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LIETUVIAI,

'Prieš penkeris metus 35-ių valstybių 
buvo pasirašytas Helsinkio Konferencijos 
baigiamasis .aktas. Jo pasėkoje 1977 me
tais šio akto signatarai buvo susirinkę į 
Belgradą. Šiuo metu dauguma jau sutin
ka, kad', politiko akimis žiūrint, abi šios 
konferencijos sudarė Lietuvos bylos reika
lui naudingų progų, kurios buvo bent da
linai išnaudotas mūsų pastangomis arba 
ir savaime mūsų reikalui pasitarnavo.

Dabar artėja Madrido konferencija. Ir 
jos negalima praleisti, nepadarius visa, 
kas galima, Lietuvos laisvės reikalams iš
kelti. Įvykiai Afganistane, Irane ir Lenki
joje mūsų veiklos impulsą sustiprino. Mes 
negalime sustoti.

š.m. birželio 21 dieną New Yorke buvo 
sukviesta laisvinimo darbui veiksnių kon
ferencija. Aptarta ateinanti Madrido kon
ferencija ir nustatytos darbų ir veiklos 
koordinavimo gairės.

New Yorko pasitarimų metu buvo iš
rausyti VLIKO, ALTO, BALFO ir Lie
tuvos žmogaus Teisių Komiteto pirmi
ninkų pranešimai. Lietuvos diplomatinės 
tarnybos pavedimu, pasitarimuose akty
viai reiškėsi gen. konsulas Anicetas Simu
tis.

Remiantis padarytais pranešimais, po 
išsamių svarstybų buvo priimta eilė nu
tarimų:
a. Konferencijos metu turėti Madride pa
jėgius atstovus.
b. šešiems savaitėms Madride išnuomoti 
patalpas su technišku personalu (vertė
jais).
c. Suorganizuoti delegacijas ir betarpiš
kai įteikti Diplomatijos Šefo ir VLIKO 
pirmininko pasirašytą memorandumą Hel
sinkio aktą pasirašiusioms vyriausybėms, 
iš kurių galima tikėtis palankumo (jau 
vykdoma). Prie memorandumo pridėti do
kumentinę medžiagą ir politinių kalinių 
sąrašą.
d. Išsiuntinėti svarbiausiems Europos 
laikraščiams ir radijo tarnyboms doku
mentaciją, liečiančią JAV-bių Kongreso 
Rezoliucijas Pabaltijo valstybių reikalu: 
politines Ir kitas bylas — Petkaus, Gajaus
ko, Sadūnaitės, Pliumpes ir kitų.
e. Sustiprinti lietuvių politinę veiklą Eu
ropoje tuo pagrindu, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės atstaty
mas būtų laikomas integraline Europos 
taikos dalimi.

Galima tvirtai teigti, kad Madrido kon
ferencijos proga padidės rūpestis Europos 
taikos išlaikymo problema.

Taigi, darbų prieš akis labai daug. Už
teks visiems. Mes jų neatliksime be ypa
tingų pastangų ir be lėšų

Išlaidos viršys kelias dešimtis tūkstan
čių dolerių. Dėl to kviečiame visus lietu
vius, kam rūpi Lietuvos laisvės byla, 
jungtis i ypatingą Tautos Fondo vajų ir 
nesigailint, neatidėliojant siųsti išimtiną 
auką Tautos Fondo adresu. Tik su Jūsų 
visų pagalba mūsų darbas vyks sklandžiai.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame ne tik 
savo, bet ir visų lietuvių vardu, kurie Lie
tuvoje pasilikę laukia ir tikisi mūsų tal
kos.
Aleksandras Vakselis Dr. C. K. Bobelis 
Tautos Fondo Tarybos VLIKo Pirmininkas 

Pirmininkas

Pastaba: Britanijoje aukos siunčiamos 
Tautos Fondo Atstovybei Londone (adre
sas: 2 Ladbroke Gardens, London,
Wil 2PT).

PASKUTINĮ METŲ KETVIRTĮ DAR 
LABIAU TRŪKS MAISTO

Lenkijos valdžia tvirtina, kad paskuti
niaisiais šių metų mėnesiais dar labiau 
trūks maisto ir kitų būtinų prekių. Dėl 
to galvojama 'įvesti pirmiausia mėsos kor
teles.

Trūks apie 15 procentų, kad pirkėjai 
būtų patenkinti.

Prekybos ministeris Kowalikas sako, 
kad pirkėjams patenkinti reikėtų už 
slėniuose nusipirkti 70.000 tonų mėsos 
spalio - gruodžio mėnesiais. „Bet tai ne
realu, nes mes neturime pinigų tokiems 
kiekiams pirkti“, pareiškė jis.

NE PAGAL LENINO MOKSLĄ
Veikiama Lenkijos įvykių, „Pravda“ 

pacitavo Lenino pasakymą, kad socialisti
nėje valstybėje profesinės sąjungos visa
da turi būti partijos vadovaujamos.

Kritiškai pasisakoma dėl tų žmonių, ku
rie yra už „vadinamąsias“ laisvas profe
sines Sąjungas, nepriklausomas nuo kovos 
už komunizmą ir bendruosius darbo liau
dies interesus.

PAŠA VLYJE
GROMYKA KALTINA JAV IR NATO
Jungtinių Tautų visumos susirinkime 

Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministeris 
•Gromyka pasakė kalbą su kaltinimais 
JAV ir NATO.

Dėl Irano JAV esančios kaltos, nes pa
naudok ančios prieš jį prievartos priemo
nes, o dabar sudarančios grėsmę Pensų 
įlankos kraštų suverenumui. Kaltos, nes 
kariškai (į’sistitT&nančtcls ir'ytų Adirilkcif, 
nors tenykštės tautos nenorinčios jų. Kal
tos, nes neatiduod'ančios Kubai Gueritana- 
mo. Jos Viduriniuosiuose Rytuose vedan
čios pavojingą politiką. Pietryčių Azijoje 
remiančias Pekiną, kuris yra įvykdęs ag
resiją prieš Vietnamą.

O NATO, su nieku nesiskaitydamos di
dinąs karines išlaidas, kad kariškai būtų 
pranašesnis. Tuo jis didinąs galimą ato
minę katastrofą.

Sov. Sąjungos karinė grėsmė esanti mi
tas. Afganistane esą stengiamasi apsaugo
ti suverenumą, ir rusai ten būsią, kol 
reikės.

Jis siūlė nusiginklavimą. Sov. Sąjunga 
esanti pasiruošusi tartis dėl atominių 
ginklų Vakarų Europoje. O jeigu JAV pa
tvirtintų pasirąžytąjį susitarimą dėl stra
teginių ginklų apribojimo, sakė, būtų ga
lima tartis dėl tolimesnės ginklavimosi 
kontrolės.

Sovietinis planas padidinti prekybą
TARP BALTIJOS KRAŠTŲ IR ŠVEDIJOS 

(Mūsų korespondento Švedijoje)

Sovietų Sąjungos vyriausybės šefo L. 
Brežnevo sūnus Juris, kuris šiuo metu yra 
Sovietų užsienio prekybos viceministeris, 
rugsėjo 10 d. švedų liberalų laikraštyje 
„Dagens Nyheter“ (lietuviškai būtų: „Die
nos Naujienos“) išspausdintame 'straips
nyje rašo apie sekančio dešimtmečio 
(1981-90) Sovietų Sąjungos ir Švedijos 
prekybos planą. Šis planas jau yra įteik
tas švedų vyriausybei susipažinti ir bus 
detaliai svarstomas abiejų kraštų vyriau
sybių komisijų, kurios rugsėjo mėn. gale 
susirenka savo 9-tajai sesijai Gruzijos 
sostinėįle, .-Tbilisyt'iė Į (Kaukaze). Sovietų! 
komisijai vadovauja Juris Brežnevas (jis 
yra anksčiau 3 metus dirbęs Sovietų pre
kybos 'atstovybėje Stockholme).

Tuo planu numatoma išplėsti ir pagilin
ti ekonominį, industrinį bei mokslinį-tech
ninį abiejų kraštų bendradarbiavimą, tal
kininkauti fabrikus statant ir įrengiant, 
bendrai planuoti ir gaminti naujų rūšių 
prekių abiejų kraštų rinkoms ir kt.

Sovietų Sąjunga parduos Švedijai pir
moj eilėj alyvą, benziną, dujų,kai kurių 
metalų, o pirks iš Švedijos laivus, apara
tus, įrengimus popieriaus fabrikams, gi
liems 'gręžiniams ir kt. Iš viso numatoma 
padidinti kraštų tarpusavio prekybą bent 
2 karius (1978 m. Švedija pardavė Sov. 
Sąjungai prekių už 225 mil. dolerių, o pir
ko iš S. S. už 590 mil. dol. (82 proc. tos 
sumos sumokėta alyva). Palyginimui gali
ma nurodyti, kad Švedija tais metais par
davė D. Britanijai prekių už 2.520 mil.do- 
lerių, o pilko iš jos už 2.450 mil. dol.).

Kaip J. Brežnevas rašo, planuojama 
taip palt „suintensyvinti pajūrio prekybą 
tarp Švedijos ir Pabaltijo respublikų“. 
Nors straipsnyje apie tai plačiau nepasi
sakoma, tačiau paprastai tai turėtų reikšti 
didesnį tų kraštų gaminių tiesioginį mai
ną. Bet galima taip pat spėti, kad Pabalti
jo kraštų uostai taps tik stambesnėmis 
„perkrovimo vietomis“ tranzitinėms pre
kėms. Vienu ar kitu atveju tai turėtų pa
didinti prekinių, o gal ir keleivinių laivų 
judėjimą tarp šių kraštų. Dabar tik va
saros metu eina vieną kartą per savaitę 
sovietų keleivinis laivas iš Stodkholmo į 
Taliną, daugiausia gabendamas tik švedų 
•turistus į Estiją ar Leningradą ir atgal. O 
turistų iš Pabaltijo kraštų ('bent Estijos) 
pasitaiko tik vienas kitas būrelis. Jeigu 
būtų taip lengva tų kraštų žmonėms važi
nėti į Švediją, o švedams į Pabaltijo kraš
tus, kaip kad, pvz., skandinavams keliau
ti į Suomiją ar atvirkščiai (be kokių 
specialių leidimų, 'be vizos, o kartais net
gi ir be paso), tai, tur būt, dešimtys, o gal 
ir šimtai tūkstančių turistų kasmet va
žiuotų abiem kryptim per Baltijos jūrą. 
Tada atsidarytų ir eilė naujų keleivinių 
laivų linijų, pvz., Klaipėda-StoCkholmas, 
Klaipėda-Malmoe (pietinėj Švedijoj). No
rėtųsi tikėti, kad taip kada nors bus, bet, 
tur būt, dar negreitai.

Sovietų planą plėsti prekybą tarp Pabal
tijo kraštų ir Švedijos reikia laikyti tei
giamu reiškiniu. Tačiau Švedijos pabaltie 
čių tai perdaug nedžiugina: jiems būtų 
svarbiau, jei, pvz., Sov. Sąjunga panai
kintų aiba bent žymiai sumažintų muitus 
daiktams, siunčiamiems dovanų pakietais 
į Pabaltijo kraštus (S. Sąjungą). Jau vien

KLIŪTYS IR PROVOKACIJOS
Po streiko susikūrusios 'profesinės są

jungos Lenkijoje susiduria vis su naujais 
sunkumais. Teismai neskuba jų regis
truoti, nepriimtinais laiko kai kuriuos jų 
įstatų paragrafus.

Taip pat stengiamasi apjuodinti ir su
kompromituoti žymesniuosius disidentus. 
Štai Lenkijos televizijoje buvo pareikšta, 
kad vienas tų žymiųjų, Jacekas Kuronas, 
sakęs, jog su valdžia reikia kovoti bet ko
kiomis priemonėmis, „įskaitant komunis
tų korimą ir padeginėjimą partijos būsti
nių".

O Kuronas sako, kad toks sakinys bu
vo tyčia ištrauktas iš jo kalbos ir jo kal
boje jis visiškai ką kita reiškia.

VAKARŲ BERLYNAS GINASI ŽYDŲ
Vakarų Berlyne šiuo metu yra 6.400 žy

dų, ir apie 40 procentų jų sudaro dabar 
atvykusieji iš Sov. Sąjungos. Dėl to sena
tas nutarė nebepriimti jų daugiau, nes 
miestas nepajėgus jais pasirūpinti.

Nemaža jų atvyksta padirbtais doku
mentais (kai buvo patikrinti tūkstanties 
dokumentai, tai paaiškėjo, kad apie treč
dalio tie dokumentai padirbti).

Izraelis, kuris visais atvykusiais rūpi
nasi, netraukiąs naujai atvykstančių. 
Daugumas norėtų apsigyventi Vakarų Eu
ropoje ar JAV.

tik sudaryti palkietą iš paprastų, dabar la
bai pabrangusių daiktų daugumui yra ga
na sunku,; o dar mokėti tokius aukštus 
muitus, kurie kartais net 100 procentų 
prašoka daiktų vertę, yra tiesiog neįma
noma ir nepateisinama! (pvz., muitas 
megztukams, trikotažo marškiniams — 16 
dol., 1 kg mezgimo siūlų — 19 dol., pa
prastiems džinsams — 17 dol. ir panašiai; 
tuo taipu Švedijos muitai daugumui pre
kių, 'apskritai imant, yra 13-15 proc., o 
prekės iš daugelio Europos kraštų įleidžia
mos ir visai be muito, išskyrus stipriuo
sius gėrimus ir rūkalus).

Galvodami, kad užsienio prekybos dery
bose normaliai gali būti aptariami ir mui
tų klausimai, kai kurie paibaltiečiai priva
čiai kreipėsi į švedų prekybos ministerijos 
delegatus, vykstančius į Tbilisį, prašyda
mi pasitarimuose iškelti ir Sovietų muitus 
dovanų palkietams. Tačiau nebuvo duotas 
pažadas formaliai tuo reikalu kalbėti. Gal 
tas klausimas bus prie progos paliestas 
privačiuose delegatų pasikalbėjimuose. 
Kartu buvo pareikšta nuomonė, kad tai 
gali būti tinkama tema svarstyti Madrido 
tarptautinėje konferencijoje (prasideda 
lapkričio 11 d.).

