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Tikroji priežastis
Sekant Lietuvos spaudą ir pripuolamai 

pasikalbant su iš ten atvykstančiais tau
tiečiais, minimos trys priežastys, kodėl 
Pabaltijo tautos turėjusios būti Įjungtos j 
T. Sąjungą.

1. Geografiniu atžvilgiu jos esančios ant 
didžiųjų tautų kryžkelės. Jos pačios vie
nos negalėtų savo sienų apsaugoti ir išlik
ti nepriklausomos. Jeigu ne rusai, tai vo
kiečiai būtų turėję anksčiau ar vėliau jas 
prisiglausti ir globoti. Tik „superpowers" 
galinčios išlikti nepriklausomos.

2. Buržuazinės ano meto vyriausybės ne
sirūpinusios daugumos gyventojų gerove, 
todėl patys gyventojai norėję permainų. 
Tarybinėje santvarkoje pasiektieji ūkiniai 
ir kultūriniai laimėjirriai esą milžiniški, 
nepralenkiami.

3. Komunistinė-tarybinė santvarka esan
ti pati tobuliausia pasaulyje, todėl ji tą pa
saulį ir valdys. Kuo anksčiau į tą santvar
ką „savanoriškai" įsijungta, tuo daugiau 
laimėta.

Trumpas atsakymas į tuos visus argu
mentus būtų toks.

1. Visos mažosios tautos „veliasi“ kam 
nors po kojų, nežiūrint, kur jos begyventų. 
Tačiau jos visos (didesnės ir mažesnės už 
Lietuvą) po antrojo pasaulinio karo atga
vo laisvę ir buvo priimtos į J. Tautas. Tik 
tris Pabaltijo valstybes pasiėmė „globoti“ 
T. Sąjunga, kad kiti didieji jų nesumin
džiotų. Deja, atominiame amžiuje Jkryž- 
kelių“' politika nebegalioja. Visos pasau
lio tautos ir net gentys gauna dabar teisę 
apsispręsti, nors kartais jos dar ir nemoka 
ta teise pasinaudoti.

2. Pasinaudojant savaip apdorota statis
tika, beveik viską galima įrodyti sau pa
geidaujama prasme. Niekas negali nugin
čyti, kad Lietuvoje daug pasiekta švietimo, 
transporto (keliai), energijos tiekimo ir 
kitose srityse. Lyginant, pvz., su 1941 m., 
kai kurie duomenys tikrai yra impozantiš
ki. Bet kas žino, kokių rezultatų Lietuva 
būtų pasiekusi per tą patį laikotarpį, bū
dama visiškai nepriklausoma? Jokia sta
tistika čia nepasinaudosi. Pagaliau esama 
sričių, kur mažai pasiekta arba net ir at
gal pažengta. Tačiau dėl visa to neverta 
griebtis statistikos ir apie tai visam pasau
liui trimituoti. Praktiški lietuviai, jeigu 
tiktai jiems buvo leista, pirmiausia ėmėsi 
gerinti ir plėsti tas ūkiškojo ir kultūrinio 
gyvenimo sritis, kurios buvo pačios reika
lingiausios. Ne kitaip būtų pasielgę ir ne
priklausomybę atgavę, tik gal dar geriau 
ir greičiau, nes nebūtų reikėję Maskvos 
leidimo.

3. Ar komunistinė santvarka (iš tikrųjų 
proletariato diktatūra) yra pati geriausia 
valdymosi sistema — parodys ateitis. Iš 
tikrųjų pasaulyje nėra nieko absoliučiai 
blogo ir absoliučiai tobulo. Apie T. Sąjun
gos politines ir ūkines spragas pirštu pri
kišamai rodo ir tas faktas, kad dabartiniai 
istorijos vadovėliai palieka tuščius ištisų 
dešimtmečių tarpus (pvz. Chruščiovo era), 
tarsi komunizmo tuo metu lyg ir nebūta.

Kalbant bendrai apie politines sistemas, 
negalima tobula laikyti tos santvarkos, 
kurios palaikymui milijonai žmonių yra 
kankinami ir žudomi.

Pagaliau šiuo metu išeivijoje mažai įkas 
ir suka galvas dėl politinės sistemos Pa
baltijo kraštuose. Jeigu tikrai visų gyven
tojų tokia valia, tai ir tebūnie. Tik kad ji 
būtų jų pačių prisiimta, kad jų sąžinės 
laisvė nebūtų varžoma.

Tikroji priežastis, kodėl Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės turi priklausyti T. Są
jungai, yra istorinis Rusijos noras plėsti 
savo diasporą ir imperiją Vakarų krypti
mi. Jos valdovai yra įsitikinę, kad, laikui 
bėgant, Pabaltijys turės pasidaryti Rusi
jos, arba kaip dabar sakoma. Sovietinės 
tautos dalimi.

Apie rusinimo procesą daug pateikia 
medžiagos laisvųjų pabaltiečių spauda. 
Štai Estijos Demokratinio Judėjimo ir 
Tautinio Fronto komiteto J. Tautoms 
įteiktame memorandume sakoma, kad 
1934-1970 m. laikotarpyje gyventojų skai
čius Estijoje padidėjo 292 tūkst., bet estų 
skaičius sumažėjo 55 tūkst. Rusų Skaičius 
Estijoje iš 5.6% 1934 m. išaugo iki 28.1% 
1970 m. Ar tai nėra krašto rusinimas?

Tame memorandume beveik desperatiš
kai teigiama, kad estams (tas pats ir jų 
kaimynams) yra likę du keliai, suvedą į 
vieną ir tą patį tašką: jeigu jie nesiprie
šins, tai palaipsniui bus surusinti, o jeigu 
priešinsis, tai tautos elitas bus sunaikin
tas, o likusieji paversti „Sovietinės tau
tos“ piliečiais. „Reikia nepamiršti, kad so
vietų kolonialiniai valdovai niekada netei
sėtai užgrobtose žemėse nesijaus saugūs, 
kol visi gyventojai nebus surusinti“, sako
ma tame memorandume.

Europos konferencijai einant į vienokią 
ar kitokią užbaigą, kai kurių valstybių 
diplomatai ‘klausia, kodėl dabar beveik už
mirštas Pabaltijo klausimas vėl keliamas 
viešumon? Jie sako, kąd pabaltiečiai dar 
turi šiokią tokią kultūrinę laisvę, jie da
bar nebadauja, ekonomiškai palaipsniui 
tvirtėja, išvažiavimo varžtai lyg ir pama
žu atsileidžia, — tuo tarpu pasaulyje tiek 
daug kitų degančių problemų!

Atsakymas labai paprastas — Pabaltijo

NE VISI GALI STUDIJUOTI

Norinčių studijuoti S. Sąjungoje yra žy
miai daugiau, negu universitetuose vietų. 
Pvz. į Maskvos universiteto kai kuriuos 
fakultetus gali patekti tiktai vienas iš 30 
kandidatų. Atranka daroma specialių įsto
jamųjų egzaminų keliu. Be to, atsižvelgia
ma į kandidato pažangą prieš tai mokyk
loje ir partinę veiklą.

Daugumoje universitetų įstojamieji eg
zaminai yra tuo pačiu metu — keletą ar 
keliolika dienų prieš mokslo pradžią. To
kiu būdu nepatekus į vieną universitetą, 
tais pačiais metais nebegalima bandyti lai
mės kitur. Atkritusiems kandidatams siū
lomas darbas fabrike ar kolūkyje. Dar jie 
gali bandyti studijuoti neakivaizdiniu bū
du'.

Pats seniausias ir populiariausias S. Są
jungoje yra Maskvos universitetas. Jame 
studijuoja 21.000 studentų. Dauguma jų 
yra rusai. Pvz., humanitarinių mokslų fa
kultete iš 900 studentų 800 yra rusai. Iš 
likusiųjų — 37 ukrainiečiai, o visi kiti pri
klauso bent 24 tautybėms.

Kadangi S. Sąjungoje į aukštesnįjį luo
mą galima patekti tik per komunistų par
tiją ir universitetą, tai jaunoji karta, ku
riai atimama proga studijuoti, yra nepa
tenkinta ir tą nepasitenkinimą įvairiomis 
progomis parodo. Taigi konstitucijos ga- 
rantuėta visiems lygi teisė į mokslą prak
tiškame gyvenime susiduria su sunkumais, 
vedančiais į kapitalistiniuose kraštuose 
praktikuojamą atranką.

PAGERBS TOPOLSKĮ

Anglijoje labai plačiai pagarsėjęs lenkų 
dailininkas Feliksas Topolskis vyksta į 
Krokuvą. Čia Jogailos universitetas jam 
suteiks doktoratą už nuopelnus platinant 
lenkų kultūrą Vakaruose. Šis universitetas 
buvo įsteigtas 1346 m. ir yra seniausias po 
Prahos universiteto Rytų Europoje.

Kartu su Topolskiu vyksta jaunas filmų 
direktorius Pobog-Malinowski, kuris suka 
filmą apie dailininko gyvenimą.

KAM PASTATYTA BERLYNO SIENA?

Britų studentė Susan Ballantine Rytų 
Vokietijos teismo nuteista 5 m. kalėti už 
tai, kad bandė savo sužadėtinį slaptai at
gabenti į Vakarus. Visa spauda šioje už
dangos pusėje yra dėl tokios didelės baus
mės pasipiktinusi. Tuo labiau, kad teismas 
buvo uždaras, ir ne tik gynėjai, bet ir at
vykę kaltinamosios tėvai negalėjo jame 
dalyvauti. Tai dar kartą įrodo, kad Berly
no siena pastatyta ne nuo šnipų apsisau
goti, o saviesiems piliečiams izoliuoti.

KIEK KANDIDATŲ?

I dabartinius parlamento rinkimus kon
servatoriai pateikė 622 kandidatus, dar- 
biečiai — 623, liberalai — 610, National 
Front —• 90 ir komunistai apie 40. Kiek
vienas kandidatas turi įmokėti 150 svarų 
depozito ir surinkti mažiausia vieną aštun
tąją dalį savo apygardos balsų. To skai
čiaus nesurinkęs, jis netenka depozito, ku
ris nueina į valstybės iždą. Iš viso į D. 
Britanijos parlamentą turi būti išrinkta 
635 atstovai. Balsuojama ne už sąrašus), 
bet už asmenis. Todėl gali atsitikti (ir daž
nai atsitinka), kad partija, surinkusi dau
giau balsų, gauna mažiau atstovų į parla
mentą.

klausimo nebūtų, jei jis būtų buvęs laiku 
išspręstas, jei Pabaltijo valstybės nebūtų 
buvusios Potsdame parduotos. Ir tas klau
simas negali pasenti, taip kaip negali pa
senti ilgą laiką buvusi laisva tauta. I klau
simą, kodėl Pabaltijo valstybės negali pri
imti dabartinės, kai kieno manymu, paken
čiamos padėties, galima atsakyti minėto 
estų memorandumo žodžiais — neturint 
savajai egzistencijai jokios realios garan
tijos ir nuolat didėjant rusinimo antplū
džiui, nekovojanti tauta yra pasmerkta 
pražūčiai.

Ka-tas

aTa
DBLS Leigh skyriaus nariui 

S. ALESIUI
mirus, jo Lietuvoje likusiai 

žmonai ir vaikams reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Skyriaus valdyba ir nariai

LENKAI SOV. SĄJUNGOJE

Paryžiuje išeinąs lenkų kalba laikraštis 
„Polska w Europie“ (Lenkija Europoje) 
savo 1974 m. ibirželio-rugpiūčio laidoje pa
lietė ir mums nepaprastai įdomų klausimą, 
būtent: Sov. Sąjungoje gyvenančių lenkų 
padėtį. Straipsnis pavadintas „Neužmirš
kime!“ Čia yra trumpa jo santrauka.

Sovietai leidžia milžiniškas pinigų su
mas infiltruoti po visą pasaulį išblašky
toms lenkų kolonijoms ir jų organizaci
joms. šių dienų Lenkijos valdovai rodo di
delį susirūpinimą už jos ribų gyvenančiais 
savo tautiečiais. Išimtį sudaro tik.., Sov. 
Sąjungoje užsilikę gyventi lenkai (apie 2 
mil.), apie kuriuos visai nutylima. Kodėl?
— klausia laikraštis. Kodėl Lenkijos drau
gijos ryšiams su užsienyje gyvenančiais 
lenkais palaikyti visai nesidominančios 
Sov. Sąjungoje gyvenančiais lenkais? Ne
sidominti jais, atrodo, ir didžiausios (per 
5 mil.) lenkų kolonijos JAV-se centrinė or
ganizacija, Polonia, kuri aprūpina viso pa
saulio lenkų kolonijas mokyklų vadovė
liais ir kunigais. Tuo tarpu Azijos Rusijo
je, nuo Uralo iki Vladivostoko, teliko vie
nas lenkas kunigas ten esantiems lenkams 
tikintiesiems (apie 1 mil.) aprūpinti. Sol
ženicynas iš užsimiršimo prikėlė sovieti
niuose lageriuose gyvai palaidotų milijonų 
žmonių likimą. Kodėl, klausia laikraštis, 
dabartinė Lenkijos vyriausybė nesirūpi
nanti jų grąžinimu tėvynėn? Kai 1955 m. 
tuometinis Lenkijos Bieruto režimas ėmė 
kviesti lenkų emigraciją grįžti į Lenkiją, 
jam buvo atsakyta — Pirma tegul sugrą
žina visus lenkus iš Rusijos! Taip reiktų 
atsakyti ir dabar į visus kvietimus grįžti 
namo. Adomas Mickevičius kadaise yra 
pasakęs: „Jeigu apie juos pamiršiu, Tu, 
Dieve, danguje — pamiršk apie mane!“

Kiek aziatiškos Rusijos plotuose yra už
silikusių lietuvių? Koks jų likimas? Ko
dėl okup. Lietuvos režimas „Gimtajame 
Krašte“ neragina jų grįžti Lietuvon, ne
sudaro jiems sąlygų grįžti? (ELTA)

NEIŠVENGIA INFLIACIJOS

Nors oficialiai Skaitoma, kad infliacija 
yra grynai kapitalistinių kraštų reiškinys, 
tačiau jos neišvengiama ir T. Sąjungoje 
bei Rytų Europoje. Nežiūrint milžiniškų 
valdžios primbkėjimų, daugumos prekių 
kainos smarkiai kyla. Pvz., Rytų Vokieti
joje praėjusiais metais pagal „UŠ News & 
World Report“, primokėjimams išleista 
10.7 milijardai markių, kas sudaro apie 
15% visų parduotų prekių vertės. Vengri
joje primokėjimai pasiekė 35% prekių 
vertės. Ir vis dėlto, pvz., dujų kaina Lenki
joje ir Čekoslovakijoje pakilo 100%, Veng
rijoje — 50%. Metalo ir cheminių išdirbi
nių kainos pakilo nuo 50 iki 100%.

