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RUSAI STEBI LENKUS
LENKIJOS SOLIDARUMO (KONGRESAS

Lenkijos laisvųjų profesinių sąjungų 
„So/idarumas“ kongresas Gdanske rugsė
jo 9 d. priėmė nutarimą kreiptis į Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Rytų Vo
kietijos, Vengrijos, Rumunijos ir Sov. Są 
jungos darbininkus, -pažadant jiems para
mą jų kovoje dėl socialinės laisvės. Lenkų 
kongresas siūlo paremti „tuos iš jūsų, ku
rie nusistatė žengti sunkiu kovos keliu į 
laisvųjų profesinių sąjungų sąjūdį“.

Rezoliucijoje pareiškiama viltis, kad 
artimoje ateityje Lenkijos Solidarumo 
profsąjungiečiai galės susitikti su savo 
broliais kituose ryti} Europos kraštuose 
ir pasidalinti su jais savo patyrimais.

Rezoliucijoje sakoma: „Kaip pirmoji ne
priklausoma profesinė sąjunga pokarinia
me laikotarpyje, mes turime gilų ryšį dėl 
bendro likimo. Mes užtikiname jus, kad 
neatsižvelgiant jūsų kraštuose skleidžia
mo apie mus melo, mes esame autentiška 
organizacija atstovaujanti 10 milijonų 
narių, susijungusių per darbininkų strei
kus. Mūsų tikslas yra kovoti dėl geresnio 
gyvenamo standarto visiems darbo žmo
nėms“.

Penkias dienas posėdžiavęs Solidarumo 
kongresas, rugsėjo 10 d. baigė savo pir
mąją sesiją. Sovietų laivynui vis manev
ruojant Baltijos jūroje, kongresas pasisa
kė už laisvus demokratinius rinkimus Len 
kijoje ir pažadėjo išlaisvinti lenkus iš 
„skurdo, išnaudojimo, baimės ir melo.“

Priimtame nutarime toliau sakoma: 
„Kongresas pareiškia, kad prieš lenkų tau 
tą stovi milžiniškas uždavinys išgelbėti, 
kraštą nuo žlugimo, prie kurio piivedė lig 
Sielinis reikalų tvarkymas“.

Kongresas bus tęsiamas už dviejų savai
čių. Gavęs kongreso pasitikėjimą, Lech 
Walęsa pareiškė: „Aš esu sąjungoje tam,

LI ETU VIS
kad laimėčiau kovą, bet jeigu mes netu
rėsime stiprios vadovybės, tai pralaimė
sime“.

Sov. Sąjungos spauda, Solidarumo kong 
reso proga, pradėjo dar aštriau pulti 'Len
kijos sąjūdį, kaltindama jį bandymu už
grobti valdžią.

AMERIKA PROTESTUOJA DĖL 
SOVIETŲ (MANEVRŲ

JAV vyriausybė apkaltino Sov. Sąjun
gą sulaužius 1975 m. Helsinkio sutarimą, 
nepranešus sutartį pasirašiusioms valsty
bėms apie milžiniškus kariuomenės ma
nevrus, vykstančius prie Lenkijos sienos.

Aukščiausios valdžios patvirtintame pa
reiškime, kuilį spaudos atstovams perskai 
tė Valstybės departamento pareigūnas 
Dean Fisher, JAV-bės taip pat kaltina 
Sov. Sąjungą už ginkluotą puolimą Pakis
tano pasienyje, kurį įvykdė Afganistano 
kareiviai.

Bendra Sovietų laikysena kelia rimtą 
susirūpinimą dėl Sovietų įsipareigojimų 
patikimumo. „Dabar jau yra aišku, kad 
Sovietų Sąjunga neįvykdė įsipareigojimo, 
pagal Helsinkio baigiamąjį aktą, iš anks
to pranešti apie didesnius karinius ma
nevrus,,. — sako JAV pareiškimas.

Pagal Valstybės departamento žinovo 
nuomonę, dabartiniai manevrai prie Len
kijos sienos yra bent tris kartus didesni 
už visus buvusius nuo 1975 m. Juose da
lyvauja 100 tūkstančių sovietų karių. Pa
gal Helsinkio susitarimą, apie karinius 
pratimus privaloma išanksto pranešti, jei
gu dalyvauja daugiau negu 25 tūkstančiai 
karių.

Sovietų Sąjunga pranešė apie būsimus 
manevrus rugpjūčio 14 d., bet nenurodė 
nei jų dydžio nei apimties.

PAVOJUS GEDIMINO KALNUI
Grupė pasižymėjusių Lietuvos architek

tų ir inžinierių (A. Nasvytis, G. Laucius, 
N. Kitkauskas ir J. Lukošiūnas) pasirašė 
laišką, kuris buvo atspausdintas „Komu
nisto“ žurnale (1981 m. rugpjūtis). Jame 
keliamas susirūpinimas dėl Vilniaus pi
lies, vieno iš seniausių ir (įdomiausių Lie
tuvos istorijos ir archeologijos paminklų.

Laiške tarp kitko sakoma:
Vilniaus pilių teritorija, joje esantys 

muziejai gausiai lankomi vilniečių, kitų 
respublikų bei užsienio svečių. Nuo Aukš
tutinės pilies vakarinio bokšto atsisklei
džia senamiesčio mūrų, „dunksančių tarp 
kalnų plačiai“, bei naujųjų kvartalų, pus 
lankiu juosiančių senąjį Vilnių, didinga 
panorama.

Archeloginiai tyrimai padėjo nustatyti, 
kad Vilniaus Aukštutinės ir žemutinės 
pilių teritorijose sodybų būta pirmaisiais 
amžiais prieš m. e. Mūsų eros V—-VI a. 
dabartinio Gedimino kalno viršūnėje so
dybos jau buvo įtvirtintos. X—XIII a. kai 
no viršūnėje stovėjusi medinė pilis.

Pilies egzistavimo laikotarpiu kalno 
šlaitai turėjo būti pliki, (tai buvo būtina 
'gynybos sumetimais), netgi buvo paden
giami akmenimis, apiplūkiami moliu, bet 
vis tik šlaitų nuošliaužos yra buvusios ne 
kartą (1936 metais, XVI a.)

Mūsų protėviai ne kartą tvirtino kalno 
šlaitus.

XVII a. vidurio karų metu žymiai nu
kentėjusios Vilniaus pilys liko neprižiū
rimos, neremontuojamos. Kalno 
šlaitus palaikančių šiaurinės ir vakarinės 
sienų mūrai iro, palaipsniui slenkantis 
nuo šlaitų gruntas jas deformavo, užpylė 
mūrų liekanas žemėmis. Tik 1955 —1961 
metais archeologas A. Tautavičius atkasė 
šiaurinės sienos liekanas, o 1966 metais 
ir 1977—1979 metais iš dalies buvo ištirti 
ir vakarinės sienos griuvėsiai.

Iš rašytinių šaltinių žinome, kad kalne 
buvusių pilies pastatų ir bokštų pirmąją 
konservaciją 1816—1817 metais atliko ar 
chitektas Žozefas Pusje. Tada buvo tvir 
tinti Ir kalno šlaitai. 1831 metų vasarą 
vėl buvo tvirtinti kalno šlaitai. Aukštuti
nės pilies mūrų liekanos taip pat buvo 
konservuojamos prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, vėl tvirtinamas rytinis kalno šlai
tas.

Praūžus pastarojo karo audrai, vakari
nis bokštas 1948—1950 metais buvo res
tauruojamas, vadovaujant prof. E. Bud
nikai.

Mielą kun. Aleksandrą Gerybą, 
jo įmylimai mamytei (Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
DBLS Sodybos .Skyriaus 

Valdyba ir mariai

Tačiau aukščiau suminėtos priemonės 
Gedimino įilies kalno problemų neišspren 
dė. Kalno šlaitai stipriai ardomi pavirši
nio vandens. Dėl erozijos per eilę metų 
atskirose kalno šlaitų vietose susidarė 
įdubos, kuriose liūčių metu koncentruoja
si vanduo ir toliau intensyviai jas gilina.

Papildomų rūpesčių kelia šlaituose tan
kiai suaugę įvairaus dydžio lapuočiai me
džiai. XIX a. pirmos pusės piešiniuose kal
nas vaizduojamas dar be medžių. Lapija 
šiuo metu sudaro pavėsį, vietomis saulės 
spinduliai visai neprasiskverbia. Dėl to 
šlaitų paviršius neapaugęs žole arba ap
augęs tik vietomis, labai skurdžiai. Tokius 
šlaitus paviršinis vanduo 'greičiau ardo, 
negu apaugusius velėna.

Visos šios priežastys paskatino Vilniaus 
miesto LDT vykdomojo komiteto Komu
nalinio ūkio valdybą 1971 metais užsakyti 
Gedimino kalno tvarkymo darbų projektą. 
Pramoninės statybos projektavimo insti
tuto Kauno skyrius 1974 metais parengė 
šlaitų sutvarkymo techninį projektą (pro
jekto vyr. inžinierius L. Apuokas). 1976 
metais Vilniaus miesto LDT vykdomojo 
komiteto Komunalinio ūkio valdyba tęsti 
bei papildyti Gedimino kalno tvirtinimo 
bei tvarkymo darbus pavedė Paminklų 
konservavimo institutui. Projektas paruoš 
tas šių metų pavasarį (projekto vyr. ar
chitektas G. Laucius).

Kunigaikščių rūmų griuvėsiai irgi pra
šosi greitos pagalbos. 1977 metais S. La- 
savickas parengė kunigaikščių rūmų kon
servacijos projekto du variantus, tačiau 
iki šiol darbai dar nevykdomi.

Gedimino kalną reikia tvarkyti skubiai 
Tai ne tik vilniečių, bet ir visos respubli
kos reikalas.

ISPANIJA ATMETĖ (SOVIETŲ NOTĄ

Ispanijos užs. reik, ministras Jose Petro 
Perez Llorca rugsėjo 7 d. grąžino atgal 
Sov. Sąjungos diplomatinę notą, kurioje 
buvo pasakyta, kad Ispanijos numatytas 
•įstojimas į šiaurės Atlanto gynybos san
tarvę NATO turės neigiamų pasekmių.

Ispanijos ministras pareiškė, kad 'įsto
jimas NATO nepakeis karinės lygsva
ros Europoje, nes Ispanija de facto jau 
nuo 1953 m. priklauso Atlanto santarvei, 
turėdama dvišalę sutartį su JAV. Grąži
nęs notą, ministras pasakė, kad ta nota 
tiek savo forma, tiek turiniu yra nepriim
tina. Tai buvo Sovietų kišimasis į Ispani
jos vidaus reikalus.

Sovietų notos įteikimas yra laikomas 
propagandos žygiu. Ispanijos įstojimo į 
NATO klausimas bus svarstomas parla
mente, kur komunistų ir socialistų parti
jos yra opozicijoje šiam pasiūlymui. Tuo 
•būdu rusai norėjo sukliudyti Ispanijos vy
riausybei gauti parlamento pritarimą.

Londonas, 1981 m. rugsėjo 11 id.

BRITANIJOS įPROF. (SĄJUNGŲ 
KONGRESAS

Britų profesinių sąjungų kongresas, po
sėdžiavęs praeitą savaitę Blackpoolyje, 
dauguma balsų pasisakė už Britanijos pa
sitraukimą iš Europos Ekonominės Bend
ruomenės, ir prieš atlyginimų reguliavi
mą 'įstatymo keliu. Abu pasiūlymus rėmė 
darbo sąjūdžio kairysis sparnas.

Kongreso tarybon, tačiau, buvo išrink
ta daugiau nuosaikiųjų socialistų.

Kongresas priėmė nutarimą, kad Darbo 
partija privalo įtraukti į parlamento rin 
kimų manifestą pažadą, jog Britanija už
draus savo teritorijoje laikyti branduoli
nius ginklus. Tuo būdu kongresas pasisa
kė už komunistų peršamą Britanijos vie
našališką nusiginklavimą.

Kongrese svarbią kalbą pasakė Darbo 
partijos lyderis Michael Foot, atkreipda
mas profsąjungų dėmesį į Darbo partijo
je vykstančią kovą, kurioje kairysis spar
nas bando išstumti nuosaikiuosius socia
listus iš partijos vadovybės. M. Foot per
spėjo, kad ta vidinė kova, o ypač kairių
jų laimėjimas, sumažins Darbo partijai 
galimybę laimėti parlamento rinkimus.

NUTEISTAS (JUGOSLAVAS
Rugsėjo 9 d. Jugoslavijos teismas Zag

rebe nuteisė kroatą disidentą Marko Ve- 
selicą vienuolikai metų kalėjimo už prieš
valstybinę veiklą.

M. Veselica yra universiteto profesorius 
ir buvęs komunistų partijos narys. Jis bu
vo kaltinamas davęs pasikalbėjimus Va
karų spaudai ir tuo būdu prisidėjęs prie 
priešiškos propagandos. Jis taip pat palai 
kęs santykius su emigrantų grupėmis,, ku
rios siekia Kroatijos nepriklausomybės.

KARO (LĖKTUVAI (BOMBARDAVO 
PAKISTANO (PASIENĮ

Pakistanas pareiškė griežtą protestą 
Afganistano dėl Afganistano karo lėktuvų 
įsiveržimo į Pakistano erdvę ir pasienio 
zonų bombardavimo. Apie 40 Afganistano 
kareivių peržengė Pakistano sieną.

Pakistano užs. reikalų ministerija apie 
sienos pažeidimą taip pat pranešė JTO 
gen. sekretoriui dr. Waldheimui, kuris ban 
do įtikinti rusus pasitraukti iš Afganista-
no.
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SUŠAUDĖ ARMĖNĄ
'Gruzijos dienraštis „Zaria Vostdko“ pra 

nešė, kad Gruzijoje buvo sušaudytas ar
mėnas Omar Chačaturov, kuris nušovė du 
milicininkus bandžiusius jį suimti 1978 
meta'is už nelegalų ginklų laikymą.

Jo malonės prašymas buvo atmestas.
NOBELIO LAUREATAI PRAŠO 

PALEISTI (SACHAROVĄ
šeši Nobelio taikos premijos laureatai 

kreipėsi į Sovietų prez. Brežnevą, prašy
dami paleisti iš tremties jų kolegą Nobe
lio premijos laureatą dr. Andrejų Sacha
rovą, kuris nuo 1980 m. sausio mėn. yra 
ištremtas į Gorkio miestą.

