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SOLIDARUMO BAUBAS
Kaip praneša anglų spaudos korespon

dentai iš Maskvos, Sov. Sąjungos miestuo
se organizuojami fabrikų darbininkų pro
testo mitingai, kuriuose agitatoriai puola 
lenkų profesinių sąjungų „Solidarumas“ 
vadovybę, ypač už Gdansko kongrese pa
skelbtą kreipimąsi į kitų Rytų Europos 
krantų darbininkus.

Rugsėjo 10 d. TASS paskelbė pranešimą 
iš Varšuvos, kuris buvo atspausdintas ir 
Vilniaus „Tiesoje“. Pranešame tarp kitko 
buvo pasakyta: „Baigiasi pirmasis „Soli
darumo suvažiavimo darbo etapas, kurį 
ekstremistiniai šios organizacijos sluoks
niai pavertė antisocialistiniu Ir antitary
biniu sambūriu. Kalbos ir suvažiavimo pri 
imti dokumentai nekelia abejonių, kokie 
yra tikrieji Gdansko sambūrio organiza
torių ir įkvėpėjų tikslai“.

Kongresas esą virtęs atvira kova priėš 
Lenkijos komunistų partiją ir komunistinę 
Lenkijos vyriausybę. Kongrese esą buvę 
pareikšta, kad kovoje dėl valdžios „Soli
darumas“ panaudosiąs „visas turimas prie 
mones“.

Toliau „Tiesoje“ sakoma:
„Aiškiai provokacinis, įžūlūs socia

listinių šalių atžvilgiu yra Gdanske 
priimtas vadinamasis „Kreipimasis į 
Rytų Europos tautas“, kuriame ragi
nama kovoti prieš socialistinę santvarką. 
„Solidarumo“ vadeivos, visi tie kuriems 
atrodo jau per siauri kovos prieš socializ- 
mąLenkijos žemėje rėmai ir mastas, grie
bėsi šios kišimosi į svetimus reikalus ak
cijos“.

Apie Solidarumo siekimus komunistų 
laikraštyje pasakyta:

„Solidarumas“ užsimoja likviduoti so
cialistinę nuosavybę šalyje ir sudaryti są

lygas privačiai kapitalistinei ūkininkavi
mo sistemai atkurti“.

Pikčiausia, kad „Solidarumas“ neprita
ria Sov. Sąjungos užsienio politikai:

„Įsidėmitina suvažiavimo pozicija taikos 
ir nusiginklavimo klausimu. Dauguma de
legatų pasisakė prieš rezoliuciją, kurioje 
raginama remti tautų pastangas stiprinti 
taiką“.

Kongrese vyko kiti sovietams nepriim
tini dalykai:

„Gdansko sambūryje buvo organizuoja
mos įvairios parodos, atvirai antisoclalis- 
tinio, antitarybinio turinio filmų peržiū
ros. Apibūdindamas šią vadinamąją suva
žiavimo kultūrinę programą, laikraStis 
„žolnež volnosci“ teisingai pabrėžė, kad 
ji buvo „tikras antisocialistinis siautėji
mas“. Suvažiavimo dienomis buvo plati
nama daug lapelių, plakatų ir kitų leidi
nių, kuriuose įžeidinėjama ne tik Lenkijos 
valdžia, tyčiojamasi ne tik iš Lenkijos ko
munistų ir patriotų, bet taip pat šmeižia
ma Tarybų Sąjunga, visa socialistinė sand 
rauga.

„Solidarumo“ suvažiavimas Gdanske— 
tai, kaip pareiškė jo dalyviai, jėgų, kurios 
rengiasi užgrobti valdžią, apžiūra“.

Rugsėjo 16 d. Lenkijos kompartijos po- 
litbiūras perspėjo Solidarumo prof-sąjun- 
gas, jog valdžia imsis priemonių, kad So
lidarumas neperimtų krašto valdžią. Esa
ma kraujo praliejimo pavojaus jeigu da
bartinė politinė kova tęsis ilgiau.

Tas perspėjimas buvo perskaitytas per 
Lenkijos televiziją.

Lenkijos ministrų taryba, susirinkusi 
nepaprastam posėdžiui rugsėjo 17 d., pri
ėmė nutarimą, kuris buvo tuoj paskelbtas. 
Nutarime buvo pakartoti sovietų spaudo
je iškelti kaltinimai Solidarumo vadovybei

Simpoziumas Muensterio universitete
BALTIJOS VALSTYBIŲ PAŽANGA NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPYJE
Nuo rugpjūčio 25 iki. 29 'd. Muesteryje 

(Vokietijoje) vyko reikšmingas renginys, 
skirtas Baltijos valstybių nepriklausomy
bės laikotarpiui. Renginio Istorija tokia:

Muensterio ir Glasgowo (Škotija) uni
versitetų profesoriams Eric Boettcher'iui 
ir Alec Hove dar 1975-76 metais kilo min
tis 'išnagrinėti Baltijos valstybių gyveni
mą vienu specifiniu požiūriu, būtent iš
tirti, kokią pažangą jos padarė per nepri- 
įklausymybės periodą. Iniciatoriams ypač 
rūpėjo nustatyti, kaip baltų tautos per 20 
metų periodą sugebėjo Išugdyti savo ūki
nę gamybą iki tokio aukšto laipsnio, jog 
jos pajėgė ne tik pačios išsimaitinti, bet 
ir išvežti didelius maisto produktų kiekius 
užsienin. Iš pirmojo pasaulinio karo nu
niokotų ir Iš carinės Rusijos paveldėtų 
atsilikusių provincijų Baltijos valstybės 
nepalankiomis sąlygomis, be svetimos pa
galbos, įstengė sukurti pavyzdingą gamy
bą ypač žemės ūkio srityje. Minėtų profe
sorių dėmesį patraukė ta aplinkybė, kad 
daugelis po antrojo pasaulinio karo įsikū
rusių valstybių dar ir šiandien nepajėgia 
išmaitinti savo 'gyventojų ir priverstos 
įsivežti didelius maisto kiekius. Tokia 
būklė ypač krinta į akį, atsiminus, kad 
po antrojo pasaulinio karo atsiradusios 
valstybės susilaukia visokeriopos paramos 
iš labiau išsivysčiusių pramoninių kraštų, 
tuo tarpu kai trys Baltijos valstybės iš
vystė pajėgią gamybą savo pačių pastan
gomis, be svetimos pagalbos.

įjungtos į Sovietų Sąjungą, Baltijos 
valstybės dar ir šiandien pirmauja dau
gelyje gamybos sričių ir išlaiko aukščiau
sią pragyvenimo lygį visoje Sovietijoje!

Prof. Boettcher'iui pavyko išrūpinti lėšų 
iš Volkswagen fundacijos, ir štai rugpjū
čio 25-29 d. Muensteryje surengtas spe- 
cialinis simpoziumas.

Reikia pastebėti, kad prof. Eric Boett
cher yra Lietuvos vokietis. Jo tėvas pulk. 
Boetcheils tarnavo Lietuvos kariuomenė
je. Pats Eric Boettcher (gimęs 1919 m.) 
baigė Kaune vokiečių gimnaziją ir pra
dėjo studijuoti Vytauto Didžiojo Univer
sitete technikos mokslus, bet 1941 m. pa
vasarį su tėvais repatriavo į Vokietiją. 
Kielyje baigęs daktaro laipsniu ekonomi
nius mokslus, E. Boettcher dėstė Hambur
go ir Stuttgarto universitetuose, o 1963 m. 
perėmė profesūrą Muesterio universitete. 
Pažymėtina, kad šis universitetas studen
tų skaičiumi užima antrą vietą Vokietijo
je. Profesorius ypač specializavosi koope
racijos srityje ir šiuo metu yra koopera
cijos instituto direktorius. Kooperacijos 
srityje jis naudojasi dideliu autoritetu ir 
yra paskelbęs gausių mokslinių darbų. 
Beje, prof. Boettcher dar ir šiandien lais
vai kalba lietuvi'kai.

Kitas simpoziumo iniciatorius prof. Alec 
Have yra Glasgowo universiteto Depart
ment of International Economic ’ Studies

direktorius. Jis, gimęs Ukrainoje, gerai pa 
žįsta Rytų Europą.

Abu simpoziumo vyriausieji rengėjai— 
prof. dr. Eric Boettcher ir prof. dr. Alec 
Hove — pasirinko prelegentais pasiskir
toms temoms išnagrinėti savo bendradar
bius universitete arba ir šiaip žinovus, — 
beveik visi yra dar palyginti jauni moks
lininkai. Be to, simpoziumo dalyviais pa
kviesti pasižymėję mokslininkai, tarp jų 
prof. V. S Vardys iš Oklahomos universi
teto, Koelno universiteto prof. B. Meissner 
(Estijos vokietis), Kielio universiteto prof. 
D. Loeber (Latvijos vokietis), estų kilmės 
prof. dr. T. Farming (Maryland universi
teto, USA).

Simpoziume dalyvavo Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos narys Dr. A. Gerutis, 
atvykęs iš Berno. Simpoziumo darbus 
sekė taip pat teisių magistratas A. Šildė, 
prieš kurį laiką paskirtas latvių diploma
tinės tarnylbos nariu Vokietijoje. Jiedu at
vejų atvejais įsijungė į diskusijas, kai 
buvo aptariamos referentų pateiktos stu
dijinės paskaitos.

Rugpjūčio 25 d. pirmąjį posėdį Muens
terio universiteto senato salėje atidarė 
prof. E. Boettcher. Po jo kalbėjo Muens
terio universiteto rektorius, paskum sekė 
prof. A. Hove kaip vieno iš simpoziumo 
iniciatorių žodis. Tuojau pat prasidėjo 
simpoziumo darbai, kurie vyko labai in- 
tensingai. Iš viso paskaityta 10 referatų, 
kurie visusiškai išnagrinėję temas, dau
giausia tiesioginiai lietusias baitų tautas 
bei, Baltijos valstybes. Temos išgvildentos 
tiek istoriniu, tiek tautiniu, tiek ūkiniu 
požiūriais.

Be prof. Boettcherio, prof. Vardžio ir 
dr. Geručio, dar du referentai mokėjo lie
tuvių kalbą: agronome Margarete Holz- 
mann, Giesseno universiteto 'bendradarbė, 
Lietuvos vokietė, sovietiniais laikais bai
gusi žemės ūkio akademiją ir 1966 m. at
vykusi į Vokietiją, ir Dr. James D. 
White, Glasgowo universiteto Instituto 
for Soviet and East European Studies 
bendradarbis. Mr. White atvyko su žmo
na lietuvaite Nijole, gim. Sugatavičiūte, 
1970 m. gavusi leidimą išvykti iš Lietu
vos. Ji šiuo metu dėsto rusų kaillbą Glas- 
gowo universitete.

Simpoziumo dalyvius priėmė miesto 
burmistras istorinėje Muensterio rotušės 
salėje, kurioje 1648 m. pasirašyta Vestfa
lijos taikos sutartis. Dalyvius keliais atve
jais vaišino Muensterio kooperacinės or
ganizacijos. Prof. E. Boettcheris vaidina 
svarbų vaidmenį Vestfalijos kooperatinia
me gyvenime. Jo iniciatyva simpoziume 
daug dėmesio skirta Baltijos valstybių ko
operacijos judėjimui, kurio dėka nepri
klausomybės laikotarpyje pasiekta pažy
mėtinų laimėjimų.

Simpoziumo darbai bus išleisti knygos 
pavidalu.

DARBO PARTIJOS (LYDERIS PAS 
BREŽNEVĄ

Darbo partijos delegacija, kuri buvo nu
vykusi pasikalbėjimui su Sovietų komu
nistų partijos vadovais, rugsėjo 17 dieną 
buvo priimta Kremliuje. Partijos lyderis 
Michael Foot, po pasikalbėjimo su L. 
Brežnevu, pasakė, kad dėl ginklavimosi 
kontrolės Europoje jų nuomonės yra pa
našios.

Denis Healey, Darbo partijos lyderio pa
vaduotojas, po pasikalbėjimo Kremliuje 
paaiškino, kad Sov. Sąjunga saugumo su
metimais nesutiktų vienašališkai nusigink 
luoti, kaip siūlo Britanijai kairiojo spar
no darblečiai.

NORVEGIJA PASIRINKO 
KONSERVATORIUS

Norvegijoje, kur per pastaruosius 8 me
tus krašto reikalus tvarkė socialdemokra
tai, rugsėjo 14 d. rinkimus į parlamentą 
su maža persvara laimėjo konservatorių 
partija.

SOV. SĄJUNGOJE PABRANGO 
BENZINAS

Sov. Sąjungoje paskelbta, kad nuo rug
sėjo 15 d. yra dvigubai pakelta kaina ben
zinui. Be to kainos pakeltos degtinei, bal
dams, kailiams, vilnai, brangenybėms ir 
kt.

NAUJA POPIEŽIAUS ENCIKLIKA
Popiežius paskelbė naują encikliką „La- 

borem Exercens" (žmogaus darbas), kurio 
je nusakomi darbdavių, darbininkų Ir pro
fesinių sąjungų santykiai.

Enciklikoje tarp kitko sakoma: „Kad 
atsiekus socialinio teisingumo įvairiose 
.pasaulio dalyse ir įvairiuose kraštuose, ir 
santykiuose tarp jų, yra reikalingas nau
jas darbininkų solidarumo sąjūdis, ir su 
darbininkais“. Tas solidarumas turi būti 
visur, kur atsiranda socialinis pažemini
mas, išnaudojant darbininkus ar atsiran
da skurdas ir badas.

Enciklika taip pat nurodo, kad kapita
las negali būti atskirtas nuo darbo. Jokiu 
būdu darbas negali kovoti prieš kapita
lą, ar kapitalas prieš darbą. Dar mažiau 
žmonės, kurie atstovauja tas sąvokas, tu
rėtų kovoti vienas prieš kitą.

