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Lietuva Vakaru pasaulio spaudoj
Paskutiniųjų metų raida Lenkijoje Va

karų spaudoje buvo plačiausiai komen
tuojama, daromos įvairiausios išvados ir 
spėliojimai. Dabar vis dažniau keliami 
klausimai, susiję su tų įvykių atgarsiu 
ar net persimetimu į kitus Maskvos įta
koje ar tiesioginėje valdžioje esančius 
kraštus ir galop į pačią Rusiją.

Mums, žinoma, svarbiausia, ką rašo 
laisvoji Vakarų spauda, apie padėtį Lie
tuvoje. Kas seka ir tuo domisi, tikrai pa
stebės, kad šiuo metu, kai laukiama kaž
ko, tikimasi kažko Rytų bloke, toje spau
doje vis dažniau sutinkamas Lietuvos var
das ir ypač pabrėžiama tvirta lietuvių ka
talikų laikysena.

Rugpūčio 17 d. britų „The Guardian“ 
persispausdino „Los Angeles Times“ ko
respondento R. Gillette įspūdžius iš Vii 
niaus. Jis rašo:

— Sovietų Lietuvos žmonės jau visus 
metus stebi Lenkijos demokratinių refor
mų eksperimentą, vykstant;) anapus kai
myninės sienos. Dauguma lietuvių užjau
čia savo kaimynus ir linki jiems sėkmės, 
bet mažai kas tiki, kad panašūs dalykai 
prasidėtų Sov. Sąjungoje. Vienas disiden
tas pasakė: „Mes tik galime lenkams pa
vydėti, 'bet vargšė Lietuva neturi tokių 
galimybių.“

Toliau korespondentas pažymi, kad Lie
tuva yra viena iš tų 15 vadinamųjų sovie
tinių respublikų, bet jos istorija, kultūra 
ir religija yra artimesnė Varšuvai, negu 
Maskvai. Nežiūrint keturių dekadų Sovie
tų viešpatavimo, Lietuvos istoriniai ir kul
tūriniai ryšiai su Vakarais tebėra ryškūs 
Vilniuje. Senoji miesto dalis yra gyvas 
renesanso ir baroko architektūros muzie
jus, miesto parkai ir gatvių šviežumą ski
riasi nuo daugumos pilkų ir vienodų so
vietinių miestų. Lietuviai noriai kalbasi, 
su atvykusiais užsieniečiais, ko patys ru
sai dažniausiai vengia. Laike trijų dienų 
atsitiktinių pasikalbėjimų miesto gatvėse, 
korespondentui nė vienas vilnietis nepa
reiškė jokių priekaištų Lenkijoje vykstan
čiom demokratinėm reformom ar Solidaru 
mo profsąjungos kovai. Kai kurie Vil
niaus gyventojai nusiskundė, kad maisto 
ir kitų būtinųjų prekių kainos vis kyla. 
Sutiktieji disidentai informavo apie buvu
sius fabrikuose ir darbovietėse ginčus, ta
čiau jų nebūtų galima pavadinti streikais.

MIRĖ ALBERTAS SPEER
Atvykęs į Londoną televizijos progra

mai, rugsėjo 1 d. mirė buv. Vokietijos 
ginklavimo ministras Albert Speer (76 
m.)

Niurbergo teismas buvo nuteisęs A. 
Speerą 20 metų kalėjimo už naudojimą 
ginklavimo fabrikuose prievartos darbams 
darbininkų ir karo belaisvių. Atlikęs baus
mę Spandau kalėjime, jis buvo paleistas 
1966 m. Paskutiniu laiku jis gyveno savo 
ūkyje Bavarijos Alpėse.

KARIUOMENĖ ANGLIES KASYKLOSE
Lenkijos telegramų agentūra PAP pra

nešė, kad darbui anglių kasyklose bus pa
siųsta keli tūkstančiai lenkų kareivių, atlie 
kančių privalomą tarnybą.

Šiais metais Lenkijoje numatomas 30 
milijonų tonų anglies trūkumas.

NUODINGI GRYBAI
Prasidėjus grybų sezonui Vak. Vokietijo

je nusinuodijo 8 žmonės. Daugiau žmonių, 
kurie valgė grybus, gydoma ligoninėse,

Mielą Aldoną Kučinskienę, 
jos įmylimai /mamytei mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučia
II. V. Bundoniai

A.A. PRANCIŠKAI LEDERIENEI 
mirus, jos sūnui

prof. Karoliui Lederiui ir dukrai 
Aldonai Kučinskienei, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia

J. M. Navickai
J. B. Snabaičiai

Valdžia greit juos išsprendė. Praėjusį lap 
kiečio mėn. sovietiĮ žinių agentūra iš Vil
niaus pranešė, kad Centrinis porfsąjungų 
komitetas turėjo išpręsti daugiau kaip 20 
profsąjungų nusiskundimus įmonių vado
vybe. Visi jie baigėsi darbininku laimėji
mu, Tasso agentūra paskelbė, kad Vilniaus 
dujų reikmenų fabriko direktorius paša
lintas iš pareigų, kai darbininkai iškėlė 
savo skundus.

Baigdamas korespondentas sako:
— Kokia bebūtų taikinga Lietuva, So

vietų valdžia jau ėmėsi1 žygių užgniaužti 
žinių sklidimą iš Lenkijos ir užkirsti ke
lią politiniam užsikrėtimui plėstis. Kelio
nės per Lenkijos - Lietuvos sieną beveik 
sustabdytos. Lenkų turistai, kurie vasa
ros metu užplūsdavo Vilnių, šį atostogų se 
zoną labai reti. Lenkijos laikraščiai, kurių 
cenzūra sušvelninta, kartais pasirodo, be 
tik pavieniui, o laiškai taip pat smarkiai 
sumažėjo.

Laike kariuomenės manevrų Lenkijoje, 
lietuviai kariai sovietų daliniuose buvo 
sekami ir perspėti neturėti ryšių su vieti
niais gyventojais.

Radijo trukdymo stotys neleidžia klau
sytis žinių, perduodamų Amerikos Balso, 
BBC, Laisvosios Europos ir .kitų trumpų
jų bangų stočių Europoje. Atrodo, kad 
Maskvai palaipsniui sekasi stabdyti ži
nių ėjimą iš Lenkijos. Vieno Vilniaus tar
nautojo teigimu, žinių stoka pagelbsti ko
munistų partijai neleisti žmonėms susida
ryti vienodą nuomonę apie įvykius Len
kijoje.

V, Vokietijos,, Frankfurter Allgemeine 
Zeitun'g, rugpjūčio 3 d., pasinaudodamas 
žiniomis iš Švedijos, taip pat iškelia so
vietų pastangas Izoliuoti Lietuvą nuo Len
kijos, naudojant visas priemones užgniauš 
ti informaciją. Laikraštis pažymi Lietu
vos katalikų atsparumą ir jų pogrindžio 
spaudą. Mini 7 metams kalėti nuteisto 
Vytauto Skuodžio bado streiką. Duoda ži
nių apie pokarines lietuvių partizanų ko
vas ir 350.000 žmonių (Sibirą ištrėmimą. 
Straipsnio pabaigoj trumpai kalbama dar 
ir apie Lietuvos kom. partijos sekretorių 
Griškevičių, kuris šių metų pradžioj spau
doje skatino 'kovoti prieš „buržuazinius 
nacionalistus“.

(Nukelta į 4 psl.)

TERORISTŲ BOMBA RAMSTEINE
Rugpiūčio 31 d. Ramsteine, Vak. Vokie

tijoje, JAV ir 'NATO karo aviacijos ka
reivinių rajone sprogo didelė bomba, pa
dėta automibilių parke. Sužeista daug 
karių ir civilių, du amerikiečiai, sunkiai 
sužeisti. Padaryta daug materialių nuos
tolių.

RUSAI ANGOLOJE
P. Afrikos gynybos ministras gen, M. 

Malan pareiškė, kad Pietų Afrikos ka
riuomenė, kovodama Angoloje, nukovė ke
lis rusų karininkus ir paėmė nelaisvėn 
vieną puskarininką.

Gen. Malan pasakė, kad tai yra įrody
mas, kad Sov. Sąjunga bendradarbiauja 
netik su Angolos karinėmis pajėgomis, bet 
ir su Swapo partizanais.

Amerikiečiai apskaičiuoja, kad Angolo
je yra apie 1000 sovietų „karo patarėjų“ 
ir 19 tūkstančių Kubos karių.

Maskva li'gšiol nereagavo į P. Afrikos 
pranešimą, kad per karo veiksmus Ango
loje žuvo du rusų papulkinlnkai ir vienas 
viršila buvo paimtas nelaisvėn. Viršilos 
pavardė esanti Nikolai Pestrecov.

PRINCESĖ LIETUVIO NAMUOSE
Londono „Daily Mirror“ (1981.VIII.31) 

pranešė, kad Britanijos karalienės sesuo, 
princesė Margaret, nuvykusi į Afrikos 
valstybę Svvazi.landą turėjo problemą.

Ji atvyko j karaliaus Sobhuzos brildanti 
nio jubiliejaus iškilmes. Bet 82 m. am
žiaus karalius turi per 40 oficialių žmonų 
ir apie 600 vaikų. Todėl jo rūmuose nebu
vo vietos Britanijos princesei apsistoti.

Dėka Foreign Office'o valdininko apsuk 
rūmo, buvo surasta išeitis. Princesei Mar- 
garetai apsistoti jis surado ištaigingą vilą, 
kuri priklauso lietuviui turtuoliui Karlui 
Goldiblatul. Tačiau pagal protokolą, vilos 
savininkas ir jo vokiečių kilmės žmona 
negali, patys princesės priimti. Bet jie 
mielai užleido savo vilą ir be to dar paliko 
jai naudotis savo Rolls-Royce automobilį.

Tuo būdu pagarsėjo dar vienas lietuvis.

TERORISTAI VIENOS SINAGOGOJE
Austrijos policija suėmė tris arabus, i'š 

kurių du buvo įsiveržę į Vienos sinagogą 
ir nutomatiniu ginklu nužudė du maldi
ninku ir 19 sužeidė.

Palestinos išlaisvinimo organizacija 
PLO pareiškė, kad teroristai nepriklauso 
jiems.

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Rugpjūčio 1 d. Washingtone įvykusiame 

posėdyje dalyvavo pirm. dr. K. Bobelis ir 
nariai dr. E. Armanienė, dr. J. Balys, L. 
Grinius, dr. K. Jurgėla ir dr. J. Stukas. 
Taip pat dalyvavo žmogaus Teisių Komi- 
sios pirm. dr. D. Krivickas ir VLIKO raš
tinės vedėja M. Samatienė.

Buvo svarstytas VLIKO statuto projek
tas, kuris bus pristatytas svarstyti ir pri 
imti VLIKO seimui. Naujai perredaguotas 
statuto projektas jau yra priimtas VLIKO 
Tarybos.

Sudaryta programa VLIKO seimui, ku
ris .įvyks lapkričio 7-8 d. Clevelande, 
Ohio. Paskaitininkais nutarta kviesti dr. 
A. Gerutį, ir dr. D. Krivicką.

Pranešta, kas padaryta V. Skuodžio ir 
kitų sovietų nuteistųjų lietuvių laisvės 
kovotojų gelbėjimui ir kokių žygių reikės 
daryti, ateityje.

Svarstyta susidariusi padėtis dėl prieš 
lietuvius išeivius nukreiptą sovietų ir žy
dų aktyvistų veiklą, ir kas darytina at- 
remiant jų nepamatuotus apkaltinimus.

Susitarta, kad ELTA biuletenis ispanų 
kalba toliau bus leidžiamas Caracas, Ve- 
nezueloje, ir jį redaguos Jūratė Statkutė 
de Rosales.

IŠTRAUKOS IŠ POLITKALINIŲ 
LAIŠKŲ

LKB Kronikos (47 nr.) spausdinamos 
ištraukos iš politkalinių laiškų suteikia 
svarbios informacijos apie jų dabartinę 
padėtį. Tos Ištraukos taip pat padeda su
sipažinti su jų giliausiais įsitikinimais — 
jų vidinės stiprybės šaltiniu.

Genimos-Jadvygos Stanelytės adresas: 
622020 Sverdlovskaja obl., Nlžnij Tagil, 
P/ja USC 349/6-la. Ji buvo nuteista 1980 
m. .gruodžio 16 d. trims metams paprasto 
režimo lagerin už „viešosios tvarkos ar
dymą“, t.y. procesijos į Šiluvą organizavi
mą. „Būkime tvirti, už didžius Idealus rei
kia ir didžią kainą mokėti“, rašo ji 1981 
m. sausio 25 d. laiške. Kitame laiške (1981 
vasario 14) Stanelytė rašo: „Maldauju 
Dievą, kad Eucharistijos Bičiuliai ir se
serys augtų meile bei skaičiumi ir neštų 
Lietuvai tikrąjį atgimimą“. Panašios min
tys atsispindi ir Panevėžio lageryje kali
namų Genovaitės Navickaitės ir Onos Vit
kauskaitės laiškuos.

Čikagoje gimęs docentas Vytautas Skuo
dis paskyrimo vietą pasiekė vasario 9 d.: 
431200 Mordovija, Tenguševskij r-n, Ba- 
raševo, učr. ŽX 185/3-5. Į tą patį lagerį 
atvežtas ir Anastazas Janulis. Abudu siu
va pirštines. Skuodis rašo, kad jo dabar
tinė savijauta ir nuotaika esanti gera. 
(Povilo Bužo adresas: 618801 Permskaja 
obl., Čusovskij raj., pos. .Polovinka, učr. 
VS-389/37).

Drauge su Skuodžiu nuteisti Gintas lieš- 
mantas ir Pivilas Pečeliūnas atsidūrė: 
618810 Permskaja oblast1, čusovskij r-n., 
st. Vsesvetskaja, učr. VS-389/35. „Neper
gyvenkite dėl manęs“, artimiesiems rašo 
Iešmantas. „Aš savo Iklimu patenkintas, 
jis .kitoks ir būti negalėjo“. Savo likimu 
nesiskundžia ir Pečeliūnas, kurio žodžiais: 
„Kai sąžinė rami, kai širdyje gera, visa 
kita — niekai. Svarbu visur ir visad būti 
žmogumi.“ (1981 vasario 22). Iešmantas 
dirba prie staklių, o Pečeliūnas būsiąs pa
skirtas dirbti į valgyklą.

Atviriausiai išsireiškia jau 34-tus metus 
kalinamas Petras Paulaitis. Jis rašo (1981 
sausio 9), kad jo lageryje, prieš atvyks
tant Skuodžiui ir Januliui, buvo devyni 
lietuviai. Neseniai ten buvo .atsiųstas Al
gis Žiprė, daugiau kaip 20 metų praleidęs 
už grotų. (Žiprė ilgai buvo laikomas KGB 
žinioje esančioje psichatrinėse ligoninėse).