Laišką pasirašė Henry Kissinger, buvęs 
JAV Valstybės sekretorius; Menachen Be
gin, Izraelio min. pirmininkas; Dr. Nor
man Borlaug, Dr. Linus Pauling, p-lė Mai- 
read Corrigan ir sonor Adolfo Perez Es
quivel, Argentinos žmogus teisių aktyvis
tas.

KNYGŲ PARODA (MASKVOJE
Nobelio taikos premijos laureato Henry 

Kissingerio knyga „Baltųjų Rūmų atsimi
nimai“, kuri buvo pasiųsta į tarptautinę 
knygų parodą Maskvoje, buvo pašalinta 
iš lentynos. Sovietų pareigūnai neleido ją 
išstatyti kartu su kitomis knygomis, kaip 
Abba Ebano „Žydų istorija“, George Or- 
well'io, Aleksandro Solženicyno.

Parodos knygų tema buvo „taika ir pro
gresas“, bet kas vieniems atrodo taika, ki
tiems — karo kurstymas.

BULGARIJOS ŽEMĖS ŲKIS
Žemės ūkio ekonomikos instituto bend

radarbio Ch. Markovo, kuris pastaruoju 
laiku Lietuvoje propaguoja asmeninius 
page'Jbinius ūkius, „Valstiečių laikrašty
je" (1981.8.27) rašo apie tokių ūkių nau
dingumą Bulgarijoje. Jis sako:

Bulgarijoje asmeniniai pagalbiniai ūkiai 
dabar užima apie 13 proc. dirbamos že
mės. Asmeniinliame pagalbiniame ūkyje 
laikoma apie 30 proc. karvių, 25 proc, kiau 
lių, aipie 35 proc. avių ir daugiau kaip 50 
proc. paukščių, ožkų ir bičių. Be gyvuli
ninkystės produktų, individualus ūkis tie
kia daržovių, vaisių, uogų. 1979 metų 
duomenimis, asmeniniuose pagalbiniuose 
ūkiuose pagaminta 39 proc. mėsos, 36 
proc. pieno 53 proc. kiaušinių, 27 proc. 
daržovių, 47 proc. vaisių, 34 proc. vynuo
gių.

MORALINIS ULTIMATUMAS TSRS VYRIAUSYREI
Iš „AUŠROS“ (NR. 17 (57)

Visos lietuvių tautos patriotines jėgas 
atstovaujanti LIETUVOS LAISVĖS LY
GA, siekianti atstatyti Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę ir lietuvių tautos suve- 
nerumą, kurie Stalino - Hitlerio slapto su
sitarimo pagrindu 1940.VI.15 buvo likvi
duoti, šiuo savo moraliniu ultimatumu 
kreipiasi į TSRS KP Politinį Biurą, TS 
RS Aukščiausiąją Tarybą bei TSRS Mi
nistrų Tarybą ir pareiškia:

I
Iki II-jo pasaulinio karo laisvų ir ne

priklausomų Europos valstybių tarpe bu
vo ir trys Pabaltijo valstybės, Tautų Są
jungos narės — Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Minėtų Pabaltijo tautų suvenerumą 
bei valstybinę nepriklausomybę 1940 m. 
panaikino TarybųSąjunga, klastingu prie 
varliniu būdu prijungdami šias valstybes 
prie bolševikinės Rusijos imperijos, šis 
agresyvus aktas buvo bolševikinės Rusi
jos ir hitlerinės Vokietijos laibai slapto 
suokalbio pasekmė; suokalbio, rodančio, 
kad abi šios imperialistinės valstybės sten 
gėsi iš anksto pasidalinti bei pavergti kai
mynines šalis ir tuo kurti „naują Europą“.

TSRS agresija Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, jos bendravimas su hitlerine Vo
kietija rengiant antrąjį pasaulinį karą, 
rodo, kad abi šios valstybės vadovavosi 
vienoda imperalistine ideologija, kuria 
galima pavadinti nacistine, šitokia ideolo
gija buvo būdinga ne tik vokiečių nacio
nalistams, tiksliau — nacianalsocialis- 
tams, bet ir rusų bolševikams. Panašia gro 
buoniška ideologija kaimyninių tautų at
žvilgiu vadovavosi taip pat carinė Rusija 
ir kaizerinė Vokietija praeityje bei visos 
kitos neeiliniu agresyvumu pasižyminčiois 
imperialistinės pasaulio valstybės, prade
dant gilia senove ir baigiant naujaisiais 
amžiais.

Nacizmas — tai ypatingai piktybiška 
šovinistinė pasiutligė. Tai labiausiai žmo
niškumui prieštaraujanti beveik visų im
perialistų, o taip pat ir daugumos totali- 
taiistų fundamentalioji ideologija, kuri 
tačiau visados yra dangstoma kita, deko
ratyvinį vaidmenį atliekančią ideologija, 
net religine (kryžiuočiai).

Rusiškiesiems lenininio - stalininio tipo 
imperialistams tokia dekoratyvine ideolo
gija tarnavo ir tarnauja marksizmas-leni- 
nizmas. Vokiškieji hitlerinio tipo imperia

listai buvo mažiau, klastingi, nesinaudojo 
jokios dekoratyvinės ideologijos paslaugo
mis ir veikė daugiau atvirai.

Žmoniškumui ištikimas žmogus ar tau
ta į kitą, jai neagresyvią tautą ar jos na
rius žvelgia be jokios neapykantos. Dar 
daugiau — jei kurie žmonės ar tauta yra 
kokių nors jėgų įstumtas į beteisiškumo 
būklę, jis deda visas pastangas, kad iš 
šios nenormalios, iš vargo ar pusiau var
go būklės kitą išvaduotų. Nacistinė ideolo 
gija besivadovaujantis žmogus ar tauta į 
kitą tautą ar jos narius nuolatos žvelgia 
taip, kaip viena plėšri gyvūnų rūšis žvel
gia į kitą gyvūnų rūšį — su zoologine ne
apykanta. Štai kodėl nacizmas ir žmoniš
kumas — dvi nesutaikomos priešingybės. 
Nacistinei, ideologijai ištikimas žmogus ar 
tauta negali pakęsti met tokios „ski'iau- 
dos“, jei bent viena kaimyninė gyventojų 
Skaičiumi mažesnė tauta yra ne jos ver
gijoje ar nėra tapusi, bent jos vasalu, ir 
moraliu dalyku laiko tik tai, ką duoda 
šiurkščios, bukos fizinės jėgos pergalė 
prieš kitą tautą ar jos narį.

Vykdydami planingos agresijos aktus 
prie® žmonių ir tautų pagrindines teises, 
taiką, prieš milijardų žmonių laisvę, kaip 
ir prieš žmoniškumą bendrai, nacistai sa
vo destruktyvią veiklą iš vienos pusės nuo 
latos kruopščiai dangsto skambiais šū
kiais, šmaikščiomis frazėmis bei saldžiais 
pažadais, o iš kitos pusės — be perstojo 
varo plačių klastingų veiksmų, grasinimo, 
šantažo, šmeižto, moralinio nuginklavimo 
kampaniją, šaltųjų ir karštųjų karų vedi
mo akciją. Nors nacizmas yra kraštutiniau 
šia žmogiškojo nekultūringumo forma, ta
čiau tikrieji, laibiausiai agresyvūs impe
rialistai, visada lieka ištikimi tik šiai ide
ologijos rūšiai, tik šiai iš visų labiausiai 
reakcinei pasaulėžiūrai.

II
Ypatingai sunkia nacizmo forma sirgo 

jau carinės Rusijosvadovaujantieji sluoks 
niai bei didelė rusų tautos dalis. Tiktai 
to dėka Rusijai, vienintelei iš Eu
ropos šalių, pavyko ilgiausiai išsaugoti 
ti baudžiavą ir kitas vergijos formas. Ca
rinė Rusija ne veltui buvo vadinama tau
tų kalėjimu. Jokioje ketoje Europos šaly
je 19 a. pabaigoje nebuvo tokios tautinės 
priespaudos kaip čia. šioje didžiulėje ver-

(N ūkei t a j 4 psl.)

PASAULYJE
— Britų spauda ir televizija pranešė, 

jog Vatikanas informavo JAV vyriausy
bę, kad buvusiame pasikėsinime prieš 
Popiežiaus gyvybę yra įtariama sovietų 
KGB. Tačiau Vatikano pareigūnas Don 
Pietfrančesco Pastore paneigė, kad tos ži
nios „kilo iš Vatikano“.

Jau anksčiau Vatikano „L Osservatore 
laikraštis kelis kartus rašė, kad yra žinių, 
jog pasikėsintojas Al Acga buvo kažkie
no pasamdytas.

— Sovietų Sąjungos komunistų partija 
įspėjo visus savo skyrius krašte, kad pri
žiūrėtų duonos taupymą.

Vakarų ekspertų apskaičiavimu, Sovietų 
grūdų derlius tesieks tik 185 mil. (tonų. 
Pernai buvo 189 mil. tonų, ir tai skaitėsi 
labai- menkas.

Rugsėjo mėn. pradžioj sovietų spauda 
pranešė, kad derliaus nuėmimo darbai be
veik baigti: Europos dalyje grūdai nuken
tėjo nuo liūčių, o Sibiro rajonuose—nuo 
šalčio naktimis.

— Tarptautinė mėgėjų atletikos federa
cija Romoje nutarė leisti neprofesionali- 
niams sportininkams gauti užmokestį už 
reklamas ir komercinius kontraktus.

-— Rugsėjo 4 d. Sov, telismas Vladimiro 
mieste nuteisė sovietų disidentą Anatolijų 
Marčenką 15-kai metų — darbo stovyklos 
ir tremties už „antisovietinę agitaciją“.

— Dauguma P. Amerikos valstybių Ka- 
rake pasirašė raštą, kuriuo įspėjo Vaka
rų pasaulį, kad Meksikos ir Prancūzijos 
pripažinimas kairiųjų partizanų grupę EI 
Salvadore, gali sukelti didesnių neramu
mų kaimyninėse valstybėse.

— Prez. Sadato įsakymu Egipte suimti 
683 opozicijos nariai, daugiausia religiniai 
ekstremistai ir kairieji. Suėmimai dar 
tęsiami.

Laike 1'1 metų Sadato valdžios, tai pir
moji tokio masto opozicijos narių suėmi
mo banga.

— Vidaus reikalų ministerijos duome
nimis, Anglijoj ir Valijoj už girtuokliavi
mą praėjusiais metais nubausta 125.000 
žmonių. Daugiausia Londone — 122.000.

— 349 metų senumo 1 mil. svarų vertės, 
Remibrandto paveikslas, kuris prieš ke
lias savaites buvo jau trečią kartą pavog
tas, policijos surastas, 12 žmonių suimta.

— P. Whitbread, vienas žinomųjų D. 
Britanijos aludarių šeimos narių, kuris 
mirė sausio mėn., paliko 6 mil. svarų pa
likimo.

— Irano - Irako karas, prasidėjęs prieš 
metus vis nesibaigia. Iš Beiruto praneša
ma, kad rugsėjo mėn. pradžioj žuvo 5.000 
iraniečių.

— D. Britanijoje prasidėjo nauji moks
lo metai. Trys mokyklos, turinčios kelis 
šimtus vietų, pradėjo darbą tik su 18 mo
kinių (3—4—11). Ypač mažas gimimų 
skaičius 1970 metais yra mokinių trūku
mo priežastis.

— Senegalas ir Gamlbija planuoja susi
jungti. Praėjusį mėnesį sukilimą prieš 
Gamibijos prezidentą numalšino Senegalo 
kariai.

— Apie 100 Haiti pabėgėlių, laikomų 
specialioje, netoli Miami esančioje nele
galių imigrantų s tovykloje, pabėgo. Dalis 
buvo greit sugaudyta. Toje stovykloje gy
vena tūkstantis įvairiausių atlbėgėlių, dau 
giausia haitiečhjį kurie laukia JAV spren
dimo leisti pasilikti.

— Bedarbė Europos Bendruomenės kraš 
tuose, išskyrus Graikiją ir Italiją, visur 
padidėjo daugiausia Belgijoj (14.5%), o 
mažiausia Danijoj (0.7%). Graikijoj be
darbė sumažėjo 2.7%, o Italijoj — 0.5%. 
Iš viso dabar Vak. Europos Bendruomenėj 
yra apie 9 mil. bedarbių.

— Lenkijos anglies produkcija krito že
miau numatytojo minimumo (165 mil. to
nų), o tai reiškia, kad ir plieno pramonė 
neišpildys savo planų.

Normuotos mėsos pristatymas labai 
šlubuoja, o laisvojoj rinkoj kainos vis ky
la.

— Laike paskutiniųjų 2 metų, britų 
pramonėj kas šeštas darbininkas neteko 
darbo. Daugiausia nukentėjo tekstilėj ir 
metalo pramonėj dirbantieji.

— Damaske, Sirijoj, prie karo aviacijos 
vyriausios būstinės, automobilių atvežta- 
jai bombai sprogus, žuvo apie 20 žmonių 
ir 50 sužeista. Automobilio vairuotojas 
bandė pabėgti, bet sargybinių buvo nu
šautas.

— Jungtinių Tautų pasaulio maisto ko
mitetas nori sudaryti 9 mil. tonų grūdų 
atsargas, iš kurių pigesnėmis kainomis 
būtų šelpiami neturtingieji kraštai, kurių 
priskaitoma net 31.

— Teksaso milijonierius D. Laisure ve
dė Frontera, Kalifornijoj, kalėjime laiko
mą Suzaną Atkins, 33 m„ kuri 1971 m. nu
teista kalėti iki gyvos galvos už dalyvavi
mą filmų artistės Sharon Tate ir kitų še
šių žmonių nužudyme. Ji buvusi Manson 
žudikų grupės narė.
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Su musu poetais
Kai Lietuvoje vos laikas nuo laiko iš 

leidžiamas naujas romanas ar apysakų 
knyga, eilėraščių rinkiniai dygsta kaip 
grybai po lietaus. Šalia jau žinomų ir sa
vitą braižą turinčių poetų dažnai pasiro
do nauji poezijos debiutantų vardai ir pir 
mosios jų knygos.

Poezija ir (nokiančios karvės
Ana, 1961 m. gimusi Dalia Dubickaitė 

pirmojoje savo poezijos knygoje „Noriu 
paklausti“ (Vilnius, 1981 m.) šitaip eiliuo
ja:

Mūkiančios karvės. Aš praėjau — 
ir nepamelžiau jų.
Avelėms — ir joms — 
mano motina vilnas nukirpo.
Lr nežinau — gal visai surūdijo 
ir plūgas, ir senos akėčios.

