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Gyvieji deglai
„Nuo Prahos iki Kijevo“ ■— taip pava
dintas A. Furmano straipsnis ABN žurna
le apie žmones, kurie atiduoda savo gyvy
bes už laisvės reikalą. Straipsnyje aprašo
mi žinomo disidento ir kalinio A. Marčenkos liudijimai apie savižudybes vergų sto
vyklose Sibire. Ten sakoma, kad žmonės,
protestuodami prieš neteisingą įkalinimą,
badą ir smurtą, ryžtasi nusižudyti. Daž
nai kaliniai prisipila akis sumalto stiklo,
pasikaria arba persipiauna nakties metu
rankų arterijas. Ten nurodomas vienas
pavyzdys, kaip trys kaliniai pasiryžo baig
ti gyvenimą „paprasčiausiu būdu". Dienos
metu jie užsilipo ant stovyklą supančių
spygliuotų vielų. Sargybiniams įspėjus,
kad jie bus nušauti, vienas iš trijų kalinių
sušuko: „Padaryk man malonę, išgelbėk
mane iš nežmoniško gyvenimo sąlygų, nu
šauk“. Du krito vietoje, o vienas buvo tik
sužeistas ir grąžintas į kalėjimą.
Knyga apie „gyvuosius deglus“ dar
esanti neparašyta Bet įvairūs autoriai pa
teikia žinias apie juos iš visos Europos —
nuo Budapešto iki Kijevo, nuo Rygos iki
Kauno ir Dresdeno. Rašytojas Valentinas
Moroz'as Juos vadina dvidešimtojo am
žiaus kankinais, primenančiais Nerono ir
Kaligulos laikus Romoje.
Tų kankinių esama visur, kur siautėja
manksizmo-ateizmo doktrina. Krymo toto
rius Gabay susidegino gyvas, protestuoda
mas prieš jo giminės persekiojimą. Latvis
Ilija Rips (matematikos studentas) 1969
m. Laisvės aikštėje padegė save ir tik jū
rininkų buvo išgelbėtas. Vosylius Makukh
ir Mykolas Beryslavskis, paprasti darbi
ninkai, virto gyvais deglais, šaukdami „Te
gyvuoja laisva Ukraina!“ Kalanta, Stonis,
Ktikavičius, Kauskas — lietuviškieji deg
lai. Egidijus Steponavičius Vilniuje prieš
KGB rūmus persipiovė rankos arterijas,
bet policija laiku nugabeno į psichiatrinę
ligoninę, kurioje jis buvo greitai „nugydytas“ garsiuoju Aminarinu.
Jan Palach, Josef Hlavaty, M. Malinka,
F. Bogij, Blanka Nachačlova — Čekoslo
vakijos gyvieji deglai.
Jaunas studentas S. Bauer susidegino
Vengrijoje 1969 m. Tą patį padarė šaltkal
vis M. Lombar Jugoslavijoje, Jan Zajic
Moravijoje. Rytų Vokietijoje (Drezdene)
liepsnose dingo jauna mergaitė Antje, ku
rios net pavardė nebuvo paskelbta.
Ir visi jie mirė dėl vieno ir to paties
tikslo, kurį vienas čekas prieš mirtį iš
reiškė šiais žodžiais: „Mano kūno degantis
žibintas tegu apšviečia kelią į laisva ir
laimingą Čekoslovakiją!“
Artėja Vėlinių vakaras — mirusiųjų pa
gerbimo metas, šimtais tūkstančių žvaku
čių sumirgėdavo laisvos Lietuvos kapinės.
Šviesa yra laisvės ir gyvybės simbolis. Tos
mažutės liepsnelės ant artimųjų kapo bu
vo tarsi liudininkai įnirusiems, kad liku
sieji tebegyvena laisvi ir kad jų ryšiai su
mirusiais yra tik laikinai nutrūkę.
Šiandien tarp tų mažųjų žiburėlių, kaip
matome, iškyla ir didesnės liepsnos — gy
vieji deglai. Jie pačiu tragiškiausiu būdu
primena gyviesiems ir įnirusiems, kad
laisvė yra pavojuje, kad žmogaus teisės
yra žiauriai mindžiojamos.
Vėlinės kaip tik ir yra tinkamiausia
proga tuos gyvuosius deglus prisiminti, jų
kančią ir auką pergalvoti. Šitie gyvieji
deglai yra pavojingesni negu šautuvai ir
bombos. Jie įkvepia laisvės kovotojus ir
baugina prispaudėjus. Didieji pasaulio
protai surado būdus kaip sunaikinti savo
planetą, bet iki šiol nesurastas būdas kaip
,kontroliuoti ir sunaikinti žmogaus mintį,
jo troškimą išsilaisvinti. Gyvieji deglai
priverčia susimąstyti ne tik mus, bet ir
brolius savose tėvynėse, dėl kurių jie ne
pagailėjo didžiausios aukos — savosios
gyvybės.