Kadangi valstybinės krautuvės nepajė
gia gyventojų prekėmis aprūpinti, jie yra 
priversti eiti į juodąją rinką arba turgų. 
Čia jie turi mokėti už vaisius, daržoves, 
pieno produktus ir net rūbus dvigubai dau
giau, negu valdiškose krautuvėse, kurios 
dažniausiai yra tuščios.

Net ir valdiškosios krautuvės neišvengia 
infliacijos, kuri .ateina aplinkiniais keliais. 
Pvz., staiga kuri nors prekė iš ‘krautuvių 
pranyksta. O kai ji vėl pasirodo nauju var
du. tai kaina yra jau dvigubai didesnė.

Vokiečių ..Welt am Sonntag“ (22. 9. 74) 
paduoda tokį T. Sąjungoje kainų kitėjimą 
procentais nuo 1971 m. iki šios vasaros.

Pabrango: sviestas 7.3, pienas — 16.6, 
bulvės — 191.6, obuoliai — 46.6, cigaretės
— 27.7, skalb. mašinos — 12.1, automobi
liai — 19.1, benzinas — 45.9, nailono koji
nės — 71.9, lietpalčiai — 53.5.

Atpigo: kiaušiniai — 25.9, kava — 17.4, 
TV aparatai (nespalvoti) — 2.6.

IR KGB PASLYSTA

„Ekodomist“ (21. 9. 74), aprašydamas 
Maskvoje organizuotą modernaus meno 
parodą ir jos išvaikymą, darosi išvadą, kad 
KGB persistengė. Vakariečių diplomatų ir 
žurnalistų akivaizdoje KGB' žiaurus elge
sys ir areštai, esą, nesiderina su detantės 
dvasia, kurią Sovietai taip labai puoselė
ja Europos Saugumo konferencijos baigi
mo išvakarėse.

žurnalas ta proga pabrėžia, kad KGB 
šiais metais turėjo ir daugiau nesėkmingų 
ėjimų- Pirmiausia, žymūs sovietų meninin
kai (Rostropovič, Panovai) ir rašytojai 
(Solženicynas, Medvedevas) buvo išleisti 
į užsienius. JAV senatui spaudžiant, Si
mas Kudirka ir Silva Zalmanson buvo pa
leisti iš koncentracijos stovyklos, žydų 
emigrantų norai buvo patenkinti. Vienu 
žodžiu, KGB įprastinis režimas, kuriuo 
taip didžiuojasi Andropovas, turėjo prisi
pažinti, kad kai kur paslydo...

Eksploatuojamas Sibiras
Po Tarybų Sąjungą keliaująs žurnalis

tas Jonathan Steele nusibaladojo net į to
limiausius Sibiro užkampius, iš kurių jis 
prisiuntė „Guardian“ dienraščiui savo 
įspūdžius. Čia jis aprašo du miestus Ust- 
Ilinsk ir Bratsk, kur temperatūra žiemos 
metu siekia 50 C. Pirmajame mieste bai
giama Angaros užtvanka, kur bus pastaty
ta didžiausia pasaulyje elektros jėgainė, o 
antrajame jau veikia taip pat didžiausias 
pasaulyje aluminijaus fabrikas.

Darbininkai šituose miestuose gauna 
įvairias lengvatas ir padidintus atlygini
mus — iki 250 rublių per mėnesį. Daugu
ma dirbančiųjų atvyksta pagal trijų metų 
kontraktą valdžios lėšomis. Gyventojų am
žius neviršija 40 metų. Iš pradžių jie gyve
no specialiose palapinėse, bet dabar jau 
statomi dideli gyvenamųjų namų blokai. 
Gyventojai skiriasi į dvi kategorijas: atvy
kę pasipinigauti ir idealistai, pasiruošę iš
naudoti Sibiro turtus Tarybų Sąjungos la
bui. Pastarieji prie savo palapinių turi už
rašą: „Mes gimėme, kad pasakas pavers- 
tume realybe“.

Ir vis dėlto, pasak autorių, didžiausias 
stabdis Sibiro turtų eksploatacijai yra dar
bo jėgos trūkumas. Nežiūrint valdžios pa
stangų ir įvairių lengvatų, Sibiro ateiviai 
grįžta atgal. Valdžios numatytas planas iki 
1980 m. perkelti į Sibirą-6 milijonus gy
ventojų skaitomas nepasisekusiu. Pagrin
dinės bėgimo priežastys — žiaurus klima
tas, prekių ir namų stoka, noras gyventi 
labiau civilizuotame krašte.

J. Steele pasakoja, kad sėsliųjų gyven
tojų pagrindą sudaro buvusieji caro, o vė
liau Stalino tremtiniai. Tačiau jo turimoji 
informacija apie tuos tremtinius perdaug 
jau naivi. Pvz., jis rašo: „Dabar, kai jau 
praėjo 20 metų kai buvo paleisti milijonai 
Stalino tremtinių, valdžia turi 

Sefitųhlos DIENOS
— Lenkai iki šiol vis dar nesuranda vie

tos Katyno paminklui — obeliskui, kurį 
buvo numatę pastatyti šv. Luko bažnyčios 
šventoriuje Chelsea (Londone).

— N. Malinowska Bradforde nubausta 
50 svarų už naminės gaminimą. Teisme ji 
pasisakė šio amato išmokusi Rusijoje, kai 
buvo nuvykusi aplankyti savo giminių.

— Peterborough ligoninėje mirė pasau
linio garso susilaukęs klounas Coco, ka
daise pasirodęs ir Lietuvoje. Jo tikroji pa
vardė— N. Poliakov*as.

— Australijos doleris nuvertintas 12%. 
Opozicija kelia triukšmą, kad spauda pa
skelbė šią žinią 5 valandas anksčiau negu 
vyriausybė.

— JAV Kongresas, pradėdamas 200 me
tų sukaktį, pirmuoju kalbėtoju pasikvietė 
žinomą žurnalistą ir autorių, Anglijoje gi
musį Alistair Cooke.

— Sovietų Sąjungoje daug jaunuolių įsi
taiso radijo siųstuvus ir transliuoja vaka
rietišką muziką ir žinias. Svarbiausia, kad 
jie naudoja laivininkystei ar policijai skir
tas radijo bangas.

— Britų spaudoje iki šiol nepasirodė nė 
mažiausios žinutės apie neseniai vykusias 
pabaltiečių demonstracijas prie Australia 
House. Londone.

— Po dviejų metų derybų JAV Pepsi
Cola firma Gorkio parke Maskvoje atida
rė pirmą T. Sąjungoje „bowling alley“.

— Dubčeko laikais buvusi geriausia če
kų radio žurnalistė Vera Stoviokova iš
mesta iš komunistų partijos, ir, po dau
giau kaip šimto bandymų, .pagaliau gavo 
valytojos darbą.

— Maskvos radijas pranešė, kad komu
nistų kandidatams į britų parlamentą 
BBC ir ITV televizijos neleidžia pasirody
ti, nes bijo, kad jų programos patrauktų 
labai daug balsuotojų. (Jokiai partijai, ku
ri neturi 50 kandidatų, neleidžiama pasi
rodyti TV programose).
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— Nepavykus sušaukti tarptautinės vi
sų kraštų komunistų konferencijos, atski
ros konferencijos organizuojamos Varšu
voje ir Italijoje.

— Nors Turkijoje draudžiama gaminti 
opiumą, tačiau numatomas aguonomis ap
sėti plotas yra 50.000 ha.

— D. Panin'as, kalbėdamas viename pro
testo mitinge Vokietijoje, pareiškė, kad 
nuo 1917 m. T. Sąjungoje nužudyta 60 mi
lijonų žmonių.

— Brežnevas pažadėjo karinę pagalbą 
Sirijos prezidentui Assad, kuris netikėtai 
buvo atvykęs į Maskvą.

— Portugalijos prezidentas Spinola bu
vo priverstais atsistatydinti. Jo vietą 
užėmė kairiosios grupės karididatas gen. 
Costa Gomeš.

— Cukraus kaina Anglijoj numatoma 
padidinti iki 15.5 p. už 2 svarus.

— Spalio 1 d. Kinijoj iškilmingai pami
nėta 25 metų sukaktis nuo Liaudies Res
publikos įkūrimo.

— Išskyrus cukr. runkelius, javų der
lius, nežiūrint lietingo oro,1 šiais metais 
Anglijoje žada būti pakankamai geras.

— 10.000 graikų Kipro saloje demonstra
vo, reikalaudami, kad sugrįžtų arki v. Ma
karios.

— Kinija atidarė naują oro susisiekimo 
liniją tarp Tokio ir Pekingo.

—■ T. Sąjungos užs. reik, ministeris Gro
myko J. Tautų posėdy reikalavo, kad žy- 
dų-arabų derybose Ženevoje dalyvautų ir 
Palestinos atstovai.

— Gaisras buv. karališkuose rūmuose 
Lisabonoje sunaikino apie 500 vertingų pa
veikslų ir daug brangių indų.
— Sunkumų kilnojimo varžybas ir auk
so medalį Maniloje laimėjo ukrainietis (T. 
Sąjunga) Korol, iškėlęs 350 kg.

— Italijos parlamente susimušė komu
nistų dr neo-fašistų atstovai.

— Turkų kariuomenė pradėjo savo 
užimtąją Kipro salos dalį atitverti „Berly
no siena“.

— Popiežius išreiškė pageidavimą, kad 
bažnyčiose nebūtų vartojama „pop“ muzi
ka.

—Juodojoje jūroje bandymų metu spro
go ir nuskendo T. Sąjungos laivas, pritai
kytas atom, raketų šaudymui.

— Rytų Vokietijos vyriausybė visai ne
atsakė į britų notą dėl S. Ballentine nutei
simo 5 metus kalėti už bandymą pervesti 
per sieną savo sužadėtinio Berlyne.

— Graikijoje leista veikti visoms poli
tinėms partijoms.

— Senatorius W. Fulbright nesutiko bū
ti JAV ambasadorium Londone. Jis yra ži
nomas kaip „šaltojo karo“ priešas.

— T. Sąjunga planuoja įsitaisyti uostą 
naujai atsikūrusioje Afrikos valstybėje — 
Mozambike.

— „Raudonoji žvaigždė“ Maskvoje pa
skelbė, kad dinamitą išradęs artilerijos ži
novas rusų kariuomenės pulkininkas Vo- 
sylijus Petruševskis.

kurti naująjį Sibirą. Bet reikės labai daug 
pinigų pagerinti sąlygoms, kad gyventojai 
ten norėtų pasilikti. Paskutinį žodyį vistiek 
tars arktinis klimatas. Arktikos vėjai ne
leis iš Sibiro padaryti Kalifornijos.“ Varg
šas žurnalistas — jis nepajėgė sužinoti, 
ar bent pasiklausti Solženicyno, kad Sta
lino milijonai papildomi naujais tremti
niais, kuriems nereikia Sibiro keisti į Ka
liforniją...

KIEK KOMUNISTŲ?

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijoje 
1973 m. gale buvo 14.8 milijonai narių, kas 
sudaro 9 procentus visų suaugusių gyven
tojų arba kiekvienas vienuoliktasis, su
laukęs 18 m. amžiaus, turi partijos bilietą.

Darbininkai, sudarydami 59.8% gyven
tojų, turi 40.7% partijos narių; kolchozi- 
ninkai, sudarydami 19.3% gyventojų, turi 
14.7% partijos narių: tarnautojai, sudary
dami 20.9% gyventojų, turi 44.6% parti
jos narių.

Nors gyventojų sudėtyje yra 46% vyrų, 
bet partijoje jie turi 77% narių, o moterys 
— tik 23%. Pagal tautybes kiekvienam 
1000 gyventojų partijai priklauso: 70 ru
sų, 58 ukrainiečiai, 58 gudai, 32 uzbekai, 
48 kazokai, 76 gruzinai, 48 azerbaidžianai, 
36 lietuviai, 22 moldavai, 43 latviai, 32 kir
gizai, 28 tadžikai, 63 armėnai, 29 turkmė
nai, 46 estai, 44 kitų tautybių. (Iš Radio 
Liberty tyrinėjimų dokumentų). (ELTA)

VYNAS UŽ NAFTĄ

T. Sąjunga pasirašė prekybos sutartį su 
Ispanija. Už vieną milijoną tonų naftos, Is
panija pažadėjo pristatyti 25 mil. galonų 
vyno, daugiau kaip milijoną tonų konjako 

galimybę ir 50.000 tonų apelsinų.

1
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Šveicarai akademikai 
nepriklausomoje Lietuvoje

PROF. JUOZAS
5

EMIL WINTELER (1878-1972)
Baigdami vizitus mūsų universitete, už

sukime dar į Medicinos Fakultetą, kuria
me užtiksime profesorių Emilį Wintelerį.

Jo senelis, sūrininkas, dar prieš 18-to 
šimtmečio galą iš Mollis'o, Glarus'o kanto
no, buvo emigravęs į tuomet dar carams 
priklausančią latvių žemę. Iš jo moterys
tės su vietine Augusta Waldermann gimė 
Georg Miklaus (1832-1895), kuris vėliau 
žemaičių Šateikiuose iš grafo Flaterio iš
sinuomavo malūną. Vedęs Amaliją Juliją 
Huenerf (1871-1915), su ja sulaukė šešetos 
vaikų, kurių penktasis buvo Emilis.

Emilis, būdamas svajingas ir jausmin
gas, be mediciniškų talentų dar turėjo poe
tišką gyslelę — sugebėjo vokiškai išsi
reikšti eilėmis, kuriomis jis jautriai nupie
šė savo gyvenimo nuotykius. Žinoma, jis 
savo dviem tomeliais, išleistais 1938 m. 
Kaune ir 1959 m. Goetingene, pavadintais 
„Traeume und Gedanken“, nei Goethei, nei 
Schilleriui konkurencijos nedarė, bet ne
blogai atskleidė žymesnius savo žemiškos 
kelionės epizodus. (Iš „L. Aide“ 1938 m. ra
šytos recenzijos apie E. Molio vokišką poe
zijos rinkinį manyti, kad recenzijos auto
rius nežinojo, kas iš tikrųjų parašė 
„Traeume und Gedanken“. Red.), štai kaip 
jis atsiliepia apie savo gimtinę:

„Wie weit von mir entfemt bist du, 
Šateiken, Heimat mein!
Bei Tag und Nacht hab* keine Ruh‘, 
Kann ohne dich nicht sein.“ 
(Kaip toli esat nuo manęs, 
Mano tėviškės Šateikiai!
Dieną ir naktį neturiu ramybės.
Negaliu be jūsų gyventi.)
Vidurinį išsilavinimą Emalis gavo Liepo- 

jaus gimnazijoje. Joje jis nepajuto „Auš
ros“ dvasios dvelkimo, nes čia mokėsi ne
daug lietuvių, kurių tėvai dar nebuvo pa
jėgę sukurti tautinio bei kultūrinio judėji
mo. Tik sekančioje mokinių generacijoje 
atsirado sąmoningų lietuvių, kaip rodo 
Leono Bistro, uosto darbininko sūnaus, pa
vyzdys.

