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Perversmas Turkijoje
Padėtis Turkijoje vis blogėjo. Daugėjo
riaušių ir žud-ymų-si. Žudymus vykdė ge
rai organizuotos fašistų ir marksistų gru
pės. Sistemingai buvo žudomi žymesni ir
ne tdkie žymūs -politikai ir valdininkai, be
jokios atodairos -bombarduojami viešieji
pastatai.
Atskiruose krašto rajonuose dvi tarpu
savy kovojančios imuzulmonų grupės kel
davo riaušes, kuriose žūdavo šimtai. Par
lamentas niekaip -negalėjo sutarti su vy
riausybe. Kraštas darėsi nebepavaldom-a-s.
Kokis chaosas ten vyko, truputį galėtų
šviesos įnešti -tas faktas, kad per pirmą
sias rugsėjo mėn. dešimt- dienų nuo tero
ristų rankų žuvo 216 asmenų. Per pasku
tiniuosius porą metų žuvo 5.200.
Be to, ekonominė -krizė buvo pasiekusi
kraštutines ribas. Fabrikai uždaryti, di
dėjo nedarbas, metinė infliacija — šim
tas procentų.
Todėl -generolo Kenan Evren vadovauja
mi karininkai įvykdė perversmą. Iš pra
džių krašto valdymą perėmė gen. Evreno
vadovaujama nacionalinė saugumo taryba,
sudaryta iš kariuomenės viršininkų ir ki
tų generolų. Buvo areštuoti min. pirm.
Demi-relis, opozicijos vadas Ecevitas, kraš
tutinių muzulmonų partijos vadas Erbakan-as, kiti partijų vadai ir keletas minii-sterių.
Gen. Evrenas pareiškė, -kad bus uždary
tos dešiniosios ir kairiosios profesinės są
jungos ir stipri marksistinė mokytojų or
ganizacija. Policija, mokytojų organizaci
jos ir profesinės sąjungos nebeturėsiančios
teisės būti politiniais centrais. Suimtieji
pelitiniai vadai būsią paleisti, kai tik -bus
galima, 'bet jie būsią teisiami, jei paaiškės,
kad kuris nors jų yra padaręs nusikalti
mą.
Karo stovis 'sostinėje Ankaroje ir kai
kuriuose kituose didžiuosiuose miestuose
tik trumpam laikui tebuvo įvestas. Provin
cijoje jis gal ilgiau- būsiąs išlaikytas.
Kaip ir paprastai po perversmų visur,
valdžią tuo -būdu į rankas perėmusieji ir
Turlkijoje .sako, kad tai tik laikinas daly
kas, bėdos atvejis. Perversmu esą Steng
tasi kraštą Išgelbėti nuo jam labai grėsu
siu pilietinio karo. Bet perversmą įvyk
džiusieji generolai turėsią pakankamai
bėdos. Kaip jie susitvarkysią su kraštu
tine dešine, jei tuo gyvena policija, valdi
ninkai- ir žemesnio rango karininkai? Sun
ku būsią susidoroti su marksistais, kurie
turi didelės įtakos darbininkuose. Sunku
mų jie -turėsią ir su karingaisiais muzulmonais, su įvairiomis tautelėmis. Abejo
tina esą, iar jiems geriau negu demokrati
nei vyriausybei seksis bendradarbiauti su
demokratiniais Vakarais.
O jeigu jiems nepasiseks susitvarkyti,
tai Turkija galinti susilaukti tokio likimo,
kokio nelinkėtina esą jokiai tautai.

Kas sekantis streikuoti ?
Vienų komunistinių kraštų gyventojai
turėjo galimybių sekti, kais vyksta (Lenki
joje, kituose tai buvo sleipiama.
Labiausiai prieinamos -tos žinios Ibuvur
sios Rytų Vokietijai, kurios nemaža dalis
gyventojų gali pasižiūrėti Vakarų Vokieti
jos televizijos ir, ibe abejo, pasiklausyti
radijo. Tačiau šis 17 mil. turintis kraštas
vargu būsiąs rimtas -kandidatas streikuo
ti.

Jis -streikavo 1953 m. ir taip pat, svar
biausia', dėl maisto, kaip dabar lenkai. Ta
čiau jų pragyvenimo lygis šiuo metu yra
įžymiai aukštesnis negu -Lenkijoje, ir vo
kiečiai, sako, neturi -tradicijos organizuoti
pasipriešinimus.
-Čekoslovakijoje, turinčioje 1-6 mill, gy
ventojų, Lenkijos streiko metu propagan
da vis tvirtino, kad tai yra „antisocialisti
nių“ sluoksnių darbas, vis buvo lygina
ma su „Prahos pavasariu“ ir raginama
santūriai laikytis prieš „imperialistinę
grėsmę“.
Nors disidentų krašte nemaža yra, bet
jie netu-ri didesnės įtakos darbininkuose.
Kadaro valdomoji 11 mil. gyventojų
Vengrija savo ekonomiją dabar tvarko de
rindamas! prie rinkos, pragyvenimo lygis
nėra žemas, režimas nėra laibai griežtas,
ir disidentai smarkiai neibaudžilami.
22 mil. -gyventojų turinčioje Rumunijo
je pragyvenimo lygis žemesnis negu- Len
kijoje, bet prez. Ceausescu, žinodamas -gy
ventojų nepasitenkinimą, šiais metais 16
procentų sumažino gynybos išlaidas ir pri
žadėjo tuos pinigus -paskirti pragyvenimo
lygiui pakelti, nors gyventojai tais paža
dais nesą sužavėti.
Bulgarija su savo 9 mil. gyventojų tik
rai nesanti kandidatė pasinaudoti Lenki
jos pavyzdžiu. Skundžiasi, sako, ir bulga
rai, bet Sov. Sąjunga tą kraštą labai re
mia, dėl to ir pragyvenimo lygis esąs pa
kilęs.
Jugoslavija (22 mil. gyventojų) neprii-

Londonas, 1980 m. rugsėjo 22 d.

PASA ULYJE
LENKIJOJE NAUJOS PROFSĄJUNGOS
JAU ORGANIZUOJAMOS

Anuometinė trijų Pabaltijo kraštų val
džios prezidentinė santvarka atitiko maž
daug amerikietišką -pavyzdį, ibet jokiu bū
du jli nebuvo fašistinė. Visuose trijuose
Pabaltijo krėstuose etninės grupės (tau
tinės mažumos) — žydai, lenkai, vokiečiai,
rusai, ukrainiečiai, baltarusiai ir totoriai
— laisvai galėjo vystyti savo kultūrinį gy
venimą. Tos išvardytosios grupės turėjo
savo bažnyčias, sinagogas ir moskas, o
taip pat savo mokyklas.
Kai (kurios tų vyriausybių anuomet tu
rėjo -autoritetinių .polinkių, gal būt, dėl to,
kad keliose jų, be -krašto apsaugos rninisterio, būdavo perdaug generolų. Buvo ir
keletas fašistinio -atspalvio partijų. Pa
brėžtina: partijų, ne vyriausybių. Apie tą
p-altiį laiką ir Europoje buvo fašistinių partijų net ir klasikinės demokratijos kraš
tuose, kaip Šveicarija ir Anglija.“

Lenkijos darbininkai entuziastiškai or
ganizuoja naująsias profesines sąjungas.
Kai kur į jas įstosią 80-90 procentų darbi
ninkų, pa-sit-raulkdami iš oficialiųjų.
Tačiau nors buvo sutarta, kad toms nau
josios nebus trukdoma, kai kur vis dėlto,
daromos kliūtys. Štai Varšuvos traktorių
fabrike U-rsus partijos sekretorius išvai
kęs darbininkus, kurie buvo susirinkę
steigti naujos p-roif. sąjungos.
Streikų metu oficialiųjų profesinių są
jungų tarybos pirmininku paskirtasis Jan
kovskis -teisinosi, kad tos senosios sąjun
gos esančio-s kaltinamo-s tuo, dėl ko jos
niekuo dėtOs.Jos kaltinamos, kad nesirūpi
no -darbininkų reikalais ir darė sprendi
BRITANIJA DŽIAUGIASI DERLIUM
mus be darbininkų žinios. Jis siūlo išsi
Vasara buvo šaltoka, bet Britanijoje ge
rinkti naujus profsąjungų pareigūnus, jei rai užderėję kviečiai ir miežiai. Rugpiūčio
senaisiais nepasitiki. Be to, jau pasenęs mėnuo buvo saulėtas ir sausas, tai piūtis
įstatymas, kuris -buvo paskelbtas 1949 m. sekėsi. Taigi derlius gal net rekordinis bū
siąs.
STREIKŲ VIS DAR YRA
Tai ūkininkai piauna-kulia ir, niekieno
Nepaisant raminimų ir net -grasinimų, neraginami, veža parduoti valstybei. Iki
-rugsėjo mėn. vidurio į sandėlius jau buvo
Lenkijoje streikų vis dar yra.
štai kasyklų darbininkai yra pateikę 28 supilta daugiau kaip 300.000 tonų. Iki ga
reikalavimus, tarp kita ko, ir tą, kad už lo metų būsią supilta -gal 500.000 tonų.
sveikatai pavojingą darbą būtų pridėta Kasdien atgabenama po 5.000-6.000 tonų.
mėnesiui 25 svarai atlyginimo (jie -gauna Paprastai į tuos sandėius per metus bū
po 75-80 sv. mėnesiui). Darbininkas sakęs: davo supilama gal apie 30.000 tonų.
Pagal Europos Ekonominės Bendruome
„Visą dieną reikia dirbti už du svarus deš
nės nutarimus ūkin-inikiairnis už grūdus tu
ros“.
„Poliįyka“ vaka-riečiių- pavyzdžiu prave ri būti primokama. Jie parduotų ir -ripko
dė apklausinėjimus, kas kaltas dėl strei je grūdų pirkliams, bet -rinkos kainos yra
kų. Mažiau kaip vienas procentas tiki, kad 10 svarų už toną mažesnės negu valstybi
streikus skatina „antisocialis-tinės ir anar niuose priėmimo punktuose.
Dabar jau turimieji sandėliai pilni su
chistinės grupės“. O daugumas sako, kad
streikai yra „neišvengiama pastarųjų lai kaupu. Paskubomis buvo išnuomotos nau
jos patalpos tiems kiekiams, -kurie dar bus
kų politikos išdava.“
atgabenti.
AFGANŲ DALINIAI NETURĖS
SUNKIŲJŲ GINKLŲ

Nemaža Afganistano karių su visais
ginklais pereina pas sukilėlius. Dėl Ito ru
sai nutarė atimti iš afganistano dalinių
sunkiuosius ginklus, kad jie nepatektų su
kilėliams.
Tačiau toks nuginklavimas, kaip -spėja
ma, dar labiau nus-mulMiy-sią-s afganų dali
nių moralę.

UŽĖMĖ PANDŽŠĖRO SLĖNĮ

Pandžšėro slėnį Afganistane, apie 100
mylių n-uo Kabulo, sukilėliai valdė iki
šiol.
Tačiau dabar po didelių mūšių paėmė j į
sovietinė armija, padedama afganų mili
cijos. -Sovietinė armija ryžosi tą slėnį už
imti, kai apie 1.000 afganų karių perėjo
pas sukilėlius.

PARTIZANINIO KARO PAMOKOS

Stebėtojai tvirtina, kad padėtis Afga
nistane nėra tokia, kokios Sov. Sąjunga
laukė. Ta padėtis esanti svarstoma, ir į
sostinę Kabulą -atvažiavusi tikrai didelė
-sovietinė karinė delegacija — bent penki
generolai ir dvidešimt pulkininkų.
O nepasisekimo priežastis esanti ta, kad
kariuomenė yra apmokyta kariauti įpras
tiniame ir atominiame, bet ne partizani
niame kare. Susidariusi tokia pat padėtis,
kaip amerikiečiams Vietname.

Kabulo gatvės vėl esančios pilnos šar
vuočių. Po mūšių Pansdžiro slėnyje buvo
išsklaidytos didėlės masės sukilėlių, dėl
to bijomasi, kad jie nepradėtų telktis sos
tinėje.

Padėti rusams Afganistane suorgani
zuoti slaptąją policiją buvę atsiųsta spe
cialistų iš Rytų Vokietijos.
BYLOS BUVUSIEMS NACIAMS JAV-ėse

Pranešime iš Vašingtono rugpiūčio 19
d. „Die Welt“ maišė, kadi JAV j-au sudary
tos bylos kai (kuriems naciams, kurie po
šio karo -pateko -ten,. Daugiausia -tai esą ne
vokiečiai, bet pabaltiečiai ir -slavai.
Kaltinamieji -aktai jau esą pateikti še
šiolikai. Pirmoji byla pradedama svarsty
ti Filadelfijoje. Kaltinamasis — ukrainie
tis. Spalio 14 d. Detroite bus svarstoma
byla -rumunų ortodoksų vyskupo Trifos,
kiuris Bukarešte buvo -suorganizavęs folklšturmą, -sunaikinusį 12.000 žydų. Gruodžio
15 d. Brook-lyne stos į teismą Kairi LinnarsT
buvęs koncentracijos lagerio komendan
tas Estijoje.

Bylas svarstant, dalyvaus ir Sov. Są
junga: ji -atsiųs k-alitinimius paremiančių
liudininkų.'
VIENUOLIKA PROCENTŲ EINA Į
BAŽNYČIĄ

Biiblistų draugija įtvirtina, kad Anglį jo
je maždaug apie vienuolika procentų -gy
ventojų -nuolat eina į bažnyčią, o įai suda
rytų apie 4 milijonus.
O tai, -sako, būtų žymiai daugiau, negu
tokių, kurie domisi futbolu ar politika.