POVILUI KARPAVIČIUI mirus,
skausmo prislėgtiems — žmonai,
dukrelei Birutei ir sūnui Vytautui
reiškiame nuoširdžią užuojautą
M. Janulis, J. Galbuogis

POVILUI KARPAVIČIUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą jo
žmonai, dukrelei Birutei, sūnui
Vytui ir kartu liūdime
K. Murauskas, A. Rimeikis,
J. Mikalnis ir V. Kupsty.s

life-.

Tarptautinė apklausa Kopenhagoje
Jau buvo rašyta, kad Danijoje spalio
17-19 dienomis vyko Sacharovo vardo
tarptautinė apklausa (The International
Sacharov Hearing), kurioje Sov. Sąjunga
buvo kaltinama žmogaus teisių nepaisy
mu. Viso pasaulio spauda nuskambėjo ant
raštėmis: „Kremlius pasodintas į kaltina
mųjų suolą“, „Rusija pripažinta kalta“ ir
t. t.
Šios apklausos tikslas buvo nepolitinis.
Liudininkai, kurie norėjo smerkti Sov. Są
jungoje ar kur nors kitur esančią komu-

Dr. Aleksandras Štromas
nistinę sistemą, nebuvo apklausinėjami.
Apklausos žiuri (jury) komisijai rūpėjo
išaiškinti ir iškelti žmogaus teisių panie
kinimus, vykdomus Sov. Sąjungoje.
Apklausos žiuri komisiją sudarė tarp
tautinio masto ekspertai. Iš viso jų buvo
dvylika. Lietuviams atstovavo juristas dr.
Aleksandras Štromas, kuris kartu buvo
ir žiuri komisijos teisinis ekspertas. Jis
taip pat darė apklausų teisines santrau
kas bei išvadas. Grįžęs į Londoną, jis ma
loniai sutiko „E. Lietuvio“ atstovui smul
kiau papasakoti apie apklausos eigą ir su
teikė daug vertingos medžiagos.
Buvo apklausta 24 liudininkai. Lietuviai
liudininkai buvo Jonas Jurašas ir Simas
Kudirka. Jie abu nušvietė Lietuvos oku
paciją, persekiojimus ir lietuvių laisvės
kovas. Ypačiai daug medžiagos pateikė J.
Jurašas. Pasiremdamas savo asmenišku
patyrimu ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikomis, jis pateikė žiuri komisijai pa
čių paskutiniųjų metų įvykius ir persekio
jimus Lietuvoje.
Prof. Sacharovas į apklausą atvykti ne
galėjo. Jam numatytoje vietoje apklausos
salėje buvo padėta gėlių puokštė. (Jo pri
siųstoji kalba bus išspausdinta atskirai).
Žemiau pateikiama žiuri komisijos pa
darytoji apklausos santrauka.
Profesoriui A. Sacharovui pageidaujant,
Tarptautinė Sacharovo Apklausa įvyko
Danijos parlamento rūmuose, 1975 m. spa
lio 17-19 dienomis.
Tarptautinė žiuri komisija, susidedanti
iš skirtingų politinių ir religinių įsitikini
mų žmonių, apklausinėje 24 liudininkus,
kurių dauguma papasakojo apie žmogaus
teisių pažeidimą, pasiremdami savo asme
niškais patyrimais.
Apklausos tikslas buvo nušviesti gyve
nimo sąlygas Sov. Sąjungoje per paskuti
nius 10 metų.
Žiuri komisiją sudarė: prof. Erling Bjel
(Danija). M. Bordeaux (D. Brit.), dr. Cor
nelia Gerstemaier (V. Vokietija), E. Io
nesco (Prancūzija), dr. F. Janouch (Šve
dija), Haakon Lie (Norvegija), Mme. Zi
naida Schakovsky (Prancūzija), dr. A.
Štromas (D. Brit.), Victor Sparre (Nor
vegija), prof. Z. Stypulkowski (D. Brit.),
prof. S. Swianiewicz (Kanada), Simon
Wiesenthal (Austrija).
Komisiją papildė Danijos parlamento
politinių partijų atstovai. Sovietų valdžia
taip pat buvo pakviesta, bet nedalyvavo.
Apklausa nagrinėjo šiuos klausimus: el
gesys su politiniais disidentais, elgesys su
tikinčiaisiais, psichiatrijos piktnaudojimas, Sovietų tautų ir tautinių mažumų pa
dėtis.
Komisija konstatavo, kad kai kurie liu
dininkai kalbėjo ne apie tą laikotarpį, ku
ris buvo minimas. Tačiau daugumos liu
dijimai buvo tikslūs, apimą 1965-1975 m.
laikotarpį, su įvykių vietos ir datų nuro
dymais. šitoji vertinga medžiaga bus su
rinkta ir įteikta tarptautiniams organams
ar suinteresuotoms institucijoms.
Pasiremdama liudininkų parodymais,
žiuri komisija nustatė,
kad minties ir žodžio laisvė Sov. Sąjun
goje yra varžoma;
kad savivaliaujantis elgesys apsunkina
gyvenimo sąlygas, pvz. ieškant darbo, bu
to ir mokymosi galimybių;