ŠŪVIAI Į JAV GENEROLĄ 
VOKIETIJOJE

Rugsėjo 15 d. Heidelberge, Vak. Vokie
tijoje, raudonieji teroristai apšaudė auto
mobilį, kuriuo važiavo JAV kariuomenės 
Europos vadas gen. Fredrick James Kroe- 
sen. Rusų gamybos granata, paleista iš 
krūmų, sužalojo automobilį ir lengvai su
žeidė generolą, bet kiti automibilyje buvę 
žmonės (generolo žmona, adjutantas ir šo
feris) nenukentėjo.

šis teroristų puolimas buvo jau dešim
tas šiais metais Vokietijoje prieš ameri
kiečių karius ar karinius įrengimus.

" EGIPTAS PAŠALINA RUSUS
Rugsėjo 15 d. Egiptas pareikalavo, kad 

Sovietų ambasadorius Kaire Vladimir Po
liakov, kiti šeši rusų diplomatai ir du žur
nalistai 48 vai. laikotarpyje apleistų Egip
to sostinę.

Egipto ministrų kabinetas nutarė taip 
pat uždaryti Sovietų karinę misiją Kaire 
ir misiją Maskvoje. Kabinetas panaikino 
visas sutartis, pagal kurias Egipte ligšiol 
dirbo apie 1500 sovietinių patarėjų.

Vėlau buvo praneša, kad iš Egipto turi 
pasišalinti dar 23 Sovietų diplomatai Ir 17 
karinės misijos narių.

Rusai yra įtariami ruošę sąmokslą prieš 
Egipto prezidntą.

Atsilygindama už Sovietų ambasado
riaus pašalinimą iš Egipto, rugsėjo 17 d. 
Sov. Sąjunga įsakė Egipto ambasados ka
ro attache ir jo bendradarbiams 7 dienų 
lakotarpyje išvykti iš Sov. Sąjungos.

ir organizacijos nariai buvo raginami at
mesti nepriklausomų profesinių sąjungų 
vadovybės politinių siekimus.

Ministrų taryba sako, kad Solidarumas 
siekia perimti krašto valdžią. Vyriausybė 
svarsčiusi kitas priemones, kurių būsianti 
priversta imtis „socializmui ginti“.

SOVIETŲ MANEVRAI PRIE LENKIJOS 
SIENOS

Pirmajai „Solidarumo“ kongreso sesijai 
baigiantis, Sovietų karo laivynas, kurio 
manevrai vyko Baltijos jūroje, iškėlė de
santą Kalingrado rajone.

Kaip praneša Vakarų stebėtojai, rusai iš 
kėlė į krantą per 5000 karių, kurie pasie
kė krantą penkiomis bangomis. Desante 
dalyvavo tarp 70 ir 80 karo laivų, jų tar
pe du lėktuvnešiai.

Iškėlus desantą, Sovietų kariuomenės 
vadovybė pranešė, kad manevrai Zapad — 
81 pasibaigė ir kariuomenės daliniai pra
dėjo grįžti į savo bazes.

LENKIJA PIRKS MAISTĄ VAK. 
EUROPOJE

Bruselyje prasidėjo prekybos derybos 
tarp Lenkijos delegacijos ir Europos Eko
nominės Bendruomenės. Lenkija nori pirk 
ti iš Vak. Europos vieną milijoną tonų 
kviečių ir miežių, 200 tūkst, tonų ryžių, 
50 tūkst. tonų mėsos, 30 tūkst. tonų sviesto 
ir 50 tūkst. tonų citrinų.

Visas užpirkimas kainuos apie 130 mi
lijonų svarų sterlingų.

LENKŲ POGRINDŽIO ATSTOVAS 
LONDONE

Lenkų socialistų partijos PPS kongrese, 
kuris įvyko rugsėjo 12-13 d.d. Londone, da
lyvavo Lenkijos pogrindžio socialistų par
tijos atstovas, slaptai atvykęs į Londoną. 
Jis padarė pranešimą apie padėtį krašte, 
iškeldamas mažai žinomą faktą, kad vadi
namose socialistinėse valstybėse labiau už 
visus yra persekiojami socialistai. Todėl, 
pavyzdžiui, Solidarumo organizacija pusė
tinai. laisvai gali veikti ir jos vadovų pa
vardės yra žinomos. Tačiau Lenkijos so
cialistai yra griežtai persekiojami ir to
dėl veikėjų pavardės viėšąi nėra skelbia
mos. Atvykusio į kongresą svečio pavardė 
taip pat liko paslaptyje

PPS kongresas apsvarstė partijos prog
ramos pakeitimus, kuriuos iškėlė gyvena
masis laikas.

Kongresą telegramomis ir laiškais svei
kino broliškos įvairių kraštų partijos. Ry
tu ir Vid. Europos socialistų vardu ilges
nę kalbą pasakė Čekoslovakijos socialde
mokratų partijos pirm. V. Bernard, o Bal
tijos kraštų socialdemokratų partijų var
du kalbėjo naujai įsisteigusio Londone 
Latvijos s.d. partijos skyriaus pirminin
kas A. Termanis.

STATYS .LAMANŠO TUNELĮ
Rugsėjo 11 d. pasibaigus Prancūzijos 

prezidento F. Mitterrand vizitui D. Brita
nijoje, buvo paskelta, kad tarp preziden
to ir Britanijos min. pirmininkės M. That 
cher buvo sutarta įvairiais klausimais, ku
rie liečia abi valstybes.

Buvo nutarta sudaryti komitetą, kuris 
jau ateinantį mėnesį pradės tyrinėti tune
lio po Lamanšo kanalu statybos planus. 
Tunelis siauriausioje kanalo vietoje su
jungs D. Britaniją su Prancūzija patoges
niam keleivių Ir prekių transportui.

BRITANIJOS NUOSAIKIŲJŲ PARTIJŲ 
SANTARVĖ

Britų liberalų partijos metinė konferen
cija rugsėjo 15 d. posėdyje dauguma bal
sų nutarė sudaryti, santarvę su naujai 
įsteigta britų socialdemokratų partija, kad 
bendromis jėgomis laimėjus parlamento 
rinkimus.

Britų darbo partijai pakrypus į kairę, 
o konservatoriams — 'į dešinę, naujoji 
santarvė tikisi parlamento rinkimuose lai
mėti daugiausia balsų.

KAS VYKSTA LATVIJOJE IR ESTIJOJE ?
Rugsėjo 4 d. „The Economist“ žurnalo 

korespondentas, lankęsis Latvijoje, rašo:
„Iki šiol dar nesimato, kad Lenkijos 

įvykiais užsikrėstų pati Sovietų Sąjunga. 
Tačiau Kremliui pamažu jau kelia susirū
pinimą didėjantis 'įtempimas Pabaltijo 
valstybėse, kurios prieš 40 metų buvo ru
sų okupuotos. Iš visų 15 Sovietų respub
likų, tik viena Lietuva daugumoj katali
kiška, ir jos Bažnyčia, kaip ir Lenkijoj, 
yra tautinės vienybės šaltinis. Lietuvos 
sostinėj, Vilniuje, veikia disidentų grupė, 
kuri leidžia pogrindžio spaudą. Estijoje 
yra buvę nemaža demonstracijų prieš 
krašto rusinimą, o jos sostinėje, Taline, 
'per Suomijos televiziją, galima išgirsti 
Vakarų žinių. Daug suomių turistų atvyks 
ta į Taliną, kurie taip pat informuoja, kas 
vyksta laisvajame pasaulyje.

Latvija pati produktingiausla Pabaltijo 
tautų, praeity laikėsi daug ramiau, negu 
jos kaimynės. Tačiau, dėl maisto stokos, 
susierzinimas ir čia vis didėja. Maisto 
trūkumas Sov. Sąjungoje yra įprastas da
lykas, bet Latvija tradiciniai skaitėsi tur
tingiausia vieta visoj šaly. JI gamina dau 
gumą ilgesniam naudojimui skirtų reik
menų, motociklų ir garvežių. Ryga yra 
didžiausias Sov. Sąjungos uostas, o taip 
pat Ir moterų rūbų madų centras. Latvi
jos gyvenimo lygis keldavo pavydą kitose 
respublikose. Dar ir dabar rusai Latviją 
vadina rojumi, bet patys latviai jau ne. 
Dabartiniu laiku, kaip ir kitur, Latvijos 
maisto parduotuvės tuščios. Rygos Kirovo 
gatvėje žmonės iš pat ankstyvo ryto ri
kiuojasi eilutei gauti pieno ir mėsos pro- 

nukelta į 4 pusi.

PASAULYJE
— Rugsėjo 8 d, NATO pradėjo karinius 

manevrus Prancūzijos ir Ispanijos pakran 
tėse. Iš viso dalyvavo apie 20.000 karių, 80 
karo laivų ir 280 lėktuvų.

Pagal Helsinkio susitarimą, kraštų 
vyriausybės apie savo karinius manevrus 
jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 25.000 
karių, turi Informuoti kitas valstybes. Ta
čiau šį kartą sovietai nedavė jokių duo
menų apie Lenkijos pasienyje ir Baltijos 
jūroje vykusius didelius manevrus.

— JAV griežtai pasmerkė praėjusią sa
vaitę Afganistano kareivių Ir šarvuočių 
įsiveržimą į Pakistaną. Jų karo lėktuvai 
taip pat dažnai nesilaiko sienų ribų ir 
skraido virš Pakistano teritorijos.

Už tuos visus incidentus kaltinama so
vietų vyriausybė, nes tai daroma su jo ži
nia ir skatinimu.

— V. Europos Bendruomenė apkaltino 
P. Afriką už jos žygius Namibijoje ir An
goloje.

— Britų naujoji SDP partija dar nenu
tarė, kokiu būdu išsirinkti savo lyderį: 
vieni nori, kad jį rinktų parlamentarai, o 
kiti — kad visi partijos nariai. Tas klau
simas bus keliamas pirmojoj partijas kon
ferencijoj, kuri įvyks spalio mėn., bet ga
lutinis nutarimas bus padarytas tik spe
cialioj konstitucinėj konferencijoj kitų 
metų pradžioje.

— Airijos ūkininkai reikalauja, kad vy
riausybė imtųsi greitų priemonių jų paja
mų mažėjimui sustabdyti. 1980 m. viduti
niškos ūkininko šeimos metinės pajamos 
tebuvo 2.950 svarų.

— Kavą eksportuojantieji kraštai 1980- 
81 m. sezonu neišpildė pažadėtųjų užsaky
mų — trūko 30.000 maišų (po 60 kg). Blo
gas oras ir šalčiai labai sumažino derlių.

— Austrijos Finansų min. Dr. H. Sal- 
cher pareiškė, kad krašto 1982 m. biudže
tas prileidžiant, kad ekonomijos augimas 
pakils 2%, o infliacija bus 6%. Taip pat 
manoma, kad bedarbė pakils nuo 2.2 proc. 
iki 2.5 proc.

— Egipto prez. Sadatas ėmėsi griežtų 
priemonių kovai su Islamo ekstremistais, 
įvesdamas valstybinę kontrolę privačioms 
mečetėms ir specialius leidimus pamoks
lininkams. Suimta apie 2.000 asmenų dau
giausia jaunų musulmonų fanatikų, užda
ryta vienuolika Islamo draugijų, keletas 
knygų ir laikraščių leidyklų Ir jų turtas 
konfiskuotas.

Pats Sadatas yra praktikuojantis mu
sulmonas, bet yra tvirtai nusistatęs prieš 
religinius ekstramistus, bet, imdamasis 
tokių skubių ir kietų priemonių, jis tikisi 
išvengti to, kas įvyko Irane,

— Britų vyriausybė davė leidimą suma
žinti 2.000 pilkųjų ruonių Škotijos pakran
tėse. Jų skaičius per metus padidėjo nuo 
61.000 iki 65.000.

— Maniloj, Filipinuose, senų daiktų par 
davėjas R. Hipolito užbaigė savo gyveni
mą, išgėręs 12 stikliukų insekticido. Prieš 
tai jis bandė nusižudyti tris kartus: ke
rėsi, pjovėsi ranką venas ir lindo po trau
kiniu. Prie to privedė 900 svarų skola.

— Alabamos, JAV, gubernatorius G. 
Wallace, 62 m., kuris 1972 m., laike savo 
kampanijos kandidatuoti į prezidentus, bu 
vo peršautas ir po to paraližuotas. vedė 
trečią kartą.

— JAV sutiko prisidėti prie Panamos ir 
Japonijos planavimo naujajam Panamos 
kanalo' kasimui.

— Rugsėjo 24 d. britų užs. reik. min. 
lordas Carringtonas ir kiti keturi Vakarų 
valstybių užs. reik, ministerial New Yorke 
pradės vėl nutrūkusius pasitarimus Na- 
mibijos nepriklausomybės reikalu.

— Iš Pakistano pranešama, kad sovie
tų - afganistaniečių kariuomenė po ilgų 
kovų užėmė Gulbaharo miestą, kuris išbu
vo 18 mėnesių Afganistano laisvės kovo
tojų rankose. Miestas vra apie 65 km. 
į šiaurę nuo Kabulo.

— Australijos vyriausybė paskyrė ko
misiją, kuri ištirs mėsos skandalą: kengū
rų ir arklių mėsa buvo eksportuojama 
kaip jautiena.

— Škotijos 52 m. P. Robertson nubaus
tas kalėti iki gyvos galvos už pasmaugimą 
savo antrosios žmonos. Prieš 6 metus jis 
buvo paleistas iš kalėjimo, kuriame atli
ko bausmę už pirmosios žmonos nužudy
mą.

— Vario gamintojai, Zambija Ir Zairas, 
pareiškė JAV protestą, nes ten svarsto
ma pakeisti varį cinku vieno cento monetų 
gamyboj.

— Vengrų Centrinio Komiteto mokslo 
ir švietimo departamento viršininkas M. 
Kornidesz spaudoje įspėjo, kad vengrų 
kom. vyriausybė neliks pasyvi „mažai gru 
pei intelektualų, kurie buržuazinių ideo
logijų įtakoje, yra priešiški partijos lini
jai“.