KARIUOMENĖ MALŠINS RIAUŠES

Maitinosi suomio kepalu duonos

Į -Utaro P-radešo valstijos Moradabado
mieštą Indijos vyriausybė nusiuntė ka
riuomenės malšinti tarp h'i-ndusų ir muzulVLADO ŠAKALIO ODISĖJA Į LAISVĘ
monų atgijusių riau-šiių.
U-tare Pradeše ir gretimose šiaurinės
„Europos (Lietuvyje“ esame išsispausdi
Indijos valstijose dėl tokių riaušių nuo
-rugpjūčio mėn. vidurio žuvo apie 500 žmo nę iš Lietuvos Informacijos Tarnybos
gautą pranešimą, kad į Švediją atbėgęs
nių.
lietuvis disidentas Vladas Šakalys j-au at
skrido į JAV. O „Tėviškės Žiburiai“ rugNAUJA VILTIS, KAD BUS PALEISTI
piūčio 21 d. pateikė savo skaitytojams to
ĮKAITAI
kį pranešimą iš Švedijos apie t-ai, kaip jis
Irano užsienio reikalų -ministeris Got- atsidūrė laisvėje:
bzade, -remdamasis ajatolos Chomeinio
Neseniai dar buvo -skelbiama nepatik
autoritetu, davė suprasti, kad amerikie rinta- žinia, kad vilnietis Vladas Šakalys,
čiai -įkait-ai galės būti greit paleisti, jei vienas iš 45-kių -baltiečių, pasirašiusių
-bus grąžintos šacho turėtosios nuosavy pernai žinomą dokumentą, esąs suimtas.
bės, jei nebus į Iraną reiškiama jokių Iš tikrųjų jis nelaukė, kada bus suimtas,
pretenzijų, jei bus grąžinti JAV užšaldy slapta atvyko Švedijon ir čia pasiprašė
tieji Irano -priklausiniai ir jei bus paža politinės -globos. Šakalio diramatišką pa
dėta nei -politiškai, nei kariškai nesikišti bėgimą šiomis dienomis aprašė Stockholį Iraną.
mo dienraštis „Expressen“ (VII. 2).
Visos -sąlygos JAV-bėms gali būti priim
Iš Sov. Sąjungos į Švediją Šakalys -at
tinos, išskyrus pirmąją — dėl šacho tur
tų grąžinimo, nes tai -gali būti pasiekta tik keliavo per 20 dienų, sukandžiotas uodų,
kamuojamas alkio ir sutrūkinėjusiomis
per teismus.
O Irano Chomeinis ir vyriausybė darosi kojomis. Naktį iš liepos 18-sios į 19-ją 38nuolaidesni ir nori -paleisti įkaitus, kad- rių metų optikas perplaukė sraunias Kupasunkintų -sąlygas Reaganui būti išrink -kolos žiotis iš Suomijos į Švediją. -Rugpjū
tam JAV prezidente: tuo būtų padėta Car- čio 1 j'is buvo paleistas iš -Liuleo kalėjimo
ir galėjo pirmą kartą pasivaikščioti kaip
teriuli.
laisvas žmogus. Bet švedų laikraščio ko
LEONARDO KROLIAUS LAIŠKAS „DIE respondentei jis teigė, kad tada jis jau
trečią kartą pasijuto laisvas. Pirmą kartą
WELT“ PUSLAPIUOSE
j-ils toks pasijuto, kai po neįtikimų vargų
Vokiečių „Die Welt“ dienraštyje buvo jam pavyko perplaukti, perlipti ir per
ilššpauisdintas laiškas, įkuriame sakoma, šliaužti labai griežtai saugomą Sov. Sąkad Lietuvoje iki okupacijų buvusi -griež junigos-iSuomijo-s sieną. Supratęs, kai jis
ta diktatūra.
jau Suomijoje, išsiėmė kišeninį veidrodė
„Die Welt“ rugpiūčio 8 d. išspausdino lį pasižiūrėti, kaip atrodo laisvas žmogus.
Leonardo Kroliaus šitokį laišką-atsakymą: Jis matė barzda apžėlusį, purviną, vabz
„Istoriškai klaidingas yra tvirtinimas, džių sukandžiotą veidą, šakalys žinojo,
kad Raudonosios armijos įžygiavimu Pa kad Suomijoje jis dar nėra tikrai lais
baltijo valstybių gyventojams tik -vienas vas žmogus, nes -būtų sugrąžintas ii Sov.
totalitarinis režimas buvo pakeistas kitu. Sąjungą, jei suomiai jį pagautų.
Jam reikėjo numalšinti -alkį, tačiau ne
klauso -sovietiniam blokui. Jos gyventojai drįso pasirodyti tarp žmonių, o vogti (taliip
buvę patenkinamai informuojami, kas da pat nenorėjo. Mažame namelyje retai ap
rosi Lenkijoje. Bet joje vyksta tam tikri gyventoje vietovėje jis surado seną suo
pasikeitimai, kurie susilaukia gyventojų mį. „Tas žmogus išgelbėjo mano gyvybę“,
palankumo. Politiškai — švelninama dik pasakoja šakalys. „Jis suprato, kad pabė
tatūra, ekonomiškai — įmonėse darbinin gau iš Sov. Sąjungos“. Jis Šakalį pamaiti
no, leido j-am pailsėti, davė žemėlapį ir ke
kų balsas lemia.
Mažiausias komunistinis kraštas, Alba lionėn įdėjo puskilį sviesto ir kepalą duo
nija (tik 2,5 mil. gyventojų), yra valdo nos. Iš to šakalys pragyveno dešimt die
mas griežtai. Iš pradžių ten buvę džiau nų, kol iš Suomijos -atkeliavo i Švediją.
giamasi Lenkijos įvykiais, bet vėliau su
(Priartėjęs Suomijos pasienio miestą
sigriebta ir imta sakyti, kad tie streikai Tom-eo, V. Šakalys nedrįso eiti per tiltą,
yra „Vakarų buržuazijos ir Romos kata bet nužygiavo 12 -km toliau į šiaurę pagal
įlanką. Tada perplaukė sraunias Kukolo
likų -Bažnyčios“ padaras.

upės žiotis. Pirmas sutiktas žmogus buvo
jaunuolis, kurį šakalys -paklausė angliškai,
ar čia j-au Švedij-a. Gavęs teigiamą atsaky
mą, jis antrą 'kartą pasijutęs laisvas.
Lietuvoje šakalys paliko žmoną ir -aš
tuon-ių mėnesių sūnų. Tomis dienomis, kai
turėjo atsiskirti su šeima, -sūnui išaugo
pirmasis dantuk-a-s. Šakalys mano, kad jo
išėjimas viešumon šeimai negali daugiau
pakenkti, nes valdžia jau žino, kad jis pa
bėgo.
V. Šalkalys šešerius metus buvo kalina
mas (nuo 1961 iki 1967) už vadinamą
„antitarybinę veiklą“. Prieš pat jo pabė
gimą buvo suimti jo astuoni draugai už
tai, kad pasirašė protestą prieš olimpinių
žaidynių -dalies organizavimą okupuotame
Pabaltijy. Vladas nelaukė, kol jis bus
areštuotas. Jo -apskaičiavimu, jis būtų
-gavęs dešimtį metų. Jeigu būtų pagavę
■bėgantį, būtų gavęs gal -penkiolika. „Tai
koks skirtumas?“ — sako jis. „Mėginda
mas pabėgti aš nieko negalėjau prarasti.“
„Aš dar vis negaliu tikėti, kad tai tie
sa“, — kalbėjo Šakalys švedų korespon
dentui. „Net švedų kalėjime jaučiausi sa
votiškai laisvas. Policija ir kalėjimo sar
gai man buvo draugiški. Prie to nesu pra
tęs. Eidamas miegoti, aš net turėjau teisę
užsigesinti šviesą. Jei dabar čia turėčiau
savo šeimą, tai mano laimė būtų pilna“
baigia savo -pasikalbėjimą su Stockholmo
dienraščio „Expressen“ korespondentu V.
Šakalys.
Prieraše korespondentas pažymi, kad
Šalkalys tuo ta-rpu gali laisvai Švedijoje
gyventi, bet turi registruotis, ligi imigra
cijos organai galutinai nuspręs jo likimą.
Pasikalbėjimais iliustruotas didele nuo
trauka, kurioje matyti Šakalys Švedų
miesto -gatvėje.
Rašant šį pranešimą, Švedijos lietu
viams dar nebuvo pavykę -užmegzti ryšį
su pabėgėliu. -Reikia pažymėtų kaid V. ša
kalys yra vienas iš 45 -baltiečių memoran
dumo -signatarų. „Aušros“ Nr. 20 išspaus
dintas jo protesto parei-škimas LTSR KP
ok II sekretoriui Dybenkai.
V. Šakalys yra gimęs 1942 m. Tris kar
tus teistas ir kalintas. Paskutinį kartą pa
leistas 1978 m. ir -buvo administracinėje
priežiūroje.
Apie šakalio atbėgimą į Švediją pir
miausia paskelbė -prancūzų agentūra AFP.
Populiarus -Paryžiaus dienraštis „FranceSoir“ ta proga rašė, kad Šakalio žygis ver
tais olimpinio aukso medalio.

7 dienos
— Libijos prez. Gad-afis pasiūlė Sirijai
apjungti tuos abu kraštus, kurių pirmasis
turi daug pinigų, o antrasis žmonių, ir tas
projektas bus bandomas vykdyti (anks
čiau prez. Gadafio siūlytas -projektas su
daryti Libijos - Egipto federaciją nuėjo
niekais).
— Londoniškė moteris nuteista 5 m.
kalėti, nes per (šešetą mėnesių vis padau
žydama ir versdama badauti numarino sa
vo sužieduotinį.
— Afganistano sukilėliai -skundžiasi,
kad sovietinė armija pradėjo naudoti nau
jo tipo, maždaug „dutm-dum“, kulkas, ku
rios išplėšo žaizdas, o -bombos esančios
pilnos strėlikių, kurios plačiai nu-sėjančios visą apylinkę.
— Vis labiau reiškiantis dešiniesiems
teroristams, Europos tarybos politinis ko
mitetas -paskelbė reportą, kuriame pabrė
žiama, k-ad artėja galimybė susilaukti fa
šizmo ir rasizmo grėsmės, jei bus ir toliau
-abejingai ir atlaidžiai žiūrima į tų srovių
veiksmus.
— Sovietinė spaudos -agentūra Tassas
įspėjo Australiją, kad ji rizikuoja -būti
įtraukta į -atominį karą, jei leistų JAVbėms laikyti savo teritorijoje -bombone
šius B-52.
— Dienraštis „International Herald
Tribūne“ ligi šiol buvo -spausdinamas Pa
ryžiuje, Londone ir Zueriche, o dabar dar
bus pradėtas spausdinti ir Hangkon-ge.
— Vakarinėje Australijoje, į šiaurryčius
nuo Pertho, užtikta aukso netoli tos vietos
kurioje jis karštligiškai buvo kasamas
XIX amžiuje.
— Kinijoje baigia išnykti labai daug
laukinių -gyvių, dėl to jiems apsaugoti
pradedami -sudarinėti rezervarai ir baus
ti brakonieriai (dabar, štai, vienas -nuteis
tas 18 mėnesių kalėti už pandą, tik Kini
joje težinomą mešką, kurią jis nusišovė
mėsai).
— Pasaulinis bankas nutarė sudaryti 25
-milij-ardų dolerių fondą, kurį naudos pa
remti vadinamojo trečiojo pasaulio kraštų
pastangoms išvystyti naujiems energijos
šaltiniams, kad nereikėtų priklausyti nuo
naftos (kai kurie specialistai tvirtina, kad
tam uždaviniui vykdyti reikia ne 25, bet
270 milijiardlĮ dolerių).
— Naujoji Turkijos vyriausybė įsakė
diairbinin-kam-s -grįžti į darbą tiems, kurie
streikuoja, o įmonėms — 70 procentų pa
kelti jiem-s atlyginimus.
— Verčiami gabenti ginklus ir vežioti
rusų patarėjus, p-abėgo apie 250 Afganis
tano civilinės aviacijos lakūnų ir patar
nautojų, dauigia-usia į Vokietiją, ir ta ope
racija- -buvusi įvykdyta per 4 mėnesius
(likę tik 7 lakūnai).
— Kinijos universitetai šįmet priėmė
apie 600 užsieniečių studentų.
— Šiaurės Korėjos prez. Kim II Sung
pareiškė, k-ad jis nutrauks karines sutartis
-su- Kinija ir Sov. Sąjunga, jei JAV pasi
rašys su jo kraštu taikos sutartį, taip pat
nebūsią siekiama prisijungti (Pietų Korė
ją— Bulgarija užtikusi savo žemėje di
džiulius anglies klodus, apie milijardą to
nų, Dobrudžos srityje, ir Sov. Sąjunga su
kitais sovietinio bloko kraštais jau pasi
siūlė padėti kasti ir statyti plieno fabri
kus ir organizuoti cheminę pramanę.
JEIGU PARTIJOS SEKRETORIUS (BŪTŲ
RENKAMAS RIBOTAM LAIKUI

Lenkijos uostų darbininkai ir jūrininkai
sudarė savo nepriklausomą profesinę są
jungą ir formaliai išstoja iš oficialiosios.
Toje srityje dirbančių yra 148.000.
O partijoje taip pat esama bruzdėjimo.
Siūloma išvalyti ją ir pakeisti jos konsti
tuciją, kad kitaip būtų tvarkomasi. Kaip
„Žyde Warszawy“ rašo, partijos centro
komiteto narys Marian Bulski net pasa
kęs: „Jeigu partijos sekretorius tebūtų
tose pareigose įtik nuo vieno partijos
kongreso iki kito, jeigu jis duotų ataskai
tą už savo darbą, -tai tokia padėtis, kaip
dabar, negalėtų susidaryti“. Jis taip pasa
kęs audringame partijos plenumo posėdy
je.. Tačiau norint tokias reformas vykdy
ti, reikėtų -gauti Kremliaus sutikimą, nes
komunistiniuose kraštuose t-aip nedaroma,
kad būtų keitinėj-amas partijos pirmasis
sekretorius.
Pradedamas vykdyti pažadas kartą per
savaitę transliuoti per radiją pamaldas.
Pirmą kartą mišios ir pamaldos per radi
ją numatyta rugsėjo 21 d.
PARAMA LENKIJAI