kad judėjimo laisvė krašto viduje ir į
užsienį, o taip pat emigracija, yra varžo
ma;
kad religijos laisvė yra stipirai suvar
žyta:
kad gyvybiniai interesai ir aspiracijos
Sovietų tautinių mažumų, pv. žydų ir so
vietinių tautų yra užgniaužianti, ypatin
gai tų tautų, kurios yra netekusios tauti
nių teritorijų, kaip Krymo totoriai ir Vol
gos vokiečiai;
kad Sovietų Sąjungoje žmonės netenka
laisvės ir yra uždaromi kalėjimuose, sto
vyklose ir psichiatrinėse ligoninėse, labai
dažnai nežmoniškose sąlygose, nors jie
aiškiai turėtų būti laikomi politiniais ka
liniais. Iš pateiktųjų duomenų komisija
negali tiksliai nustatyti jų kiekio.
Apklausos duomenys suteikia komisijai
pagrindą abejoti, kad Sov. Sąjunga prisi
laiko Tarptautinių Civilinių ir Politinių
dėsnių, nustatytų tarptautine sutartimi,
kurią Sovietų Sąjunga ratifikavo 1973 m.,
ir 1975 m. Helsinkio deklaracijos, kurią
Sov. Sąjunga taip pat pasirašė. Ypatingai
tų deklaracijos punktų, kurie liečia žmo
gaus teisių gerbimą ir pagrindines lais
ves, įskaitant įsitikinimų, sąžinės, religi
jos bei tikėjimo, apie kurias sakoma: „da
lyvaujančios valstybės gerbs žmogaus tei
ses ir pagrindines laisves, įskaitant įsiti
kinimo, sąžinės, religijos ar tikėjimo, vi
siškai neatsižvelgdamos į rasę, lytį, kalbą
ar religiją“. Apie tai toliau sakoma, kad
dalyvaujančios valstybės „padės ir ragins
efektingai vykdyti civilines, politines,
ekonomines, socialines, kultūrines ar ki
tokias teises bei laisves, liečiančias žmo
gaus asmenišką pagarbą ir • turinčias
reikšmės jo pilnutiniam išsivystimui“ (L
A. art. VII).
Komisija nori atkreipti dėmesį į šiuos
du Helsinkio deklaracijos dėsnus art. VII:
„Šiuose rėmuose dalyvaujančios valsty
bės pripažins ir gerbs individo laisvę iš
pažinti ir praktikuoti, vienam ar kartu su
bendruomene, religiją ar tikėjimą, kurį
diktuoja jo sąžinė“.
„Dalyvaujančios valstybės, kurių kraš
tuose yra tautinių mažumų, gerbs toms
mažumoms priklausančią asmenų teisę į
lygybę prieš įstatymus, suteiks jiems pro
gą naudotis žmogaus teisėmis ir pagrindi
nėmis laisvėmis ir apsaugos šioje srityje
jų teisėtus, interesus“.
Tikėdama, kad Sov. Sąjungos pasirašy
toji Helsinkio deklaracija ateity apsaugos
nuo žmogaus teisių pažeidimų, kurie bu
vo suminėti šioje apklausoje, komisija
kreipiasi kartu su Nobelio taikos premijos
laureatu Andriejum Sacharovu į Sovietų
vyriausybę, prašydama paleisti visus poli
tinius kalinius, kaipo pirmą žingsnį į Hel
sinkio deklaracijos vykdymą.
Komisija konstatavo, kad šiuo metu vei
kiančios konvencijos nesuteikia pakanka
mai garantijų politiniams kaliniams. To
dėl komisija mano, kad reikia sukurti pa
saulinio masto konvenciją politiniams ka
liniams apsaugoti.
(Žiuri komisijos parašai)
PREMIJOS, PREMIJOS!
Nobelio medicinos premiją laimėjo trys
JAV vėžio ligų specialistai — D. Baltimo
re, H. Temin ir dr. R. Dublecco. Paskuti
nysis dirba Londone.
Chemijos prerpiją pasidalijo Anglijoje
gyvenąs australas J. Warcup Comforth ir
šveicaras V. Prelog.
Fizikos premija teko dviems danams —
Aage Bohr ir Ben Motelsonui ir amerikie
čiui J. Rainwater.

