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Amerikos spauda diskutuoja
MADRIDO KONFERENCIJĄ

Madrido konferencijai artėjant, Ameri
koje pagyvėjo dialogas Helsinkio susitari
mų tema. Keliuose įtakinguose laikraš
čiuose pasirodė vedamieji, raginantys 
Vašingtoną boikotuoti konferenciją ir 
tuo parodyti Maskvai, kadi ji atsakinga 
už tarptautinių sutarčių laužymą ir žmo
gaus teisių pažeidinėjimus. Tačiau daugu
ma balsų pasisako už dalyvavimą Madri
do konferencijoje.

Nemaža staigmena buvo amerikiečių pa
sisakymas diplomato Alberto W. Shererio, 
vadovavusio pasiruošimams pirmajai Hel
sinkio peržiūros konferencijai Belgrade 
1977 m. Trimėnesiniame žurnale „Foreign 
Policy" (1980 vasara) jis tvirtina, kad 
Belgrade žmogaus teisėms buvo skiriama 
per daug dėmesio ...Madride Amerika ne- 
turėtų kartoti Belgrado ^klaidų“ ir „ne. 
bepabrėžti tarybinių disidentų bylos“. 
Sherer ragina didvalstybes Madride „ben
dradarbiauti ir vengti akistatos“.

Kitaip Belgrado konferenciją vertina 
žurnalistas Joseph C. Harsch dienraštyje 
„The Christian Science Monitor“ (1980. 
VIII. 8.). Jo nuomone, toji konferencija, 
įvykusi pačiame „detentės žydėjime“, dau
giau ar mažiau šydu pridengti Maskvos 
prasižengimus prieš Helsinkio sutartis. 
Madride būsianti puiki proga išvardinti 
ir plačiai išgarsinti nepaprastai gausius 
žmogaus teisių pažeidimus, dėl kurių kal
ta Maskva.

„The New York Times“ (1980. VII. 13) 
skiltyse panašiai pasisako visuomeninio 
amerikiečių komiteto Helsinkio sutarčių 
vykdymui stebėti pirmininkas Jeri Laber. 
Jis primena, kad Madride rusai mėgins 
nukreipti dalyvių dėmesį į karinio ir eko
nominio saugumo klausimus. Pasak jo, 
Maskva „patogiai“ pamiršta labai svarbų 
ir unikalų Helsinkio susitarimų požiūrį— 
juose pripažįstama, kad žmogaus teisės 
nėra vien vidinis, bet tarptautinis reika
las, ir kad jos neatjungiamai susijusios su 
karinio ir ekonominio saugumo klausi
mais. Madride, rašo jis, mes turime tai 
priminti Maskvai. Amerikos delegacija 
turi reikalauti, kad Sovietų Sąjunga ir 
Čekoslovakija paleistų suimtuosius Hel
sinkio grupių narius ir daugybę kitų as
menų, nubaustų už -politinius ir religinius 
įsitikinimus.

Tame pačiame -dienrašty (1980. VIII. 1) 
Flora Lewes ragina Ameriką klausytis 
„disidentų“ balso. Ji teigia, kad, praėjus 
penkeriems metams po Helsinkio sutar
čių pasirašymo, Vakarų parama reformis- 
tiniams sąjūdžiams Rytų Europoje yra 
daugiau negu „moralinis gestas“ — tokia 
parama sutampa ir su laisvųjų šalių gy
vybiniais interesais, nes tik spaudimas iš 
vidaus prives totalitarinius valdovus at
kreipti dėmesį į savo valdinių poreikius 
ir nuštoti grasinus kitoms valstybėms..

(ELTA)

VLADO ŠAKALIO PROTESTO 
PAREIŠKIMAS

Savilaidinės „Aušros“ 20-me numeryje 
išspausdintas šią vasarą į Vakarus pabė
gusio Vlado Šakalio protesto pareiškimas 
LSSR Komunistų partijos CK antrajam 
sekretoriui N. K. Dybenko, datuotas 1979. 
X. 26. Šakalys aprašo 1979 m. spalio 3 d. 
saugumiečių jo namuose įvykdytą kratą 
kurią jis vadina „neteisėta, neįstatymiška, 
nemoralia... susidorojimo rūšimi“. Anot 
Šakalio, „LSSR BK 68 str., numatantis 
baudžiamąją atsakomybę už „antitarybi
nę agitaciją ir propagandą“, yra ne tik ne
teisėtas, 'bet“... sudaro juridinę ir loginę 
nesąmonę“ ir „pažeidžia SSRS tarptauti
nius įsipareigojamus“. Dabartines represi
jas Šakalys taip susieja su Lietuvos isto
rija: „Šiais laikais net ir uoliausi (sovie
tiniai) lojalistai nedrįsta tvirtinti, kad 
lietuvių tautos „nusikaltimai“ prieš .(cari
nės) rusų valdžios įstatymus buvo netei
sėti. Ačiū kovai prieš tuos įstatymus, mū
sų tauta išlaikė savo raštiją, sukūrė lite
ratūrą ir tuo atsispyrė nutautinimui“.

Savo pareiškime Šakalys kritikuoja is
torijos dėstymą Lietuvos mokyklose: „Lie
tuvos istorija ne mažiau garbinga už Rusi
jos ir atsilieka gal tik grobikiškų karų 
skaičiumi. Tačiau šiandien mokyklose vai
kai mokomi TSRS istorijos, kuri... yra 
Rusijos imperializmo istorija. Rusijos nu
kariavimai traktuojami teigiamai... Tai 
šovinistinis istorijos dėstymas. Rusijos 
1795 m. įvykdytas Lietuvos užgrobimas ir 
aneksavimas visuose vadovėliuose verti
namas kaip teigiamas reiškinys... Suvoro- 
vo ordino įsteigimas įžeidžia tautinius 
lietuvių jausmus, nes... Suvorovas maiši- 
no 1794 m. T. Kosciuškos sukilimą ir 
žvėriškai žudė lietuvius sukilėlius bei tai
kius -gyventojus. Bet Suvorovo pavyzdys 

■ brangus rusų šovinistams, nes jis sėkmin
gai vedė Rusijos grobikiškus karus“.

.Dabar gi bet kokia agitacija ir propa-

European Liaison Group memorandumas
MADRIDO KONFERENCIJOS DALYVIAMS

Britanijoje 1969 m. buvo sudaryta va
dinamoji European Liaison Group, kurios 
tikslas padėti savo tautoms priešintis ko
munizmui ir sovietinei kolonijinei prie
spaudai, kelti balsą už savo tautų teisę į 
laisvę ir tautinę nepriklausomybę ir pro
testuoti prieš persekiojimą. Grupėje yra 
apsijungę keturiolikos tautybių emigran
tai: estai, latviai, lietuviai, baltarusiai, 
lenkai, rusai, ukrainiečiai, čekoslovakai, 
rumunai, vengrai, bulgarai, albanai, gru
zinai ir jugoslavai. Jie atstovauja daugiau 
kaip ketvirčiui milijono pabėgėlių, kurių 
-didžioji dali® yra Britanijos piliečiai.

šiais metais tos grupės pirmininkas yra 
jugoslavas Rastko Marčetič, vicepirminin
kai rusas Vlaldlimir Bukovsky, lenkas Sta
nislav Grocholski ir gruzinas dr. Akaki 
Ramišvili, sekretorius latvis dr. A. Aba- 
kulks, iždininkas baltarusis Paul Asipovič.

Toji grupė paruošė memorandumą toms 
valstybėms, kurios pasirašė Helsinkio su
tartį,o dabar Madride turės svarstyti, kaip 
ano susitarimo laikomasi.

Memorandume -rašoma:
Mes siūlome štai tokias pastabas, kurios 

atspindi mūsų tėvynainių Rytų Europoje 
nuomonės taip drąsiai ten reiškiamas di
sidentų, o dabar viešai paskelbtas darbi
ninkų masių Lenkijoje. Mes tikime, kad 
čia pateikiamieji požiūriai yra svarbūs, 
siekiant ateityje įgyvendyti Helsinkio su
sitarimus.

1. Tarptautinė padėtis blogėja, kiek tai 
susiję sul laisvuoju pasauliu ir žmogaus ir 
tautinių teisių gynima Sovietų Sąjun
ga ciniškai išnaudoja vadinamosios detan
tas politiką, apeidama visokias pražiūrėtas 
spragas ir pasinaudodama klaidomis Va
karų sąjungininkų, kuriems trūksta vidi
nio susiklausymo ir vieningos veiklos pla
no. Vidurio ir Rytų Europos kraštų politi
nis, ekonominis ir karinis įjungimas į so
vietinę sistemą vykdomas greitai. Vaka
rams padedant kreditais, remiant Come- 
cono 15 metų planą, Europoje, ir ypač Eu
ropos Ekonominėje Bendruomenėje, vy
riausybės į krizes reaguoja, saugodamos 
savo tautinio suverenumo interesus, užuot 
siekusios bendrų sprendimų ir pagal Suda
rytą bendrą strategiją pasipriešinusios 
marksistinio totalitarizmo agresijai. De
mokratinės valstybės rinkiminiais sumeti
mais perdaug leidžia paveikti savo politi
ką ir -demokratijos priešų peršamą ekono
minę naudą. Tokie agresijos veiksmai, 
kaip dabartinis Afganistano užpuolimas, 
susilaukia pasipriešinimo vien žodžiais. 
Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos komu
nistiniai režimai nebaudžiami pažeidinėja 
Helsinkio susitarimus ir imasi represyvi- 
nių priemonių prieš tuos, kurie reikalau
ja, kad jie būtų vykdomi.

2. Vakarų sąjungininkų nepajėgumas 
pasipriešinti Sovietų Sąjungos ir jos sate
litų karinei agresijai padrąsina užpuolikus 
ir silpnina Vakarų padėtį neutraliuosiuo
se kraštuose ir Trečiajame pasaulyje.

3. Pliuralistinės demokratijos šalininkai 
turėtų parodyti daugiau dinamizmo, kai 
susiduria su komunistinių sistemų šalinin
kais. Oportunizmas ir abejingumas nu
ginkluoja laisvąsias visuomenes ir padrą
sina jų priešus. Tokioje atmosferoje višą 
ką dar greitina komunistų infiltracija į 
tarptautinius organus.

4. Reikalas ginti laisvąjį pasaulį nuo so
vietinio komunistinio imperalizmo, ekono
minių krizių, socialinės įtampos, smurto 
ir teroro skatintų į vienybę, kooperaciją ir 
solidarumą.

5. Europos išsigelbėjimas glūdi jos vie
nybėje — kad Europos Bendruomenė bū
tų 'atvira visiems žemyno kraštams, pajėgi 
praktikuoti pliuralistinę demokratiją ir 
leisti tai daryti, ir tai yra vienintelis atsa
kymas į susiskaldymus, į jų keliamuosius 
pavojus ir krizes, kurių suskaldyta Euro
pa negali nei pašalinti, nei kaip nors iš
spręsti.

Artimas bendradarbiavimas tarp Jung
tinės Europos, Jungtinių Valstybių ir kitų 
demokratinių kraštų teikia viltų kad- būtų 
išvengta globalinių karų ir susidūrimų 
tarp turtingųjų ir neturtingųjų tautų, ku
rie gresia mūsų ateičiai. Suvokdami tra
gišką likimą savo tėvynainių Vidurio ir

ganda, nukreipta prieš rusiškąjį šoviniz
mą, laikoma antitarybine ir, remiantis LT 
SR BK 68 str., persekiojama ir baudžia
ma“, toliau rašo Šakalys. „Pasisakymai už 
Nepriklausomos Lietuvos sukūrimą, žmo
gaus teisių pažeidimų iškėlimas, represi
jų pasmerkimai yra traktuojami 
kaip antitarybiniai. O aš manau, kad pats 
toks traktavimas yra antitarybinis, silp
ninantis Tarybų valdžią, nes juo siekiama 
parodyti, kad Tarybų valdžia yra Lietu
vos Nepriklausomybės priešas, žmogaus 
(teisių pažeidimų vykdytoja ir teisintoja, 
represijų apologete“. (ELTA) 

Rytų Europoje ir patys būdami laisvi kal
bėti už juoS, mes kreipiamės į Helsinkio 
susitarimų baigiamąjį aktą pasirašiusias 
demokratines vyriausybe® su tokiais pra
šymais.

1. Vakarams esminis dalykas santykiuo
se su Sovietų Sąjunga laikytis griežtos 
abipusiškumo politikos kiekvienoje srity
je — politikoje, ekonomikoje, kultūroje, 
mene ir sporte. Turėtų būti atšaukiamas 
pasitikėjimas sovietiniais pareiškimais, 
kai jie nebūna tuojau pat vykdomi. Netu
rėtų būti duodami ilgalaikiai kreditai. Va
karų kraštų vyriausybės turėtų tuojau pait 
ir visos kartu reaguoti, kai pažeidžiami 
esantieji susitarimai, pradedant Jungtinių 
Tautų priimtąja žmogaus teisių charta ir 
baigiant Helsinkio susitarimais. Kai pa
žeidinėjamos žmogaus ir tautų teisės, tuo
jau pat Vakarai turėtų nustoti vykdyti 
pažeidėjams palankius susitarimus. Dėl 
didžiausią pasipiktinimą keliančių pažei
dinėjimų, 'kaip sovietinė karinė intervenci
ja, vadinamosios Brežnevo dokrinos vyk
dymas, turėtų būti žymiai veiksmingiau 
priešinamasi, negu buvo padaryta dėl Če
koslovakijos ar Afganistano užpuolimo.

Tačiau satelitiniai kraštai turėtų būti 
kitaip trakituOjiami negu jų sovietiniai 
ponai ir priklausomai nuo aplinkybių, kai 
eina kalba apie paramą, prekybą, kreditus 
ir t.t.

2. Europos parlamentas turėtų Sudaryti 
parlamentinį komitetą, kuris sektų Helsin
kio susitarimų vykdymą. Laisvosios Eu
ropos kraštuose panašūs komitetai turėtų 
būti Sudaryti prie kiekvieno tautinio par
lamento. Vykdymas turėtų būti sekamas 
visų trijų „krepšių“, neužleidžiant Nr. 1 
— dėl tautų teisės. Turint galvoje sovieti
nę laikyseną, būtina pabrėžti, kad jokia 
vyriausybė, tarptautinis veiksnys ar as
muo, reikalaująs vykdyti Helsinkio susita
rimus ar pranešąs apie jų pažeidimus, ne
turi būti kaltinamas, kad kišasi į kitos 
valstybės vidaus reikalus.

3. Sovietų Sąjungos ir visų Rytų Euro
pos kraštų disidentai, ypač tokie disiden
tai, kurie yra sudarę komitetus sekti Hel
sinkio susitarimams, turėtų ypač kelti su
sidomėjimą dr susirūpinimą demokratinių 
vyriausybių, pasirašiusių tuos susitari
mus, ir demokratijų viešosios nuomonės. 
Kai jiems taikomos represyvinės priemo
nės, turėtų būti energingai įsikišama.

