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Tretysis pasaulinis karas
DENG XIAOPING PASISAKYMAS DĖL 

TOKIOS GALIMYBĖS

Kinijos komunistų partijos pirmininkas 
yra Hua Guofengas. Tačiau tikraisis diri
gentas esąs Deng Xiaoping, dabar pasi
traukęs iš Hua pavaduotojų, bet praktiš
kai tebesąs krašto vadas. Jis daręs spau
dimą, kad Hua pasitrauktų iš ministerio 
pirmininko pareigų, o kiti septyni ministe- 
irio pirmiiniinlko pavaduotojai, aukšti par
tiniai, taip pat turėjo pasitraukti. Tos 'vie
tos užleistos naujiems žmonėms.

Tris kartus iMao Cetungo laikais jis bu
vo patekęs į nemalonę (trečią kantą buvo 
pabalintas iš partijoje užimamųjų vietų 
ir išsiųstas dirbti paprastu darbininku).

Neseniai jis buvo pareiškęs savo susi
rūpinimą dėl trečio pasaulinio karo gali
mybių. Tas galimybes jis kaip tik išdėstė 
italų žurnalistei Orianai Fallaci plačiame 
pasikalbėjime apie Mao Cetungą, save, 
„keturių gaują“ ir kitus reikalus, taip pat 
ir apie tą karo grėsmę. Pasikalbėjimas bu
vo išspausdintas bent keliuose didžiuo
siuose laikraščiuose (italų „Corriere della 
Sera", amerikiečių „Washington Post“, 
teitų „The Sunday Times“).

— Dabar prieinu prie paskutinės temos 
— Trečiojo pasaulinio karo. Arba, geriau 
sakant, kaip jūs, kinai, vadinate, neišven
giamojo Trečiojo pasaulinio karo, — užsi
minė jam žurnalistė.

— Karas yra neišvengiamas, nes yra di
džiosios galybės ir yra jų imperializmas. 
Kad karas neišvengiamas, tai nėra vien 
kinų požiūris. Daug yra žmonių, kurie įsi
tikinę, kad karas prasiverš aštuoniasde
šimtaisiais. Sekantieji 10 metų bus la
bai, labai pavojingi. Jie yra gąsdinantys.

Mes niekada neturėtume to fakto išleis
ti iš galvos, nes jeigu tik neužmiršime, 
tai tik tada galėsime imtis atitinkamų 
priemonių ir politikos jo prasiveržimui 
tolyn nustumti. Tačiau kai aš kalbu apie 
priemenės ir politiką, tai galvoj turiu ne 
pasiplepėjimus apie taiką ir detantę. Nuo 
pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos vis 
tebekalba apie taiką ir detantę, taip pat 
ir Sov. Sąjunga. Tačiau kur yra ta taika, 
kur detante? Mėtai po metų, jeigu ne die
na po dienos, vils daugėja karštų židinių, 
tų veiksnių, kuirie nuves į Trečiąjį pasau
linį karą, o tie žmonės vis nesiliauja ple
pėję apie taiką ir detantę.

— Kokie, tamstos nuomone, yra tie 
karštieji židiniai, kurie šiandien gali būti 
karo pradža?

— Sovietų dėmesio taškas yra Europa 
ir buis Europa. Ir šita realybė nesikeis.

— Taigi karas gali prasiveržti Europo
je. Ar šitai turite galvoje?

— Ne, nebūtinai Europoje: dėl Europos, 
sakau, karas prasiverš dėl Europos. Dėl 
to, kad ji yra ekonomiškai stipri, ji turi 
politinės galios, ji turi karinės jėgas, o vi
sa tai reikalinga dominuoti pasauliui. Net 
jeigu jie užimtų Kiniją, net jeigu jie už
imtų ir likusį pasaulį, sovietai negali pa
siekti vadovaujamo vaidmens. Norėdami 
šito pasiekti, jie turi -užimti Europą. Bet, 
žinoma, kai -aš tvirtinu, kad sovietinės 
strategijos dėmesio taškas yra Europa, 
tai aš taip pat turiu galvoje Viduriniuo- 
sius Rytus :ir šiaurinius Afrikos krantus.

— Kinai visada sako, kad jie nebijo 
Sov. Sąjungos, bet kaip jūs galvojate var
žytis su milžiniško pajėgumo sovietine 
karo mašina?

— Žiūrėkite! (Jis juokiasi). Kinija yra 
neturtinga, ir mūsų karinės priemonės 
yra labai atsilikusios, bet mes turime sa
vo tradicijas. Mes esame įsigiję didelio 
patyrimo sumušti pažangius ginklus tu
rinčius priešus. Mūsų teritorija yra mil- 
žinišlka, mūsų žmonės yra išmokę pakelti 
ilgą karą, silpnumu įveikti priešo stipry
bę. Jei kas nori užpulti Kiniją, turi skai
tytis su tuo faktu...

— Suprantu, ką jūs turite galvoje, kal
bėdamas apie tradiciją, p. Denigai. Jūs tu
rite gaivoje meną pamoti pirštu ir malo
niai pamurmėti: „Prašau, brangusis, pra
šau ateiti! Jauskis kaip namie ir pamaty
si, kas atsitiks. Kas tave ten daugiau be
simas? “

— Klausykite (labai garsiai juokdama
sis), aš nesu specialistas, pavyzdžiui, eko
nomikoje. Tačiau aš šiek tiek nusimaniau 
apie kovojimą.

DBLS Derby skyriaus nariui 
J. Stonkui ir jo broliui bei šeiniai 
dėl jų motinos mirties Lietuvoje 

gilią užuojautą reiškiame ir įkartu 
liūdime.

Derby skyriaus Valdyba 
ir nariai

PASAULYJE
NUTEISTI ANTANAS TERLECKAS 

IR JULIUS SASNAUSKAS
Britų „The Times“ rugsėjo 22 d. išslipaus. 
dino Reuterio spaudos agentūros iš Mask
vos atsiųstą tokią žinią:

„Kaip disidentai praneša, už antisovie- 
Itinę veiklą buvo nuteisti tam tikram dar
bo stovyklos laikui ir vidaus tremčiai du 
lietuviai, dalyvavę kovoje už žmogaus tei
ses.

Jie sako, kad Antanas Terleckas nuteis
tas trejiems metams darbo stovyklos ir 
peplkerierr.is metams vidaus tremties, o Ju
lius Sasnauskas gavo 18 mėnesių sunkių
jų darbų ir penkerius metus vidaus trem
ties.

Tie šaltiniai sako, kad Terleckas, eko
nomistas ir istorikas, yra gaminęs po
grindinę literatūrą. Sasnauskas kritika
vęs sovietinę Pabaltijo respublikų kontro
lę. Jų rėmėjai, kurie buvo susirinkę prie 
■teismo Vilniuje, bylos metu nebuvo įleis
ti vidun."

GELEŽINKELIŲ STREIKAS BERLYNE
Streikas Berlyne buvo kelioms dienoms 

sustabdęs miestinių traukinių judėjimą 
(S-fiaihn). Su Berlynu susijusių krašto 
geležinkelių (Reichsbahn) susisiekimas 
dar tebėra paralyžiuotas.

Pagal keturių (JAV, Britanijos, Pran
cūzijos ir Sov. Sąjungos) atstovų sutari
mą, geležinkelių susisiekimą Berlyne tvar
ko Rytų Vokietija. Geležinkelių valdybos 
būstinė yra Vakarų Berlyne, ir darbinin
kai tos miesto dalies geležinkeliams ap
tarnauti samdomi vietiniai, kurie priklau
so kemunistų partijai, (o ta partija yra 
Rytų Vokietijos komunistų partijos sky. 
rius). Jie yra Rytų Vokietijos profesinių 
sąjungų nariai. Dalis jų kaip tik ir pradė
jo streiką, reikalaudami geresnių atlygi
nimų, didesnių socialinio draudimo pa
šalpų, teisės slaptu balsavimu išsirinkti 
savo atstovus į profesines sąjungas.

Streiko vadai taip pat reikalauja, kad 
Vakarų Berlyno valdžia savo sektoriuje 
perimtų geležinkelius tvarkyti, bet tai ga
li būti padaryta tik Berlyną valdančių 
keturių valstybių atstovams sutarus.

Streikuojantieji tvirtina, kad Lenkijos 
įvykiai paskatino juos pradėti veikti.

Paskutinėmis žiniomis, streikininkai nu
tarė grįžti į darbą.

„PRAVDA“ DĖL (IRAKO - IRANO 
KARO KALTINA JAV

Irako - Irano karas vyksta jau dideliu 
mastu: bombarduojami aerodromai, kari
nės bazės, veikia artilerija, leidžiami į 
darbą tankai.

Gražu mus Lietuvoje!
Maskvos leidykla „Progress“ šiais me

tais eksportui angių kalba išleido Samuil 
Zivs parašytą knygą, pavadintą „Human 
rights“.

Knyga škirta pasaulio viešajai opinijai, 
kad ji pasistengtų -sovietinę konstituciją 
ir jos vykdymo praktiką suprasti taip, 
kaip jos sudarytojai ir vykdytojai nori. O 
kad krašto viduje, ypač disidentai, kons
titucijos praktišką vykdymą mato kitokį, 
negu jis tuose paragrafuose surašytas, ir 
kad užsienyje nuolat viešumą pasiekia 
kritiški balsai, dėl to knyga yra daugiau 
ne to pagrindinio įstatymo aiškinimas, bet 
polemika, sovietinės politikos teisinimas 
ir jos administracinių veiksmų gynimas, 
žodžiu, stambokas propagandinis leidinys 
anglosaksiškiems kraštams įtikinti, kad 
visikas gražu ir gera.

Gal dar šiek tiek būdinga ir tai, kad 
to leidinio autorius prof. S. L. Zivsas yra 
kilęs iš Latvijos, vadinas, ne koks nors 
didžiarusis, ir labai patogus žmogus pasi
sakyti dėl skundų tautinės politikos klau
simais. Todėl jis be pasigailėjimo užsipuo
la ukrainietį disidentą Valentiną Morozą, 
kuris šmeižiąs ir žeminąs sovietinę san
tvarką tvirtindamas, kad Uzbekistane, 
Estijoje ir Ukrainoje tyčia buvo sudegin
tos bibliotekos su tautinėmis istorinėmis 
relikvijomis, kad tai buvo padaryta nu
tautinimo ir rusinimo sumetimais. Jis 
■stengiasi prisišaukti praeitį su Stalino nu
sižengimais kaip rusiško šovinizmo įrody
mą ir raginąs priešintis. Dėl to jis ir bu
vęs nuteistas. O išleistas į užsienį jis pra
dėjęs reikšti tokią neapykantą sovietinei 
■santvarkai, kuri esanti lygi neapykantai 
viskam, kas žmoniška.

Ką gi jis pasakė? Ogi, esą, įsijungęs į 
„pavojingą žaidimą tų, kurie „be jokio 
pagrindo“ palaiko baimingą ir isterišką 
nuomonę, kad vis didėja sovietinė karinė 
grėsmė. Iš tiesų juk Morozas dar tebebu
vo kalinamas, kai Vakaruose buvo kalba
ma ar rašoma apie tą grėsmę. Taigi čia 

j nebūtų jokia naujiena, kaip ir Morozo

Sovietinė .^Pravda“ surado ir sau tin
kamą kaltininką dėl to karo: tai esąs JAV 
imperialistinis planas supiudyti, kad pas
kui gailėtų dominuoti pasaulyje.

Prez. Carteris Sov. Sąjungai pasiūlė ne
sikišti į tą karą.

ĮSPĖJIMU ATSAKYTA Į ĮSPĖJIMĄ
„Pravdos“ įspėjimas Vakarams, kad ne

sikištų į Lenkijos reikalus, net su įtvirti
nimu, kad NATO ■sudiariuls tam reikalui 
specialius dalinius, susilaukė prez. Carlte- 
rio reakcijos.

■Prezidentas šitaip pasisakė:
„Mes nesikišime į Lenkijos reikalus, ir 

mes tikimės, kad kiti taip pat gerbs len
kų tautos teisę pačiai spręsti savo prob
lemas.“

SPROGIMAS ARKANSASO VALSTIJOJE
Damaske, Arkansas© valstijoj, JAV, už

sidegė duobėje laikomos Titano raketos 
skystasis kuras, kilo gaisras, sprogimas iš
nešė raketą su visu suniktu dluobės dang
čiu, vienas žuvo, yra ir sužeistų.

PIRMĄ KARTĄ PAMALDOS RADIJO 
BANGOMIS

Pirmą kartą .po 35 metų Lenkijoje rug
sėjo 21 d. buvo 'duota valanda laiko radi
juje transliuoti .pamaldomis — mišioms ir 
pamokslui. Taip pat buvo perskaitytas 
Bažnyčios pasisakymas, kuriame pakalti
nama negarbinga piropaganda: „Vaikai ir 
jaunimas yra taikiniai negarbingos propa
gandos nuo pat ankstyvosios vaikystės. 
Norėdami žinoti, vaikai neturi būtino 
jiems rimto pagrindo, kaip atsispirti prieš 
tokius suktus metodus.“

Reikalavimas leisti transliuoti pamaldas 
buvo įrašytas tarp kitų Gdansko streikuo
jančių darbininkų. Dabar vyriausybė pra
dėjo vykdyti savo pažadą.

RIMTA KARO GRĖSMĖ TARP 
IRAKO IR IRANO

Ištisu 300 mylių ilgio pasieniu Irakas 
ir Iranas paskubomis telkia daugiau ka
riuomenės.

Irakas pradėjo užiminėti dalį ginčija- 
jamos Irano teritorijos be didesnio pasi
priešinimo. Dabar Iranas mobilizuoja at
sarginius papildyti po Chomeinio revoliu
cijos labai „išvalytai“ kariuomenei. Iš vi
so Irakas yra kariškai stipresnis, ir jo 
valdantieji ne tik teritorijos nori, bet ir 
nubausti Iraną, kurio muzulmoniškasis re
žimas kursto kaimyninių kraštų muzulmo- 
nus sukilti, nuversti dabartines valdžias 
ir sukurti muzutmeniškas valstybes.

Be to, jei pasisektų, Irakas stengtųsi 
užimti ir Irano valdymu nepatenkintą ara
bų gyvenamą Chuzestaną ir prieiti arčiau, 
dabar Irano žinioje esančių naftos šalti
nių.

tvirtinimas, kad SALT-2 sutartis dėl 
ginklavimosi apribojimo yra nuolaida Sov. 
Sąjungai. Apie tai, dar kol Morozas kalė
jo, retas, tur būt, Vakarų laikraštis nėra 
rašęs net ir vedamuosiuose.