Gavęs brandos atestatą, Emilis 1897 m. 
nuvyko į Charkovą medicinos studijuoti. 
Po trijų metų jis savo žinias dar pagilino 
Maskvoje, iš kur jis 1904 m. sugrįžo dak
taro laipsnio įsigyti. Tąjį jis gavo tik iš 
antro bandymo, nes dėl silpno rusų kalbos 
mokėjimo pirmoji disertacijos redakcija 
buvo atmesta. Tuomet iš kalbinių bėdų jį 
išgelbėjo žmona Apolinaria Kudriawsze- 
wa, kurią, daug vyresnę už save buvo ve
dęs Maskvoje. Siaubingus bolševikinės re
voliucijos metus jaunas gydytojas pralei
do Petrapilio ligoninėse. Didis buvo 
džiaugsmas, kai 1919 m. ekstraordinariniu 
profesorium buvo paskirtas į Samarą.

ZOONOZES
Tai yra ligos, kurias žmogus gauna per 

gyvulius. Šitos ligos yra gana pavojingos, 
ypač kada laikomi visokios rūšies nami
niai gyvuliai, nekontroliuojami veterinari
jos daktarų. Kova prieš zoonozes yra dau
gelio kraštų problema. Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos pranešime sakoma: „Zoono
zes yra ligos ir infekcijos, kurios natūra
liu būdu gali pereiti nuo gyvulių į žmo
nes“. Zoonozes sukeliančių mikro-organiz- 
mų natūralūs šeimininkai-tarpininkai yra 
gyvuliai, bet kartais ir žmogus gali būti 
tarpininku, pats ta liga nesirgdamas.

Zoonozių yra maždaug šimtas penkias
dešimts rūšių. Belgijoj ir Olandijoj žino
ma tik dvidešimts. Tų krašttų klimatas nė
ra palankus joms per daug išsivystyti, čia 
nėra tropiškų ir subtropiškų variantų. 
Taip pat gyvulių priežiūra ir maistas vai
dina svarbų vaidmenį. Čia griežtai kovo
jama su tuberkulioze, brucelioze, antrako- 
ze ir pasiutimo liga. Svarbi žmogaus ap
sauga yra mėsos kontrolė ir pieno pasteri
zavimas.

Galimas dalykas, kad naujų zoonozių 
kaltininkai yra virusai, kurie vis kinta ir 
prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Prieš keletą metų Europoj atsirado nauja 
zoonozių rūšis, kurios virusų nešiotojai 
buvo viena Afrikos beždžionių rūšis. Bež
džionės buvo atvežtos laboratoriniams 
tikslams, ir 1967 m. užkrėtė keliolika la
boratorijos tarnautojų. Tai „MarburgMvi- 
rus“, pavadintas pagal miestą, kur jis dau
giausiai padarė nuostolių, žmogui jis yra 
labai pavojingas. Spėjama, kad žmogus už
sikrečia per odą, nosies gleivines, ar 
įtraukdamas į plaučius. Kai kurios zoono
zes laikomos profesinėmis ligomis, nes jo
mis suserga veterinarijos daktarai, gyvu
lių augintojai ir pirkliai, skerdyklų ir la
boratorijų personalas. Asmenys, kurie lai
ko naminius gyvulius, gali gauti visokias 
infekcijas. Šuo gali žmogų užkrėsti lepto- 
spiroze, kuri daugiausia pasitaiko pas žiur
kes, ir jos sukėlėjai gyvena šlapume. Bet 
žmogus gali taip pat ta liga apsikrėsti, 
plaukdamas nešvariame vandeny.

Antroji liga, gaunama per paukščius, yra 
omithose. Jos sukėlėją virus Psitoxo pla
tina papūgos ir joms giminingi paukščiai. 
Bet karveliai ir kanarėlės taip pat gali bū
ti tarpininkais ir platinti ligą visame pa
saulyje.

ERETAS
Bet dar didesnis buvo jo džiaugsmas, kai 

1922 m. mūsų naujai įsteigtas universite
tas pakvietė jį patologijos katedros užimti.

„Kam wieder in mein liebes Land, 
In Litauen kam ich an!

O liebes Land, du lebtest 
So viele Jahre still... 
Jetzt hast du deine Freiheit, 
Bist stolze Republik!“ 
(Grįžau aš vėl į mielą kraštą, 
Aš į Lietuvą grįžau!
O, mieloji šalie, 
Daug metų gyvenki. 
Dabar tu esi laisva, 
Išdidi respublika!)
Toliau Winteris per 19 metų dėstė pato

logiją. Apie ją rašė daugiausia trumpas 
studijas, kurių vieną 1929 m. perskaitė Že
nevoje įvykusiame specialistų kongrese. Iš 
jo organizacinių darbų pažymėtinas 1930 
m. įkurtoji Geografinė patologijos draugi
ja, kurios pirmininku jis buvo iki okupaci
jos. Šiaip dideliais užmojais nepasižymėjo, 
buvo tyli „darbo pelė“.

Jo ramią, kruopščią darbuotę staigiai ir 
skaudžiai nutraukė Sovietų įsiveržimas, 
kuris 1941 m. Wintelerį privertė emigruoti 
į Vokietiją. Čia jis vargo net aštuosiuose 
lageriuose, kol pagaliau pavyko koją įkel
ti į vieną Hannoverio ligoninę. Taigi, jam 
teko dirbti tame pačiame mieste, kur pa
laidotas didysis lietuvių bičiulis Sauerwei- 
nas, antrojo mūsų himno „Lietuviais esa
me mes gimę“ autorius.

Stebuklingai ištrukęs iš šio bombinio 
pragaro, Winteleris 1944 m. pabėgo į vieną 
kaimą prie Goettingeno, iš kur jis kiek vė
liau persikėlė į šį mokslais garsųjį mies
tą. Čia bent jo širdis atsigavo, nes gyveno 
kartu su šeima.

Gyvendamas dar 28 metus Goettingene, 
kur jis mirė 1972 m., Winteleris, jautrus 
visokiam grožiui, o laibiausiai muzikai ir 
poezijai, neišskyrus nei galantiškosios, jis 
turėjo laiko pamediduoti ir geriau save 
pažinti. Juo toliau, juo labiau jam aiškėjo, 
kad jis nei vokietis, nei rusas, o savotiškas 
lietuviškas šveicaras. Tai parodo ištrauka 
iš jo eilėraščio, pavadinto Helvetia und 
Lietuva (Šveicarija ir Lietuva).

Und hin und her m meinem Geist 
Vom Sued* zum Nord‘ ich wandre: 
Helvetia die eine heisst 
Und Lietuva die andere! 
(Tenai ir čia savoj sieloj 
Iš pietų į šiaurę keliauju:
Viens kraštas vadinasi Šveicarija, 
O kitas yra Lietuva!)
Kadangi Lietuva jam jau nebebuvo pa

siekiama, jis jautriai siekė Helved jos. 
Skubinosi aplankyti savo Alpių karalystėje 
gydytojaujantį brolį:

Yra visa eilė pasiutimo (Rabies) varian
tų, sukeliančių smegenų uždegimą, bet 
daugiausia bijoma mikrobo, kuris Vokie
tijoj vadinasi „Tollwut“, o Prancūzijoj „la 
Rage“. Šita liga yra viena iš didžiausių pa
saulio puroblemų.

Louis Pasteur (1822-1895) pirmasis iš
bandė savo išrastą gydymą prieš pasiuti
mą. Apie 1960-sius metus pasiutimas buvo 
paplitęs Belgijoj ir Vokietijoj tarp lapių, 
kurias visokiais būdais naikino, šitas ligos 
sukėlėjas „Lyssavirus“ randamas tik pas 
laukinius žvėris, Vakarų Europoj lapės yra 
pačias didžiausios kaltininkės, kurios už
krečia stirnas, šunis, kates ir karves. Už
krėstas gyvulys yra labai agresyvus, jo el
gesys nenormalus, nes rabies virusas su
kelia encefalitis (smegenų liga). Virusas 
gyvena seilėse, todėl įkandant, užkrečia
ma per žaizdą.

Anksčiau, gerdami nevirintą pieną, žmo
nės užsikrėsdavo tuberkulioze. Pagal vieną 
olandų statistiką, prieš 50 metų 32% tu
berkuliozinio meningito, 20% kaklo liaukų 
tuberkuliozės ii- 14% kaulų ir sąnarių tu
berkuliozės sukeldavo karvių pienas. Da
bar, įvedus labai griežtą karvių, tvartų ir 
pieno kontrolę, užsikrėtimo galimybės 
yra praktiškai pašalintos.

Bruceliozę sukelia bakterija Brucella 
daugiausia pas kanopinius gyvulius. Pie
nas ir mėsa ta liga sergančio gyvulio yra 
žmogui labai pavojingi. Higiena ir sustip
rinta kontrolė yra geriausia apsauga. Sal
monella sukelia rimtus žarnų negalavimus. 
Šios bakterijos yra šiltinės kaltininkės. 
Naminiai gyvuliai ir paukščiai, graužikai 
ir reptilijos gali būti tų ligų nešiotojai. 
Žmonės užsikrečia valgydami nesveikų gy
vulių mėsą ir kiaušinius. Ančių kiaušiniai 
dažnai gali būti užkrėsti šiltinės mikro
bais, ypač jei vartojami nevirti (leduose). 
Salmonella randama ir kitose vietose: 
komposte, kanalizacijos vandeny, tvenki
niuose, sugedusiuose konservuose ir pan. 
Kovojant prieš tuos ligos sukėlėjus, labai 
svarbu higiena ir sveikas gyvulių maistas. 
O naminius gyvulius, kates ir šunis, gali
ma nuo daugelio ligų apsaugoti įskiepijant. 
Didžiausias pavojus užsikrėsti per nami
nius gyvulius yra mažiems vaikams.

(Ištraukos iš „Natum en techniek“, 
Nr. 6, 1974)

Z. T.

„Gruess Gott, du Schweitzerboden!
Gruess Gott, du freies Land!..
Moecht' dir mein Leben weihen,
O Land der Vaeter mein!“
(Būk pasveikinta Šveicarijos žeme!
Būk pasveikintas laisvės krašte!..
Savo gyvenimą skirti tau noriu,
O, žeme, mano tėvų!)
Bet jis jau buvo taip suaugęs su savo 

gimtine, kad jis ir manyte nemanė išsiža
dėti Lietuvos. Priešingai, juo smarkiau jo 
gimtasis kraštas okupanto buvo smaugia
mas, tuo smarkiau jis atjautė jo atšiaurų 
likimą. Ir kartu jis nepalaužiamai tikėjo 
laisvosios Lietuvos prisikėlimu. Dėlto jis 
kreipiasi į visus netekusius tėvynės, — 
tuomi ir į mus, — šiomis viltingomis eilė
mis:

„In alle Welt zerstreut ihr seid,
Verlor't das Vaterhaus.
Doch Hoffnung nicht verloret:
Das Lied ist noch nicht aus.“
(Visam pasauly esat išblaškyti,
Ir netekę tėvų namų.
Bet tiktai nepraraskit vilties:
Jūsų daina dar nėra baigta.)
Cituojamos poezijos vertimai į lietuvių 

kalbą padaryti redakcijos, ir straipsnio au
torius už juos nėra atsakingas. Red.

Kan. P. Rauda
JO GYVENIMAS IR LAIDOTUVĖS

1974 m. kovo 7 d. Svėdasuose mirė kan. 
Petras Rauda. Jis buvo gimęs 1894 m. Rad-

■ viliškyje. Velionio kunigo tėvas buvęs 
knygnešys, o jam pačiam tekę mokytis pas 

l „daraktorių“. 1917 m. tapęs kunigu, velio
nis visą gyvenimą šventai atliko savo pa
reigas. Vikaraudamas Joniškyje, daug pri- 

: sidėjo prie Lietuvos Respublikos kūrimo. 
' Ilgą laiką kapelionavo įvairiose Lietuvos 
vietose. Klebonaudamas Utenoje, keletui 
žydų tautybės piliečių išgelbėjo gyvybę. 
1944 m. vysk. K. Paltarokas pakelia velio
nį į garbės kanauninkus ir paskiria Kau
no Kunigų seminarijos vicerektorium. Po
kario metais buvo saugumo organų perse
kiojamas ir nuteistas 8-neriems metams 
kalėti už tai, kad, žinodamas apie P. Kli
mo, Lastienės ir kt. asmenų ruoštą memo
randumą į užsienį dėl Lietuvos okupacijos, 
nepranešęs apie tai saugumui. Kan. P. 
Rauda kalėjo Turinske, Okuneve ir Molo- 
tovsko lageriuose. Kauno saugume kan. P. 
Raudai teko kalėti su liaudininkų partijos 
lyderiu advokatu Toliušiu ir partizanų da
linio vadu „Vanagu“. Kanauninko inteli
gencija ir romumas, o „Vanago“ didvyriš
ka kančia ir mirties bausmė atvedė Zigmą 
Toliušį prie Dievo ir Bažnyčios. Grįžęs iš 
lagerio, Z. Toliušis kalbėdavo: „Pamačius 
bavnyčios bokštus, norisi verkti — dar gy
va Lietuva!“

1957 m. kan. P. Rauda suimamas antrą 
kartą už dienoraštį, kuriame aprašė pir
mojo kalinimo tardymus ir lagerio gyveni
mą. Nuteisiamas 10-čiai metų kalėti. Mor- 
davijcs lageriuose kalėdamas, kan. P. Rau
da pažino Ukrainos katalikų Bažnyčios 
primą, metropolitą J. Slipij (dabartinis 
kardinolas ir Vatikano Akademijos narys) 
ir su juo artimai bendravo. Po 5-erių me
tų, palaužta sveikata, kan. P. Rauda grįžo 
į Lietuvą. 1965 m., visiškai apakęs, vis tiek 
eina kunigiškas pareigas Svėdasuose. Pas
kutinėje ligoje jis kalbėjo, kad savo skaus
mus skiriąs už Panevėžio vyskupiją, o į 
vieno kunigo klausimą, ką norįs pasakyti 
kunigams, atsakė: „Kad visi kunigai būtų 
tokie pareigingi, kaip kan. Br. Antanaitis“ 
Kan. P. Rauda mokėjo 6 svetimas kalbas. 
Tėvynėje ir lageryje jį supo jaunimas ir 
inteligentai. Per visą gyvenimą džiaugėsi 
uoliai pareigas atliekančiais kunigais ir 
meldėsi už išduodančius Bažnyčios reika
lus. Kan. P. Rauda ruošė mirčiai prof. Jur- 
gutį, o rašytojas Vienuolis Žukauskas net 
du kartu pas jį atliko išpažintį. Tauta ne
teko tauraus lietuvio, o Bažnyčia — ištiki
mo kovotojo ir aukos vyro. Užgeso didelis 
žiburys, per ilgus metus uždegęs šimtus

Marcelijus Martynaitis

Tėvynei
Jeigu akis man išplėš, — 

niekam neleisk, 
kad į tamsą jų — 
melą įdėtų 
ir akiduobių tamsoje 
rodytų saulę.

