
LI ETU VIS
Nr. 17 (1556)  Londonas, 1981 an. balandžio 27 d. XXXV

JAUNIMO PETICIJA
Norėdama priminti pasauliui apie pa

darytą skriaudą Pabaltijo valstybėm bei 
iškelti viešumon heroišką Palbaltiečių ko- 
už žmogaus ir tautos teises, Pasaulio Lietu 
vių Jaunimo Sąjunga ragina Lietuvių 
Jaunimo Sąjungas visame pasaulyje 
rinkti parašus peticijai, kuri bus įteikta 
Vakarų Vokietijos vyriausybei, ši petici
ja reikalauja, kad Vakarų Vokietijos vy
riausybė atkreiptų dėmesį į neteisėtą Lie
tuvos okupaciją ir pasmerktų gėdingą 
1939 m. Molotovo-Ribben tropo paktą, ku
riuo Lietuva buvo atiduota Maskvos glo
bai.

Kaip žinome, 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga sudarė ne
puolimo sutartį ir papildomą slaptą pro
tokolą. Po Antrojo pasaulinio karo pasau- 
lis sužinojo apie Vokietijos ir Sovietų Są
jungos slaptą bei piktą politinų žaidimą. 
Išryškėjo, kaip hitlerinė Vokietija ir So
vietų Sąjunga iš anksto susitarė atimti 
savo kaimynų valstybinę nepriklausomy
bę, dalijosi jų žemėmis, jomis mainikavo 
ir prekiavo.

Prof. dr. Bronius Nemickas taip rašo 
Aiduose 1979 gruodžio numery apie Volkie 
tijos-Sovietų Sąjungos sąmokslą: ^Moloto- 
vo-Riibbentropo sambaudis įžiebė Antrąjį 
pasaulinį karą, suplanavo Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvijos, Estijos bei 
Suomijos, — Lenkijos valstybinės nepri
klausomybės žudynes ir Besarabijos už
grobimą. Keturi dešimtmečiai apklojo sto 
ru dulkių sluoksniu to sąmokslo nuoskriaų 
das — pasaulio sąžinė joms kurčia. Sun
ku berasti draugų, kurie keltų tas nuo
skaudas, reikalautų jų atitaisymo. Paga
liau ir mes patys į tą sąmokslą žvelgiame 
lyg per rūką: senesnieji gerokai jau pri- 
miršome jo smulkmenas, jaunesnieji ne 
visada pasistengėme jas kaip reikiant pa
žinti...“

. Slapto protokolo turinys buvo toks, kad 
Suomija, Estija ir Latvija atiteks Sovietų 
Sąjungai, o Lietuva Vokietijai. Naujas 
draugystės ir sienos nustatymo susitari
mas tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
įvyko 1939 rugsėjo 28 d. Tas susitarimas 
pakeitė rugpiūčio 23 papildomąjį proto
kolą ta prasme, kad Lietuva „patikėta“ 
Sovietų Sąjungai, išskyrus teritoriją kai
rėje Šešupės pusėje, kur turėjo atitekti 
Vokietijai.

Pagal tarptautinę teisę, slapti dokumen
tai neregistruojami, tai reiškia, kad pasi
rašiusiems nesukuria prievolių. Kitaip 
sakant, Molotovo-Ribbentropo paktas ne
galioja. Bet atsižvelgiant į tai, kad šis 
paktas yra tikra juoda dėmė vokiečių tau
tos istorijoj ir didžiai slepiamas istorinis 
įvykis Sovietų Sąjungoj (Vladas šakalys, 
kuris suredagavo 45 Pabadtiečių pareiški
mą prieš Molotovo-Ribbentropo paktą ir 
praeitais metais pėsčias pabėgo iš Sovie
tų Sąjungos į Vakarus teigia, jog jis apie 
šį paktą sužinojo tik 1974 m.), jis yra ver
tas dėmesio.

PUS Valdyba ragina visų kraštų LJS 
Vaidybas rinkti parašus tai peticijai. Pe
ticijos bus įteiktos Vak. Vokietijos amba
sadoms visuose kraštuose, kur yra LJS 
skyriai.

A.A.
Mūsų mielam bičiuliui

FABIJONUI .NEVERAVIČIUI 
mirus,

Jo žmoną Ireną, 
dukteris Iną ir (Danutę 

liūdesio valandoje (nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

P. ir M. Varkalai

Muzikui J. ŠVEDUI mirus, 
jo šeimą nuoširdžiai užjaučia 

V. Dargis

FABIJONUI NEVERAVIČIUI 
mirus, 

jo žmonai Irenai ir dukterims 
nuoširdžią užuojautą reiškia

V. Dargis ir šeima

MASKVOS PERSPĖJIMAS LENKIJAI
Lenkijos — Sov. Sąjungos draugystės 

sutarties 36 metų sukakčiai atžymėti, So
vietų spauda priminė Lenkijai apie jos 
ekonominius ryšius su Sov. Sąjunga „Prav 
da“ pažymėjo, kad Lenkijos krašto ūkis 
priklauso nuo Sov. Sąjungos energijos 
šaltinių ir žaliavų. Lenkija importuoją iš 
Sov. Sąjungos 60 proc. savo skysto kuro, 
žaliavų ir kitų pramoninių gaminių. Dau
giau negu 80 proc. Lenkijos eksporto eina 
į Sov. Sąjungą. Sovietų laikraštis taip pat 
leido suprasti, kad Vak. Vokietija turi 
pretenzijų į Lenkijos teritoriją, ir kad tik 
draugiški santykiai su Maskva užtikrina 
jos sienų neliečiamybę.

LENKIJOS KAIMO (SOLIDARUMAS
Lenkijos 3 su puse milijono ūkininkų 

laimėjo kovą dėl jų sąjungos įsteigimo. 
Balandžio 7 d. ūkininkų atstovai pasirašė 
su vyriausybe sutartį, pagal kurią nuo 
gegužės 10 d. jų „Kaimo solidarumo“ pro
fesinė sąjunga bus įregistruota.

Kova dėl ūkininkų sąjungos įsteigimo 
tęsėsi 7 mėnesius. Mainais už sąjungos 
įregistravimą ūkininkai sutiko pripažin
ti komunistų partijos vadovaujantį vaid
menį visuomeniniame gyvenime.

LENKŲ TEISMAS ATIDĖTAS
Lenkijos komunistinė valdžia atidėjo 

iki gegužės mėn. vidurio teismo bylą prieš 
dešiniuosius desidentus kurie tariamai 
ruošėsi nuversti komunistinę santvarką. 
Kaltinamieji buvo suimti 1980 m. lapkri
čio mėn. ir kaltinami priklausymu Nepri
klausomos Lenkijos konfederacijai, nacio
nalistinei ir anti-komunistinei grupei.

Lenkų profsąjungos „Solidarnosc“ kelis 
kartus reikalavo paleisti politinius kali
nius ir ruošėsi paskelbti dėl to protesto 
streiką.

NUSIKALTIMAI SOV. SĄJUNGOJE
Kaip praneša „The Observer“, Sov. Są

jungoje kriminalinių nusikaltimų Skaičius 
nuolat didėja. Pagal Levą Smirnovą, Sov. 
Sąjungos Aukščiausio teismo pirmininką, 
didėja taip pat ekonominiai nusikaltimai 
tokie, kaip kyšininkavimas, valstybės ir 
privataus turto vagystės ir atskaitomybės 
klastojimai. Daugiau žmonių yra nuteisia
ma už ubagavimą ir dykinėjimą. Taip pat 
girtuokliavimas plinta. Kas antras jau
nuolių nusikaltimas yra padarytas esant 
neblaiviam.

A.A.
Rašytojui F. NEVERAVIČIUI (mirus, 

Jo žmoną Ireną ir gimines 
nuoširdžiausiai užjaučiame 

ir kartu liūdime
Dainavietės

Jaunimo kongresas
1983 metų vasarą bus pilna lietuviškų 

įvykių. PLB Valdybas jau dabar uoliai 
ruošiasi II Pasaulinio lietuvių dienoms 
Čikagoje, kurių metų vyks PLB Seimas, 
dainų šventė, sporto žaidynės ir kiti ren
giniai. PLD metu taip pat vyks Pasaulio 
lietuvių jaunimo penktojo kongreso ati
darymo iškilmės.

Ir PLJS Valdyba yra pradėjusi paruo
šiamuosius darbus. Dabartinė Kanados 
LJS Valdyba yra apsiėmusi rūpintis Kong 
reso Studijų dienų technikiniais reikalais. 
Jau susisiekta su Trent universiteto (ne
toli Toronto, Kanadoje) vadovybe ir tar
tasi dėl galimybių ten ruošti kai kuriuos 
Kongreso įvykius. JAV LJS darbuotojai 
ieško stovyklavietės.

PLJS Valdyba jau yna paruošusi V 
PLIK nuostatų projektą, kuris bus dis
kutuojamas Kanados, JAV ir Pasaulio 
LB bei LJS darbuotojų konferencijoje šį 
mėnesį.

Neaplenkiama ir svarbiausia Kongreso 
ruošos dalis — akademinė programa, šiuo 
reikalu Valdyba yra sušaukusi du pasita
rimus, o kovo mėnesio pabaigoje buvo iš
siųstas kreipimasis į įvairius LJS vado
vus ir darbuotojus. Tame laiške primin
ta, kad Kongreso programa bus reikšmin
ga jei joje atsispindės ne tik rengėjų, bet 
ir dalyvių rūpesčiai, idėjos bei nuotaikos.

Pateikėme kelis klausimus, kurie mums 
rūpi, ruošiantis Kongreso programos api
pavidalinimai. Pakartojame juos „Žinia
raščio“ skaitytojams su viltimi, kad į 
juos atsiliepsite.

1. Kiekvienas iki šiol buvęs Kongresas 
turėjo skirtingą kryptį ir paskirtį. Pasku
tinysis, galima sakyti, parašė Jaunimo są
jungos „ideologiją“, t.y. jame buvo pasi
sakyta ir konkrečiai, ir principiniai apie 
Jaunimo ir bendrai — visos lietuvių tau
tos reikalus. Kokia turėtų būti V PLJK 
kryptis ir paskirtis?

2. Peržiūrėjus IV PIJK Nutarimus, ku
rie reikalai buvo nepaliesti ar nesusilau
kė pakankamai dėmesio? Kurių temų

I svartybas reikėtų tęsti plėsti?
3. Ar V PLJK akademinė programa tu

rėtų ribotis viena ar poną temų? Jei taip, 
duokite siūlymų. Jei ne, kaip ir kodėl rei
kėtų temiškai organizuoti programą?

4. Koks būtų reikšmingiausias būdas 
įtraukti Jaunimo sąjungos reikalus į 
Kongreso akademinę programą?

5. Kokia turėtų būti V PLJK stovyklos 
vieta Kongreso akademinėje programoje? 
Ar, ir kaito tai turėtų rištis su Studijų 
dienomis? Kaip įtraukti lietuviškai nekal
bančius į stovyklą?

6. Kaip atstovas turėtų ruoštis ar būti 
ruošiamas, kad būtų aktyviu Jaunimo 
kongreso dalyvius?

Šių klausimų atsakymų suvestinę suti
ko paruošti Violeta Abariūtė, tad prašome 
jai iki maždaug gegužės 15 nusiųsti savo 
pasisakymus. Jos adresas:

9334 Plainview
Detroit , MI 48228
USA

Šia proga dar norėtumėme atkreipti jū
sų dėmesį į tai, kad Vakarus neperseniau
siai pasiekė pogrindinis leidinys „Alma 
Mater“ Nr. 4. Jame redaktorius Audrius 
Vientautas atsiliepia į IV PLJK sveikin- 
mus Letuvos jaunimui ir pogrindinės 
spaudos leidėjams. Raginame paskaityti 
jo straipsnį, kuris yra perspausdintas „Pa 
šaulio lietuvio“ 1980 Nr. 11. Tai akivaiz
dus įrodymas, kad Lietuvai rūpi kas da
rosi išeivijoje. Kas žino, gal ruošiantis V 
PLJK kokiu nors būdu gausim siūlymų ir 
iš ok. Lietuvos?

Lauksime rezultatų-
PLJS Valdyba

Suslovas Varšuvoje
Balandžio 23 d. į Varšuvą staiga atvyko 

Kremliaus svarbiausias ideologas ir Brež
nevo dešinioji ranka Michailas Suslovas. 
Jis turės sudrausti Lenkijos komunistų 
partijos vadovybės tuos narius, kurie turi 
liberališkus polinkius. Nuo jo priklauso, 
ar Maskva ir toliau pasitikės lenkų komu 
nistų partijos lyderiu Stanislavu Kania, 
ar nutars ji pakeisti kitu.

Sovietų politikos žinovai tvirtina, kad 
Suslovas yra Kremliaus teoretikas, kuris 
visuomet buvo siunčiamas ten, kur reikė
jo likviduoti „nukrypėlius“, ar tai deši
niuosius, ar kariuosius. Suslovas yra pir
mas Sov. Sąjungos aukštas pareigūnas, at
vykęs į Varšuvą po praeitą vasarą prasi
dėjusių neramumų. J. lydi K. Rusakovas, 
partijos sekretorius kuriam pavesta sate
litinių kraštų priežiūra. Sovietų delegaci
ja atvyko Lenkijos komunistų partijos 
centro komiteto posėdžio, kuris turi įvyk
ti už 5 dienų, išvakarėse.

Lenkų centro komiteto posėdis turėjo 
svarstyti partijos kongreso, numatyto lie
pos mėnesiui, paruošimo klausimą. Mask
va baiminasi, kad tas kongresas pasiduos 
krašto nuotaikoms ir pastums partiją de
šinėn. Suslovo uždavinys yra užtikrinti, 
kad tas neatsitiktų.

M. Suslovas, kaip sako „Daily Teleg
raph“ Maskvos korespondentas, turi ilgų 
metų patyrimą kaip kovoti su nukrypi
mais partijų vadovybėse. Po karo jis bu
vo pasiųstas į Lietuvą, tai Baltijos vals
tybei sovietizuoti. 1948 m. jis pasirašė pa
reiškimą, kuriuo Jugoslavija buvo paša
linta iš Kominfortno ir Tito buvo pavadin 
tas komunistų išdaviku.