Eilėrada? Ritmas? Esminės poetinės 
priemonės? Jų šituose pasakojančiuose 
sakinėliuose nė pėdsako. O mintis, o Idė- 
|iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

/. Kuzmickis 
miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii  ̂
ja? Mintis naivi, vaikiška ir, proziniu bū
du — ne eilutėmis — užrašyta, vargiai 
tiktų net vaikų laikraštėliui.

Gal dėl to poetas ir kritikas Marcelijus 
Martinaitis „Kur baigiasi eilėraštis?“ (Po
ezijos pavasaris. Vilnius, 1981 m.) straips 
nį pradėjo šitokiomis parodoksiškomis 
mintimis: „šiandien, rodos, poetai gali 
laisvai atsikvėpti: mažai kas drįs padary
ti priekaištą, kad nemoki eiliuoti. Kaip 
rašytum, vis tiek parašysi eilėraštį: jei 
nėra nei ritmo, nei rimo, tai bent bus pro
za, kurią surašęs eilutėmis ir posmais, ga
lėsi pavadinti verlibru!“ (Verlibras — 
laisvosios eilės).

Kitoje vietoje M. Martinaitis rašo: 
„Daug ką būtų galima sugluminti paklau 
sus: ar šiandien poetas jaučia, kada nu
stoti rašyti eilėraštį?“ — ir priduria „Gal 
tikrai rašoma dėl to, kad nėra ką pasa
kyti, kad kankina „nesakymo“ baimė, ši
taip kalba tampa nemotyvuotu kalbėjimu: 
reikia daug žodžių, kad susikurtom reikš 
mingos kalbos iliuziją“, Taip, reikia daug 
žodžių, kad suvoktum kokią nors prasmę, 
skaitant palaidus, ištęstus, nežinia ką no
rinčius pasakyti A. Žukausko eilėraščius.

Plepėjimas ir [kūryba
Šio labai vertinamo tarybinio poeto toje 

pačioje „Poezijos pavasario" pradžioje 
•spausdintą „Trečiasis laikas“ eilėraštį su
daro net 143 labai palaidos eilutės, o pa
čioje pabaigoje „žybteli" šitokia socialis
tinio realizmo „poezija“: „Po to, kada 
dangaus vėsa vėsčios skystoką rūką, Auš 
rinė — žliumbdama — mazgos perkūnmer 
gių pasmaugtą dzūką“. Dzūkas jau pa
smaugtas, — ir ilgas, įkyrus rašytojo ple
pėjimas po dar dviejų eilučių kantraus 
skaitytojo džiaugsmui nutyla...

Kas tad poezija, kuri klasiškajame so
nete sutelpa preciziškai keturiolikoj eilu
čių?

Dar gimnazijoje •besimokant buvo aiški
nama, kad poezija (graikiškai poiesis — 
kūryba) yra meninė žodžio kūryba, kai 
mintis išreiškiama parinktų žodžių vaiz
dais. Siaurąja prasme poezija yra suei
liuota, ritmingai sklendenanti kalba, vaiz
duojanti gyvenimo kurio nors reiškinio 
žavumą.

B. Davainis

Kultūros židinys
•Mūsų mieste daug kultūros židinių, kar

tais žmogus net nežinai, prie kurio pirma 
šildytis. Ir poveikis jų nenuginčijamas. 
Net nepajunti, kaip,, susidūręs su vienu 
ar kitu kultūros židiniu, iškart patobulėjj. 
iš vienos ar kitos pusės, o kartais ir visa
pusiškai.

Dviem jauniems socialogams teko ne
lengvas uždavinys: ištirti, kuris iš miesto 
kultūros židinių labiausiai patraukia 
įvairių sluoksnių piliečius ir stipriausiai 
pastumia j asmenybės tobulėjimo kelią. 
Kinas, teatras, koncertai, parodos, savi
veikla — visa tai jau daug kartų išnagri
nėta ir, lauždamasis į šias atviras duris, 
stebuklų neatrasi. Tad kur tada nukreipti 
žvilgsnį?

— Jau žinau kur, — tarė vienas jaunų
jų socialogų. — Į alaus kioską, štai kur!

— Kad aš nepagiriotas, — atsakė ant
rasis. — O, be to, bijau...

— Ko bijai? Didesnio žmonių telkinio 
išsigandai? Juk tai — puikiausia dirva 
mūsų veiklai...

— Ne, telkinio nebijau...
— Tai ko bijai? Prie alaus kiosko susi

eina įvairiausi žmonės. Čia lengviausia 
įsigilinti į jų vidų, 'į jų kultūrinius porei
kius. O tu — bijau...

— Kad man velvetinių kelnių nenumau
tų, bijau... Mano draugas prieš dvi savai
tes vakare ėjo pro kioską, tai jam ėmė Ir 
numovė... Iki šiol dar nesurado. Pusantro 
šimto už jas buvo paklojęs...

— Tai atsitiktinumas, išimtis, patvirti
nanti bendrą kultūrėjimo taisyklę. Užsi
mauk prastesnes kelnes ir einam...

Prie alaus kiosko nuo ankstaus ryto jau

Estetinis pasigrožėjimas
Kai skaitome V. Mykolaičio-Putino „Be 

•nan.lo dainas“, parašytas 1959.XII.6. d., 
apie troškimą ir meilės užsklendimą krū
tinėje, apie neramų klajojimą tarp besi
lenkiančių beržų ir klausomės intymaus 
pasikalbėjimo su vėju ir beržais —

Nejaudink man krūtinės, vėjau, 
ir nesiūbuokite, beržai!

Padangėj žvaigždės suspindėjo, 
o pievoje rasos lašai, —

mes jaučiame poeto vienišumo slogutį, jo 
benamystę pasikeitusioje tėvynėje Ir drau 
ge su juo girdime kažką jį, poetą, šaukian 
tį vardu. Mergaitę? Tėvynę? Skausmin
gai alsuojančią žemę? Staiga visa pasikei
čia. Poetas jau nebijo nakčių grėsmės, 
dienų pavojų, ūžaujančio vėjo, ir žavi
mės jo nusiraminimo rimtimi:

Jau aš vienatvėje ne vienas — 
paklysti toly nebijau.

Koks didelis skirtumas tarp D. Dubic- 
kaitės nepamelžtų karvių, A. Žukausko 
pasmaugto dzūko ir Putino besidraskan
čio vidaus, kad su tuo pačiu Putinu nori
me paklausti: kas poezijoje yra gražu? 
Jis gi savo senatvėje (1962.11.22) į šį klau 
Simą taip ‘atsakė: „Gražu yra tai, kas ke
lia estetinį pasigėrimą, pasitenkinimą“...

Kaip sau norite, bet nemelžtos karvės, 
apkirptos avelės, surūdijęs plūgas ir pa
smaugtas dzūkas nesukelia jokio estetinio 
pasigėrėjimo.

Mūsų poetai
•Mes, gyveną D. Britanijoje, galima pa

sidžiaugti, kad savo tarpe nestingame es
tetinį pasigėrėjimą keliančių poetų.

Vyriausiasis jų Juozas Guta (prel. J. 
Gutauskas), kuris, prieš pusamžį Lietu
vos žurnaluose skelbęs eilėraščius, nenu
stojo jų rašęs ir apsigyvenęs Škotijoje. 
Tik dalį jų sudėjęs į „Žilam plaukui“ rin
kinį (1965 m.), temų [įvairumu, eilėdaros 
struktūros turiningumu ir motyvų gausu
mu įrodė, kad skaitytojo pasitenkinimą 
žadinanti poezija plaukia iš pačios širdies 
gelmių:

Už jūrų saulę palydėjęs, 
nurimo švilpininkas vėjas.

Nurimk ir tu, širdie.
Matyt poeto širdis alkana, įsiaudrinusi, 

skriaudų patyrusi (Praeina visa), jog, nu
tilus šilo džiūgavimui ir varpo gausmui 
jis tildo ir ją neramuolę, kad užmigtų su 
rūpesniuose užsnūdusią gamta:

Jau visa miega, o sapnai 
pasaulį apgaubė senai.

Sapnuok ir tu, širdie...
Jo poezijoje, kaip ir, pritinka, vengia

ma sauso pasakojimo: kai pati širdis pra
byla, net jos trūkčiojimai, nerimavimas 
kelia žavumą, kad skaitytojas pradeda 
klausytis lygiai tokios neramios savo šir
dies dūžių.

Dar gerai atsimename Aleksandrą Dič- 
petrį (,1906 - 1968), palikusį „Dalios karo
lių“ eilėraščių rinkinį ir šį tą popieriaus 
skuteliuose pabrėžusi įkvėpimo valando
mis.

Alš dainavau, kai verkė žmonės, 
kai jie dainuoja, — aš verkiu, — 

rašė jautrusis poetas, kurio sielą jaunuo
liškas nerimas nešė už melsvų tolių į vaiz
duotės sukurtos pasakos pasau’lį Ir, deja, 
atsimušė į kietą tikrovės uolą.

Kai po jo mirties praėjo jau beveik 
trylika metų, graudžiai tebeskamba jaut
rus „Psalmių“ tikras epigrafas: 

buvo susirinkęs gražus vienminčių būrys. 
Stovinčiųjų eilėje fizionomijos galėjo už
duoti galvosūkį geram tuzinui, mokslinin
kų. Vien tik išsirikiavusių piliečių nosys 
galėjo nuteikti optimistiškai ir reikliau
sią tyrinėtoją. Nosių spalvų gama primi
nė kosmoso spindulių spektrą — nuo švel
niai ružavos iki žaliai melsvai raudonos.

— Žinai, — lyriškai atsiduso vienas so
ciologų. — Jų snukiai pažadino vaikystės 
romantiką, pasijutau lyg kalnų tarpekly
je sutikęs. Ali Babą ir dvylika plėšikų.

— Ne dvylika, o trisdešimt du... Atsi
prašau, su tais, kur patvoryje sėdi — vi
si keturiasdešimt, — užsirašė į knygelę 
antrasis.

— Mesk šalin romantiką Ir pasinerkim 
į jų stichiją.

Vos tyrinėtojai atsistojo į eilę, prie jų 
tuoj prikibo vienas Ali Babos gvardiečių.

— Duok dvidešimt kapeikų, pamiršau 
pinigus namie...

— Vakar vienas nedavė, tai jam kišeni
niu peiliuku į užpakalį įdūrė... Negiliai... 
žinia, dėl kelių kapeikų neapsimoka... — 
atsiliepė balsas iš eilės.

Socialogas iškrapštė iš kišenės dvide
šimt kapeikų. Argi gaila — istorija žino ir 
didesnių aukų, padarytų mokslo labui.

Dvidešimt kapeikų šeriuotą individą ge
rai nuteikė.

— O gal turi paskolinti rublį? Rytoj ati
duosiu, — mandagiai paprašė jis, sugrie
bęs sociologą už atlapų.

Socialogas ištraukė iš kišenės rublį.
— Paskutinis... Daugiau neturiu... Do

vanokite, o kur jūs dirbate? — paklausė 
jis, naudodamasis užmegzta pažintimi.

— O kas tau darbo, snuki... Jei daugiau 
neturi — dink iš akių... Aš — ligonis. Su
pranti — ligonis!

Tiriamasis taip sudavė apžėlusiu kumš
čiu sau |į krūtinę, kad pasigirdo dundesys, 

Už mano liūdesį, už skausmą mano — 
nieko, nieko...
Net pėdsako tenai, kur aš klūpojau 
nepalieka...
O ką bekalbėti apie gyva poezija gy

venantį Vladą šlaitą, kuris, pasak, Pr. 
•Naujokaičio, sugeba didelės prasmės ieš
koti mažuose dalykuose ir kurio lyriniai 
atsidusimai virsta subtiliu pasikalbėjimu 
su amžinybe.

Vladas Šlaitas ne tiek rašo, kiek užra
šo jį kankinančius žodžius, kurie „tartum 
•šikšnosparniai blaškosi ir širdį savo spar
nais skrodžia“. Ir filosofijos painėmis ne- 
simagina, žiūrėdamas atviromis akimis į 
„saulėj skęstančius vynuogynus“:

Imk vieną vynuogę, 
skaityk ją 
ir svaiginkis!

Poetas, kaip Asyžiaus atsiskyrėlis, pri
eina arti arti visatos Kūrėjo ir, nestab- 
dydamas minčių išjleškotais rimais, vos 
užčiuopiamu ritmu kalbasi su Juo. Nebi
jodamas bausmių, meldžia paties mažiau
sio: „Tik neužmiršk manęs, kaip seno ir 
atšipusio norago, kurį kaimiečiai rudenį 
palieka žemėj ir užmiršta“.

Kai VI. šlaitas sako, kad metai jo nepa
keitė, kad jis vis toks pat, vis amžinasis 
kūdikis, nors „daug pasaulių yra pralei
dęs pro savo širdį“, visai nenuostabu, kad 
jis yra unikalus poetas, suradęs savo ke-‘ 
lią ir įmynęs gr ius pėdsakus, kaip indų 
R. Tagore ar kinų Yuean Chen, kurib Iš
verktos ašaros žvilgėjo žvakės šviesoje. 
Poetas turi savo sekėjų ne tik vakaruose, 
bet ir Lietuvoje.

Tenka tik gėrėtis, kad, nepaisydamas 
sutrikusio regėjimo, poetas dažnai pasiro
do mūsų spaudoje, pažerdamas trumpų, 
bet giliai išmąstytų strofų. Laukiame ir 
jo naujojo poezijos rinkinio.

Juozas Guta
SUDIE

Sudie — pastogei kregždė šaukia.
Sudie — į tolimas šalis 
gandrai būriais tvarkingai traukia, 
balas palikę ir pilis.

Sudie — vaikins palieka draugę 
ir dvi širdi vaitos^ apkars.
Ątein diena, kada pavargus 
sudie ir saulė žvaigždėms tars...

Aleks. Dičpetris 
PSALMĖ

Suskaitė mano ašaras Ir mano kaulus, 
ir mano nuodėmes suskaitė.
Parpuoliau aš apakintas kai(p Saulius, 
ir kelio nemačiau, kur. eiti.
Pasidariau kaip žvangąs automatas, 
Ir sudžiūvau lyg pelikanas.
Nei. prieteliai manęs jau. nebemato, 
nei neprieteliai mano.
Nuo mano ašarų ir nuodėmės sušlapo, 
sulyso mano maldos ir sublogo...
Ir numetė mane kaip gelsvą lapą, 
kaip žvirblį nuo stogo.

