pranešti jos dabartinį adresą 

Lietuvių Namų B-vei, 2 Ladbroke Gdns, 
London Will 2PT.

Giminės iš Lietuvos paieško Juozo Sut
kaus. žinantieji apie jį draugai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: J. Kinka, 9 Tenisson 
Street, (Mansfield.

Jonas Grigas, Viktoro sūnus, gimęs 1923 
m. Biržuose, pats ar kas žino apie jį pra
šomi rašyti: Jonas Triška, 83 King St., 
Taradale Howkes Bay, New Zealand.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — rugsėjo 21 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — rugsėjo 21 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 21 d., 17 

vai., Šv. Petre - Pauliuje, North St.
ROCHDALĖJE — rugsėjo 21 d., 12.15 vai. 

■St. Patrick's bažn.
BRADFORDE — rugsėjo 21 d., 12.30 v.

— už V. ir E. Ignaičių sielas.
NOTTINGHAME — rugsėjo 28 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — spalio 5 d., 11.15 

vai., Židinyje.
LE1CESTERYJE — spalio 5 d., 14 vai., 

švč. širdyje, Mere Rd.
BIRMINGHAIME — spalio 11 d., šeštadie- 

* niį, 18 vai., 19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — spalio 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
CORBYJE — spalio 12 d., 14 vai., šv. Pat

rike.
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