
Prisimintas Sibiras
Birželio trėmimų minėjimas jau praei

tyje. Lietuviškoji visuomenė didesnėse ko
lonijose tuos įvykius prisiminė ir vienaip 
ar kitaip juos paminėjo. Ypačiai sumaniai 
minėjimas buvo suruoštas Wolverhampto- 
ne, sukviečiant į jį aplinkinių kolonijų lie
tuvius. Iš aprašymo matyti, kad ir anglų 
šiek tiek dalyvauta, o kalbėtojas pasisten
gė .apie skaudžius įvykius juos painfor
muoti jiems suprantama kalba. Minėjimas 
pasidarė lyg ir savotiškas suvažiavimas. 
Didesnis žmonių būrys ir gerai paruošta 
programa visada minėjimus padaro įdo
mesnius ir prasmingesnius. Taip reiktų da
ryti ir ateity. Tik vienas programos punk
tas kažin ar buvo gerai apgalvotas — šo
kiai. Susirinkta buvo ne pasidžiaugti, o 
skausmingą įvykį prisiminti, išreikšti bent 
moralinę paramą broliams, kurių dabs dar 
ir šiandien baisiame skurde Sibiro tremty 
tebegyvena. Vargu rastume nors vieną to
kį laimingą lietuvį, kuris galėtų pasakyti, 
kad jo šeimos ar artimųjų tarpe nėra Sibi
ro aukų. Kažin ar jie pasidžiaugtų sužino
ję, kad jų kančia pas mus šokių melodijo
mis atsiliepia. Tokia jau žmogaus prigim
tis, ir ne mes vieni taip darome...

Manchesterio lietuviai trėmimus pami
nėjo kapinėse. Tai labai gražu ir prasmin
ga. Jie laimingi, turėdami kapinėse savo 
kampą, kuriame gali panašiomis progomis 
susirinkti. Laimingi, kad turi paminklą, 
prie kurio gali kankinių prisiminimui vai
nikus sudėti. Iš tikrųjų mirusiųjų lietuvių 
Sibire daugiau negu gyvųjų. Žinoma, būtų 
dar įspūdingiau, kad šitokiomis progomis 
žymiai didesnis šiaurinės Anglijos lietu
vių skaičius susirinktų.

Londoniškiai šiais metais nebesusiorga- 
nizavo. Baltų Taryba, kuri kasmet Sibiro 
tremties minėjimus ruošdavo, nebeatsilie
pė. Paskirų tautybių organizacijos, pa
skendusios dainų švenčių, koncertų, są
skrydžių ruošimuose, birželio įvykių 
nebeprisiminė... Vienas veiklus lietuviškų 
organizacijų atstovas, minėjimų savaitga
lyje atvykęs iš New Yorko, veltui teiravo
si, kur vyksta tremtinių minėjimas, norė
damas daugiau mūsų politinių veikėjų, or
ganizacijų vadovų ir šiaip lietuvių susitik
ti. Deja, tokio minėjimo šiais metas nebu
vo.

O visdėlto nėra atėjęs laikas į Sibiro įvy
kius numoti ranka, juos užmiršti, nes tie 
įvykiai tebesitęsia, jie nėra pasibaigę. Tei
singai tatai pastebėjo „Tėviškės Žiburiai“ 
savo tos savaitės vedamajame.

„Neužtenka privataus atsidūsėjimo, Si
biro įvykius reikia prisiminti viešai ir tai 
tokiu būdu, kad ir kiti išgirstų. Kai kas 
mano, kad jau laikas sibirinius trėmimus 
užmiršti, nes jau praslinko daugiau kaip 30 
metų. Galimas dalykas, jau atėjo laikas 
modifikuoti tradicinius minėjimus, keisti 
jų pobūdį, bet jokiu būdu negalime už
miršti Sibiro tragedijos, tapusios Lietuvos 
gyvenimo ir istorijos dalimi. Panašius sa
vo tautos gyvenimo įvykius žydai kasmet 
prisimena jau keli tūkstančiai metų. Dėlto 
ir mes neturėtume pasiduoti pagundai už
miršti sibirinius trėmimus. Apie juos turi
me kalbėti ne tik savo jaunimui, bet ir ki
tataučiams. Nėra tai lengvas uždavinys, 
bet kiekviena apylinkė gali rasti sau tinka
mą formą. Tai jau parodė kelerių metų pa
tirtis. Veiklesnės apylinkės randa būdą su
telkti ta proga visus baltiečius, kartais ir 
kitas tautybes, bendram paminėjimui. Be 
to, neužmirškime, kad sibiriniai trėmimai 
nėra vien tolimas istorinis faktas. Jo tik
rovė tebėra gyva, nes Sibiro grėsmė nuolat 
gula ant Baltijos kraštų. Rusiškoji okupa
cija grasina paskandinti baltiečių tautas 
ne tiktai Sibire, bet ir aplamai rusiškoje 
jūroje, kuri vis labiau išsilieja Lietuvos, 
Latvijos, Estijos plotuose. Dėl to ir sako
me, kad Sibiro grėsmė yra aplamai rusiš
koji grėsmė. Ji kabo kaip Damoklo kardas 
ant mūsų tautos. Jį. turime aiškiai matyti, 
rodyti kitiems ir šaukti: „Caveant consu- 
les!“ Taigi, sibirinių trėmimų minėjimas 
nėra vien praeities kartojimas, bet ir 
žvilgsnis į dabartį, lydimas sovietinės 
grėsmės.“

J. Vikis

NUOMONĖS SKIRIASI
Ottavoje Nato 25 metų sukakties proga 

įvykusioje užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje Nato generalinis sekretorius 
Joseph Luns (Olandija) pasakė kalbą, ku
rioje kritikavo rusų atoslūgio politiką. Jis 
pareiškė, kad Vid. Rytų karo įvykiai paro
dė, kad Sovietai yra grėsminga pajėga ir 
V. Europa turi būti pasiruošusi gintis. Pa
sak jo, Maskvai detente yra vienos kryp
ties kelias, tarnaująs Sovietų Sąjungos rei
kalams. Jeigu Sov. Sąjunga galvotų apie 
rimtą įtampos sumažinimą, tai ji nedidin
tų savo karinių pajėgų.

Tuo tarpu D. Britanijos užs, reik, minis- 
teris Callaghan buvo žymiai optimistiškes- 
nis. Jis pareiškė, kad nežiūrint kai kurių 
sunkumų, Rytų-Vakarų santykiai yra ge
resni, negu kada nors iki šiol.

i

IZOLIUOJA ŽYDUS
Žydų žiniomis iš Maskvos ten suimami 

žydai, pareiškusieji norą emigruoti i Izra
elį. Tai daroma sąryšyje su prezidento Ni- 
xono atvykimu, norint išvengti nesusipra
timų ir demonstracijų. Pasak neseniai at
vykusio Panovo, taip buvo daroma ir prieš 
kitų svarbių asmenų vizitus.

SENAS ĮSTATYMAS
Britų parlamente pradėta aiškintis, kad 

1371 m. mirties bausmės įstatymas už vals
tybės išdavimą ir pasikėsinimą prieš mo
narchą ir jo institucijas nėra panaikintas. 
Iš kitos pusės yra įstatymas, panaikinąs 
mirties bausmę krašte. Klausimas iškilo 
besiaiškinant ką reikėtų daryti su nusikal
tėliais, kurie, pvz., bando išsprogdinti par
lamentą.

KINIEČIŲ BOMBA
Prieš Nixono-Brežnevo susitikimą ki

niečiai išsprogdino naują atominę bombą 
ore. Diplomatiniai korespondentai mano, 
kad tai padaryta norint parodyti, kad ki
nai nepaiso numatyto atominių ginklų ap
ribojimo susitarimo. Maskvoje turės būti 
aptarta ką daryti su nepaklusniaisiais 
aptarta, ką daryti su nepaklusniaisiais 
(Kinija, Indija, Prancūzija), kurie bando 
atominius ginklus atvirame ore.

PRAGYVENIMO KAINA
Praėjusiais metais vidutiniškai vienas D. 

Britanijos gyventojas maistui išleido 2,41 
sv. Palyginus su kitomis išlaidomis, mais
tui išleidžiama proporcingai mažiau, negu 
transportui, baldams, drabužiams, alkoho
liui ir rūkymui.
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NORĖJO IŠVYTI IffltTŲ STUDENTĄ
Robert Chandler britų studentas Voro

neže buvo suimtas, o vėliau pašalintas iš 
universiteto. Maskvos radio pranešimu, 
jis buvo pagautas draskąs Sov. Sąjungos 
vėliavą, iškeltą gegužės 1 d. iškilmių pro
ga. Šiuo metu Sov. Sąjungoje yra apie 30 
britų studentų, kurie studijuoja Sov. Są
jungoje mainais su sovietų studentais. Ra
dijo pranešėjas įspėjo, kad Chandlerio at
sitikimas bus jiems tinkamas įspėjimas, 
kaip turi elgtis svetimame krašte. Vėlesnė
mis žiniomis Chandleriui leista baigti pra
dėtąjį rusų kalbos kursą.

Tylos politika
(Pavergtųjų tautų savaitės proga)

Daugiau kaip 100 valstybių pasirašė po 
Jungtinių Tautų nutarimu-deklaracija, ku
ri sako: „Niekas negali būti laikomas ver
gijoje ar baudžiavoje. Niekas negali būti 
sauvališkai suimamas, kalinamas, tremia
mas iš savo krašto. Kiekvienas žmogus tu
ri teisę iš bet kurio krašto — įskaitant ir 
savąjį — išvykti ir sugrįžti...“

Kiek daug tautų šiandien dar yra vergi
joje! Sunku apskaičiuoti, kiek milijonų 
žmonių, sauvališkai suimtų, dar laikoma 
sunkaus priverstinio darbo stovyklose, la
geriuose, ir kiek žmonių yra nubaustų sun
kiomis kalėjimo bausmėmis už bandymą 
išvykti iš savo krašto. Tų liūdnų faktų 
akivaizdoje peršasi klausimas, ar Jungti
nių Tautų deklaracija nepadaroma pasity
čiojimu iš neteisingai pavergto, iš kalinio 
ir tremtinio!?

Jungtinių Tautų visuotinis susirinkimas
— Generalinė Asamblėja 1960 m. priėmė 
susitarimą — konvenciją, kurią 1962 m. 
pasirašė-ratifikavo ir Soviet ųSąjunga. Pa
gal šią konvenciją kiekvienam garantuo
jama religijos laisvė: „Valstybės, kurios 
yra šios konvencijos partnerės, turi užtik
rinti vaikų religinį ir moralinį auklėjimą. 
Niekam — nei atskiram vaikui, nei grupei
— nevalia primesti religinį auklėjimą, ne
siderinantį su tėvų įsitikinimais...“ Tačiau 
reikia vadinti nežmoniška tyla ir apsilei
dimu faktą, kad Jungtinės Tautos nekelia 
balso, kai viena tos konvencijos partnerė 
sunkiomis bausmėmis, net kalėjimu, bau
džia kunigus, kurie pagal tėvų prašymą 
vaikus moko religijos. Kur gi dingo Lietu
vos katalikų memorandumas — prašymas 
su daugiau kaip 17.000 parašų, įteiktas J. 
Tautų Generaliniam Sekretoriui Waldhei- 
mui? Kodėl apie tai tylima?

Tokia tylos politika nusikalstama prieš 
žmoniškumą ir teisingumą. Šitos rūšies 
„atolydis“ nieko nepagelbėjo neteisingai 
kalinamiesiems, nepašalino Sovietų kon-

NAFTOS UŽDARBIAI
JAV ir Sovietai dažnai pakaltina vieni 

kitus už didelius pelnus naftos biznyje. 
„Oil and Gas Journal“ paskelbė Sovietų 
Sąjungos pelnus iš naftos. Pvz., 1965 m. 
valstybė turėjo iš naftos 331 mil. rublių 
pelno, o 1971 m. jau 2.55 bilijonus rublių. 
Naftos rafinerijų pelnas per tą patį laiko
tarpį pašokęs iš 568 milijonų rublių iki 1.1 
bilijonų rublių. Dujų uždarbis 1965-71 m. 
laikotarpyje padidėjęs trylika kartų. Par
duodami iš arabų atsivežtą naftą Sovietai 
uždirbą 300%. Pasirodo, kad iš „skystojo 
aukso“ pelnosi kas tik gali.

KELIONIŲ BIURAS BANKRUTUOJA
Kelionių biuras Pacesetters Travel, ku

ris turi užsiregistravęs apie 20.000 vasaro
tojų užsieniuose, įskaitant Sov. Sąjungą, 
atsisakė savo klientams patarnauti. Eks
kursijos į užsienį atšauktos, bet pinigai kol 
kas negrąžinami. Pacesetters skelbiasi 
daugiausia Australijoj ir JAV, o jų orga
nizuojamos kelionės dažnai kaštuoja dau
giau kaip 200 svarų.

Kitas kelionių biuras Court Line, kuriam 
priklauso Clarksons ir Horizon, taip pat 
yra patekęs į finansinius sunkumus.