Vladas šlaitas
ŽVAKĖ

Dek, žvake, dek, 
nes reikia degti, 
nes reikia šviesti trumparegiams ir 

apakėliams.
Dek, kol sudegs liemuo, ir vaškas 
kaip kraujas išsilies.

Dek, žvake, dek, 
nes reikia degti, 
pakol širdis sudegs.

lyg lėktuvui viršijus garso barjerą.
Sociologas pasitraukė atatupstas.
— Nelipk ant kojų, arkly! — išgirdo jis 

malonų užkimusį balsą už nugaros. — 
Lenda čia visokie...

Prie pat kiosko ant žemės sėdėjo glau
dus vienminčių ratelis. Vienas narių pils
tė iš butelio į alaus bokalus kažkokį stip
resnį skystimą ir įkalbinėjo:

— Vyrai, meskimės dar po rublį. Briga
dininko iki pietų šiandien vis tiek nebus...

— O kokioj brigadoj jūs dirbate? — at
sivertė knygelę socialogas.

— O į šonkaulius nori? — gan šaltai at
sakė ratelio pirmininkas.

Šalia prsijlrdo pliaukštelėjimas į žan
dą ir ant žemės išsitiesė vienas ilgas plo
nas.

— Vakar už mano lakė, o šiandien vėl 
kaulija, — pasakė ramus balsas iš eilės. 
— Kitą kartą žinos!

Abu sociologai pasijuto truputį nejau
kiai. Atsargiai peržengę gulintį dulkėse 
tiriamąjį objektą, jie tyliai pasišalino.

Kelias dienas tyrinėtojai 'įtemptai dir
bo, kol apibendrino surinktą gausią me
džiagą. Pagaliau jie atidavė vyresnybei 
visapusiškai pagrįstą faktais išvadą:

„Alaus kioskai daro nenuginčijamai di
delę įtaką asmenybės kultūrai. Jie sutrau
kia vienon vieton būrius įvairaus am
žiaus, įvairių profesijų, įvairaus kultūri
nio lygio žmonių. Jie gali būti panaudoti 
kaip nepakeičiama laboratorija kai ku
riems mūsų kultūros aspektams tyrinėti. 
Kartu prašome padengti išlaidas, padary
tas tiesioginiam tiriamajam darbui vys
tyti: trylika rublių, kurie buvo iš jaunes
niojo bendradarbio kišenės dingusioje pi
niginėje ir vieną rublį dvidešimt kapeikų, 
kurias atidavėme geruoju“.

(šluota)

NAUJOS KNYGOS
NAUJOS (A. ŠTROMO MONOGRAFIJOS 

APŽVALGA
šią vasarą anglų kalba pasirodė Dr. 

Aleksandro Štromo monografija „Political 
Change & Social Development: The Case 
of the Soviet Union" („Politiniai pasikei
timai Ir visuomenės vystymasis: Tarybų 
Sąjungos atvejis“). Ją išleido šveicarų- 
vokiečių akademinė leidykla Peter Lang 
daugiatomėje serijoje „Europos Forumas“.

Štromo monografija yra pirmasis šios 
serijos tomas. Leidinio pratarmėje Štro
mo knygos redaktorius Prof. Dr. Klausas 
Hornungas rašo: „Šios knygos pasirinki
mas visos serijos pradžiai pažymėti yra 
programinio pobūdžio teiginys; tuomi pa
brėžiama, jog Europos sąvoką neapsiribo
ja vien tik Vakarų Europa, kad bet ji aiš
kiai įjungia ir Rytų Europą‘bei Tarybų 
Sąjungą“ (5 psl.). Gana išsamiai aprašęs 
Štromo biografiją, Prof. Hornungas už
baigia pratarmę sekančiai: „Autoriaus gy
venimas... yra būdingas ištisai tarybinių 
intelektualų kartai. Todėl ši knyga, kuri 
lyg ir perveda asmeninį buvusio vietinio 
žmogaus („insider“) patyrimą į mokslinę 
politinių bei socialinių pasikeitimų, o taip 
pat ir demokratinės opozicijos Tarybų 
Sąjungoje, priežasčių, tipų bei galimų 
vystymesi perspektyvų studiją, užsitar
nauja ypatingo mūsų dėmesio“ (6 psl.).

Pirmajame knygos skyriuje Štromas na
grinėja politinės opozicijos Tarybų Są
jungoje problemą. Jis neigia, jog disiden
tinis judėjimas yra tolygus politinei opo
zicijai (nors 'šis judėjimas ir išreiškia 
charakteringas idėjas būsimai opozicijai) 
ir prieina išvados, kad tikroji, atvira opo
zicija galės susikurti tik tarybiniam reži
mui yrant bei griūnant.

Antrajame i.r trečiajame skyriuose na
grinėjami tarybinio režimo ir liaudies san 
tykiai istorinėje (antras skyrius) ir dabar
tinėje (trečias skyrius) plotmėse. Pasak 
Štromo šie santykiai visuomet buvo an
tagonistiniai ir todėl visa tarybų valdžios 
istorija turėtų būti traktuojama kaip ne
nutrūkstama režimo kova prieš disiden- 
tiją. ši kova nėra baigta, nors šiandieną 
laikinai priėmė savotišką talkos koegzis
tencijos formą, kurią autorius vadina „di 
sidentiniu sutarimu“ (dissenting assent“). 
Analizės išvadoje autorius teigia, jog di- 
sidentijos pergalė šioje kovoje neišven
giama.

Įdomiausias ir originaliausias neabejo
tinai yra ketvirtasis knygos skyrius „Po
litinis pasikeitimas: perspektyvos, būdai, 
pasekmės“. Jame autorius nagrinėja pa
čią politinio pasikeitimo sąvoką, atlieką 
palyginiamąjį įvairių istorijoje vykusių 
revoliucijų tyrimą (čia formuluojama 
originali „antrosios ašies“ teorija) ir dėsto 
įvairius Tarybų Sąjungoje galimus poli
tinio pasikeitimo scenarijus: organišką 
valdžios perėjimą iš partokratų >į technok
ratų rankas (Ispaniškas modelis), karinį 
perversmą (Portugališkas bei Čilės mode
liai), valdžios skilimas (Čekoslovakiškas 
modelis!.naujų valdžios bei valdymo or
ganų sukūrimas, kurie palaipsniui ar stai
ga perima Partijos suverenias prerogaty
vas į savo rankas (Prancūziškas modelis) 
ir, pagaliau, „i'š apačios“ kylantis masių 
judėjimas, kuriam nuslopinti valdžia jau 
nebeturi pakankamai jėgų (Lenkiškas mo
delis).

Aplamai Štromas teigia, kad 1917 me
tais prasidėjusi revoliucija Rusijoje dar 
nėra pasibaigusi, šiuo metu ji pergyvena 
paskutiniuosius savo „jakobinietiško pe
riodo“ metus (sulyginamus su XVILI a. 
Prancūzijoje Termidorietiško režimo pa
baiga). šis periodas netrukus turės užleis
ti vietą „restauraciniam periodui“; bet ir 
pastarasis vargu ar bus galutinis Rusijos 
revoliucijos tolimesnės raidos etapas.
Pabaigoje Štromas nagrinėja galimas po

litinio pasikeitimo TSRS pasekmes ir siū
lo šiam pasikeitimui skatinti strategijos 
bei taktikos pagrindus. Ypatingo dėmesio 
čia susilaukia Vakarų valstybių politinis 
nusistatymas TSRS atžvilgiu. Autorius ra
gina Vakarus pakeisti savo status quo iš
laikymu pagrįstą strategiją, strategija, 
besiorientuojančia į dabartinės pasaulėt- 
varkos (ir TSRS politinės santvarkos) pa
sikeitimą.

Dėmesį patraukia knygoje panaudotas 
itin turtingas referatyvinis aparatas ir 
detalios vardų bei dalykinė rodyklės.

Štromo monografija jau susilaukė pir
mųjų atgarsių. Ją labai aukštai įvertino 
pasaulinio garso mokslininkai Leszekas 
Kolakowskis ir Robertas Conquest‘as.

Knygą galima įsigyti už 38 šveicariškus 
frankus (5% nuolaida) tiesiogiai, iš lei
dyklos. Užsakymus siųsti adresu: Verlag 
Peter Lang AG, Werbeabteilung, Jupiter
str. 15. CH 3015 Bern, Switzerland.

DVI č. MILOŠO KNYGOS ANGLŲ 
KALBA

Britų savaitraštyje „Observer“ pasirodė 
Neal'o Ascherson'o recenzija apie dvi pa
kartotinai išleistas Čealavo Milošo kny
gas „Gimtoji ertmė“ ir „įsos slėnis“. Čes- 
lavas Milošas yra lenkų rašytojas gimęs 
Lietuvoje — Kaip žinoma, 1980 metais 
jam buvo sutelkta Nobelio literatūros 
premija.

Recenzijoje tarp kitko sakoma, kad 
..Gimtojoje ertmėje“ Milošas pasakoja 
apie savo gyvenimą, kartu atskleisdamas 
Lenkijos istorijos ir dadarties problemas. 

Jis teigia, kad beveik nei vienos Lenkijos 
sistemos neįmanoma pilnai, aiškiai api. 
brėžti. Pvz. lenkiškasis antisemitizmas, 
kurį jis iš arti stebėjo būdamas studen
tas 30-tųjų metų bėgyje, jo nuomone, yra 
gana naujas reiškinys. Jis susijęs su nau
ju paranoisku nacionalizmu, išaugusiu 
(•Lenkijos-Lietuivos) padalinimų išdavoje. 
Taip pat ir Katalikų Bažnyčia nėra visiš
kai tokia, kokia ji atrodo žiūrint iš šalies. 
Religija lenkui „retai yra vidinis išgyveni 
mas... dažniausiai tai įvairūs, tabu, kurių 
šaknys glūdi papročiuose bei tautiniuose 
prietaruos“.

Toliau Milošas aprašo draugų likimą. 
Iš dviejų jaunuolių, kurie kartu su juo 31- 
aisais metais paliko Lenkiją ir pėčiomis 
bei laiveliu pasiekė Paryžių, vienas buvo 
nužudytas Gestapo, o kitas tapo stalinis- 
tinės Lenkijos ministru. Daugumą Milošo 
žydų draugų nužudė naciai. Vienas itin 
pasiventęs katalikas tapo slaptosios ko- 
monistinės Lenkijos policijos pareigūnu. 
Kitas artimiausias draugas mėgino įtikin
ti Milošą, jog reikia plaukti istorijos sro
vės linkme. Pokarinėje Lenkijoje jis sten. 
gėsi Išlaikyti nepriklausomą asmeninę po
zicija, ko pasėkoje mirė būdamas visiškai 
jaunas.

Grįžęs į Lenkija, Milošas aiškino savo 
atsiribojimą nuo krašto tuo, jog jis yra 
lenkiškai kalbąs lietuvis, o Varšuva po 40. 
tųjų metų buvo „pirmoji jo tremties vie- 
ta“. Nemaža vietos šioje knygoje skirta 
subtiliam Lenkijos-Lietuvos santykių na
grinėjimui.

Dvilypė Milošo kilmė, jo emocijos, gi
liai suaugusios su Lietuva— miškų ir pu. 
siau pagoniškų papročių kraštu — pade 
jo jam, Vilniaus Universiteto studentui, 
atmesti kraštutiniausias lenkiškojo nacio, 
nalizmo formas, kuriose „kaip ir anise- 
mitizme“, Milošas matė dvasinę ligą, iš 
ugdytą rusų tironijos Padalijimo laikais, 

„įsos sllėnis“ pirmą kartą buvo išleis
tas Paryžiuje 1955 metais. Tai švelnus, Su- 
btilus romanas apie vaikystę Lietuvoje, 
labai panašią į paties autoriaus vaikystę, 
čia aprašomi smulkūs dvarai, valstiečiai, 
medžiotojai, Iš to aprašymo galima daug 
ko pasimokyti apie keistus lenkų-lietuvi; 
santykius, kurie dabar jau yra praeities 
dalykas. Anot Milošo, Lietuvos kaimuose 
gyvena įvairios dvasios ir velniukai, gui. 
dantys kunigus nuodėmėm, kurstantys 
valstiečius pasiduoti žudikiško smurto nuo 
talkoms. Burtai karaliauja šiame krašte, 
kuris palyginti vėlai priėmė krikščionybę, 
Milošas duoda suprasti, kad senovės pa
pročiai buvo kur kas atlaidesni klystke
liams ir žmogiškosioms silpnybėms, negu 
jų netoleruojanti katalikybė Berniuką: 
Tomas giliai sužavėtas savo protėvi ere
tiku (protestantu) palieka kaimą ir išvyk 
sta į miestą naujam gyvenimui, įsitikinęs, 
jog žmogus yra gamtos padaras, negalįs 
atsiskirti nuo žalčio ar voveraitės, kdą 
tikėjimą į išganymą jis bepriimtų.

VI

Atsiųsta paminėti
Ateitis, Nr. 4, 1981 m. Katalikiškos - 

.letuviškos orientacijos mėnesinis žurna- 
las. Leidžia Ateitininkų Federacija, Chi
cago, JAV.

Į laisvę, Nr. 81, 1981 m. balandis. Poli
tikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto 
Bičiulių Taryba.

Ateitis, Nr. 5, 1981 m.
Ateitis, Nr. 6, 1981 m.
Baltic News, Nr. 2, 1981 m. gegužis. Ži- ■ 

nių biuletenis anglų kalba. Leidžia HE • 
LP, Hobart, Australija.

Evangelijos šviesa, 1981 m. vasara. Til- 
mėnesinis krikščioniško turinio leidinys, i 
Red. K. Burbulys, Chicagos, JAV.

Laiškai lietuviams Nr. 7, 1981 m. liepa ; 
rugpjūčio mėn. Religinės ir tautinės kulta 
ros žurnalas. Leidžia Tėvai Jėzuitai, Chi
cago, Ill.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 26

Mano laikrodis vėluoja 10 minučių, ts- 
čiau aš galvoju, kad jis 5 minutes skubini

Tavo laikrodis 5 minutes skubina, W 
tu manai, kad jis 10 minučių vėlina.