— Viena Škotijos gyvybės draudimo 
'bendrovė įsivedė dvi skirtingas apsidrau
dimo kainas: rūkantiems ir ne.

1
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Musu poetai
Skaitant mūsų poetų eilėraščius, jų tu

rinys atsiskleidžia kaip gėlės pumpuras 
naujų minčių spalvomis, o forma — kaip 
li'šsisk’.eidusio žiedo vainiklapiai, alsuoja 
nauju turiniu1, lįsiglaudusiu i išorini mato
mą formą.

Poezijos sode
Salia J. Gutos, VI. Šlaito ir Al. Dičpetrio 

žymius pėdsakus mūsų poezijoje įmynė 
Laimutis Balys švalkus, pradėjęs rašyti 
Lietuvoje, o mūsuose pasirodęs su trimis

lĮiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiĮš

J. Kuzmickis 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
poezijos rinkiniais. Ir jis nesivaiko įmant 
rių turinio ar formos prašmatnybių, rašy
damas „paprastai paprastiems“.

Nors poeto eilėraščiai dažnai skamba 
„pilietiškai“, liesdami mūsų žaizdas, nors 
juose nestinga deklaratyvumo, retorikos, 
tačiau ne kartą jis prabyla intymiai, leis
damas kalbėti poetiškai širdžiai: 
ir medum įkvepėjo tavo vaisių sodai. 
Linko tako smilgos nuo dainų ir juoko, 
kaip vestuvių šventėj tu linksma atrodei.

L. B. Švalkus, kaip savo laiku 'Maironis, 
nenutoldamas nuo ankstybesniųjų poetų 
eilėdaros ir jausdamas pilietišką pareigą 
„prišaulkt gyvųjų širdis vien plaikti sie
kiams mūsų laisvės ryto“., vengia egocent- 
rinių išsisakymų, dažnausiai koncentruo- 
damasls apie Tėvynę, kuri jam „didelė, 
tarytum vaikui motina“, kuri „brangi il
gesy ir taip graži sapnuos“. Nieko nepa
darysi, — tremtis, pasak K. Vilikonio pra
ilgo.

Jau visai kitoks minties krūviu ir for
mos naujumu Česlovas Valdemaras Ob- 
carskas, pradėjęs skelbti eilėraščius 1950 
m. ir tik 1974 m. surinkęs juos „Laikai ne
ša žmones“ rinkinyje. Tai nerimo, regėji
mų, jautrių reminiscencijų poetas, gyve
nąs „vienas saloj vienišoj“ — didelėje vie
natvėje, kuriam „liūdnai ošia vieniši, me
džiai naktyje“.

Kūrybos motyvais jis giminingas min
ties poetams H. Nagiui ir net V. Mačer
niui, nerimaudamas egzistenciniais jieško- 
jimais, bet kaip ir VI. Šlaitas atsiremda
mas į visatos Kūrėją:

(Palme lanksčioji!
Dievo galinga ranka tau suteikia 
ir šviesą, 
ir orą, 
ir vandenų gyvą.
Malonu skaityti mūsų poeto įsijaustus 

poezijos nagrinėjimus.
Pradėjęs kurti eilėraščius 1925 m., su 

savitos formos poezija rodęsis periodinėje 
spaudoje, 1979 m. išleistu „Eilėraščių“ 
linkiniu gražiai 'įsitvirtino mūsų literatū
roje Anicetas Bučys, gyvenąs ir plačią kul
tūrinio daribo vagą varąs Bradforde.

Laisvos (kompozicijos eilėraščiai, teką 
Vidinio ritmo bangavimu, įgalina poetą 
plakti dviem kūrybinio įkvėpimo sparnais 
— poetine vaizduote ir analitiniu protu. 
Rodos akmuo—toks prozalkiškas padaras, 
tačiau A. Bučys išryškina akmenų ilgalai
kį egzistavimą ir dūlimą jbe meilės, be 
aistros“. Stebėdamas „sugulusius į kainus, 
kaip į didžių šventyklų bokštus“, akme
nis, poetas vis dėlto nenorėtų būti šaltu 
akmenėliu:

Esu trumpalaikis ir 
ir mažas, 
bet nepavydžiu kalnams. 
Manyje tvinksi širdis, 
trokštanti meilės.
Tačiau žino, kad „nepaprastai lengvai 

sudūžta parceliano vazos, laimė, meilė ir 
visas šis gyvenimas“, kai „likimo grubūs 
pirštai (be gailesčio juos pastumia nuo pje
destalo". Betgi nenorėtų būti beržu svy
ruonėliu, daužytu likiminių audrų: jau ge
riau patiktų susikūprinti granito kalnu, 
„kurio nei laiko dantys graužia, nei audrų

Vincas Ramanauskas

Nusisekęs pokalbis
Tolimos kaimo mokyklos universalų pe

dagogą giliai sukrėtė ir papiktino auklė
tinio negilios žinios, tad pasiliko jį po pa
mokų ir pradėjo nemalonų pokalbį.

— Kodėl nesimokai? — tiesiai paklausė 
mokytojas.

— Nenoriu, — tokiu pat tonu atsakė mo
kinys.

— Bet gamtos mokslas įdomus?
— Gamtoje įdomu, o knygose — ne.
— Vakar gatvėje sužalojai medelį?
— Na, tai kas? Tėvas baudą sumcikės.
— Amžinas nemokša esi ir matematiko

je.
Mokinys pritilo.
— Sakyk, kodėl nesimokai?
— Liksiu kolūkyje.
— O kolūkyje mokytų nereikia?
— Nežinau.
— Iš fizikos Irgi tas pat. Ar žinai trau

kos dėsnį?
— Žinau.
— Sakyk.
— Kai tėtis smagiai išgeria, tai amži

nai nepataiko į lovą. Traukia prie žemės. 
Visus išgėrusius veikia traukos dėsnis, — 
tai sakydamas, mokinys įžūliai dėbčiojo į 
mokytoją.

Šis kiek raustelėjo, bet neatlyžo.

ir prieauglis
sūkuriai ardo ir, slėnin palinkus, gilias 
dūmas dūmoti“.

A. Bučio poezija — gili meditacija, kai, 
besikaitaliojančių įvykių veikiamas, ne
pasilieka nuošalumoje, bet visa aistra me
tasi į problematinius sūkurius, bangų vir
šūnėmis plaukdamas į krantą balta puta 
ir jieškodamas pasilikusių brangių žmo
nių ir besiilginčių laisvės.

Ne kartą nuplaukia į pirmaprades po
ezijos versmes — tautosaką ir liaudies 
dainų forma bei architektonika apdainuo
ja žuvusio brolelio ir ištremtus seselės li- 
likimą:

Bet brolelis
guli — dūli
prie berželio balto, 
o seselė 
be skarelės
alpsta sniego pūgoj...

Būtų įdomu, jei A. Bučys susigundytų 
sukurti ilgesnę poemą, kai „vangų ir rū
pestėlių pilnos klėtys, o dainomis visi lau
kai nusėti“. Neturėtų leisti rūdims ap
graužti paklusnios plunksnos.

Turime ir prieauglio
O kaip su mūsų raižytojų, šiuo atžvilgiu 

poetų pileaulgliu? Ar turime poezijos mė
gėjų, bent retkarčiais išsakančių savo min
tis ir jausmus eiliuotais lyrikos žodžiais?

žinia, kad turime, nors jų eilėraščiai 
vos retkarčiais pasirodo mūsų spaudoje. 
Kai apie anksčiau minėtus mūsų poetus ir 
jų poezijos rinkinius buvo nemaža rašyta 
spaudoje bei literatūros knygose, juos 
trumpai tepaminėjome. Atrodo, laikas pa
minėti ir tuos, kurie taipgi rašo, kuria, 
kad jaustųsi atsimenami ir vertinami.

Pirmiausia minėtina Elena Navickienė, 
kurios eilėraščių (ji juos atmintinai mo
ka!) kartais pasiklausome literatūros va 
karuose ar pasiskaitome laikraščiuose. 
Baigusi gimnaziją ir Vokietijoje studijavu 
si universitete, ji ir intelektualiai pasiren
gusi brandžiai minčiai. 1968 m. eilėrašty
je „Atradimas kviečių grūde“ neklausinė
ja kai Aldona Puišytė, kodėl gyvename, 
kur einame, kas mūsų laukia. Priešingai, 
— su pirmosios Komunijos žvakės liepsna 
Kristus toks gyvas, toks lemtingas sąmonė 
je, kad prisipažįsta:

Aš plūduriuočiau giliam pasaulio 
vandenyne: 

be tikslo praeitų dienų tremtyje, 
nes nematyčiau paslėptų dvasinių

lobių, 
jeigu nebūčiau, Kristau, atradusi Tavęs 
kviečių grūde, brandintam Nemuno

slėny, 
tarytum paparčio žiedą švento Jono

naktįį.
Turtinga dvasiniais lobiais, įdomiai in

terpretuoja Tėvynės meilę ir pasiaukoji
mą, kai mes sergame „liga, kurios jokie 
pasaulio daktarai išgydyti negali“ (Liga). 
Mirdami „širdies liga, vėžiu ar plaučių už
degimu“, savo jausmais ir mintimis nega
lėsime apeliuoti, „kad sergame sunkiai ir 
mirsim iškankinti Tėvynės ilgesio ligos“.

Mėnulį E. Navickienė traktuoja ne kaip 
romantikos liudininką, „klastingų vilionių 
jaunikaitį“, bet „negyvą satelitą“, kuris 
Ikaip neregys žiūrės „aptrauktam baltymų 
akim“ ir jame ji matys“ jaunų dienų griu
vėsius, gyvendama praeitimi...

Gaila, kad gilios minties E. Navickienė 
taip retai ką duoda atspausdinti laikraš
čiuose. Jos gi poezija įdomi, turininga, 
nauja.

Lengvai eiliuoja, tarsi vienu atsikvėpi
mu atskleisdamas išnešiotą mintį, Anta
nas Pačkauskas, įgyvenąs Manchesteryje. 
Jo eilėraščiai klasikinės formos, — taisyk
lingai skanduoja ritmas, įvairiai atliepia 
rimas. Paprastai ką nors pasakoja, ką 
nors vaizdingai, lyriškai aprašo, užfiksuo
damas mintis ir įspūdžius, nevengdamas 

— Iš gimtosios kalbos irgi dvejetas.
— Būsiu traktorininkas.
— Ar traktorininkui rašyti nereikia?
— Nežinau. Traktorininkui, reikia arti.
— Iš geografijos vėl dvejetas.
— Dvejetas.
— Nesuprantu; negi jauno netraukia bū

ti Kolumbu?!
— Mokytojau, juokaujate? Klumpių lai

kai seniai baigėsi. Matote, mama iš miesto 
kokius batus parbogino!..

Mokinys demonstratyviai ištiesė koją, 
patraukė viršun džinsų kišką. Ant kojos 
sušvytėjo dvispalvis, su pereinamom spal 
voro Importinis batas.

— Iš kokio miesto?
— Iš rajono.
— Kada?
—Vakar.
— Vakar ir aš buvau — nebuvo...
— Mama turi pažįstamą.
— Ką?
— Artimą. Pardavėją batų skyriuje. 

Pusseserė...
— Tai sakai, nenori būti Kolumbu? — 

staiga mokytojas atlyžo.
— Nenoriu... — ir mokinys dar labiau 

iškišo pilekin dailų batą, aiškiai juo di
džiuodamasis.

Mokytojas universalas pasimuistė, dėb
telėjo į savo nunešiotus nemadingus ba
tus, atsiduso, ir noras toliau kvosti ne
mokšą mokinį aiškiai praėjo.

Stojo trumpa tyla.
Ją pertraukė mokinys.
— Mama parvežė dar vieną porą, dides

nio numerio... — krypuodamas dailiu ba
tu apauta koja, vėl jis iššaukiamai dėb
telėjo į mokytoją: girdi, kas tas geografi
jos dvejetas priėš tekius pereinamų spal
vų batus!

„Parvežė...“ — kūju ėmė smogti moky
tojo galvon mintis, bet garsiai to nepasa
kė.

„Parvežė..." „Parvežė...“ „Parvežė...“ 
„Parvežė...“

— Parvežė, — tarytum nuspėjęs moky
tojo mintį, tęsė mokinys. — Tėčiui. Bet 
jam dideli. Jeigu kam nepasiūlė, tai...

Akimirką mokytojas susigrūmė su savy
je kilusiu dvilypiu jausmu. Paskui, vieną 
jų nugalėjęs, tarė:

— Žinai tėčio kojos numerį?
— Dabar, mokytojau, klausi iš matema

tikos? — pakėlė akis mokinys. — Žinau1! 
Trim didesnis. Taip mama sako.

— Koks tavo?
— Trim mažesnis.
— Konkrečiai!
— Ėė... ėė... — mokinys vėl sumaskata- 

vo nauju batu. — Na, koks gali būti?
Mokytojui universalui, dėstančiam ir 

matematiką, nuspėti mokinio kojos nume

įprastinių, kažką primenančių epitetų, me 
taiforų, palyginimų:

Už plačiųjų pievų tiesėsi arimai, 
mėlynos vosilkos juokėsi rugiuos, 
vakarais raudoni saulėlydžiai mirė, — 
ten tai mano pėdos liko paežiuos.

(Mano pėdos)
A. Pačkausko lyrinis herojus — pats 

poetas, tačiau jo pergyvenimuose įtel'pa 
visų mūsų džiaugsmingai ir liūdesys. Įdo
miai įasmenina (prozopopeja) Lietuvą, 
tarsi ji būtų gyva, jaučianti, kenčianti 
motina:

Kaip drobė išbalo, motin, tavo lūpos, 
skruostuos kraujo lašo tarsi jau nėra; 
rodos, kad užges! kančioje suklupus, 
bet širdis dar plaka, dar esi gyva.