Atrodo, kad kiekvienas Lenkijos komu
nistas, kuris nepaklus Suslovo potvar
kiams, susilauks tokio pat likimo.

Mielam (Prieteliui 
FABIJONUI NEVERAVIČIUI 

mirus,
žmoną Ureną, dukteris Daną ir Iną 

bei artimuosius, 
skausmo valandose, nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime
O. J. Benderiai

SOVIETAI APIE „COLUMBIA“ 
SKRIDIMĄ

Amerikos stratoplanas (Space Shuttle) 
Columbia vis dar neturi nusistovėjusio 
vardo lietuvių kalboje. Spausdinami Vil
niaus spaudoje TASS pranešimai apie jo 
skridimą sako, kai tai yra „kosminis daug
kartinio naudojimo laivas“. Sakoma, kad 
pirmasis pilotuojamas kosminis skridimas 
buvo ypač reikšmingas ne tiek moksli
nėms ir tyrimo organizacijoms, „kiek Pen
tagonui, siejančiam su „Kolumbija“ ir 
į jį panašiais laivais savo toli siekiančius 
planus. Iš esmės kaip tik karinės žinybos 
suinteresuotumu ir paaiškinama tai, kad 
programai „Shuttle“, kaip rašo laikraštis 
„New York Daily News“, neapkanpomi 
sparnai sutinkamai su administracijos 
paskelbta „visokeriopos ekonomijos“ kam 
panija. Kaip pažymi laikraštis „Baltimo
re Sun“, Pentagonas planuoja devintojo 
dešimtmečio viduryje naudoti tik tokius 
laivus savo „objektams“ — pirmiausia 
karinio pobūdžio palydovams gabenti į 
kosmosą.“

NAMIBIJOS KLAUSIMAS SAUGUMO 
TARYBOJE

JTO Saugumo taryba pradėjo svarsty
ti Afrikos kraštų skundą prieš Pietų Af
rikos vyriausybę, kad ji nesuteikia Nami
bijai nepriklausomybės. Afrikos kraštai 
reikalauja, kad Saugumo taryba nutartų 
įvesti ekonomines Sankcijas prieš Pietų 
Afriką, bet JAV, Britanija ir Prancūzija 
ketino panaudoti veto teisę prieš toki nu
tarimą.

Vakarų pramoninės valstybės gauna iš 
Pietų Afrikos ir Namibijos žaliavą savo 
pramonei ir uranijaus atominėms jėgai
nėms.

SUIMTAS L. KAZAKEVIČIUS
1980. VIII. 19 d. 23 vai. 30 min. buvo 

suimtas dar vienas iš „45 Memorandumo“ 
(Baltijos Chartos) signatarų — LIUTAU
RAS KAZAKEVIČIUS, suimtasis gimęs 
1955 m. vasario 12 d. Baigęs vidurinę mo
kyklą, dėl diskriminacinio tarybinio po
žiūrio į kitaminčius negalėjo studijuoti, 
toliau. Moka anglų, isipanų, portugalų, 
rusų, lenkų, lietuvių kalbas. L.K. adresas: 
Vilnius, Pavasario 1-4. Dirbo siuvimo fab
riko „Aušra“ sargu. Po suėmimo Liutau
ras 3 paras buvo išlaikytas „KPZ“ (Red. 
pastaba — išankstinioj įkalinimo kame
roj). šiuo metu kalinamas Lukiškyje. Le
nino rajono tardytojas Muraška kaltini
mo dar nepakeitė, motyvuodamas tuo, kad 
suimtajam daroma psichiatrinė eksperti
zė...

Suimtasis, be Ribbentropo - Molotovo 
pakto pasmerkimo, yra pasirašęs protes
tus dėl Ragaišio, Terlecko, Sasnausko su
ėmimo, dėl žmogaus ir tautos teisių igno
ravimo TSRS. Tai ir yra pagrindinis jo 
„nusikaltimas“.

1981 M. SUKANKA 40 METŲ NUO 
BAISIOJO BIRŽELIO TRĖMIMŲ

Lietuviai š.m. birželio 14-15 dienomis 
liūdnai prisimins 1941 metais sovietų 
prievarta išvežtuosius į Sibiro gilumas.

Šia sukaktuvine proga bus ruošiami 
baisiojo birželio minėjimai visame pa
saulyje pagerbti nukentėjusius.

Raginame Lietuvių Jaunimo Sąjungas:
1. Iš anksto pradėti ruoštis šiai nepa

prastai sukakčiai. Dabar jau laikas kvies 
ti svečiusiprelegentus į minėjimą. Juos 
painformuokit, ar jiems bus duodama 
laiko prabilti į klausytojus. Jei Jūsų mi
nėjime sutiktų dalyvauti įtakingi gyvena
mojo krašto asmenys — politiniai ar re
liginiai atstovai, paprašykite jų biografi
nės medžiagos, kurią galėsite panaudoti 
ruošiant žinias spaudai prieš minėjimą.

2. Stenkitės atkreipti kitataučių dė
mesį. Kontaktuokit vietinę spaudą radi
ją ir televizijos stotis prieš minėjimą. 
Paruoškit spaudos atstovams trumpą is
torinę apžvalgą apie baisiojo birželio trė
mimus. Suraskite savo apylinkėje žmo
nių, kurie pergyveno šiuos įvykius. Iš
rūpinkite pasikalbėjimą apie tuos pergy
venimus vietiniam laikraštyje.

3. Paskirkite kompetentingus asme
nis, kurie globotų atvykusius kitataučius 
svečius minėjimo metu. Globėjai galės 
žodžiu versti programą, jei viskas bus prą 
vesta lietuviškai bei pristatyti svečią Jū
sų lietuviškos bendruomenės veikėjams.

4. Po minėjimo, parūpinkite informa
cinės medžiagos bei nuotraukų iš minėji
mo kuo greičiau vietinei spaudai, ypatin
gai jei spaudos korespondentai Jūsų su
ruoštoj programoj nedalyvavo ar atvyko 
be fotografo.

5. Pasiųskite padėkos laiškus pakvies
tiems svečiams, valdžios atstovams, kurie 
dalyvavo ar šia proga išleido proklamaci
ją, ir laikraščių redakcijoms, kurios įvy
kį aprašė.

(P.L.J.S-gos builetenis)

MASKVA PUOLA LENKUS
Balandžio 27 d. Londono laikraščiai pra

nešė, kad M. Suslovui grįžus iŠ Varšuvos, 
Maskvos spauda pradėjo pulti „revizio- 
nistų elementą“ Lenkijos komunistų par
tijoje. Tas puolimas rodo, kad Sovietų va
dai yra labai nepatenkinti Lenkijos komu
nistų kaltinimais pravesti kai kurias refor 
mas.

Kaltinimas, kad Lenkijos komunistų 
partijoje pasireiškė revizionizmas, sovie
tų spaudoje pasirodė pirmą kartą. Toks 
kaltinimas buvo mestas 1968 m. Čekoslo
vakijos Dubčekui.

NUTEISĖ ESTĄ
Kaip praneša „The Guardian“, balan

džio 24 d. Sovietų teismas nuteisė žinomą 
estų disidentą ir žmogaus teisių kovotoją 
dviem metams sunkiųjų darbų ir dviem 
metams tremties. Jis buvo kaltinamas an- 
ti-sovietine agitacija ir propaganda, bet 
prie kaltės neprisipažino.

PAŠA IL YJE
— Turkijoj teisiami 447 Kurdų Darbi

ninkų Partijos nariai, kurie kaltinami te
roristinių grupių organizavmu.

Apie 7 mil. Kurdų gyvena nuošaliam 
Irano ir Irako pasieny.

— Sov. Sąjungoj 8 babtistai nubausti 
3-4 metų kalėjimo bausmėmis už spaus
dinimą bibliją.

— Teherane 7 žmonės pasmerkti mirti 
už heroino pardavinėjimą ir kontrabandą.

— Švedijoj infliacija pasiekė 13.6%. 
Per pirmąjį šių metų ketvirtį kainos pa
kilo 4.8%.

— Grenada nori gauti paskolų ir kito
kios paramos tarptautinio aerodromo sta
tybai. Briuselin buvo suvažiavę suintere
suotųjų kraštų atstovai. JAV to projekto 
neremia, nes Grenados kairioji vyriausy
bė gali leisti Kubos kariniams transporto 
lėktuvams naudotis tuo aerodromu. Eu
ropos Bendruomenės kraštai taip pat ne
prisidės.

— Alkoholinių gėrimų statistikos biuro 
duomenimis, Geriančiųjų skaičius D. Bri
tanijoje vis didėja. Daugiausia geriamas 
alus. Vynas užima antrąją vietą. Visiškai 
negeriamųjų skaičius krito nuo 9% iki 
7%.

67% Skotų pasisakė, kad jie neperka 
viskės, o pusė tų, kurie nuo jos neatsisa
ko, maišo su vandeniu ar limonadu. Ap
skritai dabar mažiau geriama stipriųjų 
gėrimų.

— Anglų dienraštis „The Guardian“ 
praėjusiais metais davė 3 mil. svarų nuos
tolio, nežiūrint to, kad skaitytojų skaičius 
padidėjo iki 400.000. Vedamos derybos su 
profesinėm sąjungom sumažinti spaustu
vininkų skaičių.

— Apsaugoti Londoną nuo galimų pot
vynių, Temzės upės krantų užtvaros ir 
automatiniai plieno vartai bus baigti 
1982 m. lapkričio mėn. Manoma, kad tie 
modernieji įrengimai taip pat pritrauks 
daug turistų.

— D. Britanija ir Kanada pasirašė su
tartį, kuria pasiskirstė oro linijom.

Balandžio 23 d. britų oro linijos lėktu
vai pradėjo skridimus į Vancouver^ Cal- 
gapį ir Edmontoną.

— Britų pramonės gamybinė produkci
ja šių metų pradžioj pakilo 0.9%. Tai pir
mas pagerėjimas nuo 1979 metu.

— Skandinavijos kraštuose laukiama 
didesnių ekonominių sunkumų, nes pre
kybos deficitai ir bedarbystė vis didėja.

— Kinijos technikinio apmokymo pro
jektams Pasaulinis Bankas suteiks 100 
mil. dolerių piaskolą.

— Meksika, kuri dabar naftos pramo
nėje užima ketvirtą vietą pasaulyje, nuta
rė pirktis naujausių JAV karo lėktuvų 
ir prancūzų šarvuočių. Nedidelėj jų ka
riuomenėj yra 22 kavalerijos pulkai, ku
riuos numatoma perorganizuoti į šarvuo
čių dalinus.

— Britų Telcom paskelbė, kad nuo kitų 
metų pradžios įsives „elektroninę pašto“ 
tarnybą. Kontinente jau daug kraštų sa
vo įstaigose turi tokį nepaprastai greitą 
žinių ir dokumentų teksto perdavimą. Bus 
galima perduoti iki 3.500 žodžių per mi
nutę. Dabartinis „Teleksas“ pasiunčia tik 
80.

— Lenkijos „Solidarumo“ nuijos kai 
kurių skyrių įgaliotiniai kelia streikų ma
žinimo klausimą: siūlo pertvrrkyti darbi
ninkų gerbūvio kovos būdus, daugiau 
kreipti dėmesio į taikius susitarimus su 
valdžia ir nuolaidas iš abiejų pusių.

— Valijos princo, vėliau karaliaus 
Edvardo III 1326 m., vedybų susitarimo 
dokumentas Londono Sotheby varžytinėse 
parduotas už 16.000 svarų.

Dokumente sakoma, kad laike 2 metų 
princas Edvardas turi vesti Hainaulto 
grafo Viliamo dukterį Filipą. Už tai gra
fas savo kariuomene padės Edvardo moti
nai, karalienei Izabeflai, pulti Angliją.

— Britų vyriausybė pasiryžusi praves
ti patvarkymą, kuriuo būtų sumažintas 
švino kiekis benzine nuo 0.4 iki 0.15 g 
litre. Švino dujos pavojingos sveikatai, 
ypač veikia mažų vaikų smegenis.

Tai kainuotų benzino pramonei apie 
400 mil. svarų, dėl to ir kainos pakiltų 
bent 4 penus už galoną (1 penas už litrą).

— ,,Sovietskaja Rossija“ pranešė, kad 
rusų teismas nuteisė sušaudyti 18 m. stu
dentą, kuris nudūrė nėščią moterį.

— Balandžio 29 d. Amsterdame įvyks 
Soc. Internacionalo kviečiama socialde
mokratinių partijų vadovų konferencija, 
kurioje bus aptartas Rytų Vakarų santy
kių klausimas ir kt. aktualūs reikalai.

— Beirute, Libano sostinėje, vyksta 
smarkios kovos tarp Sirijos karinių pa
jėgų, kurios yra okupavusios kraštą, ir 
krikčionių milicijos.

— Lenkijos primatas kard. Wyszytnskis, 
kuriam yra 79 metai, per Velykas buvo 
susirgęs ir negalėjo dalyvauti mišiose. 
Dabar jo sveikata taisosi.

1
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Fabijono Neveravičiaus
kultūrinis

Balandžio 17 d. Londone mirusio visuo
menės veikėjo ir pasižymėjusio rašytojo 
Fabijono Neveravičiaus nuopelnai lietu
vių tautai ir jos kultūrai negali būti ap
rašyti keliais žodžiais. Lietuvių tautai jis 
tpradėjo dirbti būdamas 19 metų jaunuo
lis, įstojęs į besikuriančią Lietuvos kariuo
menę, ir nebaigė to darbo ligi to laiko, ka
da jam teko atsiskirti su šiuo pasauliu..

Gimęs 1900. VII. 19 d. Pužų dvare, Ne
makščių vis., Raseinių apsk., jaunas Fabi
jonas vidurinį mokslą ėjo Šiaulių ir Rževo 
(Rusijoje) gimnazijose. Grįžęs po I pas. 
karo iš Rusijos, 1919 m. pradėjo karinę 
tarnybą gusarų pulke. 1920-31 m. tarnavo 
karo mokykloje kadro karininku. Nuo 
1931 iki 1934 m. buvo 4 pėst. pulke, 1934 
m. — 5 pėst. pulke. Būdamas kariuomenė
je studijavo VDU teologijos - filosofijos 
fak. filosofijos skyriuje.