Padidėję Sovietų muitai, griežtesnis ap
ribojimas galimų riųsti daiktų, 'Smarkiai 
pakilusios čia prekių kainos, per 35 metus 
išretėjusios pabalitiečių eilės Švedijoje, o 
ir jų artimųjų skaičius senose tėvynėse ir, 
gal būt, pagerėjęs gyvenimas ten — žy
miai sumažino siuntinių skaičių iš Švedi
jos į Pabaltijo kraštus. Anksčiau Stock
holme veikė viena oficiali privati firma, 
tauri išrūpindavo reikalingas licenzijas ir 
tvarkydavo pakietų siuntimą. Bet ta firma 
dėl siuntinių skaičiaus sumažėjimo ir dar
bo jėgos pabrangimo jau keli metai yra 
užsidariusi.

Dabar, jei kas nori iš anksto apmokė
tais imuitais siųsti pakrėtus į S. Sąjungą, 
gali tai padaryti per vieną firmą Suomi
joj (John Nuirminen OY, Hernematalaka- 
tu 4, Helsinki) arba per tarpininkaujan
čią estų firmą Stockholm© („Estniska 
Samhjaelpen“, Box 15112, 10465 Stock
holm; visas patarnavimas kainuoja: už 
siuntinį 3 kg — 215 šv. kr., 5 kg — 255 šv. 
kr. arba 61 dol., 10 kg — 325 šv. kr., 78 
dol.). Ši pastaroji patikrina siuntinius, 
sudaro sąrašus ir paskum siunčia juos tai 
firmai Suomijoj, kuri išrūpina licenzijas 
ir .siunčia toliau į S. Sąjungą. Žinoma, toks 
dvigubas (trigubas ne Stockholme gyve
nantiems) siuntinėjimas uždelsia ir pa
brangina siuntinius.

Bet pakietai, kad ir sumažėjusiu kiekiu, 
vis dar siunčiami. Pvz., per minėtąją es
tų firmą per metus iš Švedijos išeina apie 
800 siuntinių .į Estiją, į 'Latviją — apie 
70, o į Lietuvą — tik 3-5. Jų vertė, įskai
tant rišuis mokesčius, svyruoja tarp 100 
ir 1.100 amerikietiškų dolerių. Kai kuriuos 
daiktus galima siųsti ir tiesiog į Pabaltijo 
kraštus, bet tada, kaip žinoma, pakietų ga
vėjai turi patys apmokėti muitus. Tais at
vejais reikia neužmiršti, kad kai kurie 
daiktai ten jiems neapsimoka gauti, nes 
jų galima nusipirkti vietoj net už žemes
nę kainą, negu reikia mokėti muito.

K.

NESĖKMINGAS KARAS
Irako prez. Husseinas, pradėdamas ka

rą, tikėjęsis „pamokyti“ seną priešą — 
Irano persus, sustiprinti savo padėtį ir 
tarp arabų pasirodyti lyg ir vyriausias.

Tačiau karas nebuvo lengvas, persai ir 
jo kraštui pridarė nuostolių, o kai didie
ji kraštai nesikiša, tai nebėra kuo gerai 
kariauti, nes ypač 'trūksta karo priemo
nėms atsarginių dalių.

ATSISTATYDINO ITALIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Italijos parlamentas vieno balso pers
vara nutarė pareikšti nepasitikėjimą vy
riausybei, nepriimdamas jos pasiūlyto eko
nominio plano.

FranceSco Cossigos vadovaujama vy
riausybė atsistatydino ir eis pareigas tol, 
kol bus sudaryta nauja.

SPROGIMAS MUENCHENE
Muencheno rudens festivalio metu, kai 

tiršta žmonių, karuselės linksmybių rajo
ne prie vartų sprogo bomba, 12 žuivo, 144 
Sužeisti.

Spėjama, kad tai neonacių darbas, nes 
tarp žuvusiųjų rastas ir vadinamajai Hof- 
fmano grupei priklausęs studentas.

NUBYRA MILIJONAI ŠALPOS
Į Pakistaną yra atbėgusių dduig afganų, 

ir Jungtinės Tautos šelpia juos. Tam šal
pos reikalui jau išleista arti 100 rali, dole
rių.

Tačiau JT pareigūnai ryžosi susipažin
ti, kaip tas šelpimas vyksta, ir prieina 
išvados, kad nepaprastai daug tų dolerių 
nubyra. Jie sutiktų, kad būtų beveik 
normalu, jei nubyrėtų apie dešimt procen
tų, bet vaizdas esąs toks, kad nubyra ne
paprastai daug.

Tikrinant stovyklas, aiškėja, kad daug 
kur toli gražu nėra tiek tų pabėgėlių, 
kiek oficialiai parodoma. Štai Baluičistano 
stovyklose pagal pranešimus turėtų būti 
189.000, o iš tikro esą apie 100.000. Pa
tikrinta viena nedidelė stovyklėlė, kurio
je turėtų būti 60 pabėgėlių, o tebuvo tik 
5. Taigi spėjama, kad pabėgėlių skaičius 
gal apie 20 procentų išpūstas.

Tikrinant, kiek kas ko gauna, vėl ma
tyti, kad žmonės labai maža tegauna, nors 
pagal skiriamąsias lėšas turėtų būti pa
kenčiamai aprūpinti.

ŽAIDIMAI SU POVANDENINIU LAIVU
Į Švedijos teritorinius vandenis dažnai 

įlenda sovietiniai povandeniniai laivai, ir 
švedams tenka juos iškrapštyti.

Ir dabar vienas ilgiau sukiojosi tarp sa
lelių Baltijos jūroje netoli Stockholmo. 
Jam išvyti naudojami helikopteriai, patru
liniai laivai, bet jis vis išsisuka tų gaudy
tojų ir prapuola tarp Salelių.

KAS BRITAMS RŪPĖS MADRIDE?
Lankydamasi Jugoslavijoje, Britanijos 

min. pirm. Thatcher pasisakė, kad britai 
Madrido konferencijoje pagrindine tema 
taikys Afganistano okupaciją ir žmogaus 
teises.

Jugoslavai norėtų, kad ten būtų kalba
ma .apie nusiginklavimą ir detantės at
gaivinimą.

SVARSTOMI ŠEIMOS KLAUSIMAI
Vatikane pradėjo posėdžiauti vyskupų 

taryba, į kurią suvažiavo 216 vyskupų ir 
43 pasauliečiai specialistai.

Šios sesijos darbotvarkę sudaro šeimos 
klausimai: gimimų kontrolė, 'Skyrybos, iš
siskyrusiųjų vedybos, abortai.

Taryba posėdžiauja kas treji metai, 
ir jos uždavinys — patarti popiežiui.

SOVIETINIAI HELIKOPTERIAI 
APŠAUDĖ PAKISTANO PASIENIO 

POSTĄ
šeši sovietiniai helikopteriai apšaudė 

Pakistano pasienio postą. Du Pakistano 
karininkai žuvo, vienas sužeistas,

Pakistaniečiai pašovė vieną helikopterį, 
kuris nukrito Afganistano teritorijoje.

Nuo 1979 m. gruodžio 27 d. ligi Šiol so
vietiniai lėktuvai esą pažeidę Pakistano 
erdvę jau 200 kartų.

Pakistano prezidentas paneigė tvirtini
mus, kad afganų partizanai apmokami 
Pakistane. Tarp Pakistano ir Afganistano 
yra 1.400 mylių ilgio siena, ir ją sunku 
sukontroliuoti. Prezidento nuomone, jeigu 
Sov. Sąjunga nori, ji gali uždaryti tą Sie
ną, kad niekas nebevaikščiotų.

DIDĖJA NUOSTOLIAI AFGANISTANE
Afganistano sukilėliai turi jau daugiau 

sunkiųjų ginklų, ir dėl to nukenčia sovie
tiniai helikopteriai ir šarvuočiai.

Prie pat Kabulo buvo pašauti du heli
kopteriai. Kabule ir kituose miestuose 
įvyko didelių sprogimų.

Bent ketvertas 'bombonešių sudužo Ka
bule ar jo apylinkėse.

KARAS VYKSTA IR TOLIAU
Irako prezidentas yra pareiškęs, kad jis 

sutiktų taikytis su Iranu, bet Iranas stato 
tokias sąlygas, kurios jokiu būdu nepri
imtinos, ir žada kariauti tol, kol priešas 
bus išvarytas.

Pakistano prez. Zia važinėjo su taikos 
misija, bet jo pastangos nepasisekė. Taigi 
toliau kariaujama, ir Irako kariuomenė 
yra gilekai įsiveržusi į Iraną ir užėmusi 
keletą miestų.

Vakarų kraštai susirūpinę, kad nebūtų 
užkirsti keliai praplaukti tankeriams su 
nafta.

ŽADA VISUOTINĮ STREIKĄ 
LENKIJOJE

Streikuojantiems darbininkams Lenki
jos vyriausybė buvo pažadėjusi pakelti 
atlyginimus.

Kadangi tas pažadas nevykdomas, tai 
Walęsos vadovaujamos naujai suorgani
zuotosios profesinės sąjungos žada bent 
vienos valandos visuotinį streiką.

EGIPTAS NENORI NEI VIENŲ, NEI 
KITŲ LAIMĖJIMO

Egipto laikraštis „Al Akhbar" rašo:
„Jeigu Iranas triumfuotų, tai būtų ne

laimė. Jei Irakas triumfuotų, būtų kitos 
rūšies nelaimė.“

Prez. Sadatas net gundęs JAV pasinau
doti proga ir nuversti Irane Chome'nio re
žimą. Jo gundymas buvęs atmestas. Sada
tas taip pat būtų patenkintas, jei ir Irako 
dabartinis režimas būtų nuveržtas.

Rūpindamasis Persijos įlankos saugu
mu, prez. Sadatas pasiūlė Saudžio Arabi
jai, kad jos laivynas padėtų Egiptui. Be 
to, Egiptas amerikiečiams pasiūlė vietą 
dar vienai, jau trečiai, karinei bazei prie 
Raudonosios jūros.

7 dienos
— Tassas paskelbė, kad iš Herato kalė

jimo Afganistane buvo paleista 240 politi
nių kalinių, kurie „apgailėjo savo praei
ties veiksmus“ ir pasižadėjo remti sovie
tų globojamą vyriausybę.

— Sovietinis kareivis Kruglovas buvo 
atbėgęs į JAV ambasadą Afganistano sos
tinėje Kabule, bet Sov. Sąjungos ambasa
dorius Tabejevas jam pažadėjo, kad ne
bus baudžiamas 'ir bus paleistas iš kariuo
menės, jis patikėjo ir grįžo.

— Egipte gyvenantį Irano mirusio ša
cho sūnų princą Rėzą Pahlavį ruošiamasi 
paskelbti naujuoju šachu, apie kurį teik
tųsi egzilinė Irano vyriausybė, svetur gy
venantieji politikai ir pabėgusieji kari
ninkai.

— Libija apmokėjo Sov. Sąjungai apie 
milijardą dolerių Sirijos skolų už pirktuo
sius ginklus (o Sirija dar norinti gauti 
modernių lėktuvų ir tankų, nes jos pajė
gos esančios silpnesnės už Izraelio).

— Kinija atmetė Vietnamo pasiūlymą 
pradėti tartis dėl įtampos sumažinimo 
tarp abiejų kraštų.

— Salvadore vyksta baisios žudynės, 
kurias vykdo daugiausia vyriausybę pa
laikantieji dešinieji teroristai (per vieną 
parą buvo nužudyti 42, iš jų 6 buvo rasti 
ne tik nusėti kulkomis, bet ir nukapoto
mis galvomis).

— Po 540 metų į vieną žymiųjų Brita
nijos privačių aukštesniųjų mokyklų — 
Etoną — buvo priimta pirmoji moteris 
mokytoja, prancūzė Vogei iš Paryžiaus, 
kuri mokys prancūzų kalbos.

— Sulaukęs 85 m. amžiaus, Indijoje 
mirė indų šventasis-jogis, kuris paskuti
niuosius 18 metų išstovėjo.

— Orisos valstijoje, Indijoje, potvyniai 
apie 300.000 žmonių atkirto nuo visa ko, 
o daugiau kaip 200 prigėrė.

— Popiežius yra pareiškęs norą sekan
čiais metais apsilankyti Filipinuose ir Ja
ponijoje.

— Britanijos profesinių sąjungų centrą 
sudarantieji vadai pradėjo vieną po kito 
išstumti tuos ilgamečius kai kuriuos ki
tus vadus, kurie dažniau pakritikuoja 
profesinių sąjungų laikyseną.

— Pakaltintas valstybės šmeižimu, 
Maskvoje Viačeslavas Bachminas nuteis
tas 3 m. kalėti, o Levas Regelsonas, ko
vojęs prieš Bažnyčios priespaudą — 3 m. 
sąlyginai, nes teisme apgailėjo savo dar
bus 'ir paprašė atleisti.

— JAV senatas nutarė aitšaukti prezi
dento draudimą nepardavinėti Sov. Sąjun
gai grūdų.

— Nobelio taikos premijai gauti šiais 
metais esą pristatyta’ apie 70 kandidatų 
(tarp jų žymesni švedė Myrdal, veikianti 
nusiginklavimo konferencijoje, Suomijos 
prez. Kekkonenas, JAV prez. Oarteris, 
Britanijos užsienio reikalų min. lordas 
Carringtonas, popiežius, Brazilijos vysk. 
Camera).
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Teisieji ir nusikaltėliai
J. Kuzmickis

Bušų 'klasikas F. Dostojevskis „Nusikal
timo ir bausmės“ psichologiniame romane 
aprašė suskurdusį studentą RoskoMkovą, 
kuris jautėsi 'turįs nužudyti turtus telkian
čią moterį. Tačiau nusikaltimas tarsi kir
mėlė graužė jo sąžinę ir įtaigojo, kad tik 
prisipažinimu įmanu apiplauti nusikalti
mo pūliuojančią opą.