(Motinai Lietuvai)
Kur A. Pačkauskas kuria lyrinius vaiz

dus, nuspalvinęs juos nostalgijos, didžios 
meilės ar skausmo spalvomis, ten jo poe
zija teka kaip lietuviškos upės srautas. 
Kai pasišauna ką specifiškesnio, pralšmat 
nesnio pasakyti, išblėsta net lyrinės spal
vos:

Akmuo, varis, rūda, geležis, 
gėlelių žiedeliai rasoti.
žmogus, paukštis, gyvulys, žvėris
lėtoj laiko slinkty suformuoti...

(Lėta laiko slinktis)
A. Pačkauskas dažniau ir mūsų spaudo

je su savo eilėraščiais pasirodo. Nuošir
džiai bendradarbiavo „Žibinte“, nepamirš

ta nė „Europos lietuvio“ bei „Šaltinio“.
Būtų naudinga sujaukti jo poezijos rink

tinės.

Laimutis švalkus
NE TU VIENAS

Vysta gėlės nuo saulės ir vėjo, 
nors tu ašarom laistai j a,s čia... 
Kai jinai amžinatvėn nuėjo, 
liko tau liūdesys ir kančia.
Kai širdis slepia sielvartą didį, 
ir prigeso tau saulė languos, 
kas vienatvės tau skausmą pagydys? 
Kas ateis, kas ramins ir paguos?
Būki tvirtas! Priimk Dievo valią, 
ir maldoj tau širdis atsigaus.
Ne tu vienas nėši Skaudžią dalią, — 
veikia tautos kiekvieno žmogaus...

C. V. ObcarSkas
BIRŽELIO VĖLIAVOS

Lyg ugnys degančios, neramios, 
jos supasi saulėje aukštai iškeltos 
birželio vėliavos. Per žemės veidą 

šventą 
sruvena skausmas, Laisvės pagimdytas. 
Tai žuvusioms karžygiams galvas mes 

nulenkiam...
Ir tikime tvirtai, kad Nemuno krantuos 

galinguos 
dar kartą, vėliavom pakilus, 
mes švęsime džiaugsmingą Laisvės

Rytą.

Anicetas Bučys
LINELIUS RAUNANT

Atsimink, mergele, 
linelius kai rovei 
ir žiedais linelių 
vis mane sekiojai. 
Tie žiedai linelių 
ir akelės tavo, 
kaip dangaus platybė, 

širdyje siūbavo.
Ar tai buvo sapnas, 
ar žavi tikrovė? 
Atsimink, mergele, 
linelius kai rovei...

Ant. Pačkauskas
LĖTA LAIKO SLINKTIS

Akmuo, varis, rūda geležis, 
gėlelių žiedeliai rasoti.
Žmogus; paukštis gyvulys, žvėris — 
lėtoj laiko slinkty suformuoti.

EUROPOS TAUTŲ LITERATŪRA
Vis labiau yra jaučiamas emigracijoje 

išaugusių lietuvių mokslininkų indėlis į 
kultūros lobyną. Bene naujausias jų dar
bas tai lietuvių straipsniai šiuolaikinės li
teratūros enciklopedijoje — Columbia Die 
tionary of Modern European Literature — 
išleistoje 1980 m. New Yorke. Leidėjas — 
Columbia University Press.

Tai yra didelio formato, 896 psi. knyga. 
Ją paruošė 28 mokslininkai, kurie su pa
galba 500 bendradarbių aprašė 37 tautų 
literatūrą. Straiįpsniį (2 puslapius) apie 
lietuvių literatūrą ir rašytojus paruošė 
prof. Rimvydas Šilbajoris (Ohio valstybi
nio universiteto), apžvelgdamas lietuvių 
rašytojus bei poetus nuo Kristijono Done
laičio iki Tomo Venclovos, mirusius ir gy
vus, gyvenančius Lietuvoje ir išeivijoje. 
Deja, nepaminėtas nei vienas liet, litera
tas, gyvenąs Vak. Europoje.

Knygoje yra keturi straipsniai apie pas
kirus liet, rašytojus bei poetus: apie Joną 
Aistį parašė Antanas Vaičiulaitis, apie 
Vincą Krėvę — Bronius Vaškelis, apie 
Putiną ir Henriką Radauską — Rimvydas 
Šilbajoris.

Gaila, kad tokiame vertingame leidiny
je yra korektūros klaidų, kurias galima 
pastebėti! lietuviškuose varduose. J.V.

KNYGA APIE LIETUVOS PARTIZANUS
Danijos leidykla „Borgen“ Kopenhago

je išleido Bernardo Karawackio knygą 
„Jernulven“ (Geležiniai vilkai), kurioje 
autorius aprašo savo pergyvenimus Lie
tuvoje. Knygos pradžioje jis rašo, kad lie
tuvių partizanai 1944-52 m. kovojo priėš 
sovietinę okupaciją. Vaiku būdamas jis 
gyveno Vilniuje ir ten susipažino su lietu
vių kova už laisvę ir nepriklausomybę.

B. Karawackis su šeima 1975 m. repat- 
riavo iš Vilniaus į Lenkiją, o iš ten išvyko 
į Daniją, kur parašė ir išleido knygą apie 
Lietuvos partizanus.

PREZ. A. (SMETONOS FILMAS
Tautinės Sąjungos iniciatyva Los An

geles mieste, JAV, yra pagamintas filmas, 
vaizduojantis prez. Antano Smetonos gy
venimą, jo atvykimą į Ameriką ir tragiš
ką mirtį Clevelande.

Filmo premjera numatyta š.m. rugsėjo 
20 d. Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Filmą pagamino Povilas Jasiukonis.

LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE
Spalio 10-11 d.d. Toronte įvyks Kana

dos Lietuvių Dienos.

Atsiųsta paminėti
Moteris, Nr. 4, 1981 m. liepa-rugsėjis, 

Lietuvių moterų žurnalas, Red. Nora Kul- 
pavičlenė, Toronto, Kanada.

Mūsų Vytis, 1981 m. pavasaris, Skautiš 
kos mirties jaunimo ir vadovų žurnalas. 
Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis, Cci- 
cago, JAV.

Kalnai, kalvos, mažyčiai grumsteliai, 
ežerai, upės upeliai vingiuoti.
Milžinai medžiai Ir pienės pūkeliai — 
lėtoj laiko slinkty suformuoti.

Saulė, mėnulis, didelės mažos žvaigždelės 
lėtoj laiko slinkty suformuotos.
Žiba mirksi dangaus šviesios akelės 
beribės erdvės visuose pakraščiuose.

Ant ilgo evoliucijos kelio 
.sutrupės akmuo, varis, rūda, geležis. 
Žmogų, paukštį, gyvulį, žvėrį gėlytę 

ir pienės pūkelį 
nusineš lėta laiko slinktis.

rį buvo nesunku. Nesunkiai jis suvokė ir 
mokinio tėvo kojos ūgį, paskui žvilgtelėjo 
į savo. „Tiks!"

— Ar negalėtum sulakstyti namo ir at
gal? Kaip Kolumbas! Jei niekam neatida
vė tų batų...

— Supratau! — pašoko mokinys ir nė
rė lauk.

Neilgai trukus jis vėl buvo klasėje, ku
rioje už moksleiviško suolo giliai susimąs
tęs sėdėjo mokytojas. Mokinio rankose 
blizgėjo batai, penkiais numeriais1 didesni 
už jo dėvimus.

— Tinka! — nušvito mokytojas, įspyręs 
kojas į naujus batus ir juos mankštinda
mas.

— Na, matot! — apsidžiaugė ir mokinys.
— O numerio tai jie keturiasdešimt ket
virto. Batai — cho-cho! — tai ne Kolum
bo klumpės.

„Guvus, — sumetė mokytojas. — Įsimi
nė, žalčiukas. Ką reiškia teoriją susieti su 
praktika! Visą gyvenimą dabar nepamirš“. 
O garsiai pasakė:

— Gerai. Matau, žinai... Iš geometrijos 
rašau ketvertą, iš matematikos tris...

Po to baigė visiškai pedagogišku tonu:
— Esi laisvas! Už batus su mama aš 

pats atsiskaitysiu. žiūrėk, vaikeli, ir toliau 
stenkis.

— Gerai, mokytojau! — sprukdamas at
sišaukė mokinys.

(„Švyturys“)

Su li^tuiiais 
įįasautįįje

JADVYGA TIJŪNAITIENĖ
Neseniai svetinga JAV žemė priglaudė 

amžinam poilsiui Jadvygą Tijūnaitienė, 
jaunystėje buvusią Seinų krašto veikėją 
ir Lietuvos visuomenininko, pedagogo ir 
Seimo atstovo Stasio Tijūnaičio žmoną.

Jadvyga Stavinskaitė - Tijūnaitienė gi
mė 1895 m. VIII.3 Seinų apskrityje, kur 
ji augo ir brendo. Ten ji baigė mokyklą ir 
įsigijo mokytojos cenzą. Būdama didelė 
patriotė, visą savo gyvenimą dirbo Lietu
vos labui. Kaip pedagogė suprato, kad at- 
lietuvinimo darbas bus našus, jei remsis 
taisykle: „Lenk medelį, kol jaunas“. Jad
vygai Tijūnaitlenei rūpėjo sulenkėjusių 
šeimų ir apylinkės jaunimo tautinės są
monės žadinimas, šalia mokymo, įvairiais 
būdais stengėsi kelti tautinį susipratimą. 
Darbas buvo sunkus, nes už lietuvinimo 
darbą būdavo dažnai tardoma ir kalinamą 
Seinų ar Suvalkų kalėjimuose bei Gardi
no tvirtovėje. Visi grasinimai nepalaužė 
jos dvasios ir nenuslopino jos Lietuvos 
meilės.

Didžiojo karo išvakarėse (1914 m.) ište
kėjo už Stasio Tijūnaičio, didelio Lietuvos 
veikėjo, dar intensyviau įsijungė lietu
vinimo darbą. Įstojo į Žiburio ir Lyros 
draugijas, priklausė kovai už Lietuvos ne
priklausomybę būreliui. Tai buvo viena 
energingiausių lietuvių moterų veikėjų, 
atgimstant Lietuvos valstybei. 1918 m. ve
lionė buvo Žiburio draugijos delegatė lie
tuvių suvažiavime Marijampolėje. 1919 m. 
ji aprengė Seinuose (dar vokiečiams .bū
nant) susidariusią lietuvių miliciją. Iš sa
vo tautinių juostų ji pasiuvo savanorių 
kariuomenei vėliavą. Karų ir mūšių su 
lenkais laikotarpyje Tijūnaičių šeima vie 
tinių lenkų buvo labai persekiojama. Vi
sas jų turtas buvo konfiskuotas ar sunai
kintas, o velionė su valkais buvo ištremta 
iš jos mylimų Seinų už patriotinę veiklą.

Jadvyga ir Stasys Tijūnaičiai užaugino 
dukrą Birutę (Saldukienę), baigusią geo
logijos mokslus, ir sūnų Algirdą, baigusį 
inžineriją.

Velionė, šalia patriotizmo, buvo giliai 
religinga, kukli, aukštos inteligencijos as 
menylbė. Tuos charakterio privalumus pa
veldėjo jos vaikai. Gyvenant Kaune, visa 
šeima buvo įsijungusi 'į visuomeninę veik
lą. Velionė priklausė šaulių sąjungai, ku
rioje aktyviai reiškėsi.

Antrasis pasaulinis karas išblaškė jos 
šeimą. Vyras 1966 m. mirė Lietuvoje. Sū
nus Algirdas, palaužta sveikata, po šeše- 
rių metų Sibire, mirė 1968 m. grįžęs į Lie
tuvą. Velionė su dukra Birute atsidūrė 
Vakaruose ir 1949 m. apsigyveno JAV.

Išėjusi į pensiją, apsigyveno Mount Car 
mel, Pa. Turėdama meniškų gabumų ir 
jausdama Lietuvos ilgesį, savo senatvės 
dienas trumpino, kurdama įvairias skulp
tūras, kurios vaizdavo Lietuvos Istorijos 
įvairius momentus, švenčiant velionės 70 
m. amžiaus sukaktį Mount Carmel mies
telyje, (buvo surengta jos darbų paroda, 
kuri buvo gausiai lankoma, per TV ir 
spaudą garsinama.

Didi Lietuvos patilote mirė 1980 m. 
gruodžio 28 d. Vašingtone.

Vladas Šlaitas

Seno gluosnio prisiminimui
Praėjo meilės žavesys.

Praėjo burtai..

Bet nepraėjo seno gluosnio palikimas:

mėnulio lankas danguje,

medinis lieptas

ir mano mylinčios širdies prisiminimas,

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS ’NR. 27

Jeigu vasario mėn. 28 d., 19 vai. vaka
ro eisit miegoti, o laikrodį nusistatysit, 
kad prikeltų 8 vai. ryto, ir tuoj pat už
migsite, tai kiek valandų sveiko miego 
turėsite?

Atsakymas iNr. 26
Tu būsi pirmas, o aš pavėluosiu į trau

kinį.

Pasipiršęs merginai ir gavęs neigiamą 
atsakymą, jaunikaitis parašė jai graudų 
laišką ir pasiuntė per pasiuntinį.

Berniukas perdavė laišką ir laukia, o 
panelė skaito:

„Brangioji be Tavęs negaliu toliau gi'- 
venti. Išgėriau nuodus ir jaučiu, kad pa
baiga čia pat. Kai perskaitysi šį laišką, 
manęs gyvo nebus. Sudiev... Tavo negyvas 
Jonas.“

Susijaudino mergina, nusišluostė aša
ras ir žiūri į vis dar tebestovintį pasiun
tinį.

— Ko dabar lauki? Gali eiti, — grau
džiais ištarė.

— Ponaitis liepė palaukti atsakymo, — 
neatstoja berniukas.
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LIETUVOS TRAGEDIJA Patriotiški komunistai ???
(PASKAITA, SKAITYTA STUTTGARTO LIETUVIŲ VISUOMENEI š.M.RUG. 6 D.)