Palikęs ‘karinę tarnybą, atsideda plunks 
nai. 1935-39 laikotarpiu parašė ir išvertė 
eilę knygų. Pirmasis jo romanas Dienos ir 
naktys (1935), nagrinėjęs visuomenines ir 
psichologines problemas, pasižymi, kaip 
sako K. Barėnas (L.E. XX t.), gana baro
kiniu, išgražintu stilium, nesikartojanėiu 
jau tolimesnėje jo kūryboje. Toliau N. pa
linksta į istoriją ir rašo istorinius - buiti
nius romanus: Blaškomos liepsnos, 2 tt., 
1936 — iš Lietuvos-Lenkijos padalijimų 
1772-95; Erškėčiai (1938), 2 tt. — iš 1831 
sukilimo 'Lietuvoje; Gulbių sala (1938-39 
ištraukos spausdintos Lietuvos Aide, atski 
ra knyga neišleistas, rankraštis žuvo karo 
metu) — XVI a. Lietuva, Žygimanto Au
gusto ir Barbaros Radvilaitės laikotarpis. 
Novelių ir apysakaičių rinkinys Palaimin 
tas juokas 1938. Dienovidžio sutemos 1949 
(Vokietijoje) — apysakos. F. Neveravi
čiaus veikalų stilius ryškiai linkęs į este
tinį realizmą. 1939 išsp. Lenkiški lietuviš
ki pasikalbėjimai.

F. Neveravičius ypač ryškus pasaulinio 
garso literatūros veikalų vertėjas. Imda
masis versti sunkiai kiton kalbon pertei
kiamus literatūrinius darbus, savo pasi
ruošimu ir pajėgumu surasti lietuvių kal
ba verčiamajam dalykui atitikmenis ir to 
verčiamojo (literatūrinio darbo dvasią ati
tinkantį lietuvišką stilių, vertimuose yra 
pasiekęs gerų rezultatų. Jo vertimai: S. 
Žeromslkio Nuodėmės istorija 1935, W. S. 
Reymonto Kaimiečiai 1937-38 (vertimas 
laimėjimo Varšuvos PEN klubo premiją 
1939.), W. S. Reymonto 1794 m. paskutiny
sis respublikos seimas 1938, Wallace Ben 
Huras, Kristaus laikų apysaka 1938, Jalu 
Kureko Gripas siaučia Napravoje 1938, 
L. Tolstojaus Ana Karanina 1943 (pirmie
ji 2 tt.), G. Orwellio Gyvulių ūkis 1952. 
Nuo 1935 ligi karo pradžios. F. Neveravi
čius bendradarbiavo Karo Archyve, Vaire, 
Jaunojoje Kartoje, Lietuvos Aide. N. Ro
muvoje, Židinyje ir kt. literatūros ir kul
tūros klausimais, pasirašydamas pavarde 
arba slapyvardžius: A. Vanagas, G. Pužas, 
Ž. Bajoras, B. Žemaitis ir kt. D. Britani
joje bendradarbiavo E. Lietuvyje.

palikimas
1939 pabaigoje persikėlė iš Kauno į 

Vilnių, iki 1940 VI 15 F. Neveravičius dir
bo Vilniaus radiofone programos vedėju, 
vėliau iki 1941 IV 1 techniškuoju progra
mos vedėju. 1941 nuo IV 1 iki VII 1 Vil
niaus lietuvių dramos teatro literatūros

Skyriaus vedėjas, o grįžęs į radiofoną iki 
VII 1 vėl techniškasis programos vedėjas. 
Vilniaus laikotarpiu parašė pjesę Priešai 
(1943), kurią Vilniaus miesto teatras pa
statė 1944, ir visą eilę radijo vaidinimų ir 
montažų.

Pasitraukęs į Vakarus, tuoj po karo 
Haffkruge ir vėliau Neustadte (Schleswig 
-Holstein) įsijungė į visuomeninį ir orga
nizacinį darbą, pirmininkavo apylinkės 
lietuvių bendruomenei ir ėjo ryšininko pa 
reigas tarp bendruomenės ir britų kari
nės valdžios. 1947 išvyko į D. Britaniją ir 
čia dirbo D. Britanijos lietuvių sąjungos 
vadovaujamuose organuose — centro val
dyboje ir taryboje.

F. Neveravičius buvo vienas iš Lietu
vių Rezistencinės Santarvės (įsteigta 
1950. IX. 8) steigėjų. LRS buvo politinė 
organizacija, kurios tikslas ir uždavinys 
buvo Lietuvos išlaisvinimas. Jos pagrin
dinė tezė — krašto primatas. Lietuvių Re
zistencinės Santarvės tautinės ir valsty
binės pasaulėžiūros bruožai buvo dėstomi 
„Santarvės“ žurnale, kurį redagavo F. Ne- 
veraivičius. Žurnalas ėjo nuo 1953 iki 1958 
m. F. Neveravičius buvo taip pat LRS va
dovybės narys.

Be Šios politinės veiktos, F. Neveravi
čius įdėjo daug sielos i Londono kultūri
nę veiklą, prisidėjo prie London liet, me
no sambūrio darbo. Pradedant 1948 m. 
jis ‘dalyvaudavo literatūros vakaruose, 
skaitydamas savo kūrinius ar paskaitas 
kultūrinėmis temomis. Režisavo mėgėjų 
teatro pastatymus Londone ir provincijo

je. F. Neveravičius pastatė A. Ruko ..Bu- 
bulį ir Dundulį“, L. Fuldos „Mokyklos 
draugus“, „Šiapus uždangos1. 1953 m. jis 
pastatė savo veikalą „Priėšai“. 1956 m. iš
vertė iš lenkų kalbos G. Zapolskos kome
dija „Ponios Dulsikienės morallę“, ir ją 
pastatė Londone.

F. Neveravičius buvo vienas iš Londono 
lietuvių „Vienybės“ klubo steigėjų dar 
anais ankstyvais laikais, kada srovinių 
ginčų netrūko kaip ir dabar. Klubas daug 
prisidėjo prie politinės tolerancijos puo
selėjimo ir D. Britanijos lietuvių vienybės 
palaikymo.

1949 m, Londone buvo įsteigtas Lietu
vių rašytojų draugijos skyrius. Jo pirmi
ninku buvo F. Neveravičius, kuris daly
vavo taip pat ir PEN klubo veikloje.

1948. IX. 13 d. Londone buvo įsteigta 
Rytų ir Vid. Europos tarptautinė žurna
listų sąjunga. Vienas iš steigėjų ‘buvo F. 
Neveravičius. 1955 m. jis dalyvavo tarp
tautiniame laisvųjų žurnalistų kongrese ir 
buvo išrinktas į vadovaujančius organus.

1957. VII. 11 d. Londone buvo įsteigta 
Lietuvių - Lenkų Adomo Mickevičiaus 
draugija bendradarbiavimui tarp lietuvių 
ir lenkų skatinti ir plėsti. Po metų toje 
draugijoje lietuviams atstovauti 
tarp kitų Ibuvo išrinktas 
ir F. Neveravičius. Draugija 1960 
m. buvo suruošus! bendrą su lenkais Žal
girio mūšio 550 m. sukakties minėjimą. 
1961 m. buvo paminėtas poetas Adomas 
Mickevičius. 1964 m. buvo paminėtas 
1863 m. sukilimas. Paskaitą skaitė F. Ne
veravičius.

Siekdamas supažindinti Londono lenkų 
inteligentiją su lietuvių kultūriniais lai
mėjimais F. Neveravičius skaitė lenkų 
susirinkimuose paskaitas. Jo išsamus 
straipsnis „Lietuvių kultūros ir kūrybos 
raidos apybraiža“ buvo atspausdintas len
kų akademikų almanache „Dzieje Ziem 
Wielikiego Księstwa Litewskiego“ (Lon
don, 1953). Tas F. Neveravičiaus darbas 
labai daug prisidėjo prie santykių su len
kų emigraciniais sluoksniais išsiaiškinimo.

Labai gaila, kad per paskutiniuosius 
savo gyvenimo metus F. Neveravičius, 
dėl darbo, o vėliau dėl sveikatos, negalė
jo aktyviau pasireikšti mūsų visuomeni
nėje veikloje. Bet vistiek jo kultūrinis pa
likimas yra toks didelis, kad retas kas 
gali jam prilygti. J.V.

ISTORIKŲ VEIKLA
Lietuvių istorijos draugija Čikagoje šie

met švenčia savo 25 metų veiklos sukaktį. 
Draugija yra išleidusi 8 istoriografijas ir 
20 knygų. D-jai vadovauja prof. >dr. Jakš
tas ir prof, dr, A. Račkauskas. Narių tar
pe yra įvairaus amžiaus istorikų. Tarp 
•jaunųjų yra 10 istorikų, turinčių daktaro 
laipsnį.

Kanados lietuvių istorinei medžiagai 
telkti yra sudarytas prie Kanados L.B. spe 
cialus komitetas, kuriam vadovauja inž. 
J. V. Danys, gyv. Ottawoje. Surinkta me
džiaga yra perduodama valstybiniam Ka
nados archyvui, kur yra saugoma visų tau
tybių dokumentacija.

Lietuvė motina
Dėl gyvastingos lietuvių tautos laisvės 

ir nepriklausomybės kovojo ne tik berne
liai sakalėliai, — jiems deramą kovos 
dirvą rengė močiutės sengalvėlės, tartum 
vaidilutės saugojusios šeimos židinį, kad 
laisvės troškimo liepsnos vis Stipriau 
žėrėtų.

Lietuvė motina, sukdama ratelį ar verp 
dama linų kuodelį, buvo įsmeigusi akis į 
sūnelį ar dukterį, mokydama skaityti ir 
taisyklingai tarti lietuviškus žodžius.

Ji dainavo vaikams liaudies dainas, se
kė nuostabias pasakas.

Su ašaromis akyse lydėjo rekrūtus, o 
laisvės priešaušryje-savanorius, pareng
tus kovai jos subrandinta tautine sąmone

Lietuvę motiną dailės kūriniuose į am
žino skulptoriai ir dailininkai, o jos dva
sią literatūros veikaluose — rašytojai ir 
poetai. Jau K. Donelaitis „Metų“ poemo
je kėlė taurios lietuvninkės vaidmenį bū
rų vargingoje buityje, žymiai šviesesnė
mis varsomis jas charakterizavo Vaižgan
tas, V. Mykolaitis Putinas, V. Krėvė. G. 
Petkevičaitė Bitė, Šatrijos Ragana.

„Tada mamatė, pametus savo darbą 
pasisodino mane ant kelių ir ėmė raminti. 
Sakė, kad aš juk jau mokinusis katekiz
mo ir turinti atsiminti jog tiktai žmogaus 
'kūnas temiršta, o siela yra nemari; kad, 
apleidus tą savo sumenkusį, paliegusį kū
ną, ji einanti žvaigždėtais keliais pas 
Dievą“ (Sename dvare).

Lietuvė motina davė vaikams gyvybę, 
o taipgi formavo jo dvasią, kėlė mokslo 
ilgesį, audė drobes, nuo ryto iki vakaro 
triūsė, kad besimoką vaikai turėtų kuo 
apsirengti, kad nealktų.

Ir šiandien lietuvė motina, nepaisyda
ma draudimų ir persekiojimų, diegia į 
•vaikų sielas tautino susipratimo, laisvės 
ilgesio krikščioniškos etikos daigus. Ji 
motina ar žmona, lanko savo šeimos na
rius kalėjimuose, Gulago kacetuose, li
goninėse.

Šviesios motinos atvaizdas tarybinės 
literatūros aptemdomas, netgi sunieki
namas. J. Avyžiaus „Chameleono spalvų“ 
moterys — tuščios koketės, savanaudės, 
praradusios etinę nuovoką. Myk. Sluckio 
„Saulė vakarop“ romano moterys — pra
radusios tautinį charakterį. Dr. Nariman
to žmona, artistė Danguolė, palikusi vyrą 
ir sūnų Rigą, jieško jaunesnių, o nu
sviesta į pašalį, kai nebeliko su kuo var
žytis, grįžta pas vyrą, „kiūto šitaip, užsi
metusi chalatėlį ar vienmarškinė, ant ne- 
paklotos lovos, Narimantui atrodo, kad 
neatpažįsta žmonos. Nei skambaus, tru
putį žvangančio, j įsivaizduojamus žiūro
vus apeliuojančio jos balso, nei jos akių... 
Jau trys savaitės... kaip ji nedažo plaukų 
ir nesimaudo. Šnerves pakutena rūgštus 
kvapas“...

Nuo tėvų neatsilieka sūnus Rigas. Jis 
žiūri į savo tariamos meilės auką Vladą 
ir svaičioja: „Kas sugundė dėtis su tokia? 
Jos taurumas — išmistas, apgaudinėjau 
savo aistrą teisindamas... Vlada turės 
išnykti kaip lietaus klanas, po kurį vai

kystėje braidyta, įsivaizduojant jūrą.. 
Žingsniuoja ramia šventos karvės eisena, 
•nedega jai po kojom šaligatvis, o juk kaž
kas tuoj įvyks, jau dabar, šią minutę vyk
sta“...

Ir įvyko. Seno komunisto dr. Nariman
to ir artistės Danguolės sūnus Rigas, pa- 
siklydęs socialistinio realizmo baloje, 
vairuodamas „Moskvičių“ be stabdžių, 
nusižudo, išstūmęs nėščią Vladą į griovį. 
Namuose lieka dvasinės tuštumos klaikus 
vaizdas: „Butelių riogsojo kaip sandėlyje, 
Danguolė nevalgė, tik gėrė springdama“..

Gal dėl to mąsli poetė Aldona Puišytė 
mįslingai svarsto vienišo vaiko modernios 
motinos sfinksą:

Kas jinai? Gal ta, kuri lyg deivė 
šypsos vyrui, einančiam greta?
Gal ana, girtuoklės veidu?... Dieve, 
nesakau aš, kad jinai kalta...