Tarp nusikaltimo ir bausmės
Mūsų rašytojas Jurgis Gliaudą taipgi 

mėgaujasi šia amžina nusikaltimo ir 'baus
mės tema: „Narsa gyventi“ romane ryški
no Vietnamo karo sužalotą kario dvasią, 
o šiemet „Nidos“ išleistose „Bausmės“ no
velėse dar kartą grįžta prie tikro ,ar ta
riamo nusikaltimo ir paties gyvenimo pa
kištos bausmės.

Šią temą narpliodamas, rašytojas suku
ria visą eilę charakterių, kurie ne tik pa
deda rutulioti įvykių slinktį, 'bet, patap
dami idėjiniais turinio varikliais, išreiškia 
autoriaus pažiūrą į suraizgytą gyvenimą, 
į visuomenės nusiteikimus 'bei gyvenimo 
pakištas problemas sprendžiančius asme
nis.

Kokios tos rašytojo atrinktos proble
mos? Kokie žmonės ne kamtą gniūžta po 
problemų krūviu? Kiek tie samprotavi
mai liečia mūsų tautą ir galų gale mus 
pačius?

Mūsų tautos istorija dosni medžiagos 
gausa rašytojams: baudžiavos nuvertintas 
žmogus, kovos dėl nepriklausomybės, fi
ziškai ir dvasiškai žaloją mūsų tautos są
narius pavergėjai, į Sibirą ištremtųjų 
kančias, išskirtos šeimos ir t.t. J. Gliau
dą šios knygos novelėse nepriklausomybę 
palieka nuošaliai kaip pasąmonėje glū
dinčią viltį ir ryškina lietuvio 'buitį bau
džiavos 'bei okupacijos atvilktos vergijos 
grandinėse.

Ponas ir baudžiauninkė
„Garbės vartų“ novelėje sutirštintomis 

spalvomis vaizduojamas autokratas ponas 
Vilpuševičius, kurio nuomone „žmonių 
laisvė — riaušės, bajorų laisvė — tvarka“, 
o „dvaro ponas tebeturi valdovišką teisę 
mainyti baudžiauninkus į genus vižlus, 
mergas — į medžioklines kales“. Jo tam
sių įgaidžių vykdytojas — netarijušas Ze
nonas, kurio nelegalią 16 metų dukterį 
Petrę ponas nutaria apvesdinti su pagy
venusiu invalidu ir pasinaudoti „pirmo
sios nakties“ teise. Petrės „nusikaitimas“, 
kad' ji baudžiauninkė, o ^bausmė“ — po
nas ja „kartu su savo draugais dialysis“.

Vyšk. Motiejus nori išpildyti Petrės sva
jones: paskirti mokytoja uždarytoje dva
rininko Skirmanto karčiamoje. Deja, pa
mačiusi vyskupo pasiuntinį, Petrė sumo
ja, kad tai „ponas ir jo svečiai jos nepa
miršo“ ir, kaip ir jos motina, pasiskan
dina malūno tvenkinyje. Vargšės „nusi
kaltimas“ — kad buvo autokrato pono 
baudžiauninkė, ir išdavoje — desperacija, 
baimė ir, kaip A. Vienuolio „Paskenduo
lės“ Verutės, savižudystė.

Proletarų aukos
Ponų baudžiava sprogo kaip muilo bur

bulas. Krauju aplaistytą nepriklausomybę 
sutradšklno sovietų tankai, Lietuvą ištiko 
dar baisesnė baudžiava, kai jos vaikams 
atsivėrė Sibiro plėšiniai, Gulago kacetai 
ir psichiatrinės ligoninės.

Penkiolika metų išvargusi „klampiuose 
pelkynuose ui Tomsko“, Rūta grįžta į 
Vilnių ir, sesers palydėta, skuba pas savo 
vyrą Petrą. Žino, kad partizaninių kovų 
metu kaip Dovydas Urijų jis „nusiuntė į 
mirtį Rozalijos vyrą“ ir dabar augina su 
ja šeimą. Ji tebemyli Petrą ir tikisi jį 
susigrąžinti. Kai šis pastebi, kad vėlu 
apie tai kalbėti, Rūta, jausdama netekusi

Rašytojas Jurgis Gliaudą

vyro, nori, kad ir Rozalija jo netektų.
J. Gliaudą įtikinančiai aprašo šio treje

tuko dvasines grumtynes. Neleidžia nove
lės idėjinio turinio varikliui Rūtai, ištrė
mime skaičiusiai šv. Raštą, nusmukti iki 
fizinės ar dvasinės žmogžudės: atiduoda
ma 'vyrui partizano Parako kaltinamąjį 
liudijimą, kad jį sunaikintų, sau prisiima 
kaltę ir nustelbusiai seseriai pareiškia: 
„Aš viską atleidau. Tik dabar aš supra
tau, kaip aš myliu Petrą. Baisi mintis apie 
kerštą... Grįžtu atgal, atgal... Didelė mei
lė, ir auka jai didelė".

Koks gi Rūtos „nusikaltimas“? Ogi slap
ta lietuviškoji spauda, už kurią iki šios 
dienos tauriausi Lietuvos vaikai tremia
mi į Sibirą. O bausmė? Baisi baudžiava 
Sibire, išardyta šeima, apvilta meilė vy
rui ir dar didesnė auka.

Tačiau Petras neišvengia bausmės: Rū
tos sesuo atkeršija už ją, už jos sudaužy
tą gyvenimą: „Aš pranešiau, kad Petras 
Kalnaitis buvo 'banditas“.

Rodos, nieko negalėtų užkliūti „Vienos 
dienos pens. Stankuvienės gyvenime“ ne
les Stankuvienė: visą amžių pragyvenusi 
savo troboje ir 30 mėtų dirbusi kolūkyje, 
nori „savarankumo, darželio, vienintelės 
savo vištos“. Tačiau ją varo į pensininkų 
namus, aparia jos trobelę, išjuokia, o jau
ni ateistai išvilioja klasta jos kryžių ir 
maldaknygę. Jaučiasi „labai nelaiminga“, 
kai tenka 'be jokios kaltės nukentėti nuo 
tų, kurie tariasi darbininkų senatve rūpi
nusi.

Tačiau įdomiausia bausmė kun. Straz
delio: nepaisydamas Daubaro noro išleisti

EUROPOS LIETUVIS

DVIKALBIS ŠVENTASIS RAŠTAS 
SĄSIUVINIAIS

Brazilijos Sao Pauly j e pradėtas sąsiu
viniais leisti Naujasis testamentas dviem 
kalbomis — lietuvių ir portugalų. Numa
tyta išleisti 17 tokių sąsiuvinių. Pirmaja
me sąsiuvinyje išspausdinti apaštalo Pau
liaus laiškai.

Leidinys iliustruotas. Leidimą remia 
mecenatai (šiam sąsiuviniui lėšas — 160 
dolerių — įsipareigojo parūpinti Sao Pau
lo lietuvių skautų - skaučių Palangos vie- 
tininkija).

Lydimajame rašte nurodoma, kad Urug
vajaus lietuviai pasiūlę paruošti ir lietu
viškai - ispanišką leidimą, bet dėl to dar 
laukiama, kaip pasisakys Argentinos, Ko
lumbijos ir Venezuelos lietuviai.

Visą darbą (tvarko kun. Pr. Gavėno va
dovaujamas komitetas. Naujas sąsiuvinis 
bus išleidžiamas vis maždaug kas du mė
nesiai.

Lietuviškas tekstas imamas 'iš kun. Č. 
Kavaliausko išversto Naujojo testamento, 
1972 m. išleisto Lietuvoje.

Vladas Šlaitas

Finikietiškieįi dažai
Finikiečiai patinka man, 
nes jie paliko tik savo vardą 
ir purpurinius dažus.
Tai panašu į raudoną saulėleidžio saulę. 
Bet geriau yra nepalikti nė savo vardo, 
tik palikti skaisčiai purpurinę eilėraščių 

nuotaiką, 
nes kai nieko nebus, 
pasiliks tik eilėraščių nuotaika 
ir seniai finikiečių pasauly paskendusi 

saulė.

dukterį Katrę už turtingo Varakausko, 
tas amžinasis vikaras, kuriąs nuolat nau
jas daineles, nutaria „nubausti“ Katrę už 
tėvų neklausymą ir sutuokia su Pašilių 
Pranciškum, „stangriu, stamibakauliu ber
nu“, kuriam iji 'buvo pasižadėjusi.

J. Gliaudos novelių veikėjai gyvenimiš
kai pagrįsti, meniškai — įdomiai apdoroti. 
Jie savo keliu išryškina pagrindinę turi
nio idėją, o drauge parodo rašytojo požiū
rį į baudžiavos ir vergijos sunkaus gyve
nimo keliamas problemas.

Rodos, nieko gero nelaimi nei Petrė, 
nei Stankuvienė, nei Rūta. Tačiau jos vi
sos laimi skaitytojų simpatiją, savo ne
sėkmingomis pastangomis laimi savaran
kiško, laisvo, nepalaužiamo charakterio 
pilnatvę.

Šią J. Gliaudos knygą verta atidžiai 
perskaityti ir rimtai apmąstyti.

Jurgis Gliaudą, BAUSMĖ. Novelių rin
kinys. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 101 
Londonas, 1980 m., 150 psl. Kaina 3.50 sv., 
nariams 3 svarai.

APIE „LIETUVOS“ VIEŠNAGĘ TARP 
SAVŲJŲ ANAPUS ATLANTO

Gautas J. Jckubkos redaguojamo „Chi- 
cagos Anglijos - Britanijos Lietuvių klu
bo narių informacinio biuletenio“ Nr. 4 
(rugsėjo mėn.), kuriame raižoma apie bu
vusį pikniką ir apie busimąjį balių - ban
ketą lapkričio 15d., ir juo bus paminėta 
klubo 20 m. sukaktis.

Taip pat rašoma, kaip Tautinių šokių 
šventės metu buvo globojamos Londono 
„Lietuvos“ grupės kelios narės. O kai 
grupė jau turėjo 'grįžti namo, „klubo val
dyba paskubomis suorganizavo jiems iš
leistuves penų Šidlauskų rezidencijoje.“ 
Ir toliau štai kaip buvo:

„Išleistuvės buvo linksmos. Atsiskyrėm 
nuoširdžioje nuotaikoje. Tie mūsų sve
čiai daugumoje buvo mūsų draugų vaikai. 
Malonu buvo su jais praleisti kelias va
landas. Jie bus tie vyrai ilr moterys, ku
rie toliau tęs lietuvišką gyvenimą Londo
ne. Visi buvo iš Londono. Kiti, kad ir ma
žai temoka lietuvių kalbos, vistiek laiko 
save lietuviais. Iš jų gera dalis jau tre
čios kartos lietuviai. Juos jungia tautinių 
šokių grupė „Lietuva“. Jų svajonė atvyk
ti į Ameriką. Į svečius.

Prieš 4-ris metus į tautinių šokių šven
tę buvo atvykęs Povilas Merkevičius, ta
da 17 metų amžiaus. Susižavėjo Chtoaga, 
pernai atvyko su studento viza ir čia lan
ko kolegiją. Jis savo draugus vežiojo po 
Chicagą. Dabar ruošiasi studijuoti jau ant
rus metus. Įstojo į mūsų klubą. Dalį laiko 
jis turi kur nors dirbti.

Malonu buvo matyti ponią Jurienę, šio 
gražaus jaunimo vadovę. Savo dvasia ir 
nuotaika buvo pati jauniausia. Domėjosi 
viskuo, kas tik lietuviška.

Ponas J. (Šildlauskas parodė tautinių 
šokių šventės filmą, jo paties susuktą’. 
Filmas labai gerai atliktas. Mūsų svečiai 
buvo sužavėti, tuo labiau, kad galėjo ma
tyti ir save. Filmas kartu su jais iškeliavo 
į Londoną.

Tautinių šokių grupei ir kartu Londono 
lietuviams įteikta dovana — 5Jkios kny
gos „Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“.

Atsisveikinimo kalbas pasakė J. Šidlaus
kas, J. Jokubkaį kun. Kuzmickas, VI. Pa- 
lilionils, ponia Jurienė ir šokėjų vardu 
Dobrovolskis.

šeimininkavo p. Straznickienė su padė
jėjomis — p. Kuriene ir p. Šabrinskiiene. 
Ponia Step. Šidlauskienė, kaip namų šei
mininkė, visur prisidėjo ir darbu ir pa
tarnavimu.“

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Kaip jau buvo rašyta, Australijos Lie
tuvių Dienos įvyks š.m. 'gruodžio 26- sau
sio 1 dienomis Adelaidėje. Tuo pačiu me
tu vyks Australijos LB Tarybos Sesija, 
kurios metu bus renkama nauja Australi
jos LB krašto valdyba bei bus paminėta 
Australijos LB 30-lties metų sukaktis. I 
Australijos Lietuvių Dienas vyksta PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas.
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Su lietuviais 
pasaulyje
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS PREMIJA
JAV LB Kultūros taryba įsteigė litera

tūros premiją, kurios dydis yra 3.000 do
lerių.

Galės būti premijuotas jau spausdintas 
veikalas ar rankraštyje tebesąs (spausdin
tieji bus svarstomi tie, kurie išleisti 
1980 m.). Premija galės būti skiriama už 
grožinės literatūros kūrinį ar už moksli
nį lituanistinės tematikos veikalą.

Premijai veikalai turi būti atsiųsti iki 
š.m.. gruodžio 31 d. šiuo adresu: Jurgis 
Mal-kis, 17904 Ingleside Rd., Cleveland, 
Ohio 44119, U.S.A.