.1 Lietuva savo sutemų (išvakarėse
Lietuva savo jėgomis atstačius ir apgy

nus nepriklausomybę, atsirado trijų už ją 
žymiai galingesnių ir neramių valstybių 
kaimynystėje: Vokietijos, kupinos pagie
žos dėl pralaimėto 1914-1918 m. karo, di
delių reprecijų ir teil tori jos dalies nete
kimo, tame Skaičiuje Klaipėdos krašto; 
Lenkijos, siekiančios atnaujinti buv. uni
ją su Lietuva ir tykojančios atsiskaityti 
su Rusija už amžinas skriaudas, ir Rusi
jos (pasivadinusios RSFSR, vėliau SSSR- 
TSRS', pasiryžusios uždegti pasaulinę re
voliuciją ir nepatenkintos dėl atsikračiu- 
sios jos priespaudos Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių. .RSFSR bandymas žy
giuoti per Lietuvą 'į Vakarus buvo sustalb 
dytas, pralaimėjus mūšius prie Varšuvos, 
1920 m. Vokietijoje bandymai sukelti sa
vo viduje revoliuciją iš kairės: 1919 m. 
(Spartakas) iš dešinės 1922 m. nepasise
kė, Lenkijos žygiai į Ukrainą nepavyko.

Unijai su Lietuva neįvykus, buvo jėga 
ir klasta atplėštas nuo Lietuvos Vilnius ir 
Vilnius sritis.

Kunį laiką buvo ramu, bet kaimynuose 
pagiežos ugnelė ruseno.

Vokietijai, ūkiškai atsigavus, pradėjo 
reikštis siaurai tautinės šovinistinės ir 
revanšistinės idėjos, parlamentarinė, de
mokratinė sistema keitėsi totalitarine, val
džią perėmė nacionalsocialistai su Hitleriu 
priešakyje. Vokiečių apjungimo titulu bu
vo jėga okupuotos Čekoslovakija, Austrija, 
o 1939 m. kovo m. atplėštas nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštas. Padidėjo grėsmė SSSR 
iš Vokietijos pusės. Stalinas, nesusitaręs 
su Prancūzija ir Anglija prieš Vokietiją, 
ieškojo susitarimo su Hitleriu, šiam gi, 
sumanius žygį į Lenkiją atsiimti Danzigą, 
buvo reikalinga nors laikina taika su 
SSSR. Abu diktatoriai Hitleris ir Stalinas, 
nors laibai priešingų ideologijų, bet vie
nodų grobikiškų instiktų, greitai susitarė. 
Abiems rūpėjo Lenkija, o Stalinui dar 
proga susigrąžinti atsiskyrusias nuo Rusi
jos Estiją, Latviją, Lietuvą ir Suomiją.

2. Pirmas slaptas (papildomas protoko
las.

1939 m. rugpiūčio 23 d. Vokietijos užs. 
reikalų ministras Ribentropas ir SSSR 
užs. reik, ministras V. Molotovas pasira
šė nepuolimo paktą ir kartu griežtai slap
tą papildomą protokolą. Rugpiūčio 24 d. 
nepuolimo paktas buvo paskelbtas, o apie 
protokolą neužsiminta, jis gi buvo svar
biausias veiksnys. 'Kas liečia Pabaltijo 
valstybes, jame pasakyta:

1. Teritorinių ir politinių pasikeitimų 
Pabaltijo zonoje (Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva) atveju, šiaurinė Lietuvos siena 
yra Vokietijos ir SSSR įtakų sienų riba. 
Tuo atveju Lietuvos interesai Vilniaus 
krašte pripažįstami abiejų pusių.

3. Rytų Europos atžvilgiu Sovietų Są
junga pabrėžė savo interesus Besarabijo
je, savo ruožtu Vokietija aiškiai išreiškė 
savo visišką politinį nesuinteresuotumą 
šių kraštų atžvilgiu.

4 šis protokolas abiejų pusių turės bū
ti laikomas griežčiausioje paslaptyje.

(Pasirašė). Nuo Vokietijos Reicho Vy
riausybės Ribentroppas.

SSSR Vyriausybės Įgaliotinis V. Molo
tovas.

1939 m. rugsėjo 1 d. buvo TSRS Aukš
čiausios tarybos ratifikuotas nepuolimo 
paktas. (Pastaba. Pagal šį protokolą Lie
tuva palikta Vokietijos „įtakos zonoje“).

1939 m. rugsėjo 1 d. Hitleris, negavęs 
Lenkijos sutikimo užleisti Danzigo sritį, 
puolė Lenkiją, o už ją užsistojus Prancūzi 
jai ir Anglijai, (joms paskelbus karą) 
puolė Prancūziją ir pradėjo bombarduoti 
iš lėktuvų Angliją. Rugsėjo 17 d. SSSR 
kariuomenė įsiveržė 'į Lenkiją ir užėmė 
Vilnių.

Abi pusės vedė pasitarimus Lenkijos 
pasidalinimo klausimais, ir buvo paliečia
mi Lietuvos reikalai.

3. Antras slaptas papildomas protoko
las.

Pasitarimai tarp rusų ir vokiečių baig
ti Maskvoje 1939 m. rugsėjo 28 d. nauju 
papildomu slaptu protokolu:

(ištrauka) „Slaptas papildomas proto
kolas, pasirašytas 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
pakeičiamas taip, jog Lietuvos valstybės 
teritorija būtų įjungta į SSSR įtakos sfe
rą, o atitinkamai iš kitos pusės, Liublino 
vaivadija ir dalis Varšuvos vaivadijos bū
tų įjungtos į Vokietijos įtakos sferą. Vos 
tik SSSR vyriausybė imsis tinkamų savi
saugos priemonių savo interesams Lietu
vos teritorijoje, faktiška Votkietijos - Lie
tuvos siena bus pataisyta, sudarant natū
ralią ir paprastą demarkacijos liniją to
kiu būdu, kad Lietuvos teritorija, išsidės
čius į pietvakarius nuo linijos, pažymė
tos pridedame žemėlapyje, atiteks Vokie
tijai...

Be to, pareiškiama, jog minėtų SSSR 
priemonių nesaisto veikiančios ekonomi
nės sutartys tarp Vokietijos ir Lietuvos.

(Pasirašė) Nuo Vokietijos Reicho Vy
riausybės Ribentropas.

SSSR Vyriausybės Įgaliotinis V. Molo
tovas.

Pastaba: (šiuo protokolu Lietuva per
leista SSSR, išskyrus tam tikrą Užnemu
nės sritį).

Toliau Vokietijos - SSSR pasitarimuose 
jau eina kalba ne apie įtakos sferas Pa
baltijo valstybėse, o apie šių teritorijų pa
sidalijimą ir jų prijungimą prie vienos ar 
kitos pusės. Begėdiškas svetimų žemių pa
sidalijimas.

Tuo pačiu metu SSSR spaudžia Pabal
tijo valstybes sudaryti savitarpinės pagal
bos sutartis ir priimti į savo kraštus so
vietinę kariuomenę, neva apsaugai nuo 
Vokietijos užpuolimo.

4. Savitarpinės pagalbos sutartis ir įgu
los.

1939 m. spalio 10 d. buvo pasirašyta 
„Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo 
Lietuvos Respublikai ir Lietuvos - Sovie
tų savitarpinės pagalbos sutartis“ t.y. to
ji sutartis, kuria grąžinamas Lietuvai Vil
nius, ir buvo įvestos Raudonosios armijos 
dalys į Lietuvą, išskyrus tą zoną, kuri pa
gal SSSR - Vokietijos slaptą protokolą, 
turėjo atitekti Vokietijai.

Pirmiausia Raudonosios armijos dalys 
įslinko į Estiją, paskui į Lietuvą ir Latvi
ją. Suomija nesutiko su SSSR reikalavi
mais ir buvo sovietinės kariuomenės už
pulta, Suomija karžygiškai gynėsi, okupa
cijos išvengė, bet neteko žymios savo te
ritorijos dalies ir priėmė 400 tūkstančių 
savo piliečių iš SSSR pagrobtos teritori
jos.

5. Lietuva sutemose
1940 m. birželio 15 d. Lietuva, Estija ir 

Latvija buvo sovietų kariuomenės visai 
okupuotos.

Stalinui niežėjo nagai į Vokietijos prisi
jungiamą Lietuvos dalį. Vyko derybos dėl 
'perleidimo tos srities SSSR.

1941 m. sausio 10 d. susitarta tą sritį 
iperleisti — parduoti SSSR, sumokant Vo
kietijai 7,5 milijonų aukso dolerių. Kar
tu, tuo pat metu buvo sudaryta sutartis, 
kuria SSSR sutiko išleisti, o Vokietija pri 
imti Lietuvoje gyvenančius vokiečių kil
mės piliečius, norinčius išvykti iš Lietu
vos. Prasidėjo repatriacija.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Vokieti
jos - SSSR karas. Lietuva buvo Vokietijos 
užimta. Karas pasibaigė 1945 m. labai diu 
dėlių Vokietijos pralaimėjimu ir išparce- 
liavimu, ir Nuenbergo procesu. Pabaltijo 
kraštų padėtis nepasikeitė, jie liko SSSR 
okupacijoje.

Lietuvą, Latviją, Estiją toliau gaubia 
sutemos, Suomija išsiveržė iš tų replių, bet 
irgi sunkiai kvėpuoja Rytų kaimyno „glo
boje“.

Dabartiniuose Lietuvos ir kitų pabal- 
tiečių istorikų Ir rašytojų veikaluose tra
giški tiems kraštams Vokietijos ir SSSR 
sandėriai visai neminimi, būk jų nebūta. 
Vakarų pasaulis irgi retai prisimena tuos 
gėdingus įvykius.

Pabaltijo tautos kelia balsą ir reikalau
ja pasaulinių institucijų Ir organizacijų 
(SNO - JTO) tų įvykių pasmerkimo. Lie
tuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms ne
priklausomybės statuso pripažinimo.

J. Glemža

AR POPIEŽIUS IŠGELBĖJO LENKIJĄ 
NUO INVAZIJOS?

Kai Romos teismas nuteisė Mehmet Ali 
Agca kalėjimu iki gyvos galvos už pasi
kėsinimą prieš papiežių, buvo manyta, 
kad jis vienas tai padarė. Jis priklausęs 
fašistinei turkų „Grey Wolf“ organizaci
jai, bet pats Agca nepasakė, kodėl jis kė
sinosi popiežių nušauti, sakėsi, kad jis vie 
nas tai padarė. Tylimai buvo toliau tę
siami.

Dabar jau Vakarų slaptos žvalgybos eks 
pertai neabejoja, kad Sovietų KGB ar jų 
klij ientai kituose kraštuose buvo atsakin
gi už to turko veiksmus, kaip rašo britų 
katalikų savaitraštis „Universe“.

Tokį samprotavimą patvirtino neseniai 
Londono televizijoj rodoma dokumentinė 
filmą, niekad dar nematyta, kur buvo įro
doma, kad atentatas nebuvo vieno žmo
gaus darbas. Fotografija rodo, kad pasi
kėsinimo metu Agca, laukdamas popiežių 
pravažiuojant, stovėjo kartu su kitu as
meniu, kuris po šūvio pabėgo.

Taipgi, buvo dokumentiniai įrodyta, kad 
Agca buvo treniruotas Palestinos teroristų 
mokyklose prie Beiruto, paskui kurį laiką 
gyveno Sofijoje (Bulgarijoje) ir Tunisijo- 
je, kur matėsi su .bulgarų slaptos policijos 
agentu. Manoma, kad per tą susitikimą 
atentatas prieš popiežių buvo suplanuotas.

Tas turkas daug važinėjo, gerai gyveno, 
pinigų apsčiai turėjo, pats nieko neuždirb
damas. Per teismą nieko neišdavė — ma
tomai tikisi būti išvaduotas.

Aukščiau minėta televizijos programa 
priėjo išvados, kad tik Sovietai galėtjo tu
rėti motyvų nužudyti popiežių.

Jonas Paulius II yra nepaprastai popu
liarus Lenkijoje, remia laisvas profesines 
S-gas ir, būk tai, pažadėjęs Lech Walesai, 
jų vadui, skristi i Lenkiją, tik gavęs pir
mą ženklą, kad Lenkijos invazija prasidė
jo.

Galima įsivaizduoti, kas tokiu atveju 
įvyktų!!!

Vatikanas, tačiau, ir Italijos vyriausy
bė pareiškė, kad dėl pasikėsinimo nušau
ti popiežių jie nieko nekaltina.

Neseniai anglų televizijoje vėl buvo ro
doma 1942 metais pagaminta filmą „Ca
sablanca“, vaizduojanti prancūzų gyveni
mą po nacių okupacija karo metu. Polici
jos viršininkas, prancūzas, atrodė patai
kavo naciams ir pildė jų 'įsakymus, bet... 
jis tai darė, mėgindamas, kur tik gali pa
dėti Prancūzijai ir prancūzams.

Ta filmą mane kažkaip nuvedė į dabar
tinę Lietuvą, ir pradėjau save klausinėti, 
kiek dabar Lietuvoje yra tokių, kaip tas 
prancūzas — Policijos viršininkas. Aš ne
abejoju, kad tokių yra, ir kaip tik tuo pa
čiu laiku gavau labai pavėluotą „Tėviškės 
Žiburių“ nr. 26, kuriame Z. Čėsna iš Izra
elio apie tą reikalą rašo straipsnyje, pava 
dintame „Vilniaus administracija — išda
vikiška ar patriotnė?“

Įvade jis primena, kad „išeivijos spau
da nešykšti sunkių kaltinimų ir aštrių 
priekaištų Vilniaus administracijai aPskri 
tai ir ypač užimantiems joje augštus pos
tus. Tai ir suprantama“.