Kaip jau sakėme, knygos autoriui, kaip 
ir tą darbą užsakiusiai partijai, labai opus 
atrodo tautinis klausimais. Dėl to po Mo
rozo S. Zivsas griebiasi mūsų dr. Alek
sandro Štromo, kuris JAV leidžiamame 
„Russian Review“ 1978 m. išspausdino sa
vo sraipsnį „The Legal Position of Soviet 
Nationalities and Their Territorial Units 
According to the 1977 Constitution of the 
USSR“. Jis tuoj skuba pakaltinti dr. A. 
Štromą, kad jis sakąsis ginąs, būtent, lie
tuvių tautinius interesus. Nors dr. A. Štro
mas straipsnyje tokio specialaus vienos 
tautybės gynimo nėra išreiškęs^ bet, ma
tyt, bus gavęs nurodymus tai įrašyti, kad 
toliau būtų galima papasakoti, kokia da- 
bar laiminga yra ta neramioji, pogrindi
nės spaudos galybę turinti, nuolat dėl 
persekiojimų protestuojanti ir kai kada 
net šimtus tūkstančių parašų po protes
tais surenkant! Lietuva.

Dr. A. Štromas, žinoma, negeras, ir jam 
paniekinti ir pažeminti paskirta keletas 
eilučių. Tačiau ta Lietuva... Kadaise ne
priklausomybės laikais Kaune buvo lei
džiamas toks jumoro ir satyros savaitraš
tis, kuriame būdavo toks per dantį pa
traukti skirtas skyrius „Gražu mūs Lietu
voje". Ten vis būdavo keliami neigiami 
dalykai. O Samuilas Zivsas iškelia tik tei
giamybes, kurios turi parodyti, kad gražu 
Lietuvoje ir kad dr. A. Štromas neteisin
gas, kai kalba apie tautinę priespaudą.

O kaipgi gražu Lietuvoje? Kokių įrody
mų turi prof. S. Zivsas?

Truputį istoriškų, truputį statistikos, o 
daugiausia jis remiasi vienų Lietuvoje 
praleistų atostogų įspūdžiais. Dar ir kur 
praleistų: ne kur nors apie Zarasus, kur 
gražių vietų yra, net ne Kulautuvoje, bet 
Palangoj, kurią, kaip dabar dažnai paskai
tome, vasaromis vis užplūsta masiškai

„PRAVDOS“ ĮSPĖJIMAS IR 
KARIUOMENĖS JUDĖJIMAS

„Praivda“ autoritetingai įspėjo Vakarų 
kraštas nesikišti į Lenkijos reikalus, o 
iš Vašingtono pranešama, kad Lenkijos 
rytiniame ir vakariniame pasienyje pa
stebėtas didesnis sovietinės kariuomenės 
judėjimas.

Lenkijos vadai dar tebesą pasiryžę vyk
dyti politines ir ekonomines reformas. 
Varšuvoje į „Pravdos“ įspėjimą esą žiū
rima, kaip į pastangas paveikti Lenkijos 
komunistų partiją, kuri ruošiasi svarstyti 
naują savo programą.

Vašingtonas į tą karinių dalinių judė
jimą pasienyje žiūrįs kaip į .atsargines 
įpriemones: Maskva dar nesanti atsisakiu
si kariškai patvarkyti Lenkiją.

LENKIJOS NAUJIENOS
Lenkijos laisvosios profesinės sąjungos 

jau prieš savaitę turėjusios 3 mil. narių 
(tiek, kiek to krašto komunistų partija), 
ir jų vis daugėja.

Organizuojamos jos rajonais, bet turės 
centrinį komitetą, kuris atstovaus joms, 
kai reikės tartis su partija ar vyriausybe. 
Jos turės registruotis.

Kai kur vis trukdoma organizuotis. Var
šuvoje jos negavo patalpos, tai įsikūrė ka
talikų inteligentų klube, kaip tik prieš 
oficialiųjų profsąjungų rūmus.

Dar keliolika įmonių tebestreikavo. 
Streikuojantieji, be kita ko, reikalauja, 
kad partija kovotų prieš korupciją.

Per rugpiūčio mėn. apie 300 išstojo iš 
komunistų partijos.

VAKARŲ VOKIETIJOS VYSKUPŲ 
GANYTOJINIS ILAIŠKAS

V. Vokietijas katalikų vyskupai paskel
bė ganytojinį laišką, dėl torio nepasiten
kinimą pareiškė vyriausybė, kad vyskupai 
Stengiasi padėti krikščionims demokra
tams laimėti rinkimus.

Laiške sakoma, kad Vokietija gyvena 
ne pagal savo išgales, kad valstybė vis 
plečia savo veiklos lauką, didėja biuro
kratija, ir reikią atitaisyti pavojingą 
valstybės įsiskolinimą.

Į kanclerio Schmidto priekaištus atsakė 
kardinolais Hoeffneris, kad Bažnyčiai rū
pi socialiniai reikalai — ji privalo spręs
ti modernaus gyvenimo uždavinius.

RIMAS NETURI MIRTI
Pietų Korėja esanti laikoma maždaug 

vakarietiškosios demokratijos tvirtove. 
Beit kai dabar ten buvo nuteistas mirti 
Kim Dae Jung, bene pats žymiausias opo
zicijos žmogus, sujudo protestuoti Japoni
ja, Vokietija, JAV. O Kimias iš tikro visą 
gyvenimą esąs persekiojamas tik dėl to,

daugiausia ponai iš broliškų respublikų.
Palangoj propagandinis profesorius, par 

sinodo, visą mėnesį išbuvo 1979 m. Jis 
raišo, ką matė, ką girdėjo, ir iš to ir dar iš 
šio to darosi išvadą, kad gražu mūs Lie
tuvoje. Ten koncerte buvo grojama Sibe
lius, Mozartas ir Beethovenas, taip pat ir 
M. K. Čiurlionis ir kiti. Jis apžiūrėjo gin
taro muziejų, klausėsi skaitomų poezijos 
ir prozos, kauniškio žydų ansamblio, ru
sų poezijos skaitymo (ir dar tokių rusų, 
kurie gyvi buvo nemalonėje dr tik mirę 
tą malonę susigrąžino: Bloko, Achmato- 
vois, Cvetaljevos, Pasternako. Dar jis ir 
daugiau šį tą matė per tą mėnesį, o taip 
ipat žino ar sužinojo, kad yra toksai gar
senybė poetas Eduardas Mieželaitis, kad 
į rusų kalbą buvo išverstas A. Baranaus
ko ,Anykščių šilelis“ ir J. Biliūno raštai. 
Kas šiek tiek atidžiau seka Lietuvos gyve
nimą, be abejo, pasakys, kad prof. S. Ziv
sas, palyginti, maža tesužinojo. Tačiau jis 
vis dėlto baigdamas atsiskaitymą nutaria 
paklausti: „Ar tai čia yra tasai rusinimas, 
torio taip bijo Štromas?“

Dėstydamas savo tezes, kitoj 'vietoj 
prof. S. Zivsas pareiškia: „Mes laikomės 
požiūrio, kad nacionalizmas, šovinizmas ir 
rasizmas yra koncentruota socialinio ne
teisingumo ir nemoralumo forma.“ Toks 
požiūris gal ir nesmerktinas būtų, jei jis 
visoms tautybėms būtų vienodai taiko
mas, jei kai kurie nebūtų lygesni už kitus, 
jei nebūtų didžiojo brolio ir mažųjų bro
lių.

Kad Lietuvoje yra ne įtik poetas E. Mie
želaitis ir gerų koncertų, bet ir skaudžių 
ir nepakenčiamų rusinimo ir persekiojimo 
faktų, prof. S. Zivsas tikriausiai būtų ga
lėjęs nesunkiai pasirinkti, jei toks būtų 
buvęs jo uždavinys. Greičiausia, kad jis, 
perdaug nesivargindamas, KGB atitinka
mame skyriuje būtų radęs net ir į rusų 
kalbą išverstus „Liet. Katalikų Bažnyčios 
Kroniką“, „Aušrą“, „Varpą“ ir kitus po
grindinius leidinius. Ten yra per akis 
medžiagos, tari rodo, kad Lietuvoje nėra 
taip gražu. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tuose nerusiškuose kraštuose. (j. j.j 

k.ad jis veikia, tarytum gyventų laisvame 
ir demokratiniame krašte.

1971 m. jis surinko 46 procentus balsų 
prezidento rinkimuose, bet prieš tai jam 
buvo surežisuota „automobilio nelaimė“. 
Dabar jis buvo Japonijos sostinėje pa
grobtas ir teisiamas (greičiausia, sako, 
kalėjime buvo kankinamas). Teisme pro
kuratūra nepateikusi prieš jį jokių rim
tesnių įrodymų.

KINIJOS SĄLYGOS GERIEMS 
SANTYKIAMS SU SOV. SĄJUNGA
Kai Kinijos ministeriu pirmininku bu

vo paskirtas Žao Zijangais, Sov. Sąjunga 
tikėjosi, kad bus galima tartis dėl santy
kių gerinimo. Tačiau Kinija jau pateikusi 
tiesiog nepriimtinas sąlygas, jeigu būtų 
norima pradėti šnekėti. Sov. Sąjunga Ki
nijos pasienyje laiko 54 divizijas, tai ji 
galinti palakti tik 12, be to, ■turinti ati
traukti visą kariuomenę iš Afganistano ir 
kraštutinės Mongolijos ir liautis remti 
Vietnamo veržimąsi į Kampučiją.

PRANCŪZAI STATYS SOV. SĄJUNGAI 
PLIENO FABRIKĄ

Amerikiečiai buvo sutikę pastatyti Sov. 
Sąjungai plieno fabriką, tačiau atsisakė, 
kai buvo užpultas Afganistanas.

Dabar prancūzai sutiko vykdyti tą pro. 
jektą, o amerikiečiai pareiškė jiems griež
tą protestą, kad nevykdo pažado taikyti 
sankcijas dėl Afganistano okupacijos.

7 dienos
— Pandširo slėnyje 18 dienų buvę ko

vojama Afganistano sukilėlių su okupaci
ne kariuomene, žuvę tarp 500 ir 1.000 ru
sų, ir pagaliau rusai ir jiems padedantieji 
afganai pasitraukę ir laukią pastiprinimų.

— Į Vakarus pabėgusieji apie 250 Afga
nistano civilinėje 'aviacijoje dirbusieji la
kūnai ir kiti pareigūnai nori darbo gauti 
V. Vokietijoje ir JAV.

— Salisburyje, Zimbabvės sostinėje, 
buvo susiirėmusios gaujos ministerio pir
mininko Mugabės ir vidaus reikalų minis
terio Nkomo šalininkų, vienas užmuštas, 
42 sužeisti.

— Irako kariuomenė užiminėja ginčija
mą plotą Irano teritorijos.

— Izraelio karinis teismas nubaudė 9 
ir pusei mėnesio kalėti amerikietiškos kil
mės rabiną Kahanę, kuris buvo kaltina
mas kurstančios propagandos Skleidimu 
prieš palestiniečius burmistrus iš arabų 
užimtoje teritorijoje.

— Londone nuteisti kalėti iki gyvos gal
vos trys Libijos teroristai, kurie, vykdy
dami savo prez. Gadafio nusistatymą nai
kinti užsienyje įgyvenančius jo režimo prie, 
šus, nužudė du labiau pasireiškusius pa
bėgėlius (iš viso Europoje šitaip buvo iš
žudyti 9).

— Kuba pažadėjo smarkiai bausti tuos 
pabėgėlius, kurie labai veržėsi į JAV, o 
dabar priverčia lėktuvus gabenti juos na
mo (per 5 savaites į Havaną jau buvo nu
varyti 9 amerikiečių lėktuvai).

— Spalio mėn. Ženevoje JAV ir Sov. 
Sąjungos atstovai vėl pradės tartis dėl 
ginklavimosi apribojimo.

— Paragvajaus sostinėje buvo nužudy
tas buvęs Nicaragu'os direktorius gen. So- 
moza, kuris buvo išstumtas iš savo krašto.

—■ Valų nacionalistų vadui Evans nebe
reikės Skelbti bado streiko dėl televizijas, 
nes Britanijos 'vyriausybė nutarė leisti va
lams naudotis ketvirtuoju kanalu, kuris 
kol kas dar neveikia (valai naudojasi tele
vizija, bet jie nori turėti daugiau laiko ir 
viską viename kanale, o vyriausybė siūlė 
neviename).

— Laisvąsias Lenkijos profesines sąjun
gas organizuojąs buvęs Gdansko streiko 
vadais Lech Walęsa sako, kad jį buvo no
rėta papirkti: jam buvo pasiūlytą perimti 
oficialiųjų profsąjungų vadovybę.

— Vakarų Vokietijos parlamento rinki
mams partijos yra išstačiusios 2.961 kan
didatą, tarp jų 515 moterų.

— Pietų Korėjos karinė valdžia žymiau
siąjį savo disidentą Kim Dae-Jung nuteisė 
pakarti (kiti 23 į tą bylą įjungtieji nuteis
ti nuo 2 iki 20 metų kalėti).

— Sov. Sąjungos erdvės įtaisu šįkart 
išskrido rusas ir kubietis.

— Kuba nutarė grąžinti į JAV du kubie
čius, kurie, norėdami grįžti namo, priver. 
tė lėktuvą su 104 keleiviais nugabenti juos 
į Havaną.

— Turkijos ministeriu pirmininku pa
skirtas buvęs karo laivyno vadas admiro
las Būtent Ulusu.

— Japonai išrado dirbtinį kraują, kuris 
jau buvo panaudotas 185 ligoniams (jis 
turįs daugiau deguonies negu žmogaus 
kraujas, tedėl ypač vertas esąs, kai žmo
gaus nuosavas kraujas nepajėgia to de
guonies patiekti smegenims, kad jie būtų 
palaikomi gyvi).

1
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Ęeit keiks studijų savaitės aprašymas 
nepajėgs perduoti skaitytojui tos nuotai
kos ar gal sielos, kurią patiria tos savai
tės dalyvis. Gal geriausiai tai pavaizduo
ja atsisveikinimo apeigos — iki pasimaty
mo kitais metais (savaime suprantama, 
ikad kitais metais matysimės).

Studijų savaitė jau išsilaikė 27 metus, 
ir dalyvių tarpe buvo tokių, kurie nepra
leido nė vienos ir vis dar jauni atrodo.

šių metų studijų savaitėje, kuri įvyko 
gražiame Insbruko mieste, Austrijoje, da
lyvavo 130 įvairaus amžiaus asmenų iš 10 
valstybių. Pragyvenimas pigus — 7 sv. 
(30 DM) dienai su visu išlaikymu. Nagi, 
turėjome ir klubą - .barą, kuriame gėri
mai per pusę pigesni negu mieste. Klube 
užbaigdavome dienos darbus su Eduardo 
Cinzo Jkomenltarais“ apie dienos Įvykius, 
Stasės Baltus šypsena ir Mečio Lando 
dainomis. Tuos dienos darbus sudarydavo 
dvi paskaitos — 10 vai. ryto ir 8 vai. 
vakare su po to einančiais paklausimais 
ir diskusijomis. Popiečiai buvo laisvi. Vie
ną popietę turėjome ekskursiją į ežerą, 
bet... lijo. Kiltais popiečiais vyko įvairūs 
susirinkimai, kaip PLB, ateitininkų ir kt. 
Pirmojo sekmadienio popiečiu turėjome 
tautinių šokių koncertą, kuris įvyko ant
roje kelio pusėje — jėzuitų vienuolyno 
salėję.