Rankraščiai būtinai turėtų būti perra
šyti mašinėle, bet bus priimami ir ranka 
rašyti, jei lengvai išskaitomi.

Prie siunčiamojo kūrinio pridedamas 
lydraštis su vardu, pavarde, adresu ir te
lefono numeriu.

Jeigu premiją laimėtų rankraščio au
torius, tai jis galės tartis su Kultūros 
taryba dėl išleidimo.

RENGIAMA KNYGA APIE 'SPORTĄ
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 'auk

lėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) 
centro vaidyba nutarė išleisti „Išeivijos 
sporto istoriją 1944-1980“.

Leidėjai kreipiasi į visų 'šalių sportinin
kus, sporto veteranus, sporto darbuotojus 
bei sporto mėgėjus siųsti medžiagą šiuo 
adresu:

Mr. Pranas Mickevičius, 4831 So. 23rd 
S't, Milwaukee, Wis. 53221, USA, arba: 
Mr. Sigitas Krasauskas, 32 Pasadena Gar
dens, Toronto, Ont. M67 4R5, Canada.

PLB PARAMA BRAZILUOS „MUSŲ 
LIETUVAI“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba paskyrė 1.000 dol. Brazilijoje leidžia
mo savaitraščio „Mūsų Lietuva“ leidė
jams tėvams saleziečiams pagelbėti išsi
mokėti Skalas už naują spausdinamąją 
mašiną.

Pinigus leidėjams įteikė Brazilijos LB 
valdybes pirmininkas Jonas Tatarūnas.

RIMAS CESONIS PASKIRTAS 
ATSTOVU Į MADRIDO KONFERENCUĄ

Buvęs JAV LB krašto valdybos vice- 
pirmininkas ir dabartinės JAV LB Visuo
meninių Reikalų Tarybos narys Rimas 
Česonis prezidento Carterio paskintas JAV 
JAV visuomenės atstovu į Madrido kon
ferenciją.

ITALĖS DISERTACIJA APIE LIETUVĄ
Emanuela BonSignori Romos universite

te pasirinko savo disertaciniam darbui 
1940-1945 m. Lietuvos sovietizaciją. Ap
gynė tą darbą su pagyrimais.

E. Bonsiignori doktoratą ruošusi 2 me
tus.

Domas Bumeikis 

«

Žemaičio atsiminimai
Senukas tempo nepakeitė. Plauna iš 

lengvo, dailiai guldo žolę į pradalgę ir 
taip švariai subraukia, tartum šluota su
šluoja. Pasižiūriu į savąją — šienas išsi
draikęs ir kirčiuota, kirčiuota, nelyginant 
laiptai. 'Gėda ir pikta, kadi negaliu taip 
gražiai nuįpiauti, kaip tas senis. Bet vis 
dar neatsilieku. Tačiau pradedu just:, kad 
vis sunkiau ir sunkiau darosi dalgį sukti, 
ylpač kur sodresnė žolė. Senukas, savo 
pradalgę išvaręs, pro šalį eidamas 'tik šyp
sosi, bet nieko nesako. Dabar jau nebegal
voju taip gudriai kaip pirma, bet sakau 
sau: „Išturėti, išturėti ligi vakaro!“

Pagaliau palaimintas skambalas! Pa
čiu laiku. Kažin, ar bebūčiau ištvėręs dar 
pusvalandį. Žuilpa nuėjo pietų, į namus. 
Jis buvo vadinamas šimtadieniui, t.y. pri
valėjo per metą dvarui dirbti šimtą dienų, 
kada tik dvaras pareikalaus. Už tai jis ga
vo butą, 'kurą ir kiek ordinarijos.

Aš pasilikau čia pat, kur piovėme. Pa
valgęs atsineštus pietus, kritau ant šieno 
ir užmigau kietu miegu. Net skambalo 
negirdėjau.

— Kelk, vaikeli, jau skambalas nuskam
bėjo, — žadina žulpa.

■Pakilęs pasijutau, lyg būčiau iš medžio 
iškritęs, taip skaudėjo raumenys. Žulpa ir 
man iškalė dalgį. Jis dalgį tynė ne taip, 
kaip šioje apylinkėje, bet ant aukšto sto
vo, kurio gale buvo siauras prakalėlis. 
Ant to prakalėlio paguldęs kniūpsčią dal
gį, plačiuoju plaktuko galu mušė per aš
menų apačią. Taip gražiai ir lygiai iškalė, 
kad pasižiūrėjęs į ašmenis negalėjai' pati
kėti, jog taii padaryta rankomis to senelio, 
kurį Šįryt taip kvailai niekinau. Iš Žulpos 
rankų išėjęs dalgis atrodė visai kitas, ne 
toks, koks įbuvo — taip lengvai kirto žo
lę-

Tačiau antroji dienos dalis pasirodė ne
palyginamai sunkesnė nei ligi pietų. Da
bar tik rūpinausi, kad tik Žulpa neužliptų 
man ant kulnų antrą pradalgę plaudamas. 
O jis ne tie nelipo, bet, priešingai, rūpino 
si perdaug toli manęs nepalikti. Pagaliau 

atbangavo, atlingavo per aukštus sodno 
medžius vakarinio skambalo garsai. Aš 
niskada jokio varpo nebuvau dar girdėjęs 
taip maloniai ir melodingai skambant, 
kaip kad skambėjo tą vakarą Krėpštų 
dvare, kvies damas baigti darbo dieną.

— Pavargai? — klausia žulpa', dalgį žo
le valydamas.

— Truputį.
— Vo tap ar (bepadarytum?! — klausia, 

apsisukdamas ant vienos kojos su dalgiu 
ant peties.

Žinoma, nemėginau rodyti, ar galiu,
— Kiek Itau metų?
— Keturiolika.
— O man jau septynios dešimtys! 

Maitai, vaikeli, — kalba jis, ranka prilai
kydamas dalgį ant pieties, — aš tau šįryt 
sakiau, kad nesigriebk taip smarkiai, nes 
diena ilga, iki vakaro daug čėso. Darbą 
reikia pradėti visadla iš lengvo, tada ma
žiau pavargsi ir daugiau padarysi. Tas 
palts yra ir su arkliais. Jei kas iš karto 
pavaro juos 'greitai, į galą jie ir visai pri
stoja, jei kelias tolimas. Ypač jauni ark
liai, kaip ir tu. Bet jauni visi tokie: nori 
parodyti, ką gali. Nieko nepadarysi, taip, 
matyti, paties Dievo yra surėdyta. A, gy
veni žmogus ir per savo amžių daug ko 
išmoksti, kaip ir ką geriau padaryti, o, 
žiūrėk, jau smentis apie paausius ir ibesi- 
čiupiniėja... — užbaigė jis patarimą.

Daugiau su tuo išmintingu ir simpa
tišku seniuku kartu dirbti nebeteko. Beį 
jo pamokos neužmiršau.

Obuoliai ir... Kaip dvarų žemės nuomi
ninkų, taip ir kumečių sodybose nebuvo 
jokio vaismedžio ar vaiskrūmio. Ir nega
lėjo būti sodinai tokiose sodybose kaip ku
mečių, kur dažnai gyvendavo viename na
me po keliolika šeimų (Krištiapaū Vemlbu- 
tų dv.) arba net ir po dvi šeimas viena
me kambary (Kretingos dv. iki 1905 m., 
kada žmonės sudegino). O nuomininkai 
taip pat negalėjo rūpintis sodnus 'užvesti, 
nes jie dažnai keitėsi. O svetimam nieks 
nenori palikti savo darbo vaisių.

Tačiau ir tų sodybų gyventojai trokšite 
troško vaisių, ypač vaikai. O gauti 'tegailė
jo turguje ar jemarke už pinigą, arba pa
sivogti iš svetimo sodno (vaikiai). Tad ne
nuostabu, kad, pavasariui išaušus, vaikai 
valgė, kaisiįiik buvo įmanoma: pušų jaunus 
ūgius, alksnių, pušų ir eglių jauną medie
ną, kadagių šr ievų uogas, kol atsirasda
vo kitokių uogų. Vėliau — dobilų pražy
dusias galvutes, rugių neprinokusius grū
dus ir t. t. O žiemą — rauginti kopūstai 
ir batviniai, kantais morka ar sėtinys, dar 
ir šiene sušaldyti laukiniai obuoliukai.

Rudenį vaikai niekada neaitsikratydavo 
pagundos įlįsti į svetimą sodną pasiobuo- 
liauti 'arba tuščiai tikėtis gauti obuolių iš 
savo turtingų giminių, turinčių gražius 
sodnus, -arba iš pažįstamų kaimynų.

Mano dėdė Vincas Rėkašiuis Siderių 
km., Telšių vis., turėjo 'didelį sodną. Kar
tą sesuo, kai buvo pats obuolių metas, 
'kažkuriuo reikalu pasiuntė mane pas tą 
dėdę.

— še, paimk maišelį, gal dėdė duos 
Obuolių, — viltingai pasakė sesuo, paduo
dama mažą baltą maišelį.

— Tik tu pats neprašyk ir nerodyk mai
šelio, dar pamįslys, kad tyčia siunčiau 
obuolių. Jei duos — gerai, o jei ne — tegu 
sau, — perspėjo sesuo.

Dėdę radau kieme grėblį betvarkantį.
— Kur tat a pats vaikščioji? — paklau

sė jis, neatitraukdamas alkių nuo grėblio, 
kai pasisveikindamas pabučiavau jom 
ranką.

■Pasisakiau, ko esu atėjęs, o dėdė, vis 
grėblį 'taisydamas, išsiteiravo, kas dabar 
dirbama pas mus ir taip toliau.

— O je, kiek tamstos sodne Obuolių! — 
sušukau kiek iper garsiai, žiūrėdamas į 
obels šaką, kuri buvo vaisių nulenkia per 
žiogrių į kiemo pusę.

— O kaip namiškiai, ar visi sveiki? — 
paklausė, nenugirdęs mano nusistebėjimo.

Dėdinos pavaišintas pienu ir sūriu, 
išėjau namo su tuščiu maišeliu.

— Tas mūsų dėdė sfcups kap šikšna, — 
tarė sesuo, pamačiusi ant suolo numestą 
tuščią maišelį.

Tą pati rudenį per Jckimio atlaidus 
Laiuksodoje, išėjęs iš maldyklos, pamačiau 
dėdę prekiaujant obuoliais. Obuolių jis 

turėjo prisipylęs pilnas ilgas gardis. „Da
bar tikrai gausiu!“ galvoju, eidamas su 
juo pasisveikinti. Priėjęs pabučiavau ran
ką, kuri ką tik (buvo baigusi dėti obuolius 
į blėkinį gorčių. Bet dėdė, rotos, manęs 
nepastebėjo, toliau krovė į gorčių, ėmė pi
nigus už juos ir leido į odinį kapšį, klabė
jusį ant krūtinės. Nusivylęs savo tuščio
mis viltimis, pasitraukiau šalin.

Kelioms dienoms praėjus -po Jokimo at
laidų, vieną vakarą, kai jau buvau lovoje, 
atėjo kaimynai — du broliai Konįrimiu- 
kai, Juzis ir Grutė. Ontė buvo mano am
žiaus, ir su 'juo buvau artimai susidrau
gavęs. Abudu jie turėjo tuščius maišus.

— Einam pacbuoliauti į Juciaus sodną, 
— pakvietė Juzis.

— Vogti? — neryžtingai paklausiau.
— Kokia jau čia vagystė! Ons tur daug, 

vo mes nieko, — nuneigė Juzis.
Jucių gerai pažinojau. Jis buvo mūsų 

kaimynas, mažažemis, teturėjo keturias 
dešimtines (apie 4,3700 ha) žemės. Bet 
jo sodyba atrodė kaip stambesnio ūkinin
ko ir slėpėsi po senais medžiais. Tik tro
ba su savo baltomis langinėmis ir tokiu 
pat baltu kaminu buvo iškilusi aukščiau 
vaisių sodno. Juciaus sodyba buvo graži 
ir tvarkinga, kaip ir pats tos sodybos sa- 
vininlkas senelis Jucius. Kaimynų kalbi
namas, ilgai nesiryžau prisidėti prie jų 
žygio.

— Kad aš ir maišo neturiu, — mėginau 
atsikratyti nedora pagunda.

— Aš (turiu ir tau, — sako Ontė.
Taigi viskas numatyta. Ir mes išžygia

vome. Naktis, nors ir žvaigždėta, buvo 
tamsi. Lengvo vėjelio judinami, krūmai 
ir maži medeliai atrodė kaip vaiduokliai. 
Juzi; ėjo pirmas. Jis nustatė ir tvarką, 
kaip turime elgtis sodne. Reikėjo pereiti 
pelkę, kurioje buvo durpduobių, dabar 
pilnų vandens. Iš kalvos tos duobės buvo 
lengvai matomos, neis jose atsispindėjo 
žvaigždžių žiburėliai. Bet žemai gan sun
kiai begalėjome jas įžiūrėti. Tačiau vado
vo būta gero — laimingai tą pavojingą 
vietą perėjome.

— 'Sėskite! — staiga pasakė Juzis.
Pamaniau, kad kokį pavojų jis pajuto. 

Bet pasirodė, kad Juzis jau buvo atvedęs 
mus prie sodno žiogri aus. Dabar jis ardė 

žiogrį, Ibet taip tykiai, kad mudu su Onte, 
čia pat 'sėdėdami, negirdėjome jokio garso.

— Jau! — tyliai pasakė Juzis ir pirmas 
smuko į sodną.