LAUKIA VYRO
Nežiūrint bado streiko ir nuolatinio pra

šymo, po pusantrų metų anglė Angela Le
vitsky vis dar negali sulaukti savo vyro iš 
Leningrado, su kuriuo kartu išgyveno tik 
12 dienų. Praėjusių metų rudenį ji gavo iš 
Sovietų konsulato laišką, kad jos vyras 
esąs sulaikomas dėl privatiškos skolos. Ji 
patikėjo ir sumokėjo nurodytą sumą,' bet 
vyro vistiek nesulaukė. Dabar ji kreipiasi 
per spaudą į visuomenę, kad reikalautų iš
leisti jos vyrą.

UŽDARYTA SIENA?
Patirta, kad siena tarp Lietuvos ir Len

kijos esanti uždaryta. Nutrauktas ir tele
fono ryšys su išoriniu pasauliu. Tas pats 
esą padaryta Latvijoje ir Estijoje.

Sienos uždarymo priežastis nurodoma 
snukio ir nagų ligoš plitimas.

Kadangi visa tai įvyko prieš prezidento 
Nixono vizitą, tai jam iškeliavus, greičiau
sia, padėtis vėl bus normali.

centracijos lagerių, neatleido vergijos pan
čių Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms. 
Jeigu didesnė valstybė yra prarijusi ma
žesnę ir persekioja žmones..., argi ne šitai 
yra nežmoniška, argi ne šitai kenkia tik
ram atolydžiui ir' taikai?! — Tokia tylos 
politika yra tik savimeilė, egoizmas, ir ne
turi nieko bendro su visuotiniu teisingu
mu ir žmoniškumu.

Kai Sovietų Sąjungoje pradėjo persekio
ti žydus-izraelitus, tai sujudo visame pa
saulyje gyvenantys žydai. Sujudo ir lais
vojo pasaulio viešoji nuomonė, kuri net 
JAV Senatą privertė susirūpinti. O kai 
JAV Senatas, viešosios nuomonės spau
džiamas, atmetė prez. Nixono su Brežnevu 
sutartis dėl ekonominio bendradarbiavimo, 
tai ir Sovietų žydai pajuto atolydį, paleng
vėjimą. Kremlius net nevykdė potvarkio, 
pagal kurį išemigruojantys iš Sovietijos 
žydai turėdavo sumokėti didelę sumą už 
gautą išsimokslinimą. Kai Sovietų režimo 
kritikui, Nobelio premijos laureatui A. 
Solženicinui, grėsė pavojus būti sunaikin
tam priverčiamojo darbo stovyklose ar be
pročių namuose, tai pasaulio viešoji nuo
monė privertė įsikišti Vakarų valstybių 
vadus. To pasėkoje A. Solženiciną — vie
toj pasmerkti lėtai mirčiai — ištrėmė į 
laisvą pasaulį; tai net prieš jo paties va
lią. Taigi žmonių viešoji nuomonė yra di
delė jėga, kuri galėtų ir mūsų tautai pa
greitinti šviesesnių dienų atėjimą.

Todėl, rengiant žmogaus teisių dienas 
bei minėjimus ir kitomis progomis reikia 
kreiptis į visų žmonių sąžinę dėl paverg
toms tautoms žmogaus teisių sugrąžinimo. 
Ne tik politiniai veiksniai ir organizacijos, 
bet ir pavieniai asmenys turi žinoti, kokią 
sunkią vergo naštą neša pavergtas žmogus, 
kaip persekiojami tikintieji ir Kristaus 
Bažnyčia. Tik visiems sujudus dėl žmogaus 
teisių nepaisymo pavergtuose kraštuose, 
pasaulis geriau supras ir ims kelti balsą 
prieš neteisingumą ir nežmoniškumą.

K. šlm. („Lietuva“)

Walter Cronkite, JAV CBS News kores
pondentas, dalyvaujant britų žurnalistui 
David Floyd'ui, turėjo valandą užsitęsusį 
pasikalbėjimą s»u Solženicynu (Šveicarijo
je. Čia paduodamos pagrindinės pasikalbė
jimo mintys.

Apie prezidento Nixono vizitą į Maskvą 
Solženicynas pareikė: „Niekada Sovietų 
Sąjunga ir Varšuvos pakto valstybės dar 
neturėjo tokių didelių pirmenybių; nieka
da Sovietų Sąjunga ir Rytų Europa neturė
jo tokios didelės techniškos persvaros ir 
niekad JAV prezidentas nebuvo toks silp
nas derėtis, kaip jis yra dabar“.

Iki pat atvykimo į Frankfurtą, Solženi
cynas tikėjęs, kad KGB gali jį nužudyti.

Toliau jis pareiškė, kad visas pelnas už 
parduotą „Gulago salyną“ eis į specialų 
„Rusijos Socialinį Fondą“, kurio tikslas 
sušelpti politinių kalinių šeimas.

Papasakojęs, kaip jis išsaugojo „Gulago

„GULAGO SALYNAS“ 
NEPAGEIDAUTINAS

Buvusiuose Tautų Sąjungos rūmuose Že
nevoje neseniai įsikūrė Jungtinių Tautų 
padalinys — Žmogaus Teisių Komisija. 
Viena komercinė firma yra tuose rūmuose 
išsinuomojusi knygynui patalpas, čia ga
lima gauti visų kraštų laikraščius ir kny
gas. Parduodama Sovietų, Izraelio, arabų 
ir kitų kraštų spauda, neskaitant jau Va
karų Europos. Čia buvo pasirodžiusi ir ne
seniai išleistoji Solženicyno knyga „Gula
go salynas“. Tačiau paskutiniuoju metu iš 
knygyno lentynų pranyko. Knygyno savi
ninkai paaiškino, kad gautas iš Jungtinių 
Tautų raštas, draudžiąs „Gulago salyną“ 
pardavinėti. Vietos žurnalistai aiškina, 
kad taip pasielgta Maskvai spaudžiant.

KULTŪRA AR POLITIKA?
Britų spaudoje dar vis eina ginčai dėl 

Bolšoj teatro gastrolių. Vieni sako, kad tai 
yra grynai kultūrinis įvykis ir neprivalo 
būti trukdomas demonstracijomis ar poli
tiniais reikalavimais. Kiti teigia, kad So
vietuose kiekvienas kultūrinis pasireiški
mas turi politinius tikslus, todėl jis ir gali 
būti išnaudojamas politiniams reikalavi
mams. Atsakymą. į tą klausimą pateikė per 
Maskvos radiją pats Bolšoj teatro admi
nistratorius Kirilius Molchanovas:

„Mūsų trupės gastrolės D. Britanijoje 
yra svarbus įvykis ne tik kultūriniu, bet 
ir politiniu atžvilgiu“. Nėra ko daugiau 
pridėti.

Segios DIENOS
— Portugalijos užs. reik, ministeris pa

reiškė, kad jo kraštas ateityje gali įstoti į 
Europos Bendruomenę.

— Spaudos žiniomis Izraelis turi mažiau
sia 6 atomines bombas.

— Sovietų Sąjunga pranešė, kad ji ne
ketina dalyvauti tradicinėje aviacijos pa
rodoje Farnborough.

— V. Panovas pareiškė, kad „tylioji 
diplomatija“ daugiau padeda žydams Sov. 
Sąjungoje negu vieši protestai.

— JAV Kongrese pasiūlytas specialus 
įstatymo projektas, kuriuo norima panai
kinti prezidento Nixono susitarimą par
duoti Egiptui ir Izraeliui atominius reak
torius.

— Po Vietnamo taikos pasirašymo, jau 
užmušta 18,000 pietiečių ir 66,000 šiaurie
čių Vietnamo karių. Taikos pasirašymas 
nereiškia karo pabaigos.

— Panovas papasakojo žurnalistams, 
kad į jo arbatą traukiny buvo įdėta nuodų, 
bet Minsko ligoninėje jo gyvybė buvusi iš
gelbėta.

— Angolos sukilėliai nutarė baigti na
mines kovas ir pradėti politines derybas 
su naująja Portugalijos vyriausybe.

— „Pravda“ rašo, kad prezidento Nixono 
vizitas arabų kraštuose turėjęs tikslą su
mažinti Sov. Sąjungos įtaką Vid. Rytuose.

— Finansų ministeris dr. R. Kirchschlae- 
ger išrinktas Austrijos prezidentu. Jis pri
klauso socialistų partijai.

— Jugoslavijos prezidentas Tito viešėjo 
4 dienas Vakarų Vokietijoj. Jugoslavijai 
teikiamoji Vokietijos ekonominė pagalba 
siekia 1 mil. markių.

— Persai nori pakelti Sovietų Sąjungai 
parduodamų dujų kainą iki 1.20 dol. už 
1000 kub. pėdų. Dabar jie gauna tik 0.30 
dol. Sovietai nepatenkinti.

— Romoje buvo atiduota popieriaus fab
rikui 5 tonos laiškų, kurių paštas neįteikė 
adresatams praėjusiais metais spalio — 
lapkričio mėn.

— Trys vagys Torquay kapinėse buvo 
įsilaužę į I. Singer’io (siuvamų mašinų iš
radėjo) kapą, tikėdamiesi rasti brangeny
bių. Visi trys suimti.

— Praėjusią savaitę palaidotas marša
las Žukovas turėjo daugiausia medalių 

salyną“, Solženicynas apgailestavo, kad 
dėl to turėjo nusižudyti buvusi jo sekreto
rė Varnianskaja. Dabar jis baigiąs rašyti 
trečiąjį tomą apie Rusijos revoliuciją, ku
ris vadinsis „Kovas 1917“. (Pirmasis, jau 
išspausdintas tomas vadinasi „Rugpjūtis 
1914)“.

Solženicynas papasakojo, kaip KGB, per 
jo pirmąją žmoną pasiūlė jam išspausdinti 
Sovietų Sąjungoje „Vėžio palatą“, jeigu 
jis sutiktų neišleisti Vakaruose „Gulago 
salyno“. Jis pabijojęs jam statomų pinklių 
ir nuo pasiūlymo atsisakęs.

Prisimindamas Chruščiovo „stebuklą“ — 
leidimą išspausdinti „Viena diena Ivano 
Denisovičiaus gyvenime“, jis pabrėžė, kad 
be tos knygos nebūtų buvę „Gulago saly
no“. Buvusieji kaliniai, paskaitę apie De- 
nisovičių, pradėjo jam siųsti medžiagą apie 
išgyvenimus vergų stovykloje, kurią jis 
panaudojo „Gulago salynui“.

Vakarų spaudos atstovams Solženicynas 
patarė daugiau dėmesio kreipti ne į emi
grantus ar tremtinius, bet į tuos kovotojus, 
kurie yra likę Sovietų Sąjungoje. Čia jis 
suminėjo mokslininką Sacharovą, rašytoją 
Čukovskają, V. Borisovą, Barbanovą, Gor- 
lovą, Ginzburgą ir kitus.

Pripažindamas didelius- nuopelnus Va 
karų spaudai, jis pataria vis dėlto nebūti 
bailiais ir nebėgti nuo policininko, kuris 
draudžia fotografuoti bažnyčią ar skaityti 
propagandinius skelbimus.

Paliesdamas žydų klausimą, Solženicy
nas pareiškė, kad jis gerbia tuos žydus, ku
rie religiniais ar patriotiniais sumetimais 
nori emigruoti į savo protėviu žemę. Bet 
jis smerkia tuos, kurie Izraelį panaudoja 
kaip priemonę iškeliauti į kitus kraštus.

Sovietų valdžios priespaudą ir persekio
jimus Solženicynas laiko tarptautinės 
reikšmės dalyku. Toks persekiojimas esąs 
pavojingas ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir 
visame pasaulyje.

Prisipažindamas, kad esąs demokratinės 
santvarkos gerbėjas, Solženicynas betgi 
pasisako prieš kai kurias jos neigiamybes. 
Pvz., jis nurodo, kad du ar trys balsai kar
tais nusprendžia valstybės politiką, nors 
antroji gyventojų pusė turinti kitokius įsi
tikinimus. Demokratinės valdžios nepasto
vumas šiais laikais esąs labai pavojingas.

KGB agentai atėmę visus Solženicyno 
šiltus drabužius, kuriuos jis arešto metu 
buvo pasiėmęs, tikėdamas, kad bus tre
miamas į Sibirą. Tačiau jam pavykę išsau
goti Lefortovo kalėjime duotos juodos 
duonos gabaliuką, kurį jis ir parodė spau
dos atstovams.

Sov. Sąjungoje. Be kitų, jis buvo apdova
notas ir britų KCB.

— Europos Bendruomenės prekybos ko
misija nutarė kai kurias atsilikusių kraštų 
prekes įsileisti į Europą be muito. Tuo bū
du norima padėti tų kraštų ūkiui.

— Bulgarijoj įvyko Comecon (komunis
tinių kraštų savitarpio pagalbos organiza
cija) posėdis. Nutarta nuo 1976 m. dar la
biau susilieti į bendrą ekonominį vienetą.

— Sovietų autoriaus teisių agentūra pra
nešė, kad ateity honorarus už pasinaudo
tus svetimus muzikos kūrinius mokės ne 
rubliais, o Vakarų valiuta.

— Dr. Kissingeris pranešė, kad Sov. Są
junga, norėdama palaikyti gerus santykius 
su Vakarais, pasižadėjo išleisti kasmet po 
45,000 žydų.