Lietuvė motina. Socialistinio realizmo 
nyki tikrovė, kurioje auga, bręsta ir ku- 
ria šeimas šių laikų motina, nerasdama 
taurių pavyzdžių jai brukamose tarybi
nėse knygose.

Tačiau lietuvė motina, iškentėjusi ilgą 
vergiją ir prisidėjusi prie laisvės kovos, 
tebegyva ir, nors demoralizuojama, iš- 
augina kovingą kartą, grūdinamą per
sekiojimų, kalėjimų ir trupančių svetimų 
idėjų.

Jai šiandien visi pagarbiai nulenkiame 
galvas.

J. Kuzmickis

Su lietuviai* 
pasaulyje

PLJS LITERATŪROS KONKURSAS
PUS Valdyba skelbia literatūros kon- 

kursą jaunimui. Tema: literatūra vai
kams. Galima pateikti 3 kategorijų me
džiagą: 1. originalią beletristiką (prozą, 
poeziją), 2. pasakos vertimą į lietuvių 
kalbą: 3. pieštinį (karikatūrinį) apsaky
mą.

(Planuojama skirti po dvi premijas (200 
JAV dol. ir 100 dol.) kiekvienai kategori
jai trijose amžiaus grupėse: nuo 16 iki 21 
m. amžiaus, 22-27 m. ir 28-35 m. Iš viso 
PLJS Valdyba skiria 2.700 JAV dol. pre
mijoms. Atsiųstą medžiagą vertins šiam 
konkursui sudaroma vertinimo komisija.

Medžiagą siųsti iki 1981 spalio 1 PLIS 
Valdybai. Kūriniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu ir reikia pažymėti autoriaus 
amžių, vardą, pavardę ir adresą įdėti į 
atskirą, užlipintą voką ii- atsiųsti kartu 
su konkursine medžiaga. Pateikiantys pa
sakos vertimą taip pat prašomi atsiųsti kfi 
rinį originalo kalba.

LEIDINIAI JAUNIMUI
Pasaulio Lietuvių Jaunimo S-gos val

dyba leidžia okupuotos Lietuvos pogrin
džio leidinius „Alma Mater“ ir „Pasto
gė“, abu skiriami jaunesniems skaityto
jams.

.....ir sugrįžta vėjas44
VL. BUKOVSKIS

Bet štai praslinko beveik dveji metai, o mes 
vis tebegyvenome. Kiekvienu atveju ne blogiau, o 
tai jau savaime buvo šventvagystė. Gyvenimas ne
sustojo. Suaugusieji toliau eidavo į darbą, o mes — 
į mokyklą. Išeidavo laikraščiai, dirbo radijas, ir 
kieme viskas vyko po senovei — tie patys ginčai 
bei peštynės. Staliną prisimindavo kaskart rečiau, 
ir aš negalėjau atsistebėti: juk mirė dievas, be kurio 
nieko negali būti...

Tuo pat pietų, tarytum sunkūs debesys ėmė 
slinkti nenumaldomi gandai apie sušaudymus ir 
kankinimus, apie milijonus žuvusių lageriuose. 
Išlaisvino gydytojus-kenkėjus, sušaudė Beriją kaip 
liaudies priešą, o gandai vis tebeplito lyg nebylus 
murmėjimas.
„Pats didžiausias liaudies priešas-Stalinas!“

Stebėtinai greitai žmonės tuo patikėjo; tie 
patys, kurie prieš dvejus metus spaudėsi, duso per 
jo laidotuves, kurie buvo pasiryžę mirti už jį. Regis, 
jog jie visuomet tatai žinojo, tik nenorėjo apie tai 
kalbėti. Pagaliau apie tai buvo paskelbta suvažiavi
me, ir visi laikraščiai bei radijas, knygos ir žurnalai, 
kinofilmai ir vadovėliai, kuriuose be atvangos buvo 
rašoma, kad jis genijus, griebėsi smerkti jo „klai
das“ bei „nukrypimus“. Visi, kurie metų metais 
profesionaliai užsiiminėjo jo liaupsinimu dabar 
tvirtino, jog nieko anksčiau nežinojo: arba nežino
jo, arba bijojo pasakyti.

Netikėjau tais, kurie nežinojo, —pernelyg leng
vai jie priėmė naują žinojimą. Ir kaip gi galima ne
pastebėti milijonų žmonių žuvimo, kaimynų ar 
draugų žuvimo?

Netikėjau ir tais, kurie bijojo. Pernelyg aukš
tas pareigas jie gavo už savo baimę. Iš baimės gali
ma nutylėti, pabėgti ar pasislėpti, pagaliau pritarti 
tam, kurio bijai, bet kas gi vertė kurti odes bei 
choralus, brautis j generolus ar CK narius? Iš bai
mės negaunamos Stalino premijos ir nepasistato- 
mos vilos. Pasakojama, kad per suvažiavimą kaž
kas pasiuntė Chruščiovui raštelį: O kur jūs tuo me
tu buvote?“ Chruščiovas neva perskaitęs raštelį. 

(paklausė: „Kas tą parašė? Atsistokite!“ Nė vienas, 
žinoma, neatsistojo. „Tai štai, — tarė Chruščiovas, 
—- aš buvau kaip tik ten, kur dabar jūs esate.“ 
Daugeliui toks atsakymas patiko, daugelį įtikino, 
o aš niekinau abu: ir Chruščiovą, ir raštelio auto
rių. Abu žinojo teisybę ir abiem pritrūko drąsos 
apie tai atvirai pasakyti. Tačiau abiejų galėjo ir 
nebūti ten, kur reikėjo drąsos, niekas jų nevertė 
sėdėti šioje salėje, arti valdžios.

Kaip galėjo atsitikti, kad žmonės iki šiandien 
bijo atsistoti? Kaip galėjo vienas žmogus, na, tegul 
dešimt, užgrobti valdžią ir visus laikyti baimėje bei 
nežinojime? Kada gi visa tai prasidėjo? Chruščio
vui atrodė, jog jis višką išaiškino, atsakė į visus 
klausimus. Girdi, išsiaiškinome, paleidome nekal
tuosius, paminėjome mirusius ir galime gyventi 
toliau. Mums, o ypač mano kartai, nepažinusiems 
pokarinio gyvenimo, nespėjusiems persiimti komu 
nistine dogma, viso šio gyvenimo pagrindai pasi
darė abejotini.

Mums jau buvo spėję įdiegti, kad komuniz
mas — pažangiausias mokymas, o Stalinas šitų 
idėjų įsikūnijimas. Ir staiga Stalinas pasirodo esąs 
žudikas, tironas, baisus išgama, ne ką geresnis už 
Hitlerį. Kas pagaliau tos priešakinės idėjos, jei jos 
pagimdė Staliną? Kas gi tada partija, jei ji, iškėlusi 
Stalin;), nepajėgė jo sulaikyti? Bijojo ar nežinojo— 
argi tai ne vistiek? Juk netgi dabar, kai viskas atsi
dengė jie bijo atsistoti. Pirmoji akivaizdžiausia iš
vada piršosi savaime: vienpartinė sistema neišven
giamai gimdys Stalinus ir nesugebėdama jais nusi
kratyti, visuomet žlugdys mėginimus kurti opozici
ją, alternatyvą.

Tuo laiku daug buvo kalbama apie demokra
tiją partijos viduje, bet mums tatai skambėjo neįti
kinančiai. O kodėl demokratija turi būti vien tik 
partijos viduje? Likusieji — ką, ne žmonės? Juk 
mes partijos neišrenkam, — jie patys save renka. 
Išeina, kad tie patys žmonės kurie ir pagimdė, ir 
palaikė Staliną, vėl imasi nustatinėti aukščiausią 
teisingumą pagal savo vidaus demokratiją. Jie vėl 

kalbės liaudies vardu, kuri jų neišrinko. Tie patys 
niekšai, kurie mums tridešimt metų melavo apie 
Staliną, meluos ir toliau apie partinę demokratiją.

Kas gi ja patikės? Juk niekas iš esmės nepasi
keitė — jei dabar laikinai nežudo milijonų žmonių, 
tai kur garantija, kad to nebus rytoj? Ta pati sis
tema, ir žmonės tie patys. Netgi nei vieno nenubau
dė nei vieno neteisė.

O kurį teisti? Visi kalti — ir tie, kurie betar
piškai žudė, ir tie, kurie įsakinėjo, ir tie, kurie pri
tarė, ir netgi tie, kurie tylėjo. Kiekvienas šioje ne
natūralioje valstybėje vaidino jam skirtą vaidme
nį, už kurį buvo mokama, — didžiulis kruvinas 
spektaklis, štai kad ir mano tėvai — kuklūs, tylūs, 
sąžiningi žmonės. Tačiau jie žurnalistai, jie kuria tą 
propagandą, kuri taip niekšiškai mane apgavo, ku
ri buvo pašaukta teisinti žudynes ar jas nutylėti. 
Viena didelė tėvo apybraiža patiko Stalinui, ir jo 
asmenišku potvarkiu tėvas buvo priimtas į Rašytojų 
Sąjungą — jis tapo rašytoju. Tatai įvyko visiškai 
neseniai, tarytum vakar. Visi džiaugėsi ir sveikino 
jį. Apybraižą transliavo par radiją, atspausdino 
„Pravdoje“, išleido atskira knyga. Būta čia ko 
džiaugtis? Jis atliko savo pagalbinį vaidmenį, o 
vyriausias budelis jį apdovanojo. Koks mano reika
las, kuo jie pateisino savo bendrininkavimą. Gal 
netgi tuo, kad turėjo mane išmaitinti.

O aš, argi buvau geresnis? Negana to, kad 
valgiau jų duoną — aš dargi buvau pionierius, daly
vavau šios baisios mašinos darbe, kuri gamino arba 
lavonus, arba budelius. Argi man nuo to lengviau, 
kad tada to nesupratau? Negi žmogui dėl to leng
viau, jei jis sužinos kad atsitiktinai, to nenorėda
mas tapo žudynių bendrininku? Prisiminiau Josifą, 
kurio neužstojau, ir Uljanovą, kurį kamavau dėl 
jo bendrapavardžio. Taip ir eičiau tikriausiai nuo 
pakopos ant pakopos, iš pionierių į komjaunuo
lius, po to į partiją, kaip iŠ klasės į klasę. Už kokių 
keturiasdešimties metų tikriausiai draugiškai pamo
čiau ranka nuo tribūnos liaudies masėms ar pasi- 
rašinėčiau areštų orderius. O senatvėje vaikai tar
tų man: „Kur tu buvai? Kodėl tylėjai? Kaip visa 
tai galėjai leisti?“

Ir jie užspringo mano duonos kąsniu.
/.v rusų kalbos vertė Violeta Rakauskaitė.

M. DOBUŽINSKIO ATSIMINIMAI
Pasaulinio masto teatro dailininkas M, 

Dobužinskis, dirbęs prieš karą ir Kaune, 
mirdamas (paliko atsiminimų. Prieš kurį 
laiką buvo atspausdintas I tomas. Dabar 
jo sūnus, gyvenąs Paryžiuje, ruošia spau. 
dai H tomą.

PAGERBĖ VYTAUTĄ MARIJOŠIŲ
Hartfordo universitetas, JAV, norėda

mas pagerbti savo ilgametį profesorių 
Vytautą Marijošių, įsteigė jo vardu nuo
latinę stipendiją. Stipendijai gauti bus 
skelbiami konkursiniai egzaminai, kuriuos 
geriausiai išlaikęs studentas gaus „Mari- 
jošius Fellowship stipendiją, dirigavimui 
ir muzikos teorijai studijuoti. Stipendija 
bus pirmą kartą skiriama 1981 m. rude
nį ir po to — kiekvienais metais.

Prof. Vyt. Marijošius prieš karą buvo 
Lietuvos valstybinės operos dirigentas ir 
Kauno konservatorijos dėstytojas.

Atsiusta paminėti
Mitteilungen aus baltischem Leben Nr.

1-2, 1981 m. balandis. Leidžia Baltische 
Gesellschaft in Deutschland, Muenchen.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 8

a) Kas išžudė ketvirtį pasaulio žmoni
jos?

•b) Ką Adomas nematęs, neturėjęs, bet 
palikęs po du savo vaikams?

o) Kodėl Nojus sužvejojo tik kelias žu
vis, kai plaukė savo arka?

Atsakymas sek. nr.

Atsakymas Nr. 7
Lydys (lydį), Ešerys (upėtakį). Upėta

kis (lyną.), Lynas (ešerįį).

Bulgarijoje, įvedus 15 dienų arešto baus 
•mę už (politinių anekdotų skleidimą, Piet- 
ka klausia Igorio:

— sakyk, ar tu liktum Bulgarijoj, jeigu 
staiga leistų laisvai išvažiuoti į užsienį.

— Kvailas klausimas, Ką aš čia, pasili
kęs vienas, daryčiau?
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Vokietijos LB Tarybos suvažiavimas
1980 m. lapkričio 22 d. išrinktos Vokie

tijos LB Tarybos pirmoji sesija vyko 1981 
m. kovo 14 Romuvoje. Iš 15 Tarybos narių 
dalyvavo 13. Neatvyko dr. G. Bauras iš 
Bielefeldo ir kun. V. Šarka iš Hamburgo,

Suvažiavimą atidarė Tarybos prezidiu
mo vicepirmininkas tėvas Alf. Bernatonis, 
sveikindamas naująją Tarybą, ypač nau
juosius narius. Minutės susikaupimu prisi 
mintas pernai miręs Tarybos prezidiumo 
pirmininkas dr. Jonas Grinius.

Pirmininkavimą perėmęs seniausias na
rys J. Lukošius pasidžiaugė, kad į Tary
bą kandidatavo 25 asmenys. 15 buvo iš
rinkti, o 10 liko kandidatais. Sveikino ir 
kandidatus, pagindamas jų ryžtą sutikti 
dirbti mūsų Bendruomenės labui.