4. Mes tikime, kad Vakarai turėtų liau
tis būti vis išimtinai gynimosi pozicijoje— 
kai Sovietų Sąjunga, jos satelitai ir pro
komunistinės organizacijos, tarptautinės ir 
tautinės, imasi iniciatyvos, Vakarų vyriau
sybės ar nevyriausybinės organizacijos ir
gi turėtų imtis iniciatyvos įvairiose sri
tyse. Štai keletas įvairios reikšmės ir įvai
rių sričių pavyzdžių —

a) Politinė iniciatyva pasirūpinti Jugo
slavijos saugumu, vistiek, ar jai tiesiogiai 
gresiama, ar ne,

b) Tarptautinė nevyriausybinė kampa
nija prieš Kremliaus praktikuojamąjį ru
sinimą.

c) Tarptautinė kampanija ginti religi
jos laisvei Sovietų Sąjungoje ir jos sateli
tų kraštuose.

d) Tarptautinių ir tautinių jaunimo or
ganizacijų kampanija, kad būtų nugriauta 
Berlyno siena.

e) Nevyriausybinė kampanija, kad tarp- 
tautiškai būtų išaiškinta, kur Sovietų Są
jungoje 1940 m. dingo 15.000 lenkų karo 
belaisvių, kurių 4.500 buvo rasti nužudyti 
Katyno miške — nusikaltimas, kuris iki 
šiol niekada nesusilaukė teismo. Kiti pa
našūs genocido veiksmai turėtų būti tarp- 
tautiškai aiškinami.

5. Pavergtosios Rytų Europos tautos 
turėtų būti informuojamos apie laisvųjų 
kraštų vyriausybių pastangas pasiekti, 
kad būtų vykdomi Helsinkio susitarimai. 
Europos radijas - televizija galėtų padėti 
Laisvosios Europos ir Laisvės radijui vyk
dyti savo uždavinį informuoti laisvės ne
tekusius europiečius apie Europos vieny
bės pažangą.

6. Mes tikime, kad laisvųjų Europos 
kraštų padėti® sustiprėtų prieš Sovietų 
Sąjungą, jei EEB ir Europos taryba imtųsi 
iniciatyvos, kadi būtų siekiama Europos 
vienybės. I tokią iniciatyvą galima būtų 
įskaityti —

A) Pastangas praplėsti Europos teismo 
kompetenciją tuo, kad jam būtų pavesta 
spręsti visos Europos žmogaus ir tautų 
teisių pažeidimo bylas.

B) Leidimą iš Rytų Europos kilusiems 
ti Vakarų žmonėms, kai jie gauna leidimą 
apsigyventi Vakarų Europos kraštuose, 
balsuoti rinkimuose į Europos parlamen
tą net ir tada, kai jie dar nėra įsigiję pi
lietybės.

C) Įvedimą europinio pašo, kuriuo galė
tų pasinaudoti taip pat ir iš Rytų Europos

PAŠA UL YJE
KARAS TEBEVYKSTA

Irako-Ira'no karas tebevyksta. Nors ir 
lėtai, Irako kariuomenė po truputį veržiasi 
į priekį.

SEPTYNI PAŠALINTI IŠ CENTRO 
KOMITETO

Lenkijos komunistų partijos centro ko
mitetas pašalino iš savo tarpo aukštas pa
reigas ėjusius septynis narius, suversda
mas jiems kaltę už krizę krašte.

Tarp jų yra paskutinysis ministeris pir
mininkas Babiuch, buvęs spaudos ir ideo
logijos reikalų viršininkas Lukaszewicz, 
profesinių sąjungų vadas Szydlak, plana
vimo viršininkas Wrzaszczyk.

RINKIMUS LAIMĖJO SCIIMIDTAS
Vakarų Vokietijoje pairiamenlto rinki

mus laimėjo socialdemokratų-liberalų 
koaCIi'cij'a, kuri ir 'iki šiol valdė kraštą.

KALTINAMI BUVUSIEJI VADAI
Lenkijos komunistų partijos centro ko

miteto posėdyje naujasis partijos valdas 
Kalnia smarkiai kritikavo buvusį partijos 
valdą Giereką ir buvusį minister} pirmi
ninką Jaroszewicziu. Jie buvę dideli aro- 
gamtad.

O spalio 4 d. prie (Gdansko atplaukė 6 
sovietiniai laivai, tarp jų vienas kreiseris.

AMERIKIEČIŲ GINKLAI NORVEGIJOJE
Amerikiečiai norėjo, kad Norvegija 

duotų vietos ginklų atsargioms sugabenti 
ko arčiausiai nuo Sov. Sąjungos sienos, 
ibelt norvegai sutiko duoti krašto viduryje.

Kadangi Murmanske yra sutelkta 65 
procentai sovietinio laivyno, tai karo me
tu jis gali (atkirsti kelius susisiekti su Nor
vegija. Talda amerikiečiai galėtų 'lėktuvais 
atgabenti karius pasiimti ginklų. Tų gink
lų būtų sugabenta tiek, kad užtektų 6.000- 
8.000 jūrininkų.

HERR STRAUSS IR HERR SCHMIDT
Valkatų Vokietijoje priešrinkiminiuose 

pasisakymuose būta nemaža aštrumų. 
Kancleris Schmidtas vienoje kalboje pa
sinaudojo kažkokia užuomina, kad opozi
cijos vadas Straussas norįs Gdanske per
imti laisvųjų (profesinių sąjungų vadovy
bę. Į tai Straussas atsakė:

„Aš nesu Fuehrerio tipas, ir aš žinau, 
kokias čia užuominas darai, Herr Sdhmid- 
tai, kai bandai man priklijuoti tokią eti
ketę. Tu, Herr Schmidtai, esi Fuehrerio ti
pas.“

O Schmidtas vėliau tą pokalbį pratęsė 
šitaip:

„Tu, Herr Straussai, sėji nepasitenkini
mą ir ginčus. Mano įspūdis yna toks, kad 
tu paprasčiausiai neturi sugebėjimo pa
laikyti taiką.“

PASITRAUKIA Iš DARBO TRAUKINIŲ 
MAŠINISTAI

Berlyne geležinkelių streikas baigtas, 
bet iškilo nauja bėda.

Pasirodo, apie 60 mašinistų, kurie dir
ba miesto geležinkeliuose, pasitraukė ilš 
darbo (apie pusė visų). Jau apie 300 ge
ležinkeliečių metė darbą ir įsiregistravo 
bedarbiais.

KAM PRIKLAUSYS TAS LAIVO 
AUKSAS?

Korėjos sąsiauryje japonų bendrovė 
pasiekė 1904-5 metais paskendusį rusų ka
ro laivą, kuriame buvę milijonų svarų 
vertės aukso. Jau iškeltas 10 kg lydinys.

Sov. Sąjunga tuoj paskubėjo pareikšti, 
kad visa itai turi jai priklausyti. Be sovie
tinių įstaigų leidimo japonai neturį lan
džioti po tą laivą.

NUGINKLUOJAMI PARTIZANAI
Kai Zimbabvė (Rodezijos) buvo 

sutartos paliaubos, apie 35.000 prieš bal
tųjų valdžią kovojusių juodųjų partizanų 
buvo uždaryti stovyklose Su visais gink
lais.

Kai kur, išėję iš stovyklų, jie siautėja 
po apylinkes ir šaudo ūkininkus. Dabar 
dalis jų pradedama nuginkluoti.

kilusieji, kai jie gyvena Vakarų Europos 
kraštuose.

Belgrade sutartasis Madrido susirinki
mas turėtų įvykti taip kaip planuota, net 
jei Sovietų Sąjunga ar kiti signatarai lai
kytųsi nuomonės, kad jį reikia atidėti. 
Toks atidėjimas galėtų būti aiškinamas 
kaip patvirtinimas veiksmų tų, kurie pa
žeidė savo įsipareigojimus, ir apleidimas 
aukų, kurias tie pažeidimai palietė. Tuo 
būtų susilpnintas pasitikėjimas Helsinkio 
susitarimus pasirašiusiais vakariečiais, 
kuriuo jie naudojasi sovietinio bloko 
priespaudoje esančiose ir Trečiojo pasau
lio tautose.

7 dienos
— 4 žuvo, 12 smarkiai sužeisti buvo, 

kai Paryžiaus priemiestyje esančioje si
nagogoje pamaldų metu sprogo bomba.

— Šveicarijos kontržvalgyba susekė du 
jaunuolius, vyruką ir jo sužadėtinę, kurie 
bandė Sov. Sąjungos ir Kinijos ambasa
doms parduoti 40 šveicariškų šokoladų re
ceptus.

— Nors vyriausybė ir labai stengėsi su
laikyti, bet spalio 3 d. -vistiek buvo valan
dos streikas Lenkijoje.

— Rumune operos dainininkė Nelly Mi- 
ricioiu, pakoncertavusi Filipinuose 8 die
nas, pasiprašė politinio prieglobsčio.

— Bomba, kuri sprogo Muencheno Ok
toberfest ir 13 užmušė, o 219 sužeidė, bu
vusi britų gamybos,

— Prancūzijos parlamento narys, buvęs 
kultūros ministeris Maurice Druon pai- 
reiškė protestą, kad nacionalizuota tabako 
bendovė naują cigarečių rūšį pavadino 
anglišku' žodžiu „News“.

— Italijos prez. Pertinis pasiūlė krikš
čionių demokratų partijos prezidentui 
Forlanui sudaryti naują krašto vyriausy
bę.

— šiaurės Korėjos komunistų vadas 
Kim Sung labai serga, tai partija ruošiasi 
prezidentu išrinkti jo sūnų Kim Jung.

— Kabule, Afganistano sostinėje, gy
ventojai nužudė į namus įsiveržusius 5 so
vietinius karius, bet tas žygis susilaukė 
keršto — buvo sunaikinti 5 namai ir nužu
dyta 15 gyventojų.

— Pogrindžio žurnalo „Poiski“ redakto
rius Valeris Abramkinas Maskvoje nuteis
tas 3 metams už „antisovietinius šmeiž
tus“.

— Automobilio avarijoje žuvo sovieti
nio politbiuro narys Piotras Mašerovas, 
kuris buvęs kandidatas užimti ministerio 
pirmininko Kosygino vietai.

— Tris savaites visokiais būdais bandę 
iš savo teritorinių vandenių išvyti svetimą 
povandeninį laivą ar priversti jį pasiro
dyti, švedai pagaliau sustabdė tą gaudy
mą.

— Maharaštros valstijoje, Indijoje, prie 
ežero, kuriame yra krokodilų, buvo iška
bintas toks įspėjimas: „Maudytis drau
džiama. Išlikę gyvi bus traukiami atsako
mybėn.“

— Afganistano prez. Bafbrakas Karma- 
lis važiuoja į Maskvą padėkoti už sovieti
nius karinius dalinius.

— Kažkoks grybas sunaikino apie 90 
procentų Kubos tabako derliaus, dėl to 
prez. Castro išleido dauginu kaap 100.000 
savo piliečių emigruoti į J1AV.

— Lenkijos radijo ir 'televizijos darbuo
tojų profesinė sąjunga pakaltino savo vir 
šininką Szczepanskį, kad jis savo reika
lams naudodavosi valstybiniais automobi
liais, lėktuvais, helikopteriais, vila, būda
vęs apsistatęs prostitutėmis, pinigus ėmęs 
Iš valstybinių fondų ir net užsienin jų iš
siuntęs.

— Indijos parlamentas pakaltino 
'Brežnevą, kad jis įžeidė Indijos preziden
tą, kuris, nuvažiavęs j Maskvą, Sov. Są
jungos prezidentui pagerbti suruošė pri
ėmimą, bet garbingasis svečias nesiteikė 
pasirodyti.

SOV. SĄJUNGA BUS SULAUŽIUSI 
SUTARTĮ DĖL ATOMINIŲ BANDYMŲ

Pagal 1974 m. sutartį, tiek JAV, įtiek ir 
Sov. Sąjunga neturi teisės bandyti dides
nių kaip 150 kilotonų atominių įtaisų.

Dabar Sov. Sąjunga vidurinėje Azijoje 
bandydama susprogdino įtaisą, kuris esąs 
net kelis karius didesnis — galįs būti apie 
650 kilotonų. Seismografas Upsaloje už
registravo stiprumą.

Amerikiečiai per sovietinę ambasadą 
Vašingtone iškėlė tą klausimą Sov. Są
jungai dėl nesilaikymo sutarties.

IŠKILMINGAI PRIĖMĖ, PAVAIŠINO, O 
PASKUI NUŽUDĖ

Afganistane tiek okupacinėms pajėgoms, 
tiek vietinei Babralko vyriausybei sunku 
susikalbėti su priešiškai nusistačiusiais 
(gyventojais. Kai kur bandoma papirkti, 
kad apsiramintų.

Tokio bandymo pavyzdys — neseniai 
žuvęs pasienio reikalų ministeris Faiz Mo- 
halmmad. Jis užmezgė ryšį su Vaziristane 
gyvenančios zadrano tautelės vadais ir ry
žosi važiuoti ten ieškoti taikos. Jam buvo 
pažadėtas saugumas, ir jis atskrido su ke
turiais palydovais, pasiėmęs nemažą sumą 
pinigų ir tris nupenėtas avis dovanų.

Susirinkusieji jo sutikti pradėjo šauldy- 
ti, kaip įprasta sutinkant įžymų svečią. 
Buvo paplautos avys — ruoštasi puotai. O 
kai puota baigėsi, tada buvo nušauti visi 
5 svečiai. Atvežtuosius pinigus tautelės 
vadai sudegino, norėdami parodyti žmo
nėms, kad ministeris ir palydovai buvo 
nužudyti ne iš godumo, ibet iš patriotizmo.
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NAUJOS KNYGOS
Bronio Railos „Vaivos rykštė46

Vienintelis svetur gyvenąs lietuvis laik
raštininkas, kuris gali pasididžiuoti, kad 
knygomis iš laikraščių ir žurnalų per
spausdinti jo straipsniai tiek kultūrinė
mis ir literatūrinėmis, tiek ir politinėmis 
temomis ar ištisos jų serijos ir vėl mielai 
skaitomi, yra Bronys Raila. Tiesa, kai ku
rie jo publicistiniai darbai nėra buvę 
spausdinti periodikoje — jie buvo skirti 
knygoms ir išėjo knygomis. Jo visada gy
vas, vaizdingas, mūsų publicistikoje var
žovų sau neturįs stilius ir sugebėjimas su
kaupti savo dėstymui medžiagą traukia 
skaitytoją. Silmpatikai, jo idėjų šalinin
kai tiek jo straipsnius periodikoje, tiek ir 
knygose sutinka su džiaugsmu, o nepa
tenkintieji -skaito dėl to ne kartą žaibuo
jančio stiliaus, o gal kartais ir iš pavydo, 
kad sunku prilygti jam ne tik sugebėjimu 
šitaip sultingai -rašyti, bet ir jo argumen
tus atremti, jeigu norėtum į ginčą eiti.