Prez. Carter.is paskelbė, kad JAV -sutiko
duoti Lenkijai 670 mil. dolerių paskolą
grūdams pirkti.
Maskvoje pasirašytas susitarima-s, pa
gal kurį Lenkija galės -gauti skolon mais
to ir įvairių gaminių už 155 mil. dolerių.
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EUROPOS LIETUVIS

Sukaktuvininkas
VLADAS ŠLAITAS
Poeto amžiaus šešiasdešimtmečio proga
Vokietijoj šiaurėje yra toksai miestas,
kuris vadinamas Schleswigu. Tai ten bai
giantis karui -trumpam buvo nusėdęs Vla
das Šlaitas. Sakau: trumpam, nes netru
kus iš to miesto -teko keltis į Tolką, pas
kui )į Neustadtą, paskui į -pereinamąsias
stovyklas Vokietijoje ir Anglijoje, šiaurės
Škotijoje buvo pirmoji jo darbovietė Bri
tanijoje. Kai ji įgriso — persikėlė į savo
eilėraščiuose pakankamai išgarbintąjį Ec
cles 'Siūlų sukti, po to pabandė metalo
■fabrike užsidirbti duoną. Atsikėlęs į Lon
doną, kurį laiką dirbo ligoninėje labai
nesimpatišką darbą, kol pagaliau įsitaisė
Nidos spaustuvėje.
O susipažinome tame Schleswige, k-ai
ten stumdėmės pačiomis pirmosiomis die
nomis po karo. Stumdėmės visi maždaug
-tokiomis nuotaikomis, lyg tartum botume
iš eglės iškritę. Ir vienas jo pirmųjų (klau
simų buvo: „Ar neturi ko nors paskaity
ti“? Dabar jis taip nebesako, nes įvargusios ir stipriai -aptemusios akys sulaiko
nuo tokių klausimų. O tuomet mano žinio
je buvo jau apnešiotas žemaitės raštų to
mas (bene -trečiasis), kuriame buvo iš
spausdinti ir jos parašytieji vaidinimai
(Telkė vėliau scenos entuziastai kažką
iš to tomo net suvaidino). Tuomet niekas
dar nežinojome, kad jis yra .poetas, užtat
ir kalbą pradėjau tik apie Vladą šlaitą,
o ne poetą, kuris tame Tolko medinių ba
rakų miesteliūkštyje tiesiog pražydo visu
kūrybiniu pajėgumu. Pradėjo labai savi
tu ir, sakyčiau, šakotu balsu, tad anuo
metinė periodika, tur būt, su tikru pasi
gardžiavimu spausdindavo dar šiltus jo
kūrinius-.
Dabar praėjo jau daugiau kaip trisde
šimt metų nuo to laiko, kai buvo išleistas
pirmasis jo eilėraščių rinkinys, pavadin
tas „Žmogiškosiomis psalmėmis“ (1949
m.). Ligi dabar jis yra paleidęs ii žmones
jau devynetą savo kūrybos rinkinių, ir
-aipie poeziją rašantieji jos mėgėjai ir kri
tikiai kiekvienam naujam rinkiniui aptar
ti dažniausiai vis randa teigiamų, gerų
žodžių.
Tada, tuoj pokariu, jo poezijoj grau
džiai skambėjo skundas, kad jis nespėjo
nieko pasiimti — nė saujos gimtosios žežės, tik stiprų kvapą Aukštaičių juodže
mio, kurs kvepia žolės šaknim, -sliekais ir
debesėliais, ir dar saulėlydžiu-s, ramų
kryžių, ir dar iš tolo atklydusi jam ausy
se -skambėjo kurklelio muzika. Tada jis
maldavo neplakti jo, prašė ateiti ir kalbė
ti taip, kaip kalba debesys ramiems eže
rams Aukštaičių vasaros vidudienį, nes
plakamas atsistosiąs kaip titnagas ir paįsidiarysiąs sukilėliu arba užspringsiąs aša
rom-, ir būsią vienu pavargėliu šventoriu
je daugiau. Tada jis taip pat siūlė užmirš
ti rūpesčius ir žadėjo dainuoti apie ak
menis ir žolę, apie debesis ir meilę.
Tai buvo tie pradai, kurie Vlado Šlaito
poezijoje maždaug išsilaikė Ugi pat šiol.
Kai kas susilpnėjo, kai kas -sustiprėjo, o
kai kas išnyko, tik -pėdsakai paliko tame
pirmajame -rinkinyje. O beveik išnyko iš
jo poezijos visuomeniškumas ir sociali
niai motyvai, kurie -anuomet -buvo stipriai
praskambėję, tarytum būtų- tariami jau
traus tribūno. Kritiškas aplinkai, štai kaip
jis -anuomet šaukė „Molio induose“:
Sukrauk krūvon tuščius molinius indus,
užpilki paraku ir vėtroje padek:
nenoriu žmogiškų veidų, tuščių, kaip
indai,
nenoriu jų!

U

Anuomet, pirmaisiais pokario metais,
kai dar nebuvome aptukę ir atbukęir, jau
dino mus jo „Nepakeliama bausmė“ — ku
pinas nerimo skundas savo namų neteku
sio ir svetur atsidūrusio žmogaus, stiprus
Skundas, sakytume, -to titnago, kuris pla
kamas galvojo, -kad gal -pasidarys sukilė
liu. Tolimi namai tada veržėsi į jo eilė
raščius pro užtvaras ir sieną. Juodvar
niams jis sakė:

Vladas šlaitas

Nepakeliama bausmė
Jeigu jūs norit nubausti žmogų
sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakelti,
jūs jo nešaudykit,
jūs jo nekarkit,
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos
kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiniam kraštan; jo
tėviškę
paverskit krūva pelenų ir rašalu
raudonu lygumas žalias užliekit.
Jūs jį ištremkit svetimam kraštan, ir
tūkstančiai
aštrių, kaip peilis, svetimų akių jį šaudys,
kasdieną medžiai svetimi jį kars,
ir svetimi namai ir svetimas gyvenimas
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!

Jeigu jūs norite nubausti žmogų,
jūs jį ištremkit svetimai! kraštan ir leiskit
kasdien jam slankiot svetimų namų
šešėly,
kol jo širdis išdžius,
Jei norit, imkit mane gyvą ir palaido kol paskutinis kraujas gyslose išdžius,
kit — kol iš žmogaus
paliks tik buvusio žmogaus šešėlis.
aš ir pro -sunkų žemės sluoksnį jums
(kalbėsiu,
kad mano ilgesį gyvena mano broliai Jeigu jūs norit nukankinti žmogų,
ir mano viltį ndša tūkstančiai širdžių! jūs jį ištremkit svetiman kraštan.

šitokiu tribūnišku stilium rašo tik re
voliuciniai poetai, patys nenulenkiantieji
galvos ir savo įtaigiais žodžiais kitus vei
kiantieji. O kad jis anuomet savitu -stalium
dar apdainavo sunkų batsiuvio -gyvenimą,
vandens nešėjos ir ,į kalną -tempiančio jau
čio, tai -galėtume sakyti, kad visada paki
liu -tonu kalbąs V. šlaitas savo poezijoje
buvo pasukęs ir i modernaus Janonio ke
lią.

Tolimi namai
Užmerk akis, kad nieko nematytum,
ir jie ateis, o tolimi namai!
Tik jie dabar labiau pasenę, ir pavėjui,
lyg skundas, draikosi stogų šiaudinės
kuokštės.

Tave nublokš, užrems duris ir aklą
kiniečių sieną pastatys prieš patį veidą.
Tačiau -toje daugiašakėje poezijoje po O jie ateis pro užtvaras ir sieną,
etas -taip pat su nuolankumu žiūrėjo i o, tolimi namai!
save, ik-aip į tryliktąjį apaštalą, kurio Die
vas nepaglostys už stalo, ir rūsčiai yra
pabaręs kitus. Tasai moralisto, arba try
„MŪSŲ SPARNŲ“ NR. 48
liktojo apaštalo, išpažinimo tiesų įrodinė
tojo, Dievo malonės teigėjo motyvas -nuo Tai JAV leidžiamas lietuvių evangelikų
anų dienų V. šlaito poezijoj išliko ligi -šiol. reformatų žurnalas, dėl to, suprantama,
■Susilpnėjo tribūnas, kuris karštai kalba didžiąją dalį spausdinamosios medžiagos
-minioms, dingo socialiniai motyvai, o su sudaro jų gyvenimą vaizduojantieji re
stiprėjo asmeniškumas, sakytume, vieni portažai, paminėjimai, kronika.
šo žmogaus pasikalbėjimai su savim jeigu
Apsčiai prirašyta apie K. Donelaitį.
ne apie Viską, tai apie daug ką. Jis gi ir
J. Jašinskas tęsia ir šįkart dar nebaigtą
paskutiniajame rinkinyje (Nesu vėjo ma
lonėje) teikiasi tą vienišumą ir -savo po straipsnį „Fanatizmas ir tolerancija*, kri
ezijos esmę la-bai taikliai nusakyti šitaip: tikuodamas katalikų rašymus apie Šiluvą.

Nuolat turiu kovoti su vienatve ir
„SVEČIAS“ NR. 1-2
liūdesiu-,
nes liūdesys,
JAV leidžiamasis lietuvių evangelikų
kaip vandens žolė,
liuteronų laikraštis (-pats save jis vadina
nuolat limpa prie mano kūno.
laikraščiu, nors šis dvigubas numeris tu
ri 136 žurnalo formato puslapius).
Kitur vėl (jis teigia, kad „esu -amžinai
Nemaža religinės medžiagos, evangelikų
visame plačiame pasaulyje vienui vienas
ir niekam niekam nereikalingais“. O jei veiklos (kronikos.
gu vienas, tai šitai padeda suprasti šo Šįkart platokai minimas K. Donelaitis,
jo poezijos asmeniškumą ir visus tuos sa rašoma taip pat apie buvusį Lietuvos už
vo gyvenimo ir aplinkos apsvarstymus, sienio reikalų ministerį Dovą Zaunių.

Domas Bumeikis laukinė obelis, dabar pražilusi žiedais.
Tos dar vandalo — žmogaus ranka nepa
lietė. Ar ilgai? O -ten ant kalvos tas didy
sis milžinas ąžuolas, į kurį su broliu kėlė
me gandralizdį, vis dar toks pat gražus ir
Gavęs sesers leidimą, Išbėgau į lau didingais tebestūkso, kaip ir prieš metus.
kus, tarsi alkana avis į avižas, kai bėga Bet ateis žmogus, apsiginklavęs kirviais
per dirvą nesustodama, bet vis skabyda ir puikiais, ir nuvers tave, milžine, kaip
ma kur vieną, kur kitą varpą. Taip ir aš ir tavo bendraamžius. Ir kapeliuose, kur
(bėgu, norėdamas visur būti, viską dar mūsų -gegužėlė-skenduolėlė palaidota, tik
kartą pamatyti, paliesti nors basomis ko vienas kryžius (belikęs, tas, ant kurio mė
jomis. Kiekvienas -kampelis, medelis, ak go nakvoti vienišas gandras...
menėlis pažįstamas, daug kartų matytas.
Šaltinis, kurio tvenkinį tėvas taip rū
Čia žaista su broliu, ten anoje dirvoje ga pestingai globojo ir tvarkė, dabar buvo
nėme avis su motina Velykų rytą, o šitą priterštas. Tvenkinio belikusios tik žymės.
pievą tėvas pagerino iš kūdros dumblu, ir Vanduo ir dabar tebekilo iš žemės vis
po to ji žaliuodavo „kaip -rūta“. Kiekvie penkiomis „akimis“ — srovėmis. Anapus
na pėda atidengia vis matytus vaizdus, Pamulkalnių pievų trobelė tebebuvo vis
sukelia virtines atsiminimų. O štai šitas tokia pat vieniša, tik, -rodos, labiau pase
didelis akmuo Daržinėlės kalvoje! Kiek nusi, papilkavusi.
kartų čia sėdėta vakarais, sekant saulės
Prie „Dreižgegužynės“, kur kas metą
-kelionę, kai ji nukrinta už Dargvainių juodalksnyne -perėdavo mūsų pamiškių
miškų. O štai ir durpdiuobės, (kur auginau gražuolė šarka, truputėlį prisėdu ant ak
savo mielus ančiukus. Graudu pasidaro, mens pasižiūrėti, kaip pempės įnirtusiai
prisiminus jų liūdną galą. O Gandrinė, puola -varnas. Jos dabar labai piktos, kai
Gandrinė! Kiek čia braidyta, varlinėta! peri vaikus a-r mažus išveda.
Bet reikia skubėti į kitą pusę, kur dar te
Besėdint atėjo kaimynas — jaunasis Si
bestovi gražuoliai trys broliai ąžuolai. Jie
dar be lapų, bet vistiek gražūs ir didingi. rius. Jis taip pat atsisėdo šalia. Sužinojęs,
kas esu ir mano trumpą 'istoriją, pasisakė,
Sudiev mūsų girių palikuonys!
Skubu į tėvo šventovę — apušrotinėlį, kad ir jo tėvas miręs ir dėl to dabar jis
ten ant kalvos. -Bet nebematau to gražaus likęs gaspadorius. Baigęs Telšių miesto
■miškelio, kuriame tėvas, sėdėdamas ant mokyklos keturias klases, toliau nebega
didžiojo kelmo, grožėdavosi beržynėliu ir lėjęs mokytis, nes reikėjo užimti tėvo vie
mėgaudavosi .besiskleidžiančių
lapelių tą.
— Kad neišv-ažiuotumei, galėtumei
(kvapais. Dabar tų berželių tik (kelmeliai
sula ibeašarojo. Bet ten, pas triaušynę, pas šventomis dienomis ateiti, pamokyčiau
tėvo žuvų ūkį. vis dar tebestovi puikuolė daugiau kaip Krepšiuose, — sako jis, su