(Elta)

SOVIETŲ KARIUOMENĖS (MANEVRAI
Dideliems sovietų kariuomenės manev

rams, kurie prasidėjo Lenkijos pasienyje 
rugsėjo 4 d„ buvo pašaukti rezervistai.

Apie manevrus Vakarų valstybės buvo 
painformuotos prieš mėnesį. Buvo pasa
kyta, kad dalyvaus virš 25 tūkst. kariuo
menės. Manevrai vyksta Baltijos jūroje, 
Baltijos respublikose ir Baltarusijoje.

„The Times“ (1981.IX.4) praneša iš 
Stockholmo, kad Sovietų laivyno manev
rai, kurie dabar prasideda, yra didžiausi 
iš visų ligšiol buvusių. Manevruose Balti
jos jūroje dalyvaus per 60 karo laivų, iš 
kurių bus pakisti desantai Latvijos ir 
Lietuvos pajūryje.

Menevrams bus panaudoti Sovietų ka
ro laivyno vienetai iš Ramiojo vandenyno, 
šiaurės ir Juodosios jūros. Baltijos jūron 
Jau atplaukęs lėktuvnešis „Kijev“ (38.000 
tonų), „Leningrad“ (20.000 tonų) ir de
santinis laivas „Ivan Rogov“.

Manevrams vadovauja gynybos minist
ras marš. Ustinov.

ATENTATAS IRANO SOSTINĖJE
Rugpjūčio 30 d. sprogus bombai Irano 

min. pirmininko įstaigoje, penki pareigū
nai buvo užmušti ir 15 sužeistų, tarp ku
rių mirtinai sužeisti Irano perz. Moham
mad Ali Rėjai ir min. pirmininkas dr. 
Mohammad Javad Bahonar.

Bombai sprogus rūmuose kilo gaisras, 
kuris padarė daug nuostolių.

Laidotuvėse dalyvavo milijonas žmo
nių. Nors dar nežinoma kas padėjo bom
bą, minia šūkavo anti-amerikoniškus šū
kius ir reikalavo keršto.

BOMBA PARYŽIAUS VIEŠBUTYJE 
Rugpjūčio 29 d. Paryžiaus viešbutyje spro 
gus bombai buvo sužeista 18 asmenų.

LATVIS NEW YORKO TEISME
New Yorko teisme prasidėjo latvio Bo

leslavo Maikovskio, kaltinimo prisidėjus 
prie 20.0,00 Latvijos žydų žudymo, byla. 
Teismo salėje kilo triukšmas, kai vienas 
teismo salėje sėdėjęs žmogus šoko iš savo 
vietos ir, šaukdamas „tu nacių benkarte“, 
pribėgęs pile kaltinamojo, jlį apmušė ir 
išvertė ant grindų.

Paaiškėjo, kad užpuolikas buvo žydų 
aktyvistas Mark Levy. Jis buvo policijos 
suimtas.

B. Maikovskis kaltinamas imigracijos 
nuostatų prasižengimu ir jam gręsia de
portacija.

MASKVOJE SUIMTAS ŠNIPAS?
Izvestija (IX.3) pranešė, kad KGB agen 

tai suėmė fabriko darbininką J. A. Kapus- 
tiną, kuris yra kaltinamas šnipinėjimu 
Amerikos žvalgybos naudai.

Pranešime pažymima, kad ČIA agentai 
Maskvoje dirba prisidengę JAV ambasa
dos tarnautojų kaukėmis.

SOLIDARUMO KONGRESAS
Lenkijos prof, sąjungų „Solidarumas“ 

pirmas kongresas prasideda rugsėjo 5 d. 
Gdanske. Kongrese dalyvaus 890 delegatų, 
kurie atstovauja 9 su puse milijono dar
bininkų.

Kongresas turės nubrėžti planus darbi
ninkų savivaldai Ir pasisakyti dėl pilie
čių teisių ir laisvės.

ATSTOVĖ COLLINS BREŽNEVUI — 
„PA LEISKIT SKUODĮ“

Žinių agentūra EWNS liepos 15 d. pra
nešė, kad JAV-ių Kongreso atstovė Car- 
diss Collins liepos 14 d. pasiuntė laišką 
Brežnevui, kuriame ji protestuoja prieš 
Vytauto Skuodžio kalinimą ir nežmonišką 
jo traktavimą. Atstovė Collins primena, 
kad Skuodis yra JAV-ių pilietis. Ji rašo, 
kad jeigu Skuodžiui bus leista tęsti, bado 
streiką iki mirties, tai bus „baisus nusi
kaltimas“. „Aš tvirtai tikiu“, pabrėžia ji 
„kad kiekvienas žmogus turi teisę laikytis 
■savo religijos ir puoselėti savo tautinę 
kultūrą“.

Pasak EWNS, JAV-vių Valstybės De
part mentas liepos 13 d. pareiškė, kad laiš 
kai Brežnevui Skuodžio reikalu turėsian
tys „nepaprastą poveikį“. VLIKO vadovy
bė anksčiau telegrama kreipėsi į atstovę 
Collins, prašydama jos pasisakyti Skuo
džio reikalu. (Elta)

SUIMTI JAUNUOLIAI UŽ „VĖLIAVOS 
IŠNIEKINIMĄ“

LKB Kronikos (Nr. 47) žiniomis, 1980 
•m. lapkričio mėn. suimti Vilniaus 22 vid. 
mokyklos mokiniai Vladas Noreika ir Sin
kevičius už „antisovletinius šūkius“ spa
lio švenčių demonstracijos metu ir sovie
tinės vėliavos „išniekinimą“. Sinkevičiaus 
tėvai — Vilniaus Valst, universiteto dės
tytojai, o Noreikos dirba gamykloje. Mo
kiniai buvo nuteisti lygtinai ir paleisti. 
Jų giminės prasitarė, kad saugume suim
tuosius mušė guminėmis lazdomis. Apie 
šį įvykį jau anksčiau pranešta ELTOS 
biuletenyje. (Elta)

— V. Vokietijos koalicinė vyriausybė 
nutarė skirti 1.5 bil. markių bedarbei ma
žinti. Daugiausia lėšų numatyta kelių 
statymui, ežerų valymui ir eksporto kėli
mui, ypač mikro-elektronikų sektoriuje.

— Indija paskelbė, kad ji jau gavusi 
moderniųjų sovietinių MiG-25 karo lėktu
vų, kurie, spėjama, yra sutelkti Pakistano 
pasieny.

Indija kėlė protestą, kai JAV pasižadė
jo Pakistaną apginkluoti savo F-16 lėktu
vais, kurių pristatymas dar negreit bus 
įvykdytas.

— Septynių valstybių „Afrikos vieny
bės“ organizacijos atstovai tarėsi Nairo
byje, Kenijoje, ir paruošė planą, kaip su
stabdyti Vakarų Sacharos vykstantį karą 
tarp Maroko ir Polisario Fronto partiza
nų, kurie nori nepriklausomybės buvusiai 
ispanų kolonijai.

— Rugsėjo 23-24 d.d. Kaire vyks pasi
tarimai Palestinos autonomijos klausimu, 
kuriuose prez. Sadatas ir Izraelio min. 
pirm. Beginąs vėl bandys rasti išeitį. Prieš 
tai rugsėjo 8 d., Beginąs vyks į Vašingtoną 
ir pasimatys su prez. Reaganu.

PASAULYJE
—- 5 milijonus svarų kainavęs, filmas 

apie popiežiaus Jono Pauliaus II gyveni
mą bus rodomas Venecijos filmų festivaly 
je rugsėjo mėnesį. Filmas pavadintas 
„Žmogus iš toli“. Pastatymo darbus atliko 
britų, italų ir lenkų filmų gamintojai.

— Vis daugiau arabų valstybių reiškia 
nepasitenkinimą Khomeinio valdžia Ira
ne, ypač kai Irakas paskelbė, kad Izraelis 
remia Iraną ir aprūpina ginklais ir atsar
ginėm dalim, kurių amerikiečiai, daugiau 
nebeparduoda.

Pabėgę lį Prancūziją, opozicijos vadai 
Bani-Sadr ir Rajavi per arabų radijus ra 
gina kovoti prieš įsigalėjusią mulų val
džią. Per amerikiečių televiziją Bani-Sadr 
patvirtino, kad su Khomeinio pritarimu 
ginklai įperkami Izraelyje.

Praėjusią savaitę Teherano radijas pa
reiškė, kad pasikėsinimas prieš du parla
mento narius nepavyko (tik vienas sužeis
tas), bet aukštas Khomeinio valdžios pa
reigūnas šeiikas H. Askeri buvo nužudy
tas.

— Britų spaudoje plačiai komentuota 
Nikalojaus Tolstojaus knyga, kurioj jis 
kaltina britus už kazokų išdavimą sovie
tams Austrijoj 1945 m. Keturi rusų Bal
tosios armijos generolai, kurie karui pra
sidėjus gyveno Prancūzijoje, nebuvo sovie 
tų piliečiai, bet vadovavo kazokų dali
niams vokiečių kariuomenėje, prievarta 
ir klasta buvo atiduoti mirčiai.

— Vengrijoje paskelbtas naujas įstaty
mas, kuriuom leidžiama steigti mažus koo 
peratyvus: juose neturi dirbti daugiau 
kaip 100 žmonių. Taip pat skatinami di
desni pramonės ir aptarnavimo grupių 
kooperatyvai su nepriklausoma atskaito
mybe. Tai kels privačią iniciatyvą ir ge
rins būtinųjų prekių tiekimą.

— Skubiai pravažiavę automobiliu pro 
stovinčius milicininkus prie amerikiečių 
ambasados Maskvoje, rusai V. Nazarov ir 
jo 74 m. motina Natalija įėjo į Ambasadą 
pareikšti savo asmeninį protestą prieš so
vietų pareigūnų savivalę. Po to, palikę 
mašiną kieme, ambasados pareigūno išly
dėti, išėjo į gatvę, bet budintieji milicinln 
kai jų nelietė ir leido eiti toliau, tačiau . 
netrukus privažiavo saugumiečių mašina 
juos pasiėmė.

— Italų tautinis statistikos instituas pa
skelbė, kad 13% lalijos gyventojų yra pu
siau arba visiškai beraščiai. 4.4%, t.y. 2 
su puse milijono, tikri beraščiai, o kiti ne
baigę pradžios mokyklos.

— D. Britanijoje yna 6 milijonai žmonių, 
keičiančių galvos migrena.

— JAV vyriausybė šį rudeni išleis spe
cialią knygą apie sovietų karinį pajėgu
mą ir jų branduolinių raketų išdėstymą. 
Žinios surinktos pasinaudojant satelitais, 
-aukštai skrendančiais žvalgybiniais lėktu
vais ir kitais būdais. Pačios slaptos nuo
traukos nebus rodomos, bet tik brėžiniais 
bus paaiškinta, ką jos reiškia.

Knygos tikslas supažindinti Vakarų pa
saulį su sovietų grėsme ir pateisinti prez. 
Reagano administracios gynybai skirtąjį 
biudžetą.

— Vokiečių Reuterio žinių agentūra 
paskelbė, kad rugsėjo 28 d. New Yorke 
pirmą kartą susitiks JAV sek. Haigas ir 
sov. sov. užsienio reik. min. Gromyko.

— Australijos Anglikonų Bažnyčios vy
riausias sinodas Sidnėjuje nubalsavo leis
ti moterims būti kunigais.

— Iš V. Vokietijos karo aviacijos san
dėliu pavogti amerikiečių gamybos bran
duolinėms raketoms leisti 'įtaisai Ir kont
rolės sistemos planai.

— Rugpjūčio mėn. pabaigoj Irane vėl 
įvykdytos egzekucijos 26 kairiojo sparno 
aktyvistams.

— Du suparaližuotieji amerikiečiai, sė
dėdami vežimėliuose ir naudodamiesi tik 
savo rankų jėga, pervažiavo išilgai JAV.

— Mauritanija (V. Afrikoj) paneigė 
Draugijos kovai prieš vergiją tvirtini
mus, kad 10% visų jos vieno milijono -gy
ventojų yra vergai.

— Vakaruose spėjama, kad Sov. Sąjun
ga planuoja pratęsti 600 mylių į šiaurę 
savo Baikalo — Amūro geležinkelį, kuris 
siektų Jakutiją. Dabar tas turtingasis mi
neralais rajonas pasiekiamas tik upėmis, 
kurios tik apie 3 mėnesius metuose būna 
neužšalusios.

— Rugsėjo mėn. vidury Prancūzijos vy
riausybė ipanai.kins mirties bausmę — gil
jotina eis į muziejų. Šiuo metu septyni 
žmonės yra nubausti mirti, tačiau sprendi 
mas nebus vykdomas. Paskutinė mirties 
bausmė Prancūzijoje įvykdyta prieš 4 
metus, kai 32 kilogramų giljotinos peilis 
nukirto galvąHamidai Djandouli, imigran 
rantui iš Afrikos, kuris nužudė vaiką.

— Turkų „Arayis“ savaitinio žinių žur 
nalo leidėjas N. Duru, už „kritikavimą re
žimo ir provokavimą senų politinių kovų,“ 
bus teisiamas karinio teismo. '

1
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Juozui Paukšteliui mirus
1899.IH.3 — 1981.VII.20

Eidamas 83 metus, liepos 20 d. Lietuvo
je mirė buvęs ilgametis gimnazijos mo
kytojas ir produktingas rašytojas Juozas 
Paukštelis.

Oficialiuose nekrologuose jis vadina
mas „ištikimu savo liaudžiai rašytoju ir 
sudėtingų tautos istorijos lūžio metais“ 
(J. Baltušis), „ne kartą koregavusiu savo 
pasaulėžiūrą ir visuomenines pozicijas“ 
(J. Laukaitis), „talentingu žodžio meist
ru, savo kūriniuose giliai meniškai at
skleidusiu liaudies gyvenimą“.

Vargingas gyvenimas
Gimęs 1899 m. kovo 3 d. Titonių k., Lin

kuvos vaisė, valstiečių Ptašinskų šeimoje 
tėvui mirus aštuonerius metus ganė žą
sis, o kampininkės Beleckienės Išmokytas 
skaityti, porų metų lankė Linkuvos mo-
glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis 
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
kyklą. Po karo, „per žiemą kietai mokę
sis“, įstojo i Linkuvos progimnazijos ket
virtąją klasę, eidamas dvi dešimtuosius 
metus.

Nors buvo neturtingas, daug vargo ir 
skurdžiai gyveno, tačiau ligi sovietų oku
pacijos nesižavėjo Markso teorijomis. 
Priešingai, kaip pats prisipažįsta, gimna
zijoje pasidavė dešiniajai srovei ir paskui 
ilgai buvo jos nešamas.