Jeigu žodžius man atims, — 
tu klausyk: 
kai tyliu, 
ar žodžiai nieko negirdi?

Jei protą aptemdys, — 
manęs neužmušk, 
su pavargėliais 
leisk man prašyt 
savo duonos.

Jei man širdį išims, — 
svetimos neįdėk; 
į ten, 
kur ji buvo, 
saują žemių įberk, 
kad klausytųs gyvybės.

Jeigu sulaužys mane* — 
man kuprą 
iš mano kaulų teisybės — 
uždėk man 
ir leisk, nors ant laiptų, 
teisingai numirt.

Su Retumais
pasaulyje-

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA PASKIRTA 

LIŪNE! SUTEMAI UŽ POEZIJOS 
KNYGĄ „BADMETIS“

VINCO KRĖVĖS literatūrinė spremijos 
jury komisija (pirm. dr. Jūratė Ciplijaus- 
kaitė-Tanner, sekr. dr. Henrikas Nagys, 
nariai: Monika Jonynienė, Rima Tekutytė 
ir Vilius Pėteraitis) balsų dauguma pasky
rė dešimtąją Vinco Krėvės literatūrinę 
premiją (500 dol.) poetei Liūnei SUTEMAI 
(Zinaidai Nagytei-Katiliškienei) už jos po
ezijos rinkinį „Badmetis“ (išleistą 1972 
metais Jūrų Skautijos korporacijos GIN
TARAS). Balsuojant taškų sistema, po 
paskutiniojo balsavimo L. Sutemos „Bad- 

mažų žiburėlių.
Svedasiškiai gausiai rinkosi į bažnyčią 

pasimelsti už mylimo kanauninko vėlę. Pa
mokslininkai gražiai nušvietė velionio gy
venimą, darbus ir kančią. Buvo manoma 
laidoti sekmadienį, bet Utenos rajono 
Vykdomasis komitetas neleido, nes bijojo 
milžiniškos religinės demonstracijos, kuri 
„neigiamai“ galėjo paveikti moksleivius. 
Utenos valdžia neleido laidotuvių daly
viams paruošti pietų valgykloje. Anykš
čiai ir Utena nedavė keleivinių mašinų 
žmonėms nuvežti iš Svėdasų į Uteną. 
Anykščių, Kupiškio ir Utenos rajonų kol
ūkiams buvo uždrausta duoti laidotuvėms 
sunkvežimius. Anykščiai mašiną išnuoma
vo vien karstui vežti. Koks nuostabus 
ateistų rūpestingumas — net mirusiojo ku
nigo neužmiršta. Vainikams vežti mašina 
buvo iškviesta iš Kunigų seminarijos. Iš 
Svėdasų į Uteną kan. P. Raudos karstą ly
dėjo 40 privačių automobilių. Gatvės visur 
buvo užtvindytos žmonėmis. Valdžios pa
reigūnai, įdėmiai sekę laidotuvių procesi
ją, galėjo įsitikinti, kaip Lietuvos liaudis 
moka pagerbti savo dvasios vadus.

Laidotuvėse dalyvavo vysk. R. Krikščiū
nas, vysk. J. Steponavičius, vysk. L. Povi
lonis ir 180 kunigų.

Šalkauskis — Šallaulas

Mažai terasime mokyklas lankiusių lie
tuvių, kurie nebūtų girdėję didžiojo mūsų 
filosofo, mokslininko ir kultūrininko, pro
fesoriaus St. Šalkauskio vardo. Tačiau ne
daug kas yra girdėjęs, kad jis prieš mirtį 
buvo pasiryžęs pakeisti — sulietuvinti sa
vo pavardę. Apie tai rašo „Draugo“ kul
tūriniame priede prof. dr. J. Eretas straips
nių serijoje „Šalkauskį prisimenant“.

„Šiauliuose amžinas paliegėlis kiek atsi
gavo, lyg jam iš tenai praleistos jaunys
tės plauktų nauja gyvybė. Atsigaudamas 
jis panorėjo nešioti ir naują pavardę, nes 
senoji jam atrodė per mažai lietuviška ir 
gyvenimo nudėvėta. Dėl to jis, įpratęs vi
sur siekti sintezės, iš tėvo pavardės 
perėmė pirmą, o iš motinos paskutinius 
skiemenis — Šalkauskis virto šaltautu.

Kadangi jis naują savo pavardę norėjo 
įamžinti mūsų kultūros istorijoje, tai žmo
nelei, ištikimai jo skausmingos odisėjos 
palydovei bei slaugei, pradėjo diktuoti ir 
naują veikalą. Net jam pačiam pavyko at
sisėsti prie rašomosios mašinėlės. Kūrybos 
įkarščio pagautas, jis tvirtino, jog šaltau- 
to veikalai būsią vertingesni už Šalkauskio 
parašytus. Ši savimana jam davė naujų jė
gų, tikriau sakant, išsėmė paskučiausias, 
nes Šaltauto įsitikinimas tebuvo tas klas
tingas miražas, kuriuo likimas žmogų aki
na prieš tamsą.

Tuo pačiu laiku ten pat po vienu stogu 
plaučiu uždegimu sirgo ir jo motina. Dak
tarui Domui Jasaičiui, Šalkauskienės gy
dytojui, pavyko ją atgriebti, bet ta liga 
antros savo aukos, sūnaus, nebepaleido: 
1941 m. gruodžio 4 d. mūsų filosofas, Šal
kauskiu užgimęs, mirė Šaltauto vardu.“

KNYGA APIE LIETUVIU KALBĄ
Monash universiteto profesorius Mel

bourne Jiri Marvan parašė anglų kalba 
knygą apie lietuvių kalbos linksniavimą. 
Ji vadinasi „Modern Lithuanian Declen
sion“ (A Study of its Infrastructure). 
Knyga parašyta anglų kalba, ją leidžia Ox- 
fordo universitetas. Esą, toji knyga atve
rianti naujus sprendimus senosios lietuvių, 
balti; ir giminingų priešistorinių kalbų re
konstravimui.

L. F. B. SAVAITĖ
Lietuvių Fronto Bičiulių Savaitė, įvyku

si Dainavoje, Mičigano valstijoje, rugpjū
čio 4-11 d. d. užbaigta dainos ir literatūros 
vakaru, kuriam vadovavo dr. V. Majaus
kas. Savo eilėraščius skaitė Bernardas 
Brazdžionis, ištrauką iš būsimo romano — 
Vytautas Volertas, humoristiniais eilėraš
čiais dalyvius linksmino Aloyzas Baronas. 
Sol. Gina Čapkauskienė padainavo dainų 
ir operų arijų su pianisto S. Cibo palyda. 
Savaitė pasižymėjo paskaitų, pranešimų ir 
svarstybų gausa, nedaug laiko tepalikusia 
poilsiui. 

mėtis“ gavo 14 taškų (iš 15-kos galimų), 
Kazio Bradūno „Pokalbiai su karalium“ 9 
taškus ir Antano Gustaičio „Saulės šerme
nys“ 7 taškus.

Šią premiją, skiriamą kas antri metai 
Lietuvių Akademinio sambūrio Montrea- 
lyje, iki šiol yra gavę sekantys rašytojai 
(chronologine tvarka): Jonas Aistis (Apie 
laiką ir žmones), Jonas Mekas (Semeniš- 
kių idilės), Marius Katiliškis (Išėjusiems 
negrįžti), Algimantas Mackus (Neorna
mentuotos kalbos generacija ir Auginti
niai)), Vincas Ramonas (Miglotas rytas), 
Kostas Ostrauskas (Žaliojoj lankelėj), An
tanas Vaičiulaitis (Gluosnių daina), Ka
zimieras Barėnas (Tūboto gaidžio metai) 
ir Juozas Kralikauskas (Vaišvilkas).

Dešimtoji V. Krėvės lit. premija bus 
įteikta š. m. spalio mėn. 5 d. Montrealyje. 
Šiuo metu sambūryje yra apie 40 narių; jo 
pirmininkė — dr. J. Ciplijauskaitė-Tan- 
ner ir sekr. R. E. Maziliauskas. Sambūris 
įsteigtas 1950 metais, o V. Krėvės premija 
skiriama jau 19 metų.

Dr. H. Nagys. Jury komisijos sekr.

PAMINKLAS A. SALIUI

Prof. dr. A. Salio antkapį Filadelfijos 
kapinėse pašventino kun. K. Sakalauskas, 
asistuojamas šv. Andriejaus parapijos kle
bono kun. J. Degučio. Liturgines apeigas 
gražiu žodžiu velioniui papildė rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Iškilmė buvo pradėta 
specialiomis pamaldomis minėtos parapi
jos šventovėje, kur prof. dr. A. Salys skai
tydavo Mišių liturgijos dalį. Antkapis yra 
lietuviško stiliaus, sukurtas pagal dail. V. 
K. Jonyno projektą, nors šiek tiek suvar
žytas dėl kapinių administracijos griežtų 
reikalavimų.

HANAU STOVYKLOS SUVAŽIAVIMAS

Čikagoje buvo susirinkę Hanau stovyk
loje po karo gyvenusieji lietuviai. Ta pro
ga buvo suruošta 16-kos stovykloje gyve
nusių dailininkų paroda ir muzikos, dainos 
ir grožinio žodžio vakaras. Visą programą 
atliko stovykloje gyvenusieji aktoriai, ra
šytojai, dainininkai. Dalyvių buvo apie 
600. Suvažiavimo proga išleistas specialus 
leidinys.

Pasiskaičius apie šį suvažiavimą, kyla 
mintis, ar nebūtų gali&ia ir Anglijoje su
ruošti nors ir kuklesnį, pvz„ buvusios Gre- 
veno ar kitos didesnės stovyklos gyvento
jų sūvažiavimą.

ČILĖ IR LIETUVA

Kun. V. šarka „Rheinischer Mekur“ (20. 
9) išspausdino atvirą laišką, kuriame sa
koma: „Metus valdžiusi Čilės junta sukėlė 
demonstracijas Vokietijoje ir visame pa
saulyje. šia proga aš klausiu apie Baltijos 
valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją, ku
rios jau 34 m. T. Sąjungos dėka nebeturi 
laisvės ir nepriklausomį/bės?“

Toliau jis aiškina, kad ten ir toliau tebe
vyksta (kratos, suėmimai ir trėmimai į Si
birą. šeimoms neleidžiama sueiti krūvon, 
išvykusieji negali aplankyti savųjų gimi
nių ar tėvų kapų. Laiškų rašymas trukdo
mas, siuntiniai 100% apmuitinami. „Kodėl 
vieni prispaudėjai smerkiami, o kitų tero
ras net per 30 metų toleruojamas? Kodėl 
ne visiems vienodas mastas?“

„Ta proga pažymėtina, kad vokiečių 
laikraščiai ..Kirche am Strom“ ir „Kir- 
chenbote“ plačiai aprašė „Aido“ koncertą, 
nurodydami, kad choro dalyvės yra į lais
vę pasitraukusiųjų lietuvių atžalos.

KNYGA APIE PUSPILIECIUS

Arnoldas Felmanas parašė portugališkai 
knygą, pavadintą: „SUA EXCELENCIA 
MEIO-CIDADAO“ arba „Jo Ekscelencija 
— Puspilietis“. Labai gyvu ir įdomiu sti
lium aprašo lietuvių ir kitų tautų imigra
ciją Brazilijon ir imigrantų vargus. Jis 
taip pat nurodo, kad ir Brazilijos piliety
bę gavusieji daugeliu požiūriu čia nėra pil
ni piliečiai, o tik „puspiliečiai“, nors moka 
visus mokesčius, tarnauja kariuomenėje ir 
atlieka visiems piliečiams privalomas pa
reigas. Jo knyga susidomėjo Brazilijos ad
vokatai, politikai, valdžios žmonės.

Autorius Flemanas savo darbštumu ir 
gabumais yra labai prasimušęs Brazilijos 
gyvenime.

PABALTIEČIAI KARALIENEI 
PAGERBTI EISENOJE

Olandijos karalienės Julianos 65 metų 
amžiaus sukaktuvių šventės parade prie 
Soesdijko pilies dalyvavo ir Rytų Europos 
pabėgėlių delegacijų grupės, pasipuošusios 
savo tautiniais rūbais. Kai kurios delega
cijos nešėsi ir savo nepriklausomybės lai
kų vėliavas. Šios šventės paradas buvo 
transliuojamas per televiziją ir radiofoną. 
Pabaltiečių delegacijai artėjant prie tribū
nos, transliacijų komentatorius pranešė: 
„Ten dabar ateina iš Pabaltijo valstybių 
estai, lietuviai ir latviai“.

Tą patį vakarą, pakartojant švenčių mi
nėjimą, iš filmo pabaltiečių grupės dalyva
vimas buvo jau iškirptas.
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Bendradarbiavimas
Paskutinis (60) žurnalo „Į Laisvę“ nu

meris pateikia itin daug medžiagos vi
siems, kurie jau pradedame apsiprasti su 
išeivio likimu kaip neišvengiama būtiny
be, o į santykius su Lietuva žiūrėti kaip j 
Maskvoje nustatytą fatališką ceremonija- 
lą, kuris reguliuoja taip vadinamąjį ben
dradarbiavimą.