Įlindęs .sustojau prie pirmos jaunos obe
laitės ir pradėjau skinti ir mesti į maišą. 
BeskinJdamas praradau bet kokį atsargu
mą. Staiga atsidaro durys, ir žmogus su
stoja ties jomis. lApsipratusios su tamsa, 
mano akys galėjo įžiūrėti jį. Dėl to galvo
jau, kad ir jis mato mane. Ar jis turėjo 
ką rankose, ar ne, bet alš tikėjau, kad jis 
laito šautuvą, (užtaisytą druska (taip bu
vo pasakojama, kad svetimų obuolių mė
gėjus šaudo druska) ir taiko paleisti šūvį 
į mane. Tad žaibu smukau pro skylę lauk 
iš sodno ir bėgau namų link, tuščią maišą 
laikydamas rankoje. Paskui mane bėgo ir 
Kontrimulkai, tik dabar kjta tvarka: Juzis 
vidury, o Ontė paskutiniuoju. Mums be
sitvarkant prie sodno ir sodne, ilš vakarų 
atplaukę sunkūs rudens debesys uždengė 
ir tuos menkus žiburėli.is-žvaigždes. Tad 
buvo taip tamsu, kad net vienas kito ne
bematėme, įik girdėjome basų kojų šlap- 
sėjimą šlapia pieva. Dabar tų duinpduobių 
visai nebegalėjome matyti Mudu su Ju- 
ziu laimingai jas aplenkėme, bet Ontė 
plumptelėjo ir, vargšas, niekaip negalėjo 
išsikasti: duobė gili, krantai statūs, o įsi
tverti nėra už ko. Šiaip taip mudu ištrau
kėme su visu maišu.

Taip nelinksmai baigėsi mūsų ekspedi
cija į svetimą sodną: nei obuolių, nei mie
go, o vienas dar ir išsimaudė.

Įėjęs į savo kamaraitę, numečiau maišą 
su keliais obuoliais po lova ir kritau į lo
vą net nenusirengęs. Nebėra kada, greitai 
reikės kelti. Vos tik kas krepšteli) kur 
nors, aš ir šoku iš lovos, galvodamas, kad 
Jucius atsivijo. Ak, tu Viešpatie, kiek ibe- 
reikalinigo rūpesčio įsigijau dėl nieko! 
Rytmetį maišą su tais keliais obuoliais 
nunešiau į veršių .apluoką ir įmečiau į 
krūmą, galvodamas vėliau ateiti paragau
ti obuolių. Bet obuolių mėgėjų susirado 
anksčiau už mane. Pajutę obuolių kvapą, 
veršiai susirado maišą ir tol tampė, kol iš* 
bėrė jr paskui suėdė. O kas liko, buvo jau 
jų apgraužti.
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VADAS KALPOKAS
IŠ PARTIZANINIO

Žiemą partizanai didelės veiklos išvys
tyti negalėjo. Reguliariai išeidavo jų lei
džiamas laikraštis „I Laisvę!“. Bolševiki
nė valdžia džiūgavo, kad per žiemą buvo 
ramu, bet pavasarį visos Lietuvos terito
rijoje partizanai atnaujino savo veiklą.

Bolševikai valsčių centruose suorgani
zavo savisaugos būrius po 10-15 vyrų, 
kuriuos žmonės vadino stribais. I šiuos 
būrius stojo labai menkos moralės žmo
nės, dažniausiai vagys, girtuokliai, chuli
ganai ir tinginiai. Jų tikslas — kovoti 
prieš partizanus. Bet Stribai nebuvo pa
jėgūs kovoti prieš partizanus. Jie slankio
davo naktimis po kaimus, gąsdindavo gy
ventojus, vagiliaudavo ir net plėšikauda
vo. (šį faktą patvirtina ir filmas ,,Laip
tai į dangų.)

1946 m. vasarą Panemunio valsčiaus 
stribai siautėjo Suvainiškio apylinkėse. 
Nakties metu užėję į vieną sodybą, rado 
valdą Kalpoką, kuris buvo anksčiau atėjęs 
ir (laukė ryšininkų. Vadas, pamatęs atei
nantį būrį -stribų, greitai persirengė ku
nigo rūbais, šeimininkė gulė į lovą, atseit 
— kunigas atvyko pas ligonę. Stribai įė
ję į vidų ir pamatę, kad „kunigas“ pari
męs prie „ligonės“, išėjo.

Partizanai visckiais būdais kliudė bol
ševikams įgyvendinti savo programą Lie
tuvoje.

1945 m. pavasarį rusų valdžia savo te
ritorijoje ir okupuotuose kraštuose išleido 
karo paskolos lakštus. Jų platintojais bu
vo skiriami daugiausia mokytojai. Kalpo
ko nurodymu valsčių partizanų vadams 
reikėjo paimti surinktus iš lakštų platin
tojų pinigus ibei parašyti pakvitavimus, 
kad lakštų platintojai nenukentėtų nuo 
bolševikų. Jei platintoja; geruoju neati
duos pinigų, pavartoti ginklą. Partizanams 
pareikalavus atiduoti pinigus jų pragyve
nimo fondui, lakštų platintojai mielai juos 
atiduodavo. Tik vienas lakštų platintojas 
(Variakojis iš Čedasų) pasipriešino ir bu
vo nukautas.

1946 m. žiemą bolševikai suruošė rin
kimus į Aukščiausiąją Tarybą. Jie iš 
anksto 'tikėjosi, kad rinkimai ramiai ne
praeis. Į rinkimines apylinkes prie būsti
nių pristatė rusų kariuomenės būrius, 
teaidi partizanai nesunaikintų dokumentų. 
Partizanai net negalvojo užpuldinėti tas 
būstines, nes žinojo, kad žmonės ir taip 
neis balsuoti. Rinkimų dieną |į rinkimines 
būstines iki pavasario atėjo labai mažai 
žmonių. Tada bolševikai „balsuš“ išvežio
jo 'gyventojams į namus, čia kaip tik iš- 
vežiotojus ir pasitiko partizanai. Jie 
žmonėms nedarė nieko, tik atimdavo rin
kiminius biuletenius ir juos sunaikinda
vo. Kai apie tai sužinojo apskričių cent
rai, jie nenustebo, o diavė griežtus įsaky. 
mus valsčių vadovams, kad balsavimo re
zultatai vis vien būtų 100%... Rinkiminių 
apylinkių sekretoriais buvo -skiriami mo
kytojai. Atidarius balsavimo urnas paaiš
kėjo, kad rinkimai sužlugę. Tada buvo 
duotos sekretoriams nurodymas biuletenių 
neskaičiuoti, o į protokolus rašyti balsa
vusių tiek, kiek yra sąrašuose rinkėjų, 
kad būtų balsavimas šimtaprocentinis... 
Taigi taip buvo „išrinkta“ pirmoji Lietu
vos Aukščiausioji Taryba.

Pasibaigus kairu-i, valdžia išleido po
tvarkį, kvietu-Sį partizanus nutraukti ko
vą ir registruotis pagal tą -gyvenamąją vie
tą, iš kurios buvo išeita į partizanus. Kai 
apie šį potvarkį sužinojo Kalpokas, tuo
jau susisiekęs su visais apskričių ir vals
čių partizanų vadais, padarė susirinkimą 
centriniame partizanų štabe Biržų girio
je. Buvo nutarta nevaržyti partizanams 
grįžti į namus. Dauguma partizanų atsi
sakė nutraukti kovą ir pasiliko partizanų 
gretose. O kurie paliko Lietuvos girias 
išeidami prisiekė, kaid prireikus vėl stos 
į kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Deja! Bolševikai parodė ir čia savo 
niekšybę. Kaip tik sugrįžo į namus parti
zanai, už keletas dienų bolševikai, juos 
suėmę, teisė už tėvynės ,,išdavimą“.

Partizanai, pamatę tokią apgaulę, nėjo 
iš miSkų, o tfe, kurie buvo išėję, vėl stojo 
į partizanų -gretas ir tęsė kovą.

Vadui Kalpokui -rūpėjo kiekvieno kovo
tojo likimas ir jo ateitis. Po ilgų kovos 
metų buvo aišku, kad 1918 m. (įvykiai ne
pasikartos. Lietuvos laisvė dar toli, o rei
kia gelbėti vyrus, kurie tiek daug padir
bėjo dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės.

1957 m. rudenį vadas sužinojo, kad Ro
kiškio rajono, Didsodės apylinkėje Rokiš
kio milicija išdavinėja- pasus -apylinkės 
gyventojams. Vadui atėjo mintis, kad 
dabar labai gera proga aprūpinti pasais 
savo vyrus. Vadas davė nurodymą vienam 
savo partizanų ryšininkui, kad Šis be di
delio triukšmo paimtų iš pasų stalo vir
šininko lagaminą su pasais ir dokumen
tais.

Po darbo, vakare pasininkai važiuoda
vo autobusu iš Juodupės į Rokiškį. Par
tizanų ryšininkas atvažiavo į Juodupės 
miestelį anksčiau. Kai į miestelį atvažia
vo pasų stalo viršininkas Daukys su pa
lydovu, ryšininkas, juos užkalbinęs, pa
vadino išgerti. Užėję į bufetą, tiek prisi
gėrė, kad vis’ems išėjus iš bufeto, ryši
ninkas 'iš girtų milicininkų 'be vargo pa
ėmė talgamfną dr nuėjo savu keliu. Bau-
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kys, prasiblaivęs paryčiu ir pamatęs, kas 
įvyko, nusišovė.

Valdas Kalpokas, pasirūpinęs savo kovo
tojų likimu, nutarė pasitraukti į užsienį. 
Nors tais metais jau buvo sunku tai pa- 
diaryti, bet jam pavyko. 1958 m. mums 
nežinomomis -aplinkybėmis jis pateko į 
Švediją. Bolševikų nužudyto jo brolio 
Vlado žmona gavo laišką -iš Švedijos, o 
vėliau i'š Vakarų. Vokietijos, Dabar jo li
kimas mums nežinomas. Galbūt, jis jau 
miręs. Dabar jam būtų 79 m. amžiaus.

Partizaninė kova Lietuvoje truko iki 
1953. Kituose rajonuose dar ilgiau. Niekas 
nenorėjo pasiduoti bolševikinei vergovei. 
Visi troško laisvės ir nepriklausomybės. 
Lietuvos -gyventojai jautė bolševikams di
delę neapykantą už jų padarytas Lietu
vai skriaudas.

Prisimenu dar ir šiandien iš buvusio 
Lietuvos partizanų laikraščio ,,Į Laisvę!“ 
J. Dociaus eilėraštį:

MES ŽENGIAME

Dienas dienom išgražinę
Mes žengiame!
Gana svajonių ir saldžių miražų,
Per daug jau vaikščiota padangėmis.

Mes eipam!
Po Ikojom skamba brangi, miela žemė, 
Prisimenam jos laisvės kainą...
Gana ją priešai purvino ir žemino!

Krauju nuplovėme likimą vergo, 
Ranka rankon žygiuoja broliai aisčiai! 
Perikruvinas audras ir darganas 
Išnešim laisvę saulėtą ir skaisčią!

Mes einame su dideliu tikėjimu, 
Darbais mes galingi, nepalaužiami. 
Užkimšime visoj tėvynėje 
Tėvynės meilės laužą!

Vien tik auksas valdo mus!
Ikrai, kuriuos keikia dabar kalėjimuose 

sėdintieji sovietiniai pareigūnai

Yra žmonių, kurie dideliu skanėstu lai
ko tucS specialius juoduosius ikrus, anglų 
vadinamus kaviaru. Mėgsta kaip -praban
gią užkandą ir brangiai už juos moka, nes 
jų ne kažin kiek yra, o k-ai stengiamasi pa
tenkinti vartotojų pareikalavimą ir per
daug išgaudama tų žuvų dar ir kai vande
nys vis labiau užteršiami, tai ir mažėja. O 
kai mažėja prekių, tai kyla jų kainos.

Geriausiais tos rūšies ikrais laikomi 
rusiškieji, arba sovietiniai. Ten dabar 
kaip tik iškilo didžiulė ikrų byla, kuri kai 
kam, aukštybėse sėdinčiam, gresia ilgais 
kalėjimo metais ar net mirties bausme.

Istorija prasidėjo 1978 m. Tada į žuvį 
pardavinėjančią didžiulę Maskvos parduo
tuvę „Okean“ -buvo atgabentas nemažas 
kiekis konservuotų silkių, -po 3 kilogra
mus dėžutę. Kaina — 5 -rubliai. Atidarę 
dėžutes, pirkėjai rado jose ne Silkes, bet 
tuos brangiuosius ikrus, kurių kilogramas 
kainuoja 50 rublių. Visi valgė ir tylėjo, 
bet milicininkas pradėjo galvoti, -kad kaž
kokia techniška klaida valstybei gal kai
nuos tūkstančius. Jis parašė įstaigai, kuri 
aiškina prekyboje ir ekonominiame -gy
venime vykstančius nusikaltimus. Milicija 
patikrino tą parduotuvę ir dar rado 200 
dėžių tų „silkių“.

Iš pradžių manyta, kad iš tikro įvyko 
klaida — ne tos etiketės buvo užklijuotos. 
Ikrai buvo Kaspijos jūres žuvų. O tekius 
ikrus apdirba tik dvi įmonės — viena 
Azerbaidžane (tik ikrus), -kita Astracha
nėje (ikrus ir silkes). Atsekta iki Astra
chanės. Tikrintojai atidarė 300 silkių dė
slių ir visose rado ikrus.

Tikrintojai atsekė į -garsųjį Sočio kuror
tą, ir ten paaiškėjo, kad visa eilė restora
nų už ikrų dėžes moka silkių kainą, o iš 
valgytojų ima už ikrus. Restoranų vedėjai, 
tikėdamiesi mažesnių bausmių, pradėjo 
kalbėti, bet tas jų kalbėjimas milicijai pa
rodė, kad jos galia baigiasi. Bylos siūlai 
vedė į tokius -asmenis, kuriuos gali paju
dinti tik partinė kontrolės komisija ar 
KGB. Sočyje tą ikrų biznį -tvarkė miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas-burmis- 
toas Voronkovas. Iki tokio didelio priė
jus, galima būtų buvę ir sustabdyti. Bet 
jau buvo perdaug įsibėgėta — Sočyje ir 
Astrachanėje areštuota daugiau kaip 60 
asmenų. Tad KGB perėmė reikalą į Savo 
rankas, ir -birželio mėn. Voronkovas buvo 
teisiamas, tik nežinia, kaip jis nubaustas.