Tai gal įspūdingiausias visos studijų 
jteavaifės įvykis. Įspūdingiausias ne vien 
dėl puikiai atliktų ir dar nematytų šokių 
(taip, nematytų, su kuo sutiko ir Zigmas 
Juras), bet ir dėl to, kad šokėjų taupė nė
ra nė vieno lietuvio *ar lietuvaitės. Visi 
šokėjai, kurie sudaro Zuericho ansamblį 
„Viltis“, yra šveicarai, išskyrus ansamb
lio vadovę Joaną Staisiulienę. Tai yna įro
dymas, ką vienas pasiaukojęs asmuo gali 
atsiekti. Ansamblis veikia jau 20 metų.

Paskutinis šokis buvo lietuviškos vestu
vės (su piršliais ir kt.) — labai įspūdin
gos. Jaunavedžių rolę atliko Felix Esches 
ir Elisabeth Erick, o juodviejų tikros ves
tuvės įvyks rugsėjo 27 d. Kaip šalia manęs 
sėdėjęs Alfonsas Kušlys pastebėjo, .tai jau 
nebe pirmos „Vilties“ ansamblio vestuvės 
— penia Sta'siulienė yra laba'i geras pirš
lys. D. Britanija praturtėtų, pasikviesda- 
ma „Viltį" gastrolėms.

Joanos Stasiulienės šokėjai

Rimti darbai ir poilsio valandos
VIENĄ STUDIJŲ SAVAITĘ PALYDINT IR KITOS BELAUKIANT

Savaitės viduryje prof. dr. Vytenis M. 
Vasyliūnas davė mums vargonų koncertą 
netoliese esančioje katalikų 'bažnyčioje, o 
studijų savaitės užbaigai turėjome Šaunų 
koncertą, kurį .atliko mezzo sopranas Ele
na Blandytė 'iš Čikagos ir fleMstas Povi
las Odinis iš Vokietijos, pianu palydint 
V. M. Vasyliūnui. Labai įspūdingas buvo 
V. Tamulaičio apysakos „Sugrįžimas“ 
Skaitymas, atliktas Elenos Blandytės.

Tuojau po koncerto ten pat valgykloje 
turėjome atsisveikinimo vakaronę. Nagi, 
vaike, stalas lūžo nuo vienuolių pagamin
tų valgių ir ponios Joerg vyro padovanotų 
vynų! Gailėjomės, kad prieš tai buvome 
prisivalgę „normalios“ vakarienės.

Pasigendame muzikos ir šokių. Sako, 
nejaugi vienuolyne!!! Bet išpašalies girdė
jome, kad galėjome šokti ir dainuoti iki 
saulei patekant. Ar tikrai taip — nežinau.

Aptarinėdamas linksmybes ir meną, 
.grįžtu prie „Tėvynės valandėlės“, kuri 
įvyko po šokių koncerto, prisiminti K. Do
nelaičio mirčiai prieš 200 metų. Paskaitą 
skaitė Vincas Natkevičius, nuolatinio stu
dijų savaičių moderatorius. Kiti du mode
ratoriai buvo dr. Kęstutis Girnius ir dr. 
J. Noaka'itis. Ištrauką iš Donelaičio „Me
tų“ labai efektingai perskaitė Eglė Juod- 
valkė iš Vokietijos.

Na, dėl tos pavardės 'ir susikirtome. Sa
kau, kad tai turi būti klaida — ne Juod1- 
vaikė, bet Juodvalkytė. Sekė ilga tyla, 
kol Eglė nuramino savo pyktį. Toliau tei
sinausi, kad pavardė nerodo,ar esi ženo- 
ta, ar ne. O ji gi atrėžė, kad 'ir mano pa
vardė nerodo, 'ar esu ženotas, ar ne. Likau 
be žado. Kita proga Eglė Juodvalkė nusi
skundė, kad į 'Studijų savaitę nekviečia
mos moterys paskaitoms ar moderatoriais. 
Vyrai žadėjo iki kitų metų pasitaisyti.

Iš tikrųjų man pasirodė, kad moterys 
„dominavo" studijų savaitėje, nors ir be 
paskaitininkių. Tik nuvažiavus, mus pasi
tiko I. Joerg - Naudžiūnaitė, kuri nešė 
.sunkiausią studijų savaitės .rengimo naš
tą, padedama A. Grinienės iš Vokietijos 
ir dr. A. Kušlio iš Šveicarijos.

Pirmą susipažinimą taip pat pravedė 
moteris. A. Grinienė iš atminties pristatė 
studijų savaitės dalyvius, kurių buvo ne
toli šimto.

Nesimatė lietuvaičių Jaunimo simpoziu
me, bet buvo malonu matyti net keturis 
jaunimo atstovus scenoje: Mečį Landą ir 
Kęstutį Ivinskį iš Vokietijos, Joną Pod- 
voidkį iš D. Britanijos ir Saulių Kubilių 
iš Italijos.

Visuomet mielas ir laukiamas svetys 
vyskupas dr. Antanas Deksnys išbuvo su 
mumis visą savaitę ir per Žolinę atlaikė 
koncelebruotas Mišias ir pasakė turiningą 
pamokslą. Kasdien mišias laikydavo dva
sinis vadovas kun. dr. J. Jūraitis. Lietu- 
tuves įgaliotas ministras dr. Albertas Ge
rutis ir PLB pirmininkas inž. Vytautas 
Kamantas irgi mūsų neapleido visą savai
tę. Džiugu buvo matyti gerą prietelių Jo
ną Glemžą su ponia ištikimai dalyvaujant 
studijų savaitėje.

Paskaitos buvo aukšto lygio, kruopščiai 
paruoštos ir įdėmios. Kai kam gal tas pa
skaitų lygis buvo ir per aukštas — klau
sytojus sudarė ne vien profesoriai, dakta
rai ir kunigai, bet ir „eiliniai“.

Aktualiais lietuviškais reikalais kalbė
jo dr. A. Gerutis iš Berno („Lietuva žlu
gimo pavojaus akivaizdoje“), dr. K. Če
ginskas iš Muencheno („Lietuvos laisvės 
kovos 1940-1980“) ir inž. V. Kamantas iš 
Čikagos („Dabartinė PLB veikta“). V. Ba
naitis iš Vokietijos turėjo .skaityti paskai
tą „40 metų Lietuvos okupacijos,“ bet eis
mo avarijoje buvo sužeistas ir negalėjo 
dalyvauti. Pusę jo paruoštos paskaitos 
perskaitė V. Natkevičius.

Jaunasis dr. Kęstutis Girnius savo fi
losofinėje paskaitoje („Pagrindinės da
barties moralės srovės") praturtino lietu
vių kalbą nauju žodžiu „pasekmizmas“, 
ir tikiuosi, kad jis išaiškins šio žodžio 
prasmę ir „E. L.“ Skaitytojams.

Kun. A. Savickas (Vokietija) kalbėjo 
.apie „Simbolius C. G. Jung gelmių psi
chologijoje“ o kun. prof. dr. P. Rabikaus
kas (Roma) apie „Konstantino Sirvydo 
asmenį ir reikšmę“ (Sirvydas, ne Sirvy
das).

„Kultūra, pažinimo stilius ir asmeny
bės vystymasis“ — buvo paskaita, kurioje 
prof. dr. V. J. Bieliauskas (JAV) nagri
nėjo kultūros ir civilizacijos sąvokas ir 
simbolius, kuriais tai yra išreiškiama, o 
taip pat lietuviškos emigracijos proble
mas ir lietuviškos kultūros vystymąsi 
įvairiuose kraštuose.

Kum. Augustinas Rubikas (Vokietija) 
skaitė paskaitą apie „Popiežiaus neklai- 
d imamą“. Paskaitą buvo perduota charak
teringu kun. Augustino 'stiliumi ir paly
dima jo šaltu jumorų kas labai patiko 
klausytojams. Pagalvojau: ką jis darytų, 
jei nebūtų vietos jam pasivaikščioti pa
skaitos metu. Po paskaitų 'būdavo įdomių 
paklausimų ir diskusijos, bet pakritikuoti 
vistiek galima. Per ilgai tai užsitęsdavo 
ir neužtekdavo laiko visiems klausimams.

Klausėjai (tie, 'kurie klausia — ar ir
gi naujas žodis?) turėtų trumpinti savo 
klausimus ir komentarus, nes kartais iš 
tų klausimų išeina kita paskaita ir, atro
do, vien tik dėt to, kad norima „pasiro
dyti." O moderatoriai neturėtų leisti 
tiems patiems asmenims po kelis kartus 
kalbėtis nepaliekant laiko „eiliniams“.

Atrodo, kad ateinančių metų studijų 
savaitėj gali įvykti pakeitimų. Ir kodėl ne! 
Jeigu tai nebūtų buvę praeityje, studijų 
savaitė nebūtų išsilaikiusi 27 metus.

Iki šiol studijų savaitės ruoša koncent- 
ruodavosi Vokietijoje, o atskiri kraštai

Su lietuviais 
pasaulyje
BUDINA PASAULIO SĄŽINĘ

Kun. A. Paikumo dėka tris dienas iš ei
lės Venezuelos dienraštis „Religion“ rašė 
apie Lietuvos okupaciją ir jos tragediją.

Pirmasis straipsnis buvo pavadintas 
„Lietuva — kraujuojanti tauta“, kitas — 
„'Antanas Terleckas — naujoji komuniz
mo auka“ ir trečias (birželio 15 d. ) — 
„šiandien 40 metų, kai Lietuva Okupuota 
Sonetų Sąjungos“.

ŠIAURINĖS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
BIULETENIO NR. 41

Šiaurinės Angliuos lietuvių biuletenis 
Nr. 41 (vasaros) išsispausdino naujieną — 
gabalėlį K. Barėno dar niekur nė iškarpo
mis nerpausdinto romano. Ištrauka pava
dinta „Su piūklu ir kirviu“.

Kazys Vilkonis jautriai aprašo savo pa
tirtuosius išgyvenimus apie šiaurės lietu
vius viengungius. Kaip visada, Biuletenis 
pilnas įvairiausių žinių. Įdomus ir P. Pil
kio laiškas apie Vidurio Europos federa- 
listuis ir kt.

M. DRUNGA Į „VIENYBĖS“ REDAKCIJĄ
Amerikos lietuvių visuomenininkas iir 

žurnalistas, baigęs aukštuosius mokslus, 
aktyviai dalyvavęs mėnraščio „Akiračių“ 
žurnale, kurį laiką redagavęs dabar jau 
nustojusį eiti „Keleivį“, „Vienybės“ 
(Brcoklyne) pranešimu, pakviestas dirbti 
jos redakciniame kolektyve.

atlikdavo tik technikinį darbą (patalpos, 
registracija, pinigai ir kt.). Kitų metų stu
dijų savaitė įvyks Prancūzijoje (gal Chan- 
teily, netoli Paryžiaus), ir Prancūzijos 
Lietuvių B-nei buvo pavesta pasirūpinti 
viskuo. Vadinas, ne vien duona ir druska, 
bet taipgi moderatoriais, paskaitininkais, 
svečiais ir kt.

Aš žinau, kad visi eisime į pagalbą 
mielam 'kun. Petrošiuj, Prancūzijos L. 
B-vės pirmininkui, ir jo valdybai. Iš tik
rųjų studijų savaitės įsigijo tokį svorį, 
•kad aš norėčiau pasiūlyti mūsų poetams 
ir kompozitoriams parašyti ir sukompo
nuoti „Studijų Savaitės himną“ (žodžiai 
Eglės Juodvalkės, muzika prof. Vytenio 
Vasyliūno).

Ką •studijų savaitė mums duoda? Tai 
priklauso nuo kiekvieno asmeniško pažiu
rto. Galiu perduoti tik savo nuomonę ir 
patyrimą. Džiaugiuosi, kad dalyvavau. 
Paskaita, diskusijos, koncertai — visikas 
įdomu ir praturtina gyvenimo turinį. 
Geros ir pigios atostogos. Ypač malonu 
buvo atnaujinti senas pažintis ir 'Užmegzti 
naujų. Išsiskyrėme su ašaromis.

Mes keli likome dar kelioms dienoms 
po studijų savaitės, visus kitus išlydėję. 
Su mielaisiais Terese ir Mykolu Lipšiais 
iš Hamburgo sekmadienį nuvažiavome į 
netoli esantį Koessen aplankyti priete- 
liaus dr. Broniaus Medzikausko, bet jis 
buvo išvažiavęs į Lenkiją „revoliucijos 
kelti“ (ne, susitikti su seserimi). Jo žmo
nelė mus 'gerai pavaišino ir aprodė tą la
bai lietuvišką viešbutėlį.

Bevažinėdamas po aerodromus, įsitiki
nau, kad anglų kalba visur vyrauja ir 
angliškas svaras yra toks pat geras, kaip 
ir vOkiška markė (su doleriais nesirodyk).

Iki pasimatymo Prancūzijoje.
M. Bajorinas

R. ŽĖKAITĖ — REDAKTORIAUS 
PADĖJĖJA

„Toronto Star“ priedo „Starweek“ sa
vaitraščio redaktoriaus padėjėja yra Rita 
Žėkaitė (Zekas).

Ji gimė Vokietijoje, mokslus ėjo Kana
doje ir kalba lietuviškai.

„GALERIJA“ TĘSIA DARBĄ
Čikagos centre (įste'igt'jje „Galerijoje“, 

apie kurią jau buvo rašyta „Europos Lie
tuvyje“, surengta net trečia paroda. Šįkart 
buvo išstatyti 11 grafikų dambai: R. 
Gilbavičiauis, E. Juchnevičiaus, N. Kali
nausko, A. Každailio, V. Lagausko, Ž. Mik
šio, Morkūno, P. Gailiaus, P. Repšio, B. 
Stančikoiitėis ir A. Steponavičiaus.

Paroda susilaukė daug lankytojų, ir 
daug darbų parduota.

„GINTARAS“ ŠOKA PUIKIAI
Prancūzijoje Toronto tautinių šokių an

samblis „Gintaras“ sėkmingai šoko folk
loriniame festivalyje ir už tautinius šo
kius pateko į antrą vietą, o už draugišku
mą gavo specialų žymenį.

JUDRUS TORONTO PENSININKŲ 
KLUBAS

Pati labiausiai išryškėjusi pensininkų 
organizacija eąs Toronto lietuvių pensi
ninkų klubas. Įsisteigęs 1973 m., dabar j’is 
turįs 300 narių, ir jų skaičius kasmet di
dėja.