DRAUGAI
„Pravda" paskelbė, kad G. Wallac, ku
ris neseniai lankėsi Londone, yra vienas
didžiausių atoslūgio priešų. Didžiausi jo
draugai esą Mrs. Thatcher ir E. Heath,
kurie pučią su Kinija į vieną dūdą.

A. A.

POVILUI KARPAVIČIUI mirus,
jo liūdinčiai šeimai gilią
užuojautą reiškia
B. J. Snabaičiai ir M. J. Navickai

Dėl staigios ir netikėtos
A. A. EDVARDO VALANTINO
mirties nuoširdžią užuojautą
velionio žmonai Rozai, jo
broliams, brolienei ir anūkei
reiškia
Tirevičių ir Maslauskų
šeimos

PARODOS LONDONE

d į ir Tarybų Sąjungos Komunistų partiją,
stengiasi, kad kinų tauta užmirštų, kiek
Karališkoje Meno Akademijoje, Londo
gero Kinijai padarė Tarybų Sąjunga.
ne, dabar vyksta priešrevoliucinės Rusijos
menininkų paveikslų paroda, kurioje tarp
Visos Pekino lyderių užsienio politikos
kitų yra išstatyti ir pasižymėjusio XIX branduoliu tapo kova prieš Tarybų Sąjun
amžiaus dail. I. Levitano paveikslai.
gą tarptautinėje arenoje. Jie priešiškai su
I. Levitanas buvo kilęs iš Lietuvos. Jis tinka bet kurią Tarybų Sąjungos iniciaty
gimė 1860 m. rugpjūčio 30 d. Kybartuose, vą, kuria siekiama stiprinti taiką, mažin
meną studijavo Maskvoje, ir dirbo maž ti tarptautinį įtempimą ir nutraukti gink
daug Čiurlionio laikotarpiu. Mirė 1900 m. lavimosi varžybas. Pekinas grubiai šmei
Ši paroda iš Londono bus perkelta į žia Tarybų Sąjungą ryšium, su visos Eu
ropos Saugumo ir bendradarbiavimo pasi
Glasgovą.
Tuo pat laiku Statybos Centro rūmuose tarimu, nes pastarojo sėkmingas užbaigi
vyksta sovietų šiuolaikinės architektūros mas įgalina paversti Europą tvirtos taikos
paroda, kurioje yra išstatyti 4 paveikslai zona, o tokia įvykių raida jokiu būdu ne
iš Vilniaus. Tai Lazdynų rezidencinio ra patinka Kinijos lyderiams.
jono, pastatyto pagal liet, architektų pro
Apsėsti didžiavalstybiškų, hegesnonistijektą, vaizdai. Rajoną suprojektavo arch. nių kėslų, dabartiniai Kinijos valdovai de
V. Čekanauskas, V. Balčiūnas, V. Briedi- da nemaža pastangų, tikėdamiesi sukelti
kis, G. Valuškis ir inž. A.’ Kleinotas ir V. Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos
Šileika. Šį lietuvių architektų darbą aukš Valstijų susirėmimą ir gauti naudos iš ter
tai vertina ir kitataučiai.
mobranduolinio karo.
Iš Londono ši paroda bus perkelta į
Vadovaudamasi antitaryfoiškumu, mao
Bristolį.
ism vadovybė ėmė tiesiog blokuotis su re
akcingiausiais, agresyviausiais imperializ
ANKSTYBA PENSIJA
mo sluoksniais.
Prancūzijoje priimtas įstatymas, pagal
Visa kaltė dėl dabartinės Kinijos ir Ta
kurį pensijos amžius nustatytas 60- metų.
Darbo ministerija pareiškė, kad toks stai rybų Sąjungos santykių būklės tenka maogus pasikeitimas gali kaštuoti vyriausybei istams. Tarybų Sąjunga nežengė nė vieno
apie 3.000 milijonų svarų. Pensininkų žingsnio, kuris pakenktų kinų tautos na
cionaliniams interesams. Tarybiniai žmo
skaičius su dirbančiaisiais susilygintų.
Šiuo metu šimtui aktyvių — dirbančių nės tiki, kad kinų tauta ras jėgų ir grįš į
gyventojų Prancūzijoje yra 135 neaktyvūs draugystės bei bendradarbiavimo su mū
(vaikai, mokiniai, ligonys, pensininkai ir sų šalimi, su visomis socialistinės san
draugos šalimis kelią.“
kt). Anglijoje šis santykis yra 100:113.