Kai galvojame, taigi ir Lietuvoje nė 
vienas laikraštininkas ligi šiol dar nėra 
išleidęs dešimt knygų. Taip, Bronys Raila 
yra išleisdinęs jų per paskutinįjį dvide
šimtį metų -visą dešimtį, ir reta jų mažes
nė kaip 400 puslapių, o viena buvo 500, 
viena 560 psl. Vienuoliktoji, taip pat stam
bi-, dabar renkama Nidos spaustuvėje, lei
džiama Nidos Knygų Klubo.

Dešimtoji, Vaivos rykštė, kaip tik dabar 
pasirodė. Kaip matyti iš užsienio lietuvių 
-spaudos, ji visur teigiamai sutinkama. Ją 
išleido Clevelande „Viltis“ (436 puslapiai, 
ypač dailus Algirdo Kurausko viršelis ir 
aplankas, -atspausdinta 1.000 egz., kaina 
10 dW.).

Iš jos tik kai kas tebuvo spausdinta pe
riodikoje ir jau tuo metu, kai knyga bu
vo baigiama -spausdinti. Apskritai į knygą 
sudėtieji dalykai pirmiausia ne laikraš
čiams ir skirti buvo. Br. Raila knygoje 
pateikia šimtą savo prakalbų, kurios 1975- 
1979 metais buvo perduotos Lietuvai per 
Laisvės Radiją (Radio Liberty).

Visuotinai žinoma, kad prakalbos daž
niausiai -būna banalios ir nuobodžios. Rei
kia ypatingo talento jom-s sugyventi, su
šildyti, kad patrauktų klausytoją, o taip 
palt ir skaitytoją, jei jos išleidžiamos. To 
-gyvumo Br. Railos prakalbomis netrūksta.

Knygoje skaitytojas ras visus dvylika 
skyrių, kuriuose sugrupuotos tos prakal
bos. Vienais -atvejais į tuos skyrius sutelk
tos -artimų temų prakalbos, kitais vienai 
kuriai temai paskintos net kelios trumpos 
prakalbos, bet viskas -argumentuota, gy
va, labai dažnai paįvairinta -autorius -at
siminimais, kurių j-iis yra tiesiog neišse
miamas ir -įdomus šaltinis. Temų skalė 
— nuo esminių politikos temų iki Lietu
voje rašomųjų atsmindmų knygų ir litera
tūros laukų ar pasikalbėjimų su turinčiais 
ką pasakyti žmonėmis. Jis čia duoda at
kirtį istorijos klastotojams, tvirtinan
tiems, kad tauta pasirinko dabartinį ke
lią, o ne atsiųsta Raudonoji armija parin
ko jį, pagyrūnams, išpučianitiems ūkinius 
pasiekimus. Parodo veidą tų, kurie skel
bia knygose -apie pabėgėlių tariamąsias 
tarnybas imperialistams. Prasimanymus 
ir melus -atremdamas, mūsų autorius ne 
įtik panaudoja autentiškus šaltinius, bet ir 
atsiminimus. Aptaria suimto prof. A. Vol
demaro žvalgybos įsakymu rašytus atsi
minimus, tvirtinimus, kad pabėgusieji lie
tuviai nori atgauti dvarus, fabrikus ir tar
nybas, Vytauto Alseikos, Michalinos Meš
kauskienės, tariamuosius poeto Juozo Mi- 
kuckio ir daugelio kitų rašymus, kai ku
riuos niekinamus ir kai kuriuos liaupsi
namus žmones, o visą kelių prakalbų sky
relį yra paskyręs pasikalbėjimams su To
mu Venclova.

Visa ko tiesiog neįmanoma išvardyti, 
apie ką Br. Raila kalbėjo ir ką knygoje 
pateikė, toks didelis tų temų įvairumas. 
O patraukia skaitytoją ir temos ir ypač

tas jų perteikimas. Be -abejo, ne visi skai
tytojai mėgsta politiką, o jeigu į aną pusę 
kalbama, tai neįsigilinus galima jau spė
lioti, kad būtinai tai jau -turi būti politika. 
Šitoks spėliojimas didžia dalimi būtų klai
dingas. Juk papasakoti tiesą ir dar tą pa
sakojimą paremti savo -atsiminimais apie 
Kazimierą Binkį, Balį Sruogą, Kazį Inčlū- 
rą, Kazį Borutą, Borisą Dauguvietį, Juozą 
Keliucitį, Kostą Korsaką, Antaną Venclo
vą, Liudą Girą ir kitus, tur -būt, ne poli
tika. Partiniais sumetimais ten tų žmonių 
portretai piešiami su nutylėjimais ir iš
kraipymais, perdėtai paliaupsdnant savais 
laikomuosius ir paniekinant kuo nors ne
įtikusius. Br. Raila tuos portretus pataiso. 
Pataiso portretus ir pasveria, ko verti kai 
kurie daiktai — knygos, žurnalai, organi
zacijos, pareiškimai. O jeigu ir tai politi
ka-, tai tegu bus politika. Svarbu, kad gy
va ir įdomu. (k.b.)

„LABDAROS“ DRAUGIJOS 
ŠELPIAMIEJI

Nariams ir rėmėjams rugsėjo mėn. iš
siuntinėtame ben-draraštyje „Labdaros“ 
draugija nurodo, kokie konkretūs darbai 
yra atliekami.

1977 m. grupė lietuvių, daugiausia 
Stuttgarte gyvenančių, pasiėmė globoti iš 
Lietuvos pasišalinusį dainininką Ričardą 
Daunorą, teikė jam stipendiją, kad -galėtų 
pasitobulinti Stuttgarto aukštojoje muzi
kos mokykloje, ir jis šią vasarą įsigijo dip
lomą ir dabar dainuoja etatiniu solistu 
operoje.

Ištisus mokslo metus buvo remiamos į 
Vasario 16 gimnaziją iš Pietų Amerikos 
atvykusios penkios lietuvaitės, o Sao Pau
lo studentui paskirta stipendija.

Siuntiniais šelpiami Suvalkų trikampio 
lietuviai moksleiviai. Dar į talką „Labda
rai“ atėjo Kanados Lietuvių Bendruome
nės Šalpos Fondo Hamiltono ir Montrea- 
lio skyriai, kurie taip pat siunčia siunti
nius į -Suva'kų trikampį pagal „Labdaros“ 
nurodytus -adresus.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės val
dyba paskyrė „Labdarai“ pelną, kuris bu
vo gautas iš rugpiūčio 30 d. Huettenfelde 
suruoštosios „Sodų šventės“. Dar vistiek 
visiems darbams vykdyti draugijai -trūks
ta 3-4 tūkstančių markių.

Su liciutiaifi 
pasaulyje

„DRAUGAS“ PAGERBĖ VLADĄ ŠLAITĄ
Rugsėjo 27 d., kaip tik sukakties dieną, 

„Draugo“ dienraščio kultūriniame priede 
buvo pageibtes-paminėtas poetas Vladas 
šlaitas jo 60 m. amžiaus sukakties proga.

Laikraštis išspausdino naują pro aki
nius į pasaulį žiūrinčio poeto fotografiją, 
šešis naujausius jo eilėraščius ir redakto
riaus K. -Bradūno parašytąjį jo kai(p as
mens ir poeto aptarimą, kuriame ir taip 
rašoma:

„Vladas Šlaitas yra vienas iš ryškiųjų 
1920 metų kartos mūsų rašytojų, pokario 
metais nauja kūryba atšviežinusių lietu
vių literatūrą, įprasminusių lietuvių k-ul- 
turinlį gyvenimą ir vis dar jį papildančių 
naujomis knygomis.“

„Po 19 amž. Vienažindžio naujojoj mūsų 
literatūroj Vladas šlaitas yra pats asme
niškiausias ir jausmingiausias lyrikas. Ta
čiau katarsiniu graudumu aplieti Vlado 
Šlaito religiniai, meilės, praeinančio gyve
nimo ir -net mirties posmai laisvojo eilia
vimo ir tiesioginio žodžio paprastumu 
tampa ’giliai bendražmogiški ir jaudina 
daugelį skaitytojų.“

KNYGA APIE NUŽUDYTUOSIUS 
ŠAULIUS

Lietuvių šauilių sąjunga išeivijoje nu
sprendė išleisti knygą, kurioje būtų apra
šyti bolševikų nužudytieji lietuviai šau
liai.

Nužudytųjų giminės ir pažįstami prašo
mi surašyti, ką žino apie nužudytuosius, 
pridėti jų nuotraukas ir atsiųsti kun. J. 
Pnunlskiui, kuris imasi tą knygą paruošti. 
Siųsti šiuo -adresu-: 2606 W. 63rd Street, 
Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

GEGUŽĖS-BIRŽELIO MĖN. „PASAULIO 
LIETUVIS“

Nors kalendoriškai jau gyvename spa
lio -mėn., bet „Pasaulio Lietuvio“ -Britani
ją pasiekė dar tik dvigubas gegužės-birže
lio numeris.

Žurnalas visa ko tirštai pilnas. O svar
biausios šio numerio -temos: kova už Klai
pėdos bažnyčią (rašo R. Sakadolskis), 
okupuotos -Lietuvos pogrindžio spauda (J. 
Damauskas), birželinių minėjimas (E. Sa- 
kadolskienė), lotyniškų raidžių -atgavimas 
(R. Kasparas), lietuviai pietuose nuo pu
siaujo (V. Kleiza), reportažai iš PLB 
veikios (R. Sakadolskis).

PLB VALDYBOS SEKRETORĖ 
DAINA KOJELYTĖ PIETŲ 

AMERIKOJE
Ateitininkų Federacijos siunčiama, š.m. 

liepos mėn. Brazilijoje lankėsi PLB vaidy
bos sekretorė ir „Pasaulio Lietuvio“ ad- 
mištratorė Daina Kojelytė. Ji -susitiko su 
Brazilijos LB krašto valdybos ’bei tarybos 
nariais, painformavo apie PLB valdybos 
pastangas palaikyti tamprius ryšius su 
viso pasaulio lietuviais ir pasikalbėjo 
apie vietos lietuvių rūpesčius bei dedamas 
pastangas išlaikyti lietuviškumą jaunimo 
tarpe.

„IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ“
Čikagos lietuviškosios knygos klubas iš

leidžia rašytojo prozaiko Antano Vaičiu
laičio eilėraščių rinkinį. Knygos vardas: 
„Ir atlėkė volungė“.

KRAUSO VARDO BIBLIOTEKA
Australijos lietuvių fondas Melbourno 

lietuvių namuose atidarė Antano Krauso 
vardu pavadintą šaltinių (reference) bib
lioteką.

Bronys Raila

Epitetai kairiesiem rašytojam
Ne vienas tik Petras Cvirkas, mylimiau

sias Šių laikų mūsų proletarinės literatū
ros klasikas, dar prieš karą „Trečio Fron
to“ laikais taip puošmeniškai buvo .pa
gerbiamas“ komunistinės -pogrindžio spau
dos ir jos ideologinių viršūnių, šitoks žar
gonas lenininės-stalininės kultūros auklė
tiniam galbūt buvo normalus, įprastas 
ir gražus.

Bet ne kitokių spalvų sulaukė ir kiti 
ano meto pažangiaisiais laikomi lietuvių 
rašytojai. Peržiūrėjęs 1931-36 metų „Prie
kalo“ ir 1931-33 metų „Balso“ puslapius, 
redaguotus anuometinių žydiškai-rusiškai 
lietuviškos ’komunistų partijos kultūrpoli- 
tikos vadų, dar ir šiandien negalėjau at
sistebėti.

Tiesiog pamišėliška, ką jie anuomet ra
šė čr kaip niekino kairiuosius mūsų rašy
tojus, ypač trečiafrentininkus!

Tam reikėtų ilgesnės studijos. Aš pasi
tenkinsiu tik viena kita užuomina, trumpa 
analize ir keliais pavyzdžiais — pačiais 
sodriausiais ten svaidomos paniekos ir 
žmogiškosios nekultūros epitetais.

Tuo -tarpu nesivarginsiu, ką anuose pus
lapiuose dažnai radau ir apie save, kaip 
kairiom frazėm besišvaistantį darbininkų 
mulkintoją, socialfašistą (t.y. socialdemok
ratą), paskui jau „tikrą“ fašistą ir, kaip 
įprasta, žvalgybininką.

Tačiau nieko -geresnio ten nesurasim ir 
apie kitus.

štai Kazys Kiela — -taip pat visados 
žvalgybininkas.

Bu-tkų Juzė — bjaurus aferistas.
K. Korsakas — renegatas, įtartinas as

muo, „paturi ryšius su fašistų spauda“.
Kazys J-aikubėnas — svetimas kovojan

čiam proletariatui, tarnaujantis tik so- 
cialfaši-stinei politikai.

S alomėja Nėris-Giraitė — niekše (kaip 
ir Cvirka) užsiimanti „bjauriom ir šlykš
čiom provokacijom“, su Putinu -pasinėrusi 
„salioninėn atmosferon“.

Kazys Boruta — pilsudskinis eseras, so- 
cialfašistas.

Antanas Venclova — fašistų spaudos 
bendradarbis, „visų vėjų prieplaka“.

Pranas Morkūnas — šnipas - provoka
torius šaulys...

Apskritai tie, kurie be komunistų žinios 
ir laiminimo tada „šliejosi prie darbinin
kų“, esą „įtartini žmonės“ ir tikras šlamš
tas.

Todėl kompartijos leistasis Tilžėje laik
raštukas „Balsas“ (Nr. 6) dar 1933 metų 
kovo 16 dienos numeryje apie visu-s tokius 
prisimetėlius tebešaukė: „Šalin purvinus 
nagus nuo darbinykų -judėjimo!.. Kairė- 
jančiai inteligentijai mes galim duoti įtik 
vieną patarimą: varykit nuo savęs toliau 
Cvirkas, Railas ir jų sėbrus“...

Tuo pat metu Maskvoj sėdėję V. Kap
sukas ir B. Pranskus „Priekale“ be palio
vos puldinėjo kitus rašytojus ir net Lie
tuvos mokslininkus.

„Kultūros“ žurnalo puslapiuose plačiau 
pagerbtasis prof V. Čepinskis Kapsukui 
tik — „niekingas karjeristas ir patai’kū- 
kūnas“.

Balys Sruoga — „seniai žinomas, kaip 
fašistas“.

Vincas Krėvė — „fašistų rašytojas“, ei
nąs su buržuazija.

Juozas Banaitis (pokarinis LTSR kultū
ros ministras!) — buržuazinio - miesčio
niško „ištižimo tešla“, kuriam bolševikai 
atrodą žvėrys, paleistuviai ir t.t.