Klubas Toronto lietuvių namų patalpo
je įsirengė puikų, išpuoštą žymių tautos 
veikėjų paveikslais ir patogų kambarį. 
Klubo nariai renkasi dukart į savaitę ir 
čia kultūringai praleidžia laiką prie šach
matų ir kitų žaidimų. Klubas reiškiasi ir 
kultūrinėje veikloje — ruošia iškilmes, 
minėjimus, vaišes, rodo filmus ir kt.

15 METŲ NUO A. KAULĖNO MIRTIES
Jau praėjo 15 metų, kai mirė tavęs 

„Britanijos Lietuvio“ (1947-1949) redak
torius Algirdas Kaulėnas.

A. Kaulėnas, kaip rašo „Laisvoji Lietu
va“, buvo kultūrininkas, žurnalistas, pui
kus kalbėtojas, dailininkas ir rašytojas.

Išvykęs iš Londono į Ameriką, jis kurį 
laiką redagavo „Laisvąją Lietuvą“.

MILLVVAUKĖS LIETUVIŲ VEIKLA
Millwaulkes (JAV) LB baisiojo birželio 

įvykių neminėjo, bet pasistengė išgarsin
ti juos amerikiečių spaudoje.

Ir pavyko. „Milhvauke Journal“ dien
raščio birželio 15 d. numeryje buvo iš
spausdintas ilgas ir išsamus Bendruome
nės skyriaus vicciplrm. V. Janušonio 
straipsnis '„Lietuvos baisūs .atsiminimai 
lieka gyvi“.

Birželio 24 d. CBS televizijos tinklas 
rodė Amerikoje antru kartu Simo Kudir
kos šuolio į laisvę filmą. Pasinaudodama 
ta proga, iMillwakes lietuvių aktyvistų 
grupė išsiuntinėjo amerikiečių spaudai, 
radijui ir televizijai informacinį leidinį 
apie praleistus ir nutylėtus faktus Simo 
Kudirkos filme, kaip JAV žurnalistų, se
natorių pastangas iškelti dabartinę sun
kią padėtį A. Sacharovo, 'S. Kovalevo, B. 
Gajausko ir B. Pašilėenės, kurie buvo pri
sidėję vienokiu ar kitokiu būdu prie Ku
dirkos bylos.

Gyvenimas yna sunkus tiems, kurie da
ro sunkų gyvenimą kitiems.

Vienas politikas pasakė, kad didžiausias 
melas išreiškiamas tylėjimu.

Žemaičio atsiminimai
Mokausi rašyti. Pas senuosius Jurkus 

•gyvulių ganyti man nebeteko, nes dabar 
•buvau reikalingas svainiui Čia žiemės 
buvo kelis kartus daugiau negu Užkapy, 
o, be to, ir lažą dvarui reikėjo atlikti, o 
darbininkų tebuvo tik du: pats svainis ir 
mano sesuo. Dar ir mažas vaikas. Tad, 
kiek pabuvęs pas svainio tėvus, vėl grįžau 
pas seserį. Čia ėmiausi vykdyti Zosikės ir 
senojo Jurkaus patarimą mokytis rašyti. 
Tas dambas iš kanto pasirodė nelengvas. 
Užsimojęs pasijutau neturįs laiko. Neturė
jau rašymo priemonių: pieštuko, rašalo, 
sąsiuvinio nei paprasto popieriaus. O mo
kytojas — tylus ir nebylus elementorius 
su rašytinėmis raidėmis greta spausdintų
jų, rodos, P. Višinskio slapta į Lietuvą 
įgabentas ir dabar slaptai laikomas stogo 
šiauduose.

PiV-ntaJrta pradėjau apsirūpinti Laša
mo priemonėmis. Rašomajai plunksnai pa
sidaryti teko apiplėšti žąsino sparną, ma
šalui pasigaminti panaudojau sesers ,4a- 
zulrką“. Sąsiuviniams surinkau iš visų 
maldaknygių paveikslėlius, kurių nugarė
lėse nebuvo maldelių. Taip pat naudojau 
vyniojamąjį popierių, jei teks kada man 
į rankas patekdavo. Visa ko man trūko, 
visko stigo. Bet buvau sklidinas liepsno
jančio troškimo mdkytiis ir nepalaužiamo 
noro išmokti rašyti.

Mano mokykla buvo ten, kur galėjau 
atsisėdęs, o dažnai ir atsiklaupęs, net ir 
atsigulęs, rašyti. Jaunasis Siruis, mūsų Už- 
kapio sodybos kaimynas, tavo sakęs, kad 
jis baigęs Telšių miesto mokyklos ketu
rias Mases. Žinoma, apie tas Mases tada

Domas Burneikis

neturėjau mažiausio supratimo. Bet, pasi
gavęs tos minties, norėjau turėti tiek pat 
Masių ir savo „mokykloje“. Savo mokyk
lą suskirsčiau į Mases pagal tai, kur daž
niau ir ramiau galėjau mokytis. Pirmoji 
Masė buvo vakarais prie ugniakurio, nes 
prie stalo, kur degė lempa, man nebuvo 
leista terliotis. Pasistatęs mažą kėdutę 
ties krosnies anga, iš 'kurios ateina šiek 
tiek šviesos, atsiMaupiu ir rašau, rašau. 
Ir berašydamas pamirštu laiku papildyti 
žalių alksnių 'kuru krosnį . Vėlinu įkišti 
alksniai cypia, šnypščia, bet nedega, ir 
pagaliau visai užtemsta mano darbui rei
kalinga šviesa, o taip pat ir vakarienei 
verdamoji konkolynė nustoja virus.

Tada ateina Jurkus (svainis) su pūrais 
velnių ir, kol ugnį atgaivina, bara ir kei
kia mane, kad savo terlionėmis 'tik jį nuo 
darbo atitraukiąs. Tada aš, pasitraukęs su 
visa savo Mase toliau į kampą, stoviui :ir 
tyliu. O barė daugiausia dėl to, kad neti
kėjo, jog iaiš rimtai mokausi ir jau moku 
šį tą parašyti. O kad svainis ir sesuo ne
tikėjo, jog aš galiu be mokytojo išmok
ti rašyti, paaiškėjo daug vėliau, kai vieną 
rytą Jurkus, prieš išvažiuodamas į Tel
šius, liepė man parašyti ką nors popie
riaus 'gabalėlyje. Ką aš tada parašiau, da
bar nebepamenu. Tą popierėlį įsidėjo į ki
šenę ir išvažiavo i turgų.

— Veronėle, Bulauskis sakė, kad Dome 
•gerai rašo, — kalbėjo jis, grįžęs iš Telšių.

Bulauiskį laikė mokytu žmogumi, kaip 
ėjusį klases. Kokias Mases ir kaip j.is tas 
klases ėjo, man nerūpėjo, bet tokio žmo
gaus pripažinimas, kad moku ,gerai“ ra

šyti, man buvo didelis paskatas toliau ir 
dar uoliau mokytis, nes pradėjau savimi 
ir savo tikslu pasitikėti.

Taigi, pirmoji „klasė“ buvo :ir pati blo
giausioj! klasė. Antroji klasė tavo už 
tvartų, kur sukrautos lentos ir rąstai ir 
vėjas neužpūtė ir negairino. Čia, metęs 
virbus kapoti, rašydavau tol, kol nuo šal
čio imdavo pirštai stingti. Šitoje Masėje 
naudojausi jau modernia rašymo priemo
ne — staliaus pieštuku, kurį buvau įgavęs 
iš brolio Kazio. Avių tvarte įsitaisiau tre
čiąją klasę. Atnešęs avims šieno ar van
dens, o kartais tik ta dangstė, guluos sta
čiai ant mėšlų kniūpsčias ties mažyčiu 
langeliu, pro kurį įeidavo tiek šviesos, 
kad įgalėjau matyti, ką parašiau. Toks ma
no mokymasis nepaprastai patiko mažie
siems ėriukams. Jau tik įėjus į jų tvartą, 
jie sustoja į eilę kur prie sienos ir laukia, 
kada atsigulsiu. Vos spėju atsigulti, pa
sitiesti savo „sąsiuvinius“ ant „stalo“ ir 
užsitraukti ant galvos sermėgą, jie ir pra
deda man ant nugaros savo giminės šo
kius. Ketvirtoji klasė atsirado savaime, 
kai rudenį pradėjau ganyti gyvulius. Tai 
buvo pati įdomiausia ir laisviausia mano 
klasė. Čia manęs niekas nevaržė, ir turė
jau visas dienas savo rašto darbams.

O mielieji mano trečiosios klasės drau
gai jr čia manęs nepamiršo, nors jau buvo 
išaugę į 'avinius ir avis. Vos tik atsigulęs 
pasidedu savo sąsiuvinį — paprastą epu- 
šinę lentelę ir pradedu rašyti, tuojau pri
sistato mano draugai ir ima kadrylių šok
ti man ant nugaros. Čia susipažinau ir su
artėjau su kaimyno bajoro Sosnauskio 
piemeniu Igne Urvakiu, kuris pasidarė 
mano rusų kalbos „cenzuotu“ mokytoju, 
nes tavo lankęs, o gal ir baigęs rusišką 
pradžios mokyklą. Jo tėvas buvo Krapštų 
dvaro šimtadieniu kumečiu ir gyveno se

name sename kumetyne prie Telšių-Žarė- 
nų kelio. Tas kumetynas vadinosi „Lenty- 
ne“, nes to pavargusio trobesio stogas bu
vo lentomis dengtas.

Igne jau tą pačią pirmąją dieną supa
žindino mane su rusiška abėcėle, pasinau
dodamas degtukų dėžute „Vulkan“, kurios 
viršeliuose tavo beveik visos abėcėlės rai
dės, o kurių trūko, Igne įrašė į mano epu- 
šinę lentelę, kurią, kaip jau minėta, nau
dojau kaip sąsiuvinį visokiems savo užra
šams. Gal po savaitės Igne atnešė rusišką 
seną jau be viršelių 'knygą. Tai buvo 
„Kraitlkij kurs akušerija“. Pasižiūrėjęs į 
kelis .piešinius, norėjau tos knygos atsisa
kyti, 'bet Igne sušuko:

— Durak! Jei tau abrozdėliai nepatinka, 
neveizėk į amus, bet Skaityk ir išmoksi 
ruišiką skaityti. Tik nerodyk namiškiams 
— sudegins, kaip įmano motina kad sude
gino visas mano mokyklines knygas. Bene 
anei kon išmano. Bet tik maskoliška, ir 
degina, — kalbėjo Igne, knygą įbrukdamas 
man į rankas.

Ir pradėjau iš to pradžios mokslo „va
dovėlio“ skaitymus rusų kalba. Beskaity
damas, Ignės padedamas pradėjau 'grei
tai susigaudyti rusų kalboje. Kai kartą 
kažkoks Vilniaus žydas, vaikščiojęs po 
Krapštų dvaro laukus, atėjęs pas mane į 
pajudriius, ėmė kalbėti rusiškai, aš pasi
jutau galįs ne tik suprasti, ką sako, bet ir 
atsakyti j-am. Po to atsitikimo dar labiau 
užguliau savo vadovėlį.

Per diu rudlenius išmokau gerai rusiš
kai skaityti ir pusėtinai kalbėti, visus ke
turis 'Skaičiavimus ir dar kai ką, ką Ignė 
galėjo man duoti.

Atsisveikindamas Igne davė man du 
numerius rusų žurnalo „Ruiskaja Derev- 
nia“ ir pasisakė bandos daugiau nebega

nysiąs, o stosiąs pas ūkininką už pusvaikį 
(pusbernį).

Pasilikau be šviesesnio draugo. Paslė
pęs stogo šiauduose „Kratkjj kurs akušeri
ja“, su nauju užsidegimu kibau skaityti 
gautuosius žurnalus. Straipsnelį apie pie
vų pagerinimą pelenais buvau išmokęs net 
atmintinai.

Naudodamasis tame straipsnely iškelto
mis mintimis, durpių pelenais buvau page
rinęs svainio pievos gerą plotelį. Pradžioj 
svainis mano tą darbą niekino, sakyda
mas, kad iš to nieko gero nebus, bet kai 
pavasarį pamatė gražiai sužaliavusį tą 
pievos plate'lį, nustebo ir net pagyrė mano 
išmonę.

Taip ir baigiau keturias „klases".
Žulpos pamoka- Kartą svainis pasiuntė 

mane į dvarą šieno piauti. Atėjęs prisista
čiau darbininkų vadovui arba gaispado- 
rjui.

— Vaiką atsiuntė šieno piauti, — tarė 
j:|s, rodos, pats sau, išmatavęs maine aki
mis nuo galvos iM kojų.

Maniau, kad pavarys namo, bet ne.
— Žulpa, imk tą plovėją, ir eikit pasod- 

nio baigti piauti, — paliepė mažo ūgio se
nukui pakirptais baltais ūsais.

— „Nebijok, kiek tas senis paplaus, tiek 
ir aš galėsiu paplauti“, — pasipučiau min
tyse.

Einame į pasodnį neskubėdami. Taip 
pat neskubėjome ir pradėti pjauti. „Gerai, 
kad su tokiu seniu“, galvoju kirsdamas 
pirmuosius kirčius. Aš imu lipti senukui 
ant kuinų.

— Tu, vaikeli, taip smarkiai neužsi- 
grobk, ligi vakaro dar daug čėso!—įspėja 
Žulpa, dalgį pustydamas.

„Pabūgo senis“, vėl pagalvojau.

(Bus daugiau)
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VADAS KALPOKAS
IŠ PARTIZANINIO JUDĖJIMO LIETUVOJE

(Aimiiko, „Aušra“, Nr. 19 (59)
1944 m. vokiečiams iš L'etuvos pasi

traukus, Lietuvą vėl okupavo rusų kariuo
menė. Greit po okupacijos 'bolševikai ap- 
įskrdčių centruose įsiteigė karinius komi
sariatus. Po dviejų savaičių kariniai ko
misariatai paskelbė vyrų mobilizaciją j 
rusų kariuomenę nuo 18 iki 55 m. am
žiaus. Raudoni mobilizaciniai lapeliai ru
sų ir lietuvių kalbomis buvo iškabinėti 
visur. Tad ir mūsų apskrities vyrai (tada 
gyvenau Rokiškio apskr.), taurių amžius 
tinka, visi turi prisistatyti1 į karinį komi
sariatą. Nuvykau ten ir aš, nes tikrai ži
nojau, jog dėl tam tikrų priežasčių ma
nęs į kariuomenę neims. Kaip gražu, kad 
iš 12 Rokiškio valsčių su maždaug 40000 
gyventojų atvykome tik 7 vynai. Ir iš šio 
skaičiaus nė vienas netikome į kariuome
nę. Po komisijos gavę dokumentus, va
žiavome namo su džiaugsmu. Matėme, kad 
lietuviai neskuba klausyti naujų atėjūnų. 
Keista, kad į kariuomenę nestojo net vie
tiniai rusa.i, kurių mūsų kraište buvo iš
tisi kaimai.