Žemaičio atsiminimai
Atsisveikinu su gimtąja sodyba. Prieš
pat Kalėdų šventes atvažiavo Jurkus
(svainis) manęs išsivežti į Užkapį. Mat,
mokslą buvau baigęs, o žiemą čia darbo
man nebuvo, čia pat sutarė išnuomoti
mane tėvams dar vienai vasarai ganyti
bandą. Algą nustatė tris rublius ir dar kai
(kurių priedų.
Į -Užkapį atvažiavome vėlai vakare.Miela mano gimtoji sodyba pasirodė man dar
liūdnesnė nei ją buvau palikęs prieš me
tus. Sesers kambario vienintelis langas bu
vo užburbėjęs storu šerkšnu. Kambarys
nedidelis ir dabar atrodė dar mažesnis,
nes į vidų buvo sunešta daug daiktų, ku
rie vasarą paprastai būtų -lauke. Čia pat
įtaisė ir man miegamąjį viename kampe
ant šiaudų maišo.
Tačiau pavasaris atėjo ir į šią sodybą.
Svainis su seserimi ruošėsi išsikelti į
Krėpštus, į ten išsinuomotą apie 30 ha
ūkį. Tad dabar beveik kasdien vežė ir ve
žė savo turtelį į ten. Kol žmogus tupi vie
toje, tai, rodos, visko maža, bet tik paju
dėk, tai susidaro jų tokia galybė, kad net
nustembi, iš kur jų tiek ir atsirado? Tai
gi ir dabar Jurkus vis skundėsi, kad nie
kaip negali baigti vežti. Vis dėlto baigė.
Kitos dienos rytą jau turime išvažiuoti su
gyvuliais ir būtiniausiais -reikmenimis.
Paskutinę dieną prieš palikdamas šią
sodybą, panūdau pamatyti pažįstamus
laukus, pievas, ganyklas.

tuos pasikalbėjimus ir išvedžiojimus. Ži
noma, poeto teisė būti tokiu- ar (kitokiu,
kalbėti -tiesiogiai ska-itytoj-ui, tarytum už
slėpus save, ar per save, per asmeniškus
svarstymus. Be kita ko, asmeniška, pro
save ar žiūrinti į pasaulį poezija šiandien,
■sakytume, yra vyraujanti. Jai dabar ati
duodama bene didžiausia duoklė.
O sukakties proga sveikinam poetą Vla
dą šlaitą (gimęs 1920. IX. 27), kurio nau
jos poezijos -pluoštai ir dabar spausdina
mi šen ir ten. Nepagaili poetas eilėraščiais
sušelpti ir „Europos Lietuvio".
(k.b.)
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Vladas Šakalys laisvėje
Jau esame rašę, kad Vladas šakalys nu
keliavo i JAV. Dabar Elta pateikia apie
jį kiek daugiau duomenų.
Jo giliu įsitikinimu visi, kurie galit, turi
likti Lietuvoje ir savo gyvenimu ir dar
bais kovoti už lietuvių ir Lietuvos laisvę.
Deja, šis nusistatymas jam nebebuvo įma
nomas. Vienas iš 45 Maskvos memorandu
mą pasirašiusių asmenų, jis buvo sovietų
saugumo tardytas ir birželio 1 d. turėjo
būti suimtas. Jam grėsė 10-15 metų baus
mė. Tai būtų buvęs ketvirtas jo nuteisi
mas. Nuo trylikos metų amžiaus jo susi
dūrimai su saugumo organais buvo dažni.
Pagrindiniai kaltinimai: antisovietinė pro
paganda ir priklausymas antisovietinėms
organizacijoms. Šakalys kalintas pirmą
kartą 1961. III. 4-1967. III. 4; antrą —
1969. I. 4-1973. I. 4 ir trečią —1973. VI. 11978. VI. 1. Vadinas, jis praleido 16 savo
gyvenimo metų Mordavijos, Archangelsko
priverčiamose darbo stovyklose ir Vladi
miro kalėjime.
Kalėjimuose susitikęs kitus patriotus
lietuvius, politiškai subrendo, papildyda
mas motinos ir kitų lietuvių įdiegtą jaus
mą ir brendimą, gavo žinių apie 'Lietuvos
praeities kovas už laisvę, Rusijos carų,
lenkų ir vokiečių pastangas Lietuvą nu
tautinti.
Vladas Šakalys yra gerai susipažinęs su
užsienio lietuvių pastangomis padėti pa
vergtai tautai ir Lietuvos laisvės kovoto
jams, išblaškytiems po Rusijos kalėjimus,
priverčiamojo darbo stovyklas ir ištrėmi
mų -vietas. Jis pabrėžia padėką lietuviams
laisvuose vakaruose už moralinę ir me
džiaginę -paramą kalinamiems ir jų šei
moms.
Lietuvos politinės bylos reikalu jis yra
nuomonės, kad nuo 1945 metų į užsienį iš
sikėlęs VLJKAS nuolatos atstovavo Lietu
vos pogrindžiui ir kovai už valstybingumą
ir šito kelio turi laikytis. Yra labai svar
bu, kad Lietuvos laisvinimo kova užsieny
je būtų vedama vieningai, sujungtomis jė
gomis.
Lietuvoje jis paliko žmoną Genovaitę
(Laurinskaitę), penkeirių metų dukrą In
drą ir 9 mėnesių sūnelį Narimantą Vytį
ir motiną Oną Sakalienę. Jis tikisi, kad ži
nia -apie jo laimingą pabėgimą yra pasie
kusi jo artimuosius, -bet yra ir giliai susi
rūpinęs savo artimųjų ateitimi ir saugu
mu, kurie niekuo nėra nusikaltę sovieti
niam režimui.
Sustiprėjus lietuvių
pasipriešinimui
okupaciniam režimui, sovietai sustiprino
represijas. Areštų banga paskutiniuoju
metu ypač sustiprėjo .'ir, -galima laukti,
stiprės ateityje. Okupanto represijos nu
kreiptos į įvairių įsitikinimų -grupes ir pa
vienius asmenis, tad prieš visą lietuvių
tautą. Į šį spaudimą Lietuva atsako susi
telkimu. -Pasipriešinimas tampa svarbes
niu už (bet -kokius įsitikinimus, religinius
■ar intelektualinio lygio skirtumus. Lietu
vių (tautos istorijoje svarbiausiu reikala
vimu tebeliko ne kaip gyventi, bet gyven
ti ar išnykti.
Pirmasis Vlado Šakalio susipažinimas
su lietuvių išeivija įvyko spaudos atsto
vams sušauktame susitikime rugsėjo 2 d.
Vašingtone, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto patalpose.
V. Šakalys gimė Vilniuje 1942 metų va
sario 9 d. Iš profesijos jis yra optikas.

Su lietuviais
pasaulyje
ŽYMŪS LIETUVIAI MOKSLININKAI
Los Angeles UCLA universiteto kompiu
terių mokslo profesorius Algirdas Avižie
nis už 1979 m. buvo apdovanotas Ameri
kos -aistronautikos instituto informacijos
sistemų medaliu ir garbės pažymėjimu.
Prof. A. Avižienis yra gavęs ir daugiau
medalių -už savo srities darbus.
Kalifornijos technologijos institutas pa
skelbė n-auljus duomenis apie Saturno pla
netos žiedų sudėtį, šiame darbe ypač pa
sižymėjo du mokslininkai — A. Ingersoll
ir Arvydas Kliorė.
Prieš dešimtį metų A. Kliorė sensacin
gai panaudojo radijo bangų okultacijos
matavimus erdvėje. Jo nustatytais mata
vimais patvirtinta, kad Saturno paviršiu
je heliumo yra per pusę mažiau, negu ki
ti bandymai parodė.
Prof. dr. Vytautas Klemas šią vasarą
dalyvavo Viduržemio jūros tyrinėjimų
konferencijoje Graikijoje. Jis ten skaitė
paskaitą apie erdvių satelitų panaudojimą
jūros ir vandens srovių tyrimams. Būda
mas Amerikos jūros mokslų akademijos
komisijoje, jis rūpinasi technologijos per
davimu atsi'likusiems kraštams.
PREMIJOS RADIJUI

JAV LB švietimo taryba už geriausiai
paruoštas radijo programas minint Vil
niaus universiteto 400 m. sukaktį paskyrė
3 premijas: I — 500 dol. vedėjui P. Viščin
iai (Laisvės Varpas), II — 300doL D. Kaškedidnei (Kalifornijos klubo radijas Los
Angeles) ir III — R. Keziui (Laisvės Ži
burys New Yoike).
RAŠYTOJAS REDAKCIJOJE
PAVADUOJA RAŠYTOJĄ
Susirgus redaktoriui rašytojui Aloyzui
Baronui, rašytojas Česlovas Grincevičiras
sugrįžo dirbti atgal į „Draugo“ redakciją.

LIETUVOS SIENOS TOKIOS, KOKIOS
BUVO NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKAIS

Žmogaus teisių komisijos pirmininkas
d-r. D. Krivickas VLIKo, ALTo ir BALFo
atstovų konferencijoje birželio 21 d., be
kita ko, pasakė:
„...mūsų diplomatiniai atstovai prie
įvairių valstybių atstovauja tokiai Lietu
vai, (kurios sienos buvo nustatytos laisvos
ir nepriklausomos Lietuvos tarptautinėmis
sutartimis“.

PASIGEDO LIETUVIUKŲ ŠV. ALFONSO
PARAPIJOJE
Baltimore® LB metiniame susirinkime,
be kitų, ilgai ir jautriai kalbėjo advokatė
Elena Armanienė.
Jai esą graudu, kad lietuvių šv. Alfonso
parapijos mokykloje daugiau kaip 90 proc,
vaikų yra juodosios ir geltonosios rasės.
Seselės kazimierietės tuos kitataučius iš
moko lietuviškų giesmių ir maldų.
Sako ji: kur dingo lietuviukai iš tos pa
rapijos?

LAISVŲJŲ RUSŲ FONDAS KALINIAMS
ŠELPTI

„Tėviškės Aidai“ (Australija) išleido
kultūrininko ir visuomenininko Alberto
Zubrio 40 puslapių studijėlę apiie Kristijo
ną Donelaitį jo mirties 200 m. sukakčiai
paminėti.

Laisvajame pasaulyje jau šešerius me
tus veikia Rusų Visuomeninis Fondas ka
liniams ir jų (šeimoms šelpti. Fondui vado
vauja Natalia Solženiciln-a. Be savųjų, Ka
linių Fondias šelpia Balį -Gajauską ir An
taną Terlecką. Fondas plačiai aprašomas
laikraštyje „Posev“, 1980 m. balandžio nr.
(ELTA)

žinojęs, kame mokiausi ir kad noriu mo
kytis rašyti.
— Gal žinai gerų kadagių votkočiams?
Nuvedžiau j alksnynus, kur augo aukšti
ir laibi kadagiai. Čia mes -atsisveikiname,
paduodami viens antram -rankas, kaip (bu
vę „studentai“.
Sudie, sudie!.. Kitą rytą anksti išsiruo
šėme į kelionę. Nors ir netolimas kelias,
-bet per žiemą nusistovėję tvartuose pri
rišti prie vietos ir retai kada teišleidžiami
pasivaikščioti ir dar menku pašaru temai-tinami (gyvuliai buvo silpni ėjikai. Avis ir
kiaulę (bei vištas sukrovėme -į ilgų gardžių
■vežimą. Sesuo su sūneliu Tavaduku taip
pat įsitaisė vežime. Karves surišome prie
vežimo galo. Eidamas šalia vežimo, svainis
valdė arklius, o aš raginau karveles neat
silikti.
Kai važiavome pro sesers buvusį rūtų
d'arželį ir -jos sodintą -gluosnį, sesuo nu
braukė išriedėjusias -ašaras. Kiek pavažia
vę, išgirdome mūsų Gicelę kniaukiant.
Vargšelė, patyrusi, kad mes visai iš sody
bos išvažiuojame, išbėgusi į kelią po
gluosniu, ėmė graudžiai šaukti. Grįžęs pa
ėmiau ją šr įkurdinau šalia sesers. Kiek
pasižvalgiusi ir viską nuodugniai apuosčiuisi, atsigulė į kamuoliuką susirietusi.
Važiavome labai lėtai, nes karvės greitai
pavargdavo ir dėl to dažnai turėjome su
stoti ir ilsinti jas. Vos sustojus, jos vi
sos tuojau pat sukrenta ir guli kaip pri
trenktos ir nenoriai pakyla, kai reikia to
liau keliauti. Pietų pertraukai sustojome
porai valandų netoli Lauksodos užuovėjo
je, gražioje pamiškėje. Sesuo pamilžo kar
veles ir visus pavaišino pienu, įskaitant

ir mūsų ištikimąją Gicelę. Karvelės valgė
savo davinį sugulusios.
Vargais -negalais apie pavakarius paste-kėme savo naująją sodybą. Nors ir ši ne
buvo linksma, bet vis dėlto čia augo dide
lis senas beržas su tokiu pat seniu savo
kaimynu šermukšniu, o toliau ant aukš
tokos kalvos buvo kelių ha puikus beržy
nas, kuris priklausė šiai sodybai. Gicė,
iššokusi iš vežimo, tuojau pat nuėjo ap
žiūrėti trobesių, kurių čia buvo trys: tro
ba, jauja ir tvartas-daržinė. Netrukus ji
grįžo su pele, rodosi, labai patenkinta ir
išdidi, kad ji pirmoji pradėjo sodybą tvar
kyti.
— Gers znoks, — sako sesuo, pamačiu
si katę su -pele.
Taip pat -Gicė pirmoji ir seserį su vai
ku -nuvedė į trobą. Tuojau patyrėme, kad
čia gyvenę žmonės (Vilkas) nepasižymėjo
nei švara, nei tvarkingumu ir išeidami -ne
pagalvojo palikti apie save geresnę nuo
monę. Todėl mudviem su seserimii teko
tuojau pat griebtis patalpas švarinti ir
tvarkyti. Aš dar turėjau mūrininku tap
ti, nes krosnis buvo taip apgriauta, kad
nesutvarkius negalima -buvo virti vaka
rienės. Kai gyvulius sutvarkęs svainis
atėjo į trobą, buvo visai kaip reikiant ir
ant stalo vakarienė garavo. Prieš sėsdami
valgyti pakalbinome savo senąjį laikrodį,
nes taip esą reikalinga. Nors jis buvo jau
■senas, bet laiką jis vis dar apytiksliai ro
dydavo. Jei kartais sustodavo, tai svainis,
-pasiurbęs į -burną žibalo, išpurkšdavo jo
mechanizmą, ir jis vėl pradėdavo eitu
Taip mes ir įsikūrėme naujojoje sody
boje.
(B«a daoglau)