O Liudas Gira — tai ne tik -buvęs žval
gybos viršininkas, „darbinykų kle-sos bu
delis“, „moterų padurkų poetas“, bet ir 
įžūlus akiplėša, nesigėdijęs girti savo sū
nų Vytautą Sirijos Girą, kurio poezija 
pirmoje eilių knygutėje esanti „kraugeriš

ka“ ir šaukianti „žudyt bolševikus“...
Tokių kliedančių svaičiojimų pilna ano 

meto Lietuvos komunistų pogrindžio spau
da, ėjusi Maskvoj, Minske ir Tilžėj.

Bet svarbiausias taikinys, pultas pik
čiausiai ir be paliovos, niekintas vulga
riausiai, vis kiek galint daugau žeidžian
čiais epitetais, kaip matėm, buvo anoji 
jaunų literatų trečiafrontininkų grupelė. 
Mėnuo po mėnesio, metai po metų ligi 
pat 1936-jų jie buvo apšaukinėjami esą 
fašizmo ir buržuazijos gynėjai, vilkai 
avies kailyje, proletariato mulkintojai, 
avantiūristai, socialfašistai, tikri fašistai, 
provokatoriai, anot Kapsuko, su „bemo- 
bosiako“ kultu suvedžioj antys darbinin
kus, varginguosius valstiečius ir kačrėjan- 
čius moksleivius.

Pagaliau „Balsas“ 1932 metų Nr. 15 
kompartijos vardu paskelbė jiem „galuti
nę“ ek-Skomunikaciją (lyg jie būtų pra- 
šęsi įstoti! į partiją): — kadangi nė vienas 
iš tų jaunų rašytojų nepanorėjo viešai „at- 
sirubežiuoti“ nuo savo žalingų nusistaty
mų, neatliko savikritikos ir neprisijungė 
prie kovojančių darbo masių, tai (pareiš
kė laikraštis) „mes negalime bendradar
biauti su tokiais trečiafrontininkais“(-!).

Vadinasi, kaip tik su tais pačiais, ku
rių daugumas po dešimtmečio kažkaip 
stebuklingai tapo sovietinės Lietuvos lite
ratūros klasikais ir priaugančių jau bol
ševikinės krypties rašytojų mokytojais.

Kokie galėjo būti Šių kliedėjimų moty
vai ir prasmė?

(Iš knygos „Vaivos rykštė“)

PAVYZDINGA MIŠRI ŠEIMA
Algimantas Kanados „Nepriklausomoje 

Lietuvoje“ raišo, kad padorioje lietuviško
je šeimoje augo duktė, kuri ’buvo labai ak
tyvi lietuvaitė, puikiai kalbėjo lietuviškai 
ir t.t., bet susipažino -ir pamilo juodosios 
rasės jaunuolį ir panoro sudaryti su- juo 
šeimą.

Sako, nereikia nė ’aiškinti, ’kokia trage
dija kilo tėvų namuose. Pagaliau ’buvo 
nutarta išvaryti netikusią dukterį iš na
mų.

Tai pusiau juodai, pusiau baitai šeimai 
gimė vienas Po kito du berniukai. Abu 
turi stiprius juodo negro veido bruožus. 
Neatrodo, kad yna pamaišyti.

O toji buvusioji lietuvaitė — dabar lie
tuvė motina nepabėgo nuo lietuvių bend
ruomenės. Anaiptol, savuosius du berniu
kus išmokė lietuviškai ir leido į lietuvišką 
mokyklą. Ir dar daugiau: sako, tie tam
siaodžiai, juodais plaukais garbanuoti ber
niukai patarnauja lietuviui kunigui prie 
altoriaus.

Pagaliau ir „raupsuotosios“ dukrelės 
tėveliai atsileido.

O kai kurie tos jaunosios masiškai miš
rios šeimos bičiuliai ’tvirtina, kad 1984 m. 
VH-oje tautinių šokių šventėje Čikagoje 
tikrai ’bus galima pamatyti tuos berniu
kus šokant tautinius šokius.

Dabar motina su abiems savo sūneliais 
lankosi įvairiuose lietuviškuose parengi
muose. Tėvas rečiam ateina, bet nėra prie
šingas motinos pastangoms auklėti savo 
sūnus sąmoningais lietuviais.

JAV IR KANADOS LB TARYBŲ 
SESIJOS

Šį rudenį JAV ir Kanados LB 
Tarybos Sesija vyks spalio 25-26 ’dieno
mis Čikagoje, Kanados - spalio 11-12 die
nomis Hamiltone. Kanados LB Tarybos 
Sesijoje bus renkama nauja Kanados LB 
krašto valdyba.

Žemaičio atsiminimai
Usnys. Nuomininkų sodybose neaugo 

vaismedžiai, nevedėjo sodnai, bet jų lau
kuose vasarojai buvo turtingi usnimis. O 
jei kuris ūkininkas ir kovojo su jomis, 
jos vistiek geruoju nepasiduodavo. Žiū
rėk, ir bekyšanti jos melsvai rausva gal
vutė iš miežių ar avižų dirvos. Laibai ne
mėgo dobilų. Čia ją ir su žvake vargiai su- 
rastumei. Taip pat nelabai buvo linkusi 
laikytis rugiuose ir bulbėse.

Gražu pasižiūrėti, kai usnys paleidžia 
pavėjui savo prieauglį ieškoti naujų dir
vų. Jų rusvos sėklelės, prisikabinusios po 
baitu parašiutėliu, lekia tūkstančiais! Ta
čiau geriausiai usnį pažinsi, kada usnėtus 
javus veši į kluonus ir vėliau kuisi. To
kius javus bekuldami, darbininkai želte 
apželta jų pūkais. Dulkes, per savaitę kūlę 
baigus, šiaip taip gali iškosėti. Apie ran
kas nėra ko ir kalbėti.

Kai svainio pasėti miežiai ir avižos pra
dėjo dlygti, tai atrodė, kad čia buvo sėtos 
usnys, ne javai — tokia gausybė jų suki
lo. Kas daryti? O daryti reikėjo.

— Domale, imk kresčius ir eik ravėti 
usnių iš miežių! — paliepė svainis.

Man tada buvo vienuolika metų, tai pats 
geriausias -amžius tokiam darbui. Ir išėjau 
su krepšiais į dirvas ir ravėjau. Turė
jome penkias suaugusias kiaules, tai buvo, 
kas tas mano surautąsias sudoroja. Smul

Domas Burneikis

kiai sukapojęs, sudedu į kibirus, užbarda
mas ant jų po saują ar dvi avižinių mil
tų kiekvienai kiaulei ir užpylęs pamazgo
mis ar grynu vandeniu, suverčiu, būdavo, 
į geldas toms ilgaveidėms. O paskui, atsi
stojęs čia pat, gėriuosi, kaip tie gyvuliu
kai savo ilgomis burnomis semia iš geldos 
usninį patiekalą ir, galvas pakėžusios į 
Viršų, ryja. Ir kokią galybę jos suryja! 
Nespėji rauti.

Taip beravėjant iš miežių ir avižų us
nis, pajuodo ir sukumpo du dešinės ran
kos pirštai: ’bevardis ir mažiukas. Susirū
pinęs, kad -tokie nepaliktų ant visados, pa
rodžiau -seseriai.

— Nuo ko?
— Nuo usnių.
— Negali būti! — netiki ji.
— Parautume! pati tiek, kiek aš, tai ži

notumei! — išdrįsau.
— -Palauk, aš turiu žum-sinę pirštinę.
Po valandėlės iš kamaros ji man atnešė 

brolio pamirštą dešinės rankos odinę pirš
tinę. Tos pirštinės apsaugoti pirštai grei
čiau atsitaisė.

Jei anais metais mano išravėtąsias us
nis iš svainio dirvų šiandien kas sudėtų į 
krūvą, tai ji būtų mažiausiai du- kartus 
didesnė už mano namelį čia, Australijoje.

Prakeiktas grašis. Buvo tada pavasaris. 
Ištirpęs sniegas paliko šlapią žemę ir nuo

stabiai skaidrų vandenį pelkėse ir duobė
se. Kad ir kažin kaip gili pelkė, dugną ga
lėjai -matyti geriau nei pro stiklą.

Tokiu metu kažkuriuo reikalu buvau 
pasiųstas pas svainio -tėvus. Ėjau buvusio 
Krėįpštų dvaro miško keliukais, kur buvo 
daug duobių, pilnų tokio -skaidraus van
dens. Grįždamas vienos dugne pamačiau 
gulintį naujytėlaitį grašį. Tai labai mažas 
pinigėlis, tesudaręs ketvirtąją dalį rusiš
kos kapeikos. Atsismaukiu rankovę ir sie
kiu, bet, dar nepasiekęs, staiga ištraukiau 
iš vandens ranką. O gal tas grašis pra
keiktas? Gal už tą Judas pardavė žydams 
Kristų? — šovė galvon mintis.

Gailiai pasižiūrėjęs, nuėjau. Beit paėjęs 
vėl pradėjau svarstyti. Gal ir neprakeik
tas. O jei ir prakeiktas, ką jis man blogo 
-gali padaryti? Jei nepatiks, galės išeiti. 
Taip save -įtikinęs, grįžau, išsiėmiau pini
gėlį ir įsidėjau į kišenę. Bet eidamas vis 
tikrinau, ar jis tebėra kišenėje ir ar ne
kaista.

Parsinešęs parodžiau seseriai.
— Kame radai?
— Pelikėje.
— Gal koks negeras, dar kokią nelaimę 

užtrauksi su tuo savo grašiu. Nešk tuojau 
ir įmesk į duripduolbę, — paliepė sesuo.

Į durpduobę nemečiau, bet įkišau sieno
je į rąsto plyšį. Kai po poros dienų norė
jau į savo radinį pasižiūrėti, plyšy jo ne
bebuvo. Matyt, sesuo pasekė mane, išėmė 
iš plyšio ir išmetė. Bet aš tada- tikrai pa
tikėjau, kad grašis buvo prakeiktas ir pats 
išėjo iš plyšio.

Po dviejų savaičių šuliny nuskendo se
sers mylima kiaulytė, kurią ji buvo išau
ginusi, maitindama iš butelio. Kiaulytė 
buvo labai prisirišusi prie sesers, sekio
davo ją kaip šuniukas.

— Tai t-avo tas prakeiktas -grašis atnešė 
nelaimę! — barė mane sesuo, klūpodama 
prie savo mylimos kiaulytės lavinėlio ir 
graudžiai ją apveikdama. — Nunešęs -ant 
kalnelio, bent -gražiai palaidok, — paga
liau paliepė.

To mielo gyvulėlio palaikus tikrai gra
žiai palaidojau, net laukinėmis gėlėmis 
aipdėjau ją prieš užpildamas žemėmis.

Taigi ,prakeiktas“ grašis į namus at
vedė nelaimę.

Pagal Žulpos pamoką.

— Dcm-ale, šiandien nukapok peivalę 
ten pas šventorkalnį. Dalgį ištyniau va
kar, rasi ten po trobos pastoge, — pasakė 
svainis, išvažiuodamas į Telšius.

— Gera peivalė! Ten ir dviems užteks 
darbo visai dienai ir plauti — ne kapoti, 
— širstu pusbalsiu ir tyčia ilgiau- gaištu, 
ieškodamas truto (gudės) ir pustyklės. 
Pustyklė „pasirodė“ negana įssmėlinta 
Kol susiradau smailą ir kol apdulkinau 
smėliu įsmalintą pustyklę, prabėgo geras 
pusvalandis.

Sesuo suprato, kad tyčia neskubu, bet 
-nieko nesakė. Pagaliau, dalgį -užsimetęs 
ant peties, išėjau. Atėjęs prie pievelės, ku
ri dabar man pasirodė daug didesnė nei 
•pirma, vis dar tyčia nesiskubinau pradė

ti. Galų gale pradėjau neskubėdamas, 
kaip Žuflpa mokė. Nusižiūrėjęs anoje pu
sėje augantį berželį, varau pirmąją, arba 
sumuštinę, pradalgę. Išvaręs dvi pradal
ges ir gate atsistojęs, pasižiūrėjau. į savo 
darbo pradžią. Taip dailiai ir švariai dar 
niekada nebuvau šieno piovęs. Tai ma
tant, užliejo mane toks malonus palsiten- 
k’inimo jausmas, kad nė nepajutau, kaip 
staiga užsidegiau noru dirbti ir dirbti 
taip, kaip žulpa kad patarė.

Nors pioviau ir neskubėdamas, lengvai, 
bet pievois plotas pastebimai mažėjo. Se
suo atėjo su priešpiečiais. „Kas čia da
bar?“ pagalvojau. Šienų plaunant prieš
piečių neduodavo. Nebuvo tokio papročio. 
Tik su taikom ką dirbanti duodavo.

— Tu, Dome, esi jau ’tikras plovėjas, — 
pagyrė sesuo.

Toks sesers pagyrimas man, iketuirioli- 
kamečiuii, ir mano darbo įvertinimas man 
’ausyse praskambėjo kaip gražiausia mu
zika, kokios dar nebuvau girdėjęs.

Tuojau po pavakarių ir baigiau .įkapo
ti“ tą ’pievelę.

— Aš nemįslijau, kad tu nuplausi ligi 
vakaro, — pasakė svainis, ’grįžęs iš tur
gaus.

■Eidamas į namus šalia svainio, akimis 
matavau savo ūgį su jo ir kažikaip neju
čiom dešinės rankos pirštais pabraukiau 
sau po nosimi, tartum sukdamas ūsą.

„Dirbk iš lėto, daugiau ir geriau pada
rysi ir mažiau nuvargai“. Šventi Žulpos 
žodžiai!

(Bus daugiau)
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Kas buvo ir kas bus lietuviškoje Europoje
EUROPOS KRAŠTŲ LB VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Žinojome, kad buvo toks Europos kraš
tų LB valdovų pasitarimas, bet ligi šiol 
neturėjome platesnių žinių, kas ten buvo 
įkalbėta, svarstyta ir nutarta. Tai dabar 
persispausdiname iš „Vokietijos L.B. Val
dybos Informacijų“ toki platesnį aprašy
mą.