Maždaug po mėnesio vėl buvo kartoja
mas vyrų šaukimas. Bet ši kartą valsčiaus 
valdžios atstovai, apylinkių pirmininkai 
ir sekretoriai, milicijos darbuotojai ir tar
nautojai iš 'apskrities centro vaikščiojo 
po kaimus ir miestelius, nešiodami mobi
lizacijos Šaukimus. Bet ir tai jiems nesi
sekė. Apie mobilizaciją daug ką perspė
jo kai kurde milicijos darbuotojai. Todėl 
vynai, pamatę 'ateinančius pareigūnus, 
tuojiaus pasislėpdavo, šaukimus pareigū
nai nešiojo apie dvi savaites, bet juos 
mažai kam įteikė. Šaukimus reikėjo grą
žinti i valsčius. Panašiai dėjosi visoje 
Lietuvoje. Respublikos karinis komisaras 
informavo Lietuvos Komunistų partiją ir 
vyriausybę apie esamą padėtį. Lietuvos 
bolševikinė valdžia bijojo 'apie tai praneš
ti Maskvai. Tų metų spalio mėin. įvykęs 
Komunistų partijos CK -plenumas priėmė 
nutarimą organizuoti šaukiamojo amžiaus 
vyrų gaudynes. 1944 m. lapkričio mėn. iš 
apskričių centrų, valsčių tarnautojų ir 
kareivių buvo sudarytos ginkluotų akty
vistų -grupės vyrų gaudynėms. Po kaimus 
ir miestelius naišė ginkluoti 'bolševikai 
ieSkodami vyrų. Sugauta labai nedaug. 
Mat prieš gaudynes vėl buvo ž:nia apie 
gresiantį pavojų. Gaudynės vyko nakčia. 
Kai kur gaudytojus vyrai pasitiko šau
tuvų uignitai. Drąsus vynas Petras Garš- 
ka iš Sodelių km., Juodupės valse., pama
tęs besiartinančius gaudytojus prie sody
bos, atidengė -ugnį iš kariško šautuvo. 
Nuo jo. taiklios šaulio mankos krito trys 
'bolševikai. Tik gaila, kad po nelygios ko
vos žuvo ir pats 'Garška. Gaudynės tru
ko ilgai — beveik kas savaitė, kol pasi
baigė karas. Per gaudynių susišaudymus 
žuvo Kamajų valse, partorgas 'Baronas ir 
to pat valse, saugumo viršininkas Bu'šu- 
jevas 'bei draudimo agentas B-altrūnas.

Šaukiamojo amžiaus vyrai, matydami 
pavojų, kad gaudynės nesiliauja, nutarė 
paimti ginklus ir stoti kovon su bolševi
kais dėl Lietuvos laisvės atkūrimo. Gink
lų būta nemažai. Jų turėjo šauliai, tarna
vę Plechavičiaus kariuomenėj ir Lietuvos 
savisaugos daliniuose. Miškuose vyrai iš 
pradžių planavo kaip ir ką daryti. Nebu
vo vadų, nebuvo ryšių su kita-'s Lietuvos 
valsčiais ir apskritimis.

Laimė nusišypsojo nelauktai. Buvo su
žinota, kad Panemunio valsčiuje yra pa

silikęs buvęs Lietuvos karininkas Kalpo
kas. Jis jau buvo subūręs trijų valsčių 
vyrus. Į Kalpoko armiją jau buvo stoję 
Panemunio, Pandėlio ir Skapiškio vals
čių vyrai. Pas vadą nuvyko Juodupės, 
Rclkdškio ir Obelių valsčių atstovai, pra
šydami priimti -ir juos bendrai kovai su 
bolševikais. Jis sutiko. Davė nurodymus, 
ką reikės daryti, kaip kovoti, kaip atei
tyje palaikyti ryšius. Tada mūsų atstovai 
grįžo į savo būrius, padarė susirinkimą ir 
labai džiaugėsi, kad turės tokį puikų va
dą ir bus nevieniši.

Pagal vado nurodymus buvo išrinkti 
valsčių koviniai vadai. Juodupės valse, 
partizanų vadu buvo išrinktas stud. med. 
Mulokas iš Vištagerklio vienk, (žuvęs ko
voje). Rok'iskio valse, p. vadu buvo iš
rinktas Juozas Gasiūnas iš Palukšnių 
(km. (žuvęs k.). Obelių valse, p. vadu bu
vo išrinktas Povilas Streikus, vėliau bol
ševikų sugautas ir nuteistas mirti.

Lietuvos partizanus labai rėmė ūkinin
kai: šelpė maistu, avalyne, drabužiais. 
Daug kaimo gyventojų sekdavo kariuome
nės judėjimą, vietinės valdžios veiksmus, 
nuotaikas ir tuojau pranėšdavo partiza
nams. Atėjus žiemai, daug ūkininkų par
tizanus laikė savo namuose, juos maitino 
ir saugojo.

Šiaurės Lietuvos partizanų vadas Kal
pokas greit susisiekė su daugelio Lietu
vos apskričių partizanais. Centrinis parti
zanų štabas buvo įsteigtas Biržų girioje. 
Iš šio (štabo 'buvo vadovaujama Rok'škio 
Kupiškio, Joniškio, Panevėžio, Anykščių 
ir Zarasų apskritims. Centrinio štabo vir
šininku buvo paskirtas Kalpokas. Dėl jo 
sumanumo tose apskrityse bolševikų val
džia buvo tik oficialiai, o faktdnai viešpa
tavo partizanai.

I partizanų gretas susibūrė labai daug 
vyrų. Juos išmaitinti buvo .sunku. Vadas 
įsakė partizanams maisto neimti iš gy

ventojų, o iš tarybinių ūkių. Mat buvu
siuose dvaruose bolševikai. įsteigė tarybi
nius ūkius.

1944 m. bolševikai žemdirbiams uždėjo 
duokles, kurias jie kartais turėjo vežti 
net organizuotai i apskričių centrus gur
guolėmis. Vadas davė nurodymą paimti 
šiuos produktus partizanų maitinimo fon
dui. Ginkluoti vyrai pastodavo miškuose 
tas gurguoles ir parimdavo sau vežamus 
produktus, žemdirbiams išduodami pažy
mas, kad bolševikai iš žemdirbių nerei
kalautų daugiau duoklės.

Žemdirbiams buvo uždėtos ir pieno 
duoklės. Pienmių vedėjams buvo įsakyta 
sviestą nevežti į apskričių centrus — jį 
paimdavo partizanai. Nepaklusnūs vedė
jai buvo baudžiami.

Kiekvienoje kovoje didelę rolę vaidina 
spaudia. Vado Kalpoko sumanymui buvo 
leidžiamas laikraštis ,,I Laisvę!“. Laikraš
tį leisti reikėjo popieriaus, rašomų maši
nėlių ir kt Buvo duotas nurodymas ryši
ninkams, kokiu nors būdu iš įstaigų išgau
ti rašomų mašinėlių ir kitų reikmenų. La
bai daug pasidarbavo pil. M. iš Antaliep
tės. Jis -dienos metu nuvažiuodavęs į bet 
kurį valsčių ir paimdavęs .rašomąją maši
nėlę. Tada valsčių tarnautojai laibai ger
davo, todėl M. kaip tik tuo ir pasinau
dodavo. ..

Įvairios partizanų operacijos 'buvo at
liekamos daugiausia naktimis. Tokie žy
giai, ypač žiemą, labai vargino vyrus. Už
tat buvo duotas nurodymas iš tarybinių 
ūkių paimti arklius ir naudoti savo reika
lams.

Kalpokas į vadų susirinkimus keliau
davo vienas ir be jokio ginklo. Tik persi
rengdavo įvairiai: (kunigu, rusų karinin
ku, moterimi ar elgeta. Vienos kelionės 
metu rusų kareiviai jį sulaikė. Atvežę į 
Biržų įgulą, pavedė vienam sargybiniui 
jį saugoti. Sargybinis, išvargęs ir sušalęs 
atsisėdęs prie šiltos krosnies, užmigo. Ta
da Kalpokas, ištraukęs iš rašomojo stalo 
Stalčių, smogė sargybiniui į galvą . Kai 
tas apsvaigo. Kalpokas, persirengęs sar
gybinio rūbais, pasiėmė jo šautuvą ir, 
niekieno netrukdomas, išėjo.

Už Kalpoko galvą bolševikai buvo pa
skyrę didelę sumą pinigų. Kai rušų ka
reiviai jį buvo sugavę, tai net nepagalvo
jo, kad čia tokia svarbi asmenybė.

Išvien su partizanais kovojo ir kaimų 
gyventojai.. Kaimuose buvo labai daug 
ryšininkų. Jūžintų valsčiuje buvo nusta
tytas toks slaptažodis: jei kaimuose siau
tėja bolševikai, tai kaimo 'gyventojai ant 
savo tvorų džiauna puodynes. Kai ramu, 
nėra bolševikų, tada 'ant tvorų nėra ir 
puodynių. Partizanai iš miško per žiūro
nus pasižiūrėję, mato, kas darosi kaimuo
se.

Juodupės valsč. Apūniškio miške apsi
stojo daug partizanų. Kai į Juodlupę atva
žiuodavo kareiviai, ryšininkas pranešda
vo kalviams, gyvenusiems netoli miško. 
Tie daužydavo į priekalus su kūjais ir 
smarkiai dūmydavo i'š kalvės dūmtraukių.

1944-45 m., dar nesibaigus karui, kari
niais sunkvežimiais iš Latvijos į Rokiškio 
geležinkelio Stotį per Aleknų, Suvainiškio 
miškus buvo vežami žemės ūkio produktai 
rusų kariuomenei. Tada Kalpokas davė 
nurodymą apšaudyti rusų mašinas ir pa
imti produktus.

Pokario metais atsirado išdavikų, sto
jusių tarnauti bolševikams. Tada vado įsa
kymu jie būdavo įspėjami nutraukti gėdin
gą išdavystę. Daugelis pakluso. Kai kurie 
net tapo gerais partizanų pagalbininkais.

Partizanai labai mylėjo savo vadą. Jie 
visi įsisąmonino jo šūkį: ,,Tėvynė arba 
mirtis!“

Po daugelio raginimų ir gaudynių viš- 
vien niekas į rusų kariuomenę nėjo. Ta
da valdžia buvo priversta pranešti apie 
tai Maskvai. Stalinas, gavęs tokį nemalo
nų pranėšimą, tuojau įsakė kariuomenės 
daliniams suruošti baudžiamąją ekspedi
ciją į Lietuvos miškus. 1945 m. vasario 
mėn. po Lietuvos miškus pasipylė dideli 
rusų kariuomenės daliniai. Jie „šukavo“ 
miškus. Partizanai Stojo į nelygią, bet 
garbingą kovą. Daug žuvo, bet nė vienas 
gyvas rusams nepasidavė. Kiekvienas va
dovavosi: šūkiu: „Tėvynė arba mirtis!“

Po tos kariuomenės operacijos partiza
nų liko dar daug. Liko gyvas 'ir Kalpokas. 
Kai bolševikų kariuomenės daliniai iš 
miškų pasitraukė, vadas, susisiekęs su 
valsčių partizanų vadais, davė nurodymą 
žiemą partizanams apsigyventi pas gyven
tojus kaime nedidelėmis grupėmis po 3-4 
žmones. Gyventojai mielai juos priėmė, 
maitino ir globojo iki pavasario. Atėjus 
pavasariui, partizanai vėl išėjo į miškus 
ir tęsė kovą.

(Bus daugiau)

CIVILIZUOTAS ŽMOGĖDRA
Žmogėdroms pagavus misionierių ir 

įmetus jį puodan virti, pasirodė jų vadas 
ir ėmė su misionierium 'kalbėti puikiai 
angliškai. Vadas paaiškino kalbos išmo
kęs, lankydamas Harvardo universitetą.

— Esate Harvardo žmogus, — tarė mi
sionierius, — ir vis dar žmogėdra?

— Taip, — atsakė vadas, — 'bet aš da
bar naudoju peilį ir šakutę. (Dr.)

■ - - !-■ J. ""'mi*" m "**»

LIETUVOJE
LIETINGAS RUGPIŪČIO MĖNUO 

LIETUVOJE
Ruigpšūčio mėnesį „Tiesos“ skaitytojai 

parašė 1.425 laiškus redakcijai. Tie laiškai 
daugiausia buvo apie laukų darbus, o iš 
jų matyti, kad Lietuvoje žmonės labai 
sunkiai dirbo.

Rašoma:
„Na, ir rugpiūtis. Tokio lietingo, kaip 

šios vasaras mėnesio, tur būt, neprisimena 
ir patys vyriausi žmonės. Jeigu kurią nak
tį ar rytą nelijo, tai per dieną, vos siekda
mi medžių viršūnių, vis slinko ir slinko 
drėgni debesys. Vakare, žiūrėk, ir vėl lie
taus kaip iš kibiro.

Ką ir bekalbėti apie Žemaitiją, Suvalki
jos laukius, kai jau smėlėta Dzūkijos že
mė nesuspėja sugerti drėgmės. Iškasi ten 
bulvę — permirkusi, išrauni morką — 
prigėrusi. Svogūnų lysvės jau senokai! tuš
čios. Šeimininkės nurovė juos dar neuž
augusius, matydamos, kad dar vienos lie
tingos dienas neišlaikys — nieko gero iš 
jų nebus.

Nelengvas, labai nelengvas šiemet dar
bymetis. Tik tą, ką nuplauni, — tai ir tu
ri. Šlapi grūdai iš laukų vežami tiesiai į 
džiovyklas. Iš tų grūdų dar bus duonos. 
Su šienu ir atolu visiko atsitiko. Drėgnas, 
atvežtais iš laukų, daržinėse jis pasidairė 
teks karštas, kad vos basom gali pastovė
ti. Vertė jį žmonės iš daržinių, 'kol nelyja, 
į lauką ir, lietaus debesiui artėjant, vėl 
krovė atgal. Orai sutrikdė kolūkiečių dar
bą, kad jis pasidairė keleriopai sunkesnis. 
Visuir pastangų įdėta daugiau, o rezulta
tas ne visur geresnis, negu kitais metais.“

NUMATOMI BLOGI DARŽOVIŲ IR 
VAISIŲ DERLIAI

Palsilkalibėjime su „Valstiečių laikraš
čio“ bendradarbiu derliaus nuėmimą or
ganizuojąs ministeri'3 L. Kareckas sakė, 
kad dėl 'blogo oro daržovių ir vaisių der
lius šiais metais yra menkesnis. Tikimasi 
supirkti nemaža bulvių, ir už jas bus mo
komos didesnės kainos negu ankstesniais 
metais.