— Trys Sov. Sąjungos ministerial viešai 
apkaltinti už metalo švaistymą. Tai retas 
atsitikimas, -kad sovietų spauda viešai ap
kaltina aukštesnius pareigūnus.

— Anglai išbandė mažas atomines bom
bas Amerikoje. Bandymai buvo po žeme. 
Kairysis darbiečių partijos sparnas dėl to 
nepatenkintas.
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Vlado Mingėlos
RINKTINĖ

Ką tik iš spaudos išėjo Vlado Mingėlos je, keletas išleido po knygą. Tačiau, reikia
grožinės prozos knyga „Medinis Dievas'1. 
Lietuvių raštijoje tai retas žurnalisto ban
dymas reikštis ir literatūroje.

Pažvelgę į pasaulinę raštiją pastebėsime, 
kad abidvi jos šakos, tiek žurnalistika, tiek 
literatūra, turi apsčiai dvišakių savo na
rių. Vieni praktikuoja abidvi profesijas tuo 
pačiu kartu, kiti, padirbėję vienoje, sėk
mingai reiškiasi kitoje profesijoje. Iš tik
rųjų, tas dualizmas daugumoje perbėgi
mais ir pasireiškia. Ir, atrodo, gana viena
šališkai, daugiau palieka žurnalistiką ir 
pereina į literatūrą, negu atvirkščiai. Kad 
taip dedasi, yra keletas priežasčių.

Pirmoji bus laisvės troškimas. Po pir
mos pa vykusios knygos rašytojas jau pa
lieka nepriklausomu žmogumi. Tuo tarpu 
net ir pagarsėjęs žurnalistas daugiau ar 
mažiau priklauso nuo viršininkų malonės.
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Vėlgi, retas žurnalistas gali lygintis savo 
pajamomis su vidutinišku rašytoju. O su 
išgarsėjusiu rašytoju — nei vienas.

Kitiems labai svarbu pagarsėti. O rašy
tojas greičiau pagarsėja, negu žurnalistas. 
Ir žurnalisto garbė neamžina.

O gal, pagaliau, ir tas kūrybinis degimas, 
apie kurį mėgsta pakalbėti rašytojai. Vie
na tėra aišku, kad žumalizmas ne vienam 
yra pirmoji pakopa į rašytojus. Tam tikra 
mokykla, kurią baigę pereina į rašytojus. 
Visus juos žurnalistika puikiai paruošė ro
manistų karjerai. Išmokė medžiagos teiki
mo, atvėrė akis į laiko žaizdas, apnuogino 
populiarias idėjas. Ir jie, galima sakyti, 
atšviežino literatūrą. Vieni iš jų įrodė, kad 
laiko atvėrimas yra lygiai tiek svarbus, 
kaip ir klasiškasis žmogaus atvėrimas. Ki
ti atnešė naują reportažinį stilių. Dar kiti 

- davė dalykinį romaną.
To dvišakumo yra ir mūsų raštijoje. 

Dargi daugiau, labiau ryškaus. Tik pas 
mus tas perbėgimas iš profesijos į profesi
ją vyksta atvirkščia kryptimi — daugiau 
rašytojų pereina į žurnalistus, ar bent 
reiškiasi žurnalistikoje, negu žurnalistų iš
virsta į rašytojus. Šį neįprastą reiškinį lė
mė ir tebelemia liikiminės mūsų tautos ap
linkybės: vėlyvas savosios raštijos kuri-; 
mas, rašančiųjų stoka, per trumpas laiko 
tarpas diferencijacijai, ypatingos sąlygos 
tėvynėje ir emigracijoje. Gi svarbiausia, 
tai finansiniai apskaičiavimai. Iš žumaliz- 
mo rašantysis pragyvendavo, ar bent savo 
ekonominę padėtį pagerindavo, o iš litera
tūros ne. Ir čia dabar yra iš žumalizmo 
pragyvenančių (redaktoriai) ar prisidu- 
riančių, tuo tarpu rašytojai dargi turi savo 
lėšomis savo knygas leisti, ar prie išleidi
mo prisidėti. Todėl ne vienas pagarsėjęs 
lietuvis rašytojas perėjo į žurnalistiką, o 
visi kiti periodinei spaudai talkininkavo.

O bandė ir lietuviai žurnalistai literatū
rai talkinti. Keletas spausdinosi periodiko-

A. Jovaras

Meškeriotojai
Daug buvo kalbėta ir planuota apie 

meškeriojimo gudrybes. Viskas apskai
čiuota ir numatyta — kiek ir kokio dy
džio žuvų šį kartą bus ištraukta į kran
tą.

Auštant Marcelinas ir Kristupas, su
sikrovę meškeriojimo „zbrajus“ ir slie
kus į mašiną, tuščiais keliais leidosi 
prie ežerų. Puikus rytas, migla keliasi 
iš slėnių, retai matai tokį gamtos grožį 
gyvendamas mieste. Bet nėra dabar ka
da gamta grožėtis. Greičiau, greičiau 
prie ežero, kur žuvis laukia riebių Ma- 
nelino sliekų pusryčiams.

Štai ir ežeras, migla jau kyla nuo 
vandens, pats geriausias laikas meške
rę mesti.

Ilgai netrukus abu meškeriojimo 
ekspertai jau žiūri į plūdes, kurios kiek
vienu momentu ims judėti ir pasiners 
— tada bus meškeriotojo momentas, 
žodis taps kūnu.

Padėtis įtempta, plūdės nejuda. Nuo
taika krinta. Meškeriotojai užsirūko ir 
permeta į kitą vietą. Marcelino meške
rę trukteli ir vėl paleidžia.

— Tur būt, tavo sliekai svogūnais 
kvepia, žinai, škotiškos žuvys nemėgs
ta jų kvapo, — juokiasi Kristupas.

Už krūmų girdėti šneka, nejaugi kas 
nors anksčiau už juos čia atsikraustė. 
Tik jau ne škotai, jie iki pusryčų čia 
nepasirodo.

Tuo tarpu Kristupo meškerę trūkte

pastebėti, tie reti bandymai iki šiol daugu
moje buvo nesėkmingi. Ir štai vėl naujas 
Vlado Mingėlos, literatūrinis debiutas.

Savo amžiaus septintą dešimtį bebaigiąs 
žurnalistas Vladas Mingėla spaudoje ben
dradarbiauja nuo 1923 m. Taigi, pernai 
minėjo spaudos darbo penkiasdešimties 
metų sukaktį, ją atžymėdamas savo pasa
kojimų rinktine, pavadinta „Medinis Die
vas“.

Knygoje sudėta vienuolika įvairaus žan
ro kūrinių: apsakymų, aprašymų, feljeto
nas ir legenda. Visus galima būtų pavadin
ti vienu pasakojimų vardu, nes juose ne
rasime novelei būdingos konstrukcijos, 
fragmentiškumo, ar apysakinio šakotume. 
Visuose autorius, lyg tas kaimo senis, pa
sakoja apie tą ar kitą, viename apsakyme 
pats tiesioginiai įvykyje dalyvaudamas, ki
tame už savo veikėją kalbėdamas.

Jau patį pirmąjį pasakojimą, „Tarp 
traukinio ratų“ skaitydami nesunkiai ait- 
pažįstame rašytoją žurnalistą. Pasakoda
mas apie ukrainiečio partizano pabėgimą 
iš fronto pasislėpus pa traukinio vagonu 
ant ratų ašies, aprašo ne vien žmogaus per
gyvenimą, bet sąžiningai supažindina skai
tytoją su to meto (1918 m.) politine situa
cija: kas su kuo kariavo, kodėl ir net išve
da paralelę tarp ukrainiečių ir lietuvių 
laisvės kovų.

Ir kituose pasakojimuose autorius ne
šykštus su informacijai. Jis nenori, kad 
skaitytojas kuo nors abejotų, todėl infor
muoja, o kad jam nereikėtų perskaičius 
spėlioti — ir išvadas padaro. Ir vis randa 
progų savo tėvynę ir jos vargus, jos sūnų 
darbus priminti. Todėl į autoriaus prozą 
kai kur įsiveržia publicistinė retorika. Bet 
jos, tiek metų rašius periodikai, ir neįma
noma išvengti. O ir pati veikalu konstruk
cija, bei pasakojamasis stilius tokiam po
linkiui labai laidūs.

Kaip nevienas kitas debiutantas, taip ir 
Vladas Mingėla dar turi konstruktyvinių 
problemų ir neišvengia vienur sentimenta
lumo, kitur melodramatiškos situacijos ar 
deklaratyvinių pareiškimų. Tačiau šie ne
gatyvūs reiškiniai per daug netrukdo Vla
dui Mingėlai savo nemenką pasakotojo ta
lentą atskleisti, plačia vaizduote skaityto
ją sudominti. Gi apsakymu „Nirvanos ir 
nebūties skrydžiuose“ net ir reiklų skai
tytoją pritraukti. Tai neabejotinai geriau
sias knygos kūrinys. Jame autorius pir
muoju asmeniu pasakoja į galvą sužeisto, 
paraližuoto žmogaus išgyvenimus ligoninė
je. Ligonis nemato, nekalba ir nejuda, bet 
girdi ir yra pilnoje sąmonėje, tuo tarpu 
visi mano, kad jis be sąmonės ir todėl ne
sivaržydami prie jo ir apie jį kalba.

Šis dramatiškas pasakojimas įtikina iš
gyvenimo tikrumu, kas ir yra literatūrinė 
tiesa. Apvalytais nuo melodramatiškų šūk
čiojimų galėtų turėti išliktinę vertę.

Ir feljetonas „Pragaro katiluose“ įdomus 
pažintine prasme, detalizuotu pragaro, jo 
įnamių ar aukų aprašymu. Rašiniai: „Le

lėjo ir plūdė pasinėrė.
— Turiu, jau turiu vieną, — ir iš

traukia į krantą mažą unguriuką, už 
slieką truputį didesnį.

— Nejaugi tik tokią žuvį šiandien 
gausime, slieką tik sugadino, — pyks
ta Kristupas.

Marcelinas irgi mažą ešeriuką iš
traukė. Nesiseka.

Už krupių kažkas aiškiai lietuviškai 
šneka.

— Tai aštuoniolika bus dabar ir trys 
lydekos, — aiškus glasgoviškio Balio 
balsas.

— Prasmegtum kur tu? Tie miesčio- 
nys pirma mūsų atmovė, — nepaten
kintas šneka Kristupas, — už tai jie tik 
tokį maiglių ir tesugauna.

Pasirodo iš krūmų pusės Anupras.
— Na, ar daug ištraukėte, miegaliai?

— jis sako šypsodamas. Pamatęs eše
riuką ir ungurį erzina:

— Ką jūs čia maiglių gaudot? Tai 
šiaudai, ne žuvis, pas mus šventojoje 
kilbukai didesni buvo.

— Mes tik ką pradėjom, o jūs tai 
jau iš vakaro čia žuvaujate, — teisina
si Marcelinas.

— Kam iš vakaro, jeigu mes daugiau 
kaip 20 svarinių iš ryto sugavome, už
teks ir jums, — ramina Anupras, kimš
damas pypkę.

Kristupas ištraukia lydeką, ir ūpas 
pasitaiso. Ateina ir Balys, kuprinę vilk
damas. Užkuria primusą ir bematant 
keptuvėje keturi nuskusti ešeriai plauko 
taukuose. Oras pakvimpa svogūnais. 
Atsiranda bonka „WHITE HORSE“ 
ir visi keturi sumuša puodukus ir išge
ria už meškeriotojų laimę.

genda apie Mėlynąjį Deimantą“ ir „Beveik 
Stebuklas“ ir „Mūsų namelis“, geriau tik
tų populiariam žurnalui ar laikraščio at
karpai, net tai daugiau informacija nei li
teratūra. Tačiau, tenka pripažinti, kad 
kaip tik dėl to jie ne vieną skaitytoją do
mins. Pagaliau, gal tokio pobūdžio rinki
nyje net ir tinka. Juk autorius nepažymė
jo, kad tai novelių ar apysakų rinkinys.

Aplamai Vlado Mingėlos proza pasižymi 
nuoširdumu ir nepaprastu autoriaus jaut
rumu jo aprašomiems įvykiams bei jų vei
kėjams. Dėl to ir dėl tematinio įvairumo 
‘ši knyga susiras sau skaitytojų platesniuo
se sluoksniuose, o nereiklesnių bus ištisai 
skaitoma su smalsumu.

Vladas Mingėla. Meilinis Dievas. 246 psl. 
1974 m. Viršelis Vinco Aleksandravičiaus. 
Spausdino „Nida Press“ Londone. Kaina 
nepažymėta.
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Šilalės — Kaltinėnų apylinkėse rasta ke
letas V-VI a. žalvarinių apyrankių. Mano
ma, kad Lietuvos šiaurės-vakarų rajonuo
se tokių apyrankių gali būti ir daugiau.

PASKAITA APIE BOBROWSKI

Kanadoje suruoštos Lietuvių Savaitės 
proga Ottavoje, Goethes institute prof. dr. 
B-. Mogridge skaitė paskaitą tema „Johan
nes Bobrowski ir Lietuva“ anglų kalba. 
Prof. Mogridge yra anglas, mokslus išėjęs 
Anglijoje. Vėliau susidomėjo vokiečių lite
ratūra ir ypač kylančiu rašytoju Bobrows- 
kiu, apie kurį parašė disertaciją.