Jis vyko rugpjūčio 14 ir 15 d. d. Inns- 
brucke (Tiroly) XXVII Europos lietuviš
kųjų studijų savaitės metu. Dalyvavo: V. 
Europos lietuvių katalikų vyskupas A. 
Deksnys. Pasaulio LB Valdybos pirminin
kas V. Kamantas, įgaliotas miniisteris dr. 
A. ‘Gerutis, Vokietijos LB Valdybos pirmi
ninkas A. Šmitas, viceipirm. Euig. Lucienė 
ir reikalų vedėjas J. Lukošius, Belgijos 
LB pirmininkė St. (Baltus, Prancūzijos LB 
pirmininkas kun. J. Petrošius, Šveicari
jos LB pirmininkas dr. A. Kuišlys, vice- 
pirm. dlr. J. Pečiulicnytė ir iždininkė I. 
Kaestli-Augevičiūtė, Italijos LB ir jauni
mo atstovas S. Kubilius, D. (Britanijos lie
tuvių sąjungos pirmininkas Z. Juras ir vi
cepirm. R. Šova, Australijos lietuvių at
stovė ir XXVII Liet, studijų savaitės or
ganizatorė I. Joerg-Naudžiūnaitė, D. Brita
nijos lietuvių jaunimo sąjungos pirminin
kas J. (Podvoiskis, Vokietijos LJS pirmi
ninkas M. Landas, sekretorė J. Barasaitė, 
informatorė M. Šmitienė ir K. Ivinskis, 
Švedijos lietuvių atstovė A. Balanidlaitė, 
Vokietijos LB Tarybos narys J. K. Valiū
nas, PLB Seimo nariai M. Baijorines iš 
Anglijos ir R. Tenidzeigolsikis iš Vokietijos. 
Suvažiavimą atidarė jo organizatorius 
Vokietijos LB Valdybos pirmininkas A. 
Šmitas, pastebėdamas, kad po ilgesnės pa
našių suvažiavimų pertraukos šis yra tre
čias. PLB Valdybos pirmininkas V. Ka
mantas, pasidžiaugęs gausiu dalyvių skai
čiumi, įteikė įvairius žymenis vysk. A. 
Dekanių!, dr. A. Geručiui, lA. Smitui, kun, 
J. Petrošiui, R. šovai ir kitiems. Suvažia
vimui pirmininkauti išrinktas. A. ŠMI
TAS, sekretoriauti—dr. J. PEČIULIONY- 
TĖ.

Pranešimų eilę pradėjo Belgijos LB 
pirmininkė St. Baltus, pažymėdama, kad 
Belgijos ir Olandijos lietuviai yra apsi
jungę į vieną LB. Olandijoje daug vei
kia Kaplanas.

D. Britanijos liet, sąjungos pirmininkas 
Z. Juras pirmiausia nušvietė „Europos 
Lietuvio“ padėtį. Jo leidimas praeitais 
mietais pareikalavo iš Lietuvių namų ben
drovės 32.000 DM paramos. Tiražas — 
1.000 egz. Ateinantį mėnesį pradės dirbti 
naujas redaktorius V. Dangis (toks tvirti
nimas buvo per ankstyvas. „E. Liet.“ re
dakcijos prierašas). Kvietė verbuoti nau
jus slkaiitytojus-prenumeratoįrius ir siųsti 
rašinius bei korespondencijas.

D. Britanijoje veikianti Keston College 
tiria komunizmą ir 'religijas Rytų Europo
je. Tos kolegijos teikiamos žinios apie Lie
tuvą patenka į didžiąją anglų spaudą. Jai 
reikalingais bendradarbis lietuvis, gerai 
mokąs anglų kalbą. Jo išlaikymas kainuo
tų apie 5.000 anglų svarų per metus. Siū
lė XXVIII Liet, studijų savaitę ateinan
čiais mietais rengti Anglijoje. D. Britani
jos ‘lietuviai turi Tautinės paramos fondą, 
panašų į Vokietijos liet, disidentų fondą.

Saulius Kubilius perskaitė Italijos pir
mininko mans. V. Mincevičiaus telegramą, 
kuria jis sveikina suvažiavimą. Pranešė
jas nurodė, kad mons. Mincevičius ELTA- 
PRESS biuleteniu italų kalba labai teigia
mai garsina Lietuvos vardą Italijoje. Ke
letas tautiečių talkina Vatikano radijui', 
paruošiant lietuviškas 'programas. Italijos 
LB veiklą trukdė užsitęsusi nemaloni by
la teisme. Dabar ji baigta, ir galės prasi
dėti normalus darbas.

V. Kamantas papildė Kubilių pastebė
damas, kad Italijos LB vadovai pasiūlė 
išskirtinai pagerbti mons. Mincevičių už 
jo nuopelnus Lietuvai. Jis aplankė liet, 
programų Vatikano radijuj vadovybę. Su 
ja sutarta, kad PLB paruoš šeštadienio 
programas jaunimui. Taip pat aplankė ir 
abu Lozoraičius bei mens. Bačkį, kuris iš
rūpino pasimatymą su popiežium bendro
je audiencijoje. Jonas Paulius II netgi lie
tuviškai prabilo, sakydamas, kad myli lie
tuvius, maloniai priėmė PLB Valdybos do
vaną ir pažadėjo savo paramą.

Prancūzijos LB pirmininkas kun. J. 
Petrošius padėkojo V. Kamantai už mo
ralinę ir materialinę paramą Prancūzijos 
lietuviams, ypač jiaunimiui, kuris jautrus 
lietuvybės reikalams. Paryžiuje kitatau
čiai informuojami apie mūsų tautos ne
dalią. Reikšmingas įvykis buvo Simo Ku
dirkos apsilankymas ir demonstracijos 
prie Sovietų ambasados. Sostinės lietuviai 
susirenka kas mėnesį. Gyvi ryšiai su Lie
tuva. Daug mišrių šeimų, kurios lietuvy
bės neskatina. Lieltuvių kalbos nemokėji
mas sukuria kompleksus. Jaunimui trūks
ta vadų.

Šveicarijos LB pirmininkas dr. A. Kuš- 
lys nurodė, kad šio krašto lietuvių nusi
statymas olimpiados klausimu sutinka su 
PLB vadovybės nusistatymu. 40-metinė 
Lietuvos okupacijos sukaktis panaudota 
supažindinti šveicarams su Pabaltijo pro
blemomis. Tai rado atgarsį ir šveicarų vy
riausybėje, kuri pažadėjo ginti žmogaus 
teisių reikalus mums palankia prasme. 
Šveicarijos radijas kiekvienai Pabaltijo 
valstybei paskyrė po 1 valandą. Institutas 
„Glaulbe in der 2. Welt“ kas dvi savaitės 

dufcida žinių apie religijos padėtį Lietuvo
je. Jis palaiko ryšį su Keston College An
glijoje. J. Sitasiuiienė Zueriche jau 20 me
tų vadovauja liet, tautinių šokių grupei 
VILTIS, 'kurią sudaro šveicarai akademi
kai!. Laibai veiklus dr. A. Genutis. Paskuti
niame susirinkime jis pakeltas Šveicari
jos LB gaubės nariu.

V. Kamantas pastebėjo, kad Stasiulienė 
PLB Valdybos buvo šiemet pakviesta į 
tautinių šokių šventę Čikagoje, bet nega
vo įvažiavimo vizos.

Vokietijos LB. Valdybos pirmininkas 
A. Šmitas: LB turi apie 1.000 narių 30-tyje 
apylinkių, kurių skaičius mažėja. Apylin
kės rengia minėjimus, koncertus ir kitus 
renginius. Veikia Lietuvių kultūros drau
gija ir Literatūros sekcija prie Paibaltie- 
čių krikščionių studentų draugijos Anna- 
Iberge, dvi tautinių šokių grupės, kurios 
šiemet dalyvavo Lietuvių tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Surengtas centrinis 
Vasario 16 ir kartu su latviais bei estais
— 40-jų Pabaltijo okupacijos metinių mi
nėjimai Huetitenifelde, vaikų vasaros sto
vykla. Ruošiamas Vokietijos LB darbuoto
jų suvažiavimas. Politinės veiklos naštą 
čia taip pat neša LB. Suminėjo VI. Česiū- 
no dramą, sukėlusią daug kontraversijų 
vokiečių politikos 'bei visuomenės sluoks
niuose. Vokiečių įstaigoms išsiuntinėtas 
45-ių pabaltiečių memorandumas. Veikia 
disidlentų fondas, per kurį paremiamos so
vietų persekiojamų lietuvių šeimos. iLB 
veiklą pagyvina lietuvių moterų klubai. 
Muenchene A. Grinienė yra įsteigusi liet, 
vaikų darželį. Išnyko reguliarios lituanis
tinės mokyklos. Dedamos pastangos jas 
atgaivinti ir naujų įsteigti. Taip pat sten
giamasi atgaivinti ir lietuvių tautinių šo
kių grupę NRW.

D. Britanijos liet, jaunimo atstovas J. 
Podvoiskis pranešė, kad 'š. m. balandžio 
mėn. išrinktas šio krašto Liet, jaunimo są
jungos trijų asmenų prezidiumas. Darbas 
bus pradėtas po vasaros atostogų.

Vokietijos LJS pirmininkas Mečys Lan
das sakė, kad šio krašto jaunimas neturi 
finansinių sunkumų, ruošdamas suvažia
vimus. Tėvai kviečia JS vadovus atvykti į 
apylinkes ir susitikt su jų vaikais. Vokie
tijos liet, jaunimas labai 'džiaugtųsi, jei į 
jo renginius atvyktų jaunimo iš Prancūzi
jos bei Anglijos.

'Anksčiau leistasis laikraštėlis KON
TAKTAS sustabdytas. Vietoje jo pradėtas 
leisti ŽINIARAŠTIS, kurio pasirodė jau 
du numeriai. Lapkričio mėn. ruošiamas 
jaunimo suvažiavimas Muenchene.

(Aldona Balandaitė painformavo, kad ir 
Švedijoje vyksta lietuviška veikla. Paly
ginti su latviais ir estais, čia lietuvių tik 
saujelė, tačiau ir jie prisideda prie ben
dros pabaltiečių veiklos. Paminėtas tuoj 
po karo .įvykęs pabaltiečių išdavimais so
vietams, baisusis birželis. V. Kamantas nu 
suskundė, kad Švedijos LB vadovai neat
sako į PLB laiškus.

Per diskusijas kai kurie vadovai apgai
lestavo, kad mažai težinome vieni iapie 
kitas. Susižinojimo priemone turėtų būti 
„Europos Lietuvis“.

Iškelta imantis sudaryti sąlygas liet, tau
tinių šokių grupei VILTIS iš Zuericho da
lyvauti būsimoje liet, tautinių šokių šven
tėje. Lėšų, esą, gal būtų galima gauti iš 
šveicarų įstaigų ibei institucijų.

Svarstytas sumanymas 'suruošltį Euro
pos lietuvių dienas, bet visuotinio pritari
mo nesusilaukė. Rasta, kad bendrą Euro
pos lietuvių renginį jau tarime — tai Liet, 
studijų savaitės su aukšto lygio progra
ma. Ruošti „kermošius“ neverta. Be to, 
atskiros šalys turi gausius liet, sąskry
džius: Anglija — Liet, sodyboje, Vokietija
— Jonines, vadinamąsias Sodo šventes ir 
kt. Huetitenfelde ir t. t. V. Kamantas vis 
dėlto Siūlė Vdkietijos LB 1982 m. suruošti 
Europos liet, dienas Vokietijoje. Jos būtų 
lyg ir įžanga į Pasaulio lietuvių dienas 
1983 m. JAV-bėse.

A. Šmitas pranešė apie ateinantį rude
nį steigiamą Lietuvių kultūros institutą. 
Iniciatorius — Vokietijos LB Valdyba. In
stitutais būtų liet, kultūros įkūrėjų, o Lie
tuvių kultūros draugija — daugiau 'kul
tūros vartotojų sambūris.

Svarstytos ir lietuviškojo jaunimo pro
blemos. V. Kamantas nurodė, kad krašto 
JS pirmininkas arba vadovybės narys tu
rėtų būti kiekvienoje to krašto LB valdy
boje. PLB yra paskyrusi PLJ Sąjungai 
daugiau lėšų, negu visiems kitiems savo 
reikalams. Tai buvęs IV PLJ Kongreso 
pelnas. Reikia PLJS prašyti, kad ji pa
siųstų savo atstovus į Europą vasarą pa
dirbėti su čionykščiu jaunimu.

R. Šova painformavo, kad D. Britanijos 
liet, sąjunga labai rūpinasi savo jaunimu. 
Įsteigtas lituanistinis Skyrius, kurio užda
vinys yra įskiepyti lietuvybę jaunimui. 
Sąjunga Skiria 8-9.000 angį, svarų laik
raštėliui anglų kalba liet, jaunimui leisti. 
Neužmirštami ir patys mažieji.

V. Kamantas išreiškė nuomonę, kad Eu
ropos liet, jaunimo stovykla ruoština Vo- 
kieti-jojte su PLJS parama, šiemet Pietų 
Amerikoje vyksta keletas jaunimo sto
vyklų.

Neužmiršti ir Vasario 16 gimnazijos 
reikalai. A. Šmitas pranešė, kad praeitais 
metalis gimnazijoje mokėsi 60 mokinių. 
Šiais mokslo metais tikimasi sulaukti to
kio pat skaičiaus. Gimnaziją išlaiko vo
kiečiai. Lietuvių įnašas (tėvų mokestis už

vaikų ma'iltinimą ir bendrabutį, rėmėjų 
būrelių aukos ir kitos pajamos) nesudaro 
nė trečdlalio visų pajamų. Norima pakelti 
mokytojų kvalifikacijas. Paliestas ir mo
kinių kelionių į Lietuvą klausimas. V. 
Kamantas įteikė Lietuvių fondo 700 dol. 
čekį (kitais metais skirdavo po 1.000 dol) 
gimnazijos reikalams. PLB Vaidyba nusi
stačiusi gimnaziją remti.

PLB Valdybos pirmininko Vyt. Kaman- 
to paskaita apie Pasaulio LB veiklą tos 
pačios dienos vakare visiems Stud, savai
tės dalyviam laikytina Europos kraštų LB 
vadovų svarstybų tąsa. Pranešimas buvo 
schematizuotas, padalytas į 4 pagrindi
nius skyrius: I. įžanga, II. PLB veiklos 
aptarimas, III. klausimai ir atsakymai ir 
IV. filmas apie V liet, tautinių šokių šven
tę.

Pradžioje pranešėjas įteikė išeinančiam 
Vasario 16 gimnazijos direktoriui V. Nat
kevičiui, M. A., sukaktuvinį Vilniaus uni
versiteto medalį už ilgametį vadovavimą 
Šiai mokyklai. Išvardijo visus Europos 
kraštų LB vadovų suvažiavimo dalyvius.

Kalbėdamas apie PLB veiklą, prelegen
tas nušvietė PLB kilmę, vesdamas ją iš 
dlar prieš karą Lietuvoje ‘įkurtos Užsienio 
lietuviams remti draugijos ir jos organo 
„Pasaulio Lietuvis“. Po karo PLB pradžią 
davė VLIKO 1949 m. paskelbta „Lietuvių 
charta“. Kiekvienoje šalyje LB prisilaikė 
prie savo krašto sąlygų. 1958 m. New Yor
ke sušauktas PLB I Seimas. Iš viso įvyko 
5 seimai, kurie vis rinko PLB valdybas.