Mirti storis sakė:
„Pagrindinėmis daržovėmis — kopūs

tais, burokėliais ir morkomis — šiemet

Skaitytoju (kuokai
DĖL LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
„Europos Lietuvio“ Nr. 34 skaitytojų 

laiškų skiltyje M. Bajorūnas klausia, kaip 
ten yra su Liet. Bendruomene Didžiojoje 
Britanijoje, nes „Europos Lietuvis“ Nr. 32 
■ir Nr. 33 pateikia viena kitai priešingą in
formaciją.

Bajorino ir kitų „Europos Lietuvio“ 
skaitytojų žiniai norėčiau paaiškinti, ko
kia iš tikrųjų dalbar yra padėtis.

„Europos Lietuvio“ Nr 32 (rugpiūčio 25 
d.) buvo išspausdintas visas tekstas 'Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
nutarimo, kuris skamba taip:

„Nuo 1980 m. liepos 1d. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga formaliai atsto
vauja Didžiosios Britanijos lietuviams Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės šeimoje“.

šis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos nutarimas buvo raštu atsiųstas 
DBLS-gOs Valdybai ir žodžiu patvirtintas 
PLB pirmininko pranešime, padarytame 
parapijos svetainėje Londono lietuvių vi
suomenei, šių metų rugpjūčio 17 d. Tai 
reiškia, kad nuo 1980 m. liepos 1 d. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė pripažįsta, 
jog tik Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga 'atstovauja Didžiosios Britanijos lie
tuviams ir tik su Sąjungos Valdyba bus 
palaikomas ryšys ir su Sąjungos Valdyba 
bus susirašinėjamą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, 
kuri buvo įsteigta 1947 metais, yra nepar
tinė ir nesrovinė organizacija, 'apimanti 
visus Didžiojoje Britanijoje gyvenančius 
lietuvius. Todėl kiekvienas šiame krašte 
gyvenantis lietuvis, lietuviški klubai, 
draugijos 'bei organizacijos ir visi, kam 
'rūpi lietuviški reikalai ir lietuvybės išlai
kymas, dirba ir veikia Sąjungos ribose 
arba palaiko glaudžius ryšius su Sąjungos 
Centro Valdyba ‘ir su DBLS-gos skyriais 
įvairiose lietuviškose kolonijose.

Šia proga aš norėčiau atkreipti 'dėmesį 
į 'tai, ikad vos keli žmonės, prisidengę 
garbingu D. Britanijos Bendruomenės 
vardu, bando kažkam įrodyti, jog tokia 
Bendruomenė Anglijoje dar egzistuoja.

Tai neatitinka tiesos, nes tik Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga atstovauja 
DB lietuviams Pasaulio lietuvių šeimoje. 
Didžiosios Britanijos lietuviai savo susior- 
ganizavimu, savo sugyvenimu ir savo fi
nansiniu susitvarkymu yra pavyzdys viso 
pasaulio lietuvių bendruomenėms, ir todėl 
neleistinas dalykas, kai tie keli žmonės 
bando sudaryti įspūdį, kad jie dar kažkam 
atstovauja, ir užsienyje gyvenantieji lie
tuviai kartais mano, kad mes čia esame 
■susiskirstę ir nesugyvename.

Tid keli žmonės, taip iš geros ar blogos 
valios elgdamiesi, žemina visų Didžiojoje 
Britanijoje gyvenančių lietuvių vardą ir 

tiurėjcr.e padengti nekaip užderėjusių 
agurkų, pamidorų, svogūnų, kai kurių ki
tų daržovių .trūkumą. Kadangi sodai-.kai 
kurie tušti, labai svarbu supirkti obuolius 
ten, kur jų yra.“

Taip pat bus perkami obuoliai iš priva
čių scdiinVJkų. Už nerūšinių obuolių kg 
bus mokoma 20 kapeikų, o už rūšinius 
daugiau.

DOVANA — 4 MILIJONAI (KIAUŠINIŲ
Mosėdžiu vištidės darbininkai, kaip ra

žo „Valstiečių laikraštis“, sutiks 26-ąj į 
Sov. Sąjungos komunistų partijos suva
žiavimą „gražiomis darbo dovanomis“. Jos 
darbininkai per šiuos metus surinko be
velk 4 milijonus kiaušinių.

GAISRAI NAIKINA PAŠARUS
Šįmet jau buivo kilę trys gaisrai, sunai

kinę 354 tonas šieno, pastatus ir įrengi
mus, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“.’

'Skuodo rajono Vindeikių ūkyje daržinė 
supleškėjo su 300 tonų pašarų, o Ignafdno 
rajono (Dūkšto eksperimentiniame ūkyje 
— 49 tonos .

Priežastys — nepasirūpinimas patalpų 
apsauga.

DŽIAZO PASISEKIMAS LIEPOJOJE
Liepojoje (Latvija) suruoštame tradici

niame estradinės muzikos festivalyje P. 
Naručio vadovaujamas Klaipėdos konser
vatorijos džiazo orkestrais laimėjo 7 pri
zus. 'Pagrindinis prizas „Didiys’B Liepojos 
gintaras“ gautas už ,,'bigband“.

K. Lukšio vadovaujamas Kauno profsą
jungų kultūros rūmų instrumentalinis 
trio su merginų vokaliniu duetu laimėjo 
pirmą vietą.

H. RADAUSKO POEZIJOS RINKTINĖ
Amerikoje mirusio poeto Henriko Ra

dausko kūrybos rinktinė buvo išleista Vil
niuje.

Knyga turi 350 puslapių ir išleista 7 
tūlkst. egzempliorių.

„ŽALGIRIS“ Į ITALIJĄ
. Lietuvos krepšinio komanda „Žalgiris'“, 
Sov. Sąjungos krepšinio turnyre laimėjęs 
sidabro medalį, žais Italijoje.

Iš „šluotos“ humoro
Ant visų girdomų veršelių tėra vienas 
čiulptukas. (Iš zootechniko pranešimo) 

kenkia bendram, sklandžiam ir nuošir
džiam lietuvių sugyvenimui.

Z. Juras

DĖL HERMANO (ATSAKYMO
A. PALAVINSKUI

Rašydamas „E. L.“ Nr. 30 išpausdintąjį 
savo laišką, A. Hermanas, tur būt, buvo 
be galo įsikarščiavęs. Be to, jis nukryps
ta nuo 'temos.

Pateiksiu skaitytojui keletą jo sakinių. 
Pirmiausia jis šitaip pacituoja A. Pala- 
vinsko priekaištus:

„Šiame laiške Palavinskas, daug su žo
džiais nesiskaitydamas („bus galima 
tvirtinti, kad lietuvių literatūra pakliuvo 
į kurpių rankas“), primeta „Annaberigo 
lapeliui“ daugybę kalbos, logikos ir sti
liaus klaidų („ten specialistas nerastų nuo 
ko pradėti klaidų ieškoti“).

O .atsakinėdamas jis net ir šitaip nu
krypsta nuo savo temos:

Praeitais metais „Tėviškės Žiburiai“ sa
vo skiltyje „Lietuviai pasaulyje“ persi
spausdino, genai pažįstamo Viluckio že
miausio lygio Urdzės ir kito asmens kai
tinimu®. Nei prieš tai, nei po to šiaip 
„T.Ž.“ Viluckio kliedėjimais nepasinau
dojo, nes jis visur mato komunistus, jie 
jį sapne persekioja.“

Mums V. Vokietijoje lietuviška spauda 
gana brangi. Todėl patartina, kad lietu
viai ateityje, rašydami straipsnius, prisi
laikytų (temos. Ilgi iškraipyti be 'temos 
straipsniai mums, skaitytojams, išeivijoje 
naudos neduoda.

A. Hermanas pasisako, kad „Annabergo 
lalpelį“ leidžia Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų Sąjungos lietuviškasis skyrius.

Šią organizaciją todėl gerai pažįstu, kaid 
esu buvęs lietuvių studentų sekretoriumi.

Norėčiau italrp kitko paminėti, kad į šią 
organizaciją paskutinių laiku įeina asme
nys, kurie jau seniai yra išėję į pensiją.

Apie pilnavertę K. Studentų Sąjungą 
būtų tik tada galima kalbėti, jei joje būtų 
atstovaujami tik lietuviai studentai, ku
rie studijuoja. Pensininkai, kunigai ir se
nesnio amžiaus žmonės privalėtų tik gar
bės vietas šioje sąjungoje užimti.

Tos sąjungos amžinasis sekretorius — 
kun. Urdzė — privalėtų savo postą per
duoti studentams.

Iš kiltos pusės, Pasaulio Lietuvių Bendi- 
ruomenės Švietimo skyrius 'turėtų šiuo 
klausimu susirūpinti.

Jei tais klausimas nebus laiku išspręs
tas, tai Pabaltiečių K. S. Sąj'unga taps iš
eivijos (pensininkų sąjunga.

Apskritai trumpi, pozityvūs kritikos pa
sisakymai praturtina mūsų visuomeninę 
veiklą, suteikia kultūriniam darbui nau
jų perspektyvinių idėjų.

inžinierius R. Tautvaišas

Asmenybes kultas
Labiausiai, tur būt, paskutiniaisiais de

šimtmečiais buvo garbinamas Stalinas. 
Viskas jis buvo — ir tėvas, ir mokytojas, 
ir kas tik norite. Buvo garbinamas ir mė
go klausytis ar skaityti tokią gražbylys
tę. Prie tokių dalykų buvo jau įpratęs ir 
Kinijos Mao CetungaS. Visi kinai juk tu
rėjo ne tik jo paveikslus visur matyti, 
bet ir i'š raudonų knygučių jo visokius po
sakius kartoti. Dabar tos knygutės jau 
išmestos — nauji vadai iškilo. Deja, vie
nas jų, 75 m. amžiaus Deng Xiaoping, 
ministerio pirmininko pavaduotojas, jau 
lyg ir laikąsis į tokį garbinimą.

Gal kas ir atsimena, kaip Kinija 1966 
m. išpopuliarino savo Mao Cetungą, kad 
jis Jangce upe nuplaukęs 9 mylias. Tuo
met jis buvo 72 m. amžiaus. Jau spėliota, 
kad iš jo nieko nebėra — kiužis. O štai 
fotografijos — dar plaukia. Vienas spor
to reikalams skirtas magazinas dabar sa
vo Skaitytoj ams pristatė tokia pat poza 
nufotografuotą tą Dengą. Jis jau trejetu 
metų vyresnis už tada plaukusį Mao, bet 
štai parodo, kad jis dar yra labai pajėgus. 
Matyt, sugebėjimas plaukti kiną kažkaip 
iškelia prieš kitus.

Europoje vis labiau garsėja asmenybės 
kultu Rumunijos prez. Ceausescu. Žino
ma, .tokie dalykai galimi labiausiai tik 
diktatūriniuose kraštuose, koks ir Rumu
nija yra. Jiems norima įsiteikti, susilauk
ti kokių nors malonių. O kai gyventojai 
visuotinai ima tokį diktatorių kelti į vir
šų, tada jam valdyti būna lengviau.

Šiais metais vienas Rumunijos poetas 
prez. CeauseScu savo eilėraštyje yra pa
vadinęs pasaulietišku dievu. Kad jis iš 
tikrųjų tokiu kai kieno laikomas, labai 
gražiai rodąs viduryje Bukarešto esąs is
torinis muziejus. Jis esąs užgrūstas viso
kiomis jam atsiųstomis dovanomis — jo 
biustais, jo gimtųjų namų modeliais. 
Tarp tų dovanų pačią žymiausią vietą 
užima portretas, vaizduojąs prezidentą ir 
jo žmoną Eleną. Jie abu kyla pro debesis. 
O lydi juos mažiukai pionieriai, lyg kokie 
angeliukai, ir balti balandžiai, kurie sim
bolizuoja Rumunijos vado taikos siekimą.

Rumunijos aukšti pareigūnai pateisina 
tokį kultą. Sako, jų kraštas pagal tradici
ją turi vis stiprius vadus. O Ceausescu gi 
veda nepriklausomą užsienio politiką — 
nepasiduoda Sov. Sąjungos įtakai. Dėl to 
ir tame istorijos muziejuje šalia jo iška
binti portretai žymių princų, kurie vidur
amžiais kovojo su turkais dėl Moldavijos.

Jei prezidentas kai kieno yra laikomas 
dievu, tai jo vis labiau kylanti žmona taip 
pat nusipelno kokio nors gero vardo, neš 
nepataikaujančius ji sugeba aptvarkyti. 
Taip atsitiko su vienu sritiniu partijos 
vadu1, kuris buvęs populiarus tarp intelek 
tualų ir mėgdavęs laisvai paleisti liežuvį. 
Praeitais metais jis nebebuvo išrinktas į 
partijos politinį vykdomąjį komitetą ir tu
rėjo pereiti dirbti į nežymią vietą.

Anąkart .skaitėme čeko sportininko liu
dijimą, kaip Stalinas susidorojo su labai 
išgarsėjusia Čekoslovakijos ledo ritulio 
komanda — sukišo visus į kalėjimą, kad 
negalėtų dalyvauti olimpiadoje, nes jis 
norėjo duoti laimėti sovietinei komandai. 
Anekdotiškai panašus dalykas esąs su Ru
munijos Scomicesti kaimo futbolo ko
manda. Ji turėjo pakeisti vardą, nes ki
tos komandos, sako, nedrįsiančios dėl pa
ties vardo prieš ją laimėti. Mat, Scomi
cesti kaime gimė Ceausescu.

Kalbant apie diktatorius ir jų asmeny
bės (kultą, kažkaip lyg ir išskiria Brežne
vą kaip kitekį dabar ką tik pasirodžiusi 
viena nauja knyga. Buvęs Dubčeko ben
dradarbis anais „Prahos pavasario“ lai
kais Zdenek Mlynar dabar išleisdino at
siminimų knygą, pavadintą „Naktinis šal
tis Prahoje“. Toje knygoje kaip įtik ir ra
šoma apie aną „pavasarį“, kurį staiga pa
smaugė Kremlius. Nugabenti į Kremlių, 
Čekoslovakijos poilitbiuro nariai buvę 
šokdinami kaip reikiant. Brežnevas jau 
vėliau čekų delegacijai sakęs, kad Dubče- 
kas padaręs esminę klaidą, galvodamas, 
kad jis viską gali, ko tik nori. „Net ir aš 
ne viską galiu, ko norėčiau“, sakęs jiS. 
„Aš galiu įgyvendinti tik apie trečdalį 
tai, ką norėčiau. Jeigu nebūčiau politbiu- 
re balsavęs už įsikišimą kariškai, kas bū
tų atsitikę? Beveik tikra, kad jūs čia ne
sėdėtume!. Gali būti, kad ir aš nesėdė
čiau“.

Žinoma, tekią jo kalbą galima visaip 
suprasti. Nebūtinai tai reiškia, kad jis 
prieš čdkoslovakus norėjo pasirodyti kuk
lus ar bejėgis.