Tikėdamasis išvengti nors mirties baus
mės, Voronkovas ėmė kalbėti. Į KGB 
tinklą tada pakliuvo draugas Feldim-an-as, 
aukštas žvejybos ministerijos pareigūnas, 
Voronkovo ryšininkas. Iš pradžių jis pri
siėmė visą kaltę, bet pagaliau susiprato, 
kad aukštos pareigos gali ir neišgelbėti 
nuo mirties bausmės, tai ir jis pradėjo 
kalbėti. -KGB sužinojo, koks platus resto
ranų tinklas naudojasi tais už silkės -kainą 
gaunamais ikrais. Vieno Maskvos resto
rano direktoriaus ‘bute ir dačoje -buvo ras
ti paslėpti dideli kiekiai aukso ir bran
genybių. O kai -aiškintojai vėl grįžo į Mas
kvą, tai ir KGB galia pasibaigė. Įtarimas 
krito ant žuvies pramonės ministerio lš- 
kovo.kulris vyriausybėje yra išdirbęs 39 
metus, draugauja su Kosyginu, yra aukš
čiausios tarybos ir partijos centro komi-

KORUPCIJOS VISUOTINUMAS

Anądien vokiečių „Westfalen-Blatt“ ra
šė apie Sov. Sąjungoje įsigalėjusį kyši
ninkavimą ir papirkinėjimą, kuris vaidina
mas „vziatka“ ir kurto mažiausia norma 
yra įbutelys vodlkos. Niekas nieko veltui 
neduoda, viskas turi savo kainą, riet ir 
pardavėjos šypsena parduotuvėje. Andre
jus Sacharovas sakęs, kad ta korupcija 
yra maždaug antroji rinka, kurioje išlei
džiama apie 10 procentų viso krašto paja
mų, gal apie 170 milijardų markių.

Ambulanso vairuotojas reikalauja „pi
nigų išgerti“, gabendamas -sužeistąjį į li
goninę, profesorius pažadėdamas, kad pa
siseks egzaminas, šeimininkė priimdama 
į butą gyventoją, pardavėjas parūpinda
mas prekę, kurios nėra, milicininkas už 
dovaną nusigrįždamas. Muitininkas užsie
niečio daiktuose nesivers, jei gaus butelį 
konjako.

Kaid šitaip vyksta, valdžia žino. Net ir 
,,-Pravda“ rašė: „Darbininkai ir tarnauto
jai darbovietėse miega ir atsibus tik prie 
tamsių darbelių“. Už menkiausia -patarna
vimą reikia duoti kyšį. Laikraštis pasmer
kė kyšininkavimą amatininkų dirbtuvėse. 
Kalti esą ir klientai, ne tik -amatininkai

Reikia patepti ir Ligoninėse. „Sovetska- 
ja Rosija“ išsispausdinusi straipsnį „Vė
žys medici.TC-je“, kad operacijos, vaistų 
įšvirkštimas ir vaistai — viskas turi savo 
kainą. Gydytojai išdavinėja melagingus 
pažymėjimus ir tuo sabotuoją krašto ūkį.

„Gudok“ rašė apie atsitikimą Kaukazo 
geležinkeliuose, žmogus prašėsi priimti jį 
dirbti nešiku, ir atsakingi pareigūnai už 
tai pareikalavo sumokėti jiems tūkstantį 
rublių. Ką tą kyšio suma iš tikro reiškia, 
gal pasidarys aiškiau žinant, kad Sov. Są
jungoje vidutinis mėnesinis atlyginimas 
yra -alpie 120 rublių.

žmogus negimsta juokdariu-, juo jį pa
daro -gyvenimas.

teta narys. Jo įpainiojimu! į ikrus aiškinti 
sudaryta speciali komisija iš KGB viršū
nių, partijos ir vidaus reikalų ministerijos 
atstovų. Kosyginas d-ar bandęs savo drau
gą užstoti, beit j-au (buvę nebeįmanoma. Ilš- 
kovas buvęs atleistas iš pareigų ir paša
lintas iš partijos centro komiteto. Ikrų biz
nyje dalyvavęs jo pavaduotojas nusižudė.

Pasiekus Tškovą, aiškinimas dar nesu
stabdytas. Dar -buvo iškeltas aikštėn visas 
ikrų biznio pogrindis ir areštuota apie 
30-0 žvejybos, maisto ir užsienio prekybos 
ministerijų pareigūnų. Tos tariamosios 
silkės buvo eksportuojamos i užsienį — 
Vokietiją ir Šveicariją. Ikrai ten iš didžių
jų „silkinių“ 'Skardinių būdavo perdedami 
į mažas ir Vakaruose jau pardavinėjami 
kaip ikrai. Pelnu dalydavosi aukštieji ta
me ikrų biznyje dalyvavusieji pareigūnai, 
ir kai kurie jų Šveicarijos bankuose turė
ję einamąsias sąskaitas. Voronovą, Sočio 
burmistrą, KGB prikalbėjusi, kad važiuo
tų į Zuerichą, pasiimtų ten jo vardu ban
ke esančius indėlius ir perduotų juos jį 
lydėju'siems saugumiečiams. Žadėta su
mažinti bauSmę.

Mažiau kaltieji visi jau buvo teisiami 
šių metų pradžioje. Iš ikrų didelį biznį 
dariusios stambiosios žuvys būsiančios 
teisiamos šią vasarą.

Bylos pradžią sudariusios ikrų skardi
nės greičiausiai per kažkokį nesusiprati
mą pateko į Maskvos „Okean“ parduotu
vės lentynas ir silkių pirkėjams. Kažkoks 
žioplas sandėlininkas susodino į kalėjimą 
šimtus žmonių. O pati istorija šiek tiek 
primena jiau seno, bet populiaraus sovieti
nių rusų rašytojų Ufo ir Petrovo romano 
„Dvylika kėdžių“ herojų Ostapą Benderi 
ir jo nuotykius.

RADIJO BANGOS į PABALTIJĮ

„Free Europe“ (Laisvosios Europos) ra
dijas savo transliacijas pradėjo 1950 m. į 
5 rytų Europos kraštus. „Radio Liberty“ 
(Laisvės radijas) veikia nuo 1953 m., 
transliuodamas i Sov. Sąjungos kraštus. 
Programos transliuojams 15 kalbų.

Tos dvi statys transliacijas į Pabaltijo 
valstybes pradėjo 1975 m. Estai, latviai 
ir lietuviai -prašė ir.laukė 22 metus, iki jų 
prašymas buvo išklausytas. P-abalttočių 
radijo redakcijos yra vienos mažiausių 
— 6 tarnautojai Muenchene ir vienas New 
Yorke. 4 dienas ruošiamoms pusvalandi
nės programos, kurios per parą kartoja
mos 5 kartus. Savaitgaliais — -penktadie
nį šeštadienį ir sekmadienį—paruošiamos 
dviejų pusvalandžių programos, kurios 
kartojamos du kartus. Programoje: poli
tika, religija, kultūros, pasaulinės žinios. 
Darbo yra daug, 'bet darbininkų mažai, 
kaip rašoma „Dirvoje“.

Nors Amerika -nepripažįsta Pabaltijo 
įjungimo į Sov. Sąjungą, net pusmetinia
me pranešime prezidentas Carteris pakar
tojo Amerikos Helsinkio nuostatų vykdy
mo komisijai tai, bet valdžios įstaigos 
(Board of International Broadcasting), 
kurios išlaiko tas radijo stotis, nėra pa
lankios transliavimui -į Pabaltijo kraštus.

Rašoma, kad tikimasi šiokių tokių pa
keitimų, o Pabaltijo radijo stotims nieko 
gero nežadama.

LIETUVOJE
TEATRŲ VEIKLA

„Tiesa“ rašo, kad Lietuvos valstybinis 
Vilniaus akademinis operos ir baleto tea
tras, o taip pat ir Kauno dramos teatrai 
-pradeda 60-ąj'į veiklos sezoną, Panevėžio 
40-mečjo sezoną.

Visasąjunginiame lenktyniavime per 
pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus 'akade
minis ir operos ir baleto teatro kolektyvas 
išsikovojo antrą premiją. Teatrų- spek
taklių žiūrėję 158 tūkst. žmnių.

Trečiąją premiją gavęs Klaipėdos dra
mos teatras.

LIETUVOS SKLANDYTOJAI 
PIRMIEJI

Sov. Sąjungos 42-ame sklandymo tur
nyre visas tris pirmąsias vietas užėmė lie
tuviai: A. Rūkas, V. Sabeckis ir V. Šlium- 
bia.

Svarbiausias jų varžovus, Sov. Sąjun
gos -rinktinės narius, lydėjo nesėkmė, kaip 
„Tiesoje“ pripažino Lietuvos aviacijos at
sakingasis sekretorius V. Ašmenskas.

TRAKŲ PILIES RESTAURAVIMAS
Pagal „Tiesą“ 1979 -m. statistika paro

džiusi, kad Trakų pilį buvo aplankę 420 
tūkstančių turistų.

Pačios plies restauravimo darbai tęsia
mi apie 20 metų. 1960 m. buvo atstatyti 
kunigaikščių rūmai. Vėliau -buvo atstato
mi priešpiliai.

Šiuo metu buvo baigti restauruoti vadi
namieji trikampiai kazematai, pietvaka
rių ir vakarų bokštai, atstatytos vakari
nių kazematų sienos, o dabar ruošiamasi 
atstatyti stogų konstrukcijas.

Pilis .atstatoma tokia, kokia ji buvo se
naisiais laikais: tiksliai ir pagal moksliš
kai paremtus projektus.

1962 m. Trakų pilis jau buvo įtraukta -į 
tarptautinės reikšmės istorinių paminklų 
sąrašą.

DZŪKUOS FAZANAI
Medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų 

skyriaus Kirsnos kolūkyje turi fazanyną, į 
torį pernai iš Šunskų tavo -atgabenta 
'tūkstantis jų jauniklių.

Fazanams Dzūkija patikusi, jie pradė
jo veistis laisvėje, ir dabar jų esą galima 
pamatyti plačioje apylinkėje.

Šįmet atvežta dar tūkstantis fazanaukų. 
Bus plečiamas fazanynas, -ir Lazdijų me
džiotojai žada ateityje kasmet po penkis 
tūkstančius tų paukščių išauginti.

Nepriklausomybės laikais Lietuvoje bu
vo jau įvesti fazanai, bet jie laikėsi dau
giausia miškuose.

LIETUVIAI SKALIKAI TURI BŪTI 
ATAUGINTI

Kaune, medžioklės ir žūklės šaudyklo
je, buvo suruošta Lietuvos medžioklinių 
šunų paroda.

Į ją buvo suvesta penkios veislės skali
kų, šešios paukštinių, tiek pat urvinių ir 
trijų veislių laikų, iš viso apie 500 šunų.

Medžioklinių šunų parodoje dabar vis 
dažniau pasirodo laikos veislės 'šunys. Ji, 
saiko, populiari, ypač medžiojant šernus.

Buvo ir gausus 'būrys lietuvių skalikų, 
kaip raišo „Valstiečių laikraštis“. Lietu
viai Skalikai yra sena šunų veislė bet ji 
neturi pripažinto standarto.

Tiems Skalikams atranka buvusi ypač 
griežta, vis atrasdavo, kad netinka veis
lei. Tikimasi per atranką atauginti seną
ją veislę. Tie šunys, kaip rašoma savo 
puikiomis medžioklinėmis savybėmis vos 
ne idealiai įtinka Lietuvoje.

Tarp kitko, skalikai buvo stambaus su
dėjimo, apie 50-6-0 cm aukščio, aukštų 
-stiprių kojų, nugara, kaklas, galvos vir
šus ir šlaunys juodos spalvos, virš akių 
du apskriti juodi taškai. Uodega juoda il
ga ir užriesta. Jie labai ištvermingi, stip
rūs, pakėlę kiškį ar stirną, varinėja tol, 
kol pagauna.

Be abejo, kai priviso įvairių šunų Lie
tuvoje, tikrasis lietuvis Skalikas išsigimė.

SAU STATOSI, LIETUVIAMS NE
„Tiesa“ rašo, kad pagerbti 1380 metų 

rusų kariams, kurie nugalėjo Mama j aus 
totorių ordą, Tūlos srityje (160 km į pie
tus niuo Maskvos) -buvo pastatytas pa
minklas (bokštas su kupolu, kurio viršu
je yra kryžius).

Be kita ko, apie tą laiką, kai turėjo 
įvykti Tūlos mūšiai, Jogaila jau -buvo ta
pęs didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu ir 
valdė Vilnių. Bet tuo metu jis buvo pate
kęs į dideles bėdas.

Jo vyresnieji broliai ir dėdės ėmė orga
nizuotis prieš jį. Vyriausias Algirdo sū
nus Polocko kunigaikštis Andrius (Jogai
los brolis), kuris laikė save tiesioginiu 
įpėdiniu į Vilniaus sostą, nuvyko į Mask
vą ir susijungė su jos kunigaikščiu Di- 
mitru. Tą patį padarė -ir kitas Jogailos 
brolis — Briansko kunigaikštis Dimitras. 
Dar į tą koaliciją prieš Jogailą, be jo dė
džių (Kobrinęs kunigaikštis Teodoras, dė
dė Liubartas ir dėdės Karijoto sūnus) 
įsijungė ir Livonijos ordinas.

Matydamas, kad blogai, Jogaila pats 
pradėjo prašytis totorių chano Mamajaus 
sąjungos. O norėdamas ir jam pagelbėti 

I „su visom Lietuvos jėgom“, Jogaila vyko 
padėti M-am-ajui kare prieš Maskvos Di- 
mitrą. Bet, deja atvyko viena diena vėliau 
negu reikėjo ir Tūlos mūšyje nedalyvavo. 
Mūšis jau buvo baigtas.