Traukinys į Vilnių išeina 4 vai.
Kuris iš mudviejų būsime stotyje anks

čiau?

Atsakymas Nr. 25 
18 dienų.

Jaunikaitis vėlokai užsisėdėjo pas savo 
mergaitę. Staiga į kambarį ‘įėjo tėvas it 
sako:

—- O, labą vakarą! Ar nežinot, kiek lai
ko?

Jaunuolis skubiai atsistojo, atsisveikino 
ir išėjo.

Tada tėvas klausia dukterį:
— Kas tam tavo draugui yra: ar F 

toks baikštus, ar kvailas? Mano laikrodis 
sustojo, užėjau pasiklausti laiko, o jis 
movė per duris.

Tėvas: — Jeigu aš duosiu sutikimą ves
ti mano dukterį, tai ar tikrai pasižadi dW 
ti jai gerą gyvenimą?

Jaunikis: — žinoma, aš visados W 
darau.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

ĮVYKIŲ EIGOS PARAŠTĖJE
Kartą, prisimenu, apžvelgdamas Visuo

tinę pasaulio politiką, viename savo 
„Laiške iš Nottdnghamo“ parašiau: Krem
lius daro viską kruopščiai suplanavęs ir 
vykdo laiku ; Vašingtonas irgi planuoja 
deja, dažnai pripuolamai be minties tęsti
numo (ir vykdo pavėluotai; Vakarų Europa 
būdama bejėgė blaškosi, be planų ir be 
laiko“.

Štai tik prieš pora savaičių gen. A. 
Hąl'g, dabartinis J, Am. Valstybių užs. 
reikalų ministeris viešai pareiškė — jau, 
girdi laikas J. Am. Valstybių vyriausybei 
atkreipti didesnį dėmesį į Kubą ir susido
mėti jos vdikla...

Jos veikla?! Juk visas pasaulis jau nuo 
seniai labai gerai žino, kad Kuba, berods, 
nuo 1947 metų yra Sovietų gausiai finan
suojamas kraštas (rodos gauna 1 mil. do
lerių dienai). Šių gausių Sovietiškų „do
vanų“ dėka — Kuba išvirto palaipsniui 
ir tarptautinio terorizmo, komunistinės 
propagandos ir pasaulinės ne’egalios gink
lų prekybos Kremliaus tvarkomą centrą. 
Tik šio centro akylios veiklos dėka ir kilo 
ginkluoti neramumai visoje centrinėje 
Amerikoje ir Karadbų jūros salose, t.y. tik 
90 mylių atstu nuo J. Am. Valstybių Kon 
tinento.

Iš gen. A. Haig pareiškimo juk galima 
būtų padaryti išvadą, jog Vašingtonas 
iki šioliai galvojo, kad Kuba išimtinai 
užimta tik kukurūzos ir cukraus nendrių 
auginimu.

Kas per neįtikėtinas klaikus nesusipra
timas!

Deja, tokių J. Am. Valstybių užsienio 
politikos pavyzdžių iš pokarinių laikų yra 
daug. Todėl ypač pastarųjų dešimties me
tų būvyje vis daugiau nesutarimų ir ne
pasitikėjimo atsirasdavo tarp J. Am. Val
stybių ir Vakarų Europos.

Grįžkime tik trumpai prie Kubos. Jei
gu Vašingtonas būtų „sutvarkęs“ Kubos 
diktatorių jo atsiradimo pradžioje, net 
Kremlius būtų mažai pastebėjęs, šiandien, 
.po virš 30 metų kad ir mažas diktatorius 
išaugo į tarptautinę figūrą, surištą su 
tarptautiniais įvykiais, todėl jo „sutvarky 
mas“ šiandien yra tarptautinė problema.

O visgi labai įdomu kaip gen. Haig ją 
spręs.

„Kremlius spiegte spiegia lyg sėdėdamas 
ant aštraus vinies galo tik tadėl, kad mes 
pradėjome rodyti tvirtą valią ir ryžtą ne
leisti sovietus pasiekti tokio pasaulio do-

minacijos taško, iš kurio vieną dieną 
Kremlius galėtų pasiųsti laisvam pasau
liui ultimatumą — pasiduok arba mirk. 
Kas Vakarų Europoje priešinasi mūsų to
kiam apsisprendimui, tas padeda Sovietų 
propagandai!" Taip pasakė prezidentas 
R. Reagan, atostogaudamas savo dvare 
Kalifornijoje. Jis pasakė tat svarstomo 
neutrono bombos klausimo proga jau pra
dėtos gamybos ir jos planuojamos disloka
cijos Amerikoje ir Europoje.

Sutiksime, juk pasakyta smarkiai įtiki
nančiai ‘ir užtikrinančiai. Bet...

Visgi sunku patikėti, kad Kremlius jau 
yra ant aštrios vinies užmautas ir spiegia 
kaip pjaunamas gyvulys. Priešingai. Šiuo 
metu Kremliaus politikai daugiau linkę 
pasišyipsoti, pasišaipyti iš Vašingtono po
litikų taip smarkių, taip grasinančių kal
bų, be jas sekančių veiksmų. Juo labiau 
jie žino, kad tų veiksmų, bent artimiausio
je ateity, ir nebus. Juk ir pats prez. R. 
Reagan, pristatydamas žymiai padidintą 
ginklavimosi biudžetą Senate, pasakė, kad 
mažiausiai 10 metų užtrukusią iki JAV- 
bės bus lygiom su Sovietais. O Kremlius 
tą žino ir be R. Reagano paaiškinimų.

Kam gi tuomet tos nuolat besikatojan- 
čios grasinančios kalbos, ar tai. prez. R. 
Reagano, ar tai užs. reik, ministerio gen. 
A. Haigo, ar tai krašto apsaugos ministe
rio Welnbergerio?

Po pralošto karo Vietname, Amerikos 
tauta buvo visai demoralizuota ir nupuo
lusi. Prez. J. Carter, prisiminkime, manė 
tautą sužadinti, skelbiant pasauliui laisvo
jo žmogaus idealus,, skaitant ištraukas iš 
šv. Rašto, kad sujudinus netik savąją tau
tą, bet ir Kremliaus sienas. Bet Krem
liaus sienos nesujudėjo, Amerikos tauta 
liko kaip ir buvusi, ypač kada Amerikos 
ambasados Teherane įkaitų išgelbėjimo 
pastangos pasibaigė taip gėdingai. Tauta 
laukė naujų jai vadovaujančių su nau
jais šūkiais.

Štai jie: žinokime, kad ne kiekvienas 
rusas 10 pėdų aukščio! Kremliaus vadai 
paklusnūs tik jėgai! Amerikos tauta turi 
būti ir bus pajėgi vadovauti pasauliui ir 
ginti jo laisvę!

R. Reagano administracijos šūkiai pra
deda veikti į tautą, sužadinti pasitikėjimą 
savimi, t.y. pasiekti savo tikslo.
Bet jie dar niekur svetur neišbandyti, 

jų tikras veiksmingumas dar nežinomas. 

Tik žinoma, kad šie jėgos šūkiai tuo tar
pu teigiamai ir įtikinančiai priimami tik 
savųjų tarpe Amerikoje. Vakarų Europo
je jų bijomąsi; jie sužadina tik labai dali
ną pasitikėjimą J.A. Valstybėmis.

Atrodo, čia Vašingtonas irgi pavėlavo. 
Dabartinius Reagano šūkius ir politiką 
SovietiĮ atžvilgiu reikėjo taikyti prieš 10 
ar 15 metų. Deja, tuomet buvo pasirinkta 
„detante“ sovietams stiprinti ir pataikau
ti.

Svarstant tokius ir panašius klausimus 
kiekvienam pravartu prisiminti ką kar
tą Vak. Vokietijos kancleris H. Smith pa
sakė JAV prezidentui J. Carteriui. „Rei
kia mums abiem suprasti, kad tas pats 
dalykas visuomet atrodo vienaip 5000 ki
lometrų atstu (t.y. nuo Vašingtono iki, ko
munistinės Vokietijos rubežiaus) ir visai 
kitaip tik 50 klm. atstu (t.y. nuo Hambur
go iki...). Bet J. Carteris tuo metu to ne
suprato ir pasitarimas pasibaigė nesuta
rimu.

Šios akivaizdžios tiesos nesupranta, at
rodo, tiek R. Reaganas tiek jo patarėjai. 
Reagano tušti rusiškos didelės ir piktos 
meškos dažni gąsdinimai sukelia baimę 
ne tik H. Šmi.dtui, stovinčiam prie pat 
meškos guolio, bet ir visai Vakarų Euro
pai, o ypač Skandinavijos kraštams.

Todėl šiuo metu R. Reaganas Vakarų 
Europos labai spaudžiamas vietoje pikto 
grasinančio šūkavimo pradėti su Krem
lium pasitarimus. R. Reaganas spaudžia
mas jau pažadėjo, kad pasitarimams jis 
bus pasiruošęs š.m. spalio mėn; Jo siūlo
mų klausimų tarpe svarbiausias bus ne 
tolesnio ginklavimosi ribojimas, bet bend 
ras abipusis jo sumažinimas.

Vakarų Europa tad paliekama toliau 
baimėje nors ir maža viltimi. Tik 
dar nežinia kaip nuolat erzinama meška 
apsispręs reaguoti į R. Reagano pasiūly
mus. O tai. yra labai svarbus klausimas su 
dar nežinomu atsakymu.

*»•
Tuo pačiu metu Europos viduryje smilgs 

ta ugniakalnis — Lenkija. Ugniakalnis 
tiek didelis, kad ir sovietai nesiryžta iš
kart užgesinti. 40 mil. lenkų reikalauja 
pagerinti medžiaginio gerbūvio ir dvasi
nės laisvės.

Kiek liečia medžiaginio gerbūvio pa
gerinimą tai jam gal niekas ir nesiprie
šintų. Tik nelaimė tame, kad ir gerom są
lygom esant lenkai niekuomet nebuvo nė 
geri administratoriai nė geri ūkininkai. 
Prisiminkime kad ir Nepriklausomybės 
laikus — kur Lietuvoje buvo stogai su 
skylėm ir tvoros neaptvarkytos, reiškia 
ten gyveno „bajorgalis“.

šiuo metu kada visas ūkis jau randasi 
bedugnėje ir turi 27 tūkstančių milijonų 
dolerių skolų, net sunku įsivaizduoti kaip 
ir kiek pareikalautų laiko ji atstatyti.

Skaitytoju taukai
I’ABALTIECIAI AFGANISTANE

Kaip žinoma, Afganistano partizanai ne
ima belaisvių. Taip pat žinoma, kad pa- 
baltiečių emigracija bando Afganistano 
partizanus įtikinti, kad ne kiekvienas so
vietų karys yra rusas ir imperialistas. Tai 
reiškia, kad bandoma išgelbėti nekaltų 
pabaltiečių gyvybę. Bet mes juk žinome, 
kad vien už ačių žemėje yra labai mažai 
kas daroma. Ar nereikėtų afganams pa
siūlyti už kiekvieno lietuvio, latvio ir esto 
gyvybę, atomatinį ginklą. Kur jie gink
lus gauna ir perka, tai jų, afganistaniečių 
reikalas. 'Man atrodo, kad tokiam konkre
čiam reikalui emigracija tuojau suauko
tų reikiamą sumą. Tikslas juk geras: gel 
bėti tautiečių gyvybę ir tuo pat remti ko
vą prie'š rusišką kolonializmą.

A.K.
„DIRVOS“ SKAITYTOJUI

,E.L.‘ nr. 33, pasirašęs „Dirvos skaity
toju kaltina „Dirvą" dėl stokos rašytojų, 
nes įsidėjo S. Kasparo D. B. L. Sąjungos 
visuotino atstovų suvažiavimo aprašymą. 
Kadangi tai yra labai skystas, nepagrįstas 
ir piktas kaltinimas, tai manau, kad skai
tytojas gėdinosi pasirašyti savo pavardę.

Pavėluotai įvyko dėlto, kad iš Amerikos 
laikraščiai keliauja labai ilgai. Tuo tarpu 
„Tėviškės Žiburiuose“ tas pats aprašymas 
tilpo žymiai anksčiau. Be to „T.Ž.“ tilpo 
ir antrojo ypatingo suvažiavimo aprašy
mas. S. Kasparo suvažiavimo aprašymai 
„Dirvoje“ ir „T.Ž.“ buvo teisingi, tikslūs 
ir tikri įvykių pristatymai.

Tarpe kita ko, įdomu pažymėti, kad be
veik visos paskolos buvo gautos iŠ Vakarų 
Europos. Kitais žodžiais — ne Sovietai 
bet pirmoj eilėj gelbėti Lenkijos buvo už- 
interesuoti Vakarai, visų pirma Vakarų 
Vokietija. Ji daugiausia ir davė.

Dvasinės laisvės lenkų reikalavimai 
(spaudos laisvė, laisvi rinkimai) lygus 
komunizmo sunaikinimui, nors darbinin
kų vadas L. Walensa ir tvirtina, kad jo 
organizacija į valdžias nepretenduoja.

Visas reikalas yra tiek sudėtingas, tiek 
prieštaringas, tiek lengvai Išprovokuoti- 
nas piktam, kad vyksmų eiga, eigos išda
vos lieka nenumatytos, net jeigu Sovietų 
okupacijos ir nebus: (Aš manau, kad ne
bus; galėtų įvykti savos rūšies didesnė in
tervencija).

Šiaip jau ugniakalniis smilgs ilgą laiką. 
Europą laikys baimėje. Pagaliau gal prie 
to ir priprasime.

Deja, to vieno ugniakalnio atrodo greit 
nepakaks, nes antras jau dunda Irano kai 
nuošė. Ar tik dviejų nebus perdaug?

Stasys 'Kuzminskas

Niekas, šiek tiek nusimanąs žurnalisti
koje, išdrįstų pakaltinti šiuos du labai 
rimtus laikraščius dėl stokos medžiagos 
jiems užpildyti. „Dirva“ Ir „Tėv. Žiib.“ tai 
labai rimti, kultūringi ir pajėgūs mūsų 
spaudos išeivijoje atstovai.