Mokydamasis Šiaulių gimnazijoje, už
darbiavo grimuodamas artistus ir pats iš 
garsėjo kaip režisierius, artistas ir poetas. 
Savo kūrinėlius siuntė Vaižgantui, Jakš
tui, Girai, Vaičiūnui. Deimančiukų ieško
tojas Vaižgantas 1920 m. jam .atsakė: „Ei
lėse stinga poetinių vaizdų, nors griebia
masi formų. Bet drįsimas siekti jau reiš
kia talento galimybę. Ką gi pakenks ban
džius?“

Nors vargingai gyvendamas susirgo tu
berkulioze, tačiau 1923 m. baigė gimnazi
ją ir įstojo į Kauno universiteto teologi
jos — filosofijos fakultetą literatūros stu
dijuoti. Baigęs universitetą, buvo paskir
tas Kėdainių gimnazijos lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoju1. Porą metų buvo tos 
gimnazijos direktoriumi.

1946 m. rašytojų d-jos pirm. P. Cvirka 
padėjo jam atsipalaiduoti nuo mokytojo 
darbo ir atsiduoti literatūrai. Deja, kaip 
pats prisipažįsta, dvylika Stalino asmens 
kulto metų, vadinamoji „nekonfliktišku- 
mo teorija“, jam buvo ypač nepalankūs: 
„Per tuos metus, neskaitant vertimų, sa
vo aš labai mažai teparašiau“.

Literatūros baruose
Juozas Paukštelis, ne maža rašęs besi

mokydamas gimnazijoje, spaudoje pradė
jo rodytis 1921 m. Jo kūrinėliai buvo 
spausdinami Trimite, Ateityje, vėliau 
Židinyje, Nauj. 'Romuvoje. 1928 m. iš

spaudos išėjo pirmasis 10 apsakymų rinki
nys „Vidurnakčių baladė“1. Jaunam ra
šytojui, lietusiam meilės temas, stigo kom 
pozicinės patirties, epinio šaltumo, giles
nės veikėjų charakteristikos. Tų pačių 
klaidų neišvengė nė „Našlės vaiko“ roma
ne, kuriame žymu autobiografinis elemen 
tas, o taipgi tas pats sentimentalumas.

1936 m. buvo išleistas J. Paukštelio ro
manas apie mokytojų gyvenimą „Pirmie
ji metai“. 1958 m., taikindamasis marksis
tinei. kritikai, parengė naują to romano 
laidą, stengdamasis atmiešti socializmo 
raugu, tačiau vis dėlto kritikams neįtiko.

1939 m. J. Paukštelis išgarsėjo „Kaimy
nų“ romanu, kuriame lyriškai pavaizdavo 
Lietuvos kaimą, valstiečius ir jų gyveni
mą. 1956 m. mėgino pritaikinti ir šį roma
ną naujoms sąlygoms: išbraukė ne maža 
religinių vaizdų, prikaišiojo socialinių 
motyvų, tačiau, pasak V. Galinio, dėl to 
nukentėjo lyrizmas. Vis dėlto, šliedama- 
■sis prie marksistinio realizmo, laimėjo kri
tikų simpatijas „kaip blaivus buržuazinės 
Lietuvos gyvenimo vaizduotojas, sugebąs 
atskleisti nemaža jo esminių prieštaringu
mų ibei negerovių“ (Lietuvių literatūros 
istorija, III t., 579 psl.).

Pažėręs eilę daugiausia kaimo būties 
psichologinių apsakymų, 1971 m. J. Paukš
tis parengė lįdomų „Apyniai kvepėjo“ rin
kinį. Nuosaikus lyriškas antspalvis, geras 
įsigyvenimas i jam pažįstamų kaimo žmo
nių charakterį, beveik klasiška kompozi
cija tuos .apsakymus ^rikiuoja j klasinių 
kūrinių eiles. Galbūt tik pro per daug 
tamsius akinius rašytojas žiūrėjo į tikro
vę, magindamasis tais pačiais skurdo ir 
sudužusių meilių vaizdais. Tačiau ten, kur 
jis rausėsi kaip ir savo vaikystėje skurdo 
ir nelaimių daubose, jautėsi kur kas ge
riau įkvėptas.

Epinė trilogija
Savo literatūrinę kūrybą J. Paukštelis 

pasiryžo apvainikuoti epine valstiečių 
buities trilogija, kuri 1969 m. buvo atžy
mėta „respublikine premija“. Pirmoji da
lis „Jaunystė“ kritikų buvo rezervuotai 
sutikta, tačiau A. Venclovos panegirikos 
įkvėpė pradėtą darbą tęsti toliau. „Nete
kėk, saulele“ knygoje autorius rizikavo 
pavaizduoti pirmąją sovietų ir vokiečių 
okupaciją ir, pagal socialistinį realizmą, 
komunizmo hegomonijoje tik gera tema
tyti. Trečiojoje trilogijos dalyje „Čia mū
sų namai“ rašytojas šokosi išgelbėti ko
lūkį iš vagiliaujančių bei valstiečius iš
naudojančių pirmininkų balos ir savo he
rojų Bernotą Valentą įkurdina visagalio 
valdovo kėdėje. Nuolat savo pasaulėžiūrą 
koregavęs rašytojas kolūkio realybę ap
rašo tikrais socialistinio realizmo vaizdais:

„...Pradžioje visa buvo daroma lyg ant 
juoko. Tik pagalvokit,... ar gali tvarkyti 
pusantro tūkstančio hektarų ūkį buvęs 

siuvėjas, kuris lauko darbų nė iš tolo nė
ra matęs? Arba kitas vadovas, kuris reta 
diena, led Jkębūtų girtas? Arba prieš ma
ne buvusis—atvažiavo su tuščiu portfeliu 
po dviejų metų išvažiavo, septynis sunk
vežimius prisikrovęs? Suardė, sunaikino, 
išgrobstė. Žmonės dirbti nebeina. Kaip 
dirba, jei už metų darbą du tris centne
rius vikių ar pabirų ir keletą rublių te
gauna?“

„Giria, gražina, meluoja“...
J. Paukštelis gražiai pasišaipo iš Stali

no kulto laikų šūkių („atsiliekančius mu
ša“), „liaudies priešu apšaukimo“, iš 
laikraščių, kurie tik „giria, gražina, me
luoja“, iš įvairių valdovų, nes „jei jau 
į aukštesnę kėdę katras atsisėdame, tada 
be pagalio niekas artyn tegul ir neina“.

Rašytojas leidžia įpykusiai senelei net 
tokį pamokslą pasakyti kolūkiečių sueigo
je: „Išvartėte visus kryžius pakelėse,... 
išniekinote Dievą, kuriam nuo amžių 
„šventas Dieve“ giedojome, jaunimą ištvir 
kinote. Vakar mano sūnaus vaikelis,... dar 
mažas vabalėlis, parėjęs iš mokyklos, čiu
po nuo lango mūkelę, kurią man amžina
tilsį tėvelis, leisdamas iš namų, buvo dova 
nojęs, — ir bloškė į žemę, čia, girdi, ne 
Dievas, bet balvonas. Kas, sakau, vaike.l, 
tau sakė, kad čia balvonas? Mokytoja, 
girdi, sakė, kad nėra nei Dievo, nei šven
tosios Dvasios... Tai koks iš to vaiko iš 
augs žmogus? Galvijėlis išaugs!“

Senutė „naujų vėjų gaudesio nebesu
pranta“, o J. Paukštelis patvirtina tai, ką 
„Lietuvos KB Kronika“ teberašo, nors už 
tai jų bendradarbiai nuteisiami kalėjimu 
ir ištrėmimu.

Našlės sūnus, pats sunkiai vargęs, tu
rėjo, pasak J. Laukučio, „koreguoti savo 
pasaulėžiūrą ir visuomenines pozicijas“, 
visa tai pateisindamas didele liaudies 
meile...

Negi kuriame, kad paglostytų
1979 m. J. Paukštelis, būdamas 80 me

tų amžiaus, parengė įdomią atsiminimų 
knygą „Dažnai atsimenu juos“. Joje vaiz
džiai aprašė Maironį, G. Petkevičaitę - 
Bitę, J. Jablonskį, M. Pečk.auskaitę - Šat
rijos Raganą, J. Šliūpą, J. Tumą-Vaižgan
tą, S. Nėilį, P. Cvirką, P. Vaičiūną, V. My
kolaitį-Putiną, A. Vienuolį ir A. Venclovą.

V. Mykolaitis-Putinas, kurį „kankinda
vę mintys ir dėl gyvenimo beprasmiškumo, 
dėl žiaurybių, kurias jam, kaip ir dauge
liui, tekę matyti ir patirti“, 1932 m., pa
rašęs „Altorių šešėly“ I dalį, J. Paukšte
liui pasakęs: „Bet negi mes kuriame — 
rašome tik tam, kad mus glostytų, girtų. 
Rašome, išsakome tai, kas viduje susikau
pia, ko nebegalime nutylėti“.

Taip buvo anais laisvės laikais, kai 
Lietuva be kitų pagalbos stovėjo ant vis 
tvirtėjančių kojų. Putinas savo principų 
laikėsi ir tada, kai atėjo rūsčios dienos. 
J. Paukštelis savo profesoriaus žodžius, 
kaip matome, atsiminė, bet rašė, kaip jo 
„visuomeninė pozicija“ reikalavo.

Su livtm'iais 
įtasaulyje

LAIMĖJO NOVELĖS KONKURSĄ
Savaitraščio DIRVA novelės konkursą 

šiais metais laimėjo Australijoje gyvenan
ti rašytoja Agnė Lukšytė - Meiliūnienė. 
Ji gavo spaudos rėmėjo Simo Kašelionio 
finansuotą 600 dolerių premiją už novelę 
„Zefirantės“.

Konkursui buvo prisiųstos devynios no
velės, iš kurių konkurso vertinimo komi
sija (B. Auginąs, V. Gedgaudas ir A. Lai- 
kūnas) atrinko geriausiu ir premijuotinu 
A. Lukšytės kūrinį.

VEIKIA JAUNIMAS
Kanados liet, jaunimas s-gos pirminin

kė Laima Beržinytė liepos 8 d. išskrido į 
Australiją talkinti vietos jaunimui. Ji lan 
ko Melbourną, Sidnėjų, Adelaidę ir Perth.

DR. S. KUZMINSKAS VYKS Į JAV
Rugsėjo mėn. antroje pusėje Dr. S. 

Kuzminskas skrenda mėn. atostogų į 
Ameriką. Aplankys draugus ir pažįsta
mus Čikagoje, Bostone, New Yorke ir Va
šingtone.

MIRĖ DR. S. PETRAUSKAS
Birželio 22 d. New Jersey, JAV, mirė 

gydytojas Stasys Petrauskas, apie 30 me
tų dirbęs Elisabethe, N.J. Gimęs prieš 72 
m. Jučionių kaime, prie Kulautuvos, jis 
buvo baigęs Kauno „/Aušros“ gimnaziją 
(1931 m.) ir V.D.U. Medicinos fakultetą 
1939 m. Lietuvoje dirbo vidaus ligų kli
nikose ir Karo ligoninėje.

Dr. S. Petrauskas buvo vienas iš tų drą
suolių, kuris kritišku metu pasiryžo su 
žmona ir mažamete dukrele persikelti 
mažu laiveliu per Baltijos jūrą į Švediją.

Vladas šlaitas

Poezijos princas
Mėgstu svajoti, 
nes jau vaikystėje, 
kai buvau mažas berniukas 
ir kai ‘gyvenau ukmergiškėje Kauno 

gatvėje, 
aš jau buvau nepagydomas meilės 

svajotojas, 
nes jau tada 
esu verkęs abiem rankom apsikabinęs

Jono Biliūno Brisiu,
nes jau tada, 
Kauno gatvėje, 
aš buvau poezijos princas. 
Štai kodėl ir dabar, 
pusei šimtmečio metų praėjus, 
mėnuliui šviečiant, 
mėgstu vienas klajoti praėjusio 

šimtmečio gatvėmis.

PASITRAUKĖ REDAKTORIUS
DIRVA praneša, kad nuo liepos 18 d. 

dr. Jonas Balys pasitraukė iš NAUJOSIOS 
VILTIES žurnalo redaktoriaus pareigų.

MIRĖ J. PETRULIS
Liepos 27 d. Kanadoje mirė Jonas Pet

rulis (66 m.), laikraščio „Nepriklausoma 
Lietuva" leidinio bendrovės pirmininkas 
ir Red. kolegijos narys.

Liko nuliūdusi žmona Kazė ir sūnus 
Edmundas su šeima.

IRGI REKORDAS
Liepos viduryje Čikagoje per vieną sa

vaitę mirė vienuolika lietuvių. Mirties 
priežastys — įvairios: širdies smūgis, vė
žio liga, senatvė.

Mirusiųjų tarpe buvo žurnalistas Jonas 
Vaičiūnas, skautininkas Balys Vosylius ir 
kt. Čikagoje lietuviai turi dvejas kapines: 
šv. Kazimiero ir Tautines. Jose kasdien 
supilami nauji lietuvių kapai.

MIRĖ F. JANUSAS
1981 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje mirė 

Feliksas Janušas, anksčiau gyvenęs Roch- 
dalėje, Anglijoje.

Velionis sunkiai sirgo ilgesnį laiką ir 
mirė vėžio liga.

Žmogus gyvendamas turi ieškoti vis 
naujų pažinčių, kitaip jis greit paliks vie
nas; o ir turimąsias draugystes privalo 
nuolat stiprinti. Johnson

Trys žmonės gali išlaikyti paslaptį, jei
gu du iš jų jau mirę.

B. Franklin

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 25

Jeigu sraigė į 20 metrų aukščio sieną 
per dieną įkopia 3 metrus, o per naktį vėl 
nuslenka žemyn 2 metrus, tai per kiek 
dienų ji pasieks viršų?

Atsakymas Nr. 24
3 sūnūs ir 4 dukterys.

Anais gerais laikais, kai Anglijoje dar 
kardavo žudikus, kažkas paklausė bude
lio:

— Ar tamsta esi kada nors pakoręs ne
kaltą žmogų,?

— Nežinau. Nė vienas pakartasis nesi
skundė.

Teisėjas į liudininką:
— Tamsta matei šį žmogų, kalbėjai su 

juo tą naktį, ir tai buvo penkiolika minu- 
čių po vienuo’Jiktos?

Liudininkas. — Taip.
Teisėjas: — Tokią tamsią naktlį matei 

laikrodį?! O ką jam sakei?
Liudininkas: — Aš paklausiau, kiek lai

ko..