PLB pagrindinis tikslas — padėti pa
vergtai lietuvių tautai tėvynėje atgauti 
laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, iš
eivijos lietuviuose išlaikant ir ugdant tau
tinę gyvybę ir gilų tautinį sąmoningumą. 
Išvardino ir apibūdino visus savo bendra
darbius — dabartinės PLB Valdybos na
rius.

(Nukelta į 4 psl.)

Skaitytoju (taškai
amerikiečiai, vokiečiai ir kiti mėgsta nuo-SODYBA IR KITI ŽIBURIAI

M. B-nė „E. L.“ Nr. 36 plačiai nagrinėja 
opų Sodybos ir sodybų klausimą. Labai 
gerai, kad ji surinko daugelį tuo reikalu 
nuomonių. Tarp tų surinktųjų pareiškimų 
matome priešingybių, nepagrįstų skundų, 
na, ir truputį mėlo dėl tos mūsų skurdžios 
padėties, kad net garaže tenka susimesti, 
kad jaunimo „entuziazmui“ neduotume 
užgesti. Vieni sako, kad seneliai pavargę, 
nėbeišsigali toli keliauti, kiti — kad So
dybos gojai — miškeliai ir kiemas per 
ankštus seneliams šakotis. Sako, kad So
dyba atrodo kaip pavojinga sanatorija, o 
mano 'ir daugelio kitų nuomone: tai .sveika, 
pilna laisvės, tyro oro ir skanaus maisto 
klinika. Sako, labai viskas brangu, benzi
nas ir t. t. Dievulėliau tu brangus, juk 
mes, tair būt, nė nejaučiame, kad finansi
niu ‘atžvilgiu esame daug geresnėje padė
tyje, negu buvome prieš porą dešimtų me
tų. Dabar, galima sakyti, įbujojame: namai 
su didesniais kambariais negu garažas, 
mašinos, spalvotos TV ir atostogos užsie
nio kurortuose. Mes be skundų išlaikome 
ir išdekoruiojame anglų barus, bet skun
džiamės, kai reikia savo židinį-žiburį pa
laikyti.

Dėl jaunimo entuziazmo, jei taip tikrai 
būtų, tai pastangos jiems suburti ir sąly
gas sudaryti bendrauti su lietuviais buvo 
ir yra gausios. O A. Vilčinsko ir R. šovos 
atliktieji žygiai jiems suburti ir apjungti 
buvo tikrai milžiniški. Bet ir vėl: širdis 
ne avelė, šienu nepašersi. Puikūs Židiniai 
jaunimui susiburti Londone, Sodyboje, 
Wolverhamptone, Nottinghame, Mančes
teryje, Bradforde klubuose. Tad ne čia šu
va pakastas. Mums reikėjo, kaip Čikagos 
lietuviai, susiburti viename didesniame 
mieste, Nottinghame ar Mančesteryje.

Būtamę turėję savo mokyklą, krautu
vę, teatrą ilr, gal būt, net savo banką. O 
Londone galėtų būti tik prezidentūra.

‘Sodyba vidurinėje Anglijoje reikalin
ga, kaip naujas Žibinltas-Švyturys. Tik ne 
seneliams, kaip dabartinė, nes seneliai 
baigti dienų į .sodybas nevyks. Pas mus, 
Stoke, yra apie dešimt senelių pensinin
kų su manimi priešakyje, bet mūsų ir su
rištų nenutempsi baigti dienų bet kurioje 
sodybojė. Gal tik toks ten eis, kuris visą 
laiką su niekuo nebendravo ir neturi jokio 
ryšio su tos vietos lietuviais.

Dabartinės Sodybos pirkėjai, priešingai 
M. B-nės surinktoms pažiūroms, padarė 
labai gerą biznį. Tai mūsų perlas išeivijoj. 
Kitą, mažesnę, nors ir pavėluotai, bet, 
anot M. B-nės, geriau vėliau negu- nieka
da, reiktų įsigyti' kur nors viduryje. Tik 
jokiu būdu ir ten neužsidarykime kaip 
kiaute, leiskim kitataučiams padėti ją iš
laikyti ir tuo pačiu save jiems pristatyti 
ir lietuvių vardą plėsti. Kur yra sodyba ir 
mūsų klubai, ‘tose apylinkėse mūsų jau ne- 
besumaišo su lenkais, ir tai jau yra labai 
svarbus dalykas. Juk rimčiau galvojantys 
supranta, kd tokių vietų, kaip Sodyba, 
klubai ir jų išlaikymas labai brangiai kai 
nuojia, ir užtai turime leisti kitataučiams 
prisidėti prie jų išlaikymo. Pvz., 20 pensi
ninkų, mokėdami po 25 sv. į savaitę, jokiu 
būdu neišlaikytų sodybos.

Turtingesni anglai ir pravažinij autieji
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SVOGŪNŲ TRŪKUMAS
Jau buvo rašyta, 'kad Lietuvoje dėl lie

tingo oro susilaukta labai blogo svogūnų 
derliauis.

„Valstiečių laikraštis“ rugsėjo 18 d. iš
sispausdino kritinį feljetoną „Svogūninės 
istorijos“, kuriame aprašoma, kaip žmo
nės vagia svogūnus iš laukų.

Vien tik Lančiūn-avos tarybinio ūkio- 
technilkuimo liaudies kontrolieriai užregis
travo 15 vagysčių.

Laikraštis priduria, kad vagiama ne iš 
vargo, bet iš ncro pasipinigauti.

TRUPUTIS DUOMENŲ APIE KAUNO 
HIDROELEKTRINĘ

Mokslų akademijos 1977 m. išleistoje 
monografijoje „Nemunas“ pateikiama 
duomenų apie vadinamąją Kauno jūrą ir 
prie jos pastatytąją elektros jėgainę.

Elektrinei statyti vieta buvo parinkta 
tarp Petrašiūnų ir Pažaislio. Ten Nemuno 
abu krantai labai statūs. Projektas baig
tas ruošti 1956 m., -statyba baigta 1960 m. 
Stoties galingumas 90 mw. Vandens tal
pykla eina nuo Pažaislio iki Kernuvos, 
kiek aukščiau Prienų, iš viso apie 80 km. 
Talpyklos plotas 63,5 kvadratiniai kilo
metrai, tūris — 462 milijonai kubinių met
rų.

Iš užliet- tos zonos teko iškelti 880 kie
mų, tarp jų Rumšiškės miestelis su 3.000 
gyventojų. Birštono kurortas ir Darsūniš- 
kiai apsaugoti pylimais. Į užlietąją zoną 
pateko 6.370 ha žemės, tarp jų 3.800 ha 
ariamos, 935 ha pievų ir ganyklų ir 630 ha 
miškų, kuriuos teko iškirsti.

Laivai, keleiviniai ir prekiniai, eina 
aukščiau užtvankos ilki aukščiau Prienų 
237 km, o žemiau užtvankos — nuo Kau
no iki Rusnės ir toliau Rusnė — Klaipėda.

Salias, ramias, gražias ‘užuovėjas ir jas 
mielai lanko ir nesiskaito su išlaidomis. 
Štai tekią vietelę reiktų parinkti naujai 
Sodybai-Švyturiui. O geri ‘lietuviški vedė
jai ir vėl toliau skelbtų mūsų var'dlą ir 
mūsų kultūrą ir lietuvninkai iš vidurio 
Anglijos užsuktų į tradicinį pasidžiaugti 
alučiu. Štai čia ir yra -dalykų esmė.

V. Andr.
P. S. Juk iki šiol rengiamieji mūsų 

sąskrydžiai, minėjimai, pobūviai; šokiai 
ir žaidimai tai tik mūsų pačių pasismagi
nimui. Jokios propagandos - reklamos lie
tuvių ivandlui nėra.

Pūsti mums patiems, kad esame lietu
viai, ne taip jau svarbu, bet mums reikia 
kitataučių...

Kai komunizmas subyrės, kas mums 
prieš akiplėšas lenkus padės? Tik geri 
draugai, o jų niekada perdaug riebius. 
Steikime naują jaukią sodybą draugams 
kooptuoti.

V. A.

BILLIS CARTERIS IR ŽEMĖS RIEŠUTŲ 
BIZNIS

JAV prezidentui Carteriui jo brolis Bil- 
lis pridarė rimtų nemalonumų. Kai Carte- 
ris buvo išrinktas prezidentu, jo įbrolis 
taip pat buvo didelis dėmesio centras: 
nuolat televizijos, radijo ir spaudos žur
nalistai bėgo pas jį, fotografavo, 'klausinė
jo, ir Billis tokio domėjimosi nepajėgė at
laikyti. Pakankamai mirkęs aluje, dabar 
jis mėnesiais be pertraukos išbūdavo gir
tas -ir priplepėdavo niekų ir visiškai nu- 
smutodė šeimos nuosavybę — žemės riešu
tų ūkį, kuris brolio prezidento jam Ibuivo 
paliktas tvarkyti. Praisiibilaivęs jis pradėjo 
ieškoti paskolų tam ūkiui gelbėti, užmez
gė ryšį įsu Libija, su įkuria JAV vyriausy
bė nepalaiko santykių dėl jos prezidento 
Gadafio agresyvios politikos.

Billis iš Libijos net gavo didelę sumą 
pinigų, kad pasiimtų naftos atstovybę 
(JAV iš to krašto neperka naftos). Kilo 
triukšmas, Billis buvo apklausinėtas ko
misijos, nes buvo įtarimų, kad su prezi
dento žinia jis visa tai darė -ar bent su 
prezidentūros. Pinigai Billiui buvo reika
lingi žemės riešutų ūkiui prilaikyti nuo 
bankroto.

O laikraščiai rašo, kad didysis Ameri
kos rašytojas, dabar jau miręs Nobelio 
premijos laureatas William Faulkner kaip 
tik nusakęs Billio Carierio laikyseną. 1957 
m. kalbėdamas Virginijos universitete, 
Faulkneris -taip pasakė:

„Demokratija yra priebėga jūsų pus
broliui ar jūsų dėdei, kuriam nepasisekė 
žemės riešutų biznis“.

LATVIAI AR RUSAI?
Maskvos olimpiadoje dalyvavo 13 spor

tininkų iš Latvijos. Tiek jie ir medalių 
parsivežė į Latviją.

Olimpiniais čempionais, kaip rašo „Tie
sa“, tapo ieties metikas D. Kula, krepši
ninkė U. Semionova, 'buriuotojas A. Muzi- 
čenka, itinklininkas B. Selivanovas.

PANEMUNĖS GYVENTOJAI
Monografijoje „Nemunas“ pateikiami 

gyventojų skaičiai panemunės miestuose 
ir miesteliuose. Duomenys yra 1973 m. 
(■akliaustei1 juose paduodame 1939 m. duo
menis).

Kaune 'buvo 336.000 (1939 m. 154.000), 
Alytuje 38.000 (9.200), Druskininkuose 
13.000 (1.300), Jurbarke 11.000 (5.000), 
Prienuose 8.700, Birštone 2.500 (1.300), 
Vilkijoje 2.500, Smalininkuose 1.000, Rus
nėje 2.600, Balbieriškiuose 1.300, Kulautu
voje 1.900, Gelgaudiškiuose 1.900.

SUSIRŪPINIMAS BULVĖMIS
Rugsėjo mėn. viduryje buvo sušauktas 

tarpžin-ybinlis pasitarimas, kuriame „vie
ningai pažymėta, kad visos grandys, ne
paisant laibai nepalankių orų, deda daug 
pastangų, kad derlius būtų sudorotas lai
ku ir įsu mažiausiais nuostoliais. Žemdir
biams į talką atėjo pramonės įmonių dar- 
Ibininkiai, tarnautojai, -studentai, mokslei
viai.“

Toliau pranešime -apie tą posėdį rašo
ma:

„Tačiau padėtis kelia didelį susirūpini
mą. Ypač opus yra apsirūpinimo bulvėmis 
klausimas: beveik penktadalis jų žuvo, 
derlius palyginti menkas, o ir nedaug jo 
tenu'kasta. Todėl ūkiams nelengva 
bus įvykdyti (bulvių pardavimo valstybei 
-planus, supilti reikiamą kiekį kokybiškos 
sėklos, 'Sukaupti pakankamai jų maistui, 
pramonės poreikiams. (Būtina visur kiek 
-galint paspartinti bulviakasį“ ir t. t.

LIAUDIES DAINŲ KATALOGAS
Lietuvoje išleistas lietuvių liaudies dai

nų katalogas, kol kas tasai jo Skyrius, ku
ris apima istorines-socialines dainas.

To leidinio pasirodymo proga „Litera
tūra ir menas“ išsispausdino tautos-aki- 
riinko Ambraziejaus Jonyno straipsnį, ku
riame jis rašo, kad jau sudarytas liaudies 
dainų katalogas, kuris apima 400.000 dai
nų tekstų ir daugiau kaip 60.000 jų melo
dijų. Dainos kataloge suskirstytas į 24 
žanrus arba skyrius. Turtingiausias yna 
vestuvinis skyrius — jis turi daugiau 
kaip 2.100 atskirų dainų, o variantų dau
giau kaip 90.000. Apie 11.500 vestuvinių 
da'itaų -užrašyta su melodijomis.

Be kita ko, nurodoma pati populiariau
sia liaudies daina. Tai grįžtuvių diaina „O 
aš viena dukrelė“. Jos yra užrašyta dau
giau kaip 1.500 variantų. Sako, jeigu bū
tų norima išleisti visus tos -vienos dainos 
variantus, tai reikėtų dviejų tomų knygų 
po 700 puslapių.

VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS
Lietuvoje buvo suruoštas VI Vilniaus 

vargonų muzikos festivalis. Vargonų kon
certai vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Šalia savų tos srities specialistų (L. 
Dilgrio, G. Lukšaitės, B. Vasiliausko, V. 
Prekerytės, V. Survilaitės, N. Dainienės, 
G. Kviklio) koncertavo taip pat dar ir 
svečiai — vokietis, vengras, čekas, estas, 
-gruzinė ir keli rusai.

KAUNO TEATRO SUKAKTIES METAI
Kauno ‘teatras pradėjo šešiasdešimtąjį 

sezoną. Tai pradžiai Ibuvo suvaidintos H. 
Sudermano „Joninės“, kurios pirmą kartą 
ten pat profesionalų buvo suvaidintos 
1920 m. gruodžio 19 d.

Per tą 60 metų laikotarpį buvo pastaty
ta 'apie 400 veikalų, teatre yra vaidinę 
daugiau kaip 150 autorių, -dirbo apie 20 
režisierių.

Dabar teatras repetuoja J. -Glinskio dra
mą „Kingas“ ir J. Grulšo dramą „Ginta
rinė vila“. Gruodžio mėn. bus pastatytai 
V. Krėvės „Šarūnas“. Antrojoje sezono 
pusėje bus statoma A. Strindbergo „Kre
ditorius“, latvio P. Petersono „Bastar- 
dals“, V. Petrovo „švelniai pasakius“, vo
kiečio V. Valentino „Paklydėliai“.