SIBIRE MIRĘ (OLIMPIEČIAI
Čikagos Pavergtųjų tautų komitetas 

buvo (išleidęs atsišaukimą prieš Maskvos 
olimpiadą. Jame rašoma, kad per 1936 m. 
olimpiadą du latviai, Janis Dimza ir Gus
tav Šule, 'buvo laimėję medalius, bet per 
pirmąją Sovietų okupaciją jie buvo iš
tremti ij Sibirą, kur jie greit mirė. Taip 
pat buvo paminėtas ir V. Česiūnas, 1972 
m. aukso medalistas.

GRAŽIAI APIPAVIDALINTOS J. CEIPĖS 
KNYGOS

Latvių dailininkės Ilonos Ceipės 2d vai 
kams apipavidalintų knygų Unesco įtrau
kė į gražiausių pasaulio knygų sąrašą.
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Kronika
VIJKO PIRMININKAS DR. K. BOBELIS 

BRITANIJOJE
Vl'f.oo pirm. dr. K. Babelis į D. Britani

ją atvažiavo rugsėjo 26 d., peinE-ctaciieinį.
DBLS pirmininko Z. Juro lydimas, šeš

tadienį jis (buvo nuvažiavęs į Mančesterį 
— į LKB sąskrydį. O pirmadienį aplankė 
'Lietuvos Atstovą V. Balicką, dalyvavo Eu
ropean Liaison Group tarybos posėdyje, 
tarėsi su DBLS Centro Valdyba ir turėjo 
kitclkių susitikimų ir pasimatymų.

BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS IŠVYKA I BELGIJĄ

Britanijos 'Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
spalio 10-12 d. d. organizuoja išvyką į 
Belgijos Ostendę.

TAUTOS FONDUI ĄUKOJO
A. Maldutis 20 sv.

Nuclširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas
„DAINAVA“ NERUOŠIA RUDENS 

BALIAUS
Lcniicno Lietuvių Moterų Sarribūris 

„Dainava“ siu apgailestavimu praneša, 
kad dėl susidėjusių sąlygų šiais metais ru
dens balius neįvyks.

ŠVENTOS ONOS 'DRAUGIJOS 
RUDENS ŠOKIŲ BALIUS

Spalio 11 d.„ šeštadienį, Sporto ir So
cialinio klubo salėje (345A Victoria Park 
Road, London E9) įvyks vienintelis šiais 
metais moterų rengiamas rudens šokių 
balius su savo -tradicine programa.

Draugija kviečia visus londoniečius 
praleisti tą vakarą jų rengiamajame ba
liuje.

Veiks baras ir bufetas. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

BENDRAS PARAPIJOS IR (KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Spalio 12 d., sekmadienį, 5 vai. p. p., 
kviečiamas bendras Londono lietuvių pa
rapijos ir Sporto ir Socialinio klubo na
rių susirinkimas.

Vienintelis susirinkimo darbotvarkės 
punktas: išrinkti tris patikėtinius Sporto 
ir Socialinio klubo turtui valdyti.

Bradfordas
SERGA V. CAPAS

Bradforde serga Vladas Čapas.
Jis patalpintas „Royal Infirmary“ ligo

ninėje. Netrukus jam bus padaryta opera
cija.

ŠVENTINIS SUSITELKIMAS
Dėt ouisidlariusių sąlygų Tautos šventė 

Bradforde buvo atšvęsta rugsėjo 21 d., 
šventiškai susitelkus šv. Onos bažnyčioje.

Pamaldų susirinko palyginti -apsčiai, su
važiavę iš plačių apylinkių. Mirkčiojant 
žvakių švieselėms, altorių puošė 'tėviškę 
primenančių astrų puokštės. Celebransą 
prie altoriaus palydėjo mūsų jaunimo at
stovai: R. Adomonis ir tautiniais rūbais 
pasipuošusi Alma Traškaitė. Visų krūti
nes glaustė mažutės tautinės vėliavėlės.

Mišių pradžioje šv. Rašto ištraukas mo
duliuoti, aiškiu balsu paskaitė „Vyties“ 
klubo pirm. V. Gurevičius. Kum. J. Kuz- 
milckis, cituodamas dr. A. Maceiną ir dr. J. 
Girnių, išryškino tremties benamiškumą, 
vienatvės ir svetimumo jausmą. Tačiau 
tauta, kol ji nesunaikinta, ilgisi laisvės ir 
dėl jos kovoja, nes ta kova ryžtamasi iš
saugoti tautinę gyvybę. Priminęs tautos 
istoriją, paminėjo didžiųjų mūsų kuni
gaikščių pastangas atmušti rytų ir vakarų 
priešų puolimus: Algirdas, Kęstutis sulai
kė grėsmę, politiniais bei kariniais manev
rais atlaikę met du 'vokiečių ordinius, Vy
tautas Didysis -pergalę ryžosi sutvirtinti 
karališka karūna, tačiau lenkams sulkliu- 
d-žius, 1430 m. spalio 27 d. mirė, belauk
damas vėlybesnio karūnavimo. Pabaigoje 
priminė kovojančius brolius Lietuvoje, 
kai jų širdyse tebeliepsnoja ištikimybė 
'laisvos tėvynės idealams.

Šv. Mišias gražiomis giesmėmis paįvai
rino mokyt. I. T. Dickinson, sugiedojusi 
Avė Maria, o lietuviškai — Garbink, sie
la. Pabaigoje visi pakilia dvasia užtraukė 
Tautos Himną.

„Vyties“ klubo valdyba, paaukojusi Mi
šioms už Tėvynę ir dalyvavusi pamaldose,

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.

jau planuoja platesnio pobūdžio Lietuvos 
kariuomenės minėjimą.

Z. P.

Birminghamas
MAŽĖJA KOLONIJA

Metų laikotarpyje netekom trijų tautie
čių.

Rugpiūčio 23 d. nuo širdies smūgio mi
rė Domas Pisarskis, 60 metų amžiaus. 
Kilimo buvo iš Panevėžio miesto.

Velionis buvo draugiškas, linksmo bū
do, visą laiką priklausė DBLS. Paliko 
žmoną, tris jau ištekėjusias dukras, žentus 
ir anūkus.
Palaidotas rugsėjo 3 d. Zoge Hill kapinė
se prielš 20 metų mirusio brolio kape, sau
lutei gražiai tą dieną šviečiant, susirin
kus gausiam būreliui tautiečių bei gimi
nių.

Atsisveikinimo žodį tarė -skyriaus pir
mininkas P. Bukauskas. Religines apeigas 
atliko kun. S. Matulis.

Tebūne tau, -Domininkai, lengva Šios 
salos žemelė. S. J.

Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖ LIETUVIŲ SODYBOJE

DBLS Lietuvių Sodybos škyrius, vado
vaujamas Justino Navicko, rugsėjo 1-3-14 
d. d. paminėjo Tautos šventę.

šeštadienį, rugsėjo 13 d. vakare, vyko 
minėjimas ,kur.į atidarė pirm. J. Navic
kas, pakviesdamas į garbės prezidiumą 
kun. Aleksandrą Gerybą, Mečį Bajoriną, 
Klemensą Tamošiūną, Jarą Alkį ir paskai
tininką Stasį Kasparą. Minėjimas vyko 
didžiojoje Sodybos menėje, kuri yra iš
puošta didžiųjų -kunigaikščių paveikslais. 
Jau pati salė sudarė jaukią nuotaiką mi
nėjimo eigai.

Stasys Kasparas paskaitoje iškėlė Vy
tauto Didžiojo asmenybę, jo sutikimą ka
rūnuotis Lietuvos karalium, kaip lenkų 
didikų spaudžiamas Jogaila buvo privers
tas sulaikyti siunčiamąją karūną, nupasa
kojo Vytauto Didžiojo laidotuves, su ku
riomis kantu buvo palaidota ir laisvės ne
tenkanti Lietuva. O po šimto dvidešimt 
devynerių -metų atėjo Liublino unija, kur 
Lenkijos karalius Žygimantas Augustas 
sulklulpdė raudančius Lietuvos didikus ir 
bajorus pasirašyti, kad daugiau Lietuva 
ne tik neturės savo kunigaikščių, bet kad 
ateityje neliktų jokio ženklo, jog iš viso 
būta Lietuvos.

Žvelgdami ,į istoriją, sakė, turime veng
ti, kad nepasikartotų 'tokie praeities įvy
kiai. Tad vardan Lietuvos privalome dirb
ti savo tautai ir jos gerovei, kad mūsų 
tikroji etnografinė Lietuva ateityje būtų 
laisva ir niekam nepriklausanti pagal jo
kius unijos ryšius.

Po paskaitos vyko meninė dalis. Jonas 
Bardzilauskas su savo dviem sūnumis, pa
sikeisdami įvairius muzikos instrumen
tus, -pagrojo ir padainavo liaudies dainų, 
pradedant „Lietuva brangi“, į kurią ir visi 
minėjimo dalyviai buvo įsijungę, Antano 
Baranausko ,/Bulvo šalis“, Martyno Jan
kaus „Nuo Rambyno kalno“, Panevėžio 
dainą ir daug kitų. Toks savotiškas, gali
ma sakyti, etnografinis ansamblis minėji
mo nuotaiką kėlė aukščiau negu kokio ei
linio įvykio.

Sugiedotas Tautos himnas, kun. A. Ge- 
ryiba padėkojo programos dalyviams, taip 
pat gausiai susirinkusiems į minėjimą.

Laibai gražu, kad minėjime dalyvavo ir 
gausus būrys jaunimo, pradedant m-ančes- 
teri-šikiais ir baigiant londoniečiais. M. 
Bajorinas buvo atsivežęs savo West Nor
wood šv. Mato parapijos visą komitetą — 
apie 20 žmonių. Aloyzas Kostkevičius Sky
riaus vardu pravedė rinkliavą vienintelei 
Vakarų Europoje lietuvių bažnyčiai Lon
done, kuri dabar yra perdekoruojam-a. Su
rinkta 40,50 svarų. Po minėjimo skyriaus 
nariai ir programos atlikėjai buvo pa
kviesti prie vaišių stalo, kurį paruošė 
DBLS Sodybos skyriaus valdyba su na
riais.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 11 vai., kun. 
A. Geryba atnašavo skyriaus užprašytas 
šv. Mišl-as už Lietuvą, dalyvaujant sky
riaus nariams ir -svečiams. Mišių skaity
mus altliko studentas Romas Juozelskis iš 
Nctbinghamo. Kun. A. Geryba pamoksle 
iškėlė mintį, kad būtinai reikalingas su
siklausymas -savo lietuviškoje bendruome
nėje — viena muzikos gaida nieko nereiš
kia, ibet iš gaidų sudaryta harmonija jau 

yra gražus dalykas. Mums visiems reika
linga savo veiklą harmonizuoti.

Taip Lietuvių Sodyba praleido Tautos 
šventę pakilioje nuotaikoje. Duok, Dieve, 
Skyriaus vadovybei ir jos nariams palai
mos ateities veiklai.

S. Medžiokalnis

Švedija
MAŽAIS BURLAIVIAIS I TALINĄ

Anais senais laikais švedai vedė visą 
eilę ilgų karų su savo didžiuoju kaimynu 
rytuose. Tačiau nuo paskutinio šių karų 
(1809 m.), kurį Švedija pralaimėjo ir tuo 
pačiu kelis šimtus metų savo valdytą Suo
miją turėjo užleisti Rusijai, švedai gyve
no taikiai su šiuo kaimynu ir iš viso į jo
kį kitą karą niekur nebuvo įvelta, jeigu 
neskaityti 9.000 švedų sananorių korpuso, 
dalyvavusio su savais ginklais ir lėktuvais 
Suomijos gynimosi kare prieš Sovietų Są
jungos armijas 1939-1940 metų žiemą (pa
gal švedų duomenis, tame kare dalyvavo 
Suomijos pusėje 300.000 karių, o Sovietų 
Sąjungos pusėje — 800.000; suomių nuos
toliai buvo 22.500 žuvusių ir 43.500 -sužeis
tų, sovietų — daugiau kaip 200.000 žuvu
sių ir -sužeistų).

Po antrojo pasaulinio karo Švedijos ry
šiai su Sovietų Sąjunga daugely sričių žy
miai sustiprėjo: prekyba, palyginti su 
prieškarine, išaugo keleriopai (tarp kit
ko, švedai suteikė sovietams 1 milijardo 
kronų paskolą), kultūrinis ir mokslinis 
-bendradarbiavimas gerokai padidėjo, o 
sporte — Švedija šiuo meta priklauso 
prie tų kraštų, su 'kuriais -Sov. Sąjunga 
daugiausia rungtyniauja įvairiose šakose 
(ypač žiemos sporte). Tie intensyvūs ry
šiai bei įdėtasis nemažas darbas ruošian
tis Olimpiadai ir lėmė nepriklausomai 
veikiančos švedų sporto sąjungos nutari
mą dalyvauti Maskvos olimpiadoje. Taip 
-buvo nutarta tik ilgai a-bejojus ir svyra
vus bei diskutavus. Ger-okaj veikė krašte 
ir užsieny varytoji propaganda prieš da
lyvavimą olimpiadoje dėl Afgan.btano 
įvykių.

Tad Švedija ir dalyvavo. Iš viso -su ak
tyviais dalyviais bei vadovais ir trene
riais dalyvavo 230 asmenų Maskvoje ir 
5 įvairių klasių burlaiviai olimpinėj rega
toj Taline. Vienas kitas aktyvus -sporti
ninkas vis dėlto atsisakė dalyvauti.

Be sportininkų, vyko ir turistai kas lėk
tuvais, kas keleiviniais laivais, o (kiti ir 
nuosavais laiveliais (-į Taliną). Tokių, ku
rie užsiregistravo vykti -savo laiveliais, 
buvo iš pradžių gana daug, bet paskum jų 
skaičius labai sumažėjo: štai iš Vesteros 
(110 km į vakarus nuo Stockholmo) plana 
vo vykti 20 -burlaivių, bet vėliau, kai są
lygos galutinai paaiškėjo, daugumas atsi
sakė, ir tik 4 laiveliai leidosi kelionėn. O 
tos sąlygos buvo tokios: už laivelio laiky
mą savaitę Talino žvejų uoste (jo negali
ma kurią nors dieną laisvai pasiimti ir pa
plaukioti) reikėjo mokėti 1.080 Šv. kronų 
(260 amerikietiškų dolerių), plius 480 kr. 
(115 dol.) už kiekvieną suaugusį ir 120- 
240 'kr. (30-60 dol.) už kiekvieną vaiką 
(nuo 6 metų). Tai sudaro vienai vidutiniš
kai šeimai apie 3.000 kr. (700 dol.). Apie 
10% tos -sumos atiteko vietiniam švedų 
kelionių biurui už vizų ir kitokių doku
mentų išrūpinimą, o 90% ėjo sovietų In
tu risto (valstybės) kason. Tokie nepapras
tai dideli mokesčiai ir atbaidė daugumą 
laivelių savininkų keliauti į Taliną (čia 
verta paminėti, kad Švedijoj svečių uos
tuose už vieną laivelį reikia mokėti tik 15- 
20 kronų (4-5 dol.) už naktį, o įgula ten 
būna veltui).