„E.L.“ tilpęs šykštus ano suvažiavimo 
aprašymas, tai tik blanki parodija kas iš 
tikrųjų vyko. Tai buvo paprastas atkarto
jimas visų buvusių, su mažais papildy
mais, kitų metų tokių pat suvažiavimų. 
Man rodos, vis dėlto, paskutinis mūsų su
važiavimas buvo atliktas tikrai demokra
tiniu pagrindu, kas negalima pasakyti 
apie kitus praeityje vykusius suvažiavi
mus. Vyt. Andriuškevičius

Redakcijos pastaba: „Netikiu, kad jūs 
dėsite čia jungiamą laišką, nes vadovauja
tės savo rūšies kerštu, o tas jau netinka 
intelektualinėje kovoje".

Tokiais žodžiais Vyt. Andriuškevičius 
pristato savo indėlį į „intelektualinę ko
vą“, gindamas S. Kasparą ir jo rašliavą 
užjūrio spaudoje.

Kiek mums žinoma, Vyt. Andriuškevi
čius nedalyvavo nei viename paskutinių
jų dviejų DBLS suvažiavimų. Todėl jis 
neturi jokios teisės aiškinti, kas suvažia
vimus aprašė teisingai ir kas klaidingai.

Tuo tarpu mūsų korespondentas, pasi
rašęs slapyvardžiu, dalyvavo abiejuose su
važiavimuose, ir todėl žinojo ką sakė.

Suvažiavimų aprašymai, tilpę mūsų 
laikraštyje, buvo paruošti mūsų bendra
darbių ir buvo parašyti objektyviai. To, 
deja, negalima pasakyti apie „Dirvoje“ ir 
„Tėviškės Žiburiuose“ tilpusius aprašy
mus, kurių tikslas buvo pakenkti. D. Bri
tanijos lietuvių vieningai veiklai.

Kuris laikraštis yra rimtas, o kuris ne
rimtas, nuspręs patys skaitytojai.

LIETUVOJE ■ ■E B M w UiE■■

NELAIMINGI ATSITIKIMAI
Liepos mėn. Lietuvoje įvyko 694 auto- 

katastrofos. Žuvo 72 žmonės, sužeistų bu
vo 533.

Dėl traktorininkų kaltės per mėnesį įvy
ko 16 nelaimių, per kurias žuvo 3 žmo
nės ir buvo sužeista 15.

ENCIKLOPEDIJOS 7-TAS TOMAS
Iš spaudos išėjo Lietuviškosios Tarybi

nės Enciklopedijos 7-tas tomas (nuo L 
iki M raidės), didelio formato 640 pusi. 
Spausdinama Valst. spaustuvėje, Kaune, 
Gedimino g. 10. Tiražas 75000 egz.

Lietuviu ir žj 
praeity ii 

(tęsinys iš praeitos savaitės)
Ir anksčiau brendo Lietuvai visokiau

sių pavojų. Okupuotasis Vilnius, agresin
gųjų Lenkijos gaivalų aspiracijos. Klai
pėdos klausimas, rusenanti Drang nach 
Osten ugnis. Maskvos kėslai — pogrindžio 
komunistai, Kominterno tarnai, po taria
mo palankumo prlelanka pasiryžimas su
sigrąžinti Lietuvą, kaip kad ir kitas pra
rastas carines valdas. Gyvenome „velniš
kame trikampyje“. Ir trenkė perkūnas — 
Molotovo — Ribentropo paktas, dviejų 
„vtiršvalstyibių viršturgis“ su tada dar 
įslaptintais priedais. Pasaulinis karas, ku
rio laukta su neaiškiomis viltimis kad jis 
dar kaži kada įsiliepsnos, gal mus ap
lenks, pasidarė kraujuojančiai apčiuopia
mas. Tik viena abejonė: katras iš dviejų 
mus užgrobs? Ir pasitikėjimas Vakarų 
užtarimu...

Sugriuvo Lenkija, atsirado Lietuvoje 
sovietinių įgulų — vis su veidmainingais 
Maskvos patikinimais. Sugriuvo Prancū
zija. Maskvos ultimatumas, kapituliacija. 
Invazija. Okupacija. Liaudies — kokios 
liaudies? — vyriausybė, liaudies seimo 
komedija. Suėmimai, šaudymai, masinės 
deportacijos. Lietuvių tautos genocidas 
— to genocido pirmieji metai.

Ar už tą genocidą, už tą vylingą okupa
ciją yra atsakingi Lietuvos žydai, visi. 
Lietuvos žydai?

Vėl pacituokime Z. Ivinskį: „Žydai, tiks 
liau kalbant, žymi dalis jų jaunosios kar
tos, sovietinę okupaciją, kuri lietuvių liū
desio ašaras spaudė, pasitiko su dideliu 
entuziazmu... puolė į komisariatus, demon 
stratyviai dėjosi aukščiausiais maskvinių 
komunistų patikėtiniais ir uoliais bendra
darbiais. O juk vyresnioji žydų karta ir jų 
sionistinis judėjimas buvo antikomunistiš- 
kai nusistatę, juo labiau, kad turtinges- 
nijų žydų įmonės, fabrikai, krautuvės ir 
didesnieji jų namai buvo nacionalizuoti... 
Šitie antikomunistai žydai tačiau nieko 
nedarė, neatsiribojo nuo anų „nužydėju
sių" žydų siautėjimo, ir tuo būdu... užtrau 
kė atsakomybę visiems žydams.“

Pirmų pirmiausia — tai yra neleistinas 
totalitarinis argumentavimas. Lygiai taip 
Stalinas teisino pusmilijoninės Krymo to
torių tautos išvežimą iš gimtosios žemės,

I. Kaplanas 

du santykiai 
dabarty

masines lietuvių kaimiečių deportacijas. 
Pats cituojamas autorius pripažįsta anti- 
bolševiškumą vyresniajai žydų kartai, sio
nistams, žydams, netekusiems viso savo 
turto. Kaip galėjo tie žydai, antikomunis
tai, netekę spaudos ir kiekvienos galimy
bės pareikšti savo tikrąją nuomonę—ly
giai kaip ir lietuviai, kas minutę laukda
mi sovietinio saugumo vizito, viešai atsiri
boti nuo tų bernų ir mergų, kurie elgėsi 
arogantiškai, begėdiškai? Nebūkime 
naivūs: suvarytos ar suviliotos į aikš
tę minios staugimo bolševikinėse de
monstracijose nelaikykime spontanišku 
entuziazmu. Be to — ar tik vieni 
žydai, nesubrendėliai dalyvavo tose ei
tynėse ir staugtinėse? Ir kas svarbiau
sia — visą tą „bedieviškąją komediją“ iš 
anksto smulkiai surežisuodavo tikrai ne 
Lietuvos žydai, ne Lietuvos žmonės, o 
Stalino paskirtas Lietuvai gauleiteris De
kanozovas, Stalino pasiuntinys Kaune 
Pozdniakovas ir smulkesnieji maskviškiai 
„veikėjai“. Sovietuose išankstinius scena
rijus visokiems renginiams vadina „parti
tūromis“. Teko matyti vieno „Liaudies 
seimo“ posėdžio partitūrą atsineštą iš So
vietų atstovybės „Pravdos“ koresponden
to Cvetovo rankose. Ir apie kolektyvinę 
visos tautos atsakomybę. negali būti kal
bos — kiek bebūtų iš jos tarpo išgamų 
ir marionečių. Juo labiau negalima mesti 
visiems Lietuvos žydams kaltinimo dėl 
masinių deportacijų organizavimo, nes tai 
buvo net ne Lietuvos, o Maskvos NKVD 
akcija, užplanuota dar kitą dieną pasira
šius Maskvai su Lietuva savitarpės pagal
bos sutarti!, 1939 metais, kai Lietuva dar 
buvo nepriklausoma! O kaip mažai net 
Lietuvos komisarai galėjo prie tų deporta
cijų prisiliesti matyti iš to, kad išvežė 
Sniečkaus brolį, Paleckio gimines, kad 
Paleckis buvo 'bejėgis grąžinti iš užkalto 
vagono Vienuolio - Žukausko sūnų, tik 
leido senam rašytojui lakstyti po stotį ir 
ne savo balsu šaukti deportuojamą jau
nuolį.

Privažiavę į Lietuvą maskviškiai enka- 
vediečiai ruošėsi tolimesnėms deportaci
joms, bet užėjo nauja griūtis — Hitleris 
užpuolė savo partnerį Lenkijos ir Pabal

tijo dalybose Staliną.
•Paniškas sovietų įstaigų ir dalinių bėgi 

mas kaikam atrodė lyg Ir nauju rytmečiu. 
Mėginta atkurti nepriklausomybę, bet na
ciai tikrai nesiruošė išleisti iš rankų Ost- 
landą, Laikinoji Vyriausybė buvo Iliuzori
nė, nors ir iškilo per tautos valią, per per
galingą sukilimą. Lietuvoje tik pasikeitė 
režisieriai. Raudonuosius budelius pakei
tė rudieji. Jie iš anksto su vokišku kruopš 
tumu sudarė planus sunaikinti užkariau
tose teritorijose žydus. Tam tikslui dar 
1938 metais buvo sudarytos specialios SS 
- SD Einsatzkommandos. Prieš karą tos 
komandos dar praėjo specialų apmokymą 
policijos mokykloje prie Leipcigo. Į pla
nus buvo įrašyti pirmon eilėn surežisuoti 
žydų skerdynes neva kaip spontaniškus 
vietinių gyventojų pykščio pasireiškimus 
vokiečiams daugiausia veikiant užkulisy
je. Reikėjo filmuojant Ir fotografuojant 
užfiksuoti, kad pirmuosius stichinius žydų 
ir komunistų žudymus vykdė lietuviai ir 
latviai.

Prasidėjo nacių suplanuotas ir organi
zuotas žydų holokaustas. Per ketverius 
metus nužudyta 200 tūkstančių žydų — 
vyrų, moterų, senių, vaikų.

Ir čia vėl iš pradžių patys hitlerininkai 
forsuoja versiją, kad žydus žudė patys 
lietuviai stichiškai, savo iniciatyva. Po 
karo, atnaujinus sovietų okupaciją, sovie
tų forsuojamos informacijos, organizuoja
mi specialūs teismai, leidžiama speciali 
literatūra įrodyti kad holokaustą vykdė 
„buržuaziniai nacionalistai“, nes norėta 
Sukompromituoti pokario pasipriešinimą 
stalininei reokupacijai, iš viso diskredi
tuoti nacionalines idėjas, padaryti lietu
viškumą kažkokiu baubu. Pirmojoje aš 
tuntojo dešimtmečio pusėje dar leido „do- 
kumetų rinkinius“ — „Masinės žudynės 
Lietuvoje“. Redaktoriai — du saugumie
čiai: Baranauskas ir Razauskas.

Ir kai kas pasirėmęs tragišku žydų Lie
tuvoje likimu- mėgina mesti kaltinimą vi
siems lietuviams, visai lietuvių tautai.

Ir vėl mes turime kategoriškai užpro
testuoti prieš tokius totalistinius, stalinis- 
tinius kaltinimus.

Ar dalyvavo lietuviai — pabrėžiame, 
lietuviai, pasidarę tuo atveju vokiečių na
cių, esesininkų marionetėmis — žudant 
žydus — Taip, dalyvavo. Ar jų tarpe bu
vo partizanų, šaulių? Neabejotinai. Ar 
kalta už tai visa lietuvių tauta? Ne, ne ir 
dar kartą ne.

Aš neraginu skelbti kokią amnestiją— 
amneziją tiems, kas šaudė žydus. Jei ma
no motina žuvo, nuo lietuvio rankos, jis 
man ne lietuvis, ne katalikas, ne žmogus. 
Bet ar galime dabar sukaupti visą mūsų 
dėmesį vieniems kitus kaltinat totalitari
niais, pasakyčiau — ritualiniais kaltini
mais — lietuviams žydus, žydams lietu
vius?

Žemai lenkiu savo galvą prieš tuos tik
rus mūsų bendros tėvynės Lietuvos sūnus 
ir dukras, kurie rizikuodami ar net auko
dami savo gyvybę gelbėjo žydus, visomis 
savo dvasinėmis ir materialinėmis jėgo
mis rėmė juos tais baisiais laikais. Salaku 
kunigas Petras Rauduvė 1941 m. vasarą 
pasakė graudų pamokslą smerkdamas žyd 
mušius. Varėnos klebonas Jonas Gylys ne 
paisydamas policijos uždraudimo įsigavo 
į Varėnos sinagogą, kur buvo laikomi 
prieš žudynes žydai ir pasakė jiems rami
nantį žodį, o po masinės žydų egzekucijos 
Varėnos miške per atlaidus aistringame 
pamoksle pasmerkė žudikus, pasakęs apie 
žuvusius; „Jie kentėjo kaip Kristus nuo 
juodošių.“ Lietuviai — policininkai ap
skundė narsų kunigą Gebietskomisarui... 
Ona Šimaitė savo legendariniams žy
giams gelbėdama žydus pasitelkė poetą 
Kazį Borutą, lietuvių tautos numylėtinis 
dainininkas Kipras Petrauskas, didžiojo 
Čiurlionio našlė rašytoja Kimantaitė nesi
gailėjo jėgų žydams padėti. Tai tik kelios 
pavardės.

Ir tikrai netikėtina kad amnestiją — 
amneziją Lietuvos žydų žudikams paskelb 
ta — Sovietų Sąjungoje. 1973 m. dar išė
jo eilinis Baranausko — Razausko rinki
nys apie žydų žudymus.

O štai mano rankose Lietuvos Mokslų 
Akademijos Istorijos Instituto leidinys 
„Lietuvos TSR istorija (Trumpas kur
sas)“, t.y. kanonizuotoji istorijos falsifi
katų versija, datuota 1978 m., ji nė vienu 
žodžiu neužsimena apie tai, kad Lietuvoje 
karo metu nužudyta 200 tūkstančių žydų. 
Jie pavirto kaž kokiais neaiškiais „tary
biniais žmonėmis“. Tai yra — naciai nebe
kaltinam! žydų holokaustu.

Kas gi atsitiko sovietiniuose mokslo 
centruose su žydų tragedijos klausimu?