Išrinktas naujasis Tarybos prezidiumas 
— pirmininlkas tėv. Alfonsas Bernatonis, 
vicepirmininkas Justinas Lukošius ir sek
retorė Živilė Viilčinskaitė — vadovavo to
limesniems posėdžiams.

Priimta darbotvarkė; perskaitytas ir be 
pataisų patvirtintas praėjusio suvažiavi
mo protokolas. Balsams skaičiuoti pa
kviesti M. Šmitienė ir Kęst. Ivinskas.

Vokietijos LB Valdybos pirmininkas 
Andrius Šmitas apžvelgė praėjusių kaden- 
cinių metų veiklą. Mūsų Bendruomenės 
narių skaičius pastovus — apie 1.000. Per 
metus maždaug tiek įstoja naujų, kiek 
numiršta.

Per praėjusius metus dirbo tekios su
dėties VILB Valdyba: pirmininkas A. Šmi
tas,' vicepirmininkė Eug. Lucienė, sekre
torius inž. J. Sabas, iždininkas A. Lipšys 
ir narys kultūros reikalams V. Bartuse
vičius. Užmegzti ryšiai su Amnesty Inter
national Bergstrasse's skyriumi. 1980. V. 
22 Weinheime jis suruošė viešą paskaitą 
apie kalinimo sąlygas sovietų kalėjimuo
se ir koncentracijos lageriuose, kurią Skai
tė Kęst. Jckubynas.

Kartu su latviais ir estais Huettenfelde 
surengtas Pabaltijo okupacijos 40-ųjų 
metinių minėjimas, pasisekusi vaikų va
saros stovykla, Europos kraštų LB ir lie
tuvių jaunimo vadovybių su PLB Valdy
bos pirmininku V. Kamantų suvažiavimas 
Innsbrucke, kur svarstyti „Europos lietu
vio“ bei Vasario 16 gimnazijos reikalai; 
pasisakyta dėl Lietuvių bendruomenės 
ginčo su VLIKu. Vokietijos LB vadovybė 
paprašyta ištirti galimybę suruošti Eu
ropos lietuvių dienas 1982, o taip pat jau
nimo stovyklą. Aktyviai prisidėta prie 
Nr. 5-6 psl. 1-6), Aktyviai prisidėta prie 
Pabaltiečių dienų suruošimo Annaberge. 
Romuvoje surengta Sodo šventė, kuria pa 
gerbtas visuomenės veikėjas Jonas Glem- 
ža, Vokietijos LB darbuotojų suvažiavi
mas, centrinis Vasario 16 minėjimas kar
tu su gimnazijos 30 metų sukaktimi, įsteig 
tas Lietuvių kultūros institutas.

Vokietijos LB ir Vasario 16 gimnazi
jos vardu įteiktas prašymas Baden-Wurt- 
temlbergo ir Federacinei vyriansybėms, 
prašant paramos pilies remontui. Bonna 
sutinka projektą remti, jei jam lėšų skirs 
Stuttgantas. Nors prašymą parėmė įta
kingi politikai, bet Stuttgantas atsisakė 
skinti lėšas. Trukdo vedamos derybos dėl 
Hesseno ir Baden-Wurttembergo sienų 
pakeitimo ir Romuvos įjungimo ii Hesseną. 
Laukiama, kad vyriausi abiejų kraštų or
ganai dar šiemet padarys galutinius spren 
dimus dėl sienų.

Lituanistinė mokykla veikia tik Mun- 
chene. Ten pat yra (tautinių šokių gru
pė, o antra — Vasario 16 gimnazijoje. 
Vokietijos LB Valdybos įgaliotinių prie 
kraštų vyriausybių veikla priklauso nuo 
įsjpylinkių veiklos. Daugiausia iniciatyl 
vos rodo Jer. Gulbinas, įgaliotinis Nor- 
d rhein-W es tfa 1 i j a i.

šalia Bendruomenės dar neblogai vei
kia lietuvių moterų klubai. Nereti svečiai 
lietuviai yna ir kun. J. Urdžės adminis
truojamuose Pabaltiečių krikščionių stu
dentų namuose Annaberge.

Kadangi A. Šmitas buvo it IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos komite
to pirmininkas, tai pranešė, kad šiomis 
dienomis baigta jo galutinė apyskaita. 
Iš viso Kongresas Vokietijoje turėjo 
297.091,65 DM pajamų iš renginių, Vokie
tijos lietuvių aukų ir 10.000, —DM vokie
čių valdžios paramos. Išlaidų padaryta 
243.483, 76 DM. Pelno liko 53.607,89 DM. 
Iš tos sumos 27.773,25 DM gauna Pasau
lio LB Valdyba bei Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga ir 25. 834, 64 DM lieka Vo
kietijos lietuvių jaunimo sąjungos reika
lams. Visa atsakomybė bus pateikta Vo
kietijos LB Kontrolės komisijai patikrin
ti.

V. Bartusevičius smulkiau apibūdino 
Vokietijos darbuotojų suvažiavimą ir 
Lietuvių kultūros instituto įsteigimą.

Iždininkas Arminas Lipšys apžvelgė 
Vokietijos LB Valdybos finansus 1980. Ka 
dangi visiems suvažiavimo dalyviams bu
vo įteikta 1980 gruodžio 31 balansas. 1980 
pajamų-išlaidų apyskaita ir 1981 bei 
1982 sąmatos, tai apie finansus ir nebu
vo. daug ko kalbėti.

Kontrolierius Rič. Tendzegolskis per
skaitė jo ir kontrolieriaus Ant. Veršelio, 
senj., š.m. sausio 22 atlikto Vokietijos LB 
Valdybos kasos ir ūkio atskaitomybės 
tikrinimo protokolą. Rasta, kad atskaito
mybė vedama tvarkingai. Abu kontrolie
riai pasiūlė Tarybai VLB Valdybos 1980 
apyskaitą ir balansą tvirtinti ir atleisti 
Valdybą nuo atsakomybės.

Garbės teismo pirmininkas J. Luko
šius painformavo, kad Teismas 1980 bylų 
neturėjo.

Diskusijose dėl pranešimų, suvažiavi
mo dalyviai prašė papildomų informaci
jų, reiškė nuomones ir darė siūlymus dėl 
Bendruomenės darbuotojų suvažiavimo 
ir jų reikšmės sustiprinimo, dėl santykių 
su apylinkėmis pagyvinimo ir apsnūdu
sių apylinkių pažadinimo, dėl Lietuvių 
kultūros instituto, dėl pilies remonto. 
Naujoji (išrinksima) Valdyba paprašyta 
budriai sekti derybas tarp Baden-Wurt
tembergo ir Hesseno dėl tų kraštų sienos 
pakeitimo ir žiūrėti, kad nebūtų padaryti 
Vokietijos lietuvių bendruomenei nenau
dingi sprendimai.

Svarstant gimnazijos reikalus išryškė
jo, kad šiemetinėje milijoninėje sąmatoje 
lietuvių dalis siekia per 150.000, —DM be 
tėvų įmokų už vaikų išlaikymą. Pagyvė
jusi rėmėjų būrelių veikla, pažadėta di
desnė BALFo bei Lietuvių fondų parama 
ir Pasaulio lietuvių bendruomenės vado
vų talka leidžia tikėtis, kad ta suma bus 
gauta.

Vokietijos LB Valdybos pajamų išlaidų 
apyskaita už 1980 metus patvirtinta 
50.335,96 DM. Priimta 1981 sąmata 61.100, 
—DM ir 1982 sąmata - 68.070,—DM su
mos.

Vokietijos LB Tarybos kandidatas K. 
Baronas raštu pasiūlė 40 metų sukakties 
sukilimo prieš sovietinę okupaciją minė
jimą Huttenfelde ruošti kartu su vietos 
vokiečiais birželio 17 (Tag der deutseren 
Einheiit), 1982 suruošti Anglijoje Europos 
lietuvių dienas, pasirūpinti Augsburge 
esančio lietuviško kryžiaus remontu bei 
priežiūra. Taryba nutarė 40 metų sukili
mo sukakties minėjimo klausimą pavesti 
Valdybai spręsti. Jei Anglijos lietuviai 
1982 suruoštų Europos lietuvių dienas, 
jose dalyvauti. Europos lietuviu dienų 
Vokietijoje 1982 neruošti. Mečys Landas 
prašomas susitarti su kun. A. Bunga ir 
kun. A. Rubiku dėl lietuviško kryžiaus 
Augsburge priežiūros.

Prieita išvada, kad vaikų vasaros sto
vyklos įvairiopai naudinga. .Pageidauja
ma, jog ir šiemet stovykla būtų surengta. 
Taip pat ir Bendruomenės darbuotojų su
važiavimas, ir centrinis Vasario 16 minė
jimas 1982.

Pastebėta, kad stojimo į Bendruomenę 
pareiškimai per ilgi ir per painūs. Valdy
ba prašoma pagaminti naujas stojimo į 
Bendruomenę anketas ir statutus ir juos 
išsiuntinėti apylinkėms.

Praėjusiais metais Lietuvoje pradėtas 
žiaurus kovotojų už žmogaus teises perse
kiojimas. Taryba ragina paremti juos ir 
jų šeimas materaliai ir moraliai (sveiki
nimais ir pan.).

Pastebėta, kad vokiečių mokyklos ir vi
suomenė neinformuojamos arba desinfor- 
muojamos apie Lietuvą. Taryba kreipia 
Lietuvių kultūros instituto dėmesį į šį 
faktą.

Neseniai iš JAV-bių sugrįžo inž. J. Sa
bas parvežė Pasaulio LB Valdybos pirmi
ninko V. Kamanto sveikinimą Tarybos su
važiavimui.

Išrinkta nauja Vokietijos LB Valdyba, 
kuri itaip pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas inž. J. K. Valiūnas, vicepirminin
kas vyr. mokyt. Vingis Damijonaitis, sek- 
kretorė stud. Živilė Viilčinskaitė, iždinin
kas Ričardas Tendzegolskis ir narys Ar
minas Lipšys.

Kontrolės komisija: inž. Juozas Sabas, 
Antanas Veršelis, senj., ir Eugenija Lu
cienė.

Garbės teismas: pirmininkas Justinas 
Lukošius, pavaduotojas vyr. mokyt. Vin
cas Bartusevičius ir nariai V. Bartusevi
čius ir Marytė Šmitienė - Damibriūnaitė. 
Kandidatas — Mečys Landas.

Priimta rezoliucija: „Vokietijos LB Ta
ryba sveikina iniciatyvą Bendruomenės 
ribose steigti Lietuvių kultūros institutą, 
pažada visokeriopą paramą ir skatina Vo
kietijos LB Valdybą, apylinkių vadovybes 
bei visus Bendruomenės narius Lietuvių 
kultūros institutą pagal išgales remti.

Tarybos prezidiumo pirmininlkas tėv. 
Alf. Bernatonis pasveikino naująją VLB 
Valdybą, linkėdamas jai sėkmės, o senajai 
padėkojo už atliktus darbus.

Sugiedojus Lietuvos himną, suvažiavi
mas baigtas.

KETINA GRĄŽINTI PABĖGĖLE
Australijos valdžia svarsto klausimą, ar 

rusų pabėgėlė Liliana Gasinskaja turėtų 
būti grąžinta į Sov. Sąjungą. Ji pagarsė
jo prieš du metu, kada dėvėdama vien 
tik raudonais bikini ji pabėgo iš sovietų 
laivo Leonid Sobinov, iššokdama Austra
lijos uoste per laivo liuką.

1979 m. sausio Australijos valdžios įstai 
gos suteikė Lilianai Gasinskajai paibėdė- 
lės statusą, bet ji pasilaikė Sov. Sąjungos 
pilietybę ir pasą. Pastaruoju laiku su tuo 
pasu ji buvo nuvykusi į Sov. Sąjungą 
atostogų pas savo tėvus.

Australijos parlamento atstovas Falko- 
ner pareiškė, kad imigracijos įstaigos tu
rėtų atimti iš jos pabėgėlės statusą ir 
grąžinti ją į Sov. Sąjungą, nes pagal JTO 
konvenciją pabėgėliai yra tokie asmenys, 
kurie nenori ar negali grįžti į savo tėvy
nę dėl persekiojimo pavojaus.

Mūsų neramiajame pasaulyje Viduri
nieji Rytai ir Pietinė Afrika turi patį kri
tiškiausią jį vaidmenį, nes Šiose srityse 
sutelkti svarbiausieji moderniajai pra
monei reikalingiausi dalykai: nafta ir mi
neralai. Kaip Saudi Arabija turtingiausia 
naftos šaltiniais vieta, taip P. Afrika, 
ypač Pietų Afrikos respublika, mineralais. 
Visas šis rajonas tęsiasi nuo Shabos pro
vincijos Zaire į pietus, P. Afrikos Trans- 
valį, ypač gausų aukso iškasimais. Neper
dėsim, jeigu šią sritį pavadinsim „Mine
ralų Persų įlanka“, o Pietų Afrikos res
publiką — „Saudi Arabija“. Pavyzdžiui, 
paėmė keturis strateginius mineralus: 
chromitą, manganą, .vanadijų ir platiną, 
tai Sov. Sąjunga liktų pirmaujanti tiekė
ja, jeigu P. Afrika dėl kokių vidinių ne
ramumų ar ekonominių sankcijų būtų iš
stumta iš rinkos. P. Afrikos respublikoj 
ir Sov. Sąjungoj yra sukaupti beveik visi 
šių svarbiausiųjų pasaulyje mineralų re 
zervai, iš kurių gauname tuos reikalin
guosius moderniajai pramonei metalus.

Savaime aišku, kodėl komunistų „išleis
tųjų“ tautų žiedas pamažu vis supa Pietų 
Afriką, ir tai sukelia rūpesčius ateičiai. 
Išvysčius didesnius neramumus arba net 
pilietinį karą pačioj P. Afrikoos respubli
koj, Vakarams grėstų ekonominė katast
rofa. Šio rajono mineralai yra būtini 
sprausminių motorų gamybai, automobi
liams, naftos perdirbimo įmonėms, atomi
nėms stotims, elektros magnetams, įvai
riems gręžimo įrankiams ir kitiems da
lykams, be kurių modernioji pramonė ne
gali išsiversti.