Bobrowski (1917-65) gimė ir augo prie 
Nemuno Vokietijos pasienyje, kur, jo pa
ties aprašymu, kartais tuo pačiu metu vyk
davo gegužinės maždaug 200 metrų viena 
nuo kitos. Vienoje vaidindavo „Karalienės 
Lizos atsilankymą Tilžėje 1904 m.“, o kito
je tuo pat metu — „Vytautą Didįjį“. Rašy
tojo gyslose buvo ir lietuviško kraujo. Ka

J. Kuzmionis

Manb ilgesys
Sesei Aldonai

Pažėrusi pavasario žiedų švelnutį šilką, 
tu ištiesi man mylinčias rankas iš tolumų.
Matau alyvas, vyšnias, obelis pražydusias, 
girdžiu motutės dainą graudžią prie senų namų, 
ir akys graudulio drėgna migla apsivelka.

Skubu per parką tėvą bei senelę aplankyti 
ir gilią rimtį; plūstančią į vidų pajuntu .
Man kužda kryžiai, šnabžda drebulės ir pušys, 
mažos bitelės, peteliškės giesmę suprantu, — 
ir tos rimties, to grožio negaliu nė išsakyti.

O ir tave jaučiu, kai vis skubi, šviesi paguoda, 
su balta skarele nušluostyt ašaras graudžias, 
nors perverta kančios ragotine širdis kraujuoja. 
Į dangų iškeli rankas maldaujančias, skaudžias 
ir vėl eini, ir vėl skubi per kryžkeles ir gruodą.

Skaidriam gilaus šaltinio vandeny rankas pavilgęs, 
nuo balto tavo veido dulkes šluostyti skubu, 
pastiprinęs tave gaivinančiu vynu ir duona.
Buities nakty mes tuos pačius sapnus sapnavome 

abu...
Mintim skrendu, skausmingo tavo veido pasiilgęs.

Man į rankas suberk visų džiaugsmus kaip gintarėlį, 
o ant pečių visų jų skausmo kryžių man uždėk! 
Užspausk man savo sielvarto vainiką ant galvos!..
Kai klupsiu, — su skara tu kaip Veronika skubėk... 
Visiems mums ta pati negęstanti Aušrinė žėri.

1974. VI. 10.

Šilta ir jauku pasidaro. Saulė tik iš
lenda iš Ben Lomond kalnų, vaizdas 
pasakiškas. Meškeriotojai sėda pusry-
čiauti, ir keturi ešeriai, whisky suvil
gyti, pranyksta iš keptuvės. Aišku, kal
ba eina apie meškeriojimą.

— Žuvis iš vandens — ir dėk į kep
tuvę. Tada žinai, kad žuvį valgai, — 
eksperto nuomonę reiškia Anupras.

Jau daug metų jis šiame krašte meš
kerioja — Lochvinoch, Loch Lomond, 
Loch Long ir kt. Anuprui žinomos vie
tos. Savo lietuvišką praktiškumą ir 
gudrybes pritaikęs, jis ir iš po ledo čia 
yra žuvį ištraukęs. Tik, gaila, kad le
das čia retai būna.

— Teko matyti ir anglus meškerio- 
jant, tai tikra „pakūta“ toms žuvelėms, 
— pasakoja Anupras. — Pagauna ir 
paleidžia, šimtą kartų tą pačią žuvį 
kankina. Matytumėte, kokios žiaunos 
išardytos, jau ir kabliukui nebėra kur 
užsikabinti. Tai ne meškeriojimas, o 
varliavimas, — aiškina Anupras.

— Čia tai kas kita, ištraukei ir kepk, 
jei ungurys, tai rūkyk, jei upėtakis — 
aristokratų žuvis, jiems ir parduok, 
svaras už svarą. Na, jei jau perdaug su
gauni, tai draugui atiduok, — pataria 
Anupras.

Saulei pakilus, pasirodė ir daugiau 
meškeriotojų, su naujais meškeriojimo 
prietaisais, kiti net kėdutes atsinešė. Ir 
sėdės jie čia visą dieną, nes žuvys jau 
dabar į vidurį ežero pabėgo, išsigandu
sios naujųjų žvejų.

Mūsų meškeriotojai ėmė rūšiuoti žu
vis. Skotai žiūri, ir pavydas juos ima, 
kad tie svetimšaliai visokiais būdais 
baigia juos nugyventi. Ir žuvį, va, iš

panosės ištraukė ir vežasi namo..,
Anupras pasiūlo jiems „WHITE

HORSE“ iš antros bonkos. Bematant 
visi susidraugauja, profesionalais meš
keriotojais pasidaro. Aiškinasi, kiek 
tas ar anas upėtakių ir lašišų ištraukė. 
Ir ne bet kokių: po 10 ar 20 svarų, ne 
pėdomis, bet jardais matuojamų... 
Nors tokias žuvis jie tik krautuvės lan
ge yra matę...

Anupras pasakoja jiems apie šamą, 
kurį jis prieš karą šventojoje sugavo. 
Tas šamas buvo su ūsais, kelių metrų 
ilgumo. Jis net mažus ėriukus nuo 
Šventosios kranto įtraukdavo ir prary
davo. Sunku pasakyti, kiek svėrė, nes 
svarstyklėm skaitlinių neužteko... Ži
noma, ne svarais, bet jau centneriais 
jis svėrė... Vaikai ten bijojo prie upės 
arti eiti. Upei nusekus, Anupras tą ša
mą ir sugavo.

Klauso škotai — nežino, tikėti ar 
netikėti. Taip tai buvo mažas „mons
ter“ šamas, pagaliau jie nusprendžia. 
Bet jie Škotijoj turi Lochnesso mons- 
ter-šamą, kurio niekas negali sugauti, 
tai jau milžinas šamas.

— Ar tas jūsų šamas su ūsais, ar ne?
— klausai Anupras.

Skotai ginčijasi, ar jų šamas su ūsais, 
ar be ūsų. Nusprendžia, kad be ūsų, bet
turi tris kupras. Tokia buvo jo fotogra
fija laikrašty.

— Koks ten šamas, jei be ūsų. šiau
dai ne šamas, — juokiasi Anupras.

Mūsų meškeriotojai atsisveikina su 
draugais ir, susikrovę žuvis, važiuoja 
namo. O kitą kartą važiuos to šiaudi
nio šamo gaudyti...

ro metu su vokiečių kariuomenės daliniu 
buvo Lietuvoje, Latvijoje ir Rusjioje. Ke
letą metų teko išbūti rusų nelaisvėje.

Jo kūryba garsėja; ne tik vis daugiau ir 
daugiau jo kūrinių išleidžia vokiečių lei
dyklos — jie verčiami ir į anglų kalbą. 
Bobrowskis rašo gyvenęs ten, kur susidū
rė vokiečiai, lietuviai, lenkai ir -rusai. Savo 
kūryboje liečia tų santykių problemas. Jo 
kūryboje gausu vaizdų apie lietuvius, Lie
tuvos gamtą (Šešupę) ir Lietuvos istoriją. 
Jis mano, kad kryžiuočių ordinas padarė 
didelių skriaudų lietuviams. Jo knygų tar
pe yra „Litauische Claviere“, „Litauische 
Geschichte“ ir kt.

Klausytojui buvo įdomu išgirsti apie 
mums kol kas mažai žinomą autorių, ku
ris savo kūryboje intymiai liečia lietuvių 
tautos gyvenimą ir garsėja kituose kraš
tuose. Dabartinėje Lietuvoje išversti ir iš
leisti jo du romanai: „Levino malūnas“, 
„Lietuviški fortepijonai“ ir eilėraščių rin
kinys. Išeivijoje pluoštą.jo eilėraščių iš
vertė J. Tininis ir atspausdino „Lietuvių 
Dienose“. „T. Ž.“

MIRĖ K. GORODECKIS

Venecueloje balandžio 4 d. mirė inž. 
Kostas Gorodeokis, eidamas 72 metus. Ve
lionis buvo gimęs Rusijoje. Inžinerijos 
mokslus baigė Kauno universitete ir dirbo 
įvairiose statybose.

Į Venecuelą buvo atvykęs 1950 m. ir dir
bo Estado Aragua gubernatūros statybos 
ir technikos skyriuje Maracay mieste. Už 
savo sąžiningą darbą inž. K. Gorodeckis 
buvo apdovanotas specialiu padėkos diplo
mu. Nuo 1968 m. buvo išėjęs į pensiją.

Velionis paliko žmoną Niną ir londoniš- 
kiams gerai pažįstamą dukrą prof. Mariną 
— Tarulienę su sūneliu.

SENUKŲ NESANTAIKA

Brazilijoje pas labiau pasiturintį Boles
lovą Verbicką (78 m.) apsigyveno du jo 
seni draugai — Feliksas Sirvydas (80 m.) 
ir Motiejus Razbickas (71 m.). Sirvydui 
nepatiko, kad Razbickas buvo gavęs geres
nį kambarį ir dėl to kilo vaidai. B. Verbic
kas buvo paprašęs Sirvydą išsikraustyti 
gyventi kitur. ,

Vieną rytą, Verbickui su Razbicku besi
kalbant, išėjo iš savo kambario Feliksas 
su pistoletu rankoje ir paleido į abu drau
gus po du šūvius. Sunkiai sužeidęs savo 
draugus, Sirvydas sugrįžo savo kambarin 
ir dviem šūviais pats nusišovė.

GINČIJASI KUNIGAI

Brazilijoje leidžiamas lietuvių laikraš- 
šit „Mūsų Lietuva“ laiškų skyriuje spaus
dinosi kunigų ginčus dėl V. Zelinos šv. 
Juozapo parapijos. To laikraščio Nr. 16, 
17 ir 18 kun. J. Šeškevičius pasikeitė gana
kritiškomis nuomonėmis su mons. A. Ar
minu.

PREL. GUTAUSKAS — 40 METŲ 
REDAKTORIUS

„Išeivių Draugo" 60 m. sukakties proga 
„T. Žiburiai“ įsidėjo pasikalbėjimą su jo 
redaktorium prel. J. Gutausku. Tarp kit- 
to, jis pareiškė:

„Rugsėjo mėnesį sukaks 40 metų, kai 
tenka redaguoti „Iš. Draugą“. Reikia išti
kimybės ir kantrybės per tiek metų. Ta 
prasme darbas nebuvo veltui. Bet tobuly
bei ribų nėra. „Iš. Draugas“ galėjo būti 
vertingesnis, jei jo skaitytojai būtų buvę 
ne paprasti angliakasiai, o aukštai išsi
mokslinę žmonės. Tokių paukščių Škotijoj 
nebuvo. Ir kunigai, ir marksistai, pabuvo
ję Škotijoj keletą metų, braukdavo į Ame
riką.“

LAIMĖJO PREMIJĄ

Bostono Universiteto radijo stotis, kuri 
perduoda „Garso bangų“ programas, lai
mėjo Armstrongo fondo žymenius už My
kolo Drungos paruoštą programą — „Lie
tuvių liaudies dainos perspektyvoje“.

Sprendėjų komisija atkreipė ypatingą 
dėmesį į tos programos išskirtiną muziką 
ir provokuojančias mintis.

Svarbiausieji „Garso bangų“ veikėjai 
yra Mykolas Drunga, Romas Šležas, Biru
tė Vaičjurgytė, Rima Bričkuvienė, Perkū
nas Krukonis.

PUSIAU LIETUVIS

Plymouth'o laikraštis „Western Evening 
Herald“ rašo, kad filmų aktoriui Burtonui 
su gražiąja Elizabeta Taylor pasitraukus
iš dėmesio centro, jį labai tvirtai užėmė 
Charles Bronson ir jo žmona Jill Ireland. 
Laikraštis labai plačiai aprašo Bronsonų 
talentą, pažymėdamas, kad Charles Bron- 
sonas esąs pusiau lietuviškos kilmės (ant
roji pusė esanti rusiška). Jis yra gimęs 
Pensylvanijos angliakasių šeimoje ir pats 
jaunystėje dirbęs kasykloje. Šiuo metu jis 
esąs geriausiai apmokamas filmų aktorius 
pasaulyje.
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Nežinomojo 
kareivio 
kapas

Sfautytoju tcuoJkai

Pasibaigus pirmajam karui, nežinomojo 
kareivio pagerbimo mintį pirmas pasiūlė 
prancūzų rašytojas Biner-Bolmer. šį su
manymą parėmė prancūzų spauda, o karo 
ministeris A. Maginot ėmėsi jį įgyvendinti. 
Jo įsakymu, iš didžiųjų kautynių vietų l 
Verdūną buvo atvežti 7 karstai su nežino
mų kareivių palaikais. Ministeris pakvietė 
vieną kautynėse pasižymėjusį 234 pulko 
karį ir paprašė, kad jis ant vieno iš čia 
esančių karstų uždėtų puokštę gėlių. Tas 
karstas buvo nuvežtas į Paryžių ir iškil
mingai palaidotas prie Arc de Triomphe 
1920 m. lapkričio 11 d. Tą vietą pažymėjo 
įrašu: „Čia ilsisi vienas prancūzų karys, 
žuvęs už tėvynę 1914-1918". Šitas kapas ta
po prancūzų tautos simboliu ir 1923 m. 
prie jo buvo uždegta amžinoji ugnis.