STUDIJĖLĘ APIE DONELAITĮ
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„Patobulinta“ carine priespauda
Nepajudinamais trnūSų tėvų Itikėtiimas,
atnešęs pergalę, yra padrąsinąs pavyzdys
mums. Ypač, kad esame puolami to paties
priešo ir beveik tais pačiais ginklais. Tad
ir/gintis turime tuo, kuo jie gynėsi. Jei
neprarasime ryšio su buvusiomis karto
mis, jei pasisavinsime visą geriausią jų
palikimą, mokėsime jį perduoti ateinan
čioms kartomis — išliksime! Jei priešui pa.
vyks pakirsti mūsų Šaknis, įleistas į
tautos praeitį, į tėvų ir protėvių dvasinio
ir kultūrinio palikimo klodus, jei sutruk
dys paveldėtas ir atnaujintas vertybes
perduoti savo valkams — žūsime, žūsime,
kaip tauta, kaip daug tautų pasaulyje yra
Žuvę.
Viena iš tokių dvasinių vertybių, padė
jusių mūsų tautai kovoti ir laimėti, buvo
tvirtas tikėjimas ir juo pagrįsta moralė.
Ši dvasinė citadelė ir šiandien gina lietu
vių tautą nuo ištirpimo rusiškame tautų
lydymo katile. Tai liudija ir tas nepaipnastas įnirtimas, su kuriuo puolama re
ligija bei katalikų Bažnyčia Lietuvoje.
Kadangi nuo tėvų palikimo perdavimo
ateinančioms kartoms priklauso tolimes
nis tautos likimas, užtat priešas daro vi
sa, kad šitai sukliudytų. Ne 'be tikslo de
damos visos pastangos, kad jaunoji karta
taptų ateistine. Visomis išgalėmis stengia
masi sukliudyti tėvams vaikus auklėti
religiškai. Čia svarbiausias taikinys, pa
grindinė pozicija, kurią užvaldęs priešas
pasidarytų padėties šeimininkas, savo
rankose turįs visą lietuvių tautos likimą.
Atimti tėvams teisę auklėti savo vaikus,
formuotu jų pasaulėžiūrą,—atimti tautai
teisę į savo ateitį. Tai aiškus dvasinis ge
nocidas, siekiąs tų pačių tikslų, kaip ar
fizinis tautos naikinimas deportacijomis
ir žudynėmis. Fiziniam genocidui oku
pantas iš padugnių buvo pasitelkęs ,,stri
bų“. Apginklavęs juos rusiškais automa
tais, palfeido į kaimus terorizuoti žem
dirbių ir žudyti savo brolių, su ginklu
pasipriešinusių naujiesiems maskoliams.
Dvasiniam genocidui vykdyti prisiauklėjo kitokių ,,stribų“, įdavė į rankas diplo
mus, pasiuntė į mokyklas, redakcijas, ko.
mitetus, draugijas. Ką pirmieji pradėjo
automatu', 'antrieji turi užbaigti žodžiu,
nors šio žodžio galia paremta tuo pačiu
automatu ir kalėjimu.
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Ne tas yra didis, prieš ką milijonai,
Prispausti retežiais, žemyn galvas len
kia,
O dvasioje keikia; didi ne tironai,
Kurie reikia garbint, nors jie visiems
kenkia.

Skaitytojų laiškai
DĖL NEPALAIDOTOS PASLAPTIES

„E. L.“ Nr. 30 iš „Į laisvę“ perspausdin
tas Jouttbė straipsnis, iš kurio gąlima da
rykis išvadas, kad Voldemaras buvo ne tik
kvailas, bet ir komunistas. Giedrys — ge
riausias lietuvis — Voldemaro .buvo su
šaudytas. Anų keturių komūnarų sušaudy
mas išėjęs komunistų naudai, kaip, gal
būt, sušaudymas Tuhačevtkio generolų
Ne tas yr gailingas, kuriojo galybė
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, grupės (30 generolų), Dekanozovo, 'Beri
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, jęs ir kitų. Na, kur gi rasime didesnę ne
sąmonę!
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.
Blogybė ta, kad naivūs žmonės tiki, ne
Poetas, 'atrodo, tiesiog pranašiškai ma sigilindami į tų dalykų esmę. Juk galima
tė vadų ir diktatorių sukeltus karus, mi lengvai dabar klausti, kodėl gen. Tallatlijonus išžudytų žmonių, kraujo ir ašarų Kelpša, pik. Saladžius ir dar vienas atvy
ko {Kybartus prašyti, kad prez. A. Smeto
jūras...
na grįžtų į Kauną? Kodėl pik. K. Škirpa
Kovojant prieš šitokių „tėvų" valdžią, skambino iš Berlyno į Kybartus, prašyda
aukos neišvengiamos. Kai ,,savo tėvynės mas, kad prezidentas grįžtų į Kauną? O
garbei neapželdina tako“, — neužželia ta Voldemaras grįžo į Lietuvą (faktiškai iki
kai ir į kalėjimus, lagerius, tremtį. Audra Kybartų), atrodo, tokiu pat tikslu^ kaip
kartais išverčia vieną, antrą gynybos sie kad gen. Kubiliūnas prieš savo norą suti
ną laikančią atramą. Todėl padrąsinan ko būti paskintas, vyr. tarėju, arba Krėvėčiai skamba anų laikų kovotojo — idea MiokeviČius sutiko būti premjeru, norėda
listo, save patį paaukojusio ant tėvynės mas bandyti palengvinti Lietuvos Okupa
meilės aukuro, žodžiai:
cinę naštą.
Komunistams VoMemarlas buvo /labai
„Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, svarbus, nes buvo populiarus. Deja, jis
nesutiko šokti pagal jų muziką ir už tai
Namas negrius — iš baimės jūs
neišlakstykit, turėjo pergyventi lįtikinėjimų periodą, ku
ris baigėsi kankinio mirtimi.
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną
Gėda tam, kuris smerkia šį gilaus proto
Tuoj kitą statykit!“
žmogų. Gyvenimas nėra ir niekada nebus
Vincas Kudirka buvo šios drąsos pa vispusiškai tobulas. Dažnai pasitaiko ir
vyzdžiu. Gulėdamas ligos patale, kiekvie pasitaikys, kad, baudžiant dešimtį kaltų,
ną minutę laukdamas kratų, dirbo, rašė, nukentės vienas gal mažiau kaltas. Juk
kovojo iki paskutinio atodūsio. Ir dabar, jei miške kerti medžius, neišvengsi Skied
jei' nenorime žūti, turime vykdyti jo nu rų. Labai negudru švaistytis kumščiais,
kai jau muštynės baigtos.
rodymus saviesiems:
Straipsnyje sakoma, kad sušaudymas
„Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnir keturių komūnarų buvo pasitamavimas
tus, komunizmui. Vadinasi, jei oras geras, tai
Privalai hidra tapti ta, kuriai nukirtus Kremliaus naudai, jei sušaudė Požėlą ir
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos iš Co., irgi KGB labui.
Čia man atėjo į galvą Izraelio ministedygsta.
rio
pirmininko atsiminimų maža ištrauka,
Išliksi .tik į hidrą gyvumo pavirtus,
kai jis buvo Vilniuje: „...vienas rusų ka
Nors priešas nenustygsta!“
rininkas buvo nuteistas 5 metams darbo
stovyklos
už per daug naudojimąsi geru
Neišliksime, jei nemokėsime įsiklausyti
į savo tėvų, buvusių panašioje padėtyje gyvenimu Vilniuje. Grįžęs pasakojo, kad
ir kovojusių panašią kovą, 'perspėjimus. Vilniuje iš tikrųjų buvo toks geras ir
Jie tą kovą laimėjo. Vadinasi, jų kovos smagus gyvenimas, kad jis ir vėl sutiktų
už vienus metus gyvenimo Vilniuje atlik
buvo teisingos. Tad teisingi ir jų perspė
ti skirtą bausmę“. Dekanozovas gi turėjo
jimai. Juo labiau, kad ir priešas tas pats,
III
ne tik Vilnių, ibet visą Lietuvą. Kad ko
jo .tikslai tie patys, net ir priemonės daž
munizmo sistema stengiasi pašalinti tuos,
nai
tos
pačios.
Visos tautos turi ne tik šventųjų ir did.
kurie jau atliko jiems pavestą darbą, -įai
vyrių, bet ir išdavikų. Su Kristumi vaikš
IV
galima patikėti, bet kad Voldemaras jiems
čiojo ne tik Petras su Jonu, bet ir Judas.
padėjo, sutikęs juos sušaudyti, tai yra la
Tas nepaprastas XIX a. ir mūsų dienų bai skysta nesąmonė.
Visais laikais ir visose tautose atsirasdavo
žmonių, vergiškai susilenkdavusių sveti padėties Lietuvoje sutapimas kalba ne
Kad prof. V. Jurgutis buvo gabus moks
miesiems, nueidavusių paklusniai jiems tik .apie pasikartojusį pavojų, bet ir apie lininkas — tikiu, kad J. Vaišnora, gal būt,
tarnauti, arba dar 'blogiau, — išdavikiš baisų 'atsilikimą, kuriame yra sustingusi, buvo geras mokinys — irgi tikiu, bet kad
kai smogdavusių saviesiems į nugarą. Tu sukalkėjusi Rusijos imperija. Tik naivus jie būtų tokios nuomonės, kaip Jou'tbe, tai
rėjo išdavikų ir lietuvių tauta. Kovų su nesubrendėlis gali patikėti tuštiems ir nu- jau netikiu, nes tada jie turėtų būti ir ne
kryžiuočiais laikais jie atidarydavo rite sibodusiems teiginiams apie pažangą, gabūs ir nesveikai galvojantys.
riams pilių vartus, vedžiodavo priešus po aukštesnę visuomenės vystymosi pakopą,
V. Andruškevičius
Lietuvą, siaubdavo kaimus ir miestus. demokratiją ir t.t. Čia nėra jokios pažan
Buvo parsidavėlių bajorų, kurie už pini gos aukštesnės pakopos, bet tik rusiško im
gus paslaugiai tarnaudavo svetimų vals perializm-o ir kolonializmo sukalk ėjimas.
LATVIŲ KULTŪRINIS ĮNAŠAS
tybių agentams seimų rietynose. Jakarte- Dar- daugiau. Tai — žingsnis atgal, tai
1979
m. užsienyje latviai išleido 14 'atsi
rinai II pataikavo vyskupas Bauža-Sest- pačių tamsiausių ir reakcingiausių jėgų
rencevičius, klusniai vykdė carinių satra bandymas sustabdyti progresą, pasukti minimų knygų, 21 istorinių aprašymų, 25
grožinės literatūros.
pų nurodymus prelatas R. Žilinskas, Mask istorijos ratą atgal.
Daug knygų išleista ir svetimomis kal
vos agentai - komunistai graužė nepri
Sunkiai, per kliūtis ir klaidas, su su. bamais: 16 anglų kalba, 8 vokiečių, 1 portu
klausomos Lietuvos valstybės pamatus, stojimais ir vingiais, žmonija iš tikrųjų
„stribai“ terorizavo mūsų kaimus ir pa žengia pirmyn. Kai kuriuose kraštuose galų.
Religinio turinio išleistos 8, vaikų lite
dėjo rusams savo brolius tremti į Sibirą. tautos jau yna susikūrusios, palyginti, ne
ratūros
5, meno 4, kalbotyros ir muzikos
Turime jų ir dabar — saugumo darbuoto blogas valdymo formas — demokratijas.
po 3.
jų ir agentų, bailių mokytojų ir fanatikų
Deja, Rusijos imperija šiam pažangiau
Be to, dainų švenčių ir parodų progoms
propagandistų. Kryžiuočių laikais išdavi siam pasauliui nepriklauso. Ji sustabarė
skirtų
išleista 8 knygos, metraščių 6. Iš
kai rodydavo priešui brastas, kelius, ati
jusi savo .atsilikime ir visomis išgalėmis viso išleista 144 knygos, 11 mažiau negu
darydavo tvirtovių vartus; seimų laikais
gina šią reakcijos tvirtovę. Gina ginklais, 1978 m. Periodiniai leidiniai — žurnalai ir
isteriškai šaukdavo ,,veto“; prie caro pa
surankiotais iš visų seniai į istorijos laikraščiai — čia neįskaityti.
dėdavo gubernatoriams ir žandarams slo šiuklšlyną išmestų santvarkų ir valdžių.
pinant lietuvišką žodį; nepriklausomybės Ši reakcijos tvirtovė dangstoma skraiste,
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laikais — griauti savo valstybę. Raudo, susiuvinėta iš įvairių demokratinių šūkių
nųjų carų talkininkai visa tai daro iš ir formulių. Neribota Kremliaus diktato
„Tėviškės žiburiai“ rašo, jog iš Lietu
karto: vedžiojo ,,žaliakepurius“, nurodė rių valdžia gaubiasi ne Egipto f araono au vos gauta žinia, kad! ten vyksta mobiliza
takus, takelius į mūsų partizanų slėptu, reole, o XX a. demokratinės valstybės cija — daug jaunų vyrų turi .sitoti i 'sovie
ves, klusniai vykdė visas Maskvos direk parlamento imitacija. Vergų ir baudžiau tinę kariuomenę.
tyvas, sėdėdami sekretorių, ministrų, pir
ninkų beteisiškumą stengiasi maskuoti nu Kariniuose daliniuose Afganistane taip
mininkų kėdėse, fanatiškai stengiasi iš sibodusia balsavimų komedija. Imperalis- pat yra ir lietuvių. Jau nemaža šeimų ga
vo karstus su žuvusių palaikais.
plėšti šį kartą ne tiek lietuvišką žodį,
tines iltis bandoma slėpti po plakatais su
kiek lietuvišką sąmonę. Kiti, kaip Judas taikos balandžiais, o ginklų žvangėjimą
pardavęs savo Mokytoją, kaip išdavikas nustelbti plepalais apie taiką.
prie Termopilių atvedęs persus į graikų
Bet tas neatsitiks, sėdint sudėjus ran
Štai kokia dabartinės Rusijos imperijos kas, arba, dar blogiau, klusniai vykdant
užnugarį, nueina tarnauti okupantui šni
pu, saugumiečiu ir smogia priešo įduotu tikrovė, savo puvėsių tvaiką skleidžianti „šiaurės sūnaus nedarus priesakus“.
ginklu savo broliui į nugarą. Yra įvairių visame pasaulyje. Ir .ten, tuose kraštuose,
„Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmo
išdavimo laipsnių ir visokių išdavikų. Ir kur daugiau atsilikimo, tamsos, ten atsi
nės,
randa panašių despotų ir despotėlių, ku
jiems visiems tinka žodžiai;
Tik neina kaip saulė, ramiai 'be kario
rie,
užsėdę
savo
liaudžiai
ant
sprando,
,,O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji,
nės“.
O dvasią užspaustam tėvynės jaunos... Sukuria diktatūras, panašias į Kremliaus
diktatūrą.
Tegu ir tave ateitis tolimoji
Reakcija nesitraukia lengvai be kovos.
Minėja... kaip išgamą mūsų dienos“.
Ir tol, kol iš Kremliaus sklis reakcijos Priėšingai, ji deda pastangas plėsti savo
Tautai, kovojančiai žūtbūtinę kovą dėl tvaikas, tol pasaulyje tamsių jėgų tarpe įtaką, ji siekia visus panardyti į atsiliki
savo egzistencijos, dėl teisės būti savimi, jis ras sau šalininkų ir kurs į save pana mo liūną. Ir nors jos galas neišvengia
būtina vienybė, jėgų suteikimas. Tad ir šias vergovines valstybes, kurstys karus, mas, bet jos daroma žala pavergtoms tau
drums ramybę, stabdys pažangą.
tuomet ir dabar:
toms tokia didelė, kad į pražūtį ji ir jas
,.Gražu yra matyti lietuvių būrelį,
Stabdys, bet nesustabdys! žmonijos pa gali nusinešti. Ypač tai pavojinga mažoms
Kurie tarp svetimųjų vienybę išlaiko žangos dėsnių niekas nepakeis. Prieš juos tautoms.
Tikėd'ami galutine tiesos, laisvės ir tei
bejėgiai ir Kremliaus reakcionieriai. Jie
Gražiau...
šiandien daug kalba apie istorijos šiukš singumo pergale, negalime nė akimirkos
Kad nuo žodžių jų širdys taipgi neat lyną, matydami ten kitus, bet kaip tik pamiršti to pavojaus, kuris gresia mūsų
skirtos jų pačių ten tikroji vieta, nes negali il tautinei egzistencijai, negalime su poetu
gai išsilaikyti paskutinė kolonijinė impe. nemaldauti:
Gražiausia...
„Pastiprink, didis Dieve, mus
rija. Išsilaikyti pasaulyje, kur net mažos
Kada širdims ir žodžiams ir darbai at tautelės ir vakar dar beraštės tautos gau.
Atremti priešo puolimus!“
sako“. na nepriklausomybę.
Negalime nepaklausyti jo įsakmaus ra
Jei nežinotume kieno ir kuomet para
ginimo:
„Aplinkui jau žydi visur atgimimas:
šytas eilėraštis ,,Ne tas yra didis“, galė
,Tik į darbą greičiau!
tume pagalvoti, kad čia kalbama apie mū
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai;
Tik mylėkim karščiau!
sų dienų tironus — „tėvus ir mokytojus“,
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
Tik, vyrai1, pajudinkim žemę!“
apie „išmintinguosius“ partijos vadus...
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai“.