-Nežiūrint tokių sąlygų, vis dėlto iš Šve
dijos išplaukė į Estiją 73 privatūs buri
niai laiveliai (6-10 m ilgio). Jie pirma su
sirinko vienoj -vietoj netoli Hangoe uosto 
(Suomijoj ir iš -ten dviem eskadrom orga
nizuotai plaukė į Taliną. Tai buvo iš viso 
pirma tokia švedų .privačių laivelių kelio
nė į Baltijos kraštą nuo 1940 m. Tad gali
ma sakyti, kad Talino olimpinė regata lyg 
ir atvėrė vakarų turistiniams laiveliams 
vartus į Baltijos kraštų pajūrį, vartus, 
kurie 'buvo sklandžiai uždaryti net 40 me
tų!

įplaukiant į Estijos teritorinę jūros 
zoną, laivelius pasitiko sovietų (kairiniai 
naikintuvai, fregatos -bei patruliniai laivai 
ir atidžiai lydėjo tuos retus svečius į Ki- 
rovo vardo žvejų kolchozo uostą, esantį 
apie 10 km -nuo Talino centro. Muitininkų 
kontrolė daugumai atplaukusių laivelių 
nebuvo perdaug griežta, tačiau kai ku
riems jų teko praeiti ir gana nuodugnią 
kontrolę; maždaug -taip daroma ir vakarų 
kraštuose.

Tame žvejų uoste buvo taip pat apie 70 
suomių turistinių burlaivių ir po keletą 
laivelių, atvykusių iš Vak. Vokietijos, 'Da
nijos, R. Vokietijos, Lenkijos. Betgi nė 
vienam turistų laiveliui nebuvo leista iš
plaukti iŠ uosto ir iš arčiau sekti olimpi
nę regatą; visą laiką jie turėjo būti pa
skirtoj vietoj uoste. Tačiau tie turistai, 
kurie norėjo, galėjo specialiu sovietų lai
vu išplaukti į jūrą ir geriau pamatyti 
lenktyniaujančius burlaivlfusl, 'nors, kaip 
žinoma .taikiose lenktynėse paprastam ste
bėtojui yra iš viso nelengva susi vokti, kas 
dedasi baltuojančių 'burių horizonte.

Iš žvejų uosto į Talino centrą dažnai 
ėjo autobusai, tad daugumas kiekvieną 
dieną ten ir važiavo: kas -apžiūrėti mies
to senų, šviežiai restauruotų, namų ar mo
dernios architektūros pastatų, kas tik pa- 
maklinėti senamiesčio siauromis bei krei
vomis gatvėmis, pasėdėti restorane ar ku
rioj kavinėj; kiti klausėsi koncertų, lankė

Tas žaliasis kadagys
...Ir išdygo viduryje žvirgždynų „kipšo 

eglutė“, šiurkšti, pasišiaušusi. Žiemą ir 
vasarą slenkantį smėlį stabdanti. Nuo šer
nų baravykynes sauganti. Geriausias bot
kotis — iš kadagio! Bumbluota. gumbliuo- 
ta lazda — irgi kadaginė. Prityrę meške
riotojai net šiais laikais plieninį 'spiningo 
kotą pakeičia kadaginiu. O dešrų skanu
mėlis, kvapnumėlis, kadagio dūme rūky
tų! Liaudies medicinos gerbėjai labai ver
tina mėlynas kadagio uogas. Kadaise dzū
kai vietoj apynių jų į alų dėdavo.

Kur didžiausi ir rečiausi Lietuvos kadu- 
gynai? Už melsvo Metelių ežero Lazdijų 
rajone tvyro tikras kadagių laukas. Kada
giai ten kaip šieno kupetos, kaip pirami
dės dunkso, šitą -gamtos kampelį globoja 
įstatymas, stropiai -saugo miškininkai.

Kas nežino paukščių karalystės — Žu
vinto — su gulbių „salomis“, spanguolė
mis nubirusiomis paliomis, liūnais ir nen
drynais! Bet mažai kas girdėjo apie didį
jį Žuvinto kadagyną.

Daug metų jis slėpė vilkų irštvas ir 
guolius, šermuonėliai po slėpynes lan
džiodavo, ūdros naktimis Dovinėje pliump
sėdavo ir baubliai ūkė. Dabar, plėšrūnėmis 
išnykus, kriuksi kadagyne šernai, kadagio 
uogomis vaišinasi tetervinai. Kadagynų 
pakraščiai spanguolių, bruknių kilimais 
atausti. Kadagyne peri lakštingalos, mė
lyngurklės (kurapkos. Čia — ir didžiųjų 
ančių peryklos. Gamtos inspektoriai Sia
me natūraliame „zoologijos sode“ paste
bėjo perkūno oželius, nendrines startas, 
kėkštų, kikilių, -sniegenų, strazdų būrius, 
žiemą i kadagyną atskrenda net kuoduo
tieji svirbeliai iš tolimosios Skandinavijos.

Ne beržynų, ne ąžuolų ir melsvų šilų 
apsuptos tyvuliuoja Kauno marios. Ar
čiau prieikime prie molėtų kriaušių, smė
lėtų krantų. Palei Sekiomis, Viršužiglį iš
simėtė kadagių kolonijos. Viename Kau
no marių krante, ties Taunakiemiu, iš 
slėnio į dangų kyla kadagių piramidės. 
Tali reta kadagių kolonija —antroji savo 
dydžiu Lietuvoje. Tačiau pagal originalią 
išsidėstymo formą — vienintelė respubli
koje.

KAI NEBĖRA NĖ ŠAUDMENŲ...
Gal dar kai -kurie skaitytojai atsimena 

senoką lenkišką anekdotą apie vyrą, ku
ris ilgai stovėjo eilėje prie mėsos parduo
tuvės, neteko kantrybės ir išbėgo. Eisiąs 
jis ir nušausiąs partijos vadą Giereką. 
Gnįžo jis ilš ten nusiminęs: ten irgi eilės 
laukiančios.

Britų „The Observer“ savaitraštyje 
Mark Frankland dabar pateikė kiltą anek
dotą, (kuris būdingas šiems laikams.

Žmona, sako, išsiuntė vyrą nupirkti mė
ses. Tas stovėjo ilgai eilėje, pagaliau ne
teko kantrybės, viešai išplūdo rinktiniais 
žodžiais mėsininką, komunistų pa:-Siją, 
rusus ir išbėgo iš eilės.

Bėgančiam jam kažkas taukštelėjo per 
-petį. Jis atsigrįžo: priešais stovi toks be 
Išraiškos veide vyriškis, (kuris ir sako 
jam:

— Pilieti, tu pavojingų dalykų prisakei 
ten prie tos mėsinės. Žinai, kas tau būtų 
atsitikę seniau dėl talkių (kalbų? Taukšt! 
Taukšt! ir po tavęs. Dabar mes kitaip 
tvarkome reikalus. Įspėju tave: nebūk ki
tą -kartą -toks kvailys.

Kai tas beveidis pasitraukė, žmogus to
liau Skubėjo namo, ir čia -žmona paklausė, 
ar -jis gavo mėsos.

— Brangute, pasirodo, reikalai daug 
rimtesni negu mėsa. Pasirodo, kad jie ja-u 
nebeturi nė šaudmenų.

muziejus ir parodas (vienoj tarptautinėj 
humoristinių piešinių parodoj sporto te
momis olimpiados proga buvo nemaža 
darbų ir Lietuvos autorių) arba dalyvavo 
išvykose į netoliese esančius kolchozus.

Miesto restoranuose buvo galima gerai 
ir, bent švedams, nebrangiai (už keletą 
rublių) pavalgyti. Krautuvėse (magazi
nuose) buvo nemaža prekių, (kur taipgi ne
aukšta kaina (mokant beveik tik pusę 
tiek kiek Švedijoj) 'buvo galima už rub
lius įsigyti suvenyrų, maisto prekių (kum
pio, gerų dešrų) ir kt. Tačiau buvo nema
ža laiveliais atplaukusių turistų, kurie, 
paklausę gandų, namuose apsirūpino 
maisto atsargomis, mokėdami aukštesnes 
kainas. Galimas daiktas, kad olimpinės re
gatos laikui Talino parduotuvės buvo 
ypač gerai aprūpintos prekėmis.

Turistų ir apskritai žmonių Taline (buvo 
matyti nemaža, 'bet daugiausia buvo pa
čių estų bei svečių iš kitų sovietinių res
publikų. O turistų iš Vakarų kraštų (bu
vo, palyginti, nedaug. Tad olimpinės rega
tos rengėjų viltis apmokėti dideles pasi
ruošimo išlaidas užsienine „kieta“ valiu
ta, galima manyti, tik maža dalimi tepasi- 
teisino.

Didelė dalis švedų turistų, .grįžę iš Es
tijos, apgailestauja, kad jiems, nemokan
tiems nei estų, nei rusų kalbos, nelengva 
buvo užmegzti artimesnių ryšių su estais 
ir su jais daugiau pabendrauti. Tačiau, 
nors jų laisvė -buvo ribota, nes negalėjo iš 
uosto išplaukti į 'jūrą, taigi jautėsi lyg ir 
uždaryti, nors kelionė nemažai kainavo, 
vi-s dėlto burlaiviais išplaukę (švedų turis
tai, bent tie visi iš Vesteros, patenkinti 
(kelione į Taliną, kelione, kuri, anot jų, 
pasiliks atmintyje visam gyvenimui.

K.

Vertiname pušynus už juodagalvius ba
ravykus, kvapniu ozonu prisotia-tą orą, 
bet kadagynai juos keleriopai pralenkia-. 
Tai tikrosios „sveikatos salos“. Kadagiai 
išskiria lakiąsias medžiagas — fitoncidus, 
kurie naikina bakterijas. Mokslininkai tei
gia: vienas kadagyno hektaras išskiria 30 
kg lelaiųjų fitoncidų. Tokio kiėkio pakak
tų išvalyti mūsų V'ilniau-s -miesto orui.

įpratome kadagį laikyti nykštuku. Bet 
jis kartais ir milžinu išauga. Drūtas, dau
giau kaip 1,5 metro storumo kadagys ke
roja Raseinių rajono Piktaičių kaimo ga
lulaukėse. Jam- apie 200 metų. Pora kar
tų į sugargažėjusį medį trenkė perkūnas, 
bet kadagys — nė krust. Žaliuoja!

Kai būsite zanavykų žemėje, .aplanky
kite gamtos paminklą — Zypiškės kadagį. 
Jis auga Klevinės .girininkijoje Sakių ra
jone. Dvišakis garbanotis net 12 metrų 
karūną į dangų iškėlė.

Dar puikesnis gražuolis, panašus į obe
liską, surastas Smalvų miškuose Zarasų 
rajone. Dvylikos metrų kadagys auga ir 
lenktyniauja su 'beržu Jon-o Obelevičiaus 
sodyboje, palei švento ežerą.

Bene dii-džiaus&a-s kadagys — 15 metrų 
aulkBčio — stovi atsigręžęs į Aiseto ežero 
platybės Labanoro girioje.

Gamtos paminklais paskelbti šimtame
čiai kadagiai Panevėžio rajone Paikuodžiu- 
pių sodžiuje. Mažuosiuose Mostaičiuose 
Žemaitijoje.

L. Grudzinskas
(iš „Valstiečių laikraštis“)

VYRŲ ŽUDIKAI
Pirmasis vyrų žudikas yra plaučių vė

žys (daugiausia nuo rūkymo), antrasis — 
išeinamosios žarnos (daugiausia, kai ven
giama valgyti rupią šėtoninę duoną, vai
sių bei daržovių), trečiasis — prostrates 
vėžys. Taip rašo garsusis daktaras Jonas 
Adomavičius „Naujienose“.

Anksti pastebėtas prostratos vėžys yra 
pagydomais. Bet 50 procentų vyrų, paste
bėję prostratos negalavimus, kreipiasi- per 
vėlai. Vėžio židiniai jau būna įsitvirtinę 
kauluose.

Prostratos vėžio liga eina 4 stadijomis. 
Pirmoji, kai jis tūno prostratos viduryje 
ir nesukelia jokių reiškinių .Tas laikotarpis 
gali būti ilgas. Antrojoje stadijoje gydy
tojas apčiuopia vėžį, bet jis dar nėra per
žengęs prostratos ribų. Trečiosios stadi
jos metu jį galima apčiuopti, nes jau (bū
na išsiplėtęs į artimuosius prostratos au
dinius. Ketvirtoji stadija — kai vėžys iš
keliauja iš prostratos į kaulus. Pačiuotas 
toje stadijoje kenčia sunkiai pakeliamus 
skausmus, ypač strėnų srityje.

Laibai retai prostratos vėžys pasirelūkia 
pas jaunesnius negu 40 m., vyrus. 40 me
tų sulaukusiam vyrui yra būtina tikrintis 
pas 'gydytoją kas šeštas mėnuo, jei nenori 
sul-a-ukiti tikrai greitos mirties, turint tre
čios ar ketvirtos stadijos prostratos vėžį.

Senstant prostratos vėžio galimybė daž
nėja.

Tos ligos simptomai reiškiasi: naktinis 
šlapinimasis, sumenkėjusi šlapimo srovė, 
dažnas šlapinimasis, lėtesnis pradėjimas 
šlapintis ar visiškas susilaikymais.

Panašūs nusiskundimai gali būti ir nuo 
gėrybinio įprostratos padidėjimo, bet ne 
nuo piktybinės — vėžio.

Bet vistiek, nieko nelaukdami, visi dau
giau kaip 40 metų turintieji lietuviai ra
ginami eiti pa-s gydytoją pasitikrinti.

KEISTAS VILNIAUS PAŠTO 
ANTSPAUDAS

Filatelistų draugijos leidžiamasis biule- 
leteni-s .Lietuva“ rašo, kad Vilniaus cen
trinis paštas ant išsiunčiamųjų spausdin
tų -veikų vartoja keistą antspaudą. Dešinė
je voko pusėje yra aštuonkampis su ver
tės įrašu. Per vidurį išilginis įrašas 'rusiš
kai: 232000 Vilnius — c, Liet. TSR Vil
niaus Centrinio pašto pavadinimais įrašy
tas -rusiškai ir lietuviškai. Rusiškasis tei
singas, ibet lietuviškasis įrašytas pusiau 
didžiosiomis, pusiau mažosiomis raidėmis. 
„Vi-LniuS“ o raidė L įdėta apversta kojo
mis.

KANADOS GYVENTOJAI
Pagal balandžio mėn. 'surašymą, Kana

doje buvo 23.869.700 gyventojų.

PADĖKA
Labai ačiū Jums, p. K. Plukai, už lan

kymą manęs ligoninėje ir už dovanas.
Reiškiu Jums pagarbą,

Jonas (H. Struoginls

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — spalio 5 d., 11.15 

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

Švč. Širdyje, Mere Rd.
BIRMINGHIAiME — 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.
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