ŽVEJAI BAIMINASI
Britų salos pakraščiais pasirodo vis dau
giau didelių Sov. Sąjungos ir jos satelitų
žvejybos laivų, prieš kuriuos britų žvejų
laivai atrodo kaip valtys. Sovietų laivai
atplaukia ištisomis flotilijomis, kartu su
įrengimais žuvims konservuoti ir šaldyti.
Britų žvejai baiminasi, kad greitai visos
žuvys bus išgaudytos, ir prašo vyriausybę
praplėsti privatiškų vandenų ribą nuo
dvylikos iki 50 mylių,

KINIJA KALTA
Ryšium su Kinijos komunistinės res
publikos 26 metų sukaktimi, Tasso apžval
gininkas M. Jakovlevas paskelbė straipsnį,
kuriame, be kita ko, apie Kiniją šitaip sa
koma:
„Dabar Pekinas be paliovos skleidžia
piktus prasimanymus apie tarybinę liau-

KĄ BRITAI GERIA IR VALGO?
Per paskutinius keturis metus D. Brita
nijoje vyno suvartojimas pakilo 53%, o
degtinės — 57%. Alaus kiekvienas britas
išgėrė po 15 pintų daugiau, negu prieš ke
turis metus.
Vidutiniškai kiekvienas britas praėju
siais metais išgėrė 11,8 pintų vyno, 4,7 pin
tų degtinės ir 201 pintą alaus. Bealkoho
linių gėrimų kiekvienam žmogui per me
tus teko 117,5 pintų, o pieno — 245 pintai.
Praėjusiais metais mažiau suvartota
mėsos, kiaušinių, bekono, žuvies, vaisių,
bulvių ir miltinių produktų. Smarkiai pa
kilo sūrio, sviesto, cukraus ir daržovių su
vartojimas.
Pastaba. Vienas pilietis Manchesterio
restorane pareiškė: šiais laikais žmogus
nebėra toks turtingas, kad galėtų pasida
ryti alkoholiku.

Seįiti/nfos DIENOS
— Dr. Kissingeris, lankydamasis Kana
doje pareiškė, kad jis nesidomi dr. A. Sa
charovo veikla, siekiančia žmogaus teisių
apsaugos Sovietų Sąjungoje.
— Savo laiške Danijoje vykusio apklau
sinėjimo vadovams dr. Sacharovas parei
kalavo paleisti visus politinius kalinius.
— Po šešių savaičių derybų JAV ir Sov.
Sąjunga susitarė dėl grūdų prekybos mai
nais už rusišką naftą.
— Dr, Sacharovas pasiprašė vizos vykti
į Norvegiją atsiimti Nobelio premijos. Ita
lijoje pasklido gandas, kad jis gali būti iš
Sov. Sąjungos ištremtas.
— New York Times pranešė, kad dr.
Kissingeris atsiprašė buv. prezidentą Nixoną už kritiką per vienus pietus Kana
doje.
— Čilės policija atėmė iš britų TGW
prof, sąjungos vado Jack Jones privatiškus dokumentus ir užrašus.
— Vienas didžiausių istorikų, „Istorijos
studija“ autorius Arnold Toynbee (86 m.)
mirė Londone.
— Europos Bendruomenės valstybės nu
tarė suteikti Portugalijai 83 mil. svarų pa
šalpą, jei ji pasiliks demokratiška.
— Ryšium su Moters Metais politiniai
kaliniai kai kuriose Sibiro stovyklose bu
vo paskelbę vienos dienos bado streiką,
reikalaudami paleisti įkalintas moteris.
— Londono komunistų laikraštis „Mor
ning Star“ pasisakė prieš abortus siekian
čias panaikinti demonstracijas, kurios spa
lio 19 d. buvo didžiausios demonstracijos
Londone nuo 1945 m.
— V. Vokietijoje areštuotas aviacijos
leitenantas pulkininkas ir jo žmona už
šnipinėjimą Rytų Voiketijai.
— Sovietų bombonešis .Backfire“ gali