Toliau jis rašo, kad administracijoje 
’dirbantieji (vieni uoliai, kiti abejingai, 
treti prieš savo norą) „traktuotini kaip 
kvislingai ir priekaištai jų adresu visumo
je pagrįsti“.

Bet tuojau po šito pareiškimo jis pride
da žodį Tačiau... Po šito žodžio prasideda 
pati įdomiausia to straipsnio dalis, kur jis 
duoda savo analizę apie Justą Paleckį ir 
Antaną Sniečkų. Z. Čėsna gali tai pada
ryti, nes jis buvo tuo laiku „Tiesos“ ko
respondentas.

Jis rašo:
„Kaip atrodytų šiandien Lietuva, vel

kanti jau daugiau kaip 40 metų okupaci
jos jungą, jei daugumą Vilniaus ir perife
rijos administraciniame aparate sudarytų 
rusai, atsiųsti iš Maskvos? Tai ne šiaip 
sau retorinis klausimas. Mes turime prieš 
akis liūdną, bet įtikinantį pavyzdį — Lat
viją. Rygos administracijoje vyrauja ru
sai, nes vadovaujančius postus joje tuoj 
po karo užėmė surusėję latviai, buvę „rau 
donieji šauliai“.

Toliau jis rašo, kad Latvija yra daug 
daugiau surusinta negu Lietuva ir Estija 
ir krašto ekonomija labiau pajungta So
vietuos liaudies ūkiui

Įdomiai Z. Čėsna aprašo A. Sniečkaus 
pastangas sulietuvinti Vilnių. Kada daug 
lenkų iš Vilniaus krašto savo noru kėlėsi 
į 'Lenkiją, kad apgyvendinti sritis, iš ku
rių prievarta buvo išvaryti, vokiečiai, Vil
nius gerokai ištuštėjo. Jeigu tą tuštumą 
neužpildys lietuviai, tą padarys rusai. 
Straipsnio autorius toliau rašo:

„A. Sniečkus ir jo artimi bendradarbiai 
įžvelgė ir didžiulį pavojų, grėsusį Vilniui. 
Jei lietuviai inteligentai iš Kauno bei pro
vincijos miestų nesutiktų tuoj pat keltis 
į sostinę, susidariusią tuštumą užpildytų 
rusai, kuriuos vėliau netaip jau lengva 
būtų išprašyti. M. Suslovas, kai tik tuo 
metu atsiųstas iš Maskvos, visaip skatino 
rusų kolonizaciją. Jo liūdnai pagarsėjęs 
posakis „Litva bez litovcev“ (Lietuva be 
lietuvių) nuskambėjo kaip rimtas įspėji
mas. Lietuviai komunistai, kaip įmanyda
mi, stengėsi prie&lntis Suslovo politiniam 
kursui. O tai buvo gana pavojinga Stalino 
teroro siautėjimo metais.“

Justas Paleckis irgi to pačio siekė. „Tel 
šių apskrties inteligentų susirinkime jis 
pasakė aistringą kalbą Vilniaus sulietuvi
nimo Mausimu“. J. Paleckis dar pridėjo 
„Jei ne mes savo sostinėje gyvensime, ji 
niekad nebus mūsų. Nepraleiskime istori
nės progos. Tai pasakė Paleckis dar Sta
lino laikais, Suslovui. viešint Lietuvoje. 
Z. čėsna taipgi primena Lietuvos komu
nistų pastangas išlakyti kiek galima dau
giau nepriklausomą promonę, t.y. „steig-
ti įmones, gaminančias išbaigtą produkci
ją, o ne atskirus mazgus rusiškiems gami
niams.“ Kitaip sakant, gaminti prekes,

Skaitytojų laiškai
AR MŪSŲ TAUTINIAI RŪBAI YRA 

SKARMALAI?
„Europos Lietuvio“ korespondentas ap

rašydamas Europos Lietuvių Bendruome
nės Suvažiavimą (E.L. Nr.33), mini tauti
nius rūbus, įteiktus būsimai Valljos Prin
cesei. Jis rašo apie porą moteriškų balsą 
(kas iŠ tų skarmalų?).

Pirmiausia kyla klausimas, ar tai mo
teris sakė, „kas iš tų skarmalų?“

Lietuvių tautiniai rūbai nėra skarma
lai, tuo labiau A. Tamošaitienės, kaip tos 
rūšies specialistės, buvo pagaminti kuo 
puikiausiai. Tas „E. Lietuvio“ korespon
dentas neturi teisės rašyti ne tiesą. Tame 
suvažiavime nebuvo pasakyta žodžio,, 
„skarmalai“; Buvo tik pareikštas nepasi
tenkinimas, kad dovana buvo netobula ir 
kad reikėjo parinkti, ką nors kita.

O pats korespondentas, bijodamas pasi
rašyti, lieka tokiu, kokiu bando pavaizduo
ti kitus.

Stasys Kasparas
Redakcijos pastaba: Jeigu mūsų kores- 

pondetas netiksliai atpasakojo vieno as
mens repliką Europos Liet. Studijų Savai
tėje, tai tikimės, kad paneigimą atsiųs pa
ti tuo reikalu pasisakiusi. Tik stebėtina, 
kaip Stasys Kasparas iš 350 kilometrų at
stumo nugirdo tą repliką tiksliau negu 
mūsų korespondentas, kuris ten buvo. 

kurias galima būtų parduoti ir be Rusijos 
malonės.

Geologai vienu laiku trynė rankas, kad 
būk tai atradę naftos šaltinius Kuršių ma 
rių gelmėse ir .pradėjo spėlioti kas gaus 
Lenino premiją ir 1.1. Ta žinia pasiekė A. 
Sniečkų ir tuoj neliko lėšų tolimesniems 
tyrinėjimams. Straipsnio autorius taip iš- 
vedžioja A. Sniečkaus galvojimą:

„Jeigu nafta būtų atrasta, tai Lietuvai 
iš to didelės naudos vistiek nebūtų. Kur
šių marios, Palangos ir Šventosios kran
tai būtų užteršti visiems laikams. Jei Lie
tuvos gelmėse yra šiek tiek naftos, tai, 
girdi, palikime ja geresniems laikams.“

Pramonės įmonės buvo steigiamos ma
žuose miesteliuose, toliau nuo geležinke
lių ir plentų, kur niekas nekalba rusiškai, 
nėra mokyklų rusų vaikams, ir žinoma, 
kur rusai nenori apsigyventi.

Su mokyklų statyba irgi darėsi įdomūs 
da’ykai. Lietuvos ministrų taryba neturi 
teisės nuspręsti, kur kokią mokyklą sta
tyti, bet tas neliečia mokyklos priestatų. 
„Taip ir prasidėjo visoje Lietuvoje masi
nė modernių mokyklų statyba vadinamų 
jų priestatų forma“, rašo Z. Čėsna.

Kada kai kurie pavaldiniai nuogąstavo 
žemės ūkio mokyklų plėtimo reikalą, kad 
gali įkliūti, M. šumauskas atsakė: gausi 
papeikimą, o nuo papeikimų dar niekas 
nemirė.

Kiek Lietuvos komunistai ministrai (r 
kiti pareigūnai gali pasidarbuoti Lietuvos 
labui pareina nuo jų turimo autoriteto, 
nes kiekvienas iš jų turi rusą, kaip padė- 
jėgą ar „antrąjį sekretorių“. Kas liečia A. 
Sniečkų, Z. čėsna taip rašo:

„Didžiulis A. Sniečkaus autoritetas Lie
tuvoje ir net Maskvoje, jo ilgametė patir
tis ir asmeniniai, sugebėjimai įtikti Stali
nui, Chruščevul, Brežnevui (jis vieninte
lis iš visų respublikų ir rusiškųjų sričių 
vadovų nebuvo pakeistas per visą pokario 
laikotarplį ir net sugebėjo neutralizuoti 
Suslovo intrigas) apsprendė Vilniaus ad
ministracijos vietinio patriotizmo politi
kos sėkmę.

Tiesos dėlei reikėtų pasakyti, kad ir 
Sniečkui toli gražu nevisada pavykdavo 
apeiti Maskvos nurodymus. Jis nuolatos 
susidurdavo su savo „antrojo sekreto
riaus“ — Maskvos statytinio pasipriešini
mu. Jam nepavyko pristabdyti pernelyg 
spartų pramonės plėtimą, pri.vedusį prie 
rusų skaičiaus didėjimo paskutiniais jo 
valdymo metais.

Sniečkaus laikais buvo stengiamasi už
megzti tiesioginius rušius su užsienio vals 
tybėmis, visų pirma su komunistinėmis. 
Maskva kategoriškai užkirto kelią tokiam 
„sauvaliavimui“. Nepaisant visų pastangų, 
Lietuvos Mokslo Akademijos ryšiai su už
sienio mokslo tyrimo įstaigomis iki šiol 
vyksta tik per Maskvą. Lietuvos meno vei 
kėjų gastrolės užsienyje organizuojamos 
tik atitinkamų Maskvos įstaigų ir todėl 
kartais užsienio spaudoje lietuviai artis
tai, muzikantai, dainininkai, ir net daili
ninkai bei sportininkai vadinami rusais.

Sunku pasakyti, ar Petrui Griškevičiui 
pavyks tęsti savo pirmtako liniją. Vargu 
ar jis turės pakankamai politinės jėgos ir 
autoriteto neutralizuoti antrąjį „savo“ sek 
retorių. žinios, pasiekiančios mus iš Lie
tuvos, kelia rimtą susirūpinimą. Žymiai 
pablogėjo gyventojų aprūpinimas maistu 
ir buitinėmis prekėmis. Lietuviškų Ir ru
siškų mokyklų suvienijimas žymiai pas
partins Lietuvos rusinimą, susilpnins se
kančios lietuvių inteligentijos kartos tau 
tinį susipratimą. O juk busimieji inteli
gentai po kokių 10-15 metų pakeis dabartį 
nius administracijos aparato darbuotojus. 
Čia ir glūdi didžiausias pavojus“.

M.B.

Didysis milžinas Intnristas
Sovietinis valstybinis kelionių biuras 

viską daro keliaujančiam iš užsienio... ir 
KGB (Valstybės saugumo komitetui), — 
rašo Kristina Suterland.

Didžiulė Aerofloto mašina kaukiančiom 
turbinom nusileido nutūpimo take. Mes 
buvome Maskvoje. Aš buvau užsisakiusi 
dviejų savaičių kelionę po Sovietų Sąjun
gą, o ir kiti keleiviai buvo visai norma
lūs turistai. Bet mūsų bagažas buvo vis- 
vien kruopščiai pertikrinamas ir visi mes 
privalėjome užpildyti anketas. Pagaliau 
mes susipažinome su mūsų oficialiais pa
lydovais — saujele uolumu pasižyminčiais 
vadovais ir vadovėmis iš Inturisto.

Aš amerikietė. Gal todėl man buvo pri
skirta palydovė, kuri atrodė, kaip jauna 
Ava Gardner.

— Mano vardas Galia, — pasakė ji gry 
niausią anglų kalba. — Aš Jus lydėsiu per 
Sibirą, į Taškentą, Alma-Atą, Bucharą ir 
Samarkandą. Paskutinis mūsų kelionės 
etapas — Leningradas. Dabar sekite mane 
link autobuso.

Galia savo prašmatniam pilkos spalvos 
flaneliniame kostiume ir moderniais ba
tukais veikė šaltai ir pareigingai, šitaip 
aš pirmą kartą susipažinau su Inturistu, 
be abejo didžiausia ir savotiškiausia kelio
nių organizacija pasaulyje. Inturisto me
tinė apyvarta daugiau negu 3 milijardai 
markių, darbuotojų skaičius sudaro 
130 000 turistų vadovų, kurie kartu atlie
ka ir vertėjų vaidmenį. Inturisto žinioje 
visi pirmos klasės viešbučiai Sovietų Są
jungoje, taip pat visi didieji viešbučiai,

kempingai ir restoranai. Inturistas turi 
savo bankus, pinigą keitimo punktus ir 
taip vadinamas „Berioskas“ (parduotu
ves liuksusinėms prekėms, šios parduotu
vės, deja, atviros tik lankytojams mokan
tiems kieta užsienio valiuta. Apie ten siū
lomas amerikietiškas cigaretes, ikrus, Da
nijos rūkytus kumpius sovietų gyvento
jai gali tik svajoti.

1929 m. įsteigtas Inturistas pradžioj ap
tarnaudavau tik oficialias užsienio delega
cijas. Kartu biuras, kaip ir šiuo metu or
ganizavo savų piliečių tos mažumos privi
legijuotojo luomo — keliones į užsienį. 
Nuo šešiasdešimtųjų metų buvo smarkiai 
vystomas turizmas, kad parūpinus vals
tybei markių, frankų ir kitos valiutos. Pa
skutiniam dešimtmetyje jis buvo vienas 
iš retųjų ūkio šakų, kurios duodą pelną. 
1980 Inturistas aptarnavo daugiau negu 5 
milijonus užsienio lankytojų. Tačiau di
džiausi patarnavimą Inturistas atlieka so
vietų valstybės saugumui. Nes kur bebū
tų užsienio turistai, ten Inturistas. Viskas 
eina tik per Inturistą. Jis pasirūpina, kad 
niekas iš turistų nenuklystų nuo užbrėžto 
maršruto ir rūpestingai „maitina“ keliau
jančius sovietine propaganda. Kaipo ne
oficialus KGB bendradarbis, Inturistas 
seka svečius, o kartais net turistų tarpe 
užverbuoja agentų. Jam oficialiai vado
vauja Valentin Filipovičlus Lebedevas, 
bet tikrasis Inturisto šefas yra aukštas 
KGB kariškis, kurio pavardės Inturisto 
darbuotojų sąraše nerasime.

(Iš vokiečių kalbos vertė N.)

LITUANISTIKOS KURSAI VILNIUJE
Šią vasarą, jau devintą iš eilės, Vilniaus 

universitete vyko lituanistikos kursai už
sienio lietuviams, šešių savaičių kursuo
se dalyvavo 21 jaunuolis ir jaunuolės, at
vykę daugumoje iš JAV-LIų ir Kanados.