Anglijos nežinomas kareivis, žuvęs Pran
cūzijos kautynių laukuose, buvo palaidotas 
1920 m. lapkričio 11 d. Westminsterio aba
tijoje. Atvežant karstą iš Prancūzijos, jis 
Doverio uoste buvo sutiktas 19 patrankų 
šūviais. Laidojant, karalius užbėrė ant 
karsto žemės, alga,bentos iš Prancūzijos ir 
Belgijos kautynių laukų. Kapo vietą žymi 
įrašas: „Nežinomas, o visgi žinomas, žuvęs, 
o visgi amžinai gyvas.“

Amerikos nežinomas kareivis yra pa
laidotas Arlington National Cemetery. Prie 
kapo pastatytas marmurinis masyvus pa
minklas su įrašu: „Čia guli garbingas Ame
rikos karys, žinomas tik Dievui.“ Kapų 
puošimo dieną (gegužės 30) kiekvienais 
metais prie paminklo ruošiamos iškilmin
gos pamaldos.

Lietuvių tautos didžiausia šventovė bu
vo Karo Muziejus Kaune. Jo sodelyje pa
gal J. Zikaro projektą buvo pastatytas žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę paminklas. Jo 
atidengimas įvyko 1921 m. spalio 16 d. Nuo 
tos dienos buvo įvestos žuvusiųjų pagerbi
mo ir vėliavų pakėlimo ir nuleidimo apei
gos. Prie šio paminklo 1934 m. lapkričio 23 
d. buvo palaidoti Lietuvos Nežinomojo ka
reivio palaikai, žuvusiųjų kareivių kaulai 
buvo surinkti iš įvairių nepriklauomybės 
kovų vietų ir palaidoti geležiniame karste. 
Laidotuvių apeigas atliko arkiv. P. Kare
vičius ir arkiv. J. Skvireckas. Ant kapo už

dėtas granitinis antkapis su įrašu: „Neži
nomasis Kareivis, Žuvęs Dėl Lietuvos Lais
vės 1919 m.“ Priešais paminklą stovėjo ak
meninis keturkampis 1 m aukščio auku
ras. Ant jo iškilmių metu degdavo žuvu- 
siems pagerbti ugnelė. O aukuro priekinia
me šone buvo iškaltas įpareigojantis įra
šas: „Redde Quod Debes“ (Atiduok, ką pri
valai). 1938 m. gegužės 16 d. Amerikos mi
nisteris Lietuvai Owen Norem savo ranko
mis apsodino Lietuvos Nežinomojo karei
vio kapą nuo prezidento Washingtono ka
po atsivežtomis vijoklinėmis rožėmis.

1940 m. birželio 26 d. J. Paleckio vado
vaujama liaudies vyriausytbė atvyko par 
gerbti Nežinomojo kareivio kapą. Tą pa
reigą atliko labai nenoromis, nes dauguma 
tos vyriausybė narių buvo priešingai nusi
stačiusi. Jie paskubomis atvyko į sodelį be 
kaklaraiščių, švarkus ant rankų persimetę, 
su atraitytomis marškinių rankovėmis. 
Prie kapo kalbėjo prof. V. Krėvė-Mickevi
čius. Jis pasakė: „Pirmieji mūsų žingsniai 
yra pagerbti Nežinomojo kareivio kapą, 
kuris visai Lietuvai yra simbolis nepri
klausomos Lietuvos. Prie šio kapo, kuris 
kaip ir liudija mums visas tas kovas už 
Lietuvos liaudies gerovę, mes duodame pa
žadą, kad rūpinsimės įvykdyti visa tai, už 
ką šis kareivis žuvo ir paaukojo savo gy
vybę: liaudies gerovė, visos Lietuvos ge
rovė ir visos Lietuvos gyventojų gerovė. 
Tai yra mūsų darbo simbolis, ir už tuos 
idealus, už kuriuos žuvo pirmieji kovoto
jai — už Lietuvą, laimingą, nepriklauso
mą, mes kovosime ir jos naudai dirbsime“. 
Tai buvo paskutinės Nežinomojo kareivio 
pagerbimo iškilmės, kurios užsitęsė tik 
apie 5 minutes. Spauda šį faktą atžymėjo 
vos keliomis eilutėmis. O naujasis radiofo
no vadovas gavo iš Komunistų partijos 
skaudžią pastabą už prof. V. Krėvės-Mic
kevičiaus kalbos pertransliavimą per radi
ją. Vėliau prof. V. Krėvė-Mickevičius ir 
inž. E. Galvanauskas atsistatydino iš liau
dies vyriausybės. O pasilikusieji prievarta 
įjungė Lietuvą į S. Sąjungą.

Antrą kartą Lietuvą okupavę rusai nu
griovė žuvusioms paminklą ir išdraskė Ne
žinomojo kareivio kapą. V. Vytenietis

Kili rasos
(Nr. 3) išspausdintas prof.. J. i sovietiniu komunizmu.“

„Į komunizmą Mao tarp kitko turėjo 
ir savo pažiūrą: „Kiekvienas, kuris mark- 
sizme-leninizme mato religinę dogmą, pa
rodo savo aklą neišmintingumą. Mes turi-

„Aiduose"
Ereto straipsnis (skelbtas „Team“ žurna
le), pavaidintas „Kinija — priešas virsta 
draugu“. Čia pateikiama keletas to įdo
maus straipsnio ištraukų.

„Kinija yra pagrindinis kraštas rytinės 
Azijos žemyne. Ji apima 11 milijonų kv. 
km., milijonu daugiau nei visa Europa. Ir 
nors jos plotas yra mažesnis už Sovietų Są
jungą ar Kanadą, dirbamos žemės ji turi 
daugiau. Turėdama 750 milijonų gyvento
jų, ji yra tuo atžvilgiu didžiausia valstybė 
ne tik Azijoje, bet ir aplamai pasaulyje. 
Jei būtų išlaikytas dabartinis prieauglis, 
tai XXI a. pradžioje Kinija turėtų 1.200 
milijonų gyventojų ir kas ketvirtas žmo
gus būtų kinas. Be to, Kinija yra stipriau
sia jėga Azijoje politiniu ir kariniu atžvil
giu.“

„Carų Rusija užpuolė Kiniją iš sausu
mos ir, privertusi kinus vykdyti keturias 
„nelygias sutartis“ (1856-60), užėmė apie 
1,5 mil. kv. km. Turkestane, Pamiro kalny
ne, Amūro srityje ir palei Usurio upę. Prie 
jūros rusai pastatė uostą, pavadinę jį Vla
divostoku, t. y. „Valdyk Rytus“. Kinija 
niekad neslėpė nuo grobikų, kad jie žada 
atsiimti tą „terra irredenta“, nes be „Man- 
džiūrijos nėra Kinijos“. Po 1917 m. spalio 
revoliucijos Pekinas laukė sugrąžinant že
mes, nes Raudonasis Kremlius paskelbė 
niekinėmis carų sutartis, kurios „leido pa
vergti Rytų tautas, ypač kinus“. Per vieną 
susitarimą 1924 m. Sovietų Sąjunga paža
dėjo tas „nelygias sutartis“ anuliuoti.“

Nesulaukusi iš Sovietų Sąjungos savųjų 
žemių, Kinija pradėjo nebetikėti ir pačiu

me tokiam pasakyti: Tavo dogma yra be
vertė“. Paklaustas, kam gi reikalingas ši
tas mokslas Kinijoje, atsakė: „Tautai su
jungti ir pakelti ją naujam žėrėjimui“. 
Vadinas, Kremlius nelabai klysta, prikiš
damas Pekinui, kad šis iš tikrųjų netiki 
marksizmu. Kivirčas dėl to, kas gi atsto
vaująs „tikrajam“ marksizmui, tėra gin
čas dėl kaizerio barzdos, nes abu interpre
tuoja šitą mokslą tiktai pagal savo tauti
nius reikalavimus. Tuo būdu buvo su
griautas vienintelis tiltas, kuris abu jun
gė tarp 1948 ir 1955 m. šitas nesutarimas 
yra sunkesnis dar ir dėl to, kad čia esama 
ir rasinio konflikto, nes Geltona ir Balta 
stovi vienas prieš kitą nesutaikomi. Kinų 
ir rusų kova Pekinui atrodo šiandien, kaip 
vienas žingsnis į spalvotųjų išlaisvinimą 
nuo kolonistų. Jų akyse Sovietų Sąjunga 
tėra naujas baltas kolonizatorius antikolo- 
nizatoriaus avikaily.“

Nurodęs ,kad Kini jos-JAV santykiai yra 
be debesėlio ir kad tie du kraštai neturi 
ginčytinų klausimų, autorius baigia:

„Kaip ten bebūtų, bet atrodo, kad Kini
ja nori — su JAV pritarimu — remti Eu
ropos stiprėjimą, kad Vakaruose turėtų 
patikimą draugą, kuris kritišku atveju, t. 
y. susikirtus su Sovietų Sąjunga, atlaikytų 
pusiausvyrą. Ar „geltonoji grėsmė“, kaip 
pasakė 1895 m. Wilhelmas II, pavirs mums 
„geltonąja viltim“?

AR TIKRAI NETRŪKSTA PINIGŲ?

(atsakymas Kantautui)
Nuoširdus ačiū J. Kantautui už laišką. 

Manau, kad mano sakinį „Mums čia be
veik visko trūksta, išskyrus pinigus...,“ J. 
Kantautas suprato perdaug žodiškai. Ma
no viso straipsnio pagrindinės minties rė
muose žodžiai „išskyrus pinigus“ neturėtų 
atrodyti taip žiauriai klaidingi.

Mėginsiu prisiartinti prie J. Kantauto 
iškeltų minčių. Gal man ir pasiseks įtikin
ti, kad aš, aną straipsnį rašydamas, bu
vau labai arti tiesos, atseit, tik truputį gal 
suklydęs.

Turint galvoje tas ypatingai specifines 
sąlygas, -kuriose mes, lietuviai, emigraci
joj senstame ir mirštame, o ypač tas sąly
gas, kuriose mes gimstame- ir paskui su
žaloti ir sukrikę išaugame, man atrodo, 
kad po beveik 30 metų žmogus-lietuvis pa
sidarė žymiai retesnis už pinigą. Tai žiau
ri tiesa, su kuria šiurpu susigyventi.

Aš nemanau, kad dideli honorarai pada
rytų laikraštį įdomesnį, ar dideli atlygini
mai pripildytų spaustuvę darbininkų. Štai 
P.Varkala vis dar tebelaiko 1000 sv. ban

ke tam nežinomam lietuviui, kuris parašy
tų veikalą, vertą išversti į anglų kalbą ir 
tuo būdu išgarsintų Lietuvą anglo-saksų 
pasauly. Deja, tas nežinomas lietuvis vis 
dar lieka nežinomas. Mokėti didelius atly- 
Ignimus, reiškia eiti į anglų spaudos rinką 
ir ten konkuruoti. O mes visi labai gerai 
žinome, kad daug anglų spaustuvių, kurios 
varto milijonus, artėja prie bankroto ir 
pamažu užsidaro kaip tik dėl tų didelių at
lyginimų. Pagaliau kam mums tas anglas- 
spaustuvininkas? I mūsų spaustuvę tad su
dėti pinigai ir viltys tuo tarpu nepasiteisi
no — dar tebelaukiame darbininkų ir skai
tytojų.

Jau treti metai intensyviai dedame pini
gus į Sodybą. Tikimės, kad Sodybos jauni 
vedėjai bus pakankamai energingi ir su
manūs vaizbūnai, kurie sugebės pilnai pa
leisti Sodybą į apyvartą. Ir štai vėl žmo
gus-lietuvis stovės priešaky — ar jis suge
bės, ar ne?

Tiesa, įvairiems būtiniems Sodybos pa
gerinimams turime pasiskolinti pinigų. At
seit, pinigai reikalingi, jų pradėjo pritrūk
ti... Ir čia J. Kantautas yra teisus. Prie ši
to norėčiau tik pridurti — jeigu- infliacija 
nebūtų atsiradusi, manau, būtumėm apsi
ėję ir be įsiskolinimų; būtumėm pamažu 
uždirbę ir pamažu -gerinę. Neseniai gi at
siradęs infliacijos veiksnys verčia būtinus 
dalykus daryti greit, nes kas šiais metais 
dar -kainuoja 1000 sv., tai ateinančiais ga
lės kainuoti 2000 sv., o gal ir dauigau. Sko
los nereikia bijoti, jeigu ją galima gauti 
geromis sąlygomis ir jeigu ji bus naudoja
ma (kartoju) būtiniems, o dar geriau — 
pelningiems reikalams. Sunkiausias daly
kas infliacijos laikais yra teisingas ar tai 
spaustuvės, ar Sodybos patarnavimų pini
ginis apskaičiavimas, nes reikia turėti gal
voj ne tik žinomus kaštus, bet ir nežino
mus, t. y. infliacijos pinigo nusivertinimo 
nuostolius ateity. Todėl infliacija Sodybos 
ir spaustuvės vedėjams pateikia naują su
dėtingą problemą ir uždeda sunkią atsa
komybę. Štai P. Varkalos iškeltą platesnio 
masto Lietuvių Namų b-vės turtų pergru
pavimo planą staiga pagreitėjusi infliaci
ja padarė neįvykdomu, nors pagrindinė 
mintis gal ir buvo teisinga. Bet ir šiuo at
veju, esu tikras, pagaliau būtumėm atsi
dūrę ties klausimu — iš kur atsirastų su
gebantieji žmonės tiems planams vykdyti?