Atsakymą į tai duoda Paryžiaus teis
mas 1973 metais pasmerkęs Sovietų sąjun 
gos ambasados žurnalą prancūzų kalba 
„URSS“ už rasinės neapykantos skleidi
mą. Tas žurnalas paskelbė straipsnį „Obs 
kurantizmo mokykla", kur įrodinėjo, kad 

ebrajų religinės knygos moko žydus ne
žiūrėti į „gojus“, t.y. nežydus kaip į žmo
niškas būtybes, tuos gojus žudyti ir eks 
ploatuoti Žurnalas padavė ištisas citatas 
iš Talmudo knygų. Tarptautinė Liga prieš 
racizmą ir antisemitizmą kartu su „Krjkš 
čionių ir žydų sueiga“ (Encounter) iškėlė 
prieš tą žurnalą bylą, kurioje liudijo at
vykęs iš Izraelio Sovietų Sąjungos Didvy
ris rašytojas Grigorijus Svirskis. Jis do
kumentaliai įrodė, kad tariamos tamudo 
citatos žodis į žodį paimtos iš 1906 metais 
caro Ochrankos ir „juodašimčių“ išteistos 
klastotės, skirtos pogromams sukelti. Am
basados žurnalas pakartojo net anos klas
totės korektūros klaidas.

Dar prieš išvažiuodamas iš Vilniaus 
1976 metais girdėjau kaip vis retėjan- 
tiems Vilniaus žydams vis gausėjantieji 
atvykėliai iš centrinių Rusijos sričių nie
ko nebodami šaukė: „Kodėl Hitleris visų 
jūsų neišskerdė?“. Tad žydų genocidas 
valdžiai laiminant Lietuvoje — kaip ir vi
soje Sovietijoje — tęsiamas. Tebesitę
sia ir lietuvių kultūros genocidas — jau 
nimas rusinamas pradedant nuo vaikų 
darželių, vis daugiau falsifikuojama Lie
tuvos istorija stengiantis nustumti į už
mirštį garbingą mūsų krašto praeitį, per
sekiojimai visi susipratę lietuviai, antrą 
ir trečią kartą nuteisiami kone visą savo 
amžių išlaikyti, už grotų politiniai' kaili
niai, persekiojama savUaidinė spauda. — 
atgimęs stalinizmas reiškiasi kaip rusora- 
sizmas. Tiek lietuviai, tiek žydai, tiek lat
viai, estai, ukrainiečiai degraduoti į ant
ros rūšies piliečių kažkokių „spalvotųjų 
čiabuvių statusą“, vad. nacionalinės res
publikos paverčiamos savotiškais „home- 
land'ais“ pagal Pietų Afrikos apartheido 
pavyzdį.

Dega mūsų namai, kalėjimuose, lage
riuose, tremtyje kenčia mūsų broliai ir 
sesės. Ar laikas tarpusavio vaidams?

Mūsų pavergtame krašte vis kyla visų 
tikrų Lietuvos žmonių solidarumas, stip
rėja jaunimo dvasia, atsiranda draugys
tės tiltai į kitus Pabaltijo kraštus, tiesia
mi keliai į visus laisvę mylinčius žmones. 
Lietuvos patriotai jungiasi dvasioje su to 
kiais žmonėmis, kaip Sacharovas ir Ko
valiovas.

Ir toje naujoje šviesoje teįgauna naują 
jėgą ir prasmę lietuvių ir žydų santykiai!

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

(Pabaiga)
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kiai.
X.23. - 25. Lietuvių kultūros d-jos suva
žiavimas Annaibergo pilyje, Bad Godes- 
■berg, Vokietijoje.
X.30 -XI. Pabaltiečių jaunimo suvažiavi
mas Annaibergo pilyje, Bad Godesberg, 
Vokietijoje.

TAUTINĖS PAROMOS 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 kas mėnesį nuskriaustai, 
kenčiančiai į sunkumus patekusiai šeimai 
Lietuvoje. Prisiminkime, kad kiekvienas 
siuntinys kainuoja arti 200 sv.

To Fondas nebūtų galėjęs atlikti, jeigu 
Fondo Valdyba nebūtų užmezgusi santy
kių su -ietuviais Kanadoje, šiuo metu da
roma pastangų sudaryti reikiamus ryšius 
su lietuviais ingi 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 susimastyti.

Priešingai yra skyrių ir pavienių lietu
vių kurie pasižymėjo ypatingu dosnumu 
Fondo atžvilgiu. Fondo Valdyba reiškia 
j'iems 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

AUKOS ĮSPAUDAI
K. Rožanskas 20.00 sv., E. Matukas 10.00 

sv.
Nuoširdžiai dėkoja

E.L. (Administracija

PAJIESKOJ1MAS
Raudonasis Kryžius pajieško Mauros 

Lesley - Mikalauskaitės, gimusios 1922 m. 
balandžio mėn. Paupelyje, Kvėdarnos vis., 
Tauragės apskr. Ji yra Petro ir Zofijos 
Mikalauskų duktė. Jos jiėško sesuo Jad
vyga šulskienė, gyv. Lietuvoje.

Žinantieji apie ją prašomi pranešti E. 
Lietuviui“.

Gloucesteris
A.A. (PR. LEDERIENĘ [PALYDINT

RugpjiūČIo mėn. 28 dieną, gana didokas 
skaičius (lietuvių ir kaimynų anglų susi
rinko į Gloucester katalikų bažnyčią pa
lydėti į amžiną poilsio vietą a.a. Pranciš
ką Ledeilenę.

Gedulingas pamaldas su pamokslu at
našavo iš Nottiingham atvykęs kun. S. 
Matulis, MIC. Po pamaldų karstas su ne
maža palyda buvo vežamas 55 mylias į 
Trowbridge, Wiltshire, kapines, kuriose 
yra palaidotas velionės vyras Paulius. 
Toks buvo jos pageidavimas. Ten sukalbė
jus paskutines maldas karstas nuleistas į 
tą pačią duobę.

Po paskutiniųjų bažnytinių apeigų visi 
grįžo į Gloucester į dukros Aldonos na
mus, kur jos ir jos brolio prof. Karolio 
nuoširdžioje globje, praleidę, vieną kitą 
valandą sklrstėmės į namus.

A.a. Pranciška buvo labai maloni, su
sipratusi lietuvė ir jai rūpėjo visi lietu
viški reikalai. Kaip vieną pavyzdį gerai 
prisimenu iš tų laikų, kai nupirkome Lie
tuvių Sodybą. Ji pati su savo šeima buvo 
pirmieji jos lankytojai ir pirmoji pastebė

jo kas Sodybai greičiausia yra reikalin
ga. Kiekvieną kartą atvažiuodama ji at
veždavo miegamiesiems kambariams pata 
lynes. Už tai Sodybos administracija ir 
direkcija jai buvo labai dėkingi.

Tebūnie lengva jai svetingoji Anglijos 
žemė!

A. Žukauskas

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

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

Vokietija
LIETUVIAI MIUNCHENE

Rugsėjo 6 d., sekmadienio rytmetį, Ba
varų radijo prigrama „Tautos, dainos, šo
kiai“ transliavo lietuviškų liaudies dainų 
ir muzikos pusvalandį. Buvo parinkta 
įvairių Lietuvos sričių ir įvairių dainų rū
šių pynė su gerais įvadais ir paaiškini
mais.

26.VIII. — 6.IX. Oberschleissheime prie 
Muencheno vyko pasaulio irklavimo pir
menybės, kuriose, Sov. Sąjungos sudėty 
dalyvavo ir 5 lietuviai.

Sovietinė moterų aštuonvletėj buvo vil
nietė Regina Baltutytė. Aštuonvietė lai
mėjo, prieš JAV ir Rumuniją, aukso me
dalį.

Pirmąją vietą laimėjo taip pat Sovie
tų vyrų aštuonvietė, kurioje dalyvavo net 
keturi .letuviai: Zigmas Gudauskas, Jo. 
nas Narmontas, Stasys Narušaitis ir Jo
nas Pinskus. Aštuonvietės treneris yra 
taip pat lietuvis Rimas Rudžionis. 1981 
metų pirmenybėms aštuonvietė ruošėsi 
Lietuvoje, Nemune Ir Galvės ežere, Tra
kuose.

EUROPOS LIETUVIŲ (JAUNIMO 
STOVYKLA 1981 M.

Nuo liepos mėn. 26 d. iki rugpjūčio mėn 
2 d. Vas. 16-osios gimnazijos Patalpose, 
Huettenfelde , įvyko pirma VLJ Sąjungos 
suruošta ELJ stovykla. Kadangi ne visi 
suvažiavusieji stovyklautojai pasiliko visą 
savaitę gimnazijoje, dalyvių skaičius kei
tėsi tarp 8 ir 16. Sekantieji paskaitininkai 
praturtino mūsų programą savo paskai
tom r pašnekesiais: mok. Vincas Bartu
sevičius „Tradicijos ir papročiai“, Kun. 
Bronius Liubinas „Lietuvių emigracija“, 
p. Bronė Lįpšienė „Lietuviškos vestuvės“, 
p. Arturas Hermanas „Baltaragio Malū
nas“. Kun. Antanas Saulaitis, iš JAV at
vykęs taikintojas, pravedė net tris pašne
kesius: pirmą apie kalbą ir kultūrą, antrą 
apie istorijos poveikį į dabartinę lietuviš
ką veiklą. Trečias pokalbis buvo informa
cija apie V Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kuris vyks 1983 metais liepos 
mėnesį Amerikoje ir Kanadoje. Šis pokal
bis baigėsi gyvomis diskusijomis apie Vo
kietijos lietuvių jaunimo atstovavimą V 
PLJ Kongrese. Tuo pačiu laiku kaip ELJ 
stovykla gimnazijos patalpose vyko VLB- 
ės suruošta vaikų stovykla. Vyresnieji sto
vyklautojai turėjo progos suruošti val
kams keletą vakarinių programų: naktinę 
iškylą su bulvių kepimu, pasirodymų lau
žu, talentų vakaru. Kasdieną buvo lošia
mas tinklinis, krepšinis, ar futbalas. Įvy
ko net dvi futbolo rungtynės su valkų sto
vyklos dalyviais.

Trečiadienis buvo iškylos diena. Visa 
ELJ stovykla gimnazijos autobusu išvažia 

vo link Michelstadto į Odenwaldą.
Ketvirtadienį kartu su valkų stovyklos 

dalyviais aplankėme Schwetzingeno lietu
vių kuopą. Šią dieną vakarienei buvome 
pakviesti pas Mannheimo gyvenančio inž. 
Juozo Sabo šeimą.

Penktadienio vakaras pasižymėjo ypa
tinga vakariene gimnazijos parke: patys 
stovyklautojai kepė paršiuką su bulvėmis.

Gaila, kad iš Prancūzijos ir Anglijos 
niekas neatvažiavo į ELJ stovyklą. Nors 
stovyklos dalyvių skaičius nebuvo gausus, 
v Išvien laikas praėjo labai įdomiai ir sma
giai. Turime padėkoti atvykusiam iš JAV 
Kun. A. Saulaičiui, kuris su dideliu entu
ziazmu talkino mūsų stovykloje.

ELJ Stovykla 1982 fn.
Kiek iš Anglijos teko girdėti, DBLJ Są

junga norėtų sekančiais metais suruošti 
antrą ELJ stovyklą Anglijoje. Kadangi 
sekanti EL Etudijų Savaitė vyks Anglijo
je, tunbūt Londone, ELJ stovyklos termi
nas bus tikriausiai savaitę po EL Studijų 
Savaitės.

V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
Pamažu artėja V PLJ Kongresas. Jis 

vyks 1983 m. liepos mėnesio pradžioje 
JAV-ėse ir Kanadoje. Maždaug tokia tvar
ka: Kongreso stovykla Dainavoje prie Dėt 
roito, Studijų Savaitė universiteto pasta
tuose prie Toronto, Kanadoje, ir Kongre
so uždarymas gal bus Montrealyje, Kana
doje.

Kvietimas j (Pabaltiečių Jaunimo Suvažia
vimą

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
kviečia lietuvišką jaunimą 'į Pabaltiečių 
jaunimo suvažiavimą, kuris vyks nuo spa 
lio mėn. 30 d. iki lapkričio mėn. 1 d. Anna 
bergo pilyje Bonn-Bad Godesiberge. šiuo 
metu numatyta tokia programa:

Penktadieni, X. 30 d.
18.30 vai. vakarienė
20.00 vai. Susipažinimo vakaras.
šeštadienį, X. 31 d.

9.00 vai pusryčiai
10.00 „ paskaita
12.30 „ pietūs
14.00 Referatas ir diskusijos: „V PLJK 

Šiaurės Amerikoje“
15.00 VLJS Valdybos atleidimas ir nau

jos valdybos linkimas
18.30 „ vakarienė
20.00 Linksmavakaris
Sekmadienį, XI. 1 d.

9.00 vai. pusryčiai
10.00 „ pamaldos
11.00 „ suvažiavimo įvertinimas
12.00 „ pietūs.

Registracijos adresas: Kun. J. Urdze, 
Annaberger Str. 400, 53 Bonn 2, tel.: 0228 
-316244.

Registracijos pabaiga: Spalio mėn. 12 
d.

(Kadangi vietų skaičius lietuviams yra 
ribotas, prašome kuo greičiau užsiregist
ruoti!)

Visa programa, išskyrus šeštadienio po
piečio pirma dalis, vyks kartu su pabaltie
čių jaunimu.

— Iki malonaus pasimatymo Anna'bergo 
pilies krūmuose.

VLJS Valdyba

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLA .LIETUVIŲ 

SODYBOJE
LSS Eurcpos Rajono Skautų vasaros 

stovykla, pavadinta TĖVYNĖS vardu, bu
vo suruošta Lietuvių Sodyboje nuo liepos 
25 d. iki rugpjūčio 1 d. Stovyklai vadova
vo ps. E. Šova. Jo padėjėjas buvo v.s. J. 
Mas auskas, R. šovienė, K. Kotovaitė, S. 
B. Vaitkevičius ir A. Šova.

Stovyklos dvasios vadovu buvo kun. A. 
Geryba, maistu rūpinosi B. Butrimas. Da
lyvavo 57 jaunuoliai.

Stovyklautojai susirinko šeštadienį, lie 
pos 25 d. ir tuoj griebėsi statyti palapines. 
Susirinko posėdžiui stovyklos štabas. Jau 
pirmą dieną buvo suruoštas stovyklos lau
žas, pasirodė laikraštėlio „Taukuotas puo
das“ pirmas numeris.