Anatolijus Kairys čia išskiria tris su pa
vergtu kraštu bendradarbiavimo pažiū
ras: 1) principinė — atmetanti viską, kas 
ateina iš okupuotos Lietuvos, 2) pragmati
nė — priimanti tai, kas išeivijai naudin
ga, bet atmetanti tai, kas jai yra kenks
minga, ir 3) laisvojo apsisprendimo arba 
realioji pažiūra. Paskutiniuoju atveju vis
kas paliekama kiekvieno asmens sąžinei 
ir įsitikinimui.

Autorius laikosi antrosios pažiūros. As
meniškojo bendravimo kelio, apsimainymų 
dovanomis, laiškais ar net apsilankymų tė-l 
vynėje jis nesmerkia. Tačiau kultūrinių | 
vertybių ryšio jis jau nebelaiko privatišku.

„Menas, muzika, dailė, knyga, — jau ne
bėra privatūs kūriniai, kai viešumon iš
leisti. Kultūriniai ryšiai — nolens volens 
— liečia visą bendruomenę, visą išeiviją.

Komunistinių leidinių viešas platinimas, 
mokyklinių knygų propagavimas telefo
nais, bilietų į koncertus pardavinėjimas 
laiškais, meno parodėlių rengimas priva
čiuose namuose, aukštų pareigūnų iš ana
pus priėmimai, pasitarimai, atvira bičiu
lystė uždaruose būreliuose iki aušros ir 
t. t. nebėra privatus ir asmeniškas daly
kas.“

Jis pasisako prieš tokį bendradarbiavi
mą bent tol, kol nebus taikomas lygybės 
principas abiem pusėm.

„Bendradarbiavimo šalininkai“, sako 
A. Kairys, „kuria mitą, kad rašytojas, ku
rio veikalą išleido pavergtoje tėvynėje 
okupantas, jau yra geresnis už tą, kurio 
veikalų tenai neleidžiama. Tas pats liečia 
ir dailininkus: surengę savo kūrinių pa
rodą tenai — jau labiau vertinami ir čio
nai“. Tas mitas esąs visiškai klaidingas.

Autorius kritikuoja ir taip vadinamąją 
Clevelando rezoliuciją, kuri leidžia ben
drauti su privačiais asmenimis ir turistais, 
ibet neduoda atsakymo, kas privatus as
muo, kas turistas.

„Prašoma nebendradarbiauti su okupa
cinėmis įstaigomis ar oficialiais valdžios 
pareigūnais, tačiau nenurodoma, kas yra 
pareigūnas, kas įstaiga, o kas eilinis pilie
tis. Negi atveši į Ameriką įstaigą ar redak
cijos rūmus. Atvyksta „kultūros minist
ras“, „Tiesos“ redaktorius, universiteto 
pareigūnas ir daugelis visokio rango val
dininkų. Jie atvyksta prisidengę nekaltu 
turisto vardu. Su tokiais tad „turistais“ 
čia mes ir bendraujame. Kas gi tikrumoje 
jie yra? Eiliniai piliečiai, ar partiečiai? 
Turistai, ar svetimos valstybės agentai?“

Jis mano, kad daugelio iš mūsų bendra
darbiavimo srityje tautinis nugarkaulis 
jau yra palaužtas.

■ „Tenka pastebėti, kad tam tikrą mūsų 
visuomenės dalį yra apėmęs savižudybės 
psichozas. Bijoma raudonos spalvos, ta
čiau nebijoma raudonėti. Gerai pažįstame 
komunizmą, bent tokiais dedamės, o vis 
labiau į jo pinkles lendame, vis giliau ir 
giliau į jo srovę brendame, iki prieš mūsų 
pačių norą būsime paskandinti plačiuose 
vandenyse. .“

Baigdamas A. Kairys rezignuojančiai sa
ko, kad mūsų visuomenė ir jos vadai jau 
yra užsikrėtę „kairiuoju ekstremizmu“ ir 
nebetiki tiesos ir laisvės laimėjimu. Jie 
galvoją, kad kritikuoti komunistines ten
dencijas literatūroje ir mene, kelti aikštėn 
pavergto žmogaus ar tautos laisvės idea
lus, reiškia inteligencijos stoką, bukapro
tiškumą, kultūrinį atsilikimą...“

*•*
Tame pačiame „Į Laisvę“ numeryje 

duodamos ištraukos bendradarbiavimo te
ma iš pasikalbėjimo su dr. A. Maceina 
1968 m.

Ten žinomasis mūsų filosofas sako, kad 
pirmykštis raginimas grįžti, o dabartinis 
apsilankyti, turi tam tikrą apskaičiuotą 
planą.

„Juk argi jau taip sunku — net ar jau
nimui — suprasti, kad sovietai šį lanky
mąsi skatina anaiptol ne žmoniškumo ve
dami: pasimatyti su giminėmis, pasidalin
ti su jais savo vargais bei rūpesčiais, pa
guosti senus tėvus ir t. t. O jei visų šių so
vietinių paskatų pagrinde glūdi ne žmo
giškieji motyvai, tai reikia tikrai būti dva
siškai akliems bei kurtiems, kad nematy
tume ir negirdėtume visoje šioje svečiavi- 
mosi propagandoje komunistinių motyvų,

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

tegu jie savo turiniu mums ir nebūtų ži
nomi.“

Kalbėdamas apie kultūrinius ryšius, pro
fesorius šitaip išsireiškia:

„Štai, prieš mane guli du katalogai (ko
vo ir birželio mėn.) „Kubon u. Sagner“ 
knygyno Muenchene; knygyno, kuris par
davinėja komunistinio bloko leidinius. 
Tuose kataloguose yra gausybė lietuviškų 
sovietinių leidinių: literatūros ir mokslo 
srities (kovo mėn. kataloge 83. birželio 
mėn. — 67 pavadinimai). Palyginus su vo
kiečių knygomis, šie leidiniai yra nuosta
biai pigūs. Kiekvienas gali jų pirkti. Taigi 
ryšys su sovietine Lietuvos kultūra yra. 
Viename kataloge buvo ir eilė lietuviškos 
muzikos plokštelių. Patirti, kas humanis
tinėje Lietuvos srityje kuriama, Europoje 
yra be galo lengva. Kas šia sritimi domisi 
ir ją seka, turi beveik visa, kas Lietuvoje 
išleidžiama. — Bet kaip gi yra su antrąja 
šio ryšio puse: su mūsų kultūra, kuriama

tremtyje? Kur mūsų leidinių katalogai, 
prieinami Lietuvos žmonėm? Kur Vilniu
je ar Kaune koks nors knygynas, kuris 
platintų mūsų literatūros, muzikos ir 
mokslo leidinius? Kam tad kalbėti apie ry
šį, jei tai tik vienpusiškas, sovietinės kul
tūros platinimas?“

Tautai toks ryšys negali būti naudingas, 
nes jis yra vienašališkas. Naudos gali tu
rėti tik sovietinis iždas ir komunistinė 
santvarka.

Matuoti tuos ryšius politiniu mastu taip 
pat esą netikslu. „Juos reikia matuoti psi
chologiškai ir vertinti kaip nesusigaudymą 
ir todėl nesubrendimą laiko dvasiai ir ko
munistinei taktikai suprasti.“

Šių dviejų autorių pasisakymai turėtų 
priversti ne vieną iš mūsų pagalvoti, ku
riai bendradarbiavimo pažiūrai pritaria
me ir kuri tų pažiūrų yra teisingiausia.

Btm.

J. Mikuckis ir L. Gira
„Tiesa“ (Nr. 199) išsispausdino S. Lau

rinaičio (istorijos mokslų kandidato) 
straipsnį „Buvusiųjų galerija“. Tai įspū
džiai, perskaičius Lietuvon grįžusio J. 
Mikuckio knygą „Šioje ir anoje pusėje“. 
Apie knygos autorių S. Laurinaitis taip 
pasisako:

„Knygos autorius nugyveno sudėtingą 
gyvenimą. Buržuazijos valdytoje Lietuvo
je iš pradžių jis buvo aukštas valdininkas, 
bet vėliau atitrūko nuo politinio gyvenimo. 
Lemtingais lietuvių tautai 1940 metais jis 
nutarė būti su liaudimi, pasirinkdamas pa
vojų kupiną tarybinio žvalgo kelią. Ir juo 
ėjo beveik tris dešimtmečius. Beveik tris 
dešimtmečius jis buvo tarp nacionalisti
nių vadeivų, kurių dauguma atsidūrė ana
pus 1940-1944 metais.

Nacionalistai, pažinoję J. Mikuckį iš tų 
laikų, kai jis ėjo atsakingas buržuazinio 
valdininko pareigas, jį laikė savu žmogu
mi. Juo pasitikėjo ir todėl dažnai atvirai 
atskleisdavo jam savo darbus ir planus.“

Gerb. istorijos mokslų kandidatas gerai 
žino, kad žvalgo kelias, nesvarbu, ar jis 
būtų tarybinis ar buržuazinis, nėra labai 
garbingas. Todėl tos garbės „buvusiam 
aukštam valdininkui“ jis ir nepriskiria. 
Tik be reikalo sako, kad jo kelias buvęs 
„kupinas pavojų“. Atrodo, kad Mikuckiui 
grasė tiktai vienas pavojus: už senų, nusi
bodusių istorijų pasakojimą galėjo netekti 
savo darbdavių paramos. S. Laurinaitis 
rašo:

„Pro skaitytojo akis praslenka ištisa ga
lerija tų „buvusiųjų“, kuriems patriotiniai 
šūkiai buvo priedanga užmaskuoti klasi
niams tikslams: atgauti prarastą valdžią, 
fabrikus, dvarus, ministrų ir departamen
tų direktorių, generolų ir oficiozų redakto
rių kėdes.“

Visi tie „buvusieji“ buvo gerai žinomi ir 
be J. Mikuckio po jo mirties išleistųjų ple
palų. Jeigu beveik trisdešimt metų gyven
damas tarp „nacionalistinių vadeivų“ J. 
Mikuckis tik tiek tegalėjo pasakyti, tai be 
reikalo istorijos mokslo kandidatas gaišta 
laiką ir eikvoja rašalą, dar kartą nuval
kiotas istorijas primindamas „Tiesios“

Londono lietuviai 1940 m.

„Pasaulio Lietuvio“ Nr. 7, 1940 m. ra
dau A. J. Staniaus straipsnį „Londono lie
tuvių eilės retėja, — bet visuomeniška 
veikla nenutrūksta“. Straipsnis yra įdo
mus tuo, kad jis paliečia Londono lietuvių 
rūpesčius, prasidėjus antrajam karui. Štai 
jie.

Autorius rašo, kad jau astuoni mėnesiai, 
kaip virš Europos kabo kruvinas karo 
kardas. Jis graso visiems ir visur. Nusi
skundžia, kad karas jau palietė ir stambią 
mūsų išeivijos dalį — Londono lietuvių 
koloniją. Liko neįgyvendinta daug gražių 
1940 m. numatytų sumanymų. O buvo nu
matyta prie lietuvių bažnyčios pastatyti 
naujas ir erdvias lietuvių klubo patalpas. 
Suruošti didelę jaunimo ekskursiją į Hel
sinkio olimpiadą. Aplankyti Lietuvą ir su
ruošti sporto rungtynes. Pasiųsti keletą 
jaunuolių pagyventi Lietuvoje, kad jie su
grįžę galėtų pagyvinti kolonijos lietuviš
kąją veiklą. Apgailestaujama, kad nuo tų 
gražių sumanymų teko atsisakyti ir juos 
atidėti tolimesniam laikui. Tenka susi
spausti ir susikaupti, kad būtų galima iš
laikyti nors tai, kas iki šiol yra padaryta.

Visas Londono lietuvių centras yra sa
va bažnyčia, kuri jungia senąją ir jaunąją 
kartą. Bažnyčios išlaikymas sunkėja, nes 
retėja senoji karta. 1939 m. mirė 29 para
pijiečiai. Iki 1940 m. Velykų jau pašaukta 
į kariuomenę apie 50 lietuvių vyrų. Nors 
tad nedideli skaičiai, bet į parapijos gyve
nimą stipriai atsiliepia. Ir parapijos komi
tetas turi ieškoti naujų pajamų šaltinių, 
kad būtų galima išlaikyti savo bažnyčią. 
Tads metais parapijos komitete darbavosi: 
pirm. P. Bulaitis, sek r. J. Lingis, kasin. J. 
Ramažauskas.

Londono jaunimą apjungia šv. Kazimie
ro sporto klubas. Jo veikla irgi sumažėjo, 
nes energingiausi nariai jau yra pašaukti 
į kariuomenę. Klubo pirmininku išrinktas

EUROPOS LIETUVIS

skaitytojams. J. Mikuckio knyga Lietuvos 
istorijos lobyną tikrai labai mažai tepra
turtino. Lygiai kaip nedaug tepraturtino 
lietuvių literatūrą ir jo „Nidos“ klubo , iš
leistoji eilėraščių rinktinė, kuria ir Lietu
voje niekas perdaug nesižavi.

Tame pačiame „Tiesos“ numeryje Jonas 
Kličius aprašo kitą liaudies ir kartu bur
žuazinį poetą Liudą Girą, kuriam kaip tik 
■būtų suėję 90 metų amžiaus.

Straipsnio autorius garbina L. Girą ne 
tik už tarybinę poeziją, bet taip pat už jo 
nepaprastą kovingumą ir drąsą.

„1943 metų rugsėjo mėnesį, važiuodamas 
su grupe karininkų į frontą per Maskvą, 
užbėgau į namą Vorovskio gatvėje 24 — 
evakuacijoje buvusiems lietuviams labai 
gerai žinomą namą. Prie įėjimo susidūriau 
su kapitonu Liudu Gira.

— Į frontą ar iš fronto? — paklausė jis.
— Į frontą.
— Laimingi žmonės! — pasakė poetas ir 

apgailestaudamas pridūrė: —- O manęs te
nai neleidžia. Sako, jau per senas fron
tui...

— Nieko, draugas Gira. ' Jūs poezijos 
ginklu skaudžiai mušate priešą iš visokių 
nuotolių. Maskvoje Jums net patogesnės 
pozicijos. Iš čia Jūs geriau galite apšaudy
ti priešą, negu būdamas fronte."

Na ir šaudė poetas:
„Eisim, josime, žygiuosim 
Vakaruosna vis,
Ten, kur mūsų mylimosios 
laukia naktimis..."

Ne paslaptis, kad L. Girai, karo aplinky
bėse atsidūrusiam Rusijoj, ne tiek rūpėjo 
tas šaudymas ir priešo kapojimas, kiek ka
riniai laipsniai ir paaukštinimai, žodžiais 
visada lengviau kovoti, negu šautuvu ir 
kardu...