Taigi Maskvos užsienio politikos tiks
las yra atkirsti nuo Vakarų šią taip svar- 
■bieą sritį. Komunistų strategija paprasta: 
užimti pagrindinius kraštus išilgai Afri
kos pakrančių ir perimti uostų kontrolę, 
padalyti kontinentą į dvi sferų dalis, Rytų 
ir Vakarų, ir pagaliau pastatyti marksisti
nį režimą pačioj P. Afrikos respublikoj. 
Tuo būdu Gerosios Vilties iškyšulio ir ki
ti uostai liktų jų žinioj.

Kaip Šiaurės Atlantas ir Ramusis van
denynai turėjo didžiausią vaidmenį praė
jusiuose karuose, taip dabar Vid. Rytų 
nafta iškėlė Pietų Atlantą ir Indijos van
denynus. Laike paskutiniųjų kelių deka
dų, dėl milžiniškų tankerių ir greitų pre
kybos laivų, jūrų trafikas pro iškyšulį ne
mažesnis už Suezo kanalą. 90% Nato vals
tybių naftos ir 70% strateginių medžiagų 
vežama pro Iškyšulio (Cape) miestą. 
Daugiau kaip 20% naftos Amerikai eina, 
tuo keliu. 55 laivai, daugiausia tankeriai, 
praplaukia per dieną. Maždaug apie 1000 
laivų per mėnesį lankosi P. Afrikos res
publikos uostose, kur jie aprūpinami ku
ru, maistu ir remonto galimybėmis. Jeigu 
šių uostų kontrolė pereitų komunistų ži
nion, Vakarų interesai, ne vien tik dėl 
naftos, bet ir dėl kitų strateginių minera

Džilo prisiminimai
Neseniai išėjo dar viena Milovano Dži

lo “Pasakojimas iš vidaus“ prisiminimų 
knyga, kurioje jis iškelia viešumon daug 
įdomių faktų apie praėjusiais metais mi
rusį Jugoslavijos diktatorių maršalą Ti
to.

Džilas buvo Tito draugas, komunistinio 
judėjimo bendradarbis, sunkių partizanų 
kovų dalyvis. Vokiečiams pralaimėjus, Ti
to užima Belgrado sostą, šilta vieta tenka 
ir Džilui. Tačiau šis, nepaprastos drąsos 
ir nepalaužiamo idealizmo vyras, nusivi
lia esamąja tvarka. Galutinis lūžis įvyks- 
ta 1954 metais. Džilas uždaromas kalėji
mam Išėjęs į laisvę, paskelbia „Pasikal
bėjimai su Stalinu“ prisiminimus, kuriuo
se atskleidžia naujų paslapčių, kurios nė
ra malonios Titui. Džilas vėl sėda už gro
tų.

Nors du kartu kalėjęs, Džilas savo pa
skutiniuose prisiminimuose neturi Titui 
pagiežos. „Aš mėgau ir gerbiau Titą“, ra
šo Džilas. „Mūsų politiniam ginče nebuvo 
asmeniškumų. Konfliktas iškilo dėl neap
rėžtos valdžios siekimo ir laisvės troški
mo“.

Tito buvo absoliutus valdovas, tačiau 
savo asmenišką politinę jėgą siejo su tau
tos interesais. Dažnai padarydavo neap
galvotų ir skubių sprendimų, kurie, jo 
laimei, gerai baigdavosi. Turėjo tą valią 
ir norą kitus valdyti, kitiems nepasiduoti. 
Tai privedė prie susikirtimo su Stalinu.

Tito mėgo prabangą, rinko brangius 
meno kūrinius turėjo puikius rūmus ir 
kelias vilas. Savo asmeniškam naudojimui 
pasiėmė Brioni salą, kuri kadaise pri
klausė Austrijos imperatoriaus sūnui 
Franc - Ferdinandui. Gražūs drabužiai, 
puikios uniformos, ordinai ir medaliai bu
vo kita Tito silpnybė. Labai dažnai reng
davo medžiokles, į kurias kviesdavo daug 
svečių. Tai pats mėgiamiausia jo užsiėmi
mas. Džilas aprašo vieną tų medžioklių, 
kuri vyko Rumunijoj: Bukarešto studen
tai atliko varovų darbą, o iškilmingiausia 
puota vyko vienoj karališkoj pily.

Savo gyvenime turėjo dvi žmonas ir 
dvi sugyventines. Mėgo gražias moteris.

Įdomiausia, kad Jugoslavijos proleta
riato vėliavos nešėjas gėdijosi savo kilmės. 
Prieškariniais laikais aukščiau mašinų 
mechaniko jis neiškilo. Tačiau pasirašy
davo inžinierium. Slėpdavo nuo žmonių

P. AFRIKOS MINERALAI

mašinos sužalotą pirštą, kuris priminė jo 
praeitį.

Tito nebuvo žiaurus. Nepasirašinėjo mir 
ties sprendimų. Komunistinėj Jugoslavi
joj nebuvo daug egzekucijų. Po 1948 m. 
draugystės su Sov. Sąjunga nutraukimo, 
apie 15.000 jugoslavų stalinistų ir Tito 
priešų atsidūrė Goli Ostrok salos koncent 
racijos stovyklose. Sužinojęs apie ten 
vykstančius žiaurumus, Tito įsakė sušvel
ninti tų stovyklų kietąjį režimą.

Yra daug anekdotų apie Tito būdo bruo 
žus ir jo gyvenimą. Svarbiausia, kaip tei
gia Džilas, jis buvo tolerantiškas. Mėgda
vo pasijuokti pats iš savęs. Galutinėje 
Džilo išvadoje — Tito turėjo savo genijų.

Knygoje dar rašoma apie mažiau žino
mą Tito praeitį, kai jis iš pradžių tarnavo 
Austro-'Vengrijos armijoj Serbijos fronte 
ir kovojo prieš jugoslavų nacionalistus 
Taip pat Džilas paneigia visus gandus 
apie Tito rusiškąją kilmę ir išryškina jo 
tikrąją tautybę —■ kroatų. Apie kroatus 
apskritai, įdomus yra toks Džilo apibūdi
nimas: „Jugoslavų jūroje kroatų pasaulis 
sudaro savo atskirą salą.“

Džilo sūnus Aleksa, kuris gyvena Lon
done ir rašo emigrantinėj ir anglų spau
doj, tvirtina, kad, po Tito mirties, disiden
tų persekiojimas sustiprėjęs ir laisvas žo
dis labiau suvaržytas.

PATARIMAI
Girdėjau, kad yra gaminamos indivi

dualiam naudojimui šienui supjauti akse
linės mašinos. Jeigu tai tiesa, tai kur jų 
galima įsigyti?

S. Navickas 
Telšių rajonas

Vartotojų kooperatyvų sąjunga kasmet 
užperka Baltarusijos TSR apie 200 me
chaninių kapoklių šiaudams ir šienui 
smulkinti. Dėl tokios kapoklės įsigijimo 
patariame kreiptis į artimiausią vartoto
jų kooperacijos specializuotą ūkinių pre
kių parduotuvę.

Kur galėčiau įsigyti 30 litrų talpos stik
liniam buteliui pintą tarą?

T. Puronas
Pakruojo rajonas

lų, atsidurtų pavojuje.
Kiek priklausomos JAV nuo šių mine

ralų šaltinių ir kaip svarbios tos medžia
gos? Atsakymas į šiuos klausimus baugi
na ne vieną.

Amerika iš viso neturi 'kaikurių labai 
svarbių metalų. Nuo 1950 m. žaliavų rei
kalas žymiai pablogėjo, ir šiandien ypač 
priklauso nuo užsienio importų. Jeigu pa
imsim 27 pramonei reikalinguosius mine
ralus, JAV teturi tik 5. Tuo tarpu Sov. 
Rusija turi 21, o Vakarų Europa net 55% 
tų žaliavų įsiveža iš P. Afrikos, štai tie 
metalai ir kaip jie būtini.

Chromas. Tai pats svarbiausiųjų. Vadi
namas „nepakeičiamuoju.“ Nepakeičia
mas nerūdyjančio plieno gamykloj. Pra
dedant konservų dėžutėm, baigiant moto
rais, medicinos įrankiais, chromas nepa
mainomas. Iš 3.7 tūkst. mil. tonų žinomų 
rezervų, 3.6 tūkst. milį tonų randasi Zim
babvėj ir P. Afrikos respublikoj. Jeigu ne
būtų chromo, mūsų gyvenimo lygis kris
tų bent 50 metų atgal. JAV ekonomijoj 
chromas yra „Achilo kulnis“, be jo Ame
rika būtų greit paklupdyta.

Manganas — būtinas plieno gamyboj. 
Be jo plienas trupėtų ir Skiltų. Tvirtina
ma, kad be mangano iš viso nėra įmano
ma pagaminti plieno. Jis neturi pakaitalo. 
50% visų išteklių yra P. Afrikoj ir 50% 
Sov. Sąjungoj. JAV tiek maža, kad neap
simoka patiems gamintis. Dabar P. Af
rika aprūpina 78% pramoninio pasaulio 
poreikius. Vienas amerikiečių strateginių 
mineralų ekspertas spėja, kad be P. Afri
kos mangano, modernusis Vakarų pasau
lis negalėtų išsilaikyti ilgiau kaip 6 mėne
sius.

Kobaltas. Be šio metalo negalėtų būti 
vykdomas erdvės tyrimo programos. Kiek 
vienam sprausminiam moturui reikia maž 
daug 200 svarų šio metalo, JAV kobaltą 
gauna iš Shaba provincijos Zaire, kuris 
aprūpina 2/3 viso laisvojo pasaulio. Zairas 
jau du kartus, 1977 ir 1978 metais, vos ne
pateko į komunistų rankas, puolant „lais- 
vintojams“ iš Angolos. Laukiama trečio
jo bandymo.

Alumina ir bauksitas. Amerika, kuri 
viena didžiausių aluminijaus gamintojų, 
93% priklauso nuo šių dviejų žaliavų im
porto. Daugiausia įsivežama iš Ginėjos ir 
Jamaicos, bet ir ten politinė ateitis nėra 
užtikrinta.

Platina. Čia vėl P. Afrika yra pirmau
jančio) vietoj. Labai brangus metalas, ir 
gal kas nustebs sužinojęs, kad jis naudo
jamas automobilių dujų užteršimui ma
žinti.

Auksas. P. Afrikos respublika dominuo
ja pasaulio aukso sceną. Metinė produk
cija 700 tonų, kas yra 51% viso pasaulio 
aukso. Sov. Rusija yra antrojoj vietoj su 
maždaug 30%. Visi kiti gamintojai prilygs 
ta nykštukams: JAV tik 2.2%, o Kanada

HETUVOJE
DŽINSAI

Patarkite, kaip plauti Lietuvoje paga
mintus džinsus „Šatrija“, kad jie nesusi
trauktų? R.N.

Kauno rajonas,Purviniškių kaimas

Gaminius iš džinsinio ‘audinio plauna
me 30—40 laipsnių temperatūros vande
nyje, panaudodami universalias skalbimo 
priemones. Jei plautume šaltame vande
nyje, ne visiškai pašalintume nešvarumus.

Mažiausiai susitrauks, jei valysime che
minėje valykloje, kur naudojami organi
niai tirpalai. J. Sasnauskienė

(V.'L.) Inžinierė

APMAUDU!
Kartais tiesiog stebiesi, kaip nerangiai 

sprendžiami opūs žemdirbiams klausimai. 
Vienas tokių yra Idarlbo apranga.

Praėjusiai metais „Nemuno“ valstybinio 
žirgyno specialistai ūkio darbininkams 
(jų 480) užsakė 1145 vienetus įvairių dra
bužių, avalynės, apsaugos priemonių. Ra
joninės ir respublikinės organizacijos pa
skyrė 640 vienetų, tačiau iki metų pabai
gos tegauta tik 280 užsakytų prekių.

Nenuostabu, kad melžėjos ir artojai dė
vi drabužius, kurie neatitinka reikalavi
mų, o kalbėti apie tai, kad jie būtų pato
gūs, šilti ir gražūs, nėra reikalo. Tokia 
kalba netenka prasmės, pažiūrėjus, kaip 
melžėja vietoj trisdešimt penkto dėvi ke
turiasdešimt penkto numerio batus...

V.L.) V. Bacius

MIRĖ A. MOLIS
1981 m. kovo 23 d. Lietuvoje mirė Albi

nas Molis, nuo 1947 iki 1956 m. gyvenęs 
Anglijoje. Ligi karo jis buvo aviacijos ka
rininkas.

Lenkija
— Liepos pradžioje lankėsi Seinų — 

Punsko krašte Lietuvos dainininkas — 
Stasys Liupkevičius. Šį kantą su visa šei
ma — žmona Maryte, ir dukterimis — 
Ugne ir Audra.

3.8%. Jeigu P. Afrika sustabdytų aukso 
pardavimą, tai kainos nežmoniškai pakil
tų, finansinis chaosas Vakaruose būtų ne
išvengiamas.

Nekalbėsime apie kitus labai svarbius, 
kaip uranijų, tungsteną, vanadijų, kolum- 
bijų, titanijų ir industrinius deimantus.

Europos Bendrosios Rinkos valstybės, 
o taip pat ir Japonija, priklausomos nuo 
šių mineralų importų dar daugiau, visu 
100%. Kai vokiečių kancleris Schmidtas 
lankėsi Maskvoj, jis pareiškė Brežnevui 
savo susirūpinimą P. Afrikos įvykiais.

Po daugelio metų nesirūpinimo, JAV 
pradeda dabar ieškoti šių mineralų savo 
krašte, o, be to, sudarinėti importuotų ža
liavų atsargas, tačiau susiduria su įvai
riom sunkiom problemom. Amerika turi 
milžiniškus kiekius įvairiausių mineralų, 
bet daugiausia žemos kokybės, brangiai 
kainuotų eksploatuoti. Amerikiečių žurna
las „Aviation Week and Space Technolo. 
gy“ 1980 m. paskelbė, kad 93 strateginių 
mineralų atsargos yra tik pusiau sudary
tos, duodančios 18 mėnesių vesti karui, 
nežiūrint, kad planuose numatyta 3 me
tams.