J. Paukštelis

Gražioji
(tęsinys iš praeitos savaitės)

Praėjo daug metų. Seniai buvau moks
lus baigęs, seniai vedęs, net mano vaikai 
mokslus jau baigė. Netrukus po karo va
sarą parvažiavau į tėviškę. Motina buvo 
mirusi, brolis lį pasaulį išklydęs — tėviš
kės namų tik pamatai telikę. (Bet gera ir 
ant pamatų pasėdėti, gimtinės takais, ke
liais pavaikščioti, senus draugus aplanky
ti. Nors draugų nedaug beradau. Malonu 
buvo susitikti su buvusiu kaimynu — Baė- 
kiu Jonu, kuris pamiškėje nusikėlęs gy
veno. Pasenęs, pražilęs, jaunystėj buvęs 
mažakalbis, dabar plepus pasidaręs. Išė
jo kalba Ir apie jo seserį Milę: su ja sep
tynerius metus buvau žąsis išganęs, geri 
buvome draugai, nors kartais tekdavo ir 
susipešti.

Milė, Plūkienė, gyvenanti prie Čeniškių. 
Gerui gyvenantį gerą vyrą gavusi, nors, 
kai ten nutekėjo, tebuvęs plikas laukas — 
nei trobų, nei medžių. Susistatę trobas, 
didelį sodą užsiauginę; jų dukterys — 
viena mokslus bebaigianti, kita prie tėvų, 
— sūnaus neturėję.

Ir panorau aplankyti Milę. Tie, su ku
liais esi praleidęs vaikystę, jaunystę — 
tau lyg giminės per visą amžių pasilieka. 
Gal daugiau kaip giminės. Rodos, jei su 
jais pasimatysi, pasišnekėsi, anas dienas 
prisiminsi — metų svorį nusimes! nuo 
savo pečių.

Nuėjau — apie dvidešimt kilometrų ke
lio. Kai pasisakiau, kas esąs, Milė i'š kar
to apsiašarojo, paskui suspurdo, vedė į 
seklyčią, prašė sėstis, vėl apsiašarojo, čia 
aiškinosi, kad ji, tur būt, jau pasenusi, 
nes daug kas ją graudinąs. Pagaliau suju
do lakstyti — juk svečias taip seniai 'berną 
tytas, iš tokio kelio pėsčias, gal išalko, 
pavargo, o ji, kaip kvaila, tuoj su ašarom.

Po pietų 'įsišnekėjome — pasipasakojo, 
kaip gyvena, apie vyrą, vaikus. Paprasta 
kaimietė, bet supratingesnė už inteligen
tę —■ pasakodama apie savo vaikus, kar
tu klausė, kaip manieji — kiek katram 
metų, kaip mokosi... Čia vėl žiūrėjo į ma
ne, lingavo galvą, šluostėsi ašaras: kaip 
tas gyvenimas prabėgo!.. Kiek čia seniai 
buvom dar vaikai!

Iš miestelio parvažiavo vyras. Malonus 
žmogelis daugiau sypsąs,negu kalbąs—Mi 
lė už jį atkalbėjo—žiūrėjo, ar ant stalo ko 
netrūksta,baigiant man valgyti vieną,tuoj 
siūlė kitą, prašė, linksėjo, nugertą stikli
nę alaus skubino pripildyti...

Malonu buvo pas juos — tikrai kaip 
pas gimines.

Kitą rytą, valgant pusryčius, pamačiau, 
kaip į kiemą įbėgo kažkokia apšepusi, ap
smurgusį moterėlė basom purvinom ko
jom — staiga sustojo ir žiūri į langus.

Milė atsiprašiusi pakilo ir išėjo, girdi 
— tai jos viešnia... Paskui mačiau, kaip 
moterėlė, kažką balsu kalbėdama, nubėgo 
su malkų glėbeliu tiesiog per lauką.

-— Kas gi čia per viešnia? -— paklausiau 
grįžusią Milę.

Ji atsidususi tarė:
— Neduok dieve, sakau... augini vaikus, 

svajoji apie jų gyvenimą, laimę, o neži
nai, kaip gali būti... Nagi ir šita — kai aš 
čia atitekėjau, kokia jauna, kokia graži 
buvo. Tokia graži, kad sunku ir apsaky
ti. Graži, maloni, lipšni — su kiekvienu, 
būdavo, ar jis turtingas, ar vargšas, vie
nodai kalba, 'šypsosi. Todėl ir jaunikių 
negalėjo apsiginti — iš už kelių mylių 
atvažiuodavo pirštis. O dabar — tur būt, 
pastebėjai — protas nebepilnas... Nors 
šiaip — rami, laukais nelaksto, žmonių 
neužkabinėja, tik nuolat verkia ir kunigus 
keikia.

— Tai kas jai... ar per karą? — pertrau
kiau Milę. Bet ji varė toliau: motina nors 
ir našlė, bet perteikusiai gyvenusi — gera 
•gaspadinė buvusi. Vaikų tik dvejetą te
turėjusi: sūnų ir ją. Sodžiuje mokyklai 
atsiradus, pas juos seklyčioje apsigyvenęs 
mokytojas — jaunas vaikinas ir toks ne
prastas, šviesiaplaukis, mėlynakis. Ir bū
do malonaus, linksmas. O koks veiklus — 
jaunimo kuopelę suorganizavęs, vaidini
mus, gegužines rengdavęs, paskaitas skai
tydavęs, neturtingus beraščius dovanai 
vakarais mokydavęs. Visi mylėję jiį, ger
bę, prieš kitus juo didžiavęsi: mūsų mo
kytojas! Ir saviems labai geras buvęs — 
motinai pinigų nuolat siųsdavęs, dažnai 
ją lankydavęs, . vis su dovanomis, su.. 
Mat, vargšė, trobelninke buvusi, ne per 
toli, kažkur prie Panevėžio, gyvenusi. Tik 
vieną negerumą turėjęs — į bažnyčią nei
davęs ir prieš valdžią pakalbėdavęs, kad 
ūkininkus iš varžytinių paleidžianti, varg 
šais nesirūpinanti — nuo elgetų durys ne

užsidaro. Vieniems tokios kalbos patikda
vusios, kitiems ne. Juk niekad žmogus vi
siems nepataikysi. Tas mokytojas slapčia 
ir susimylėjęs su šeimininkės dukterimi. 
Taip slapčia, kad ne tik kas, bet nei moti
na, nei brolis — niekas nepastebėję. Ma
tyt, todėl slėpėsi, kad, nors jis ir mokyto
jas, bet su turtingais ūkininkais, kurie 
ant septyniasdešimt hektarų sėdi, vis tiek 
negalėjo lygintis. Motina norėjusi tik tur 
tingo žento. Jei atvažiuodavęs koks iš 
menkesnio ūkio — to į seklyčią neprašyda 
vusl. O duktė, turėdama mylimą berneli, 
sakydavusi, kad visi negražūs, kad ji 
norinti už tikrai gražaus ir slaunaus ište
kėti.

Taip trukę gal kelerius metus. Juo la
biau jaunikiai iš visų pusių pas ją lėkę, 
važiavę, juo laibiau ji skiauturę stačiusi, 
šie — erzinęsi, pykę, žadėję daugiau ne- 
bevažiuoti, sekmadieniais ar turgaus 
dienomis miestelyje vėl paskui ją sekioję, 
motinai rankas bučiavę... Ir kažin, kolei 
būtų taip trukę, jei ne jo motina. Vieną 
pavasarį kelias mylias pėsčia atsiplūkusi 
sūnaus aplankyti. Prasta buvusi moterėlė, 
naginėm apsiavusi. Sūnus meiliai moti
ną priėmęs, vaišinęs kuo įmanydamas., vi, 
są savaitę pas jį viešėjusi. Bet, mat, moti
na — kam būtų motina — per tą laiką ir 
pastebėjusi, kad Juozukas prie šeiminin
kės dukters palinkęs. Jei toji duktė būtų 
buvusi kokia prasta, beturtė —- gal bū
tų bandžiusi jį atkalbėti. O čia... tik apsi
džiaugusi širdyje: tegul sūnels veda, te
gul jiems dievas padeda! Tik prastas 
žmogus visur išlenda su savo prastumu: 
namo grįžtant ją pavėžėjusi kažkokia bo
ba, tai ji ir išsipasakojusi tai nepažįsta
mai bobai viską apie sūnų ir apie tur
tingą gražią sūnaus „išrinktąją“. Savaitė 
nepraėjo, kaip viskas buvę .atsakyta mer
gaitės motinai. Ši, būdama nekvaila, nė 
pusės žodžio nepratarusi dukteriai, kad 
jau žino, — pirma pati norėjusi Įsitikinti, 
ėmusi juos stebėti. Na ir pamačiusi, kad 
jie vienas prie kito jau tirpte tirpsta... 
Nusigandusi kelias naktis nemiegojusi. 
Ką gi —■ prapuls duktė, 'įkris į vargą kaip 
į balą! Juk kokios tų sodžiaus mokytojų 
algelės! Pati, savo akimis matė, ką jis tu
ri, ;ką valgo, kaip rengiasi. Negi taip ir 
lauks, kad vaikas pražūtų, kad motinai pas 
kui tik pirštus reikėtų krimstis, iš proto 
eiti?! Todėl vieną dieną, niekam nieko ne

sakiusi, ir nuvažiavo pas kleboną, išpasa
kojo jam viską.

Šis išklausęs ramiai Ir taręs:
„Ko tu čia, moterie, rūpinies? Juk tas 

mokytojas iškeliamas.“
„Ar iš teisybės, klebonėli?“
„O kaipgi? Nukels kur lį kokį svieto pa

kraštį, duktė tau ir pasiliks. Tik žiūrėk, 
kad ji su juo nepabėgtų..“

Motina, padėkojusi klebonui už gerą 
patarimą, parvažiavusi ir žiūrėjusi, sau
gojusi.

Nė mėnesiui nepraslinkus, vienądien 
mokytojas Ir grįžo iš apskrities visai ne- 
svaimas.
Motina tylėjusi, lyg nieko nesuprantanti 

žiūrėjo, kas toliau bus. Netrukus pama
čiusi, kad ir duktė jau nesvaima — jau 
viską iš jo sužinojusi.

Mokytojas tada jai pasakęs viską: ne 
tik kad jį iškelia labai toli, kažkur į eže
rų kraštą, bet ir kad to iškėlimo kaltinin
kas esąs klebonas, kuris jo nemėgęs — 
jam tai. pavykę sužinoti. Bet mokytojas 
tuoj ir nuraminęs ją: nieko, nuvažiuosiąs 
į naują vietą, gerą butą susirasląs, pas
kui ji atvažiuosianti, ir gyvensią abu kaip 
rojuje — Paežeriais vaikščiosią, plauky
sią, žuvį gaudysią.

Rudenį jis Ir išvažiavęs į tą ežerų kraš
tą. Ji likosi laukti. Žinoma, krimtusis, bet 
nei motinai, nei broliui neišsidavusi. Iš 
naujos vietos jis tuoj parašęs, kad tenai 
labai gražu, kad ežeras, kad miškas, kad 
ji nesirūpintų... Praslin'kę daugiau kaip 
mėnuo. .Vieną dieną motina išgirdusi — 
sode duktė kad rauda, tiesiog Iklykia. Nu
sigandusi, nubėgusi: kas yr?.. kas atsiti
ko? Nesako, tik rauda, ašarose skęsta. 
Pradėjusi raudoti ir motina. Tik brolis va 
kare šiaip taip ją išklausinėjęs: mokyto
jas, ežere maudydamasis, peršalęs, gavęs 
plaučių uždegimą ir miręs — jo draugas 
laišku jai pranešęs.

Jos ašaroms nebuvę galo — visus ta
kus jomis nulaisčiusi. Na ir .sumenkusi, 
sunykusi, šešėlis belikęs. Sunykusi ir 
motina, dukteriį tokią matydama: i'š pra
džių bandžiusi ją raminti, perkalbėti, pas 
'kui barusis, — nieko nepadėję.

Brolis taip pat labai susirūpinęs — tą 
vieną seserį teturėjęs, mylėjęs ją; todėl 
vis stengęsis prablaivyti, kad nesigraužtų 
kambariuke užsidariusi, vis kalbindavęs, 
juokaudavęs.

Vieną sekmadienį taręs:
„šiandien Laukiavoj ražancava. Oras 

gražus — važiuojam.“
Iš pradžių atsisakiusi — galvą skauda, 

bet šis. taip mokėjęs įkalbėti, kad paga
liau sutikusi, išvažiavę. Bet pasitaikyk 
man taip, kad bažnyčioje sumą laikęs Dau 
gėlių klebonas. Jį pamačius, ir susimai
šiusi jai galvelė. Kai tik klebonas atsiklau 
,pę giedoti suplikacijas, ji puolusi už grote 
lių, griebus varpelį ir kirtusi, dieve susi
milk, jam per pliką pakaušį, kad tas net 
surikęs. Suplikacija nutrūkusi — bažny
čioje sujudimas. Dlevaižin kuo visa tai 
būti) pasibaigę — davatkos gal būtų ją 
nagais sudraskiusios, jei ne jos brolis, ne
toliese stovėjęs. Šis kaip mūras užstojęs 
seserį: nelįskite, sušukęs. Vyras tvirtas, 
pečiuitas, o dar turtingas, Tos ir alyžu- 
slos. Paskui jis paėmęs seserį už paran
kės ir išsivedęs...

Nuo tos dienos ir nebeatsitaisiusi jos 
galvelė. Kaip gydę, kur vežę — į Kauną, 
į Rygą, lį Karaliaučių, — proto nebesugrą- 
žinę.Motina iš to širdies skausmo greit 
mirusi. Paskui brolis vedęs, o ji ir likusi 
taip vargti, Dar kol laikai buvę ramūs, 
o per tuos susimaišymus!.. Dabar gyve 
nanti viena prismilkusioj, be stogo pirte
lėj ir skurstanti. Iš pradžių dar žmonės 
labiau gailėję — šelpę maistu, drabužiu, 
apavu. Dabar... dažnai ir alkana būnanti, 
apspurusi, nuplyšusi...

Ėmus Milei pasakoti tą istoriją, prisi
miniau gražiąją VUdūnaitę, kurią kadai
se Daugelių šventoriuje mačiau, — juk ji 
taip pat iš Čeniškių, — ir nusigandau.

— Sakyk, Miliut, — baigus jai kalbėti, 
paklausiau, — o kaip tos vargšės pavardė?

— Argi aš nesakiau? nustebo ši. —Na
gi Vildūnaitė, Vildūnaitė Anė čia pat iš 
Čeniškių...

Pasijutau visiškai priplotas — nesurne- 
čiau, nė ką 'bekalbėti.

'Nors paskui Milė vedė mane parodyti 
laukų, gražiai sulapojusios giraitės, kurią 
jiedu su vyru Išaugino, nors... prašė dar 
pasilikti kokią dieną, paviešėti pas juos 
— nepasilikau. Niekaip negalėjau atsito
kėti. Galop visokios mintys pradėjo gręž
tis į smegenis. Nuolat skambėjo Milės žo
džiai: „Augini vaikus, svajoji apie jų gy
venimą, laimę, o nežinai, kaip gali būti...“

Tos dienos popietėje išvažiavau.