Koks keistas sutapimas: du buvę patrio
tiniai Lietuvos poetai, du policijos vadai, 
du karo komendantai (vienas Vilniaus, ki
tas Kauno), du didžiausi bolševikų priešai 
ir du nuolatiniai kailio mainikautojai bu
vo pagarbinti tą pačią dieną ir tame pa
čiame laikraštyje.

energingas jaunuolis Jonas Bujauskas, bu
vęs dviračių važiavimo čempionas Angli
joje. Stengiamasi į sportininkų eiles pri
traukti priaugantį jaunimą. Tuo metu klu
bas turėjo 60 narių. Sportininkai leido mė
nesinį 34 puslapių žurnalą „Review Li
thuanian“. Prasidėjus karui, žurnalas su
mažintas iki 12 psl. Įvestas įdomus skyrius 
„Karių laiškai“. Redaktorius P. Kriaučiū
nas, o reikalų vedėja A. Balsevičiūtė. Su 
kariuomenėje tarnaujančiais klubo nariais 
palaikomi nuolatiniai ryšiai.

Karas davė ir naują lietuvių gyvenime 
sąjūdį. Londono lietuvaitės suorganizavo 
lietuvių karių globos klubą. Jo tikslas — 
globoti lietuvius karius ir palaikyti jų tar
pe religinę bei tautinę mintį. Klubo narės 
vakarais, kiek leidžia sąlygos, susirinku
sios bendrai ar atskirai mezga kareiviams 
pirštines, kojines, megztukus ir kt. Jei bus 
sužeistų, tai parūpins ir ligoniams reika
lingų dalykų. Velykų švenčių proga vi
siems lietuviams kariams, kurie tarnauja 
anglų kariuomenėje, pasiuntė dovanų kiek
vienam po du margučius, tortą, pusę kilo
gramo šokolado ir knygą. Tam tikslui ren
kamos aukos. Pirmas parėmė ministeris B. 
K. Balutis, paaukodamas 5 svarus. Tuoj jį 
pasekė ir kiti tautiečiai. Karių globos klu
bui vadovavo energinga lietuvaitė Anasta
zija Balsevičiūtė, kuri jau dabar yra sukū
rusi šeimą ir gyvena Londone. Ji rinko lie
tuvių karių adresus, rašė laiškus, sveikini
mus ir siuntė dovanas.

Autorius, užbaigdamas savo straipsnį, 
su viltim i žvelgia į ateitį, pareikšdamas: 
„Nors senosios kartos eilės mažėja, tačiau 
lietuviško darbo dvasia stiprėja“.

Šitas straipsnis dalinai mus supažindina 
su Londono lietuvių gyvenimu ir parodo 
jų veiklą pirmaisiais antrojo karo pradžios 
mėnesiais.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
KUR DIRBO STUDENTAI?

Iš Vilniuje leidžiamos sovietinės spau
dos matyti, kad šiemet Lietuvos jaunimas 
vasaros sunkaus darbo prievoles atliko 
plačiai išbarstytas po Sovietiją ir net už
sienius. Rugpjūčio 24 d. Sovietskaja Litva 
deda didesnį aprašymą, pavadintą „Stu
dentai grįžta namo“. Rašo Jonas Ivaška, 
respublikinių studentų statybinių vienetų 
viršininkas. Į įvairias vietas buvo išsiųsta 
164 studentų statybininkų vienetai, ku
riuose paprastai būna vaikinai ir mergai
tės. Keletas tų vienetų dirbo Lietuvoje. 
Jie dirba pramonės, žemės ūkio ir kultū
ros pastatų statybos darbuose: širvintuose 
statė tvartus, Marijampolėje universalinę 
krautuvę.

Daug statybininkų vienetų dirbo tolima
me Sibire — Jakutijoje ir Jakutsko mies
te. Čia jie statė valdžios įstaigų pastatus, 
gyvenamus namus, taisė gatves. Iš viso Ja
kutijoje lietuviai studentai atlikę statybos 
darbų daugiau kaip už tris milijonus rub
lių vertės. Kiti vienetai dirbo panašius 
darbus Smolensko, Krymo ir kitose srity
se. Penkiolika jaunimo darbo dalinių bu
vo išsiųsta į Lenkiją, Vengriją, Čekoslova
kiją. Iš šių šalių studentai dirbo Lietuvo
je-

Rugpiūčio 30 d. Komjaunimo Tiesa ra
šo: „Iki Ulagano tarybinio ūkio kalnų Al
tajuje — 5.000 kilometrų. Jame jau trečius 
metus Klaipėdos rajono mokytojai buvo 
įkūrę darbo ir poilsio stovyklą. Stovyklos 
vadovas, Gargždų pirmosios vidurinės mo
kyklos mokytojas Bronius Kalvaitis ir 
Priekulės vaikų muzikos mokyklos direk
torius Vitoldas Rimkus čia atvyksta nebe 
pirmą kartą. Sudėjus kartu, dirbo 17 peda
gogų“.......Klaipėdiečiai tarybiniame ūkyje
pastatė 800 vienetų avidę, kurią komisija 
įvertino labai gerai“. (ELTA)
DALYVAUS KOPENHAGOS PARODOJE

Spalio 11 d. Kopenhagoje prasideda T. 
Sąjungos prekybos ir pramonės paroda, 
kurioje ir Lietuva turės savo skyrių. (Ku
rios kitos respublikos turės savo skyrius, 
Lietuvos spauda iki šiol neskelbia). Lietu
vos paviljoną suprojektavo architektas V. 
Šepkus. Prie įėjimo būsiąs dekoratyvinis 
herbas, žemėlapis ir medžio skulptūra 
„Mergaitė su duona“ (V. žuiklio).

Didelę paviljono dalį užims propagandi
niai dalykai: tarybų valdžios atsiradimas, 
kovos su naciais, komunistų pogrindžio 
veikla ir kt. Iš pramonės gaminių būsią 
rodoma metalo apdirbimo staklės, elekt
ros įrankiai, baldai, tekstilės išdirbiniai, 
kailiai, maisto produktai, mineralinės trą
šos, dailės kūriniai, gintaras bei jo apdir
bimas, spauda ir kt.

Spalio 15 d. bus surengta Lietuvos die
na. Pasirodys liaudies šokių kolektyvas ir 
operos bei baleto solistai.

Be kita ko, parodoje bus demonstruoja
mos lietuviškos mados, sukurtos „panau
dojant lietuvių istorinio drabužio elemen
tus“.

IŠTYRĖ MILŽINKAPI
Aštuoniolika vasarų archeologiniams ka

sinėjimams paskyrė kraštotyros muziejaus 
mokslinis bendradarbis V. Valatka. Bene 
įdomiausia jam buvo šiemetinė ekspedici
ja.

Padedant kraštotyrininkams ir mokslei
viams, V. Valatka tyrinėjo Mažeikių rajo
ne, ant Ventos kranto, išlikusį Zastaučių 
kaimo milžinkapi. Tai kapinynas, iišsilai- 
kęs nuo mūsų eros pradžios. Surinkta apie 
200 vertingų radinių, daug kitos medžia
gos.

BLOGAS VAISIŲ DERLIUS
Lietuvos spaudoje nusiskundžiama, kad 

šiais metais būsiąs blogas vaisių ir daržo
vių derlius. Blogai užderėję ne tik sodai, 
bet taip pat trūksta pomidorų, agurkų, žir
nelių ir kt.

Gyventojai ir moksleiviai raginami rink
ti laukinių vaisių uogas, grybus, spanguo
les, šermukšnius ir kt. Už švarių šermukš
nių uogų kilogramą mokama net po 40 ka
peikų.

SOCIALIZMO STABDŽIAI
i „švyturys“ (Nr. 17) perspausdina iš L. 
Brežnevo kalbų ir straipsnių rinkinio to
kią pastraipą: „Ne paslaptis, kad mūsų ša
lyje iki šiol dar neretai pasitaiko tokių iš 
praeities paveldėtų, savo esme svetimų so
cializmui socialinių piktžaizdžių, kaip ne
sąžiningas požiūris į darbą, palaidumas, 
nedrausmingumas, gobšumas. įvairūs so
cialistinio bendrabūvio normų pažeidimai. 
Partija laiko savo pareiga atkreipti visos 
mūsų visuomenės dėmesį į šiuos reiški
nius, mobilizuoti liaudį ryžtingai kovai 
prieš juos, jiems įveikti, nes kitaip komu
nizmo mes nepastatysime.“

O daug kas manė, kad Sov. Sąjungoje 
komunizmas jau seniai pastatytas...

GAUSI ŠEIMA
Girštautų šeimyną Adomavos kolūkyje 

sudaro penkiasdešimt trys asmenys: devy
nios dukterys, aštuoni sūnūs, keturios 
marčios, penki žentai ir dvidešimt aštuoni 
anūkai. Girštautienė, kuri pagimdė net 18 
vaikų, yra tik 53-jų metų — jauniausia ir 
„turtingiausia“ Lietuvos moteris. „Motina 
ilgus metus šėrė kiaules, o kai trūkdavo 
joms ėdalo, nešė savo bulves ir burokus. 
Adomavos kolūkiui visa šeima, dešimt 
žmonių, atidavė 19.000-20.000 darbo dierių. 
Pavargo motinos širdis, jau dabar ji strei
kuoja — išsiplėtusi, reikėtų ir pas gydyto
ją nueiti, bet nėra kada" („Švyturys“. Nr. 
17). Koks laimingas gyvenimas lietuviška
me kolūkyje!

PABIROS
LENKAI IR POLITIKA

Kadangi lenkai Anglijoje yra viena iš 
skaitlingiausių mažumų, tai anglų politi
kai (bent prieš rinkimus) kreipia į juos 
daugiausia dėmesio.

Prieš devynis metus buvo įsteigta ang- 
lo-polish konservatorių draugija, kurią rė
mė tuometinis konservatorių pirmininkas 
E. Du Cann (princesės Aleksandros vy
ras), dabar išrinktas tos draugijos prezi
dentu.

Šitoji anglo-polish draugija išspausdino 
priešrinkiminę l&-kos puslapių bnošiūrti, 
kurioje, be pačių lenkų, rašo E. Heath, W. 
Whitelaw. lordas Carrington'as ir, žinoma, 
E. Du Cann. Jie visi žadina lenkų tarpe 
tam tikras viltis, pareikšdami, kad, jei 
laisvės švyturys užgęstų D. Britanijoj, tai 
tamsios dienos ateitų ir likusiai Europai.

Draugijos pirmininkas A. T. D. Bystram 
B. B. C. korespondentui pareiškė, kad šiuo 
metu lenkai dar neturi tokio žmogaus, ku
ris galėtiį tikėtis būti išrinktas į britų par
lamentą. Bet jei toks žmogus atsirasiąs, 
tai lenkai kovosią už jo kandidatūrą, kaip 
dar niekada nesą kovoję.

NAUJAS GINKLAS...
Žinomas britų žurnalistas Bernard Le

vin „Times“ dienraštyje aiškina, kad T. 
Sąjungos rezistentai surado naują idėjinį 
ginklą žmogaus teisėms ginti. Tai esąs mo
dernusis menas, kurio paroda Maskvoje 
buvo nekultūringai vakariečių diplomatų 
akivaizdoje sunaikinta. Jis rašo, kad gali
ma apšaukti žydus parazitais, sunaikinti 
Bukovskį ir kt. intelektualus, persekioti 
Pasternaką ir ištremti Solženicyną, nes 
jie visi savo darbais ar kūryba „siekė nu
versti sovietinį režimą“. Bet kuo prasikal
to paveikslai ar jų autoriai, kuriems iš 
anksto duotas šiukšlių vardas? Kodėl rei
kia tuos paveikslus naikinti, o autorius 
bausti?

Atsakymas, pasak Bernard Leviną, yra 
labai paprastas — tie žmonės yra indivi
dualistai, jie nori daryti taip, kaip jiems 
patinka. O jeigu T. Sąjungoje bus leista 
visiems kaip patinka rašyti, kurti muziką 
ir piešti paveikslus, tai greitai atsiras dau
gybė žmonių, kurie pradės ir galvoti taip, 
kaip jiems patinka. Tada jau būtų dikta
tūrinio režimo galo pradžia. Ir štai, koks 
paprastas tas naujasis ginklas, kuris bent 
pradžioje taip buvo išgąsdinęs Maskvos 
KGB viršininkus.

KETURIOS LAISVĖS VALANDOS
Aleksander Gerzer, antrosios Maskvos 

modemiškojo meno parodos organizato
rius, pareiškė, kad jie turėjo keturias lais
vės valandas. Nors policijos buvo visur 
pilna, bet ji netrukdė svečiams lankyti pa
rodos. Per tas keturias valandas parodą 
aplankė 5.000 žmonių.

Londonas — lenku kultūros 
centras

Lenki! išeivių kultūrinis centras Vakarų 
Europoje yra Londonas. Čia šiuo metu 
vaidinamas žinomo lenkų rašytojo A. Slo- 
nimskio veikalas „Benamis gydytojas“. 
Vokiečių laikraštis „Rheinischer Merkur“ 
(16. 9. 74), aprašydamas šį įvykį, pabrėžia, 
kad nors „Benamis gydytojas“ yra drau
džiamas Lenkijoje, tačiau A. Slonnmskis 
gavo leidimą atvykti į pirmąjį spektaklį 
Londone.

Autorius savo dramoje aiškiai pasisako 
prieš diktatūras ir antisemitizmą, bet jis 
vaizduoja politinio rusų emgranto Triepo- 
vo gyvenimą, ir todėl yra nepriimtinas. Ta 
proga laikraštis pabrėžia, kad liberalesnie
ji lenkai vis labiau plečia santykius su sa
vojo krašto kultūrininkais. Pvz., kultūros 
kritikė Tamara Karren plačiai aprašė Len
kijos kultūrinį gyvenimą Londono antiko
munistiniame savaitraštyje „Tydzien Pols- 
ki“, kurio redaktorium yra jos vyras Wac- 
law Zagorski.

Tačiau oficialūs ryšiai tarp Lenkijos 
pasiuntinybės ir Londono lenkų intelek
tualų esą labai menki. Vieninteliai asme
nys. kurie apsilanko pas Lenkijos pasiunti
nį A. Starewwicz, yra buvusi šokėja Lodą 
Halama ir režisierius, rašytojas B. Sulik. 
Neoficialiai Lenkijos ir Londono lenkai su
sitinka menininkų kavinėje „Daųusisa“ 
South Kensingtone.