O tame 1380 metų rugsėjo 8 d. mūšyje 
Tūlos srityje kartu- su Maskvos Dimitru 
dalyvavo ir d-u Jogailos broliai, Andrius 
ir Dimitras.

Tai reikštų, kad 1380 m. Tūlos srityje 
totorius sumušė rusai, padedami lietuvių.

SĖJAMA LĖKTUVAIS
Radviliškio rajono „Draugo“ kolūkio 

paruoštas dirvas pradėjo sėti lėktuvais.
Nuo lietaus patižusias dirvas', pasirodo, 

yra pats geriausias būdas apsėti lėktuvais. 
Tai buvo daroma ir 1978 m. lietingą rude
nį.

Šį rudenį numatoma šiuo būdu apsėti 
5.000 ha dirvų.

UŽAUGO, PERŽYDĖJO, YRA ANKŠČIŲ, 
BET NESKUBA SUBRĘSTI

šiemet lubinai užaugo aukšti, lapoti, ne
mažai užmezgę ankščių, bet dėl blogų oro 
sąlygų gali nebesuibręst.

Tikimasi pavartoti juos pašarams.

VALYTOJAI 70 RUBLIŲ PER MĖNESĮ
Kolūkio valytoja privalo, kaip ir kiti 

kolūkiečiai, išdirbti 41 valandos normą 
per savaitę. Jos atlyginimas 70 rublių per 
mėnesį.

VAIKAI — AUTOAVARIJŲ AUKOS
Per šių metų 8 mėnesius autoavarijose 

žuvo 40 vaikų. Sužeista — 407.

TRYS TANKISTAI
Aprašydama tankistų pratybas, „Tiesa“ 

nurodo ir tanko aptarnautojų sudėtį, kuri 
yra tokia:

„Kairiojo flango tankui vadovauja jau
nesnysis seržantas I. Kostriginas. Greta 
jo taikytojas eilinis S. Tuchtamuradovas. 
Už -tanko vairolazdžių — eilinis V. Š-alia- 
vičius.“

Rašoma, kad tanko vadas iš Pamaskvio, 
taikytojas iš Uzbekijos, o mechanikas-vai- 
ruotojas iš Lietuvos.

Bet tie trys iškilus reikalui gali vienas 
kitą pavaduoti.

NIEKAD TAIP GERAI NEBUVO
„Tiesa“ rašo, kad Druskininkuose prasi

dėjo Lenkijos knygos dekada. Tos deka
dos rengiamos nuo 1961 m.

Dekados dienomis daugelyje miestų bus 
išstaltyta lenkiškos knygos, vyks susitiki
mai su „Ars Polona“ atstovais.

■Per paskutiniuosius penkeris metus Lie
tuvoje parduota šimtai tūkstančių lenkiš
kų knygų. Daugiau kaip šimtas bibliotekų 
turi lenkiškų knygų skyrius.

„UBAGŲ SALA“
Vilniuje akademinis dramos teatras pa

statė K. -Sajos tragikomediją „Ubagų sa
la“.

Veikalas vaizduoja -senovę, kai per Že
maičių Kalvarijos atlaidus elgetos ir kiti 
apsimetėliai Platelių ežero saloje links
mintis pradėdavo.

TELEFONAI KOLŪKYJE
Kretingos rajono „Jaunosios gvardijos“ 

kolūkis, kaip rašoma „Valstiečių laikraš
tyje“, buvo pats pirmasis, kuris buvo ap
rūpintas telefonais. Dabar ten net kiekvie
nas kolūkiečio butas turėsiąs telefoną.

Telefonas, sako, padės patikimiau orga
nizuotis.

Skaitytojų laiškai
IR VĖL APIE LIETUVIŲ SODYBĄ

„Europos Lietuvyje“ vėl pasirodo 
straipsnių apie mūsų Sodybą. Ir kai kas 
rašo, atrodo, šiurkščią teisybę.

Apgailestautina, kad tie straipsniai ne
sudaro sensacijos. Iš tikrųjų juose neiš
keliami tikri faktai apie Sodybos reikalus.

Mes, skaitytojai, dažnai nesusigaudem, 
kaip ten yra. Vieni rašo, kad reikia par
duoti, kiti protestuoja ir sako, kad nerei
kia parduoti. Kurių nusistatymas stipres
nis?

Kaip atrodo, LNB pareigūnai yra labai 
nepatogioje padėtyje.

LNB juk gerai žino, kad ir Lietuvių 
Sodybos neįmanoma parduoti, ir niekas 
jos nepirks net už 30 sv., kol ten gyvens 
tų namų savininkai. Ten gyvenantieji se
neliai ir Sodybos šeimininkai (žinoma, iš 
'šeimininkų galima atimti darbą) ir kiti 
yra apsaugoti krašto įstatymais tol, kol 
jie apsimoka už savo kambarius. Joks to 
krašto teismas jų išvaryti negalės. Gal 
būt, vienas kitas sutiks apleisti, bet gal 
bus ir atkaklių, kurie pasakys: ne, 'aš čia 
gyvensiu iki mirties.

Taigi Lietuvių Sodyba niekad nebus par
duota.

Kai kas -prikaišioja, kad Lietuvių Sody
ba naudojasi kitataučiai. Tai mums, lietu
viams turėtų būti garbė, kad į mūsų su
kurtas vietas apsilanko kitų tautybių 
žmonės, kadi jie yra patenkinti patarnavi
mu ir mūsų lietuviška draugyste. Netu
rime pamiršti, kad mes jų krašte radome 
pastogę, įrodėme, kad esame kultūringos 
tautos žmonės, ir tie kitataučiai mus pami
lo ir gerbia, ir duoda šiokių -tokių pajamų.

Iki pasimatymo per Sekmines Sodybp- 
jei

Stasys Sargautas
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Kronika
DBLS TARYBOS POSĖDIS — 

SUVAŽIAVIMAS
DBLS Tarybos posėdLl-suvažiartmas 

vyks spalio 18 d., šeštadienį, Bradiordo 
lietavių „Vyties" klubo patalpose (5 O ak 
Villas, Bradford 8). Pradžia 12 vai.

Kviečiame gausiai dalyvauti visų D. 
Britanijos lietuvių organizacijų ir visų 
veiklos Vianet ų atstovus bei visus lietu
vius, kurie tuo domėtųsi.

DBLS Tarybos Prezidiumas

JAUNIMO RAŠINIŲ KONKURSAS 
PRATĘSIAMAS

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

Kaip buvo anksčiau skelbta, konkurso 
sąlygos yra tokios:

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

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

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

Konkurso komisija

VYSK. A. DEKSNYS SVEIKSTA
Europos lietuvių vysk. Antanui Dribs

niui Frankfurto kotryniečių ligoninėje pa
daryta operacija: gydytojai prie širdies 
„getaetoriaius“ pridėjo bateriją (peacema- 
kenį), kad sumažėjęs širdies pulsas išsily
gintų.

Po operacijos ligoninėje vyskupas pra
tekto toils savaites ir rugsėjo pabaigoje 
grįžo į namus pailsėti.

Vysk. A. Deksnys pavedė „Krivulis“ 
žurnalą redaguoti patyrusiam žurnalistui 
kun. dr. Br. Liulbinui, kuris jau rengia ru
deninį numerį.

SU VLIKO PIRMININKU 
DR. 'K. BOBELIU

Kelioms dienoms su žmona užsukęs į 
D. Britaniją, Vliko pirm. dr. K. Bobelis 
turėjo pasimatymų su kitataučiais ir lie
tuviais.

Kaip iš spausdinamojo reportažo maty
ti, — jis buvo nuvažiavęs į Mančesterį ir 
DBLKB sąskrydyje pasakė kalbą. Londo
ne tarėsi su Lietuvos Atstovu V. Balidku 
ir su lietuviškų organizacijų veikėjais. O 
prieš išvažiuodamas į Belgiją susitikti su 
Europos parlamento pirmininku ir į Pran
cūziją, rugsėjo 30 d. nemažam būriui Lie
tuvių Namuose darė pranešimą. Supažin
dinęs su Vliko istorija ir dabar jo atlie
kamaisiais darbais, atsakė taip pat į eilę 
susirinkusiųjų iškeltų klausimų.

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Braidfordo Vyties klubas atsiuntė 130 

svarų (pats klubas paskyrė 94,50 sv., pa
gal aukų lapus iš tautiečių surinkta 35.50 
sv.).

Nottinighamo sąskrydžio metu M. Janu
lis surinko ir per DBLS skyrių atsiuntė 
60 svarų.

TPF Vaidyba nuoširdžiai dėkoja.

Londonas
IŠVYKA Į AYLESFORDĄ

Čekoslcivakai važiuoja i Aylesfordo 
šventovę šio mėnesio 12 d. Kviečia drauge 
keliauti. Turi 10 laisvų vietų. Kelionė į 
abi puses kainuos 2,50 sv. Sumokama au
tobuse.

Autobusas sustos prie Westminsterio 
katedros priekio, Victoria St., 9.15 vai.

Kas norėtų važiuoti, tegul praneša Lie
tuvių bažnyčios adresu: 21 The Oval, Lon
don E2 9DT, tel. 01-739 8735.

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

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.

punktas: išrinkti tris patikėtinius Sporto 
ir Socialinio klubo turtui vaidyti.

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS 
RUDENS ŠOKIŲ BALIUS

Spalio 11 d.„ šeštadienį, Sporto ir So
cialinio klubo salėje (345A Victoria Park 
Road, iLcndcn 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.

drijos meilūs sąskrydis šiais metais bu
vo surengtas Mančesteryje rugsėjo 27 die
ną.

Iškilmingos pamaldos
Iš plačių apylinkių specialiais autobu

sais ir automobiliais suplaukę lietuviai 5 
v. v. susibūrė St. Chad's erdvioje švento
vėje, kurios ilgamečiu vikaru yra vietos 

ir 'apylinkės lietuvių kapelionas kan. V. 
-Kamažtis.

Šv. Mišių Auką už pavergtą Lietuvą su 
juo ikoncetebravo ton. dlr. Stp. Matulis 
MIC ir kun. J. Kuizmickis. Vargonais gro
jo muzikalios šeimos atžala Nijolė Vaino- 
riiūtė, kurios sesuo solistė Vida Gasperie- 
nė j-adtiriai sugiedojo solo giesmę, o Not- 
tinghamo moterų Gintaro chorelis — Pul
kim ant kelių ir Apsaugok, Aukščiausias 
giesmes.

Kun. J. Kuizmickis kondensuotu pa
maksiu (priminė pavergtos, bet nesunai
kintos tautos laisvės ilgesį bei tautinę gy
vybę, besireiškiančią Nijolės Sadūnaitės 
iškeltais tiesos ir meilės aukštaisiais 
idealais. Priminęs laisvės šaulkliuis — įvai
rių laikotarpių rašytojus, ragino išsi
skleisti vaižgantišiku darbštumu' bei dei
mančiukų įieškoįjėmu, jaunojo A. Bara
nausko tautine savigarba, maireniška 
„arklo, knygos, lyros“ visuomeniška veik
la, vienažtodišku „tolimojo dangaus“ ilge
siu ir Nijolės Sadūnaitės realizuojama au
ka už tiesą ir meilę.

Po pedlraulkos visi sugūžėjo į erdvią 
salę. Kun. V. Kamaič’iui trumpa kaiba pra
dėjus minėjimą, sueirinitosiius gražiai pa
sveikino Jaunimo Sąjungos atstovas J. 
Podvoisl’.'is :<r DBLK Bendrijos pirm. P. 
Pcpika.

VLIK'o pirm, kalba
St. Kasparas, pranešęs netikėtą žinią, 

kad į sąskrydį surado laiko, Z. Juro lydi
mas, atvykti VLIK'o .pirmininkas įsu žmo
na, supažindino su dr. Kazio Bobelio gy
venimu bei veikla ir paprašė garbų svečią 
prie miikncifono.

■Dr. K. Bobelis kalbėjo labai su
glaustai. Mūsų tauta gyvena neužgesina
mu (laisvės ii geri J, savo ryžtą įrodydama 
įkalinimo, ištrėmimo, psich. ligoninėse 
nužmoginimo aukomis: Vokietijoje sovie
tų pagrobtas sportininkas česiūnas pasi
rodo Villnliaus gatvėse palaužtas, pasime
tęs. VLIK'as, veikdamas laisvųjų tautų 
clpiaii'ją, įteikė įvairių valstybių vyriausy
bėms memorandumą, kad Madrido konfe
rencijoje būtų iškelti sovietų laužomi Hel
sinkio nutarimai, kad būtų iš esmės pa
judintas Lietuvos laisvės klausimas. Šv. 
Tė'vas Jenas Paulius II ipasisalkė kasdien 
maldose 'atsimenąs Lietuvą, kuri jam 
esanti labai br angi.

Laisvės idėjos neįmanu užgniaužti. Ji 
blyksteli įrigavusių žarijų liepsna ir kelia 
Perimą Kremliuje. Senoji gvardija drebė
dama tampo vergijos vadeles, bijodama 
jias perduoti jaunesniajai kartai, tori, vis 
daugiau .peižinidama vakarų kultūrą, ne
būtinai laikytųsi tironijos pertemptų prie
monių. Pasidžiaugęs D. Britanijos lietu
vių veikla, ragino ilr toliau, informuoti įta
kingus laogluis, Ikad (geriau susivoktų, kaip 
gniuždoma tautinė sąmonė pavergtoje 
Lietuvoje.

Po trumpo, .bet įdomaus pranešimo są
skrydžio dalyviai atlyžo gražiai pavyku
sio koncerto metu.

Dainos ir šokiai
Pirmiausia visus gražiai nuteikė iški

li mūsų solistė Vida Gasiperienė, padaina
vusi muz. J. Stankūno Humoreską ir S. 
Čerienės Kada girdžiu aš dainą. Sodinus 
balsas, menines įsigyvenimas ir nuotai
kinga čnienpreitacija iššaukė gausias katu
tes. Vykusiai jai aikompanavo N. Vaino- 
riūtė.

Sekė choro dainos ir jaunimo tautiniai 
šokiai.