(Iš „Apyniai kvepėjo'
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I. Kaplanas

Lietuviu ir žydų santykiai 
praeity ir dabarty

Dėkoju Studijų Savaitės organizato
riams už pakvietimą pasisakyti tokiame 
plačiame Ir autoritetingame forume ir di
džiai gailiuos .'kad paliesdamas tokią gy
vybiškai jaudinančią temą dėl pašlijusios 
sveikatos nesueisiu į tiesioginį kontaktą 
su Jumis, .'brangieji Savaitės dalyviai. Ir 
dar turiu įspėti, kad nesu joks mokslinin
kas, joks istorikas, o tik senas žurnalistas. 
Tad nelaukite jokio išplėstinio .pranešimo. 
Tik, kad ir neakivaizdiniu būdu, noriu pa
sidalinti su Tamstomis savo kiek padriku
siomis mintimis ir jausmais. Reiškiu savo 
asmenišką nuomonę, tačiau, tam tikru 
mąstu, i.r tai, ką pasakytų mano šeimos 
nariai, nužudytieji karo metu ir išvežtie
ji per masines deportacijas karo išvaka
rėse, mano artimieji draugai — lietuviai, 
žuvusieji stalininiuose lageriuose ir nužu
dyti Kauno kalėjime bėgančių iš Lietuvos 
enkavediečių.

Leiskite žurnalistiškai pradėti iš tolo, 
nuo vienos man žinomos istorijos vad. 
Kaliningrado srityje, t.y. senprūsių žemė
je, senprūsių, kuriuos išnaikino teutonų 
riteriai. Ten mažame miestelyje buvo se
nose žydų kapinės. Naciai nulupo antka
pius su Dovydo žvaigžde, su žydiškomis 
pavardėmis, visa tai nuskėlė, užtepliojo 
ir panaudojo saviškių kapams — žinoma, 
jau su svastikomis ir atitinkamomis epi
tafijomis. Vėliau atsirado neoteutonų nuo 
Uralo ir Volgos, kurie ne tik pakrikštijo 
grynaveisliais rusiškais vardais aplinki
nes vietoves, bet ir vėl savo reikalams nu
plėšė tuos pačius jau kartą išniekintus 
antkapius, pašalino hakenkreucus ir už
dėjo penkiakampes sovietines žvaigždes 
su agitacine kirilica. Tačiau lietui ir vė
jui veikiant kaliningradinis sluoksnis nu
trupėjo, ir vėl pasirodė ne tik svastikų 
liekanos, Ibet ir pirmapradė Dovydo emb
lema su biblijinėmis raidėmis.

(Bene bus tas nesugalvotas epizodas sa
vo rūšies palyginimas? Dviem planais, 
Tolimajame istorijos fone — didžiojo lie
tuviškojo ąžuolo atšakos tragedija. O ar
čiau prie dabarties — šimtmetinės kanki
nės — žydų tautos drama, dvisluoksnis 
kapų išniekinimas, nacistinis ir stalinisti- 
nis.

Kiek yra panašumo, paralelizmo, tarpu
savio ryšio lietuvių ir žydų, dviejų tau
tų su milžiniška istorine praeitim, lem
ties keliuose!

Esminga ir reikšminga, kad Lietuvos 
žydijos pirmoji pradžia susieta su Didžio
jo Vytauto gadyne. Kaip nurodė Z. Ivins
kis savo apybraižoje „Naujojoje Viltyje“ 
(Nr. 13, 1980), nėra abejonės kad jau tuo 
metu (1388 — 1389 m.) su Vytauto žinia, 
ar jo kvietimu, į jo valdas iš Leikijos at
vyko žydai. Jie jam, turinčiam savo drą
sių ūkinių, planų, pasirodė gana reikalin
gi." Miniu tas Vytautines tradicijas no
rėdamas pabrėžti, kad didžiulei Lietuvos 
žydų daugumai Lietuva per šešis šimtme 
Sius įaugo į kraują, ’į širdį. Ir kiti Didžio
sios Kunigaikštijos valdovai reiškė žy
dams dėmesio ir palankumo, tarp jų ir 
paskutinysis Sigizmundas Augustas, ir ne 
kartą tarptautinėje plotmėje jie susikirs
davo su bestlališku priešiškumu žydų at
žvilgiu iš .Maskvos carų — jų tarpe i 
Jono Žiauriojo — pusės. Pacituosiu šia 
proga vieną nepaprastą knygą — JAV 
žydų autoriaus Israelio Coheno „Vilna“, 
išleistą pačiame karo įkarštyje, 1943 m. 
Filadelfijoje Jewish Publication Society 
of America ir dedikuotą „Prisiminti de
šimtims tūkstančių Vilniaus žydų, nacisti
nio barbariškumo kankinių 1941 - 1943 
m.“

„Didžiosios Lietuvos kungaikštijos... pe
rėjimas į Rusijos Imperijos valdymą Vil
niaus žydams reiškė ne tik valdžios pasi
keitimą, bet ir, kur kas svarbiausia, jų 
traktavimo pakeitimą, žydų atžvilgiu lai
kysena ir rusų carų elgesys esmingai sky
rėsi". Lietuvos valdovai „su nežymiomis 
išimtimis buvo pilni simpatijų, tolerantin
gi ir palankūs, darydami visa kas tik ga
lima žydams apsaugoti... nuo priešiškumo 
ir smurto. O carai, neskaitant efemerinių 
atsitiktinumų, buvo reakcingi ir nepalan
kūs. Nesitenkindami .barbariškais „uka- 
zais“, nuodijančiais gyvenimą jų žydiš
kiems pavaldiniams, jie leisdavo savo pa
reigūnams kiršinti, krikčionių gyventojus 
chroniškiems smurto aktams. „Lietuvos 
valdovai“ gerbė žydų religiją ir kultūrą, 
globojo jų savivaldinį bendruomenės or
ganizmą ir rodė tam tikrą rūpestį dėl žy
dų ekonominio gerbūvio. O carai daugiau
sia buvo fanatiškais tiek judaiizmo, tiek 
žydų tautos priešais, pilni ryžto išnaikinti 
judaizmą, arba sunaikinti žydus, arba per 
vadinamas „reformas" pasiekti jų laips
niškos amalgamacijos su kitais gyvento
jais“. Didieji kunigaikščiai „buvo huma
niški žydų teisių gynėjai; carai buvo kerš
tingi visokiausių blogybių žydams tvėrė
jai“. Ši platoka citata bene padės mums 
orientuotis ir šiandieninėje padėtyje. Kai 
sužlugo Didžioji Kunigaikštija, Lietuvos 
žydija dvasiniu ir religiniu atžvilgiu vai
dino Europos žydų diasporoje vadovau
jantį vaidmenį. Ryškiausiu to vaidmens 
įkūnytojų .buvo garsingas gaonas Elijo- 
šhis. „Gaonas“, tai maždaug reiškia 
„Eminencija“, tai buvo talmudinių akade

SEH 00
EUROPOS M (J
LIETUVIŠKŲJŲ—,■■■

STUDUU SAVAITĖ
mijų Babilone rektoriaus titulas nuo VII 
šimtmečio. Argi nesujaudins mus dvi sce
nos iš jo įtempto bei pasišventėliškojo gy
venimo: pirmoji, kai Didžiojoje Vilniaus 
sinagogoje, kaip pusseptintų metų bernių 
kas pasakė turiningą talmudinį pamoks
lą, antroji, kai jis ten pat, jau paliegęs se 
nls (72 metų) meldėsi už bendruomenės 
išgelbėjimą Kotrynos II armijų apgultaja
me Vilniuje. Tuo momentu rusų patran
kos sviedinys nukrito ant sinagogos sto
go nepadaręs jokios žalos. Gaono mokiniai 
gilių religinių autorių plejada. Vilnius 
pasidarė „Lietuvos Jeruzalė", kaip žydų 
dvasinis centras. Beje, .atrodo, kad tą var
dą „nukalęs" pabuvojęs Vilniuje ir net 
Didž. Sinagogoje... Napoleonas!

Neturime laiko smulkiai sustoti ties at
skirų carų elgsenos žydų atžvilgiu. Paga
liau tai nėra mums rūpinti tema. Apsiri
bokime „.geležinio caro“ Nikalojaus I, 
Vilniaus Universiteto duobkasio ir aršaus 
žmonių engėjo, „reformomis“, būtent vad. 
„kantonistais“. Jam valdant žydų berniu
kai formaliai nuo 12 metų, faktinai net 
bene nuo 8 metų amžiaus, buvo imami — 
grėbiami! — 'į karo tarnybą, pirma siun
čiami į kantonistų mokyklas, kur juos 
kankino, muštravo ir rusino. Tikroji ka
ro tarnyba jiems skaitėsi nuo 18 metų am
žiaus ir truko 25 metus!

Grįžkime prie mūsų tiesioginės temos. 
Kaip atrodė lietuvių, — žydų santykiai 
antrojoje XIX šimtmečio pusėje, kai ypa
tingai sustiprėjo atgimstančios Lietuvos 
tautinis pabudimas? Ėjo kova dėl lietu
viško spausdinto žodžio prieš Imperijos 
represinį aparatą. Ir čia sutinkame anykš
tėnų žydą gydytoją Šumacherį, žmonių 
vadinamą „Sunakaiiu“, Vaižganto aprašy
tąjį „Pragiedruliuose“, Felicijos Bortkevi- 
čienės minimą atsiminimuose. Tas žydų 
intelegentijos atstovas įkūrė draudžiamų
jų lietuviškųjų knygų sandėlius vietinėse 
žydų kapinėse ir palaikė kontaktus su su
sipratusiais lietuviais daktarais — anykš
tėnu Tadu Moiigiu ir kavarskiečiu Juozu 
Brazaičiu. Esame (įsitikinę kad „Šunaka- 
ris“ nebuvo izoliuotu reiškiniu tarp tuo
metinių žydų šviesuolių. O kalbant apie 
1863 metų sukilimą paminėtina, kad ne
maža žydų žuvo sukilėlių eilėse, Leiba 
Lipmanas buvo rusų pakartas Suvalkuo
se, Bencas .padėjo pabėgti vienam iš su
kilėlių vadų Artūrui Grosui. Kaip nurodo 
savo savilaidiniame straipsnyje Antanas 
Terleckas, žydų elgesys Lietuvoje 1905 
metų revoliucijos laiku buvo vertas pa
garbos ir gero prisiminimo. Neliko abe
jingi žydai ir lietuvių tautos kančioms per 
1-ąjij pasaulinį karą.

Nieks neginčija aktyvaus ir ryžtingo 
Lietuvos žydų dalyvavimo atkuriant ne
priklausomą Lietuvą. Nemaža buvo žydų 
pirmojoje Lietuvos kariuomenėje. Tada 
žydams buvo suteikta plati, kultūrinė au
tonomija, įsteigtas ministro žydų reika
lams postas, dalyvavo žydai ir kitų minis
terijų veikloje. Vėliau tiesioginis Lietu
vos žydų ryšys su vyriausybine veikla su
mažėjo, keičiantis politinėms linijoms at
sirasdavo tam tikros trinties ypatingai 
ypatingai ekonominiais klausimais — at
kurtoji Lietuva gavo kaip palikimą mies
tus su tautinių mažumų lemiama įtaka
— tiek buvo senų rusų valdininkų, lenkų 
ir sulenkintų lįmonininkų ir darbininkų, 
ištisų vokiškųjų masyvų, kaip kad Kau
no Šančiai, ir kuo ne ištisai žydiškų rajo
nų, kaip Kauno Vilijampolė ar Senamies
tis. Tai kėlė ir ūkinius, ir kultūrinius, ir 
kalbinius — ir nemaža trinties su mažu
momis, jų skaičiuje ir su žydais.

Čia aš noriu pažymėti, kad visiškai na
tūralūs lietuvių, ypač jaunosios kartos, 
nepasitenkinimas tuo, kad toje mūsų lai
kinojoje sostinėje Kaune taip garsiai ir 
viešai kalbėta ne lietuviškai, absoliučiai 
nesiribojo reakcija į rusiškai (tarp kita 
ko, darkytą rusų kalba) šnekančiais žy
dais. Juk lygiagrečiai skambėjo ir biau- 
riai suluošinta „zelionogurskių“ lenkų kai 
foa. O (kad žydų tarpe ilgokai laikėsi rusų 
kalbos pamėgimas, tai buvo ilgojo rusiš
kojo viešpatavimo atsirūgimas, kartais 
neprotingas užsispyrimas, ožiavimasis. ku
ris vis ėjo mažyn. Prisiminkime, kad prieš 
karą Kaune buvo įsteigta žydų gimnazija 
lietuvių dėstomąja kalba. Ir laikui bėgant 
tikrai tas nesusipratimų šaltinis atkristų
— ir pasidarytų visur, kaip tokioje Že
maitijoje, kur žydai iš seno puikiai sugy
veno sų lietuviais kalbėdami gražiai lie
tuviškai. Ir kartu su tuo kalbiniu barjeru 
išnyktų ir kultūrinis barjeras — lietuvių 
kultūra viis daugiau traukdavo ir absor
buodavo žydus — tai įrodo Kauno Uni
versiteto žydų tautybės profesoriai ir do
centai, lituanistinių žodynų autoriai — 
Jono Jablonskio mokinys I. Kisinas, vė
liau Balčikonio Ch. Lemchenas.

(Bendrai reikia pasakyti — prieš karą, 
prieš okupaciją Lietuvoje nebuvo rasiz
mo, iš viso neturinčių šaknų lietuvių dva
sioje. O juk piktybinis antisemitizmas ver
žės Lietuvon trimis kanalais — iš caristi- 
nės praeities, kai dar 1881 metais tamsybi 
ninkas Pcbedonoscevas ėmė organizuoti 
visoje Imperijoje (ne Lietuvoje!) pogro
mus, pasiryžęs galutinai išspręsti žydų 
klausimą: trečdalį supravoslavintr, treč-

ĮSPŪDŽIAI
Prancūzijos lietuviai išlaikė egzaminus

Mes dažnai skundžiamės, kad jauni
mas nedalyvauja lietuviškoje veikloje, ir 
už tai kaltiname jaunimą. Bet ar visuo
met jaunimas yra kaltas?

štai gi, paskutinėje Studijų Savaitėje 
apsčiai jaunimo, kalbančio lietuviškai, da
lyvavo Studijų Savaitėje, ištikimai klau
sėsi paskaitų ir savo dainomis dažnai ne
leisdavo mums seniams per anksti užmig
ti.

Taigi, prieš puolant jaunimą už neda
lyvavimą veikloje, reikėtų mums į save 
atsigręžti ir pasiklausti, ar mes savo tar- 
pusaviais erzeliais neatstumeme jaunimo 
nuo veiklos.