Vaikams įstatomas A. Chrodžičiaus „Už
mirštosios šalies nykštukas“.

1629 METŲ LIETUVIŲ KALBA
1629 m. išleistosios Konstantino Sirvy

do knygos „Punktai sakymų“ lietuvių kal
ba (Anykščių apylinkės tarmė) skambė
jo šitaip:

„...kiti svieto mylėtojai iš to svieto da
ro sau rojų — 'gėrisi jumpi, sakos apiplėš
ta visu geru. Vartokime tieg (-tais)gerui- 
mais, kurie yra, -vynu brangiu ir mosti- 
mis, papildykimės, karūnaivclkimės rožė
mis, kolei nenuvysta, tegul nebus nė vie
na pieva, kurios nepereitų palodla (-pasi
leidimas) mūsų, visur palikime ženklius 
linksmybės mūsų“, „...pardavė Kristus tų 
žimčiūgų -ažu kryžių, unt kurio aukštie
lninkas buvo nulkryžiavoitas. Šv. Povilui 
ažu kalavijų, kuriuo buvo nukirstas. Šv. 
Laurynui ažu žarijas, ažu krotų geležies, 
ant kurių gyvas buvo degintas, kitiems 
ažu ugnį, kurioj sudegė, iažu vandenį, ku
riami buvo nuškundyti, ažu suplėšymų- ir 
sudraskymų nuog žvėrių, kurias tyranai 
-unit jų išleisdavo“, „...kieti akmenes regė
jos jam žimčiūgai brangūs, šv. Laurynui 
žarijos — rožės meiliai kvepiančios. Kry- 
žus šv. Andriejui — patalas gražiai 'aprė
dytas ir minkštai paklotas“. ...velnias dū
šias tinklais nusidėjimų gaudo ir umžilnon 
praipu-l-tin — ežeran pragaro įmeta, 'kuria
mi ne unduo, bet liepsnos yra negisuinčios, 
tose prakeiktos žuvys tos spirgysis, degs, 
plaukys umžinai“.
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Kronika
DBLS TARYBOS POSĖDIS — 

SUVAŽIAVIMAS
DBLiS Tarybos posėdįsl-suvažiav’iL'na'S 

vyks spalio 18 d., šeštadieni, Bradford© 
lietuvių „Vyties“ klubo patalpose (5 Oak 
Villas, Bradford 8). Pradžia 12 vai.

Bus daromi pranešimai apie lietuviš
ką veiklą D. Britanijoje bei mūsų ryšius 
su lietuvių organizacijomis pasaulyje ir 
diskutuojami mums opūs reikalai.

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

DBLS Tarybos Prezidiumas

REZOLIUCIJA
Mes, Vidurinės Anglijos DBLS Skyrių 

pirmininkai ir atstovai, susirinkę Wolver- 
hamptone, 1980 m. spalio 4 d. apsvarstėm 
salvo narių pageidavimus ir vieningai nu
tarėm pranešti DBLS organams, jog rei
kalaujame, kad DBLS centro valdyba ne- 
atidėdi-oidama imtųsi priemonių įsigyti 
naujai Sodybai vidurinėje Anglijoje. Jei 
tam trūktų lėšų, tai DBLS-gos turimosios 
LN Bendrovės 'akcijos turi būti panaudo
tos parduoti dabartinei Sodybai.

Mes esame įsitikinę, kad Sodyba patar
naus lietuviškai veiklai tiktai tuo atveju, 
jeigu ji 'bus visiems lietuviams prieinama 
— būtent vidurinėje Anglijoje.

(Pasirašė: Derby skyriaus pirmininkas 
V. JunokaS, Wolverhamlptono pirm. G. Ka
minskienė, Coventry pirm. J. Dimša, Bir- 
mūn-gh-amo pirm. P. Bukauskas, Glouceste- 
rio pirm. iM. GelvinauSkienė, Stoke-on- 
Tremt pirm. P. Dudėnas, Leicesterio se
niūnas K. Paukštys.

VLIKO PIRMININKO IR 
DIPLOMATIJOS ŠEFO SUSITIKIMAS
Rugsėjo 11 d. Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto pirmininkas dir. K. 
Bobelis susitiko su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu ministeriu S. Lozoraičiu.

Ilgo pokalbio metu Vliko pirmininkas 
painformavo Diplomatijos Šefą, kad, ry
šium su busimąja Saugumo konferencija 
Madride, jis yra pasiryžęs aplankyti kai 
kurias Europos sostines ir, kur aplinkybės 
lies, Lietuvos vardu įteikti bendrą Diplo
matinės Tarnybos ir Vliko memorandumą. 
Dr. K. (Bobelis davė taip pat išsamių žinių 
apie Komiteto Valdybos veiklą ir nu 
matytuosius darbus. Jils išreiškė pasiten
kinimą gerais Vliko ir Diplomatinės Tar
nybos santykiais ir pažymėjo, kad jos rei
kalai yna ir bus remiami ateityje.

Min. S. Lozoraitis, padėkojęs Vliko pir
mininkui už apsilankymą ir suteiktas in
formacijas, pareiškė keletą minčių apie 
esaftną padėtį ir iš jos (kylančius reikalavi
mus, kurie liečia Lietuvos laisvės bylą. 
Jis išreiškė viltį, tad lietuviški veiksniai 
kovoje už krašto nepriklausomybę ieškos 
būdų įgalimai efektingiau bendradarbiauti 
visose jų veikimo srityse. Diplomatijos 
Šefas taip pat palinkėjo dr. K. Bobeliui ir 
atvykstančiai Vliko delegacijai geriausios 
sėkmės Madrido konferencijos metu.

Vliko pirmininkas, kurį lydėjo sūnus 
Jonas Bobelis, būdamas Romoje taip pat 
kelis kartus susitiko su Lietuvos atstovu 
prie &v. Sosto S. Lozoraičiu jr.

LAISVĖS RADIJAS (RADIO LIBERTY)
Iš Muencheno transliuoja kasdien pus

valandžio, o savaitgaliais ir valandos lie
tuviškas programas: 18 vai. — 16 ir 25 m, 
22 vali. — 19, 25 ir 31 m, 5 vai. — 25, 41 ir 
49 m ir 7 vai. — 16, 25 ir 31 m bangomis 
Vokietijos laiku.

Manchesteris
PARENGIMAI

Spalio 18 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
M.LB. klubas savo patalpose rengia meti
nį narių pobūvį.

Klubo valdyba kviečia savo narius ir 
jų šeimas kuo gausiau dalyvauti baliuje.

Apsimokėti pas Sekretorių arba baro 
vedėją iki spalio 10 d.

Klubo valdyba

Rochdale
MIRĖ ANELĖ TALACKIENĖ

Rugsėjo 23 d. mirė Anelė Talačkienė, 
DBLS Rochdalės Skyriaus narė, gimusi 
1907 m. gruodžio 1 d. Rygoje.

Grįžusi (Lietuvon, įgyveno Subačiuje, Pa

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už coli. 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.

nevėžio aps. Tenai ištekėjo už Petro Ta- 
lačkos ir susilaukė sūnaus Juozo.

1944 m. pasitraukė Vokietijon. Atvažia
vusi į Angliją su šeima, apsigyveno Roch- 
dalėje ir visą laiką ligi pensijos dirbo 
medvilnės fabrike. Velionės palaikai 
Rochdalės (krematoriume sudeginti rugsė
jo 29 d.

Liko nuliūdęs sūnus ir jo šeima. Laido
jimo apeigas atliko kan. V. Kamaitis.

Ilsėkis ramybėje dausose! Buvai pavyz
dinga skyriaus narė. Nuiiūdome mes visi, 
netekę tavęs.

V. M.

PADĖKA

Norėčiau padėkota visiems draugams ir 
pažįstamiems lietuviams, kurie mane lan
kė, kai trumpam laikui buvau atsigulusi 
ligoninėn dėl .akių operarijos. Ypatingą pa
dėką reiškiu „Dainavietėms" už lankymą 
ėr dovanėles.

B. Namajuškienė

Aš, Jonas Sasnys, tariu širdingą ačiū 
Rochdalės skyriaus valdybai ir nariams 
už pareikštą man užuojautą dėl mano sū
naus Kęstučio mirties Australijoje.

Mano sūnaus pavardė yra Sasnys, o ne 
Sasnauskas.

Vokietija
MIRUSIEJI

Mikas Tolišius (Michel Tolischuis), dipl. 
teisininkas, mirė liepos 25 d. Palaidotas 
liepos 29 d. Niederfeldo kapinėse Frank
furte a. M. Buvo gimęs 1898. I. 7 Klaipė
dos krašte. Lietuvių veikėjas. Po karo bu
vo Lietuvių evangelikų tarybos tremtyje 
ir VLIKo, kur atstovavo Maž. Lietuvai, 
narys. Buvo emigravęs į JAV-bes, bet ne
trukus grįžo į Vokietiją ir iki išėjimo į 
pensiją 'buvo (teisėjas Frankfurte, o vėliau 
— advokatas.

Justas Packevičius, VLB Bonln-Koelno 
apylinkės narys, mirė rugpiūčio 14 d. Hei
delberge. Palaidotas ruigp. 20 d. 
Huetitenifelde. Gedulingas mišias aukojo ir 
laidojimo apeigas atliko įtėv. Alf. Bernato
nis, kun. Br. Liubinas ir kun. J. Dėdinas. 
Pamokslą per mišias pasakė kun. Liubi
nas. Bažnyčioje ir kapinėse buvo gieda
mos liet, giesmės. Į laidotuves suvažiavo 
apie 80 žmonių, daugelis iš Muelheim/ 
Ruhr apylinkės, kur velionis ilgesnį laiką 
gyveno ir dirbo, tik prieš pusmetį persi
kėlė į Heidelbergą.

Prie kapo duobės atsisveikinimo žodį 
savo ir Vokietijos LB vardu tarė maj. J. 
K. Valiūnas. Ant kaipo sudėta didelė krū
va vainikų ir gėlių.

Visus laidotuvių dalyvius velionio šei
ma pakvietė į Vasario 16 gimnazijos val
gyklą užkandžių ir kavos.

Buvo gimęs 1917 m. rugsėjo 25 d.

„KOMSOMOLSKAJA PRAVDA“ PRIEŠ 
„IMPERIALIZMO SIMBOLIUS“

Maskvos jaunimo naujos mados jau iš
vedė iš kantrybės „Komsomolskaja prav- 
da“ laikraštį, ir spėjama, kad bus pradė
ta akcija kovoti prieš tokias madas.

Laikraštis piktai nusiskundė, kad jau
ni rusai ir rusės pradėjo dėvėti amerikie
čių karių marškinius, 'švarkus, megztas 
kepures ir motociklų šalmus, papuoštus 
Amerikos vėliavomis ir kariniais ženklais. 
Pagal laikraštį, tai esą imperializmo sim
boliai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — spalio 19 d., 12.30 vai.
HUDDER1SFIELDE — spalio 26 d., 1 vai. 

p. p., šv. Juozapo bažn.
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 d., 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.

Daugelis mūsų, be abejo, atsimena, su 
kokiu dideliu entuziazmu buvo sutikta ži
nia, kad nupirkta Lietuvių Sodyba. J pir
muosius renginius joje tada buvo suplau
kę iš visų pakraščių tiek tautiečių, kiek 
čia gafl j au niekada ir niekur nebesu- 
plauks, nes mūsų gretos smarkiai suma
žėjo.

Taip buvo prieš 25 metus. Taigi dabar 
turėtume švęsti gražią sukaktį ir prisimin
ti anas pirmąsias dienas. Taip ir bus da
roma —

LIETUVIŲ SODYBOJE

Spalio 25 d., šeštadienį, bus
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sukakties minėjimas
Oficialiosios dalies pradžia apie 6 vai. 

vakare. Vadovai suvažiavusiems primins 
pačią -pradžią, kuri per ketvirtį amžiaus 
nusitęsė iki šios dienos.

O paskui apie 8 vai. prasidės šokiai. Bus 
bufetas, kad neišalktume.

Taigi į Sodybą, aukštaičiai, žemaičiai ir 
visi lietuviai, kad vėl būtume dideliame 
būryje!

AR (PONIA GARAUD KANDIDATUOS Į 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTUS?

Sako, kad Marie-France Garaud yra 
■tokia moteris, kuri šiuo pokariu krašto 
politikoje turėjo žymiai daugiau galios 
negu kuri nors kita prancūzė. Ji buvo 
prez. Pompidbu ir ministerio pirmininko 
Chirac patarėja, paskui dirbo su nuo Chi
rac© atsiskyrusiu Juillet. Daugiau kaip 
dešimt metų ji buvo esminė figūra nusta
tinėjant gaulistų politiką.

Pastaruoju metui jai 'buvę patariama 
apsispręsti, ar Chiracą, ar Debrę reikia 
remti, kaip gaulistų kandidatą į prezi
dentus 1981 m. balandžio mėn. rinkimuo
se. O kai dabar radijui duotame pasikal
bėjime kritiškai pasisakė tiek prieš tuos 
abu, tiek ir prieš kitus norinčius kandida
tuoti, tai pradėta stipriai spėlioti, kad ji 
pati nori būti renkama. Ji sakėsi esanti 
politiškai nepriklausoma prancūzė ir nu
siplaunanti rankas nuo gaulistų intrigų.

Pagal ją visi trys dešinieji kandidatai
— Giscardas, Chiracas ir Debre — visą 
dėmesį esą sutelkę ties klaidingomis pro
blemomis, o socialistas Mitterandas kaž
ko perdaug laukiąs nepasisakydamas. 
Plrez. Giscardas padaręs klaidą nepas
merkdamas Sov. Sąjungos ir nepajėgęs iš
aiškinti Prancūzijos vaidmens. Tas „in
telektualus matematikas“ Prancūziją ma
tąs kaip „vidutinišką kraštą“. Jisai įsiti
kinęs, kad jis esąs tas žmogus, kuris Pran
cūziją iš prancūziškos fazės perkels įeuro- 
pietišką fazę“, sakė ji ir dar pridėjo: „Aš 
galvoju, kad ta idėja yra utopija, nes 
Europos raktą laikome ne mes, o Sov. 
Sąjunga.“

Debre jai nepriimtinas, nes ekonominį 
atkutimą laiko tautinės politikos atgimi
mo sąlyga. Chiracą sukritikavo, kad jis 
kaip ir daugumas gaulistų, nieko nepasi
sako dėl didžiųjų pasaulinių įvykių, kaip 
Afganistanas ir 'Lenkija, ir tokią laikyse
ną šitaip aptaria: „Taip, lyg tarytum de 
Gaiulle'is būtų laukęs iki 1944 metų, prieš 
apsislpręsdamas priešintis.“

Dėl komunizmo ir Sov. Sąjungos jos pa
žiūros esančios labai panašios i Britanijos 
min, pirm. Thatcher.