SUNKI JAVAPIŪTĖ

LIETUVOJE
DVYLIKTASIS TOMAS ATIDUOTAS
LEIDYKLAI

Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ yra
jau išleista vienuolika tomų.
Dvyliktasis tomas jau esąs atiduotas
leidyklai, o tryliktasis redaguojamas. Žo
dyno vyr. redaktorius yra K. Ulvydas.
POEZIJOS ANTOLOGIJA VENGRŲ
KALBA

Budapešte išleista lietuvių poezijos an
tologija.
Joje išspausdinta 18 liaudies dainų ir
50 poetų eilėraščiai. Vertė 16 vertėjų. Po
ezija pradedama M. Mažvydu ir baigiama
jaunaisiais.
RASEINIEČIŲ SKANUMYNAI

Raseinių duonos kepykla dabar kepanti
septynių pavadinimų duoną. Bet esąs di
delis pareikalavimas saldžiųjų šiaudelių,
'kurių per parą iškepama po 700-750 kg.
Žmonės, sako, mėgsta ir vaflius, kurių
per parą pagaminama iki 600 kg. Jais nu
matoma aprūpinti ir kitus rajonus. Taip
pat numatoma pradėti kepti specialią
duoną ir ragaišį takiems valgytojams, ku
rie serga kepenų ir kitokiomis ligomis.
GIRKALNIO KIAULIDĖS

Girkalnyje baigtas statyti daugiau kaip
7 mil. rublių kainavusi kiaulininkystės
įmonė.
Šiuo metu joje esą 'auginama 13 tūkst.
kiaulių. Bekonai per parą priauga po 614
gramų.
Kiekviena operatorė prižiūrinti 1.800
penimių kiaulių.
JAV. IR D. BRITANIJA —
NEPRIPAŽĮSTA INKORPORAVIMO

Balandžio 22 d. Robert L. Barry, „Depu
ty Assistant Secretary for European Af
fairs“, Clevelande pasakė kalbą apie JAv
ių politiką Rytų Europos atžvilgiu. Pra
džioje jis pareiškė nediskutuosiąs Pabal
tijo valstybių ir pridūrė: „Tačiau aš noriu
pabrėžti, kad mūsų politika pasilieka ne
pasikeitusi — mes ir toliau nepripažįsta
me 'prievarta įvykdyto ir neteisėto Estijos,
Latvijos ir Lietuvos inkorporavimo į Ta
rybų Sąjungą 1940 metais“.
'Dėkodamas VLIKo pirmininkui dr. Bo
beliui už jo prisiųstą 45 baltų protestą
prieš Hitlerio-Stalino paktą, Stephen Aiel
lo, specialus Prezidento Carterio asisten
tas etniniams reikalams, rašo, kad „Sovie
tų Sąjungai neturėtų būti jokių abejonių
'apie JAV-ių pozieją Pabaltijo valstybių
inkorporavimo klausimu.
Ateinančioje
Madrido konferencijoje JAV-ės ketina „iš
naujo pareikšti įsavo dėmesį Pabaltijui,
kiek tai derinasi su mūsų -parama Helsin
kio Baigiamojo Akto žmogaus teisių ir
laisvo apsisprendimo principams“.
Savo laiške dr. Bobeliui, gegužės 27 d.,
Britų Ambasados Vašingtone pirmasis
sekretorius S. I. Soutar dėkoja už 45 bal
tų protesto prieš Hitlerio-Stalino paktą
prisiuntimą ir pamini, kad Britų vyriau
sybė tgerai žino šį pareiškimą. Jis toliau
rašo: „Britų vyriausybė remia kiekvienostautos teisę būti pilnai nepriklausoma ir
laisvai apsispręsti. Ji apgailestauja kiek
vieną valstybinio suverenumo pažeidimą.
Kaip ir kitos vyriausybės, ji pripažino
faktą, kad 'Pabaltijo valstybės buvo inkor
poruotos į 'Sovietų Sąjungą, bet niekad ne
laikė to inkorporavimo teisėtu. Todėl ji
atsisakė pilnai pripažinti inkorporavimą
ir įvairiais būdais Išreiškė savo nepritari
mą. Tokia vyriausybės pozicija tebėra ir
dabar.“
(ELTA)
JAPONIJOS GINKLAVIMOSI
PROGRAMA

„Valstiečių laikraščio“ rugpiūčio 19 d.
vedamajame „Visas jėgas ir pastangas!“
rašoma:
„Dėl nepalankių orų javapiūtė gerokai
pavėlavo, bet dabar kombainai visur rėžia
kaskart platesnį barą. Kai javai pribren
dę, nebegalima dairytis į dangų. Kaip ir
pirmaujantys kombainininkai, turime kuo
našiau panaudoti kiekvieną saulėtą valan
dėlę, kiekvieną giedros dieną. Tuo labiau,
kad šiemet kova už derlių nelengva.
Dažni lietūs, vėjai ir audros suguldė ja
vus, susuko juos, o vietomis ir dirvas dlar
įmirkusias. Tad labai svarbu negailėti
triūso, sumaniai manevruoti kombainais,
kad neliktų nė vieno styrančio javų rėže
lio laukuose, ypač galulaukėse bei posū
kiuose.“
Bet derlius užderėjęs neblogas.
„ČERNIO-PETRAUSKO“ KOMETA

2 Vilniaus fizikos fakulteto studentai
astrofizikai Kazimieras Čemys ir Jovaras
Petrauskas liepos 21 d. teleskopu Uzbeki
joje, -Maidanako kalno observatorijoj, su
rado naują kometą, kurią tarptautinės
astronomų sąjungos biuras Kemibridge
(JAV) pavadino Čemio-Petraiusko vardu.
Toji Čemio-Petrausko kometa pastebė
ta saulės sistemos centrinėje dalyje pirmą
kartą. Birželio 22 d. kometa buvo pasieku
si artimiausią saulės orbitos tašką. Dabar
ji tolsta nuo žemės ir saulės. Rugpiūčio 24
d. kometa buvo nutolusi nuo žemės 250
milijonų km. Kometos galvos skersmuo
yra 30.000 km, o uodegos ilgumas erdvėje
ne mažiau kaip milijonas kilometrų.
K. Čemys, kaip rašo „Tiesa“, yra prity
ręs kometų ieškotojas. Jis buvo -atradęs
net keturias kometas, bet kažkas vis at
rakdavęs tuos dangaus kūnus viena diena
anksčiau negu jis. Bet šį kartą jis su J.
Petrausku atrado kometą 18 dienų anks
čiau už kitus. Pagal jų nurodymus, kome
tą ipo 18 dienų surado ir Šveicarijos -astro
nomai.
Uzbekijoje, Maidanako kaine, yra pati
geriausia vieta Sov. Sąjungoje stebėti er
dvei, nes dangus esąs ten beveik visadla
-giedras ir Skaidrus. Tenai, kaip rašoma,
statoma Lietuvos fizikos instituto astrono
minių istebėjimų bazė.
Į BUKANTĖS DVARELI KELIUKAS DAR
BLOGAS

P. Jurjon-as iš Šilutės rašo, kad Žemai
tės memorialinis muziejus gana gražiai
sutvarkytas ir vairuotojams pateikta gena
informacija, bet nuo plento Plungė-Skuod-as, sako, keliukas į buvusį Bukantės dva
rą visiškai blogas: duobėtas, lietaus metu
telkšo balos.
Taip pat jis nusiskundžia, k-ad nėra ma
šinoms pastatyti vietos.
ANYKŠČIŲ SMĖLIS

Kasdien iš Anykščių smėlyno prikasama
900 tonų balto kvarcinio smėlio.
Smėlio klodai 'prasideda maždaug 6 m
gylyje, bet kartais pirma reikia nukasti
10 ar daugiau metrų grunto.
Panevėžio stiklo fabrikas „Ekranas“
smėlio žaliavą -apdirba į kristalus, televi
zijos dkranus, į elektros lemputes ir kt.
JONIŠKIO KRAŠTOTYRININKŲ
RADINYS

Joniškio kraštotyrininkai Svirplių kai
me -surado tautosakininko, aušrininko ir
knygnešio Mato Slančiausko eilėraščių
rinkinėlį „Mano eilės. 1902 m.“
Eilėraštyje „Trumpaičiai“ (ten jis gi
męs) M. Slančiauskas išvardija 40 šio kai
mo vietovardžius: tos apylinkės miškai
•buvo vadinami šlamiškės, Cirelmiškiis, Ie
vyne; upeliai — Mūša, Sidabrą, Skardupys; kalvos — Milžinkapis, Kapmilžtoi,
Šileliai.
G. Juoza-paitienė „Tiesoje“ rašo, kad,
nykstant kaimams, pertvarkius vietas,
greit pamirštami ir jų pavadinimai.
100 KG VOKIŠKA BOMBA

Rokiškio aps. Gerkonių kolūkyje melio
ratoriai kultivatorių užkabino 100 kg vo
kišką aviacijos bombą. Radusieji pranešė
kariniam komisariatui, kuris atsiuntė spe
cialistas — jie nugabeno i saugią vietą ir
išsprogdino.
Kaip rašoma „Tiesoje“, 1944 -m. vasarą
Pandėlio apylinkėse vyko smarkūs mū
šiai, todėl dar ir iki šių dienų kai kur 'te
berandama sprogmenų.