Šiandieną P. Afrikos respublika yra vi
dury greitų socialinių pasikeitimų. Val
džia skubina pravesti reformas, tikėdama 
gražiuoju susitvarkyti su nuskriaustai
siais juodukais. Tuo pačiu komunistiniai 
revoliucionieriai, nusistatę prieš evoliuci
nį santvarkos pakeitimą, Sov. Sąjungos 
kurstomi ir ginkluojami, savo veiklą vis 
stiprina, tikėdami ginklu išstumti baltuo
sius. Praėjusį birželio mėn. teroristų su
naikintoji anglies į benziną perdirbimo 
įmonė, rodo jų nuolatinį ir didėjantį akty
vumą. Ypač atkaklus, Maskvos remiamų, 
partizanų judėjimas vyksta Namibijoj, la
bai turtingam mineralais krašte, kuris vis 
dar priklauso P. Afrikos respublikai, bet 
jau vedamos derybos nepriklausomybei 
pripažinti. Iš savo aprūpinimo bazių An
goloje, jie vykdo puolimus ir atlieka te
roristinius uždavinius. Kai P. Afrikos ka
riuomenės daliniai staiga puolė tas bazes 
ir paėmė 250 tonų sovietinių ginklų. Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba pakėlė 
triukšmą, kaltindama Pretorijos valdžią 
„Angolos demokratinės respublikos užpuo
limu.“

Jungtinėse Tautose vis keliamas stip
resnių sankcijų prieš P. Afrikos respub
liką klausimas, žinoma, to viso iniciatorė 
yra Maskva, remiama satelitų ir kitų „de
mokratinių liaudies reąpuiblikų,' Proble
ma Vakarams sunki, ir jie gerai žino, ko
kia kaina tektų užmokėti, jei Sovietai 
įvykdytų savo užmačias P. Afrikoje. Ra
sinė nelygybė, kurią Maskva puikiai iš
naudoja savo tikslams, Vakarų bendroj 
laikymosi politikoj kelia daug nesutarimų.

Amerikiečių senatorius H. Byrd kartą 
pasakė: „Konfliktas P. Afrikoj yra ne 
tautinio išsilaisvinimo kova tarp blogio ir 
teisingumo jėgų, bet karas dėl mineralų 
šaltinių ir strateginės pozicijos.' V.V.
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čia ramiai sruvenantis, o ten srauniai 
šniokščiantis. Tokio kalbėtojo klausytis 
yra vien tik paguoda.

Gaila, kad salė buvo apytuštė. Bet 
galėjo būti ir blogiau: tą vakarą Airijoje 
dainavo Lena Valaitytė ir koncertas bu
vo transliuojamas televizijoje. Tad dau
gelis norėjo jo pasiklausyti namie.

Bet Dortmunde dainavo Violeta Rakau
skaitė, ir dainavo naujausias lietuvių su
kurtas dainas. O dar toks puikus V. Ra
kauskaitės balsas, judesiai ir išvaizda. 
Tiesa, neblogai atrodo ir Valaitytė.

Kitą programos dalį atliko Westfalijos 
liet, moterų choras ir montažai. Po to 
pasilinksminimas su šokiais, kurie pra
sidėjo vėlokai, kada seniai jau pradėjo 
skubėti namo.

J. Petraitis
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V. 9. Motinos dienos minėjimas Buerger- 
hous‘o salėje, Huettenfeld, Vokietijoje.
V. 9. Motinos dienos minėjimas, 18.00 vai.
30 Bentinck Rd. Nottingham.
V. 9. Pavasario balius, 20.00 vai., 2 Lad- 
roke Gdns., London Wil 2PT.
V.16. 13 vai. Nepaprastas DBLS Suvažia
vimas Nottinghame.
V. 24. Pavasario Sąskrydis, Headley Park, 
Hampshire.
VI. 5-8. VI Baltistikos Konferencija Skan
dinavijoje, Stockholm.
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vai., 
St Martin-in-the-Fields, Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, 
kietija.
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros 
vykia, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld^ Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillar- 
igenne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.

Manchesteris
MINĖJIMASMOTINOS DIENOS

Sekmadienį, gegužės 3 d. 3.30 vai. p.p. 
Manchesterio Liet. Soc.
rengia Motinos dienos minėjimą. Po prog
ramos bus arbatėlė.

Kviečiamos visų amžių mamytės.

klube jaunimas

I Skautiškuoju keliu
Anglų jskautininkui /įteiktas ordinas
Lietuviai, atvykę į skautybės gimtąjį 

kraštą jau pirmaisiais metais, vos pradėję 
kurti lietuviškus skautiškus vienetus, dar 
tebegyvendami stovyklose, jau susidūrė 
su vietos skautais. Vėliau buvo užmegzti 
pastovūs ryšiai ir bendradarbiavimas tiek 
tarp vadovų, tiek tarp atskirų vienetų, 
ypač Derbyje. Tų ryšių pradininkas buvo 
a.a, v.s. K. Vaitkevičius ir kiti. Tą darbą 
tęsia v.s. Br. Zinkus.

Artimo bendradarbiavimo dėka, lietu
viams skautams ne kartą teko dalyvauti 
anglų skautų džiamorėse, džiambotetėse, 
kursuose ir kituose parengimuose. Taip 
pat tarptautinėse skautų džiamborėse, 
kur ir lietuviška trispalvė plevėsuodavo, 
šalia visų kitų tautybių, kaip kad „PEAK 
80“ skautų stovykloje, kurioje dalyvavo 
5000 skautų su vadovais iš 24 kraštų ir su 
650 svečių. Daugelyje panašių įvykių, ku
rie sukosi daugiausia Deibyshirėje, ir 
kituose anglų skautininkų organizuojamo
se parengimuose. į

Kovo 28 d. Derbio apylinkėje įvyko 
anglų skautų 8-as Festivalis Derby, (Der
by Area Scout Council 8th Arts Festival). 
Per v.s. Br. Zinkų, tarptautinį lietuvių 
skautų ryšininką, lietuviai skautai buvo

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Gegužės 2 d. 7 vai. vak. 80 Molesworth, 
Ukrainiečių klube D. Banaitis darys pra
nešimą apie DBLS suvažiavimą 
vių Namų b-vės reikalus.

Visus narius ir akcininkus 
prašome dalyvauti.

Skyriaus

ir Lietu-

maloniaj

Valdyba

buv.
Vo-
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SPORTININKŲ DĖMESIUI
Siaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Sąjungos C. Valdybos pa
stangomis yna ruošiama „Išeivijos Lietu
vių Sporto Istorija“, kurioje norima at
vaizduoti buvusį sportinį judėjimą nuo 
1944 m. pabaigos iki 1980 m. sausio 1-mos 
dienos.

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 2 d. Talbot viešbutyje, 
Princess str. Wolverhampton (miesto cent 
re) yra šaukiamas DBLS-gos W-tono sk. 
narių ir draugų susirinkimas. Bus prane
šimas apie praėjusį DBLS suvažiavimą 
Londone, itaipgi aptarimas reikalų suda
rymui programos dėl artėjančios Lietuvių 
vasaros šventės Wolverhamiptone, kuri 
ruošiama liepos mėn. 4 d. Lenkų klube, 
Stafford Rd. W-ton. Programai jau pa
kviestas svečias aktorius iš Amerikos V. 
Žukauskas. Kitą programos dalį žada at
likti vietinės meninės pajėgos.

Kviečiame kuo daugiau svečių atvykti.
Sk. Valdyba

Didž. Britanijoje tame laikotarpyje lie
tuviai sportininkai taip pat plačiai reiškė
si ir visą istorinę medžiagą apie Didž. Bri 
tanijos lietuvius sportimnkus, reikia kaip 
galima greičiau surinkti.

Būčiau labai dėkingas jei visi kas turi 
kokių informacijų arba kokios medžiagos 
apie sportini! judėjimą tarp 1944-1980 m. 
susisiektų su manimi.

Z. Juras, 11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB.

Telefonas: 01-460 2592.

Škotija
PARODA EDINBURGE

PAIEŠKOJIMAS
Salomėja Stanionienė, gyv. Kybartuose, 

Ostrovskio g. 24-2, ieško savo pusseserės 
Ramutės Saukaitytės, kuri su tėvais buvo 
išvykusi į Kanadą, bet 1972 m. išsikėlė į 
Angliją.

Atsiliepti tiesiai į Kybartus.

PADĖKA
Mane finansiniai parėmusiems Ameri

koje Marijai ir Juozui Kapočiams (mano 
giminėms iš tėvo pusės) ir mano 
prieteliams Sofijai 
ukmergiškiams bei 
liams Amerikoje 
ačiū!

Edinburgo muziejuje „National Mu
seum of Antiquities of Scotland“, prie pat 
įėjimo stovi manikenas, aprengtas lietu
vių tautiniu kostiumu. Pasirodo, nuo 1980 
m. gruodžio mėn. ten vyksta Škotijos lie
tuvių paroda, pavadinta ,,The Lanark
shire Lithuanians“. Parodos globėjas yra 
Gavin Sprott, kuriam atėjo mintis suruoš
ti ją i® BBC radijos serijos „Odyssey“.

Šiai parodai yra atspausdintas lapelis 
pagal Murdocho Rogers pokalbį, kuris bu
vo transliuojamas per radiją. Tas lapelis 
yra dalinamas parodos lankytojms.

Parodoje galima matyti senų liet, laik
raščių, kuriuos leido Škotijos lietuviai, 
įvairių rankdarbių, gintaro dirbinių ir 
kt. Viskas labai gražiai išdėstyta: paro
da prasideda fojė ir stendai toliau eina 
aukštyn, išilgai pagrindinių laiptų.

Paroda tęsis iki gegužės mėnesio.
Jūra

Jiūsų

21.4.1981

Londonas

eilėr. 
Jelionienei ir kitiems 
kitiems mano bičiu- 
tariu nuoširdžiausią

Vladas Šlaitas

IPIRMO SKYRIAUSDBLS (LONDONO 
METINIS /SUSIRINKIMAS

Skyriaus Valdyba šaukia metinį susirin
kimą gegužio 10 d., sekmadienį, 2 vai. 30 
min. p.|p. Londono Soc. ir Sporto klubo 
patalpose.

Bus pranešimai iš DBLS ir L. Namų 
bendrovės suvažiavimo, valdybos ir revizo 
rių rinkimai ir diskusijos aktualiais klau
simais.

Nariai ir svečiai kviečiami gausiai atsi
lankyti ir dalyvauti diskusijose.

Vokietija
IŠKILMĖS DORTMUNDĖ

Dortmundo apygardos 60 metų sukak
tis buvo paminėta balandžio 4 d. Dort- 
inundas buvo vienas iš Vokietijos pramo
nės centrų, kuriame lietuviai gyvena nuo 
senų laikų. Ten esama trečios kartos lie
tuvių, su kuriais dar dabar galima susi
kalbėti lietuviškai.

Lietuvės moterys: p. Lukošaitienė ir 
kitos įdėjo daug triūso, kad parengimas 
gerai pavyktų. Gražiai papuošė salę, pa
ruošė loterijos fantų, tarp kurių galima 
buvo matyti tiesiog lietuviškų meno daly
kėlių. Progai pritaikytą paskaitą skaitė 
ev. kun. Pranckaitis. Jis kalbėjo dviem 
kalbomis, bet jo žodžiai plaukė lyg upelis:

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį gegužės 3 d. 3 vai. Vyties 
klube 5 Oak Vilias, rengiamas Motinos 
Dienos minėjimas.

(Programoje:
Kun. J. Kuzmickio paskaita, meninė da- 

dis ir kavutė.
Motinas ir visuomenę prašome kuo 

<kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

Jonh Booth ir kili, gretimoje salėje vaiši
na kavute ir sumuštiniais. Visų skautų 
lareigūnų akys nukrypsta į mūsų skau-

I ti'škas uniformas ir ženklus. Tęsiamas pa
sikalbėjimas, o mjr. R. B. Robinson gėri
si v.s.v.sl. E. Ciganskienės gražiąja skau
tiška uniforma ir ženklais, pabrėždamas,

I kad ir jis turi keletą anglų skautų ženk- 
I lėlių, tačiau neturįs kitataučių. Ta proga 

v.s. Br. Zinkus mjr. R. B. Robinsonui gan- 
bingai įteikia LSS 60-ties metų sukaktu
vinį ženkleli, už kurį jis nuoširdžiai pa
dėkoja ir pabrėžia, 
prisiminimui, ypač, 
į pensiją.

Atsisveikiname ir
I kų Zinkų jaukųjį namuką, kur per visą 
30-tį skautiškos veiklos metų, jaukioje ir 

(lietuviškoje bakūžėlėje skautų vadovai ir 
vadovės surasdavo prieglaudą ir nuoširdų 
vaišingumą, šimtą kartų įvykusiuose skau 
tų posėdžiuose ir pasitarimuose Derbyje.

Prie skautininkų Zinkų paruoštos ka
vutės ir užkandžio, tęsėsi dienos įvykių 
įspūdžiai. Pasikalbėta ir dėl mūsų tolimes
nės skautiškos veiklos planų. Buvo pasi
džiaugta, kad vėl pavyko išeiti į anglų vi
suomenę, parodyti jiems, kad čia Derbyje 
ir Anglijoje mes esame, ir kad lietuviško
ji skautija, pasklidusi laisvajame pasau
lyje dirba, siekdama skautiško idealo: 
Dievui, Tėvynei, Bendruomenei.