Londono lenkų kultūrinis ir politinis gy
venimas traukia ne tik Varšuvos, bet ir ki
tų Vakarų Europos kraštų lenkų mažumų 
dėmesį. Į „Benamio gydytojo“ spektaklius 
atvyksta lenkai iš Olandijos, Belgijos, 
Prancūzijos ir V. Vokietijos. Čia jie apsi
lanko ir vieninteliame lenkų vaikų teatre 
„Syrena“, kurio režisierė yra Regina Ko- 
walewska.

Londone lenkai turi didžiausią katalikų 
knygų leidyklą „Veritas“, kuri leidžia Va
karuose gyvenančių lenkų rašytojų raštus 
ir savaitraštį „Gezeta Niedzielna“.

Londono lenkų biblioteka yra pati di
džiausia Vakarų Europoje ir keičiasi kny
gomis su leidyklomis bei mokslo instituci
jomis Lenkijoje.

Neskaitant įvairių klubų ir parapijų, 
Londono lenkai turi savo meno galerijas, 
kurių didžiausia — Grabowskio galerija.

Marijonų išlaikoma lenkų gimnazija — 
internatas Fawley Court priima mokinius 
ne tik iš Anglijos, bet ir iš kitų Europos 
kraštų. Mergaičių gimnaziją nazarietės tu
ri Pitsforte. Dalis mokytojų tose gimnazi
jose apsikeitimo keliu yra‘atvykę iš Len
kijos. Tai rodo, kad Varšuvos ir Londono 
lenkai turi žymiai geresnes sąlygas kultū
riškai bendradarbiauti, negu, sakysime, 
Londono ir Vilniaus lietuviai.
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AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
J. Ruzgys — 3.00 sv., V. Remeikis —

1.25 sv., P. Pupalaigis, V. Kukanauskas, 
K. Kamarauskas po 0.50 sv., V. Aleknavi
čius — 0.40 sv., V. Apanavičius — 0.25 sv.

Tautos Fondui aukojo — K. Jankus 5.00 
sv.

LONDONAS
RUOŠIAMOS PAGERBTUVĖS

Spalio mėn. 19 d. kun. dr. K. A. Matu
laitis, MIC, švenčia savo 80-tąjį gimtadie
nį. Londono lietuviškoji parapija rengia 
savo daugkartiniam klebonui, o dabar ku- 
nigui-emeritui pagerbti gimtadienio vaka
rienę.

Vakarienė ruošiama spalio mėn. 19 d. 
7.30 vai. vakaro Sporto ir Socialinio klubo 
salėje, 345A, Victoria Park Road, E9.

Vakarienė bus su šiltais valgiais, trum
pa, be gera programa, kurios metu bus pa
gerbtas kun. dr. K. A. Matulaitis.

Norintieji dalyvauti, prašomi įsigyti bi
lietus kiek galima anksčiau, nes šeiminin
kėms reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilietų 
kaina — £1.50. Juos galima įsigyti kleboni
joje, Baltic Stores pas V. Jurienę, Šventos 
Onos Draugijos pirmininkę A. Kriaučiū
nienę ir parapijos komiteto narius.

Tikimasi, kad bus svečių ir iš kitų kolo
nijų.

TURGELIS
Dainaviečių Turgelis įvyks 19-tą spalio 

nuo 11 iki 4 vai. Portobello Court Club
room, Portobello Road, W. 11.

Kviečiame dalyvauti,
Dainavietės

RUDENS BALIUS
Londono L. M. Sambūris „Dainava“ ruo

šia Tradicinį Rudens Balių, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 9 d. 7.30 vai. Lietuvių Na
muose, 2, Ladbroke Gardens, W.11.
' Gros gera muzika, veiks turtinga loteri
ja, karšti „cepelinai“ ir kiti skanumynai.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Įėjimas (su užkandžiais) 75 p.

„Dainava“

NOTTINQHAMAS
SUVAŽIUOJANT

A. L. K. Bendrijos suvažiavime spalio 
12 d., nuo 14 vai. Lietuvių Židinyje, šalia 
aktualių reikalų svarstymo ir sprendimo, 
kalbės jaunas liet, veikėjas iš Australijos 
dr. Ant. Stepanas, žada būti įdomių įspū
džių iš Lietuvos, lietuviškojo Seinų krašto, 
Š. Amerikos, meninė dalis ir liet, spaudos 
nuo senų laikų paroda.

Visų vietinių A. L. K. B. tarybų nariai 
bei svečiai maloniai laukiami atvykstant.

ALK Bendrijos C. Taryba
LIETUVOS ŽENKLE

Herojiškai kovojančios Lietuvos, jos 
Bažnyčios ir Šv. Metų ženkle, spalio 13 d., 
14 vai. vietos šv. Barnabo katedroje bus iš
kilmingos lietuviškos pamaldos. Ne tik vie
tiniai tautiečiai, bet ir iš apylinkių yra la
bai kviečiami prie šv.Komunijos už Lie
tuvą ir Šv. Metų malonėms pelnyti. Bus 
svečių lietuvių kunigų. Išpažintys katedro
je spalio 13 d. nuo 13.30 vai. iki Komuni
jos, o Židinyje spalio 12-13 d. pagal pagei
davimą.

Spalio 13 d. pamaldų Liet. Židinyje ne
bus.

A. L. K. Sielovada
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame didžiajame 
mūsų sąskrydyje dalyvavusiems ir žodžiu 
sveikinusiems DBLS centro valdybos pir
mininkui J. Alkiui, tarybos pirmininkui A. 
Bučiui ir pensininkų atstovui V. Ignaičiui. 
Taip pat dr. S. Kuzminskui už paskaitą — 
sveikinimą.

Esame dėkingi meninės programos atli
kėjams — solistei V. Gasperienei, links
miesiems broliams (vadovas p. Vasys), 
Londono lietuvių chorui (dirigentas J. Čer- 
nis), pranešėjai — deklamatorei E. Jurk- 
šaityteiėHerrington, akomponuotojams E., 
Vainorienei ir Mr. A. Crookes.

Ačiū Moterų Draugijos pirmininkei A. 
Vožgauskienei bei visai jos valdybai, eks
kursijų vadovams, visiems bet kuriuo bū
du prisidėjusiems prie sąskrydžio suruo
šimo ir jame dalyvavusiems.

Nottinghamo DBLS Skyriaus Valdyba

KETTERINQAS
PASISEKUSI EKSKURSIJA

Ketteringo-Corbio DBLS skyriaus lietu
viai suruošė ekskursiją į lietuvių sąskrydi 
Nottinghame. Gyvenant mažoje kolonijoje, 
yra nepaprastai malonu apsilankyti dides
niame lietuvių subuvime.

Lauksime panašaus sąskrydžio ateinan
čiais metais. O gal jis įvyks mūsų koloni
joje — Ketteringe ar Corbyje?

J. Liobė

BIRMINQHAMAS
TAUTINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Atrodo, kad DBLS skyrius Birmingha- 
me vėl atgauna seną formą, štai rugsėjo 
14 d. surengė Lietuvių tautos šventės mi
nėjimą, solidariai- paremiant Coventrio ir 
Wolverhamptono skyriams. Į minėjimą 
jaukioje lenkų parapijos salėje atsilankė 
per 180 žmonių.

Minėjimą atidarė Birminighamo skyriaus 
pirmininkas M. Linkevičius, trumpai pa
brėždamas tautinės dienos reikšmę. O tai 
dienai pritaikytą kalbą pasakė kap. And- 
ruškevičius. Meninė programa buvo trum
pa, bet gera: B. Valterienė švelniai ir jaut
riai padainavo lietuviškų dainų rinkinį, 
dar pridėdama vieną anglišką, skirtą atsi
lankiusiems draugams anglams. Zita Po- 
pikaitė gražiai vargonais pagrojo lietuviš
kas ir kitų tautų populiarias melodijas. 
Tenka pabrėžti, kad Zita yra tik keturio
likmetė, bet jau rodo savo gražų muzikali
oj talentą. Linkėtina geros sėkmės. Užbai
gus programą Tautos Himnu, sekė bend
ras pasilinksminimas bei draugų susitiki
mas, kuris tęsėsi iki pirmos valandos. 
Skirstėmės su viltimi vėl pasimatyti Bir- 
minghame.

A. K.

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Spalio 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak., 
Vyties klube šaukiamas DBLS-gos Brad- 
fordo skyriaus narių susirinkimas.

Bus valdybos pranešimas ir aptariami 
skyriaus reikalai.

Maloniai kviečia visus dalyvauti
Skyriaus valdyba

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Po ilgos ir atkaklios kovos rusai prieš 70 
metų, kad ir labai nenorėdami, turėjo grą
žinti lietuviams spaudą.

Šiai sukakčiai atžymėti, spalio mėn. 19 
d., 6 vai. Vyčio klubo salėje rengiamas mi
nėjimas.

Programoje numatyta: J. Kuzmickio pa
skaita, linksmieji broliai iš Bradfordo ir 
Vik. Ignaičio lietuvių rašytojų knygų ang
lų kalba paroda.

Prašome visus minėjime dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

LEEDS
MIRĖ MYKOLAS SABAS

Rugpiūčio 9 d. Leeds*© ligoninėje mirė 
Mykolas Sabas. Palaidotas rugpiūčio 16 d.

Mykolas Sabas buvo kilęs iš Biržų kraš
to, gimęs 1889 m. -kovo mėn. 17 d. Caro Ru
sijos laikais buvo, kaip ir daugelis tų, laikų 
lietuvių, paimtas į kariuomenę. Buvo Kau
kaze, o kilus revoliucijai, jos įvykius per
gyveno Petrapilyje.

Lietuvos nepriklausomybės laikais buvo 
rangovas — pastatė nemaža mokyklų, til
tų ir kitų valdiškų pastatų, buvo lentpjū
vės savininkas. 1941 m. išvyko iš Lietuvos, 
o karui pasibaigus, atvyko į Angliją ir ap
sigyveno BramSey, pąie Leeds'o. Gražiai 
buvo įsikūręs. Sulaukusį gilios senatvės ir 
pasiligojusį nuoširdžiai globojo A. Žemai
čio šeima. Žemaičiai paširūpino ir gražio
mis laidotuvėmis. Kun. A. Putsei pasakius 
nuoširdžius žodžius, būrelis p. Sabo drau
gų palydėjo jį į jo paties pasirinktą amži
no poilsio vietą, kur du žydinčių rožių krū
mai jau laukė jo...

Po laidotuvių Žemaičiai suruošė nuošir
dų priėmimą, kurio metu draugai pasidali
jo įspūdžiais apie velionį.

Tegul būna Tau lengva Anglijos žemė, 
brangus Mykolai!

P. V.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ MOTERŲ 

SĄSKRYDIS
Vokietijoje lietuvės moterys yra susior

ganizavusios į moterų klubų federaciją 
(VLMKF), kurioje yra 6 moterų klubai: 
Muenchene, Hamburge, Rastatte, Bonn- 
Koelne ir Salzgitter-Lebenstedte. Tai nėra 
jauna organizacija, nes jau kai kurie klu
bai yra atšventę veiklos dvidešimtmečius. 
VLMKF yra Pasaulio Moterų Klubų Fede
racijos narys.

VLMKF istorijoje skaitlingiausias mote
rų suvažiavimas įvyko š. m. rugsėjo 20-22 
d. d. Bad Godesberge Annabergo pilies rū
muose. Suvažiavimo dalyvių Skaičius, 
įskaitant ir atlydėjusius žmonas vyrus, 
siekė arti šimtinės. Visus apnakvindinti 
nepakako erdvių Annabergo pilies rūmų; 
teko dalinai „okupuoti“ net paties pilies 
šeimininko butą. Tai buvo moterų tary
tum kultūrinė demonstracija, kuri ryškiai 
parodė lietuvių moterų ne tik gyvą veik
lą. bet ir jų nepaprastą savitarpį bei tau
tinį solidarumą.

Pirmoji suvažiavimo diena (penktadie
nis) buvo skirta dalyvių registracijai ir

EUROPOS LIETUVIS

susipažinimui prie laužo. Tačiau dėl vė
saus oro buvo apsispręsta tai atlikti salė
je.

Vakarienės metu malonus pilies šeimi
ninkas kun. Urdzė pasveikino jau didelį 
būrį svečių. O pavakarieniavus, visi susė
do prie salėje esančio kamine sukurto ži
dinio, kur vyko pasikalbėjimai, savos kū
rybos skaitymas ir skambėjo lietuviška 
daina. Ta proga K. šimanauskas parodė 
filmą iš XX lietuviškųjų studijų savaitės, 
įvykusios praėjusiais metais Romuvoje.

Antroji suvažiavimo diena (šeštadienis) 
buvo skirta kultūrinei programai.

10.00 vai. VLMKF pirmininkė p. E. Lu- 
cienė atidarė suvažiavimą. Ji, sveikinda
ma suvažiavimo dalyves ir svečius, išreiš
kė rengėjų vardu džiaugsmą, kad .suva
žiavo tiek daug moterų net iš tolimų vietų, 
pareikšdama, kad šio suvažiavimo tikslas 
yra šeimyniškoje atmosferoje pabendrau
ti, susipažinti ir surasti naujų idėjų mote
rų organizuotumui praplėsti.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo išrink
ta ponia Ivinskienė, o sekretoriauti — po
nia Glemžienė.

VLMKF vardu p. Ivinskienė pasveikino 
šeimininką kun. Urdzę jo 65-tojo gimta
dienio proga ir įteikė dovaną: rankų dar
bo odinį aplanką knygai ir rožę. Kun. Ur
dzė, dėkodamas už sveikinimus ir dovanas, 
pareiškė, kad jis čia, suvažiavusių tarpe, 
jaučiasi kaip savoje šeimoje ir prašė čia 
visus jaustis kaip savuose namuose.

Tėvas Konstantinas Gulbinas, OFM, tu
riningoje paskaitoje nagrinėjo rašytojos 
Marijos Pečkauskaitės kūrybinį kultūros 
įnašą į lietuvių literatūrą. Kruopščiai iš
gvildenta paskaita užtruko tik apie 20 min. 
(tiek rengėjos buvo nustatę). Tačiau atsi
radus paklausimų, ji išsivystė lyg į lietu
vių literatūros nagrinėjimą, kur buvo pa
liesta visa eilė lietuvių rašytojų, ir užsi
tęsė dar apie valandą.

Neseniai Rygoje viešėjęs kun. Urdzė pa
pasakojo įspūdžius apie dabar Pabaltijyje 
Krikščionių Bežnyčios esamą padėtį.