Kas rytą 8 vai. švilpukas paragindavo 
stovyklautojus keltis. Buvo keliama sto
vyklos vėliava, atlaikomos mišios ir prade 
damas darbas, ir taip (buvo stovyklauta 
visą savaitę. Pagaliau atėjo paskutinė 
stovyklos diena. Stovyklos kronikininkas 
E.š. apie ją taip parašė:

Lietus dar vis negailestingai švaistosi 
stovyklos kalnely, o mes kemšame pusry
čius ne prie stalo, bet virtuvėj po stogu, 
prie ąžuolų prisiglaudę, sausesnę vietelę 
atradę. Svarstome pasitraukimo planus į 
didžiąją palapinę, bijodami, kad visų sve
čių nesutalpinsime, šiandien atvyksta tė
vai ir svečiai, ir jie kritiškomis akimis 
pasvers stovyklą ir nulems stovyklautojų 
ateitį.

Po tvarkymosi ir Inspekcijos, vyresnie
ji stovyklautojai susirenka sesių pastovyk 
lėj, kur išgirstame stovyklos viršininko 
žodžius skatinančius pažinti skautavimo 
kelią ir suprasti vadovų siekimus.

Pagaliau lietus apstoja. Tarp ąžuolų, 
Genė iškloja įvairių rankdarbių parodėlę.

Iškilmingą sueigą darome vėliavų aikš 
tėję. Išsirikiavusius brolius ir seses apsu
pa svečiai, o stovyklos viršininkas sveiki
na stovyklą ir svečius. Padėkojama lietu
vių visuomenei už nuolatinę paramą mū
sų rajonui. Specialūs padėkos lapai įtei-

MORALINIS ULTIMATUMAS (TSRS VYRIAUSYBEI
(Atkelta iš 1 psl.)

gijos pagrindais tvarkomoje imperijoje 
virš 100 neruslškų tautų buvo išnaudoja
mos ekonomiškai, sistemingai buvo per- 
sekiajamos jų tautinės kultūros, religijos, 
kalba. Jokioje kitoje Europos valstybėje 
nebuvo rodoma tiek neapykantos ir panie
kos kitataučiams“, t.y. neruslškoms tau
toms. Niekur kitur tautos nebuvo kultū
riškai taip nuo pasaulio izoliuojamos — 
kaip čia.

Kartu su kitomis tautomis šiame milži
niškame tautų kalėjime apie 120 metų iš
kentėjo ir lietuvių tauta. Ji nuolatos buvo 
žudoma fiziškai ir dvasiškai. Apie lietu
vių tautos kančias ir nuolati jos veržimąsi 
į laisvę kalba tragiškai pasibaigę sukili
mai prieš carizmą ir sustiprinti patrioti
nių jėgų persekiojimai po jų, 40 metų 
trukęs lietuvių spaudos draudimas ir kal
bos persekiojimas, Vilniaus universiteto 
uždarymas bei didelė daugybė kitų faktų.

1917 m. Rusijos imperijoje įvykusi Va
sario revoliucija rusiškajam nacizmui su
davė skaudų smūgį. Žmonės ir tautos pa
juto turį daugiau savo teisių. Todėl neat
sitiktinai tuojau po Vasario revoliucijos, 
jau 1917 m. kovo mėn., Rusijoje buvo su
daryta Lietuvių Tautos Taryba. 1917 m. 
gegužės 27 d. Petrapilyje ji sušaukė visų 
Rusijoje išblaškytų lietuvių seimą. Jame 
buvo pasisakyta už nedelsiamą nepriklau
somos Lietuvos atkūrimą (Lietuvos isto
rija, 1936 m., 535 p.). Ir 1918 m. vasario 
16 d. Lietuva buvo paskelbta nepriklau
soma demokratinė valstybė.

Demagogijos, klastos, agresyvios fizi
nės jėgos bei kitų negarbingų priemonių 
dėka 1917 m. lapkričio 7 d. prie Rusijos 
vairo atsirado naujo tipo rusiškieji na
cistai, vadiną save bolševikais. Kontrevo- 
liucionieriai - bolševikai, vadovaujami Le
nino, matė, kad Vasario revoliucijos pa
sėkoje smarkiai pradėjo irti nacistinių ca
rų pastangomis per daugelį šimtmečių 
kurta imperija. Jie tam nepritarė Ir dėjo 
didžiausias pastangas ne vien šiam proce
sui sustabtyti, bet ir atstatyti imperiją se
nose ribose. Dar daugiau — jie šią ver
gų imperiją užsibrėžė didinti iki globali
nės apimties. Varydami šlykščią demago
giją, žodžiais jie žadėjo tautoms kai kurias 
jų teises. Tik kai kurias. Tačiau tikrovė
je stengėsi atimti ir tas, kurias po Vasa
rio revoliucijos jos buvo atgavusios. Jie 
užsibrėžė likviduoti ir neseniai atstatytą 
Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Tuo 
tikslu jie 1918 m. pasiuntė savo Vakarų 
armijos divizijas — Pskovo, Internacio
nalinę ir kitas ((LTSR istorija, III t., 85 
p., 1965 m.) pavergti lietuvių tautai. Ta
čiau bolševikinės Rusijos armija, kuriai 
buvo pavykę gana toli įsiveržti į Lietu
vos teritoriją, buvo sumušta. Ir 1919 m. 
rugsėjo 13 d. Tarybų Rusijos užsienio rei
kalų liaudies komisaras čičerinas Lietu
vos vyriausybei, paskelbusiai Lietuvos 
nepriklausomybę 1918 m. vasario 16, ra
šė, kad Tarybų Rusija „iš savo pusės ne
turi jokių agresyvių ketinimų prieš nau 
jai susikūrusias buvusios Rusijos imperi
jos pakraščiuose valstybes. Laikydamasi 
tokio pat požiūrio ir į Lietuvos vyriausy- 

kiami DBLS-gai ir stovyklos maitintojui 
B. Butrimui. Padėkojama stovyklos vado
vams ir skautininkams, paaukavusiems 
savo atostogas ir daubą, ir tiek daug įne
šusioms stovyklos labui. Įsakymuose pasi
girsta pavardės pakeltų į vyresniškumo 
laipsnius, išlaikiusių specialybių bei pa
tyrimo laipsnių egzaminus. Įnešama įžo
džio vėliava, prie kurios dvi paukštytės, 
vienas vilkiukas, penkios skautės ir trys 
skautai pasižada stengtis tarnauti. Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Sesėms kaklaraikš- 
čius uždeda rajono vadelvė, s. J. Traškie- 
nė, o gerąjį mazgelį užriša pastovyklės 
viršininkė, ps. R. šovienė. Broliams tuos 
patarnavimus atlieka rajono vadeiva, v. 
s. J. Maslauskas, ir Aukštaitijos pastovyk 
lės viršininkas, ps. S. B. Vaitkevičius. 
Trumpu žodžiu sveikina Europos rajono 
vadas, v.s. J. Alkis, kun. J. Sakevičius ir 
DBLS vicepirmininkas, A. Vilčinskas.

Iškilmingai sueigai pasibaigus, susiren
kame prie laužo. Jį uždega sesė Janina. 
Čia, paskutinį kartą šių metų stovykloje, 
skambėjo dainos, muzika ir šūkiai; veržė
si nuoširdus juokas krečiant šposus; ža
vėjomės tautiniais šokiais, ypač brolio ir 
sesių iš Vokietijos pašoktu lensiūgėliu; 
klausėmės „Taukuoto Puodo“. Pakeltos 
nuotaikos valandėlė prabėgo, o sujungtos 
rankos linkėjo pasimatyti sekančioj sto
vykloj.

Po vakarienės, svečiams jau išsiskirs
čius, susirenkam paskutiniam vėliavos nu
leidimui. Himno žodžiams pasibaigus, sto 
vykia oficialiai uždaroma.

Bet stovyklos darbas dar neužbaigtas 
Dar tenka prižiūrėti stovyklautojus nu
ėjusius pasilinksminti į Sodybos disco. 
Sekančią dieną, sekmadienį, skautininkai 
padedami p.p. Gasperų ir Venskų, nuima 
ir suvežą palapines, sutvarko virtuvę, už
verčia duobes ir t.t. Sodybos vedėjai, p.p. 
Snabaičiai, patenkinti stovyklos tvarkin
gumu ir stovyklautojų drausmingumu, pa
kviečia vadovus pietų Sodyboje. Už tai, 
po sunkaus darbo, likome dėkingi.

Atsisveikiname su broliais ir sesėmis iš 
Vokietijos. Po trumpo laiko, stovyklos kai 
nelį apleidžia paskutiniai stovyklautojai, 
nusišluostę graudžiai nuriedusią ašarą. 

bę, Rusijos Tarybinė vyriausybė siūlo 
jai pradėti derybas dėl karo veiksmų nu
traukimo ir dėl sąlygų paruošimo taikiems 
santykiams tarp abiejų šalių nustatyti“ 
(ten pat, IV t., 9 p., 1961 m.).

1920 m. kovo 31 d. Lietuvos užsienio rel 
kalų ministras prof. A. Voldemaras Tary
bų Rusijai pasiuntė telegramą: „Kadangi 
nė vieno rusų kareivio jau nebėra Lietu
vos respublikos teritorijoje; antra, kadan
gi lietuvių tauta yra paėmusi ginklą tik
tai tam, kad atgautų ir apdraustų savo 
nepriklausomybę, o ne užiminėtų Rusijos 
teritorijas, Lietuvos valdžia pareiškia 
kad ji nesutinka daryti taiką su Rusija. 
Svarbiausia taikos sąlyga yra visiškas 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas 
etnologinėse jos sienose, tai yra, bend
rais bruožais imant, iš senų gubernijų 
Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų su 
sostine Vilniuje...“ (ten pat, IV t., 48 p., 
1961 m.).

Kadangi Rusijos bolševikinė vyriausy
bė po to sekusiame atsakyme neaiškiai pa 
sisakė Lietuvos nepriklausomybės atžvil
giu, tai 1920 m. balandžio 3 d. A. Volde
maras čičerinui savo telegramoje rašė: 
„Nepriklausomybė privalo būti pripažin
ta iš anksto. Ji yra tautos pagrindinė tei
sė Ir neprivalo būti diskusijų objektas“ 
(ten pat, IV t., 49 p., 1961 m.).

Pagaliau 1920 m. liepos 12 d. taikos su
tartis tarp Lietuvos ir Rusijos buvo pasi 
rašyta. Joje be kita ko, buvo užtikrinta, 
kad Rusija „gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjusi, lietuvių tautos 
ii- jos teritorijos atžvilgiu. Kad Lietuva 
buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda lietuvių tautai ir jos terito
rijai jokių pareigų Rusijos link“ (ten pat, 
67 p.).

Tačiau vėlesni įvykiai parodė, kad šie 
gražūs žodžiai buvo pasirašyti bolševikų 
nenuoširdžiai. Daugybė faktų parodė, kad 
agresija prieš Lietuvos nepriklausomybę 
buvo nutraukta tik karo veiksmų fronte 
ir tik laikinai. Pogrindinės ardomosios 
veiklos fronte ji buvo netgi sustiprinta. 
Todėl jau 1920 m. liepos 23 d. Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta visoje Lietu
voje įvesti karo stovį ir mirties bausmę.

Daug prieš tai ir po to buvusių faktų 
kalba, kad rusiškasis bolševizmas yra tas 
pats rusiškasis nacizmas, tiktai vietoj ca
rinės užsidėjęs kitą maskuotę — naujos 
paviršutinės marksistinės — lenininės ide
ologijos skraistę. Kas nepajėgė atsilaikyti 
raudonojo nacizmo Inspiruojami rusiškojo 
imperalizmo fizinei jėgai — tas buvo tuo
jau pat pavergtas, kartojant tuos pačius 
anksčiau cituotus propagandiniu Lietuvos 
vyriausybei čičerino 1919.IX. 19 pasaky
tus žodžius. Ir taip bolševikiniai - raudo
nieji nacistai 1920-21 m. sulikvidavo Azer 
baidžiano, Armėnijos, Gruzijos, Ukrainos 
ir kitas susikūrusias nepriklausomas res
publikas.

Nepajėgusi savo ano meto karine galia 
Lietuvos pavergti, Tarybų Rusija 1920 m. 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę, bet 
neatsisakė minties, progai pasitaikius, ją 
užgrobti. Jei kartais diplomatinėje areno
je ir paremdami Lietuvą, tai ne iš palan
kumo jai, o grynai egoistiniais demagogi
niais sumetimais. Norėdama užgrobti pa
ti, stengėsi neleisti tai padaryti kitiems 
agresyviems kaimynams. 1926 m. rugsė
jo 28 d. buvo pasirašyta Lietuvos ir TSRS 
nepuolimo sutartis, kurioje buvo rašoma:

„1. Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Ru
sijos, sudaryta Maskvoje 1920 m. liepos 
12 d., kurios visi nuostatai palaiko visa 
savo galia ir neliečiamybę, lieką Lietuvos 
respublikos ir Soc. Taryb. Respubl. Sąjun
gos santykių pagrindu.

2. Lietuvos respublika ir Soc. TR Są
junga savitarpyje pasižada visomis aplin
kybėmis gerbti viena antros suveneritetą 
bei teritorinį integralumą ir neliečiamybę.

3. Kiekviena susitariančioji šalis pasi
žada susilaikyti nuo bet kurių agresijos 
veiksnių prieš antrą šalį.

4. Tuo atveju, jei tarp susitariančių ša
lių kiltų konfliktas ir jei nėbūtų galima 
išspręsti konflikto diplomatiniu keliu, jos 
susitaria skirti taikomąsias komisijas. 
(Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, IV t. 
300-301 p., 1961 m.).

— Britų mokslininkai kreipėsi į min. 
pirm. M. Thatcher, kad ji atkreiptų kitų 
kraštų vyriausybių dėmesį dėl perdidelio 
miškų naikinimo pasaulyje, nes nuo to 
kas dešimt metų anglies dvideginio nuo
dų žemės atmosferoje padidėja net 3%.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 20 d., 11.15 vai., 

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

Gate.
VVolverhamptone — rugsėjo 20 d., 17 

vai., šv. Petre-Paulyje.
Nottinghame — rugsėjo 27 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Corbyje — rugsėjo 27 d., 14 vai., St. Pat

rick’s, Gainsborough Rd. Ir apylinkės 
lietuviams.

Bradforde — rugsėjo 27 d., 12.30 v.: daly
vaujant svečiams giesmininkams, Vyčio 
Klubo valdybos paprašytos šv. Mišios, 
Minint Klubo 25 metų jubiliejų.

Bradforde — spalio 4 d., 12.30 vai., atsi
menant a.a. Kz. Zdramio vėlę.
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