MIŠIOS VILNIAUS KATEDROJE?
Jurgis Dvarionas šiltai atsiliepė apie J. 

S. Bacho Mišias h-moll, kurios neseniai 
buvo išpildytos Vilniaus valstybinio teat
ro fojė. Pagal kritiką, orkestro dirigentui 
J. Aleksai geriausiai pavyko sielvartingi, 
kupini tragizmo Mišių vaizdiniai. Ir „Be- 
nedictus“ lyrizmas, ir „Crucifixus“ šird
gėla,ir ,Qui tollis1,savotiškas mocartiškos 
„Lacrimosa“ pirmavaizdis, ir apibendri
nanti „Agnus Dei“ idėja — kulminaciniai 
interpretacijos momentai. Tik jų dėka 
džiaugsmingas, šlovinantis choro patosas 
įgavo deramą kontrastą. Įtikino ir pasi
rinktos priemonės. Dirigentas išvengė ro
mantiškojo simfonizmo suformuotų atliki
mo štampų, nesivaiko jis Ir originalių 
sprendimų.

Toliau J. Dvarionas raišo „Lit. ir Meno“ 
savaitraštyje:

„Dabar laikas paliesti patį opiausią 
momentą. Gal ir geras sumanymas rengti 
muzikinius vakarus teatro fojė, tačiau J. 
S. Bacho Mišių h-moll atlikimui ši vieta 
nėra tinkama. Besiklausant ir apačioje, 
ir šonuose, neįmanoma išgirsti skambėji
mo visumos. Sako, labiausiai pasisekė sau 
jelei klausytojų viršutiniuose balkonuose. 
Šitokiai didžiuliai atlikėjų sudėčiai reika
linga teatro scena. Pagaliau neabejoju, 
kad Mišių atlikimui svetingai atvertų du
ris ir Paveikslų galerija, ir Valstybinės 
filharmonijos didžioji salė. Tuomet ir vie
toj sintetinio elektrinių vargonėlių pypse- 
nimo girdėtume tikrų vargonų skambesį“

čia paminėta Paveikslų galerija, aišku, 
yra Vilniaus katedra, kuri dabar naudo
jama kaip konsertų salė. Tad J. Dvario
nas siūlo praturtinti sostinės muzikines 
tradicijas ir „puošti kiekvieną koncertinį 
sezoną“ atliekant J. S. Bacho Mišias 
h-moll Vilniaus katedroje.

VANDENS UŽTERŠTUMO PROBLEMOS,
Apie padidėjusį gamtinės aplinkos ir 

vandenų užterštumą JAV rašoma žurnale 
„National Geographc“. Antai 1977 m. Os- 
vego gyventojai pastebėjo didelį užnuody
tą plotą, didelį Black Lagoon (Juodoji La
gūna). Nuodai buvo pastebėti tik tada, kai 
jų didesni kiekiai pradėjo nutekėti į On
tarijo ežerą. Nuodų nukenksminimui pra
ėjusiais metais aplinkos apsaugos tarnyba 
jau buvo išleidusi du milijonus dolerių. 
Tuo pačiu metu Kalifornijoje Lokhido 
kompanija kuria detoksikavimo sistemą, 
pagal kurią, panaudojus 15,000 vatų mi
krobangų energiją, nuodai netenka nuo
dingumo.

Laibiausiai nuo užterštumo kenčia JAV 
rytinių pramoninių rajonų upės; Kajaho- 
gos upę, tekančią per Clevelandą Ameri
kiečiai vadina gėdos upe. Nuo naftos atlie
kų 1970 m. ši upė buvo net užsidegusi. Po 
šio gaisro susigriebta valyti užterštus eže
rus ir upes. Dabar jau žmonės grįžta prie 
Kaljahogos upės, į ją pradeda atplaukti ir 
žuvys. Kad Čikagos miesto kanalizacijos 
atliekos nepatektų į Mičigano ežerą, Čika
gos upė pasukta į kitą pusę.

Vandenis užteršia ir vadinamoji lietaus 
rūgštis, kuri susidaro atmosferos drėgmei 
jungiantis su kuro atliekomis.
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KALENDORIUS 1981 M.
IX. 26 - 27. Vyčio klubo 25 m. jubiliejus, 
Bradforde.

X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.

X.23. - 25. Lietuvių kultūros d-jos suva
žiavimas Annabengo pilyje, Bad Godes- 
beng, Vokietijoje.

X.30 — XI.1 DBLJS Lituanistinis Savait
galis, Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.

X.30 -XI. Pabaltiečių jaunamo suvažiavi
mas Annabergo pilyje, Bad Godesfoerg, 
Vokietijoje.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Jonas Glemža (Vokietija) — 20 svarų 

P. Vičas — 20 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

DBLS CV POSĖDIS
Septintasis šios Valdybos 'posėdis įvyko 

rugsėjo 3 dieną. Dalyvavo visi CV nariai 
ir Tarybos atstovas.

CV gavo laišką iš Tautinės Paramos 
Fondo Valdybos, kuriame nusiskundžia
ma, kad ne visi DBLS skyriai palaiko ry
šius su Fondu. CV nutarė raginti visas 
Skyrių Valdybas paskirti vietinius Fondo 
atstovus, šio mėnesio gale Londone bus 
Fondo Valdybos posėdis, kuriame taip pat 
dalyvaus DBLS CV pirm. Z. Juras.

Gautas pranešimas iš DBLS Jaunimo 
S-gos, apie Lituanistinį Savaitgalį Liet. 
Sodyboje, š.m. spalio 30 - lapkričio 1 d.d. 
Savaitgalio tikslas — duoti jaunimui pro
gą tobulinti lietuvių kalbos naudojimą. 
CV šiam sumanymui pritaria ir pagal ga
limybes teiks pagalbą.

Pagal ankstyvesnį susitarimą su PLIB 
Centro Valdyba ir Keston kolegija, DBLS 
CV apmokėjo G. Damušytės, Lietuvių in
formacijos Centro bendradarbės, pragyve
nimo išlaidas, jai dirbant per visą vasarą 
Keston Kolegijos lietuvių skyriuje.

Sekantis .posėdis numatomas š.m. rug
sėjo 24 d.

CV Sekr.

LITUANISTINIS SAVAITGALIS
DBL Jaunimo Sąjunga kviečia visą bent 

kiek lietuviškai kalbantį D. Britanijos liet, 
jaunimą į Lituanistinį Savaitgalį, Lietu
vių Sodyboje, š.m. spalio 30 — lapkričio 
1 d.d. Savaitgalio tikslas — pasitobulinti 
lietuvių kalboje. Programą praves Romas 
Kinka, patyręs liet, kalbos mokytojas. 
Taip pat kviečiami, kiti esantieji ar no
rintieji būti lietuvių kalbos mokytojais. 
Savaitgalyje bus vengiama anglų kalba.

Pilnas išlaikymas, nuo penktadienio 
vakarienės iki sekmadienio pietų, kainos 
tiktai apie 16 sv. Daugiau informacijų ga
lima gauti iš DBLJS arba LYNES.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už piniginę paramą 

Marijai, ir Juozui Kapočiams Amerikoje. 
Taipgi nuoširdžiai dėkoju už piniginę pa
ramą mano poezijos bičiuliams Amerikoje 
per Sofiją Jelionienę atsiuntusiems man 
piniginę paramą:

Aldonai Grajauskaitei Aistienei, Juli
jai Malinauskaitei - Rūtelionienei, Algi
mantui ir Teresei Landsbergiams, Reginai 
Norvalnytei - Viiiamienei, Virginijai Gra- 
jauskaitei - Gureckienei, Vladui ir Daliai 
Būtėnams, ECivyrai šikšniūtei - Vadopalie- 
nei, Algiui ir Daliai Lukams, Genei Vasai- 
tienei, Kaziui ir Marai Almenams, Juozui 
ir Izabelei Laučkoms, Natalijai Params- 
kienei, Eugenijai Pakulienei, Antanui ir 
Joanai Vaičiulaičiams, Domui ir Gražinai 
Krivickams, Aleksandrui ir Laimutei Fla
teriams ir Elenai Dambriūnienei.

Su tikru nuoširdumu pasilieku
Jūsų Vladas šlaitas 

16.9.1981 Londonas

Londonas
LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI

Dr. Kazys Narščius su ponia, nuolat gy
venąs JAV-bėse, aplankęs Italiją, Austri
ją ir Vokietiją, buvo trumpam sustojęs 
Londone ir viešėjo Lietuvių Namuose.

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.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Rugsėjo mėn. 4 d. Boltono lietuviai dar 
kartą susirinko aptarti savo einamųjų 
reikalų. Du svarbūs dalykai buvo svars
tomi: dalyvavimas lietuvių sąskrydyje 
Mančesteryje ir tradiciniai rudens šokiai, 
kurie įvyks spalio 10 d. ukrainiečių salėje.

Didesnė Boltono skyriaus dalis nutarė 
dalyvauti DBLS sąskrydyje. Apie šokius 
kalbėdamas skyriaus pirmininkas ragino 
narius platinti bilietus iš anksto ir linkė
damas sėkmmės juos išdalino platinimui 
savanoriams.

Visi Anglijos lietuviai ir jų draugai yra 
maloniai kviečiami šiuose šokiuose daly
vauti.. Nebus koncerto, nebus paskaitų, ta
čiau biltoniškiai prižada gražią salę, ge
rą muziką, barą su didžiausiu gėrimų pa
sirinkimu ir skanų bei pigų maistą.

Atsilankykite į tradicinius Boltono lie
tuvių šokius — neapsiriksite!

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

Gloucesleris
PADĖKA

Visiems draugams, DBLS Centro Val
dybai ir Dainavietėms, pilsiminusiems 
mus skaudžioje liūdesio valandoje, mūsų 
brangiai mamytei mirus, reiškiame nuo
širdžią padėką

Aldona Kučinskienė ir 
Karolis Lederis

Maidenhead
HIGH WYCOMBE - LOUDWATER 

MIRĖ A. LEMENTAUSKAS
Rugpjūčio mėnesio 18 dieną, staiga savo 

namuose mirė Adomas Lementauskas.
Adomas buvo gimęs 1911 m. vasario 6 

d. netoli Mažeikių. 1944 m. jis, kaip ir kiti 
tūkstančiai 'lietuvių, apleido savo kraštą 
pasitraukdamas į Vakarus nuo artėjančio 
bolševizmo. Paliko tėviškėje žmoną ir 4 
mažus vaikus. Į Angliją atvyko 1947 me
tais, gyveno įvairiose rytų europiečių sto
vyklose.

Velionis dalyvavo organizuotame lietu
vių gyvenime Britanijoje, rėmė ir palaikė 
lietuvišką spaudą. Laidotuvių apeigas at
liko kun. J. Sakevičius High Wycombe 
katalikų bažnyčioje, į kapines palydėjo 
Adomo draugai ir pažlįstami iš High Wy
combe, Slough ir Maidenhead DBLS sky
riaus nariai.

Britanijos Lietuvių Sąjungos ir visų pa
lydinčių vardu, paskutinį 'kartą Loudwa- 
ter kapinėse su Adomu atsisveikino Z. Ju
ras.

Manchesleris
FILATEL1TŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Rugsėjo mėn. 12 d. Mančesterio lietuvių 

klube įvyko ketvirtasis šiais metais Drau
gijos susirinkimas.

Buvo parodyti ir pasikeista Lenkijos ir 
Rusijos p. ženklais, bet svarbiausias susi
rinkimo nutarimas buvo dalyvauti Meno 
Parodoje kuri bus rengiama lapkričio mėn. 
21 d. Mančesterio lietuvių klube.

Keli draugijos nariai jau yra prisižadė
ję parodyti dalis savo p. ženklų rinkinių: 
R. Popikienė — dalį Sidabrinio karūnavi
mo Jubiliejaus serijos, A. Jakimavičius— 
Jungtines Amerikos Valstybes, S. Lauru- 
vėnas — Florą ir Fauną p. ženkluose, K. 
Minutas — Austrija arba Švedija, H. Vai- 
nys — Lietuvą o V. Matūza parodys dalį 
savo lietuviškų pinigų (monetų) kolekci
jas.

Tai bus pirma Draugijos paroda ir ti
kiuosi kad ji išeis sėkmingai.

KAS VYKSTA LATVIJOJE IR ESTIJOJE?

(Atkelta iš 1 psl.)
dūktų Vietoj kad eitų į darbą, daug kas 
pirmoj eilėj skuba į miestą apsipirkti. 
Tris valandas išstovėti maisto eilutėje yra 
paprastas dalykas. Galima gauti ir vaka
rietiškų prekių, bet jų kainos labai aukš
tos. Pilnas komplektas „Beatles“ plokšte
lių parduodamas už 6.000 dolerių.

Norėdama panaikinti maisto trūkumus, 
valdžia skatina produkcijos kėlimą priva
čiuose sklypeliuose, kuriuose pagaminama 
net 30% viso maisto. Iki šiol buvo leidžia
ma turėti tik iki pusės, akro privačios že
mės. Už miesto ribų sklypelius turi ir 
miestelėnai. Juos apdirbti valdžia ragina 
naudotis „naująja technologija“ — arklio 
jėga. Bėda tik, kad tie laisvalaikio ūkinin- 
kautojai nesodina bulvių kaip valdžia 
norėtų, bet augina gėles. Gėlė — labai 
svarbus dalykas latvių gyvenime. Vyrai ir 
moterys grįždami iš darbo, mėgsta namo 
parsinešti gėlių puokštes. Tulpės ir rožės 
parduodamos po 3 dolerius, todėl ir jų au
ginimas atneša daugiau naudos.

Latviai įsitikinę, kad jie, palyginus su 
Lietuva ir Estija, iš savo žemės ūkio ga
mybos turi mažiausiai naudos, nes beveik 
viskas išvežama ‘į kitas respublikas. Lie
tuvoje kitaip ■— maisto produkcija sunau
dojama vietoje. Savaitgaliais latviai va
žiuoja į Šiaulius pirkti dešrų.