JAV raginama didinti savo karinį pajė
gumą, kad galėtų pasiprieišinti sovietinei
grėsmei Tolimuosiuose rytuose, Japonija
paskubomis pradeda vykdyti papildomą
ginklavimosi programą.
Statoma 10 naujų laivų, tarp jų povan
deninis ir raketomis 'ginkluotas. Iš JAV
numatoma pirkti tolimo skridimo trans
porto lėktuvų. Karo atveju lėktuvai būtų
panaudojami išmėtyti minoms tuose tri
AUTOBUSU SUMEDŽIOJO LAPĘ
juose -jūrų keliuose, kuriais susisiekiama
su Japonija, jei kraštas būtų puolamas.
Autobusas, kaip rašo „Tiesa“, važiavo
Pagal tą programą bus dar įsigyta 80 maršrutu Vilnius-Alytus. Važiuojant Dau
tankų ir 59 raketos.
gų miškeliu, ant kelto pasirodė lapė. Tada
vairuotojas -pasuko autobusą, suvažinėjo
lapę ir įsidėjo ją į bagažinę.
KUR SAULĖ ŠVIEČIA DAUGIAUSIA IR
Vairuotojui, kaip rašoma, pateiktas ci
KUR MAŽIAUSIA
vilinis ieškinys.
Europos Ekonominės iBenidlruomenės
LIŪTĖ LIEPA IR LIŪTAS PRINCAS
statistikos biuras paskelbė raportą su so
Kaimo zoologijos sodo veterinarijos gy
cialinės srities duomenimis. Iš to doku
mento matyti, kad saulė mažiausiai švie dytoja Aldona Puodžiūnienė savo na
čia ’Britanijoje ir Airijoje, gimimų pro muose augina liūtę Liepą. Ji, kaip rašo
centas didžiausias Airijoje, o mažiausias „Tiesa“, sveria 100 kg ir esanti apie 10
Vakarų Vokietijoje, jauniausi sukuria mėnesių amžiaus.
Liepa labiausiai bijo mažojo spygliuoto
šeimas Belgijoje, nelaimių kėliuose ma
žiausiai būna Britanijoje, o daugiausia ežio, o nuo mažens draugauja su šunim
BelgUjbute, Liuksemburge ir Prancūzil ri ir kitais keturkojais.
Kitas A. Puodžiūnienės augintinis, liū
ję, ilgiausiai -gyvena ir mažiausiai laiko
ligoninėse praleidžia olandai, daugiausia tas Princas, dabar gyvena zoologijas so
gydytojų (2,25 tūkstančiui gyventojų), de. Sunkiai susirgusį jį slaugė jo auginto
daugiausia saulės ir mažiausiai -skyrybų ja. Tai, sako, kai liūtas Princas pamato
Italijoje (o Airijoje skyrybos neleidžia A. Puodžiūnienę, labai meilus ir nuolan
mos).
kus pasidaro.
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Kronika
DBLS (NUTARIMAS DĖL jžEMĖLAPIO koplyčioje.

Remiantis DHLS suvažiavimo nutari
mu, nuo šių metų liepos 7 d. Nr. 27 šalia
„Europos Lietuvio“ antraštės buvo pra
dėtas spausdinti Lietuvos žemėlapis su
praplėštomis ribomis.
Tas žemėlapis susilaukė ir užgyrimų ir
nepasitenkinimo. Dėl to DBLS Centro Val
dyba apsvarstė žemėlapio klausimą iš
naujo ir nutarė pasiūlyti Skaitytojams
kantriai palaukti alki DBLS metinio suva
žiavimo. Suvažiavimas yra nutaręs pra
dėti žemėlapį spausdinti, tad1 suvažiavi
mas ir Ibūtų ta tikroji autoritetinga vieta
vėl pasvarstyti ir nusistatyti, ar palikti jį,
ar grąžinti anuos trijų miestų herbus.
Be kita ko, kaip buvusių klaipėdiškių
vokiečių laikraščio „Memeler Dampfboot“
pasisakymas rodytų, jiems ir tie herbai
nepatiko, kam buvo įjungtas ir Klaipėdos
ženklas.

Koncelebracinės šv. Mišios
bus 5.30 vai.
Kadangi tautinės grupės su savo kry
žiumi atskirai žygiuos, todėl lietuviai pra
šomi gausiai dalyvauti.
Ten pat vysk. G. Burke skaitys 3.00 vai.
kun Werenfried van Straaten's pranešimą.
Westminster Theatre, Palace Street, bus
rodomas pirmą kartą filmas „Popiežiaus
kelionė į Lenkiją“ 10, 11, 12, 2.00, 4.00 ir
5.00 vai. Įėjimas suaugusiems 1 sv., stu
dentams ir vaikams 50 p.
PARAPIJOS BIULETENYJE APIE ALGĮ
ŽYPRĘ

novelės ir romanai tapo labai populiarūs
tarp 200.000 -lietuvių Čikagoje, kuri yra
pats -daugiausia lietuvių sutelkęs miestas
Amerikoje.
Tenai -jis buvo -pakviestas paskaitų skai
tyti ir buvo pasirodęs televizijoje ir radi
juje.
'Spalis susirado daug draugų Čikagoje.
Jo raštai yra įsigiję pasaulinį vardą t a-r‘p
lietuvių. Jis taip pat yra skaitęs keletą
svarbių literatūrinių paskaitų keliose Eu
ropos šalyse ir Jungtinėse Valstybėse.
Jo darbai buvo išleisti tik lietuvių kal
ba. Daugiau kaip prieš 30 metų Spalis su
žmoną Angele apsigyveno Halifaxe, kai
po karo -misai okupavo mažą Baltijos vals
tybę.
Kurį laiką padirbęs tekstilėje, paskui
Spalis 19 mėtų buvo matematikos moky
tojas -aukštesniojoje -mokykloje, kol dėl
ligos 1'975 m. pasitraukė.
Daugelį metų jis išbuvo Halifaxo auto
rių raitelio narys, o pradėjo rašyti savo
krašte prieš vokiečių okupaciją, būdamas
mokytoju vidurinėje mokykloje.
Jo tikroji pavardė buvo Giedraitis, bet
jis pakeitė ją į -Spalį, kas lietuviškai
reikštų Novemberį. Spalis paliko žmoną,
kuri d'alyvaus laidotuvėse Čikagoje.“
Be abejo, rašinyje matyti nukrypimų
nuo tiesos. Pirmiausia — Spalis būtų ne
November, bet October.
O rašytojo pelenai Čikagoje buvo laido
jami irugsėjo 20 d.

Manchesteris
ANGLIJOS LIET. KAT. B-JOS
SĄSKRYDIS

Rugsėjo 27 d., šeštadienį, Mančesterio
L. K. bendrija ruošia Cheetham Town
Hall, 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 Kaltės.
6 vai. v. minėtoje salėje vyks tolimesnė
šio sąskrydžio programa.
Meninę dalį atliks Nottinghamo lietu
vių choras „Gintaras“, Gloucesterio lie
tuvių tautinių šokių grupė ir kiti.
Po programos -bus šokiai. Veiks baras
SKYRIAUS VEIKLA
ir užkandinė.
Rugsėjo 14 d. boltoniškiai vėl -susirinko
Kviečiame visus atvykti į šį sąskrydį,
latvių klube aptarti savo einamųjų reika kuris įvyksta karią metuose ir vis kitoje
lų.
Anglijos vietoje.
Buvo- pasidalyta ekskursijos į NottingM.L.K.B. Valdyba
hamą -įspūdžiais, 'kurioje dalyvavo beveik
visi Skyriaus mariai. Visi buvo patenkinti,
tik Ikai kuriems pati kelionė buvo per ilga.
Pirmininkas
susirinkimuipriminė
LINK MANCHESTERIO
apie LK Bendruomenės suvažiavimą Man
Į didįjį lietuvių sąskrydį Mančesteryje
česteryje, ir didelis skyriaus marių skai
rugsėjo 27 dieną jau yra iš Nottinghamo
čius rengiasi ten atsilankyti.
'Svarbiausias skyriaus dienotvarkės taš užsakytas autobusas. Kelionei prašoma ne
kas buvo rengiamieji tradiciniai šokiai, delsiant užsirašyti ir -įmokėti po 2 sv. 50 p.
kurie šias metas įvyks spalio 11 d., 8 vai. Lietuvių Židinyje, telef. 0602-865738, arba
vak., ukrainiečių salėje, 99 Castle St., pas K. Bivainį, telef. 0602-411119, ar pas
'Bolton. Taip pat buvo 'aptartos įvairios Igną Šimkų, telef. 0602-865738.
organizacinės problemos, ir pirmininkas
ragino platinti 'šokių bilietus. Boltoniškiai
tikisi, kad- visi lietuviai, artimesni -ir to
limi, parems šiuos šakius savo apsilanky
MIRĖ S. BARYSA
mu.
-Rugsėjo
1-1
d. Wiakefieldo Stanley Ro-yd
Susirinkimas praėjo labai nuotaikingai,
ligoninės
prieglaudoje,
sulaukęs 77 metų,
ir, prieš išisis-kirst-anit, lietuviška daina su
mirė Stasys Barysa.
drebino latvių klubo sienas.
Prieš 30 metų -Škotijoje anglies kasyk
loje jis buvo sužeistas (sulaužyta nugara)
ir atsiųstas į Wakefield ligoninės senelių
prieglaudą. Kiek pasveikęs, ligoninės se
EKSKURSIJA Į MANČESTERĮ
nelių prieglaudos dirbtuvėje pynė krep
DBLS Derby skyriaus valdyba organi šius.
zuoja ekskursiją į Mančesteryje rugsėjo
Kilimo suvalkietis. Lietuvoje ėjo vals
27 d. LK Bendrijos rengiamąjį sąskrydį. čiaus raštininko pareigas. Giminių nepa
Norintieji ekskursijoje dalyvauti, pra liko nei Lietuvoje, nei Britanijoje.
šomi iki rugsėjo 12 d. registruotis pas
Velionis buvo ramaus ir sugyvenamo
valdybos narį J. Valentiną (7 Brennfield būdo, todėl buvo visų -mylimas ir gerbia
Av., Derby, tel. 372452) ar pas V. Junoką mas. Nors d-augiau kaip 30 metų išgyveno
(34 VaMey Rd., Littleaver, Derby, tel. tarp anglų, bet savo kalbos neužmiršo:
760346). Kelionės kaina — 3,50 -sv.
skaitė lietuvišką spaudą ir iš viso buvo
susipratęs lietuvis.
Skyriaus valdyba
Laidotuvių pamaldas atlaikė vietinis
katalikų kunigas. Velionis palaidotas WaAPIE GILMĄ ZINKUVIENĘ IR
kefieMb kapinėse. Vainikus atsiuntė ligo
TAUTINIUS DRABUŽIUS
Britų -magazinas „Womancraft“ gegužėls ninės prieglaudos ir darbovietės draugai.
Tegu tau, mielas Stasy, būna lengva sve
mėn. visą puslapį paskyrė Derbyje gyve
tima
Anglijos žemė.
nančios Gilmos Zinkuvienės pasakojimui
A. Giedraitienė-Spalicnė
apie jos audžiamąsias juostas ir tautinius
drabužius.
PAIEŠKOJIMAI
-Smulkiau papasakota, kaip tos juostos
Paieškomas Aleksandras G-rebliauiskais,
audžiamos, kas sudaro 'tautinius drabu
žius, taip pat duodama žiupsnis žinių iapie kuris, turimomis žiniomis, gyvenąs Angli
joje. Rašyti: Pr. Kiškis, 88 -Halina St.,
Lietuvą ir apie G. Zinkuvienę.
Straipsnis pailiustruotas juostos pavyz Guilford 6055, W. Australia.
džiu ir tautiniais drabužiais vilkinčios
Giminės iš Lietuvos paieško Juozo Sut
moters fotografija.
kaus. Žinantieji apie jį draugai prašomi
atsiliepti šiuo adresu: J. Kinką, 9 Tenisson
Street, Mansfield.

Tos jau lietuviškais įvykiais pagarsėju
sios Londono katalikų šv. Mato (St. Matt
hews) parapijos rugsėjo 14 d. 'biuletenyje
šįkart rašoma apie psichiatrinėje koncen
tracijos -stovyklos ligoninėje laikomąjį są
žinės kalinį Algį Žyprę. Primenama, kad
jis anka ir iš viso jau padarytas ligoniu
MIRĖ RAŠYTOJAS ALOYZAS BARONAS ir pateikiamas jo adresas.
Gauta žinia, kad Čikagoje, JAV, mirė
vienas „Draugo“ dienraščio redaktorių
rašytojas Aloyzas Baronas, trumpai pa
sirgęs sunkiai pagydomu smegenų uždegi
mu.
Palaidotas Čikagos lietuvių šv. Kazi
miero vardo kapinėse.
AUKOS TAUTINĖS PARAMOS jFONDUI

Tautinės Paramos Fondui aukojo J.
Strumdkis 15 sv., D. Gintas 2 sv., Tautos
šventės proga per DBLS I-jį Londono sky
rių surinkta 15 sv.
T. P. F. valdyba aukotojams nuoširdžiai
dėkoja.
LINKĖJIMAI ELZEI JANKUTEI

Lietuvos nepriklausomybės laikais 'bu
vusios Klaipėdos krašto rinktinės Bitėnų
šaulių būrio ilgametai valdybos pirminin
kei Elzei Jankutei (Kanada), sulaukusiai
garbingo 86 metų amžiaus, tinku dar stip
rios sveikatos ir ilgų metų.
Apie tą moterį būtų daug kas kalbėti,
bet noriu tik priminti, kad tais senais lai
kais, kai man įteko su ja šaulių būryje
dirbti, ji buvo gera ir veikli šaulė, didelė
patriotė lietuvė.
Povilas Ramaitis

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos
suvažiavimas bus rugsėjo 26-28 d. d.
Muenchene, „Kaus der Begegnuln-g“ (Rumfordstr. 21, 8000 Muenchen 2).
BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGOS IŠVYKA I BELGIJĄ

Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga
spalio 10-12 d. .d. organizuoja išvyką į
Belgijos Ostendę.
SASNYS, NE SASNAUSKAS

„Europos Lietuvio“ Nr. 35 išspausdinta
užuojauta dėl Kęstučio Sasnausko mirties.
O turėjo būti Sasnio.
■Dėl to paliestuosius atsiprašome.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS
IŠVYKA Į 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 9807463 arba 980-8159. Sumokėti -už kelionę
reikia užsirašant.
Mančesterio Lietuvių Katalikų Bendri
jos taryba kviečia visus londoniečius da
lyvauti sąskridiyje.
TARPTAUTINIS KRYŽIŲ (ŽYGIS

Rugsėjo 28 d., 'sekmadienį, Westminsterio katedroje įvyks Tarptautinis kryžių
žygis už persekiojamą bažnyčią. Eitynės
prasidės iš gretimos prie katedros gatvės į
katedrą 4.15 vai. Po to seks gėlių į'teikikimas ir tautinės giesmės Švč. Marijos

Boltonas

Noltinghamas

Wakefield

Derby

Halifaxas

HALIFAXO LAIKRAŠTIS APIE
RAŠYTOJĄ ROMUALDĄ GIEDRAITĮ — LIETUVIŠKOS PAMALDOS
SPALĮ

„Egzilio rašytojo paskutinis noras“ pa
vadintoje informacijoje Halifaxo -laikraštis
raišo:
„Halifaxe gyvenusio egzilo rašytojo pas
kutinis -noras buvo, kad jo pelenai būtų
palaidoti Čikagoje, ir taip bus padaryta
sekančią savaitę.
Romas Spalis, gyvenęs Stanley Road,
King -Cross, Halifaxe, aptariamas kaip
puikiausias lietuvių rašytojas egzilėje, po
ilgos ligos mirė gegužės 14 dieną Hambur
ge. Jis buvo 64 metų.
Mėnesį prieš mirtį Spalis buvo nuvy
kęs į Hamburgo universiteto Ligoninę gy
dytis.
Jo pelenai po savaitės bus palaidoti Či
kagos lietuvių tautinėse kapinėse. Spalio

NOTTIN'GHAME — rugsėjo 28 d., 11.15
vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — spalio 5 d., 11.15
vai., Židinyje.
LEICESTERYJE — spalio 5 d., 14 vai.,
Švč. širdyje, Mere Rd.
BI-RMINGHIAME — spalio 11 d., šeštadie
nį, 18 vai., 19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — spalio 12 d., 11.15 vai.,
židinyje.
CORBYJE — spalio 12 d., 14 vai., šv. Pat
rike.
BRADFORDE — spalio 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — -spalio 12 d., 3 vai. p. p., Holy
-Rosary bažn.
BRADFORDE — spalio 19 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE — spalio 26 d., 1 vai.
p. p., šv. Juozapo bažn.