CUKRAUS (KAINOS
Rugsėjo mėn. vidury Sov. Sąjunga už

pirko užsieniuose didelius kiekius cuk
raus, daugiau kaip 1,6 mil. tonų. Cukraus 
ne tik tas vienas kraštas nori, jo atsargos 
gąlna ribotos, dėl to kainos pradėjo kilti
— dabar jau 372 svarai už toną, o kai kur 
jau ir 400 sv.

Rinkos specialistai spėlioja, kodėl Sov. 
Sąjunga taip skuba. Ji paprastai prade
danti supirkinėti pora mėnesių vėliau, kai 
paaiškėja, koks yra jos pačios (runkelių 
derlius. Gal, sako, dėl vėlyvas javapiūtės 
šįmet runkeliai nebus laiku nuimti, be 
abejo, lietūs jiems bus pakenkę, o Kuba 
negalės duoti didelių kiekių, nes jos cuk
rinių nendrių laukus užpuolė ligos. Gali 
būti, kad ji cukraus gaus iš Brazilijos, 
kuri didina jo gamybą.

Cukrų ligi šiol svetur pirkdavo ir da
bar jo norės gauti Lenkija, Vengrija ir ke
li Viduriniųjų Rytų kraštai. Perka taip 
pat Kinija, Indonezija, Graikija, Iranas. 
Ligi šiol jį eksportuodavo Meksikai Peru, 
Indija, bet jų derlius šįmet prastas. Aus
tralijoje dėl streikų cukraus fabrikuose 
gamybai buvo pakenkta.

Tokiai padėčiai esant, kainos lapkričio 
mėn. gal pakilsiančios iki 450-500 svarų 
už toną. 1974 m. jos buvo pakilusios iki 
650 sv.

STATKEVIČIAUS KNYGA IŠVERSTA Į 
RUSŲ KALBĄ

Suimtojo Lietuvių Helsinkio Grupės na
rio dr. Algirdo Statkevičiaus knyga „Sofi ' 
kratija arba geomoralės pagrindai“ iš
versta į rusų kalbą. Rušų emigrantų žur
nalas „Posiev“ (Nr. 6, 1980) praneša, kad 
vasario mėnesį KGB įvykdė kratą kny
gos vertėjos, rusės studentės Mandrik, bu
te. (ELTA)

Kas buvo ir kas bus
(Atkelta Iš 3 psl.)

Švietimas ir kultūra yra dvi svailbi-au- 
sios PLB veiklos sritys. JAV-bėse ruošia
mi aukšto lygio lituanistiniai kursai va
sarą. III PLJ Kongresas sustiprino ryšius 
su P. Amerikos lietuviais. Su jais vyksta 
gyvas pasikeitimas menininkais. Ateinan
čiais metais organizuojamas mokslo ir kū
rybos simpoziumas. Pabrėžė jaunimo kon
gresų reikšmę. Pagyrė gerą organizaciją
IV PLJ Kongreso ir dėkojo jo organiza
toriams. PLB Valdyba nemažą dėmesį 
kreipia ir į sportą ir jį remia. Šių metų 
pabaigoje organizuojama sportininkų iš
vyka į Australiją. I Pasaulio lietuvių die
nų programą 1983 m. įtrauktos ir sporto 
žaiidlynės.

PLB labai rūpi ir Lietuvos reikalai. 
Kai kas siūlo, kad PLB šalintus! nuo po
litinio darbo, bet tai klaidinga pažiūra.
V PLB Seimas Toronte įpareigojo PLB 
Valdybą įsteigti politinę komisiją, ir ji 
įsteigta. Jos uždavinys — pažinti Lietuvos 
gyvenimo sąlygas ir apie jias informuoti 
kitataučius. Birželio 8-9 d. d. Vašingtone 
su JiįV-lbi-ų žmonėmis aptarti Lietuvos 
reikalai. Australijos atvejis prieš keletą 
metų parodė, kad PLB yra paveikus poli
tinis veiksnys.

Santykiai su VLIKu įsitempė, jo pirmi
ninku talpus dr. K. Bobeliui. Lankydama
sis Romoje, kalbėtojas prašė minister! St. 
Lozoraitį, tad Lietuvos diplomatinė tar
nyba rūpintųsi savo tęstinumu (diploma
tų išlikimu), PLB tas pastangas parems.

Suprantama, tad visi darbai pareika
lauja nemaža lėšų, kurių daugiausia gau
nama iš JAV-(bių lietuvių. Didelių sumų 
pareikalauja „Pasaulio Lietuvio“ leidi
mas. Žurnalas daugiausia skaitomas JAV- 
bėse, Kanadoje, Vokietijoje ir kitur.

PLB šeimą sudaro 18-oje kraštų gyve
ną tautiečiai: Argentinoje, Australijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Brazilijoje, D. Bri
tanijoje, Italijoje, JAV-bėse, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Nauj. Zelandijoje, Olandijo
je, Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Urugvt|jujle, Veneaueloje jr VokįJeitįijo
je. Prelegentas paipasakojo apie lankymą
si Romoje, Paryžiuje, susitikimą su popie
žiumi.

Kalbėdamas apie ateities darbus, pa- 
kaitininkas painformavo apie pasiruoši
mus adrido konferencijai. JAV-bių dele
gacijoje bus ir lietuvis Rimas Česonšs.JAV 
bių LB visuomeninių reikalų tarybos na
rys. Spalio mėn. Hamiltone bus surengta 
Kanados lietuvių diena. Tikimasi, kad 
gruodžio 7-14 d. d. išvyka laivu duos ne
maža pajamų Pasaulio lietuvių dienoms 
1983 m. rengti.

Baigdamas. pranešimą, V. Kamantas 
kvietė visus uoliai dirbti, turint prieš -alkis 
pagrindinius PLB tkslu-s.

Per diskusijas Stud, savaitės dalyviai 
pareiškė abejones dėl reikalo steigti li
tuanistinę katedrą, o taip pat ir komisiją 
Lietuvos sienų klausimui studijuoti. 
Klausė, kas tie reorgai, kad apie juos tiek 
daug rašoma, kaip nustatoma asmens pri
klausomybė Lietuvių bendruomenei ir t. 
t. Reikštas pageidavimas, kad1 PLB Valdy
ba stengtųsi pagerinti santykius su VLIKu. 
V. Kamantas paaiškino, kad lituanistinės 
tatedlrcs įstečglimas pareikalautų 750.000 
dolerių. Sprendimas bus daromas šį rude
nį. Komisija Lietuvos sienų klausimui tir
ti dar neįsteigta. Reorgaas vadinama JAV- 
bėse nuo LB 'atskilusi grupelė, įsiregistra
vusi teisme kaip Reorganizuota lietuvių 
bendruomenė. .Santykiai su VLIKu pri
klauso nuo abiejų šalių geros valios. Pre
legentas papiasakojo atskirus epizodus, 
privedusius prie santykių įtempimo.

Po paskaitos ir diskusijų parodytas 
spalvotas filmas apie V Liet, tautinių šo
kių šventę Čikagoje.

IŠ SOVIETINĖS STATISTIKOS
Londone leidžiamosios „Soviet News“ 

-anądien pateikė -aiškinimų apie praeitų 
metų -gyventojų -surašymą Sov. Sąjungoje. 
1979 m. pradžioje buvę 47,6 mil. pensinin
kų, kiurių daugumas ir toliau dirba. 35 
mil. dirba krašto ekonominio -gyvenimo 
srityse. Daugiau kaip milijoną -gyventojų 
turi 18 miestų (paigal ankstyvesnį surašy
mą buvo tik 10). Gyventojai beveik visi 
esą 'raštingi.

Iš 1.000 dirbančiųjų vidutiniškai 805 tu
ri .aukštesnį ar vidurinį išsimokslinimą. 
Tai įvairuoja pagal -respublikas. Lietuvo
je tokį išsilavinimą turinčių esą 711, o 
Armėnijoje 868 tūkstantyje. 1959 m. Lie
tuvoje bu-vę 250, o Armėnijoje 527, ir Sov. 
Sąjungos vidurkis tada buvęs 433.

Mokęsi tais 1979-80 mokslo metais 98 
mil. (44,4 mil. pradžios mokyklose, 2,1 
mil. specialiose, 4,6 mil. aukštesnėse spe
cialybinėse, 5,2 mil. universitetuose ir ki
tokiose aukštosiose mokyklose).

Šeimų buvę 66,3 mil., kurių nariai su
darę 232,5 mil. Viengungių buvę 6 procen
tai. Moterų daugiau negu vyrų 17.8 mil.

IŠ „ŠLUOTOS" HUMORO
Pirmadieniais taupomoji kasa su klien
tais nedirba. (Skelbimas lange)
Karvės šeriamas nepaskanintai-s šiaudais^ 
iš čia ir mūsų nesusikergimai, ir pasikar. 
tojdmai. (Iš pasisakymo)
Uždrausti miškuose kilti gaisrams vasa. 
ros mėnesiais. (Iš nutarimo)

lietuviškoje Europoje
Kitą dieną (-nugp. 15) popiet buvo tęsia

mas Europos kraštų LB vadovų suvagia
mas . Aptarus Vasario 16 gimnazijos 
reikšmę, priimtas šis kreipi-m-aais į lietu
vių visuomenę: „1980 m. rugpiūčio 14-15 
dienoimi'is Inn-slbirucke, Austrijoje, susirin
kę Austrijos, Belgijos, -D. Britanijos, Ita
lijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos LB darbuotojai drauge su PLB 
pirmininku bei D. Britanijos ir Vokietijos 
j-auinimo sąjungų atstovais, svarstė ir Var 
sario 1-6 gimnazijos reikalus. Visi vienin
gai -sutarė raginti lietuviškas šeimas siųs
ti savo vaikus į Vasario 16 gimnaziją, kur 
a-ūklėjimas vykdomais demokratine, tauti
ne ir (krikščioniška dvasia.

Posėdžių dalyviai dėkoja rėmėjų būre
liams, BALFui ir visoms lietuvių institu
cijoms bei paskiriems įasmenms u ž me
džiaginę pĮaiiamą. tįimniai^jai, prlašVdlami 
jų -savo dambą tęsti ir 'ateityje.

Susirinkusieji taip pat ragina lietuvių 
visuomenę ateityje dar stipriau- remtu vie
nintelę laisvame pasaulyje lietuvių gim
naziją, kad ji ilgai ir sėkmingai galėtų 
tęsti savo lietuviškąjį auklėjimo ir švieti
mo darbą“.

D. Britanijos LS pirmininkas Z. Juras 
pranešė EUROPOS LIETUVIO finansinę 
ir redakcinę -būklę. Atskirų kraštų LB va- 
dlovai pasidalijo patyrimu platinant šį 
savaitraštį ir iškėlė pastebėtus trūkumus 
redakciniame darbe. Daugumai pasirodė 
nepriimtinas Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos 
herbų pakeitimas -Lietuvos žemėlapiu EL 
antraštėje, kur Lietuva parodyta -pernelyg 
plačiose sienose. Išreikštas pageidavimas 
grąžinti -anksčiau buvusius herbus. Bendra 
išvada — suvažiavimas pasisako už „E. 
L.“ svarbą ir -visus ragina jį remti.

Apie PLB politinę veiklą referavo V. 
Kamantas. Nors ji sukelia kai kurių 
veiksnių nepasitenkinimą, bet PLB jos at
sisakyti negali. VLIK-as, ALTas ir -Diplo
matinė ta-myba siunčia į Madrido konfe
renciją memorandumą, PLB turi savo 
žmogų JAV-bių delegacijoje. Lietuviai su 
ukrainiečiais ir kitomis tautybėmis eina į 
Jungtines tautais. Joms įteikta jaunimo pe
ticija-, kuri persiųsta į Žmogaus teisių ko
misiją Ženevoje. Reiktų ją ten sunasti- ir 
suaktyvinti.

įvairių kraštų LB vadovai papasako
jo apie savo politinius žygius ryšium su 
Madrido konferenoijla ir kitomis progo
mis. Priimta ši rezoliucija: „Suvažiavi
mas skatina Pasaulio ir Kraštų lietuvių 
bendruomenių vadovybes rūpintis, tad 
būtų sustiprintas Lietuvos laisvės siekimo 
organizavimas ir jo valstybinis (bei visuo
meninis reiškimasis. Suvažiavimas -prita
ria PLB Valdybos veiklai politinėj srity ir 
-pageidauja, kad Lietuvos laisvinimo veik
la būtų derinama tarp Lietuvos diploma
tinės tarnybos, PLB ir VLIKo.“

Aptarti organizaciniai ryšiai tarp Eu
ropos kraštų LB ir PLB Valdybos. V. Ka
mantais pageidavo, kad Europos LB siųs
tų kuo daugiau 'informacijų apie savo 
veiklą ir planus. -Prašė turėti kantrybės 
dėl pavėluoto -išleidimo „Pasaulio Lietu
vio“, 'kuris Europoje pasiekia 225 šeimas 
10-ije valstybių. Pažadėjo žurnalo leidimą 
supunkitualin't'i.

Pranešė, jog ateinančiais metais į Euro
pos kraštų LB vadovų suvažiavimą atvyks 
PLB Valdybos viceipurmininkias V. Kleiza 
ir, tuir būt, Kęst. Keblys. Kleiza galėtų 
Stud, (savaitėje skaityti paskaitą kultūri
niais, o Keblys — literatūriniais klausi
mais. Atskiri kalbėtojai pageidavo, kad 
XXV11I (Stud, savaitėje 1981 m. būtų pa
minėtos 40-osias sukilimo prieš sovietus 
metinės, supažindinta su Lietu-vos pogrin
džio spauda ir su padėtimi krašte.

(Pageidavimas dėl Europos lietuvių 
glaudesnio bendradarbiavimo jau buvo 
spausdintas „Europos Lietuvyje“).

NUTEISTI KETURI ESTŲ 
MOKSLEIVIAI

„USSR News Brief“ (Nr. 10, 1980.V.31) 
in-formuoja, kad 1980 m. gegužės 15 d. 
Tartu mieste nuteisti keturi Talino tech
nikumo studentai už tai, kad jie Estijos 
nepriklausomybės šventės dieną (Vasario 
24)iškabino Estijos tautinę vėliavą. Jie 
buvo apkaltinti „chuliganizmu“. Raivo 
Hermliu, Vello Systar ir Olev Taitso nu
teisti po pusantrų metų lagerio, o Vii jo 
Vilbach dviem metam. (ELTA)

'MllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllg

KAI REIKIA
| SIUNTINIO
= Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Sl-
i bire reikalingi paramos ir siuntinius
= reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

= Lithuanian House Ltd.
= Siuntinių Skyrius

l LADBROKE GARDENS,
| LONDON, Wil 2PT

= Rašykite tuo adresu, Ir bus pasiųsta 
= viskas pagal jūsų norus ir pagelda- 
j vi mus.

Į Taip pat padedame sudaryti tes- 
i tamentus ir persiunčiame paliki- 
= mus
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