Po pilies šeimininkių skaniai paruoštų 
pietų vėl visi susirinko į salę, kur K. Ši
manauskas parodė du filmus: vieną iš 
praėjusių metų moterų suvažiavimo Stutt- 
garte ir kitą iš Stuttgarto moterų klubo 
veiklos dvidešimtmečio šventės ir Motinos 
Dienos minėjimo.

šeštadienio programa buvo užbaigta su
sipažinimo linksmavakariu, kurio pradžio
je meninę programą atliko Bonn-Koeln'o 
apylinkės lietuviai: solistė ponia šima- 
niukštytė-Panse padainavo eilę liaudies 
dainų, o energingo apylinkės pirmininko p. 
Kiužausko vadovaujama jaunimo grupė 
pašoko keletą tautinių šokių ir padainavo 
porą lietuviškų dainų. Prie akordeono mu
zikos visi miklino kojas, o išlietą prakaitą 
papildė alučiu ir vyneliu, gi vaišingosios 
suvažiavimo rengėjos vaišino skaniais su
muštiniais. Linksmavakaris užsitęsė iki 
po vidurnakčio.

Trečioji suvažiavimo diena (sekmadie
nis) (buvo pradėta ekumeninėmis pamaldo
mis. 10.00 vai. prisirinko pilna erdvi Anna
bergo pilies koplyčia abiejų konfesijų ti
kinčiųjų. ŠV. mišias atnašavo tėvas dr. K. 
Gulbinas, o turiningą pamokslą pasakė 
evang. kun. Urdzė. Pamaldų metu skam
bėjo lietuviškos šventos giesmės: „Pulkim 
ant kelių“, „Prieš Tavo altorių“, „Marija, 
Marija“ ir kitos.

Tuoj po pamaldų moterys susirinko sa
lėje į darbo posėdį. Čia VLMKF valdyba ir 
moterų klubų atstovės padarė išsamius 
pranešimus apie moterų veiklą, iš kurių 
matyti, kad Vokietijos lietuvių moterų or
ganizuotumas yra didelis lietuvybės palai
kymo įnašas lietuviškoje bendruomenėje.

Vietoje diskusijų buvo gyvai svarstomas 
moterų veiklos ir organizuotumo pagyvėji
mas. Taip pat buvo aptartas ir savišalpos 
klausimas. Čia su patarimais atėjo į talką, 
suvažiavimą stebėjęs, „Labdaros“ draugi
jos pirmininkas p. J. Glemža. Sumanymų 
svarstyba buvo tiek gyva, kad pilies šeimi
ninkės buvo priverstos su garsiu „gongu“ 
jas nutraukti, kad neatšaltų pietų keps
niai. Sugiedojus Tautos himną, suvažiavi
mo programa užsibaigė, o po skanių pietų 
pradėjo skirstytis namų link.

Tą tikrai darbingą trijų dienų suvažia
vimą K. šimanauskas uždokumentavo 120 
m ilgio spalvotame ir garsiniame filme.

Tikrai būtų didelis kultūrinis įnašas į 
VLB gyvenimą, jeigu VLMK Federacija 
ir ateityje suorganizuotų Vokietijos mote
rų studijų savaitę. Šis suvažiavimas įrodė, 
kad jos tokią savaitę toje pačioje Annaber
go pilyje pajėgtų suorganizuoti, o iš lietu
viškos visuomenės susilauktų ne tik prita
rimo, bet ir paramos.

K. Šim.
***

šalia moterų suvažiavimo Annabergo pi
lyje posėdžiavo Vokietijos Jaunimo Sąjun
gos Valdyba ir svarstė jaunimo suvažiavi
mo programą. Jaunimo suvažiavimas įvyks 
š. m. spalio 19/20 d. d. Bad Godesberge 
Annabergo pilyje.

MIRĖ INŽ. P. VITOLIS
Rugsėjo 24 d. LuebeCke mirė ilgametis 

latvių Bendruomenės Luebecke pirminin
kas, lietuvių draugas dipl. inž. Peteris Vi- 
tols .Velionis buvo daug nusipelnęs latvių 
bendruomenei, o taip pat gerbiamas ir ki
tų tautybių tarpe. Todėl į jo laidotuves 
susirinko apie 200 žmonių, o ant kapo su
dėjo kalną vainikų ir gėlių puokščių.

Gal didžiausias P. Vitols nuopelnas bu
vo suprojektuota Vorwerker kapinėse prie 
bendrojo latvių tautinio paminklo aikšte
lė, kurioje dedamos marmurinės plokšte
lės su kiekvieno latvio mirimo ir gimimo 
datomis.

J. P.
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Skautiškuoju keliu
PARAMA MANCHESTERIO SKAUTAMS

Manchesterio skautus, dalyvavusius Lie
tuvių Sodyboje vasaros sukaktuvinėje sto
vykloje liepos 27 — rugpiūčio 3 d. d., parė
mė:

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba — £10.00. Mokyklos ir vienetų 
skautų tėvų komitetas — £10.00. L. V. S- 
ga „Ramovė“ — £7.00. Moterų ratelis 
„Rūta“ — £2.00.

Visų vykusiųjų į stovyklą vardu tariu 
nuoširdų skautišką ačiū.
ps. A. Jakimavičius, Manchesterio skautų 

„Maironio“ dr-vės d-kas

Sukaktuvinės stovyklos uždarymo iškilmės

PARAMA SAVAITGALIO 
STOVYKLĖLEI

Manchesteryje įvykusiai skautų-čių sa
vaitgalio stovyklėlei rugsėjo 13-15 d .d. 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose pa
remti aukojo:

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba — £15.00, Mokyklos ir vienetų 
skautų tėvų komitetas — £10.00, Domas 
Jelinskas — £10.00, kun. V. Kamaitis — 
— £5.30, v. s. Br. Zinkus — £5.00, Pranas 
Dzidolikas — £2.00, A. Lauruvėnienė — 
£1.00, E. Žebelienė — £1.00, Ona Ramonie
nė — £1.00, Bronė Barauskienė — £0.50, 
Ant. Jaloveckas — £1.00, Stasys Lauruvė- 
nas — £1.00, Alfonsas Žebelys —• £1.00.

PADĖKA
Visiems skautų rėmėjams, dalyvavu

siems Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausio 
Skautininko v. s. Petro Molio garbei su
rengtame priėmime Lietuvių Namuose 
Londone ir savaitgalio stovyklėlėj Man- 

Naujas žurnalas
Spalio 10 dieną Londone išeina naujas 

rusų literatūros žurnalas „Kontinent“, ku
riame pasižadėjo bendradarbiauti Alek
sandras Solženicynas ir kiti „disidentai“, o 
taip pat keletas bendraminčių Vakarų eu
ropiečių.

Žurnalas bus spausdinamas knygos pa
vidale ir išeis keturis kartus į metus. Vė
liau išeis vertimai į anglų, prancūzų, vo
kiečių ir italų kalbas. Žurnalo vyr. redak
torium yra rusų rašytojas Vladimiras 
Maksimovas.

Pirmame numeryje rašo Aleksandras 
Solženicynas, Vladimiras Maksimovas, Jo
sifas Brodskis, Vladimiras Kornilovas, 
Andrejus Siniavskis, Igoris Golomštokas, 
Aleksandras Piatigorskis. Jie visi šiuo me
tu gyvena Vakaruose. Be to, žurnale rašo 
vienas lenkų rašytojas, pasirašęs N. N., 
kuris gyvena Lenkijoje. Rumunų rašyto
jams atstovauja Eugenijus Jonesco, čekų 
— Pachmanas. vokiečių — Karl Gustav 
Strem. Be to, žurnale bus ištrauka iš kar
dinolo J. Mindszenty atsiminimų ir pasi
kalbėjimas su jugoslavų rašytoju Milova- 
nu Džilas.

Žurnalo redakcinę komisiją sudaro: ru
sų akademikas Andriejus Sacharovas, gyv. 
Maskvoje; rašytojas Andriejus Siniavskis, 
gyv. Paryžiuje; lenkų „Kultūros“ žurnalo 
red. Jerzy Giedraitis, gyv. Paryžiuje; len
kų rašytojai, gyv. Vakaruose, Jozef Czaps- 
ki ir Gustaw Herling-Grudzinski. Vakarų 
Europai atstovauja anglų rašytojas Robert 
Conquest, italų rašytojas Ignazio Silone.

Žurnalas turėsiąs būti ginklas kovoje už 
tiesą ir laisvę komunistų pavergtuose 
kraštuose.

GAL IR GERAI...
1958 m. prof. K. Pakštas kėlė mintį įkur

ti Britų Hondūre lietuvišką židinį, kuris 
turėjo duoti pradžią lietuvių kolonizacijai 
į šį Centr. Amerikos kampą. Kitaip sa
kant, buvo siūloma ant didžiojo pasaulinių 
jėgų tako esančią Lietuvą perkelti į C. 
Ameriką. Pasiskaitę apie didžiąją gamtos 
nelaimę, kuri ištiko šį neturtingą kraštą 
(audros beveik nušlavė gyventojus ir jų 
turtą nuo žemės paviršiaus), daugelis lie
tuvių dabar šneka, kad gal ir gerai buvo 
padaryta, nesikuriant Britų Hondūre. 
Šiandien pasaulis kalbėtų apie Lietuvą iš
tikusią nelaimę...

chesteryje, už visokeriopą paramą ir atsi
lankymą nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką tariame J. E. Lietuvos 
Atstovui V. Balickui ir žmonai, Vyriau
siam Skautininkui P. Moliui, Kaziui Ma
kūnui, DBLS Centro Valdybai, Manches
terio Liet. Socialinio Klubo valdybai, skau
tų tėvų komitetui, kun. V. Kamaičiui, Ju
lijai Navackienei, Pranui Dzidolikui, St. 
Kasparui ir visiems, mus vienaip ar kitaip 
parėmusiems.

Rajono Skautų Vadovybė

PRISIMINIMAS IR PADĖKA
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias 

Skautininkas v. s. P. Molis mums rašo:
„Jau atsiradau namuose ir pačioje pra

džioje kimbu į skautišką dambą. Pirmiau
sia savo ir žmonos vardu nuoširdžiai dėko
jame tau (Maslauskui), s. J. Alkiui, JE 
Lietuvos Atstovui V. Balickui, V. Bernata
vičiui, J. Navackienei, D. Jelinskui, vado
vams, vadovėms, lietuvių veikėjams ir 
skautiškos idėjos rėmėjams.

Visų parodytas nuoširdumas mane labai 
sužavėjo, ir tuo pačiu daugiau paskatina 
dirbti mūsų jaunimo gerovei.

Tikrai man buvo džiaugsmas ir malonu
mas nors trumpai pabendrauti, susipažinti 
ir pasikalbėti visais lietuviškais kultūri
nės veiklos reikalais. Aplankiau ir Vasa
rio 16-os gimnazijos skatutų vadovus ir su 
jais pasikalbėjau visais skautiškais reika
lais.

Taip pat mano nuoširdžiausi visiems lin
kėjimai.

v. s. Petras Molis, 
LSB Vyriausias Skautininkas

RAJONO BROLIJAI PARAMA
LSB Vyr. Skautininkas v. s. P. Molis 

Anglijos Rajono brolijos veiklą parėmė 
kalėdiniu geruoju darbeliu — 50 dolerių 
auka.

Broliškai dėkojame.
Brolijos Vadija

LSS Anglijos Rajono 25-sios stovyklos
APYSKAITA

Pajamos
Stovyklautojų mokestis £222.00
Aukos ir loterija £79.70

Viso £301.70
Išlaidos

Maistas £325.36
Transportas £27.48
Smulkios išlaidos £34.56

Viso £387.40 
Nuostolis £85.70

Stovyklavo 56 skautai-tės. Pilnai apsi
mokėjo 45. Dalinai — 2. Atleisti nuo mo
kesčio —• 9. Mokestis (5 sv. asmeniui) ne
buvo pakankamai didelis, kad padengtų vi
sas išlaidas. Tokiu būdu1 susidarė nuosto
lis £85.70.

s. J. Alkis, Stovyklos Viršininkas

Kaimas ar miestas ?
Beveik visų žmonių svajonė yra kaip ga

lima greičiau ištrūkti iš didmiesčių į kai. 
mą, kur daugiau erdvės ir laisvės. Betgi, 
atrodo, kad tikrieji miesčionys ne visada 
yra kaime laimingi ir nori grįžti atgal.

Žurnalistas J. Bernard šešis metus išgy
venęs kaime, daugiau jame nebeištvėrė ir 
grįžo į Londoną. Savo įspūdžius Observer 
Magazine jis maždaug taip aprašo.

„Mano bute mieste niekas manim nesi
rūpina ir nesiteirauja, ar esu vedęs, kokiai 
bažnyčiai priklausau, kiek turiu skolos. 
Kaime, ypačiai mažame, visi žino vienas 
kito gyvenimą. Čia visi teiraujasi, leidžia 
apie vienas kitą paskalas, nori viską su
žinoti.

Vos atsikėlus į kaimą, kaimynas ūkinin
kas tuoj atėjo pasiskolinti šakės, kurios 
jam nereikėjo. Iš tikrųjų jis norėjo sužino
ti, ar nusidėvėję mano kilimai, ar turiu 
spalvotą televiziją, ar daug tuščių bonkų 
ant stalo, ar turiu sugyventinę. O kai aš 
pabandžiau jį aplankyti, tai toliau virtu
vės nepavyko nueiti.

Kitas kaimynas labai nemėgsta londo- 
niečių. Jis tris valandas stebėjo prie savo 
tvoros, kaip aš karučiu veždamas žemę, 
užpyliau įvairias sodo liekanas. Kai bai
giau darbą, jis pasakė: „Reikėjo į dugną 
įdėti akmenų, kitaip žemė greitai nu
slūgs“.

Kita kaimynė, pamačiusi, kad sumokė
jau du svarus arklių lenktynių lažybose, 
tuoj paskelbė, kad esu prasilošęs ir todėl 
atsikraustęs į kaimą gyventi. Ir tik po to, 
kai prieš rinkimus savo lange iškabinau 
užrašą „Vote Labour“, kaimynai paliko 
mane ramybėje.“

„Atidarius gyvenamojo namo duris, prie 
slenksčio rastas sveikas ir negyvas lavo
nas“.

(Iš praktikanto užrašų)

............................. ...... ;..... ..........
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — spalio 20 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — spalio 13 d., 14 vai., 

šv. Bernardo katedroje, Derby Rd.
DERBYJE — spalio 20 d., 18 vai., Bridge 

Gate, Convent of Mercy.
NOTTINGHAME — spalio 20 d., 11.15 vai., 

Lietuvių židinyje.
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