pasiekti JAV ir grįžti atgal be nusileidi
mo.
— Dingęs ir vėl atsiradęs parlamento
narys J. Stonehouse Šveicarijos bankuose
turi pasidėjęs J. A. Markham vardu
£87.000.
— Mao Tse-tungas priėmė dr. Kissingerį ir, spaudos žiniomis, dar kartą įspėjo
apie JAV — Sov. Sąjungos detentės pavo
jų.
— Vak. Berlyne atšaukta rusų paroda,
nes rusai atšaukė burmistrų ekskursiją į
Berlyną. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ rašo, kad artėja pasaulinės iliuzijos
galas.
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Vienoj skilty įdėto .skelbimo kalnai 2.00
sv. nž colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
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EUROPOS LIETUVIS

Japonai skaito Baranauską
Praėjusiais metais L. Namuose ir Sody
boje buvo apsilankęs Japonijos kalbinin
kas Ikuo Murata. Prieš tai jis buvo pagy
venęs Lietuvoj, kur gerokai susipažino su
lietuvių literatūra ir išmoko lietuviškai.
Neseniai šis dar jaunas ir kuklus kalbi
ninkas, profesoriaująs Tokyo Ekonomijos
Kolegijoje, prisiuntė japonišką žurnalą,
skirtą tautų kultūriniams ir buitiniams
klausimams nagrinėti (tiksliam žurnalo
pavadinimui sunku surasti atitinkamą ter
miną). Tame žurnale yra, matyti, paties
Ikuo Murata japoniškai parašytas straips
nis, pavadintas Antanas Baranauskas
(1835-1902) „Anykščių šilelis". Iš straips
nyje užtinkamų mūsų alfabetu parašytų
pavardžių ir panaudotos literatūros sąra
šo matyti, kad jis liečia ne tik A. Bara
nausko „Anykščių šilelį“, bet taip pat na
grinėja lietuvių kalbos istoriją. Straipsnio
gale pridėtas smulkus lietuviškųjų tarmių
žemėlapis.
Toliau įdėtas „Anykščių šilelio“ tekstas,
kuris viename puslapyje spausdinamas
lietuviškai, o antrame japoniškai... Lietu
viškasis tekstas pateiktas sukirčiuotas.
Norėdami parodyti skaitytojams, kaip
atrodo A. Baranausko kūryba, išversta į
mums visiškai nepažįstamą, egzotišką ja
ponų kalbą, čia pateikiame pirmąsias še
šias eilutes abiem kalbomis.
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toji puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?
>)

i

USKŽcfcJEJ: !

Koks tai didelis darbas! Kiek laiko ir
rūpesčio turėjo įdėti Ikuo Murata, norė
damas parodyti savo tautiečiams vienos iš
seniausių Europos (kalbų poezijos pavyzdį!
Mes, lietuviai, turime jam būti už tai tik
rai dėkingi. Žinoma, gal geriausia būtų at-

MOTERŲ METAMS!

Kalbėkim šiandien moteriškai,
prie vyrų taikytis gana.
Gal rasim kalbą mes kitokią,
naujos dienos — nauja šviesa.
Gyvenimas ta pačia rykšte
kerta mums skaudžiai kartu,
gal būt, todėl ir vienai kitą
suprast be žodžių nesunku.

Kai prablaivės dangus aptemęs,
šypsosimės (mes vėl, tikiu.
Kalbėkim šiandien moteriškai,
mes einam tuo pačiu keliu.
B. Vytienė

silyginta, jei atsirastų kas nors, galįs iš
versti į lietuvių kalbą japoniškos literatū
ros pavyzdžių.
Baigiant pažymėtina, kad žurnale nepa
gailėta vietos ir pirmajam „Anykščių šile
lio" tekstui, kurį ir iš mūsų ne visi esame
skaitę. Skaitytojams susipažinti čia patei
kiamas vienas to originalo šešiaeilis.
Miškan budawo neini — tai net oki weria;
Wat teip linksmina dusziu, ažu szirdes
t weria,
Kad net szirdžai apsolus, nakartu
dūmojai:
Ar miszki osz cza stowju. ar dunguj, ar
rojuj?!
Kur tik žiūri, wis gražu: žola, liekna,
gryna!
Kur tik uostai, wis miela: giria nosį trina!