Kas liečia kultūros ar jaunimo reikalus, 
DBLS ar jos skyriai visuomet stengėsi su
šelpti ir visuomet sušelpė, jeigu buvo krei
piamasi. Laikraštį ir knygas leido iš baro 
pelnų. Dažnas „kultūros veikėjas“ mėgsta 
pareikšti: „Visa Lietuvių Namų veikla yra 
tik baras...“ Gaila man tų, kurie taip kal
ba, nes baras yra būtina priemonė lietu
viškos kultūros tikslams.

Ar mes galime išplėsti esamą kultūrinę 
veiklą? Labai abejoju ne dėl stokos pini
gų, bet dėl stokos žmonių — knygų, o taip 
pat ir straipsnių rašytojai sensta; muzikai, 
chorvedžiai, išskyrus vieną (Dieve, nepa- 
šykštėk jam sveikatos), išvažinėjo, paseno 
arba mirė; šokėjų grupelės (jau nekalbu 
apie ansamblius) susidomėjo daugiau roc- 
king-roU‘ais nei tautiniais šokiais, o bu
vusių grupelių vadovėms (išskyrus vieną, 
kuriai, Viešpatie, irgi nepagailėk sveika
tos) jaunystė nesugrįžo ir nebuvo amžina. 
O kur visų tų senstančių, pasenusių ir mi
rusių pakaitas? Aš jo nematau — gal vie
nas kitas šen bei ten ir atsiras? Koks bus 
tų naujai atsiradusių kultūros veikėjų pa
jėgumas, mes net spėlioti negalime. Mano 
linkėjimas jiem labai kuklus — ištesėti 
visa tai, kas dabar daroma. (Aš miegosiu 
savo šešių pėdų „lovoje“ tuomėt su malo
nia šypsena...)

Jaunimui buvo, yra ir bus siūloma visa, 
ko tik jie pageidavo ar pageidaus — kam
bariai, salės, visi namai, laikraščio pusla
piai (jeigu norės, visas laikraštis), džazai, 
diskotekai, lietuvių kalbos kursai... lau
kiame, maldaujame, tik ateikite, atsineš
dami su savimi du mažu dalyku — 1, lie
tuviškos dvasios kibirkštį (nekalbu apie 
liepsną) ir 2. gražų, pavyzdingą elgesį.

Visa, kas sakyta, suglaudus, prieisime 
išvados, kad visur pirmauja žmogus, ne pi
nigas. DBLS turi turtą. Reikalingi žmo
nės — lietuviai jį sumaniai, pelningai 
tvarkyti; reikalingi lietuviai (rašytojai, 
žurnalistai, menininkai ir visuomeninin
kai), kurie DBLS turto pelną mokėtų su

naudoti tautiniams reikalams. Tiesa, in
fliacija pareikalaus iš mūsų dar didesnių 
pastangų, dar didesnių pelnų negu praei
tyje, juk „Europos Lietuvį“ reikės leisti 
iki paskutinis lietuvis dar alsuos.

Taigi, malonusis Kantautai, siūlau, abu 
priimkime tokią tiesą — žmogus su pini
gais yra visur laukiamas ir pagarbiai svei
kinamas; žmogus be pinigų yra vos tik 
sveikinamas, bet pinigai be žmogaus..., tik 
popierių krūva. Štai ir truputis juoko, ’ku
rio Jūs lyg ir ieškojote mano straipsnyje.

Stasys Kuzminskas

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Oi varge, varge, vargeli mano, 
kada aš tave jaunas išvargsiu...

Skaitau apie Vasario 16-tos gimnazijos 
vargus „E. L.“ Nr. 24 ir susimąstau. Štai 
mano rankose senas laiškas ir vienos lie
tuvių bendruomenės biuletenis — tai tru
putis mūsų gimnazijos istorijos. Cituoju 
eilutes iš 1953 m. biuletenio:

„Sekdami lietuvišką spaudą, radote mū
sų tremties pažibą Vokietijoje — didelį 
būrelį lietuviškojo jaunimo, einančio gry
nai lietuviškoje gimnazijoje mokslus. Tai 
žymus lietuvių laimėjimas benamio laikais. 
Neseniai gimnazija persikėlė į kitus pa
status, pirktus specialiai gimnazijai. Tie 
namai kainavo apie 300.000 DM. Suma ren
kama iš lietuvių aukomis ir iš kitų nelie
tuvių. Kai kurios Šveicarijos įstaigos pa
aukojo dišimtimis tūkstančių DM Vokieti
joje gimnazijai, ir lietuviškam mokslus ei
nančiam jaunimui, aukojo net džiovininkai, 
seneliai ir gana skursnai gyvenantieji lie
tuviai... Nedaug tokių, kurie šimtais auko
ti susiprastų, nedaug, ’kurie iš viso nori au
koti, nors labai daug išleidižama pinigų, 
net nežinant, kam išleidžiama... Kviečiu, 
prisidėkime savo išgalėmis. Juk aukos ren
kamos pas mus retai. Bet jei renkamos, tai 
ženklas, kad reikalas yra svarbus!“

Iš laiško 1969 m.:
„Jaunimas neblogas, entuziazmo irgi pa

kaktų, jeigu tik gyvenimo sąlygos būtų mo- 
demiškesnės. Gimnazija labai vargta. Nė
ra kuom pirktis net labai labai reikalingų 
daiktų. Jūs negalite įsivaizduoti, kaip jau
nimas čia būna. Kai kuriuose kambariuose 
išpuvusios grindys ir lovos sulindusios 
į žemę... Daugelis neturi nei stalų, nei kė
džių, bendrabutyje susispaudę, mokosi su
sėdę ant lovų...

Liūdna ir gaila lietuviško jaunimo, au
gančio skurde. Stoka pinigo, nėr kuo nu
sipirkti nė minimumo to, kas tiktų viduti
nės gimnazijos bendrabučiui. Aš neatsiste
biu, kaip susiranda tiek entuziastų vistik 
toliau mokytis, kai vokiečių gimnazijoje 
gyventų žymiai geriau... Daugybei kinas, 
šokoladas ar saldainiai nepasiekiami, kar
tais ir sąsiuviniai... Skolinu, kiek galiu, 
bet ir aš algos dar negavau. Skolinuosi ir 
aš... Taip ir gyvename, Dieve, bet nestoka 
vilties, norų ir idealo.“

Visa tai jau praeity. Vasario 16 mokiniai 
tiek nebeskursta, ir pastatai nauji, mo
derniški. Dingo sulūžusios grindys, dingo 
skurdas ,bet ar nedingo kartu ir tas anks
tyvesnis entuziazmas^ Viltis, idealas? Ta 
„mūsų lietuviškoji pažiba“, tas „mūsų lai
mėjimas šiais benamio laikais“ per ilgą 
metų eilę lyg ir nubluko asmeniškų ambi
cijų rėmuose. O kaip nesmagu buvo lietu
viui, kada spaudoje pasirodė visokie 
šmeižtai, gandeliai gimnazijai vadovaujan
čių adresu! Negirtini tie, kurie sudarė pa
grindo (jei tokio iš viso būta) toms kal
boms, gadinančioms gimnazijos gerą var
dą. O dar labiau negirtini tie, kurie asme
niškas silpnybes bei tarpusavio nesklandu
mus balionais išpūtė. Nukentėjo visai ne
kaltas jaunimas ir gimnazija. Aukos iš už
jūrio dar labiau sumažėjo. Čia tikrai ne 
lietuvybei pasitarnautai.

Grįžtu prie šios dienos Vasario 16 gim
nazijos vargų. Atrodo, jog tie vargeliai to
li gražu nesibaigia. Kun. šarkos „girtinas 
ir vykdytinas siūlymas“ („Aušros Vartai“ 
Nr. 5), atspausdintas „E. L.“ gražus. Deja, 
nors ir ne vienas gal aukos iš tėvynės iš
vykimo 30-čiui paminėti, bet tai bus tik 
vienkartinė auka. Iki šiol gimnazija iš sko
lų neišlindę, jai reikia nuolatinės paramos. 
Mes kasmet minime Vasario 16-tos šventę 
ir, mano nuomone, didesnė tokių minėjimų 
pajamų dalis turėtų atitekti Vasario 16 
gimnazijai. Gražu susiburti, paminėti, kad 
lietuviais esame gimę, tačiau pašokę tokio
se šventėse lenciūgėlį, mes lietuvybės ne
išlaikysime, lietuviškos kultūros mūsuose 
nepakelsime. Gimnazija yra lietuviško 
švietimo įstaiga, lietuviškos kultūros židi
nys, ir manau, kad reiktų visas jėgas su
telkti, kad Vasario 16 gimnaziją būtų ga
lima išlaikyti. Tai kiekvieno susipratusio 
lietuvio pareiga. Nenorėčiau čia įsakyti bei 
nustatyti po kiek kas turėtų gimnazijai 
aukoti, bet manau, kad kiekvienas susi
pratęs lietuvis galėtų iš savo algos nors 
mažą dalelę pastoviai į gimnazijos sąskaitą 
kas mėnesį pervesti. Pasižadu nuo rugpjū
čio mėnesio iš savo algos skirti po 20 DM 
ir tai darysiu kas mėnesį, kol dirbsiu. Tai 
tikrai nedaug, bet jei kiti prisidėtų — susi
darytų pastovi nuolatinė parama mūsų 
gimnazijai. Po savo pasiūlymu nepiasira- 
šau, nes ar nėra Šventame Rašte parašyta: 
tenežino mano kairioji, ką daro dešinė. O 
girtis visai paprastu ir lietuviui natūraliu 
reikalu nėra ko. N. N.

(Šio laiško autorės pavardė ir adresas Į 
redakcijai yra žinomi. Red.).

LIETUVOJE
KAIMAS IR DAILĖ

Lietuvos dailininkai ruošia parodą, pa
vadintą „Mūsų kaimas“. Ta proga buvo 
susirinkę Dailininkų sąjungos atstovai ap
tarti parodos problemų.

Tame susirinkime buvo keliami klausi
mai, kad dailininkai menkai pažįsta nūdie
nį socialistinį kaimą. Todėl ir kūrinių mo
tyvai pasirenkami seni, tradiciniai, neat- 
spindintys realios tikrovės. „Mes neturime 
dailininkų, kurie būtų pasišventę kaimo 
tematikai. O tokios teminės parodos, kaip 
„Mūsų kaimas“, galėtų paskatinti meninin
kus susidomėti šia tematika, pastoviai gi
lintis į kolūkinio kaimo gyvenimą“, pareiš
kė dailininkai V. Kartavičius ir A. Savic
kas. Dailininkas P. Gudynas siūlė, kad bū
tina likviduoti atotrūkį tarp kaimo ir dai
lės, dažniau lankytis kolūkiuose, priartinti 
meninę kūrybą prie kolūkiečių buities.

Parodos tikslas esąs daugiau propagan
dinis, siekiąs paveikti kolūkiečius pamilti 
savąjį darbą. Tik gaila, kad dailininkai vis 
dar nepakankamai įsigilinę į kolūkių prob
lemas ...

A. SABALIAUSKAS ANGLIŠKAI

Kalbininko A. Sabaliausko populiari 
knyga „žodžiai atgyja“ (1967 m.) pasirodė 
JAV. I anglų kalbą ją išvertė Pensilvanijos 
valstybinio universiteto profesorius, žino
mas baltistas V. Šmalstiegas, talkinamas to 
pat universiteto dėstytojo R. Armentrouto. 
Knygą 1060 egz. tiražu išleido Pensilvani
jos universitetas.

Atskiros šios knygos dalys jau anksčiau 
buvo išverstos į japonų kalbą ir paskelb
tos Tokijo Ekonomikos koledžo darbuose 
(vertė prof. Ikuo Murata).

N. VOSILIUTĖ — DAUGUVIETIENĖ 75

Neseniai Lietuvoje atšventė 75 metų su
kaktį žinoma dramos artistė Nelė Vosiliū- 
tė— Dauguvietienė. Ji yra dirbusi Kauno, 

Šiaulių ir Klaipėdos dramos teatruose. 
Vaidinti pradėjo dar gimnazijoje, o 1919 
m. jau pasirodė Tautos teatre. Iš viso ji 
yra sukūrusi 200 vaidmenų.

KORSAKAS — GARBĖS NARYS

Švedijoje prie Lundo universiteto vei
kianti Slavų-baltų draugija išrinko Kostą 
Korsaką garbės nariu. Draugijos tikslas 
yra skatinti slavistikos ir baltistikos moks
linių problemų nagrinėjimą. Tos draugijos 
pirmininku yra prof. Kmetas Olovas Fal- 
kas.

Plungės parkas
Plungės parkas buvo įkurtas dar XVIII 

a. Specialistų nuomone, jis esąs puikiau
sias pavyzdys, kaip reikia parkus kurti, 
čia sėkmingai išnaudoti Babrungo upės 
vingiai ir slėnis su smulkiai banguotu rel
jefu. M. Oginskis, tapęs Plungės dvaro, 
taip pat ir parko šeimininku, nepasitenki
no tuo, kas buvo ankstyvesniųjų šeiminin
kų padaryta. Jis ėmėsi rekonstruoti parką 
ir statydintis naują sodybą.