Ketteringas
VIENIŠŲ DRAUGYSTĖ

žmonės sako, kad kalnas su kalnu ne
susieina, o žmogus su žmogum visuomet, 
ypač gyvendami ilgesnį amžių. Taip ir 
mano gyvenime įvyko.

Kai įgyvenau Lietuvoje, teko su B.M. 
tarnauti toje pačioje žinyboje. Dar prieš 
karą, 1933 m., dėl tarnybinių aplinkybių 
teko išsiskirti. O karui pasibaigus pate
kau į Angliją, o apie B.M. likimą nieko 
nežinojau. Tik 1949 m. per „BritanijcS 
Lietuvį“ susižinojem, kad abu čia esame, 
aš Londone, o B.M. Ketteringe. Taip ir 
gyvenom vienas nuo kito tolokai. Kai prieš 
14 metų atsikėliau į Ketteringą, pasidarė
me artimesni. B.M. .gyveno be šeimos 
(šeima liko Lietuvoje). Kai prieš metus 
ir aš atsikėliau į Ketteringą, tuomet ir 
vėl pasidarėme artimesni.

O kai ir aš likau vienas, tuomet pasida
rėm abu vieniši. Gyvendami vienas nuo 
kito tie už dviejų gatvių, susitarėm, kad 
nebūtumėm vieniši, lankytis vienas pas ki
tą. Jau daugiau kaip metai taip ir gyve
nam lankydamiesi. Turime ir vienas kito 
namų raktus. Kad 'kuriam kas atsitiktų, 
galėtumėm įeiti pasižiūrėti.

Tai taip ir tęSiam savo draugystę ir 
paplistom iš tuščio į tuščią, kad tik ne- 
snaustume.

Manyčiau, kad ir kiekvienas vienišas, 
jei tik panorėtų, galėtų susirasti artimes- 
nų tautiečių ir lankytis, vienas pas kitą.

J. Llobė

Vokietija
MUENCHENE SUŽEISTI DU LIETUVIAI

Per bombos sprogimą Muencheno „Ok- 
toberfeste“ (JX.26) tarp 213 sužeistų yra 
ir du lietuviai: šokių grupės „Ratuko“ šo
kėja Sigita Mečionytė ir jos vyresnis bro
lis Vytautas. Skeveldros apdraskė abiem 
kojas. Ypač nukentėjo Vytautas Mečionis.

Pasklidus žiniai apie bombos sprogi
mą, iš tolimiausių kraštų skambino į 
Muencheną tautiečiai, susirūpinę, ar ne
žuvo kas iš lietuvių. Tuo laito kaip tik 
buvo į Muencheną suvažiavęs Vokieijos 
Jaunimo Sąjungos jaunimas.

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių kultūros draugijos metinis su
važiavimas įvyks Vokietijoje, Vasario 16- 
sios (gimnazijos patalpose, spalio 24-26 d. 
d.

Renkamės spalio 24 d. vakare. Posėdžiai 
vyks gimnazijos patalpose. Maistą, pietus 
ir vakarienę (7 ir 5 DM), gausime taip pat 
gimnazijoje. Nakvynė užsakyta Viešbu
čiuose (asmeniui po 25 DM).

Numatyta turininga programa: dir. Ka
valiūno ir stud, tarėjo Bartusevičiaus pa
skaitos, meninis lietuviškas filmas, šešta
dienio vakare koncertas.

Draugijos nariai gaus asmeniškai kvie
timus, bet kviečiami ir nenariai. Smulkes
nių informacijų galima teirautis pas A. 
Palavinską, Mitlosheimerstr. 7, 6646 Los- 
hriim, arba pas (bet torlį valdybes narį.

Iki malonaus pasimatymo.
Palavinskas

SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUM MAINZE
Lapkričio 17 d. 'Mainzo katedros aikštė

je popiežius Jonas Paulius II susitiks 
su užsieniečiais. Dalyvaus 15 tautybių, jų 
tarpe ir lietuviai, iir mums paskirta 200 
vietų.

Norintieji dalyvauti iškilmėse, prašomi 
iki spalio 25 d. užsiregistruoti pas J. Luko
šių, Schloss Rennhof, 6840 Huettenfeld. 
Autobusas iš gimnazijos aikštės išvyks

D. Britanijos L.K. Bendrijos sa_skrydis
Didž. Britanijos Lietuvių Katalikų Ben Visus žavėjo plačiai žinomas Nottilngha- 

mo moterų Gintaro chorelis, nukėlęs min
tis į Lietuvą Sof a obelėlės ir Siuntė mane 
motinėlė dainomis. Šauniai pasirodė vyrų 
Gintaro choras, diriguojamas V. Gaspe- 
rienės, kuri įkvėpė vyrams balso discipli
ną, niuansuotą minties išraišką, Ikcnso- 
nansinį įsijautimą. Dar įspūdingiau su
skambo mišraus Gintaro choro dainos: 
Jūros šauksmas, Subatėlė, Tėvynė Lietu
va. -Nuostabu, kaip dainą pamalusios solic- 
tės-dirigentės gražios pastangos ir visų 
nuoširdus bendradarbiavimas pakelia me
ninį išpildymo lygį.

Tautinius šokius (Kalvelį, Lenciūgėlį, 
Siustą ir Suk, suk, ratelį) linksmai šypso
damiesi vikriai pašėko Londono Žaibo pa
augęs jaunimas, vadovaujamas Aid. Pulkš- 
tyltės. Jų įkandin pasirodė Gloucesterio- 
Stroudo Baltijos grupės augąs jaunimė
lis, tori gražiai globoja ir lavina nepa
vargstanti M. Gelvinauskienė.

Dalyviai atidžiai klausėsi anglės -Gilijos 
ir jos vyro Antano Valentos liaudiško 
durto, gražiai padainavusio Keliaujame 
su daina ir Stoviu aš parimus (populiarias 
dainas. Akordeonu -akompanavo J. Kukš- 
tas.

Užsklanda
Kai grakšti pranešėja, Nottinghamo uni

to absolventė, Onutė Virbickaitė paskutinį 
kartą nusišypsojo, rengėjų vardu A. Ja- 
lcivežikas padėkojo VLIK'o pirm. -dr. K. 
Bobeliui ir žmonai, dainininkams bei šo
kėjams, kulnigams ir gausiai susirinku- 
stams dalyviams. Ryžtingai sutraukę Tau
tos Himną, iš įvairių vietovių suvažiavę 
-sveteliai dalijosi gražiais įspūdžiais, gai
vinosi įvairia atgaiva ir gėrėjosi meno pa- 
rfcida, kuriai eksponatus pateikė VI. Narbu
tas, Rūta Popi'kienė, Kz. Steponavičius ir 
kt

Sąskrydžio programą filmavo J. Pod- 
voislkis.

Nors D. Britanijos lietuvių eilės ma
žėja, tačiau susirandama kitų tautybių tal
kininkų, kurie prisideda ir prie dainos ir 
tautinių šokių.

K. Bendrijas surengtasis sąskrydis 
gražiai pavyko, praturtinęs dalyvius tau
tinėmis milntim'is -ir menu-.

J. Ku-kis

Prancūzija
JUOZAS LANSKORONSKIS 

(1893. I. 7 — 1980. VIII. 3)
Ilgametis Prancūzijos Lietuvių -Ben

druomenės valdybos ir tarybos narys ge
neralinio štabo pulkininkas Juozas Lanis- 
koro-nskis gimė 1893 -m. sausio 7 d. Žąsiš- 
kio viensėdijoje, Nemun. Radviliškio vis., 
Biržų aps. Gimnaziją baigė Rygoje 1911 
m., o 1915 m. baigė istorijos-filologijos 

lapkričio 17 d., 7 vai. rytą. Kaina vieniam 
asmeniui 12 DM.

Numatoma, kad šioje „tautybių dienoje“ 
Mainzo katedros .aikštėje dalyvaus apie 20 
tūlkst. užsieniečių. Moterys prašomos ap
sivilkti tautiniais drabužiais.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — spalio 11 d., šeštadie

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

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

rike.
LEEDSE — spalio 12 d., 3 vai. p. p., Holy 

Rosary (bažn.
0RADFORDE — spalio 19 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE — spalio 26 d., 1 vai. 

p. p., šv. Juozapo bažn.
ECCLES — spalio 12 d., 12.15 vai.
MANČESTERYJE — spalio 26 d., 12.30 

vai.
NOTTINGHAME — 'spalio 19 d., 11.15 

vai. Židinyje.
DERBYJE — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — spalio 26 id., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkričio 1, Visi Šven

tieji, 19 vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkričio 2, Vėlinės,

11.15 vai., Židinyje.
Po pamaldų lankome lietuviškas kapi

nes.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
Specialus siuntinys 1 — 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui, vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei, vyriškas arba 
moteriškas megztinis, komplektas moteriškų nailoninių rūbų 
arba vyriški geresni marškiniai, ,,Wrangler“ arba „Levi 
Strauss“ Jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto, crimplene 
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem suknelėm, vy
riški arba moteriški odiniai -geri pusbačiai.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
£128.00.

Taip pat dar galima į šį siuntinį pridėti 9 sv. prekių, me
džiagos galima pridėti 4 m ir dirbtinio minko kailio paltui 
2.75 m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,

dirbtinio kailio pamušas, 5 sv. £110.00.
Dirbtinio 'minko kailis moteriškam paltui, 6 sv. £43.00. 
Jeans, „Wrangler“ arba „Levi Srauss“, sveria 2 sv. 
Siuntinyje gali būti dvi poros. Už vienas £20 00.
Jeans „Wrangler“ rumbuoto velveto, sveria 11 sv. (gali 

būti 2). Už vienas £20.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. £18.00. 
Moteriškos arba vyriškos kojinės £1.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės £6.00.
Telescopic lietsargis, sveria 1 sv. £5.50.
Geresni marškiniai £9.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 11 sv. £22.00. 
Puiki medžiaga suknelei, 1 sv. £14.00.
Vilnonė eilutėms medžiaga, 3 sv. £28.00-

£32.00 
£46.00.

Kalkuliatorius TI-33 Texas £28.50.
Stetoskopai. 1 sv. £27.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
1 sv. arbatos £2.00., į sv. Nescafes — £3.00, 1 sv. pupelių 
kavos £3-50, 1 sv. šokoladinių saldainių — £3.50, 40 ciga
rečių — £2.30.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, už visas persiuntimo 

išlaidas reikia pridėti £17.50.
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Sudarant testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba daiktais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 London Lanfl, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01-460 2592

institutą -Petrapilyje. Karui vykstant pa
šauktas -į kariuomenę, 1916 m. baigė im
peratoriaus Povilo karo mokyklą ir tar
navo Petrapilio leibgvardijos pulke. Kilus 
Rusijoj -revoliucijai, organizavo lietuvių 
karius. 1919 m. pavasarį grįžo Lietuvon 
ir buvo paskirtas Biržų gimnazijos direk
torium, bet tų pareigų eiti neteko, nes bu
vo mobilizuotas Lietuvos kariuomenėn. 
Kovėsi su visais Lietuvos priešais: bolše
vikais, bermontininkais, lenkais. 1920 m. 
pavasarį buvo divizijos viršininku.

Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
■buvo pasiųstas į Prancūziją, Ikur baigė 
Saint Cyro karo mokyklą, o sugrįžęs lek- 
toriavo mūsų karo mdkyklje. 1926 m. bu
vo pasiųstas į Briuselio karo akademiją, 
kurią baigė 1929 m. Sugrįžęs ėjo aukštas 
pareigas Lietuvos kariuomenėje ir buvo 
šeštojo pėstininkų pulko vadu. 1937 m. 
-buvo paskirtas Lietuvos karo attache Pa
ryžiuje ir Briuselyje ir juo išliko iki Lie
tuvos okupacijos.

Daug rašė karinėje spaudoje, -taip pat 
Lietuvos dienraščiuose, paskui rašė užsie
nio lietuvių spaudoje. Nemažai rašė apie 
Prancūzijos kultūrinį gyvenimą.

Mirė Briuselyje rugpjūčio 3 d. Palaido
tas rugpjūčio 7 d. Ixeltes kapinėse.

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė ir 
Paryžiaus lietuviai netenka didelio jauni
mo draugo, pulkininko jauna širdimi, ku
ris kviesdavo ir vaišindavo pa-s save jau
nuosius bent sykį metuose. Netenka pa
trioto, toriam rūpėjo ir lietuviai užsieny
je, ir -tėvynė Lietuva. 'Deja, ne visi supra
to jo dėmesį tėvynei. Kai kurių asmenų 
jis buvo puolamas ir šmeižiamas (ir čia, 
ir JAV). Bet tai Juoz-o Lanskoronskio -ne
atbaidė, jis liko ir toliau atviras ir jautrius 
visiems geros valios lietuviams, visiems, 
kurie sunkiose sąlygose dirbo ir dirba Lie
tuvai.

Tebūnie jam lengva Belgijos žemelė!
Velionis prisimintas ir pagerbtas lietu

vių pamaldose ir susirinkime spalio 5 die
ną.

VLIKO PIRMININKAS PARYŽIUJE
DR. K. BOBELIS, Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, su 
Paryžiaus lietuviais susitiko spalio 6 d. 
ir darė jiems pranešimą.

SUNKIAI SERGA O. PLAMENEVSKY- 
TUMĖNAITĖ

O. Plamenevsky-Tumėnaitė, ilgus mietus 
esanti Boulogne senelių prieglaudoje, pas
kutiniu metu- sunkiai serga. Ligonė mielai 
laukia lankytojų.

MIRĖ A. GINTERAITĖ
Gi-nitera'itė Aleksandra, paskutinius savo 

gyvenimo metus praleidusi senelių namuo
se prie Chartres, mirė rugpjūčio 25 d., pa
laidota rugpjūčio 29 d. Velionė buvo gi
musi Laižuvoje 1909 m. vasario 16 d. 
Prancūzijoje gyveno nuo 1933 metų.
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