Studijų Savaitės metu dažnai ten sta
tydavau klausimą, dėl ko mes į čia suva
žiavome (šiemet buvo net 126 asmenys iš 
visų pasaulio kraštų): Ar dėl vietovės, ar 
dėl paskaitų, ar dėl koncertų, parodų, pa
silinksminimų, ar dėl susitikimo su drau
gais ir pažįstamais, ar dėl noro sudaryti 
naujas pažintis, ar norint maloniai pra
leisti atostogas, ar, ar, ar?

Tu r būt, kad vieno atsakymo nėra, o 
viskas tas daugiau ar mažiau prisideda 
prie nutarimo vykti į Studijų Savaitę.

Šiemet buvo įdomu patirti, kaip pasi
seks patiems Prancūzijos lietuviams su
organizuoti tą savaitę. Taip buvo daroma 
pirmą kartą. Iki šiol daugiau ar mažiau 
nuolatinis komitetas iš Vokietijoje ir 
Šveicarijoje gyvenačių lietuvių organizuo
davo Studijų Savaites. Prancūzijos lietu
viai egzaminus išlaikė penkiuke, bet su 
mažu minusu. Už ką tas minusas?

Nagi alaus bonkute šauniame bare kai 
navo 9 frankai (90 angliškų penų), nors 
valgių metu galėjome alų ir vyną nusi
pirkti už pusę kainos, reikėjo ilgai stovė
ti eilutėje, belaukiant nelabai skaniai pa
gamintų valgių, na, o per ekskursiją ve
žėmės šoferį, kad jam parodžius Paryžių 
(nežinojo kelio ir tik turėjo 10 metų senu
mo žemėlapį).

Skubu pridėti, kad tai buvo tik smulk
menos, Ir mes esame didžiai dėkingi kun. 
Jonui Petrošiui ir Studijų Savaitės orga
nizaciniam komitetui: Petrui ir Eglei Kli
mams, žibuntui Mikšiui, Jonui Tomkui, 
Ričardui Backiui ir kitiems už jų įdėtą 
didelį daubą organizuojant Studijų Savai
tę, ir už jų malonų mūsų priėmimą ir mū
sų priežiūrą Studijų Savaitės metu.

Grįžtant prie to minuso, kai išmokome 
gyventi, gėrimų brangumas pasidarė ne
svarbus, nes gėrimais apsirūpindavome 
krautuvėse daug daug pigiau, .gi eilutėje 
stovint užmezgėme daug naujų pažinčių. 
O dėl to stovėjimo, buvo ir mūsų daug 
kaltės, per ilgai renkantis valgius ir at
siskaitant su kasa už alų ar vyną. O va
žiuojant į Paryžių šoferio nežinojimą ge
rai pataisė ekskursijos vadovė Eglė Kli- 
maitė, kuri atrodo yra „susižavėjusi“ vie
nu nauju pastatu Paryžiuje „Pompidou 
Centru“. Iš lauko matyti tik didžiausi 
gramozdiški vamzdžiai.

Paskaitos buvo įdomios, oras puikus, 
maudymosi baseinas — didelis pliusas. 
Studijų Savaitės kapelionas, kun. Anta
nas Saulaitis SJ. (JAV), kasdieną laiky
davo šv. Mišias su kitais kunigais ir sa
kydavo trumpus pamokslus. Vieną popie
tę jis pravedė labai gyvą ir atvirą pasi
kalbėjimą religiniais klausimais, O kitą 
vakarą — viešą susitaikymo (atgailos) 
sakramento išpažintį. Mums, angliko
nams, tokios apeigos buvo naujiena.

I vieną klausimą tačiau negavau atsa
kymo, ir kun. Rubikui pritrūko žodžių. 
Kodėl lietuviai kunigai (jie buvo šeši), 
išskyrus vieną, nedėvi kunigiškų rūbų, ko 
ir pats šv. Tėvas pageidauja?

Studijų Savaitės finansai yra didelis 
rūpestis organizatoriam. Nustatant kai
nas, reikia atsižvelgti ne vien, kiek reikės 
mokėti už kambarį ir valgį, bet taip pat 
už posėdžių salę, už paskaitininkų, meni- 

dalį išvaryti į emigraciją, trečdalį Išskers
ti! O 1905 metais vokiečių kilmės caro 
satrapas Plėvė žadėjo paskandinti revoliu
ciją žydiškame ir armėniškame kraujuje. 
Antras kanalas buvo lenkų endekų antise
mitizmas visokiais keliais ėjęs pas mus. 
Tretysis — Vokietija. įdomu, kad ir cari
nėje Rusijoje žiauriausieji žydų — tarp 
kita ko ir lietuvių ėdikai buvo visokie 
Kaufmanai — Rusijos vokiečiai! Esu se
nas žmogus, žurnalistas su pusšimtmeti- 
niu stažu, dirbau Ir grynai lietuviškoje 
spaudoje, turėjau plačių lietuviškųjų pa
žinčių ir galiu paliudyti; nebuvo Lietuvo
je masinio antisemitizmo, kaip vietinio, 
taip sakant, Blut und Boden reiškinio, ne
buvo jam ir istorinių prielaidų. Buvo trin
ties, būdavo nesutarimų, iškildavo konf
liktinių situacijų, bet neatsirasdavo pra
rajos tarp abiejų tautų, (bendraujančių 
nuo Vytautinių laikų. Ir atėjo 1933... 1940- 
tieji.

(Bus daugiau)

ninku, solistų Ir k. keliones, išlaikymo ir 
1.1. Laimei, kiek girdėjau, kad dauguma 
jų ne tik jokio atlyginimo neima, bet pa
tys užsimoka už pragyvenimą, kaip ir vi
si kiti. Už tai mes turėtume jiems būti la
bai dėkingi, nes jie įdeda daug darbo, be 
ruošiant paskaitas ir p.

Iš „prancūziškų“ pakeitimų paminėti
nas moderatorių parinkimas iš pačių Stu
dijų Savaitės dalyvių.

Ankstyvesnėse savaitėse, moderatoriai 
buvo iš anksto numatyti visai savaitei.

Kaip ir kiekvienais metais turėjome 
paskutinę vakarienę gražioje salėje. Po
nios ir panelės pasiruošė gražiausiomis 
suknelėmis, o vyrai bent „apsišlipsavo“. 
Po vakarienės dar ir pasišokome brangia
me bare, išleisdami savo paskutinius fran
kus.

Studijų Savaitės metu vyko įvairių or
ganizacijų posėdžiai bei susiilnkimai. 
Mažai laiko būnant, du ar daugiau posė
džių vyksta tuo pačiu laiku, ir yra ne
galima tam pačiam asmeniui būti dviejo
se vietose. Tad ar nereikėtų skirti visą
dieną vien tik organizacijų posėdžiams 
bei sushlnkimams. Būtų gerai išgirsti ki
tų dalyvių nuomones tuo reikalu. Gal mes 
Studijų Savaites perdaug perkrauname 
paskaitomis?

Vieno tačiau dalyko nespėjome įgyven
dinti nes sumanymas per vėlai iškilo — 
įsteigti Studijų Savaitės vedybų biurą. 
Kai paskutinę dieną prisėdau prie vieno 
pietautojų stalo, kartu buvome septyni 
našliai, našlės ir viengungiai. Ir tai tik 
prie vieno stalo. Kažkas sako, reikia 
steigti Vedybų Biurą. Visi pritarėme, bet 
tuo pat prisistatė šoferis mane vežti į sto
vį. ir nežinau, kaip pasibaigė diskusijos. 
Gal kas kitas iš tos septyniukės atsilieps.

Didžiausia Studijų Savaitės staigmena 
įvyko per paskutinį posėdį, svarstant kur 
ruošti kitų metų Studijų Savaitę. Visą 
laiką buvo tik kalbama apie Angliją, kar
tais buvo užsimenama Olandija. Bet štai 
per tą posėdi Italija irgi buvo pasiūlyta, 
ir Anglija laimėjo tik maža balsų persva
ra (berods, 35 prieš 27).

Pradėkime mokytis angliškai.
M. Bajorinas

NAUJOS KNYGOS
TOMO VENCLOVOS PUBLICISTIKOS 

KNYGA
Žymus lietuvių poetas, vertėjas, kultū

ros veikėjas, Lietuvos Helsinkio grupės 
narys Tomas Venclova Vakaruose jau iš
leido savo trečią knygą, šį kartą tai pub
licistikos rinkinys, pavadintas „Lietuva 
pasaulyje“. Či,a surinkti svarbiausieji To
mo Venclovos straipsniai, pranešimai' bei 
pašnekesiai. Kai kurie iš jų buvo paskelb
ti lietuvių išeivijos spaudoje, o straipsniai 
paskutiniame skyriuje („Glavlito leista“) 
buvo pasirodę tarybinės spaudos pusla
piuose.

Knyga kupina įdomių, originalių min
čių apie sudėtingas dabartinės Lietuvos 
problemos (disidentų sąjūdis, demografi
nė padėtis ir t.t.), kultūrą i.r jos kūrybą, 
išeivijos gyvenimą Ir lietuvių santykius 
su kaimyninėmis tautomis bei Lietuvos 
tautinėmis mažumomis. Autoriaus stilius 
tikslus Ir aiškus, kalba gyva, lengva bei 
veizdinga. ,Lietuva pasaulyje“ neabejoti
nai įdomi kiekvienam, kuriam rūpi „au
gančios laisvės link“ Lietuvos problemos.

Išsamią pratarmę, charakteringai pava
dintą „Lietuviškojo universalizmo ištako
se“, šiai knygai parašė ilgametis autoriaus 
bičiulis Ir bendradarbis Aleksandras Štro
mas. Čia analizuojama Tomo Venclovo as
menybės plėtotė, jo meninių bei politinių 
idėjų formavimosi raida, o taip pat patel
kiamas knygos detalus įvertinimas.

Tomo Venclovos knygą „Lietuva Pasau
lyje“ galima užsisakyti sekančiu adresu:

Akademinė Skautijos Leidykla
8913 South Leavitt Street
Chicago, Illinois 60620
U.S.A.
Kaina 10 dol.

Violeta Rakauskaitė

Atsiusta paminėti
AUŠRA, Nr. 2, 1981 m. Lietuvių visuo

meninės kultūros d-jos Lenkijoje leidžia
mas žurnalas. Redakcijos adresas: ui. 
Armil Czerwonej 7, 16-500 Sejny, Poland.

TĖVYNĖS SARGAS, Nr. 2, 1981 m. Po- 
žiaus Leono XIII literatūrinio fondo Įsi
leidžiamas žurnalas. Chicago, JAV.

KARYS, Nr. 6, 1981 m. birželiis-liepa. 
Pasaulio lietuvių -karių-veteranų mėnesi
nis žurnalas. Brooklyn, JAV.

Šventasis Tėvas Paulius II — Enciklika 
Redemtor Hominis, 95 ipsl. Vatikano leidi
nys (pirmas Vatikano leidinys lietuvių 
kalba)

Adolfas Markelis, NEBAIGTOJI SIM
FONIJA, Novelių rinkinys. Lietuviškos 
knygos klubas, Chicago, JAV,

Jonas Vizbaras — Sūduvis, ALŠĖNŲ 
KUNIGAIKŠTYTĖ, Premijuotas romanas. 
Lietuviškos knygos klubas, Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis, Nr. 5, 1981 m. gegužė. 
PLB žurnalas, Chicago, JAV.

Mūsų sparnai Nr. 50, 1980 m. birželis 
Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas. 
Leidžia LER Bažnyčios kolegija. Chicago, 
Ill.

LIETUVOJE
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MIRĖ A. ULPIS
Rugpjūčio 21d. Lietuvoje mirė biblio

grafas Antanas Uhpis, buv. Knygų Rūmų 
direktorius.

Gimęs 1904 m. vasario 27 d. Rygoje, A. 
Ulpis 1923-1940 m. dirbo Šiaulių Kultūros 
b-vės leidykloje. Po II pas. karo baigė Le
ningrado bibliotekininkystės institutą ir 
buvo paskirtas Knygų Rūmų Vilniuje di
rektorium. Jis buvo daugelio Knygų Rū
mų leidinių redaktorius ir parengė pats 
ar kartu su kitais keletą reikšmingų bib
liografinių darbų.

PABRANGS LAIKRAŠČIAI
Dėl inflijacijos, Lietuvoje išeinančių 

laikraščių kainos nuo 1982 m. sausio 1 d. 
pakeliamos 50 nuošimčių.

GANYKLOS UŽ 7 KILOMETRŲ
„Valstiečių laikraštyje" (1981.VIII.20) 

G. Kuklikauskas iš Klišių km., Jurbarko 
rajono, nusiskundžia:

„Dabar sudaromos palankios sąlygos že
mės ūkio produktų gamybai asmeniniame 
pagalbiniame ūkyje. Tačiau Jurbarko ra
jono Dainių tarpūkinėje gyvulininkystės 
įmonėje, kur dirbu statybininku, daug kas 
taisytina.

Matyt pasitenkinama,, kad ūkis superka 
iš gyventojų nupenėtus gyvulius ir juos 
netrukus išveža !į mėsos kombinatą. Su
tartys nesudarytos. Tad Ir .asmeniniams 
gyvuliams ganyklos skiriamos kartais net 
už 5—7 kilometrų.

Kalbėti apie našesnį darbą asmeninia
me pagalbiniame ūkyje tokiomis sąlygo
mis sunkoka. O ką daryti šiuo atveju pen
sininkams? Juk jiems laibai padėtų sutar
tys, ūkio parama apsirūpinant patoges
ne ganykla, pašarais.“

LAIŠKAS V.L. REDAKCIJAI
J. Mažeikaitė rašo:
„Mano mama V. Mažeikienė ir kai ku

rie kiti Molėtų rajono Padvarių kaimo gy
ventojai parduoda pieną Dudėnų tarybi
nio ūkio Bekupės pieno surinkimo punk
tui. Kiti šio ūkio punktai pieną iš gyven
tojų surenka keliuose kaimuose, o Beku- 
pėje šis darbas neorganizuotas. Iš aplin
kinių kaimų gyventojai kasdien neša ke
leto kilometrų .atstumu 20—30 litrų pieno. 
Pagyvenusiems tai nelengva. Dėl to ūkis 
nesuperka daug atliekamo pieno.“

TVARKELĖ...
Z. Baleišienė rašo „Valstiečių laikraš

tyje (1981.VII.14):
Atėjusi į ligoninę Sakavičienė suneri

mo: aiškiai blogesnis šiandien sūnelis Vi
liukas. Visą spintelę apkrovė skanėstais, 
pasakojo, kaip šventė atlaidus, kokie sve
čiai buvo... O Viliukas nieko .neklausinėja, 
guli toks neramus, sutrikęs.