Nacionalizmas Latvijoje pradėjo atgim
ti iš dalies gal ir dėl to, kad latviai atsi
dūrė pavojuje likti mažuma savam krašte. 
Pramonės išsiplėtimas pritraukė daug 
imigrantų iš visos Sov. Sąjungos. Dabar 
jau 45% visų gyventojų nėra latviai. Ry
goje pilna armėnų gruzinų, uzbekų ir ru
sų. Vyraujanti kalba — rusų.

Protestai prieš rusifikaciją buvo pavie
niai ir blogai organizuoti, daugiausia jau
nimo. Istorijos knygose aprašomasis 1918- 
1940 metų nepriklausomybės, menkinamą
ja prasme vadinamas .^buržuazinės Lat
vijos“, laikotarpis, jaunimo vaizduotėje 
reiškia turtingą ir romantišką praeitį. 
Gatvėse daugybė jaunuolių vaikščioja už- 
sidėją „T“ marškinukus su angliškais įra
šais „Latvian power“. Jaunimas mėgsta 
giedoti senąjį Tautos himną. Pasipriešini
mas daugiausia reiškiasi sovietinių pa
minklų išniekinimu ir šiurkščiu elgesiu 
su rusais. Taip pat reiškiami protestai dėl 
karo Afganistane, o Rygoj pilna gandų 
apie ten vykstančius žiaurumus.

Komunistų partijos pareigūnai susirū
pinę didėjančiu priešrusišku nusistatymu, 
tačiau nežino, išskyrus „Sovietų tautų 
brolybės“ idėjos propagavimą, kokių prie 
monių imtis. Nežiūrint to, viename latvių

Prancūzija
SUSIRINKS PARYŽIAUS LIETUVIAI

■— Liepos 30 d. Paryžiuje buvo susirinkę 
pasitarimui ukrainiečių, gruzinų ir lietu
vių bendruomenių valdybų pirmininkai. 
Pasirašytas 'laiškas naujam Prancūzijos 
Respublikos Prezidentui, atkreipiant jo 
dėmesį į Madride vykstančią konferenciją 
Ir prašant, kad Helsinkyje padaryti įsipa
reigojimai dė'l žmogaus teisių nebūtų už
miršti.

— Rugpjūčio 10-12 d.d. Paryžiuje lankė
si Latvijos pasiuntinybės Londone sekre
torius E. Žilinskis.

— Ruigpiūčio 11 d. gautas Iš dr. Broniaus 
J. Kas'.o sveikinimas suvažiavusiems Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų Savaitės daly
viams. Dr. B. J. Kasias gyvena Wyoming, 
P. J A V.

— Spalio 4 d. 12 vai. kviečiamas pirmas 
po atostogų lietuvių susirinkimas, kuris 
įvyks Paryžiuje, 2 bis quai Celestins, 
Metro BASTILLE.

Maloniai kviečiami ir svečiai. Skam
binti telefonu 278-6585, arba 620-4179. 
Laiškus siųsti Communautė Lithuanienne 
en France, 7, rue des Lions Saint-Pauiį 
75004 PARIS, France.

— Prancūzios Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas kviečia kiekvieną 'Prancūzi
jos lietuvį užsiprenumeruoti „Europos Lie 
tuvį“ ir jame bendradarbiauti. 

Lietuvių tautinių šokių ansamblio dalyvi ai Glouccsterio karnavale, ši nuotrauka 
buvo atspausdinta anglų laikraštyje Gloucester Journal (1.8.1981).

komunistų partijos centrinio komiteto su
sirinkime, vienas narys kritikavo kitą pa
reigūną už prakalbų sakymą rusų, o ne 
latvių kalba. Užuomina ateities įvykių vys 
timuisl?“

Rugsėjo 1 d. anglų dienraštis „The Ti
mes“ apžvelgė energijos projekto Estijoje 
sukeltą susirūpinimą.

Nutarimas statyti Estijoje didžiausią 
pasaulyje naftos skalūnų varomą jėgainę, 
gyventojų sutiktas su dideliu nepasitenki
nimu ir protestais. Tai bus jau trečioji 
tos rūšies jėgainė šiaurės — rytų Estijoje. 
Naujoji, 2.5 mil. kilovatų pajėgumo, šilu
minė stotis tieks energiją, kartu su dabar 
statoma branduolinė jėgainė Leningrade, 
visam šiaurės - vakarų Sov. Sąjungos eko
nominiam rajonui, kuris turi maža natū
ralių kuro šaltinių.

Estai nenori trečiosios milžiniškos jė
gainės, kuri duotų energiją Federalinei 
rusų respublikai ir Latvijai.

Estų žurnale „Blėsti kommunist“ liepos 
numeryje rašoma, kad 1979 m. 61.2% Es
tijos pagamintis elektros sunaudoja Le
ningrado rajonas, o Latvija gavo net du 
penktadalius kraštui reikalingos energijos.

Vykdant naująjį projektą, iškyla pavo
jai ne tik Estijos energijos šaltinių išeik
vojimui, bet taip pat ir aplinkos užterši
mui. Naftos skalūnų deginimas duoda 
daug pelenų ir kitokių žalingų atmatų. 
Prieš tai nusistatę estų mokslininkai ir ki
ti pareigūnai, besirūpinantieji krašto ap
linkos apsauga.

„Pramonės progresas dabar gresia kraš 
to aplinkai. Tolimesnis jėgainių statymas 
nėra priimtinas“, pareiškė vienas estų 
mokslininkas.

Protestai prasidėjo nuo 1977 metų, kai 
tik išėjo viešumon trečiosios stoties pla
navimas. Aštuoniolika mokslininkų pasi
rašė laišką ir išsiuntė Stocholmo kole
goms, prašydami švedų paramos kovai 
prieš galutinį Baltijos jūros užteršimą.

Atkreipdamas dėmesį į tuos priekaištus, 
valstybinės planavimo tarybos pirminin
kas A. Aarna Talino „Kodumaa“ žurnale 
pareiškė, kad aplinkos apsauga, naudojant 
krašto naftos skalūnų išteklius, nebus pa
miršta, tačiau tai priklauso nuo daugelio 
kitų valdžios departamentų. Jis pabrėžė, 
kad šlakas ir pelenai, kurie gaunami iš 
šiluminių jėgainių, gali būti naudingi pa
naudoti cemento pramonėj ir žemės ūkyje.

Iki šiol dar nežinoma, kokių priemonių 
imsis tie valstybės departamentai gamtai 
apsaugoti.

Vienoj knygoj, parašytoj Sov. Sąjungos 
vidaus reikalų ministerijos aukštesnio pa
reigūno, aiškiai nurodyta, kaip teršia ap
linką didžiulės Kazakstano jėgainės, o 
Ekiibastuzo baseine, kur kurui naudoja
mas lignitas, dar daugiau pridaryta žalos. 
Pagal Boriso Komarovo knygą „Gamtos 
naikinimas Sov. Sąjungoj“, šiluminės Eki 
bastuzo rajono jėgainės greitu laiku Išmes 
per dieną 140.000 tonų pelenų.

LATVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
Latvių pasaulinis jaunimo kongresas, 

įvykęs rugpjūčio 11-17 d.d. Latvių sody
boje prie Rugby, D. Britanijoje, sutraukė 
iš viso pasaulio apie 300 jaunų latvių. Kon 
gresui pasibaigus, didelė grupė latvių at
vyko į Londoną ir suruošė demonstraciją 
prieSovietų ambasados, protestuodami 
prieš latvių disidentų suėmimus ir nutei
simus Ilgiems metams darbo stovyklos.

Tarp įvairių pranešimų, kuriuos išklau
sė kongreso dalyviai, buvo vienas, kurį 
padarė jaunas latvis, neseniai apsilankęs 
Rygoje. Ten jis buvo pakviestas į draugi
jos „Santykiams su latviais užsienyje pa
laikyti“ būstinę (organizacija, panaši į 
„Tėviškės“ draugiją Vilniuje) ir jam bu
vo pasiūlyta bendradarbiauti. Jam buvo 
duotos instrukcijos, kaip vykdyti, ardomą
jį darbą latvių organizacijoje ir šnipinėti 
KGB naudai. Tas latvis buvo vienas iš 
nedaugelio, kuris patekęs į KGB pinkles, 
turėjo drąsos iškelti, viešumon komunistų 
pasiūlymus.

ŽINIOS IŠ PLAČIAI SKAITOMOS 
SPAUDOS

Prieš dvi savaites mes perspausdinome 
žinutę iš plačiausiai skaitomo Londono 
dienraščio „Daily Mirror", kur buvo kal
bama apie princesę lietuvio namuose.

Vienas mūsų skaitytojas buvo tiek su- 
sujaudintas šia malonio žinia, kad atsily
gindamas atsiuntė lygiai rimtą straipsnį, 
išverstą iš žymiausio Škotijos laikraščio 
„Scottish Catholic Herald“ (1981.IX.14), 
Ten sakoma:

Neseniai buvo išanalizuotos, pasinaudo
jant kompiuteriais, 16-tojo šimtmečio 
Nostradamo pranašystės. Savo tėvo pra
dėtą darbą užbaigė Prancūzų mokslinin
kas Jean Charles de Fontbrune. Tyrimo 
rezultatai, deja, yra bauginantieji: už 18 
metų pasaulis bus visiškai sunaikintas. 
Tas įvyks 1999 metais, kilus branduoli
niam karui.

Katastrofa kils iš nepaprastų suiručių, 
ypač Europoje. Pranašystei įvykti, turės 
pasikeisti pasaulio jėgų lygsvara: Islamas 
užvaldys Romą. Popiežius bus priverstas 
jieškoti prieglcbščio Lyone, kur jis ir nu
mirs. Sovietų Rusijos pajėgos okupuos 
Londoną. Pransūzija bus valdoma Burbo- 
nų diktatoriaus.

Pranaušaujamą pavojų dalinai patvirti
na ir George OrweClio knygoje „1984 me
tai“ numatomos nelaimės.
De Fontbruno knygą „Notradamus istori

kas ir pranašas“ mažai kas skaitė iki to 
laiko, kol šių metų birželio mėnesį Pran
cūzijoje atėjo valdžion socialistai. Knygo
je sakoma, kad Nostradamo išpranaušau- 
ti, „Rožės metai“ — socialistų simbolis — 
supuola su pasikėsinimu prieš popiežių, 
kas jau įvyko.

De Font'brunas, ateinančios katastrofos 
akivaizdoje, lieka visiškai ramus. Jis sa
ko, kad apokalipsis atneša su savim Die
vo apreiškimą, t.y. viltį.

PAŠA ĮJJLIJE
— D. Britanija, kuri prieš 8 metus įsi

jungė į Europos Bendruomenę, pirmą kar
tą užbaigė prekybos balanso metus su di
deliu pelnu-------  700 mil. svarų.

— Japonija yra numačiusi, iki 1983 me 
tų pakelti krašto gyvenimui skirtąjį biu
džetą bent 10%.

—Obuolių kainos greit pakils, nes D. 
Britanijoje ir Prancūzijoje, dėl blogo oro 
metų pradžioj, derlius bus labai mažas.

— Motina, kuri sakosi netyčia įmetusi 
savo kūdikį į Nigaros krioklio vandenis, 
bus teisiama. Apie 100 žmonių matė tą at
sitikimą, tačiau policijai sunku rasti no
rinčiųjų liudyti.

Nottinghame klausai tirti institutas pra 
nešė, kad D. Britanijoje yra 8 mil. žmo
nių, kurių klausa nėra gera, ir daugeliui 
reikia specialių aparatų.

— Beirute vykusi Arabų Lygos valsty
bių ministerių konferencija bandė rasti 
kelių baigti 6 metus tebesitęsiančius ne
ramumus ir kovas Libane.

— Grupė nepriklausomų britų filmų ga
mintojų nusipirko Kinijos leidimą doku- 
menta’iniam filmui. Filmavimas prasidės 
šį mėnesį. Iš viso bus padarytal50 vai. 
filmo, o daubas tęsis apie 2 metus. Iš tos 
visos medžiagos bus atrinkta 10 vai. fil
mo T.V. programai. Kainuos 4 mil. svarų 
ir vadinsis „Kiniečiai“.

— Rugsėjo 8 d. Tasso agentūra paskelbė 
savo pirmuosius komentarus apie lenkų 
Solidarumo profsąjungos kongresą, apkal
tindama So.ldarumo vadus norėjimu per
imti krašto valdžią. Pabaigoje pabrėžė, 
kad 120 kongreso delegatų buvo lenkų di
sidentų Kor grupės rėmėjai, 70 priklauso 
Nepr. Lenkijos konfederacijai, o tikruo
sius darbininkus reprezantavo mažiau 
kaip 25% atstovų.

Lenkų min. pirm, ir krašto apsaugos 
min. gen. Jaruzelski buvo pakviestas ste
bėti Raudonosios armijos manevrus Len
kijos pasienyje, kurie jau pasibaigė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

Nottinghame — spalio 4 d., 11.15 vai., Lie
tuvių židinyje. Nuo spalio 1 d. Rožinio 

■ pamaldos 19 vai.
Ketteringe — spalio 4 d., 14 vai., šv. Edu

arde.
Northamptone — spalio 4 d., 18 vai., Šv. 

Lauryne, Craven St.
Birminghame — spalio 10 d., šeštadienį.

19 Park Rd., Moseley.
Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Gloucesteryje — spalio 17 d., 12 vai., Šv. 

Petre, už neseniai mirusią a.a. Pranciš
ką Ledcrien;.

Stroud — spalio 17 d., 17.30 vai., Beeches 
Green.

Nottinghame — spalio 18 d., 11.15 vai., 
Liet Židinyje.

Derbyje — spalio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
Mančesteryje — rugsėjo 27 d., 12.30 vai.
ECCLES — spalio H d., 12.15 vai.
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