Atvežtinių dekoratyvinių medžių ir krū
mų parke labai maža. Vyrauja vietinės 
veislės: eglės, klevai, ąžuolai, liepos, gluos
niai, ievos. Medžiai labai įvairaus amžiaus. 
Tas rodo, kad paikas sodintas pamažu. 
Landšaftinėje parko dalyje medžių giraitės 
harmoningai kaitaliojasi su saulės apšvies
tomis pievų aikštelėmis. Per parką teka 
į Babrungą upeliūkščiai, jungiantys septy
nis dirbtinius tvenkinius. Tvenkiniai gra
žiai suderinti su dekoratyvine augalija ir 
labai praturtina peizažą, o upokšnių tilte
liai" daro parką romantiškesnį.

Neatskiriama parko dalis — dvaro sody
bos kompleksas: rezidenciniai rūmai, žir
gyno pastatas, muzikos mokyklos, bendro
jo lavinimo mokyklos ir tarnybinių patal
pų pastatai. Jie išdėstyti prie statmenai 
susikertančių alėjų, išplanuotų parką re
konstruojant. Puošnūs pseudorenesansinio 
stiliaus rūmai stovi ant dirbtinai paaukš
tinto kalnelio. Rūmų centrinė dalis ir abu 
sparnai paryškinti antikiniais fragmentais, 
stogas papuoštas aptvarėliais ir skulptūro
mis. Kairėje ir dešinėje nuo rūmų esantys 
pastatai panašaus stiliaus kaip ir rūmai, o 
žirgynas — jau pseudogotikinio stiliaus. 
Pietinėje parko dalyje netoli Babrungo sto
vi raudonų plytų neogotikinio stiliaus pi
laitė su kuoru ir laikrodžiu bokšte. Plun
giškiai ją vadina „dziegorine“. Seni žmonės 
teigia, kad tas pastatas statytas 1863 ih. 
pagal itališką projektą. Gal būt, ir yra tie
sos, nes „dziegorinė“ tikrai šiek tiek pana
ši į Florencijos Palazo Vecchio rūmus.

Rytinėje parko dalyje yra dviejų masy
vių ir puošnių stulpų vartai, to paties sti
liaus kaip ir pagrindiniai rūmai. Vartai pa
puošti briaunuotais, kolonas primenan
čiais, iškyšuliais. Tarp jų — nišos, kuriose 
stovi skulptūros su XVI a. karių apranga.

Plungės parkas užima daugiau kaip 60 
ha. Kadangi parkas vertingas estetiniu ir 
architektūriniu požiūriu, tai jį numatoma 
rekonstruoti. Bus atkurti tvenkiniai ir kai 
kurios kitos puošmenos, buvusios parko 
jaunystėje.

Specialistų nuomone, Plungės parko me
džių išdėstymas panašus į senovės žemai
čių alką, todėl, atkūrus parką, jis taptų ne 
tik estetiniu kampeliu, bet ir etnografiniu 
objektu.

„Kultūros Barai“
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lietuviu Kronika
AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 
jai paremti aukojo:

J. Lisius — 3.65 sv., M. Gliaubertas ir 
B. Gailiūnas — po 0.75 sv., J. Mockus — 
0.70 sv., N. Žvirblis, J. Strumskis, A. Mi
liūnas, R. Gustainis ir K. Kamarauskas — 
po 0.50 sv., J. Gustaitis ir A. Kuzmickas — 
po 0.25 sv.

LONDONAS
INŽ. J. VILČINSKUI 65 M.

Lietuviškajai išeivijai labai gerai žino
mas inž. Juozas Vilčinskas liepos 2 d. su
laukė 65 metų — oficialaus pensininko am
žiaus. Jo veikla D. Britanijos lietuvių tar
pe labai šakota: ilgametis DBLS Centro 
valdybos pirmininkas, L. Namų valdybos 
narys, Tautos Fondo atstovybės D. Brita
nijoje pirmininkas, aktyvus Lietuvos So
cialdemokratų Partijos narys ir jos atsto
vas įvairiuose tarptautiniuose kongresuo
se, PET seimo narys, Lietuvos inžinierių 
ir architektų S-gos D. Britanijos skyriaus 
pirmininkas, „Darbininkų Balso“ ir „Min
ties“ redaktorius, „Europos Lietuvio“ ir 
daugelio 'kitų laikraščių bendradarbis. Jo 
vadovaujama DBLS išaugo į stiprią D. Bri
tanijos išeivių organizaciją, gerai žinomą 
kitų tautybių išeivių ir vietos gyventojų 
bei tarptautinių organizacijų tarpe.

Tačiau gal pats didžiausias inž. J. Vil
činsko nuopelnas, kad jis, laikinai pasi
traukdamas iš aktyvios DBLS veiklos, pa
liko savo vietoje tinkamai paruoštą sąmo
ningą lietuvį, taip pat inžinierių, sūnų 
Aleksandrą Vilčinską. Tėvui laikinai tar
nybos reikalais (apsigyvenus Italijoje, 
Aleksandras sutiko kandidatuoti į jungt. 
DBLS ir L. Namų valdybą, kurioje gana 
aktyviai reiškiasi. Pažymėtina, kad jauna
sis A. Vilčinskas taip gerai yra išmo
kęs lietuviškai, kad buvo pakviestas į ver
tėjų kolektyvą, pradėjus leisti L. Enciklo
pediją anglų kalba.

Sulaukęs pensininko amžiaus, inž. J. Vil
činskas vėl žada sugrįžti į. Londoną ir, be 
abejonės, įsitrauks į lietuviškąjį darbą. 
Sukakties proga jam ir jo šeimai linkime 
geriausios sėkmės.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI LONDONE
RCA (Royal College of Art) baigiamųjų 

darbų parodoje dalyvavo Australijos lie
tuvaitė Aldona Zakarauskas — O'Brien. 
Ji studijavo piešimą šiame koledže trejus 
metus ir jį sėkmingai užbaigė. Parodoje 
išstatytieji paveikslai buvo jos darbų at
ranka, už kurią buvo suteiktas atitinkamas 
mokslo laipsnis.

A. Zakarauskaitė yra baigusi meno mo
kyklą Australijoj, dalyvavusi keliose paro
dose ir laimėjusi premijas. Prieš atvykda- 
ma į Londoną, ji mokytojavo Sydnėjaus ir 
New Castle gimnazijose. Zakarauskų šei
ma yra kilusi nuo Kauno.

Lietuvių Namuose laikinai yra apsisto
jęs iš Australijos atvykęs Vyt. Dumskis su 
žmona. Pasižvalgęs Londone, žada pake
liauti po Europą ir pasiekti Lietuvą.

O MAN AR PAŠVILPĖ?..
(V. Žukauskas Londone)

Tikrai maloni staigmena buvo Vitalio 
Žukausko, to didžiojo humoristo, aktoriaus 
ir dainininko apsilankymas Londone. Ne
lengva yra šiais laikais prisikviesti žmo
nes pobūvių ar minėjimų programoms už
pildyti, o Vitalis Žukauskas net pats pasi
siūlė... Didelė padėka ir garbė jam pri
klauso už tai.

S. Kasparo pristatytas, sporto ir sociali
nio klubo salėje Vitalis Žukauskas pateikė 
tokią įvairią, patrauklią ir aktualią prog
ramą, kad jai skirtos dvi valandos prabėgo 
kaip dvi minutės. Nuo pirmojo žodžio jis 
pagavo publiką ir savo šmaikščiais posa
kiais, monologais, dainomis ir net vieno 
asmens atlikta opera vertė ją juoktis ir už
miršti kasdieniškus rūpesčius.

Vieną savo istoriją apie besimeilinančius 
jaunuolius V. Žukauskas užbaigė klausi
mu — O man kas pašvilpė? Peržvelgus su- 
sirinkusiąją publiką ir beveik visiškai ne
matant jaunesniosios kartos atstovų, tik
rai norėjosi paklausti, kodėl niekas jų čia 
neprišvilpė? Juk programa ir nauja, ir lie
tuviška, ir skirtinga nuo mūsų pačių ruo
šiamųjų.

Publikos, kurią sudarė daugiausia vyres
nioji karta buvo apypilnė salė. Tie, kurie 
atvyko, ne tik nesigailėjo, bet liko nuošir
džiai dėkingi aktoriui Vitaliui Žukauskui 
už šiltą, lietuvišką humorą, privertusį iš 
niūrios kasdienybės persikelti į nerūpestin
gą juoko pasaulį.

NEAPSIVEDĖ
„Šaltinyje“ (Nr. 3) paskelbtoji žinutė 

apie birželio 22 įvykusias Rymanto Namą- 
juškos ir Danutės Žiginskaitės vestuves 
yra per ankstyba. Tuo tarpu abu jaunuo
liai dar yra nevedę...

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
PROGRAMA

Londone pavergtųjų tautų savaitės pro
grama prasidės liepos 7 d. pamaldomis šv.' 
Petro bažnyčioje, Vere Street (netoli Ox
ford© gatvės, požeminė stotis Bond St.) 
15.30 vai. Iš bažnyčios bus eisena prie Ne
žinomojo kareivio kapo (Westminsteryje), 
kur bus padėtas vainikas.

Liepos 13 d. 14.30 vai. Commonwealth 
Society salėje, Northumberland Avenue 
(prie Trafalgar Square) įvyks baigiamasis 
susirinkimas-mitingas.

Ta pačia proga ukrainiečių namuose, 
154, Holland Park Avenue liepos 6 d. 3 vai. 
p. p. atidaroma speciali paroda, kuri veiks 
iki liepos 11d. Parodos lankymo laikas — 
3-8 vai. p. p.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kvie
čiami pavergtųjų tautų savaitės programo
je aktyviai dalyvauti.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. liepos 21 d. 4,0 vai. p. p. Lietuvių 

Namuose šaukiamas dainaviečių susirinki
mas. Visos narės ir prijaučiančios kviečia
mos dalyvauti.

Valdyba

TAUPYKITE TURGELIUI
Tradicinis dainaviečių turgelis ir kalė

dinis bazaras ruošiamas ir šiais metais. 
Visi lietuviai iš anksto prašomi pataupyti 
turgeliui atliekamus rūbus, indus, namų 
apyvokos reikmenis, žaislus, papuošalus ir 
kt.

Datos ir dovanų surinkimo vietos bus 
paskelbta vėliau.

Londono Liet. Moterų Sambūris 
Dainava

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ 
SAMBŪRIO „DAINAVA“ APYSKAITA

(1. 5. 1973 m. ligi 4. 6. 1974 m.)
Pajamos
Pavasario baliaus pelnas 1973 £67,04
Pavasario baliaus pelnas 1974 53,73
Turgelio pelnas 1973 45,09
Bazaro pelnas 1973 154,30
Įvairios pajamos ir aukos 30,23
Likutis iš 1973 153,56

Iš viso £503,95 
Išlaidos 
Kalėdinės dovanos £85,64
Kalėdiniai sveikinimai 2,00
Ligonių lankymas 26,87
„E. L.“ ir kitos prenumeratos 
ligoniams £41,60
Lietuvių bažnyčiai Londone 39,16
Vasario 16 gimnazijai 55,40
Londono šeštad. mokyklai 20,00
Tautos Fondui 30,00
Auka „E. Lietuviui“ 20,00
Auka „Šaltiniui“ 10,00
Auka skautams 10,00
Raštinės ir kitos išlaidos 7,63
Pašto išlaidos už siuntinius Lenkijos 
Pašto išlaidos už siuntinius 
lietuviams 13,52
Lenkijos lietuviams 13,52

Iš viso £361,82

Kasoj lieka £142,13

Londono Lietuvių Moterų Sambūrio 
„Dainava“ Valdyba

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
A. Pranskūnas, L. Namų sekretorius tri

jų savaičių atostogas praleido Kanadoje ir 
JAV. Iš Toronto, kuriame buvo su žmona 
Olive apsistojęs, nuvyko į Montreal! ir 
Chicagą. Visur aplankė lietuvių kultūri
nius centrus, spaustuves ir būrius draugų. 
Iš atostogų grįžo susižavėjęs anapus Atlan
to įsikūrusių tautiečių gyvenimu ir labai 
patenkintas.

LEEDS
Birželio 23 d. Holy Rosary bažnyčioje 

gausiai susirinko lietuviai išklausyti Šv. 
Mišių, kurios buvo aukojamos už pernai 
mirusią a. a. Konstanciją Jakimavičienę. 
Mišių metu solo giedojo lotyniškas gies
mes I. T. Dickinson, pritariant vargonams.

Po pamaldų lietuviai keliomis mašino
mis nuvažiavo į kapines dalyvauti pamink
lo šventinime. Balto paminklo papėdėje 
žydėjo gėlės, primindamos viltingą amžiną
jį gyvenimą, kai kun. J. Kuzmickis pašven
tino svetimo krašto kapinėse besiilsinčios 
lietuvės paminklą ir drauge su visais pa
simeldė.

Iš kapinių visi sugrįžo į Jono Jakimavi
čiaus namus vaišių. Kadangi tai buvo Jo
ninių išvakarės, kartu buvo atšvęstos ke
turių ten dalyvavusių vardinės, visiems iš 
širdies išsikalbant.