Skautininkams Zinkams priklauso mū
sų padėka už vaišes ir malonų priėmimą; 
skautininkui Jonh Booth už plačiai pagar
sinimą mūsų skautiškos ir lietuviškos 
veiklos ir įvairiausius patarimus. Broliš
ka padėka Ron. T. Adamsonui ir Festiva
lio organizatoriams. Mūsų dalyvavimas 
buvo atžymėtas anglų vietinėje skaudoje.

v.s. 'J. M.

p

kad jam liks ilgam 
kad netrukus išeisiąs

grįžtame į skautinin-

POEZIJOS DIENOS ANNABERGE
Balandžio 3-5 dienomis Annabergo 

pilyje įvyko poezijos mėgėjų savaitgalis. 
Artūro Hermano vadovaujamas „Paezi- 
jos mėgėjų“ būrelis skaitė ir .analizavo 
H. Radausko, V. Šlaito, A. Maldonio, V. 
Mykolaičio-Putino, R. Graibaus, P. Raš- 
čiaus, E. Matuzevičiaus, J. Mačiukevi
čiaus ir J. Degutytės kūrybą.

Poezijos mėgėjų būryje matėsi ir kele
tas svečių iš kaimyninės Belgijos. Pilies 
šeimininko kun. Urdzės pastangomis tie į 
Poezijos savaitgaliai vyksta jau eilė me- i pakviesti į Festivalį. Pakvietimą lietuviai 
tų. Įdomiausia yra tai, kad kiekvienas I skautai priėmė, padrąsinti lietuvių skau- 
yra kviečiamas pasisakyti apie tą ar kitą j "tų bičiulio, skautininko or mokytojo John 
poetą, išreikšti tai, ką jis jaučia, 'kaip su-Į Booth, (LSS atžymėtas „Už Nuopelnus“ 
vokia kūrėją. Pokalbiuose aktyviai reiš- su rėmėjo kaspnu ordinu). Jis pasakė 
kėši „uždarojo ratelio“ poetės M. Wagner Į apie Festivalio organizavimą ir aukštų 
ir Sprogienė E.C. Į anglių skautininkų dalyvavimą. Lietuviai

I skautai turės progą ir vėl išeiti į platesnę 
I pažintį su aukšta anglų skautų vadovybe. 
I Galės taip pat didesniame skautininkų 
Į ratelyje įteikti Scout Assistant County 
I Commissioner Ron T. Adamsonui Lietu- 
I vių Skautų Sąjungos „PADĖKOS“ su rė- 
I mėjo kaspinu ordiną, kuriuo Lietuvių 
I Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija jį at- 
Į žymėjo. (Ron T. Adamsono dėka, mūsų 
I trispalvė plevėsavo tarptautinėje skautų 

stovykloje, mūsų atstovas dalyvavo Norve- 
I gijoje, stovyklavimuo buvo gautos pala- 
I pinės ir t.t.). i

Derbio Wilmonto College salę pasiekę, 
jau radome per šimtą anglų skautininkų, 
skautininkių ir skautų. Iš lietuvių dalyva
vo: v.s. Br. Zinkus, v.s. J. Maslauskas, I 
ps. St. Br. Vaitkevičius, v.s.v.sl. E. Cigans- I 
kienė, Derby skyr. pirm. VI. Junokas, J. Į 
Damoševičius, (LSS atžymėtas „Už Nuo-| 
pelnus“ su rėmėjo kaspinu 
Venckus.

Mokyklos patalpose buvo 
tinga anglų skautų paroda. 
2-ą vai. atidaromas Festivalis, 
mą sudaro aukšta anglų skautų ir skau
čių pareigūnai, tarp jų mjr. R. B. Robin
son, High Sheriff of Derbyshire County 
Commissioner Designate Derbyshire Scout 
Association. (Mjr. R, B. Robinson daly
vavo su kariška uniforma). R. T. Adam
son Scout Assistant County Commissioner 
pasveikino dalyvius. Po to pakviečiamas 
mjr. R. B. Robinson, kuris savo žodyje 
priminė „mes gerbiame praeitį ir turime 
tvirtai žvelgti į ateitį, palikdami ištikimi 
skautiškiems principams ir ugdydami me
todus kuriuos perduosime jaunajai kar
tai“... Sekė tolimesni skautininkėms atžy
mėsimai už jų įdėtas pastangas ir darbą 
skautų sąjungai. Toliau prabyla mūsų bi
čiulis skautininkas ir mokytojas John 
Booth. Jis senas mūsų rėmėjas ir gerai 
žino mūsų skautavimo istoriją bei Lietu
vos praeitį ir dabartį. Jis sako: „pažvel- 

’Tietuvių’*kVltūros"“diTugiros 7eidž?amas I Sus i Europos žemėlapį, tarp dviejų didės-| 
žurnalas „Aušra“ gali spausdinti tik 4000 valstybių rasite ir mažą, -
egz., nes Lenkijoje, kaip ir okupuotoje Į "Lithuania valstybę, kuri 1918 m. tapo 
Lietuvoje, ,trūksta popieriaus“ lituanis. nepriklausoma. Su nepriklausomybės al
tiniams leidiniams. statymu prasidėjo lietuvių skautybė, kurt

Į tęsėsi iki 1940 m., kai kraštą okupavo so1-
Rugpjūčio 3 d. Burbiškiu kaime prie vietai. Atvykę į šį kraštą ir būdami DP, 

Galadusio ež. įvyko lietuviškų meno ko-Į jįeįUvįaį skautai pradėjo organizuoti savo 
lektyvų sąskrydis. Jame dalyvavo: choras Į vienetus“. Jis priminė, kad 1933 m., Lord 
„Dzūkija , tautinių šokių grupė, estra- Baden-Powell su 650 skautininkais ir skau 
dinis ansamblis ,,Punia“, kaimo kapela I tais dalyvavo Palangos stovykloje. Derby- I 
„Klumpė“, „Tabalaika“, „Ulbuonėlės“, Į je po karo gyvenęs a.a. v.s. K Vaitkevi-, 1‘darumo“ unijos vadovo Walensos pagal- 
muzikanta.i — Petras Nevulis iš Punsko, suorganizavo pirmąją ’lietuvių skautų bo?> kuris iš viso Pats degtinės negeria, 
Juozas Bukauskas iš Krasnavo, Anelė stovyklą Dariey Moor arti Ashbuornes 0 un'i°s įstatuose yra paragrafas, kuria- 
Vaicekauskienė iš Agurkių, Juozas Degu- kurioje dalyvavo aukšti anglų skautų pa- m0 sakoma> Aad darbininkai turi būti Wai 
tis iš Pelelių. Į sąskrydį atvyko per fūks-Į reigūnai. Vėliau ir jam teko keliose sto-1 vds-
tantį žiūrovų. Į vykiose būti. Perskaitęs LSS Tarybos Pir-Į Tačiau per Vežtas draudimas proble-
- Rugsėjo 27 d. koncertas Krasnagrū- mjjos pirmininko v.s. S. Miknaičio ir LSS mą gali dar daugiau pasunkinti ir pnves-

doje, o spalio 4 — Juodeliškėje. Į Krasna- Europos Rajono vado v.s. J. Alkio raštus, u be«al« nai,j4 slaPll< b^orų.
grūdą nuvyko ,,Punia , „Ulbuonėlės“ ir I jonh. Booth visuomenei pristato mus. Į , _onuiurm? 
„Tabalaika“, o į Juodeliškes - choras Lietuviai skautų vadovai ir rėmėjai žen LIETUVIAI PARYŽIAUS SCENOJE
„Dzūkija , xaimo kapela ,,Klumpė , tau-! gįaa-j£ prie prezidiumo, kur Ron. T. Adam Į Paryžiaus scenoje pirmuosius žingsnius
tinių šokių grupė ir „Ulbuonėlės . j son pasveikina. Susipažįstame su daly-Į žengia du jauni lietuviai. Karolina Masiu- 

viais. V.s. J. Maslauskas trumpu žodžių W vaidina pagrindinę rolę Jean Racine
prabilsta į R. T. Adamsoną ir įsega jam veikale „Andromaųue“, kuris yra pasta-
„PADĖKOS“, ordiną, o v.s. Br. Zinkus— tytas ,.Atlante“ teatre. J. C. Moneys pra- 
ordino rozetę. Ron. T. Adamsoną sveikina Į dėjo vaidinti kitame Paryžiaus teatre, 
mjr. R. B. Robinson, kartu ir mus visus. 
Nuskamba ilgas katučių ūžesys. R. T. 
Adamson dėkoja Lietuvių Skautų SąjuTi- 
gos Vyriausiai Vadovybei ir Anglijoje gy
venantiems lietuvių skautų vadovams, pa
žadėdamas ir toliau nepamiršti lietuvių 
skautų veiklos čia Jos Didenybės Karalie
nės ir skautybės įkūrėjo Baden Powellio 
krašte...

V.s. Br. Zinkus dėkoja prezidiumui or
ganizatoriams už pakvietimą į šį Festiva
lį. V.s. J. Maslauskas padėkoja dalyviams, 
ir, mums grįžtant, palydi katučių ploji
mas.

Po programos mus apsupę mjr. R. B. 
Robinson, R. T. Adamson ir jo žmona

EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA

Vokietijos Liet. Jaunimo Sąjunga ruo
šia šią vasarą Europos Lietuvių Jaunimo 
Stovyklą.
Data: liepos mėn. 26 d. iki rugpjūčio mėn.
2 d.
Vieta: Vasario 16 Gimnazijoje Huetten- 
feilde, Vak. Vokietijoje.
Stovyklos tema: „Lietuvių liaudies papro
čiai“.
Stovyklautojų amžius: nuo 16 metų.
Registracija: iki birželio mėn. 30 d.
Registracijos

Kęstutis
Oppelner 
53 Bonn
Vak. Vokietija

adresas:
Ivinskis
Str. 61 
1

Stovyklos pragyvenimas kainuos 150. 
— vokiškų markių.

VU S Valdyba maloniai kviečia euro
pietiškų ir neeuropietišką lietuvišką jau
nimą dalyvauti mūsų stovykloje.

Europos Lietuvių Studijų Savaitė vyks
ta nuo rugpjūčio mėn. 2 d. iki rugpjūčio 
mėn. 9 d. netoli Paryžiaus, Prancūzijoje.

Tiesiog po EL Jaunimo Stovyklos jau
nimas, kuris domisi, galės važiuoti į Eu
ropos Lietuvių Studijų Savaitę.

Lenkija
PUNSKO LIETUVIAI

Lenkijoje lietuviai gyvena išsisklaidę 
po visą kraštą, bet Seinų krašte lietuviai 
gyvena nuo senų laikų kaimuose ir mies
tuose. Punske yra gimnazija su dėstomą
ja lietuvių kalba. Seinų krašte dar yra 
dvi lietuvių vidurinės mokyklos ir trys 
pradžios mokyklos. Be to ten yra keturios 
lenkų mokyklos, kuriose lietuvių vaikai 
gali mokytis gimtosios kalbos. Deja, mo
kykloms trūksta vadovėlių lietuvių kalba.

Maloniai prašome atsilankyti į

.DAINAVOS“

Pavasario balių
kuris įvyks gegužės 9 d. Lietuvių 

Namuose, 2 Ladbroke Gdns., London W.11.
Veiks turtingas bufetas, gausi loterija, 

gros švelni (muzika.

Staliukus užsisakyti iš anksto tel. 727 2470, 
Iki greito pasimatymo.

Londono L.M. „Dainavos“ .Sambūris

ordinu) ir J.

suruošta tur-
Punktualiai

Prezidiu-

7 dienos
■ — Vak. Vokietijos kancleris Helmut

Schmidt, D. Britanijos min. pirmininkės 
M. Thatcher kviečiamas, gegužės 11-12 
dd. lankysis D. Britanijoje.

— Turkijos karo teismas nutarė Meh- 
medą Ceriką, kairiųjų savaitraščio redak
torių, 19-kai metų kalėjimo už komunisti
nę agitaciją.

— Demonstrantų grupė, protestuojanti 
prieš rusų disidento Anatolijaus šarans- 
kio kalinimą, pertraukė Maskvos filhar
monijos orkestro koncertą Londone. De
monstrantai iškėlė Royal Festival Hall 
salėje, kur vyko koncertas, transparentą 
su šūkiu „Laisvės šaranskiui!“

— Nuo gegužės 1 d. Rytų Europos gele
žinkeliai pakelia bilietu kainas 50%.

— Užsienio žvalgybos pastebėjo, kad 
Iranas koncentruoja savo kariuomenę 
prie Irako užimto pasienio, kur pastaruo
ju laiku buvo paliaubos.

— čekoslovakų disidentas Rudolf Bat- 
tek, buvęs čarterio 77 žmogaus teisių są
jūdžio veikėjas, yra kaltinamas ardomąja 
veikla ir santykių su užsieniečiais palai
kymu. Jis yra suimtas ir laukia teismo.

ALKOHOLIZMAS LENKIJOJE
Didžiausias lenkų tautos žudikas yra 

alkoholis. Iš viso turima 700.000 registruo
tų alkoholikų, o pati valdžia pripažįsta, 
stipriau geriančiųjų krašte priskaitoma 
iki 4 milijonų.

Su šia visų komunistinių kraštų nelai
me labai sunku kovoti. Jau Chruščiovo 
laikais Sovietų Sąjungoje buvo įvestos 
gramų normos, bet ir tai nieko nepadėjo. 
Girtuokliavimo priežasčių reikia ieškoti 

vadinamą I |Pa^io'i socialinėj santvarkoj, žmonių nusi
vylime, nepasitenkinime, abejingume vis
kam, kas daroma ir ko siekiama.

Lenkijos min. pirmininko Jaruzelskio 
patvarkymu, degtinės kainos bus pakeltos 
ir jos parduotuvių skaičius sumažintas. 
Tik per vieną savaitę 600 nelegalių spiri
to varyklų uždaryta ir 800 asmenų nu
bausta.

Šioj kovoj gen. Jaruzelskis tikisi „So-

Dail. Žibuntas Mikšys dėsto lietuviu 
kalbos ir kultūros kursą svetimų kalbų 
institute Paryžiuje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — gegužės 3 d., 12.30 vai., 
atsimenant mūsų gyvas ir mirusias mo
tinas.

Leeds — gegužės 10 d., 3 vai. p.p., H. Ro
sary bažn.

Bradforde — gegužės 17 d., 12.30 vai., at
simenant a.a. Ad. šilingo vėlę.

Huddersfield — gegužės 24 d., 1 vai., p.p., 
Šv. Juozapo bažn., atsimenant a.a. Ka
zį Levinską.
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