Sodyba ar sodybos ?
Koks gi ten -gali būti patogumas? Kad -ir
senas, bet gyvas žmogus ir nueiti ir nu
važiuoti gaili -toliau, negu per dabartinį
Sodybos kiemą.
O vasaromis jau iš pat pradžių Sodyba
daugiausia vis naudojosi kitataučiai. Ir
taip buvo metų metais. Nors ji buvo pirk
ta lietuviams, bet nepajėgta jos sulietu
vinti. Toji problema turėjo būti išsiaiškin
ta ir sutvarkyta labial seniai.
Giriamasi, sako, kad Sodyba buvo pirk
ta labai pigiai, o dabar jos kaina j-au iki
250.000 svarų pakilo. Pasakykite, ką mes
turime iš to? Ar mūsų kultūrinis -gyveni
mais pagyvėjo? Išsiplėtė? Ar „Europos Lie
tuvis“, knygos (‘kurių, kaip žinome, nukri
to produkcija)
pigesni taipo?
Ar
lietuviai turi specialias papigintas kainas
praleisti atostogoms Sodyboje? Deja-, ne.
Atvirkščiai, viskas keliama, branginama,
o jei prireikia kam noris pinigų, tai vėl
prašoma visuomenės: aukokite, duokite! Ir
ji vėl aukoja, remia
(tai parodė Jauni
mo kongreso vajus). Taigi, pasakykite
mumis, ką mes turime iš to ketvirčio mili
jono? Nieko. Absoliutiškai nieko. Sodybos
sentimentais gali gyventi tik tie, kurie ja
ilgu® metus naudojasi. Jie turi gražių pri
siminimų. -Mes, sako, neturime jokių senti
mentų. Mes gyvename toli, ji mums ne
prieinama. Viena moteris, rodydama ran
ka į pilną prigūžėjusią salę Nottinghame,
sakė: ar tie lietuviai neparodo, kad mumis
reikia Vidurinėje Anglijoje lietuvių cent
ro — Sodybas?
Vieni siūlė dabartinę Sodybą parduotiir pirkti kitą. Kiti siūlė parduoti ir nu
pirkti dvi: mažesnę pietuose (dabartinės
Sodybos vietoje), o didesnę vidurinėje
Anglijoje. Dar kiti sako: tegu šitą Lon
donas sau laiko, ir reikia pirkti kitą. Bet
tokių buvo maža.
Tuo tarpu kai kurie patyrę visuomenės
veikėjai pasisakė prieš 'bet kokį pirkimą.
Naiujois nereikia, sako, bankrutuosime, ne
išlaikysime, nebėra žmonių, nebus entu
ziazmo į ją važiuoti. Jeigu ir suvažiuos
karią ar kitą per metus kiek daugiau, tai
kas iš to, nieko neišgelbėsi tuo. Tuščios
čia jūsų kalbos. Užteiks ir dabartinės
Sodybos mūsų reikalams.
Tai tokios maždaug pabiros, pasikeiti
mai nuomonėmis, kuriuos girdėjau iš įvai
rių vietų -atvažiavusius lietuvius kalbant
didžiajame DBLS sąskrydyje Nottingha
me.
Norėdama, kad visas reikalas -būtų kaip
galima aiškesnis , kreipiausi dar į vado
vus, būtent, į tris pirmaninku-s.
DBLS pirmininkas Zigmas Juras yra
štai tokios nuomonės:
„Būtų sunku rasti Sodybą tokią, -kokią
daugumas mūsų įsivaizduoja. Aš turėjau
progos -apžiūrėti keletą vietų, kurios ga
lėtų atitikti mūsų išgales. Mano nuomone,
kapitalas sodybai įsigyti nėra pats pagrin
dinis dalykas. Kapitalą suorganizuoti bū
tų galima.
Jokiu būdu nereikėtų tos dabartinės
Sodybos parduoti. Pats pardavimo klausi
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS BELGŲ mas šiuo metu kol kas neaktualus ir nėra
PILYJE
svarstomas. Reikia surasti kitą būdą įsi
Liepos 13 d. dainininkė Bronė Slpies- gyti, jokiu būdu neparduodant -tos Sody
Gailiūtė 'koncertavo L-an-aken pilyje. Vie bos.
nas didžiausių Belgijos dienraščių- (flamų
Pats svarbiauisiia-s klausimais, ar naujo
kalba) „Het Belan-g von Limboung“ itin ji sodyba (-ar centras) pati galėtų išsilai
šiltais žodžiais pagerbė mūsų tautietę. Be kyti.“
dainininkės balso ir meninio lygio palan
Lietuvių Namų Bendrovės pirmininkas
kaus -įvertinimo, straipsnyje dar rašoma: Jaras Alkis tuo reikalu pasisakė šitaip:
„Ponia Bronislava Spies-Gai'liūtė mūsų
„Pats aš negalvoju, kad reikėtų dabarti
krašto publikai plačiau pažįstama jau nuo nę Sodybą parduoti. Tai ir neapsimokėtų.
1971 metų, kai ji pasirodė Liėge radto-te- Jokiu būdu negalima parduoti tokio tur
levizijos programoje. Nors dainininkė tu to, kokį lietuvių bendruomenė turi. Neži
ri klasinį dainavimo išsilavinimą, tačiau nau', ar gerai, -ar blogai taip galvoti.
mielai pasirodo scenoje ir su Lietuvos
Jeigu nesusirastų žmonių, kurie norėtų
folkloro dainomis. Savo nepaprastai pui prisidėti prie naujos Sodybos pirkimo, o
kiu balsu dainininkė -garsina Lietuvos dėl to reikėtų parduoti dabartinę, tai būtų
vardą mūsų krašte.“
l-abai blogas žaidimais.
Tikrai miela ir džiugu, kad ir Belgijoje
Suvažiavime, man rodos, nebuvo maty
mes turime tautietę dainininkę, kuri aukš ti didelio entuziazmo naujai sodybai. Taip
to meninio lygio pasirodymais supažindi pat, kiek žinoma, ne visos kolonijos pa
ną belgų visuomenę su mūsų liaudies dai rodė didelio entuziazmo naujai sodybainomis. Taigi lieka tik palinkėti daininin lietuvių centrui.
kei -sėkmės ir ryžto garsinant Lietuvos
'Geras dalykas turėti kitą Sodybą - lie
vardą!
tuvišką centrą, bet turėti tokią, dabartinę
E. C.
pardavus, tai ne. Jei susirastų naujai so
dybai investatorių, be abejo, Lietuvių Na
mų bendrovė prisidėtų. Bet kam investaSARDINES ITALAI META ATGAL Į
cij-a yra pats geriausias dalykas.
JŪRĄ
Dabar yra, kaip žinote, komisija nau
Italų žvejai sugautąsias sardines ir kitą jai sodybai pirkti. Ką ji pasakys ar pa
smulkią žuvį iš -savo tinklų meta 'atgal į darys, tai žiūrėsime. O dabartinę Sodybą
jūrą, nes supirkėjai labai maža už ją te nebūtų realistiška parduoti.“
moka. Dėl to praeitais -metais Italija to
DBLS Tarybos pirmininkas Eimutis
kios smulkios žuvies eksportavusi tik už Šova:
6,3 mil. -svarų.
„Sodyba lalr lietuvių centras — būtinai
O pati iš Prancūzijos ar Ispanijos kon reikalinga. Anglijos vidurio kolonijos —
servuotų -sardinių ir smulkių silkelių ar NOttimgham-as, Wolwerhamptonas, Derby,
džiovintos žuvies miltų pašarams įsivežu- Stoke-on-Trentas, Birmingham's, Covent
si už 25,6 mil. svarų.
ry, Northamptonas, Peterborough ir kt.
Ji kasdien išleidžianti už importuotą — į busimąjį lietuvių centrą galėtų nu
mėsą ir žuvį po 4,2 mil. svarų. Didžiąją
važiuoti. automobiliu maždaug per valan
dalį to importo sudaro jautiena. Parla dą ir -ten galėtų vystyti kultūrinę, visuo
mentas šių mėtų pradžioje buvęs pasiūlęs
meninę veiklą. Žmonės nori veikti, bet ne
kreipti didesnį dėmesį į savo žuvies pra
turi
kur.
monę — Skatinti gyventojus keisti savo
Jeigu nebūtų galima pirkti tam reika
įpročius mažiau valgyti jautienos.
lui sutelktomis lėšomis -ar skolų negalėtu
me išmokėti, tada, žinoma, reikėtų parduo
ti turimąją Sodybą ir pirkti Vidurinėje
Iš „Šluotos“ humoro
Anglijoje, nes lietuvių dauguma yna toje
Beicuoti grūdai ne tilk nuodingi įvai vietoje, ir jų reikalai nusveria dabartinės
riems kenkėjams, bei ir nesveiki žmo Sodybos svarbą.“
nėms, todėl turime kuo daugiau paruošti
Ačiū visiems.
jų »ėjai.
(B brigadininko nurodymo)
M.B-nė

I didįjį Nottinghamo sąskrydį buvo su
važiavusių ekskursijų iš šen ir ten, tik
riau sakant, iš visur. Deja, Londone, gai
la, niekas nepasirūpino pasamdyti auto-buiso ir norinčius nuvežti ten. Kai kam bu
vo pasiūlyta vietos privačiam automobily
je. Tai -ir buvo pasinaudota automobilius
'turinčiųjų -gera Širdim.
Tačiau tai tik prabėgom. Buvau, nuva
žiavau, ir ten kaip tik buvo gražios pro
gos su daug kuo pasikalbėti apie sodybas,
apie tą, kurią turime, ir -apie tą kitą, -apie
kurią vis kalbama ir ginčijamasi kelioli
ka metų. O klausimas tebekaba ore, nieko
galutinai nenusprendži'ame.
O iš įvairių vietų į šventę suvažiavu
sieji lietuviai daugumas labai vieningai
kalbėjo, kad sodyba ar, sakykim, lietuvių
centras, butiniai reikalinga- vidurinėje
Anglijoje. Ji buvo reikalinga, sako, jau ne
nuo šiandien- Tačiau, kaip sakoma, geriau
vėliau, negu niekad.
Iš tolimosios Skotijo-s atvykusieji lietui
via! Skundėsi, kad reikią 'automobiliu ke
lyje prabūti 11 su puse valandų, kol pa
sielki dabartinę Sodybą. Į Nottinghamą nu
važiuoja -per 6 su puse vai. Mes, sako-,
Škotijos lietuviai, taip pat norime būti
kartu su jumis, priklausyti lietuvių
bendruomenei ir dalyvauti joje. Sodyba
yna -per toli. Būtų geriau jiems, žinoma,
jei vieta būtų nupirkta daugiau į šiaurę,
Škotijos link.
Daugelis kalbėjo, kad jie jau .susenę, ne
bepajėgūs baladotis ilgas valandas kelio
nėje. Kiti sakė: važiavom, kol galėjom,
kol pajėgėme. Dabar jau nebegalime. Be
-to, viskas pabirangę, ir pati kelionė ir ben
zinas. Nėra savo miestuose vietos net mo
kyti tautinių šokių (garažą naudojam) ir
kitokio veikimo -sąlygų. Sako, mes daug
ką praradome, kad savo vietos neturėjo
me. Būtume ir vaikus, sako, suvežę mo
kytis, jei būtų sava vieta. J-aunaisis Rai
mondai susirūpinęs kalbėjo ir dėl jauni
mo. -Sako, jei būtų kur suvažiuoti, jauni
mas sukrustų, pagyvėtų, -atsirastų jo dau
giau, vienas nuo kito apsikrėstų lietuviš
ku entuziazmu.
Buvo pasakyta karčių žodžių ir turimos
Sodybos pirkėjams ir direktoriams. Sako,
mažai anuomet uždirbdami, -aukojom pi
nigus, negailėjom, pirkom Lietuvių Na
mus Londone ir Sodybą, taip pait Spaustu
vės amžinai klibančius matukus. O Sody
bos pirkėjai negalėjo numatyti ir su
prasti visuomenės reikalavimų. Didžioji
dalis aukų ir paramos buvo sudėta provin
cijos lietuvių, bet ne kurio 'atskiro mies
to. Mūsų laukomis pirko, sako, bet ne
mumis. Buvo mestas šūkis paveikti mūsų
širdis ir 'kišenes, kaip būsimiems Sodybos
seneliams. Bet, deja, kaip matome, sako,
-tie ir seneliai uždaryti niuo visko miške,
kaip kokioje pavojingoje sanatorijoje.

Belgija