Malonu, kad ir svetur nepamirštamas 
gražus mūsų tautos paprotys atsiminti mi
rusius ir prižiūrėti jų kapus.

J. K. 1

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Bradforde šiais metais pavergtųjų tau
tų savaitė vyksta nuo liepos mėn. 7 iki lie
pos 14 d.

Prasideda pamaldomis Bradfordo kated
roje liepos mėn. 7 d., 2.15 vai. Po pamaldų 
visi vyksta, bendra eisena, prie Nežinomo
jo kareivio kapo, kur bus padėtas vaini
kas.

Liepos mėn. 14 d., 5 vai. vakare įvyks 
koncertas ukrainiečių salėje Claremont, 
Bradford 7.

Kiekvieno lietuvio pareiga dalyvauti pa
maldose ir eisenoje.

Parodykim, kad kovojam už tautos lais
vę.

Todėl visų dalyvavimas būtinas.
Vyties klubo v-ba

SUSIRINKIMAS
Liepos mėn. 21 d., sekmadienį, 2.30 vai. 

p. p. šaukiamas Vyties 'klubo narių pusme
tinis susirinkimas.

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Vyties klubo Valdyba

MANCHESTERIS
PARENGIMAI

Pusmetinis klubo narių susirinkimas
Manchester!© Liet. S'oc. klubo valdyba 

šaukia š. m. liepos 7 d. 4 vai. p. p. pusme
tinį klubo narių susirinkimą, kuriame bus 
svarstomi. svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to jis bus pravestas, nežiūrint susi
rinkusių narių skaičiaus.

Klubo valdyba

Dariaus ir Girėno minėjimas
L. V. S-ga „RAMOVĖ“ Manchesterio 

skyrius š .m. liepos 13 d. 6 vai. vakare ren
gia Manchesiterio Liet. Soc. klube DA
RIAUS IR GIRĖNO minėjimą. Programo
je bus V. Dargio paskaita ir meninė dalis. 
L. V. S. „Ramovė“ Manchesterio Skyrius

NOTTINQHAMAS
STOVYKLA

Berniukai stovyklai prie Židinio rugp. 
10-18 d. užrašomi ne vėliau liepos 7 d. 
Smulkesnės žinios pagal pageidavimą.

LAS SUSIRINKIMAS
LAS Nottinghamo Skyriaus Valdyba š. 

m. liepos mėn. 13 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Klube šaukia visuotinį narių 

susirinkimą.
Bus padaryti pranešimai ir renkama 

nauja valdyba ir revizijos komisija.
Taip pat bus svarstomi įvairūs reikalai 

ir pasiūlymai.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

LAS Skyriaus Valdyba

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI EUROPĖJINIAME 

SĄJŪDYJE

Š. m. gegužės mėn. 30-31 d. d. Paryžiuje 
Senato rūmuose įvyko Europėjinio Sąjū
džio Federalinės Tarybos posėdžiai. Daly
vavo 24-rių Europos kraštų ir 16-kos tarp
tautinių organizacijų atstovai. Svarbiausi 
šių posėdžių dienotvarkės punktai: dabar
tinė Europos politinė padėtis, Europėjinio 
Sąjūdžio ateities veikla ir naujų vyriau
sių organų rinkimai.

Vietoje buvusio Vykd. Komiteto pirmi
ninko prof. W. Hallstein (Vokietija) iš
rinktas min. J. Rey (Belgija), gen. sekre
toriumi perrinktas R. van Schendel (Bel
gija) .Tarp kitų išrinkti Prancūzijos Sena
to pirmininkas A. Poher, parlamentų na
riai dr. G. Petrilli (Italija), J. H. C. Mole- 
naar (Olandija), G. Defferre (Prancūzija) 
ir kt.

Į Vyr. Komitetą, pavergtų kraštų atsto
vų pasiūlymu, išrinktas inž. A. Venskus — 
Europėjinio Sąjūdžio Lietuvių Komiteto 
gen. sekretorius. Tai pirmas lietuvis, įėjęs 
į Europėjinio Sąjūdžio vadovaujamus or
ganus. Inž. A. Venskus Europėjinio Sąjū
džio Vyr. Komitete atstovaus visus Vidu
rio ir Rytų Europos kraštus (kurie jame 
turi teisę turėti vieną atstovą).

Europėjinio Sąjūdžio Federalinės Tary
bos posėdžių dalyviams Paryžiuje buvo su
ruošta eilė priėmimų, tarp kurių — Pran
cūzijos Senato pirmininko A. Poher, įvy
kęs Senato rūmų salėse.

VOKIETIJA
ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Stuttgarte birželio 13 d. ją surengė apy
linkės lietuviai, latviai ir estai, remiant 
vokiečiams. Beveik pilna didžioji Kopling- 
haus salė prisirinko įvairių tautybių žmo
nių. Šventę pradėjo ekumeninėm pamal
dom, giedodami „Grosser Gott, wir loben 
Dich — Garbinam Tave, didis Dieve“.

Šv. Mišių pradžioje kun. K .Senkus pa
sveikino susirinkusius Kristaus Bažnyčios 
ir pamaldose dalyvavusių dvasiškių var
du. Šv. Raštą skaitė estas Propst M. Vaher, 
o evangeliją (Luko 22, 25-27) skaitė ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą sakė latvių 
evang. kun. E. E. Rozitis. Pamokslininkas 
iškėlė žmogaus teisių reikšmę, pabrėžda
mas, kad gyvename pasaulyje, priešinga
me Evangelijos minčiai. Jame tautų ir 
atskiro žmogaus prispaudėjai veda didelę 
„taikos propagandą“.: didieji agresoriai 
reikalauja neteisėtai sudarytų sienų pri
pažinimo; tačiau tie didieji „taikos apašta
lai“ vis dar priespaudoje laiko ištisas tau
tas, persekiodami religiją ir paniekindami 
žmogaus teises.

Nors pamaldos buvo laikomos vokiečių 
kalba, tačiau jų metu lietuviai giedojo 
„Marija, Marija“, o buvęs Latvijos operos 
solistas B. Piekalnitis latviškai solo giedo
jo „Mocekli Kankiniai“; fortepionu grojo 
muz. A. Appenzeller. Latvių orkestrėlis 
„Daugava“ išpildė kitą latvių giesmę.

Antrąją programos dalį atidarė Stuttgar- 
to liet, bendr. valdybos pirmininkė Z. 
Glemžienė ir, primindama kankinius ir žu
vusius už laisvę ir tikėjimą, pakvietė pa
gerbti juos atsistojimu. Kun. K. Senkus ir 
op. solistas B. Piekalnitis pagiedojo duetą 
„Jūroj blaškosi audra...“, „Viešpatie, gel- 
bėki mus!“ ir „Galingas Dieve“; juos forte
pionu palydėjo A. Appenzeller.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo prof. dr. J. 
Eretas iš Šveicarijos. Kalbėtojas kreipėsi 
į klausytojus šiais žodžiais: „Mes šiandien 
švenčiame žmogaus teisių dieną; bet tai 
turėtume sakyti: Dievo teisių, nes žmogaus 
teises esame gavę iš Jo. Kiekvienas žmogus 
teises gauna gimdamas ir turi visas teises, 
kurias Viešpats jam yra suteikęs. Taigi 
žmogaus teisės yra Dievo teisės...“ Toliau 
profesorius kalbėjo apie įvairių tautų ir 
valstybių pagrindiniuose įstatymuose ir 
tarptautinėse deklaracijose numatytas 
žmogaus teises. Kalbėtojas primygtinai 
priminė, kad pagrindinės žmogui Dievo su
teiktos teisės priklauso ne tik gimusiam, 
bet ir negimusiam; niekas šių teisių, net 
įstatymais,‘neprivalo atimti...

Estas R. Saluri, latvis A. Burmeister ir 
lietuvė dr. A. Veigel-Plekavičiūtė savo kal
bose konkrečiais pavyzdžiais nušvietė da
bartinę priespaudos padėtį savose tėvynė
se. Latvių fleitų ansamblis „Daugava“, va
dovaujamas muz. profesoriaus C. Gali, pa
grojo eilę latvių liaudies melodijų, o solis
tas B. Piekalnitis, A. Appenzelleriui forte
pionu palydint, padainavo J. Norvilio 
„Latvietim“ ir E. Ūdrio „Burtnieka pravie- 
tojums“, o po katučių dar vieną dainą. 
Nuoširdžius sveikinančius žodžius tarė vie
nas Štuttgarto miesto atstovas, vokiečių 
pabėgėlių jaunimo atstovas, ukrainiečių ir 
baltarusių atstovai. Taipgi kalbėjo buvęs 
Latvijos ministeris Liepinš.

Pabaigai estų taut, šokių grupė pašoko 
šešis estų tautinius šokius, o kun. K. Sen
kus iš Štuttgarto su M. Žaku iš Zuericho 
padainavo duetą „Piemenaitės dainelė“ ir 
„Augino močiutė dukrelę“; fortepionu pa
lydėjo A. Appenzeller. Užbaigos žodį tarė 
Štuttgarto estų bendruomenės valdybos 
pirmininkas O. Paern, o muz. A. Appenzel
ler paskambino Estijos, Latvijos, Lietuvos 
ir V. Vokietijos himnus ir tuo užbaigė 
šventės programą.

Likčiau skaitytojui skolingas, jeigu ne
paminėčiau, kad taip įspūdingai paruoštos 
šventės iniciatorius, programos pagrindinis 
organizatorius — ir net meninės dalies da
lyvis — buvo nenuilstantis visuomeninin
kas kunigas Kazimieras Senkus. Tik gaila, 
kad taip puikiai suorganizuotą ŽMOGAUS 
TEISIŲ DIENĄ minėjo daugumoje tik tie, 
kuriems vergija yra gerai pagįstama ar net 
pergyventa. Daug didesnės prasmės ši 
šventė būtų turėjusi, jeigu dalyvių daugu
mą būtų sudarę tie, kurie iki šiandien ne
pajėgė suprasti, ką reiškia pavergtuose 
kraštuose žmogaus teisių ir religijos pa
niekinimas. Bet liaudies patarlė sako: „So
tus alkano neužjaučia“. O vis tik turėtume 
belsti ir į šitų žmonių širdis, kad jie su
prastų, ką reikia: „Mylėk artimą, kaip pats 
save!“

K. Šim. 
ŠVEICARIJA

A. A. KUN. DR. J. NAVICKAS
Buvusiam Šveicarijos Lietuvių Bendruo

menės kapelionui a. a. kun. dr. J. Navickui 
mirus, vietoj gėlių Bendruomenė paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai 200 DM.

Taip pat vietoj gėlių P. Radvila paauko
jo gimnazijai 50 DM.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — liepos 7 d., 15 vai., 19 

Park Rd. Metinės už a. a, Vincą Ta
mašauską ir po to jo antkapio šventi- . 
n imas.

NOTTINGHAME — liepos 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BRADFORDE — liepos, 7 d„ 12.30 v., spe
cialios pamaldos už Bažnyčią Lietuvo
je; atsimenant Popiežių Pijų XII.

BRADFORDE — liepos 21 d., 12.30 v.

PRIEŠ 25 METUS
„Britanijos Lietuvis“, 1949, liepos 1

— Liepos 2 d. suėjo lygiai dveji metai 
nuo DBLS įsteigimo. Ta proga P. B. Varka- 
la rašo: „...jai pavyko suburti į vieną or
ganizacinį vienetą lietuvius, nežiūrint, ko
kių jie būtų politinių bei religinių įsitiki
nimų, ko daugelis kiti; kraštų lietuviškų 
kolonijų pasigenda“.

— Londone įvyko pirmasis lietuvių žur
nalistų suvažiavimas.

—■ „Britanijos Lietuvis“ išleido šimtąjį 
■numerį.

— Latviai pirmieji suorganizavo Londo
ne gerai pasisekusią dainų šventę. Dirigen
tai — Baštiks, Jerums ir Vitols. '

— Londone suruoštame birželio trėmimų 
minėjime gražiai pasirodė V. Mamaičio va
dovaujamas choras ir solistas B. Povilavi-
čius.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei

Crimplene medžiaga suknelei

Crimplene medžiaga su blizgučiais

Nailoninės arba šilkinės skarelės

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
drabužių

£4.00

£4.50

£5.50

£1.00

£3.50
Gefiūro medžiaga suknelei

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga £16.50

Dirbtinis Mink kailis paltui £18.00

Nailoniniai išeiginiai marškiniai £3.25

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

£6.00

PROGA IŠVAŽIUOTI Į KANADĄ
Lietuvis viešbučio savininkas Kanadoje 

ieško darbininkų. Reikalingi sargai, valy
tojai, padavėjai, barmanai, virėjai ir kt. 
Gali būti vyrai, moterys arba vedusių šei
mos. Viešbučio savininkas padeda išsirū
pinti vizas ir, esant reikalui, paskolina ke
lionės išlaidoms. Atlyginimas — iki 50 sva
rų per savaitę. Kreipiantis nurodyti am
žių (gali būti ir vyresnio amžiaus), lytį ir 
šeimos padėtį.

Rašyti: Antanas šimkevičius, Lock City 
Hotel, Sault Set Marie Ontario, Canada.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.
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