— Pasikelk, vaikeli, truputį, pataisysiu 
aš tau lovelę.

Pakišo ranka Po anklode — viešpatie, 
gi šlapioj lovoj vaikas guli.

— Mūsų palatos nianytės nėra, — pra
virko Viliukas, — trečia diena į talkas Iš
važiuoja. O čia nuo mažiukų ateina tokia 
jauna, aš ir gėdijausi basono prašyti, lau
kiau laukiau mūsų nanytės ir nebesulau
kiau...

— Tai tvarkelė! — šoko Sakavičienė į 
koridorių, visą skyrių ant kojų sukėlė.

Gydytoja atsiprašinėjo, sakė, kad sani
tarės į kolūkius talkininkauti išvažiavo...

ATVIRAS LAIŠKAS BREŽNEVUI
1981 metų liepos 17-tą TSRS Aukščiau

sios Tarybos Prezidiumo Įsaku žymiam 
rusų rašytojui Vladimirui Vojnovičiui 
buvo atimta Tarybų Sąjungos pilietybė. 
Tą pačią dieną Vojnovičius atsakė Brež
nevui .atvirų laišku, kurio vertimą iš 
„Russkaja Mysl" (1981.VII.30) čia patie
kiame:

Ponas Brežnevai,
mano veiklą Jūs įvertinote nepelnytai 
aukštai. Aš nepakirtau tarybinės valsty
bės prestižo. Tarybinė valstybė, savo va
dovybės pastangų ir Jūsų asmeninio indė
lio dėka, jokio prestižo neturi. Tad, po tei
sybei, Jums derėtų atimti pilietybę sau 
pačiam.

Jūsų įsako aš nepripažįstu ir laikau jį 
ne daugiau nei muilo burbulu. Teisiniai 
jis prieštarauja įstatymams, o faktiškai 
aš kaip buvau rusų rašytojas bei pilietis 
taip juo ir liksiu ligi pat mirties ir netgi 
po jos.

Būdamas nuosaikus optimistas, neabe
joju, jog netolimoje ateityje visi Jūsų įsa
kai, atimantys mūsų vargšei tėvynei jos 
kultūrinį turtą, bus panaikinti. Visgi ma
nojo optimizmo nepakanka tam, kad pa
tikėčiau, jog taip pat greitai bus likviduo
tas popieriaus deficitas. Ir maniesiems 
skaitytojams teks atiduoti makulatūron po 
dvidešim kilogramų Jūsų veikalų, kad 
gautų taloną vienai knygai apie kareivį 
Čionkiną*.

Vladimiras Vojnovičius
Miunchenas

1981 metų liepos 17-ta
*) Vakaruose išleistas garsus Vojnovi- 

čiaus 2-jų tomų satyrinis romanas „Karei* 
vio Čionkino gyvenimas ir nepaprasti nuo 
tykiai“.
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DBLS PASITARIMAS 
MANCHESTERYJE

Sąskrydžio proga, rugsėjo 12 d. Manches 
teryje, Cheetham Town Hall sa'lėje, įvyks 
DBLS Centro Valdybos, Tarybos ir sky
rių atstovų pasitarimas.

Pasitarimas prasidės tuoj pat ipo kon
certo, apie 9 vai. vakaro.

DBLS Centro Valdyba

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Tuo tarpu Fondo valdyba, su visais 

Fondo rėmėjais gali tik pasidžiaugti at 
siektomis savo veiklos išdavomis. Visą 
laiką Fondo Valdyba sugebėjo išsiųsti 
vieną siuntinį šį mėnesį nuskliaustai, 
kenčiančiai į sunkumas patekusiai šeimai 
Lietuvoje. Prisiminkime, kad kiekvienas 
siuntinys kainuoja arti 200 sv.

To Fondas nebūtų galėjęs atlikti, jeigu 
Fondo Valdyba nebūtų užmezgusi santy
kių su lietuviais Kanadoje, šiuo metu da
roma pastangų sudaryti reikiamus ryšius 
su lietuviais irgi kituose kraštuose.

Bet tai toli gražu nereiškia, kad mūsų 
pastangos D. Britanijoj Fondui remti ga
lėtų būti -sumažintos.' Priešingai — mes 
turėtume daugiau įdomautis Fondu ir jį 
remti gausiau.

Daug DBLS skyrių visai nedalyvauja 
Fondo talkoje, tartum Fondo atliekamas 
darbas būtų menkavertės reikšmės lietu
vių tautos prakilniems siekimams. Tai la
ibai apgailestautina tikrovė. Tokie DBLS 
skyriai turėtų labai rimtai susimastyi.

Priešingai yra skyrių ir pavienių lietu
vių kurie pasižymėjo ypatingu dosnumu 
Fondo atžvilgiu. Fondo Valdyba reiškia 
jiems gilią ir nuoširdžią padėką.

Rugsėjo mėn. visai priartėjus, net jau 
įpusėjus, Tautinės Paramos Fondo Valdy
ba tik norėtų priminti, kad 1979 metų 
DBLS skyrių atstovų suvažiavimas priė
mė nutarimą rinkti aukas tik Fondui kur 
Tautinė Šventė 'bus minima, ar tai atski
ruose skyriuose ar tai bendrame D. Bri
tanijos lietuvių- sąskrydyje, šis nutarimas 
galiojo ne tik 1979 metams, bet kiekvie
niems metams ateityje.

Mes turime būti dosnūs, kiekvienas lie
tuvis turi būti dosnus tik todėl, kad Lie
tuva nelaisvėje laukia ir reikalinga šir
dies dosnumo iš savo vaikų laisvėje.

Reiškia savo padėką visiems Fondo 
rėmėjams.

Tautinės Paramos Fondo Valdyba

Londonas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Didžiosios Britanijos lietuvių rudens 
tradicinis Sąskrydis įvyks š.m. rugsėjo 
12 d. (šeštadienį), Manchesteryje. Žada 
būti puiki meninė programa ir pasilinks
minimas bei atgaiva...

Iš Londono ruošiama ekskursija auto
busu, kelionė kaštuos 8 svarai. Jei susi
darytų norinčių važiuoti didesnis skaičius, 
būtų atitinkamai pigiau.

Išvažiuojame 'šeštadienį, (12 rugsėjo) 
nuo lietuvių bažnyčios lygiai 11 vai.

Grįžtame sekmadienį anksti rytą.
Norintieji važiuoti skubiai užsisako ir 

sumoka Lietuvių Namuose pas A. Žu
kauską (telef. 01-727 2470), V. Jurienę 
(01-460 2592) ir P. Mašalaitį.

LIET. (NAMUOSE LANKĖSI
K. Rožanskas, Čikagos anglikonų lietu, 

klubo veikėjas ir „Nidos“ leidinių platin
tojas, rugsėjo 2 d. lankėsi Liet. Namuose.

K. Rožanskas yra vienas iš tų buv. Ang
lijos lietuvių, kuris neužmiršta savo „ant
rosios tėvynės. Jis dažnai čia aplanko sa
vo senus draugus ir pusbrolį J. Matulį.

SUŽEISTA LIETUVĖ
Albina Lagunavičienė, Londono lietuvių 

klubo narė, ėjusi iš Lietuvių Namų į sa
vo butą, buvo užkliudyta pravažiuojan
čio motociklo ir sunkiai sužeista.

Gydomai ligoninėje linkime greit Pa 
sveikti.

Bollonas
APSILANKYMAS BRADFORDE

Rugpjūčio 22 d. Boltono lietuviai aplan
kė Bradfordo lietuvių klubą. Dau
guma boltoniškių „Vytlį“ aplankė pirmą 
kartą bet šiuo vizitu nei vienas nenusi
vylė — atvirkščiai, jie juo buvo labai pa
tenkinti.

„Vyčio“ klubo valdyba — V. Gurevi
čius. A. Bučys ir S. Grybas sutiko bolto- 
niečius prie klubo durų ir, po alaus para
gavimo ir susipažinimo, juos pakvietė vai 
šėms. Daug buvo pasikalbėta, pasijuokta, 
padainuota, po vieną kitą stikliuką išger
ia, trumpai sakant, „Vytis“ priėmė Bolto
no lietuvius labai draugiškai ir su tikru 
lietuvišku vaišingumu. Klubo biblioteka 
buvo apžiūrėta ir tas vakaras Boltono lie
tuviams praėjo labai greitai, daugumos 
nuomone iper greitai.

Boltono lietuviai iš Bradfordo parsive
žė maloniausius įspūdžius ir nuoširdžiai 
dėkoja „Vyčio“ klubo valdybai ir šeimi
ninkei Romai už tokį gražų ir draugišką 
jų priėmimą. Jie tikisi kad netolimoj atei
tyje jie galės pasikviesti Bradfordo lietu
vius į Boltoną ir juos priimti su tokiu 
pačiu nuoširdumu ir vaišingumu kurį ji 
patyrė Bradforde.

Ačiū „Vytis“!

Bradfordas
„VYČIO“ KLUBO JUBILIEJUS

Rugsėjo 26 ir 27 d.d. rengiamas „Vyčio“ 
klube 25 metų veiklos jubiliejus.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, klubo na
riams, rėmėjams ir svečiams pasirinkti
nis bufetas su išgėrimu. .Pradžia 8 vai. 
vak.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, klubo salė
je pietūs su vėliau sekančiais šaltais už
kandžiais tik klubo nariams ir kviestiems 
svečiams. Nariams numatytos 85 vietos. 
Pradžia 4 vai. Užsirašyti iki rugsėjo 19 
d. Registruoja S. Grybas klube.

Visos jubiliejaus išlaidos padengiamos 
iš klubo lėšų.

Vyčio klubo valdyba

Manchesteris
SĄSKRYDIS

DBLS-gos Manchesterio Skyrius 1981 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. šeštadienį, Cheetham 
Town Hall, Cheetham Hill Road. Manches 
ter M8 ruošia Lietuvių Rudens Sąskrydį, 

Tautos šventės Minėjimą ir Koncertą.
Programoje

DBLS-gos pirm. p. Z. Juro paskaita ir 
Meninė dalis, (kurią attiks žinoma daininin 
kė V. Gasperienė, Nottinghamo mišrus 
choras „Gintaras“ (vad. p. V. Gasperie
nė), Nottinghamo ir Derby jauni skautu
kai (vad. I. Venckienė) ir Londono tauti
nių šokių grupė „Lietuva“.

Po to šokiams gros puiki ukrainiečių 
kapela. Veiks lietuviškas baras su užkan
džiais.

Salė pasiekiama šiais autobusais Nr. 
Nr. 59, 60, 61, 35 ir 167, 81.

Pradžia 6 vai. vakaro. Punktualiai.
įėjimas ,£1.50. Jaunimui ir pen. .£1.00

Skyriaus Valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

š.m. rugsėjo mėn. 12 d. 2 vai. p.p. Man
chesterio lietuvių klube.

Visi Draugijos nariai ir kiti lietuviai 
filatelistai yra įkviečami šiame susirinki
me dalyvauti ir atsinešti 'Lenkijos ir Ru
sijos pašto ženklus parodymui ir pasikei
timui.

Pašto ženklų parodos rengimas šių me
tų rudenį bus taip pat apsvarstytas.

Noltinghainas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Rugsėjo 12 d. 3 vai. po pietų, šeštadie
nį, iš Mount Street Skills autobusų sto
ties išvyka į didįjį lietuvių Sąskrydį Man
chesteryje. Kadangi laiko mažai beliko, 
vietas užsakyti pas K. Bivainį, tel. 411119, 
arba pas J. Damaševičių, tel. 702762, arba 
pas kitus Nittinghamo DBLS Valdybos na
rius.

Nottinghamo Skyriaus Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

i Liet. Sodyba
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Sodybos Skyrius, rugsėjo 
mėn. 19 d. rengia Tautos šventės minėji
mą. Paskaitą skaitys H. Vaineikis.

Pradžia 19-30 vai.
Skyriaus Valdyba

Lenkija
LIETUVIŲ VEIKLA

LV'KD Sčecino ratelis gegužės 10 d. iš 
rinko naują valdybą: pirm-. Jonas Zelepie- 
nis, sekretorė Elvyra Kosaitytė ir iždinin
kas Julius Sanvaitis.

Sčecino ratelio nariai gegužės 2 d. buvo 
nuvykę į Vroclavą, kur dalyvavo ratelio 
19 metų jubiliejaus šventėje. Iškilmingas 
pamaldas lietuviškai atlaikė kun. Alfon
sas Jurkevičius.

Dabar Vroclave lietuviškos pamaldos 
'būna laikomos reguliariai Tėvų Dominin
konų bažnyčioje.

Vokietija
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Kultūros Draugija š.m. spalio 

23-25 d.d. kviečia savo narių tradicinį me
tinį suvažiavimą, kuris 'įvyks Annaberg'o 
pilyje pas kun. Undzę.

Tuo pačiu metu taip pat vyks literatū
ros būrelio suvažiavimas; kai kurios prie
monės bus pravedamos kartu.

Dalyvaus rašytojas Landsbergis, šešta
dienio vakare koncertuos R. Daunoras.

Iki greito malonaus pasimatymo.
A. Palavinskas

LK-D vald. p-kas

Kiti rašo
LENKŲ IŠEIVIŲ ŽURNALAS APIE 

PADĖTI LIETUVOJE
Lenkų Kultūros balandžio mėn. laidoje 

Jan Nowak rašo, kad Kaune, Vilniuje ir 
Lvove nebeįmanoma gauti Lenkijos kom
partijos organo Trybuna Ludu. Taip pat 
sulaikytas turizmas iš Lenkijos ir į Len
kiją. Savo nuolatinėje ,,Lietuvių kroniko
je“ E. Žagiell patvirtina, kad lenkų spau
da nebeįleidžiama ir į Latviją. Pernai lap 
kričio mėnesį Vilnius buvo laikinai užda
rytas turistams, padažnėjo suėmimai ir 
kratos. „Mėginimai streikuoti nepavyksta, 
nes darbovietėse daug rusų, kuriems tokie 
pasireiškimai atrodo nukreipti prieš juos. 
Tačiau profsąjungos truputį daugiau at
sižvelgia į savo narių poreikius“. Provin
cijoje maisto netrūksta, bet miestuose pra
sidėjo vargai. „Vidinė migracija“ kiek 
pasikeitė: jaunieji traukia į tarptautinį 
Vilnių vyresnieji į dar lietuvišką Kauną. 
Mažiau veržiamasi į Lietuvos pajūrį, ku
ris sparčiai rusėja dėl rusų darbininkų ir 
atostogautojų ntplūdžio. (Elta)

LENINAS ,SIŪLĖ DALI RUSUOS 
TERITORIJOS

Amerikoje gyvenąs vengrų kilmės is
torijos profesorius EgeneGonda neseniai 
išleistoje knygoje „The Versailles“ nuro
do, kad I pasaulinio karo pabaigoje V.I. 
Leninas Rusijos revoliucijos sukėlėjas, 
aliantams buvo pasiūlęs keturis penkta
dalius Rusijos teritorijos už komunistinio 
režimo pripažinimo ir ekonominę pagalbą.

Istorikas nurodo, kad Leninas tokį pa
siūlymą slaptai buvo padaręs 1919 m. 
Amerikos misijai Maskvoje, atsisakyda
mas Pabaltijo kraštų vakarinės Baltgu- 
ctijos, pusės Ukrainos, Kaukazo, Archan 
gelsko, Uralo ir viso Sibiro.

Tuometinis JAV prezidentas Woodrow 
Wilson (1856-1924) šiam pasiūlymui pa
sipriešino motyvuodamas, kad Amerika 
įstojo į karą, gindama demokratiją, ir 
kariauja už autokratinės Vokietijos (kai
zerio) režimo sunaikinimą. Tokiu būdu 
buvo prarasta galimybė komunizmui su
naikinti. O jis dabar graso pasaulio tai
kai, norėdamas jį pavergti.

Prof. E. Gonda kaltina W. Wilsoną ir 
kitus aliantus, kad jie bijojo žmonių vie
šosios opinijos ir kaltinimo dėl sandėrio 
su bolševikais. 1918 m. W. Wilsonas jau 
buvo paskelbęs 14 garsiųjų punktų ir 
siekė taikos diplomatiniu būdu, bet ne 
slaptomis derybomis, ir prieš Rusijos bol
ševikus buvo griežtai nusistatęs. Jis pri
tarė sumanymui pasiųsti į Rusiją bau
džiamąją rinktinę į kurią turėjo įeiti Ame 
rikos, Anglijos ir Prancūzijos kariuome
nių daliniai. Jiems buvo pavesta atstaty
ti Rusijos caristinĮį režimą.

Rusijoje kilus revoliucijai ir nuvertus 
carą, Leninas tuo metuibuvo Šveicarijoje, 
bet vokiečių gen. štabas, norėdamas grei
čiau susidoroti su Rusija, leido Leninui 
išvykti iš Šveicarijos. Jis atsidūręs Švedi
joje, per Maksimą Litvinovą tokį pasiūly
mą perdavė. Atsidūręs Rusijoje Leninas 
nepritapo prie laikinės revoliucinės vy
riausybės ir Petrapilyje suruošė sukili
mą. Sukilimui nepasisekus jis pabėgo į 
Suomiją ir rudeniop vėl atsidūrė Rusijo
je, suruošdamas antrą sukilimą, nuvers
damas laikinę vyriausybę ir tapdamas ko
munistų partijos tarybos pirmininku ir 
neginčijamu autoritetu su neribota galia 
daryti bet kokius sprendimus ir pasiūly
mus.

P. Indreika (Draugas)

Lietuva Vakaru pasaulio spaudoj
(Atkelta iš 1 psl.)

Rugpjūčio 9 d. britų „Observer“ rašė 
apie KiG'B pasiryžimą galutinai likviduoti 
disidentų judėjimą ir jų komitetus. Dau
gelis tų komitetų jau likę be pirmųjų va
dų. Stebėtojai tvirtina, kad vidutiniškai 
3-4 arešai ir teismai vyksta per savaitę. 
Per praėjusius metus 250 asmenų nubaus 
ti didesnėmis bausmėmis. 75 pradžių ma
nyta, kad tik prieš olimpiadą sovietai 
ėmėsi tų priemonių, bijodami susilaukti 
nemalonumų iš savo disidentų. Tačiau 
ir po olimpiados suėmimai nemažėja.

Nežiūrint dar sustiprintos KGB akcijos, 
pogrindžio spauda vis dar tebėra gyva, 
šių metų pradžioj saugumui apvyko kon
fiskuoti „Bėgamųjų įvykių .kronikos“ 59 
numerį, bet neseniai Maskvoje pasirodė 
vėl 59-60 dvigubas numeris.

KGB gali pasisekti, atbaidyti žmones už
imti suimtųjų vietas, tačiau niekas neabe
joja, kad yra įmanoma visiškai užgniauž
ti pasipriešinimą.

Sovietinių reikalų žinovas P. Redda- 
way įsitikinęs, kad daugiausia vilties iš
likti turi tos grupės, kaip Lietuvos kata
likai, neregistruoti, įba'btisai ir kitos pro
testantų sektos, sovieų vokiečiai, žydai ir 
įvairūs žmogaus teisių sąjūdžiai, kurie lei
džia savo informacines kronikas.

Sov. Sąjunga nustojo kreipusi dėmesį tį 
Vakarų protestus. Areštai ir teismai vyko 
net Madrido konferencijos metu. To ne
buvo Belgrado konferencijos laiku. Atro
do, sovietų vadai jaučia, kad artimoje atei 
tyje esminių susitarimų su Vašingtonu ne 
bus įmanoma pasiekti, todėl ir blogas KG 
B vardas .maža ką gali pakenkti.

BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO PERIODINIS 
LEIDINYS

LKB Kronika (47 nr.) praneša, kad šį
met Lietuvoje pasirodė naujas periodinis 
leidinys, Blaivybėje — jėga. Leidėjų žo
džiais, „šis kuklus leidinukas“ .pasirodė 
,,'blaivybinio entuziazmo ugnelei visuome
nėje kurstyti, gerai patirčiai publikuoti, 
blaivybės aktyvistams suburti, ‘blaivini
mo fronto veiklai plėsti“. LKB Kronika 
sveikina „entuziastus, kurie, gelbėdami 
alkoholyje skandinamą Lietuvą, ryžosi 
leisti, taip reikalingą leidinį“. Pogrindžio 
spauda tvirtina, kad Sovietų valdžia me
todiškai trukdo blaivybės veiklą Lietuvo
je ir stengiasi užkirsti kelią blaivininkų 
sąjūdžio suorganizavimai.

Kronikos žiniomis, 1980 m. lietuviai pa
siuntė LASR KP CK sekretoriui Griškevi
čiui labai daug pareiškimų, kuriuose pra
šoma gelbėti tautą nuo alkoholizmo: bent 
50 nuošimčių padidinti bealkoholinių gė
rimų asortimentą, apriboti alkoholinių gė
rimų pardavimo laiką ir kiekį, griežtai 
kovoti su degtinės perpardavimu, leisti 
įkurti Blaivybės Draugiją. (Elta)

„NEWSWEEK“ APIE LIETUVĄ
Masinio tiražo savaitinis žurnalas News 

week (1981 rugpjūčio 3) išspausdino sa
vo Maskvos biuro vedėjo Andrew Nagors- 
ki straipsnį „Vaizdas iš Lietuvos“, kuria
me jis aprašo Lenkijos įvykių poveikį. 
Prie Šv. Teresės bažnyčios Vilniuje sutik
ta lietuvė jam aiškino, kad „Sovietai sten 
giasi užkirsti kelią Lenkijos įvykių pasi
kartojimui Lietuvoje“. Sovietai suvaržė 
ryšius su Lenkija: anksčiau lengvai gau
namos vizos apsilankymams pas gimines 
dabar išduodamos retai ir nenoriai. Lenkų 
mažuma Lietuvoje skundžiasi, kad laiškai 
iš Lenkijos vėluojasi ištisas savaites, ar 
iš viso neateina. Kioskuose parduodami 
tik valdžios „saugiais“ laikomi laikraš
čiai. Politiniuose susirinkimuose Lietuvos 
darbininkams „šviesti“ paskaitininkai kal
ba apie lenkų „kontra-revoliucijos“ pavo
jus. KGB atidžiai seka įtariamuosius, ypač 
turinčius ryšių su Lenkija. Nežiūrint to, 
rašo Nagorski, lietuviai labai domisi len
kų „erezija“. Jie klausosi lenkų radijo, o 
kažkurie seka Lenkijos 'įvykius televizijo
je. „Mes tegalime pavydėti lenkams ir 
džiaugtis drauge su jais, jei jiems pa
vyks“, Nagorskiui kalbėjo lietuvių „disi
dente“. Tada ji beviltiškai patraukė pe
čiais ir tarė: „Mūsų vargšė Lietuva“.

Savo straipsnyje Nagorski trumpai pa
liečia ir Sovietų okupaciją bei lietuvių 
rezistenciją. Lietuva šiandien „neramiau
sia Sovietų respublika“. Nepaisant repre
sijų, Lietuvoje plačiai cirkuliuoja pogrin
diniai laikraščiai. Katalikai sugeba -apeiti 
valdžios suvaržymus. Valdininkai ar kom
partijos nariai lanko pamaldas miesteliuo
se, kur jų nepažįsta. Veikia nedidelė po
grindžio seminarija, slaptos vienuolijos.

Kongresmanas E. J. Derwinski (R-ll.) 
rugp. 4 d. Atstovų Rūmuose pasakė kalbą 
ir pateikė tą visą straipsnį perspausdinti 
Congressional Record (Vol. 127, No. 121).

OPERACIJA „TIGRAS“
UNESCO vertinimu, -sėkmingiausia lau

kinių žvėrių gelbėjimo priemonė Indijoje 
tapo vadinamoji operacija „Tigras“. Ma- 
charaštos valstijos miškuose dėl gerai or
ganizuotos apsaugos dryžuotųjų plėšrūnų 
-Skaičius per pastaruosius 10 metų padvi
gubėjo ir dabar jų yra 170. Stambūs draus 
tiniai ir nacionoliniai parkai, kuriuose vei 
siasi tigrai taip pat įsteigti Džam-u, Kaš- 
miro, Madha-Pradešo ir kitose valstijose.

41 metų Lietuvos okupacijos sukakties 
proga, JAV Kongreso užrašuose užregist
ruota tokia Mr. Weicker kalba:

„Pone Prezidente, šiandien mes minime 
prievartinę Lietuvos okupaciją ir įjungi
mą į Sov. Sąjungą prieš 41 metus. Aš čia 
su daugeliu mano kolegų, šio krašto ir viso 
pasaulio lietuviais stoviu atžymėti tą svar 
bų įvykį.

„Pone Prezidente, net ir paviršutiniška 
šios garbingos tautos istorijos apžvalga 
rodo, kad nuo Viduriniųjų amžių Lietuva 
jau kovojo už savo laisvę. Dabartinė lie
tuvių generacija, kuri kenčia sovietų tiro
niją, tęsia toliau šias istorines pastangas 
atstatyti teisingumą ir krašto nepriklauso
mybę.

„Mes, dabartinė Amerikos generacija, 
kurie laikome savo laisvės savaime su
prantamu dalyku, turime daug ko pasi
mokyti iš lietuvių tautos. Jų patyrimas 
rodo mums, kad mes privalome neatsiža
dėti tos kainos, kuri reikalinga mūsų lais
vei ir demokratinėms vertybėms išlaikyti. 
Mes esame skolingi tiems lietuviams, ku
rie atvyko į JAV su tokiu turtingu pasi
aukojimo ir įsipareigojimo pagrindiniams 
principams palikimu.

„Pone Prezidente, šiandieną iš šių Rū
mų ir iš daugybės visame pasaulyje lietu
vių širdžių, Sov. Sąjungos vadams primi
nimas yra labai aiškus: lietuvių tauta ne
vergaus. Ji ir kiti laisvės gynėjai pasau
lyje vieningai stovi kovoje už šio krašto 
nepriklausomybės atstatymą. Istorija ir 
nemažėjantis lietuvių tautos pasiryžimas 
rodo mums, kad šios pastangos nenueis 
veltui.“

ŽUVELĖ, KURIAI DVEJINASI
Kartais juokiasi iš žmonių, kuriems pa

gėrus, akyse pradeda dvigubėti vaizdai. 
Neseniai mokslininkai atrado žuvelę, ku
ri iš tiesų turi dvigubą regėjimą. Tai en- 
deminų Galapagų salose gyvenanti žuvis 
Dailommus fuskus — vos 5—15 cm ilgio, 
plėšri ir nepaprastai judri. Ishtiologai ja 
susidomėjo dėl dviejų priežasčių: ši žuve
lė pusę savo gyvenimo praleidžia., sausu
moje, ant pakrantės uolų. Be to, ji sugeba 
keisti kūno spalvas panašiai kaip chame
leonas, lengvai prisitaikydama prie aplin
kos. Tyrimų metu paaiškėjo, kad ši žu
velė iš tiesų mato dvigubą vaizdą: į jos 
akių tinklaines patenka aplinkos atvaiz
dai, išsklaidyti 20—30 laipsnių kampu. 
Kol kas nepavyko išaiškinti šio fenomeno 
prigimties. Galimas dalykas, kad tai yra 
paprasčiausia evoliucijos aklavietė. Gala
pagų salose, ilgas epochas atskirtose nuo 
žemyno, evoliucijos metu atsirado daug 
keistų augalų ir gyvūnų.

STATYBA ATIDEDAMA IKI XXI Ą.
Paprastai tarptautinės konferencijos pri 

artina drąsių projektų įgyvendinimą. Sį 
kartą atliko atvirkščiai. Neseniai Tanžero 
mieste (Marokas) 500 ekspertų iš 19 vals
tybių aptarė galimybę pastatyti tiltą tarp 
Europos ir Afrikos virš Gibraltaro sąsiau
rio. šio pasitarimo išvados ne optimistiš
kos. Yra žinoma, kad siauriausia sąsiaurio 
vieta apie 15 km, tačiau toje vietoje labai 
gilu — 900 metrų. Jeigu tiltas būtų stato
mas -nuo Malabotos kyšulio prie Tanžero, 
jo ilgis būtų 28 km, tačiau ir tenai jūros 
gylis — 385 metrai. Tai yra per gilu net 
šiuolaikinei technikai — iki šiol dar nie
kas nestatė povandeninių pamatų giliau 
kaip 350 m. štai kodėl Tanžero konferen
cijoje nuspręsta tilto per Gibraltaro są
siaurį statybą atidėti iki 2000 metų.

ATITAISYMAS
I. Ka'p’.ano straipsnyje šio numerio 3 

puslapyje paskutinėje eilutėje įsibrovė 
klaida. Vieton 1933... turėjos būti 1939...

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELI LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVI“

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Leeds — rugsėjo 13 d„ 3 vai. p.p., pami

nint Tautos šventę.
Eccles — rugsėjo 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., Tautos ir Ši

luvos Marijos šventėje, 8.30 vai., Lietu
vių Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo 13 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leicesteryje — rugsėjo 13 d., 14 vai., švč. 
širdyje.

Nottinghame — rugsėjo 20 d., 11.15 vai., 
židinyje.

Derbyje — rugsėjo 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — rugsėjo 20 d., 17 
vad., šv. Petre-Faulyje.

Nottinghame — rugsėjo 27 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Corbyje — rugsėjo 27 d., 14 vai., St. Pat
rick's, Gainsborough Rd. Ir apylinkės 
lietuviams.
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