J. Baltmiškis

Kiti rašo
„Dirvoje“ (Nr. 57) Jūratė Statkutė —
de Rosales „Moters Metų“ proga pareiš
kia savo nuomonę apie lietuvės moters
padėtį ir uždavinius.
„Karingii 'Moters Metų* žygiuose siau
tėjanti nelietuvė draugė susiraukė, kai
prasitariau, kad moteriškos lygybės judė
jimai manęs nedomina. Aiškinau:
— Lietuvės moters padėtis yra kitokia.
Nuo tautinio atgimimo laikų, t. y. nuo XIX
šimtmečio, mūsų moterys buvo sąlygų pri
verstos žygiuoti petys į petį drauge su vy
rais tautinės kovos keliu. Engiamų, teisia
mųjų, tremiamųjų ar suimtų sąrašuose,
vėliau partizanų kovose, tautos atsparumo
uždaviniuose, lietuvei nuo seno atiteko
tragiška ‘equal rights1 privilegija.
— Reiškia, jūs esate vyriškos moterys?
—- pagarbiai paklausė draugė.
— Jei kartais tokios tampame, — suabe
jojau — tai jau ne savo valia. Žinai, net
laisvai gyvenanti išeivijos lietuvė turi
tiek daug uždavinių visuomeniniame, kul
tūriniame gyvenime, ji turi tiek daug lie
tuvybės išlaikymo pareigų savo namuose,
jog jos natūralus moteriškumas irgi kar
tais nukenčia. Kiekvienai mūsų yra ma
lonu būti ‘moteriška moterimi1, bet dėl
pareigų kiekio ir pobūdžio, tatai nevisada
yra prieinama.
— Aha, jūs vis dar politikoje vergauja
te vyriškiems interesams? — pranešė
draugė.
Šyptelėjau.
— Ar tikėti į tautos laisvo apsisprendi
mo teisę yra išimtinai vyriškas interesas?
— paklausiau.

ARCHEOLOGINIAI RADINIAI
Pažarstyje (Prienų rajone) aptikta ak
mens ir bronzos amžiaus gyvenvietė, kuri
iki šiol nebuvo žinoma. Istorikų manymu,
čia surastos titnaginės strėlės antgalės
yra dešimties tūkstantmečių prieš mūsų
erą senumo.

Lietuvos kaimas
PAMOKYMAI Iš BRIKUTĖS
Senosios kartos agronomas — profeso
rius P. Vasinausikas praėjusią vasarą pa
sikinkęs arklį į bričkutę apvažiavo Aukš
taitijos vieškeliais, lauko keliais ir papie
viais sukochozintus kaimus, padarydamas
daugiau kaip 1.500 kilometrų kelio. Savo
pastabas apie dabartinį Lietuvos kaimą jis
papasakojo „Valstiečių laikraštyje“. Kai
kurios jų yra vertos dėmesio ir gali būti
įdomios ypačiai tiems, kurie yra buvę ūki
ninkais ar bent kilę iš kaimo.
Nurodęs, kad Lietuvoj šiais metais gau
tas blogas vasarojaus derlius, P. Vasinauskas grįžta prie jo seniai keliamo klausi
mo, kad Lietuvoj netikslu organizuoti vie
nos kultūros (pvz. linų, kviečių, kukurūzų
ir kt.) didelius ūkius, kaip dabar propa
guoja Maskvos partiniai specialistai.
„Kodėl visa tai dėstau? Tik todėl, kad
noriu priminti, jog mūsų klimato sąlygo

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 17
NIJOLĖS SADŪNAITĖS TEISMAS

Gynimosi kalba

(santrauka)

Noriu Jums pasakyti, kad visus myliu
kaip savo brolius, seseris ir, jeigu reikėtų,
nesvyruodama už kiekvieną atiduočiau sa
vo gyvybę, šiandien to nereikia, bet rei
kia pasakyti Jums į akis skaudžią tiesą.
Yra sakoma, kad teisę peikti ar barti turi
tik tas, kuris myli. Pasinaudodama ta tei
se ir kreipiuosi į Jus. Kiekvieną kartą, kai
teisiami žmonės už „LKB Kroniką“, labai
tinka Putino žodžiai:

Areštas
Nijolė Sadūnaitė buvo suimta 1974 m.
rugpiūčio 27 d. Kratos metu buvo rastas
rašomąja mašinėle perrašomas ,.LK(B' Kro
nikos" 11-sis numeris.
Parengtinio tardymo metu N. Sadūnai
tė atsisakė ką nors parodyti, todėl tardy
tojai grasino ją patalpinti į psichiatrinę li
goninę. Du .mėnesius nebuvo leista per
duoti maisto.
1975 m. sausio pabaigoje N. Sadūnaitė
parašė prokurorui skundą, protestuodama
prieš tardytojų sauvalę, grasinimus psi
chiatrine ligonine.
Nijolė Sadūnaitė į teismo klausimus ne
atsakinėjo.
— Kadangi ne aš, o jūs esate nusikaltė
liai, kurie laužote elementariausias žmo
gaus teises, garantuotas įstatymais, Kon
stitucija ir Visuotine Žmogaus teisių de
klaracija, ir ginate melą, prievartą bei
smurtą, nes, apšmeižę ir nuteisę nekaltus
žmones, kankinate juos kalėjimuose ir la
geriuose. Už tai, kad jis atliko savo kuni
gišką pareigą, buvo nuteistas, o man už
tai, kad jam pasamdžiau advokatą, valsty
binio saugumo darbuotojas leitenantas
Gudas grasino iškelsiąs tokią pačią bylą,
kaip ir kun. A. Šeškevičiui, ir pasodinsiąs
mane į kalėjimą. Čia pat, 225 kabinete bu
vęs saugumo darbuotojas Kolgovas grasi
no bausmėmis .broliui ir giminėms, jei ne
atsisakysiu nuo rūpinimosi kun. A. Šeške
vičiaus gynimu. Pasirodo, pasamdyti ku
nigui advokatą — „didžiulis nusikalti
mas“. Kadangi aš, pagal jūs, esu itin pa
vojinga valstybinė nusikaltėlė, todėl j bet
kokius teismo klausimus, kaip ir per tar
dymą, neatsakinėsiu, tuo protestuodama
prieš šią bylą, — pareiškė teisiamoji.

J. Karkiuva prisiminti. Tik žinau, kad visą laiką dairėmės tos
garsiosios Kadagio krautuvės. Mano dvylikmetė se
suo, kaip ir aš pats, niekada toliau Kretingos nenu
važiavusi, dabar visą kelią eidama kartojo: „Dan
gus... dangus... dangus...“ Tai buvo ta nematyta
Kelionės į Klaipėdą
švaraus, pasipuošusio miesto grožybė, kurios kaimo
vaikas nei su kuo kitu negalėjo palyginti. Ir daug
Nepaprastai norėjosi ir pačią garsiąją Klaipė vėilau, kai teko Klaipėdoje apsigyventi, eidamas
dą pamatyti. Gaudučių dvaro kalvis, ponų kadaise Liepojos gatve visada prisimindavau savo sesers
atsigabentas iš švabijos ar Bavarijos, o dabar jau „dangų“.
pramokęs žemaitiškai, dažnai pasakodavo, kad
Mūsų pagrindinis tikslas buvo tas Sekminių jo
Klaipėda, tai ne Kretinga. Tai miestas, kuriame va markas. Visko ten buvo per daug, kad dar galėtum
žinėja tramvajai, kur atplaukia dideli garlaiviai, kur smulkmenas prisiminti. Tačiau pora dalykų kaž
turgaus dienomis prekybos halėje prikraunama tiek kaip pasiliko įstrigę smegenų vingiuose. Pirmiausia,
įvairios žuvies, kiek visoj Žemaitijoje nepagaunama tai nuostabiai gražiai pasipuošusi daili mergaitė,
per ištisus metus. Bet visų didžiausias stebuklas bet basa... Minios apsupta, ji laikė tarp kojos pirš
esanti Kadagio krautuvė: visos sienos stiklinės, o už tų pieštuką, su kuriuo nnupiešė mažą arkliuką ir
jų pristatyta gražiai aprengtų žmonių, atrodančių parašė kažką vokiškai. Mums tai buvo nuostabus
kaip gyvi vyrai ir moterys, prikrauta batų, medžia dalykas.
gų ir visokių gėrybių. Beveik negalėjome jo žodžiais
Antrasis atminty palikęs dalykas buvo mano
tikėti...
motinos nuotykis su kažkokiu piktu prūsu. Jie visi
Žinojome, kad Klaipėdoje per Sekmines visą sėdėjo savotiškose sūpynėse, kurios lėkdamos apie
savaitę vyksta jomarkas, į kurį net būrų samdiniai storą stulpą viena su kita susiliesdavo. Vaikų ten
laisvas dienas išsidera. Iš Vokietijos atvažiuoja di neleido, nes atrodė pavojinga. Motina, pralėkdama
delis cirkas, ir pristato aikštę visokių sūpynių, ka pro šalį, bakstelėjo prūsui į šoną. Pasirodo, pataikė
ruselių ir kitokių pramogų.
į kišenę, kurioje buvo keletas kiaušinių. Anas labai
Išsirengėme. Palikę arklius ir vežimą Kretingo užpyko ir pradėjo rėkti kažką panašaus į „šemaije pas pažįstamus, nutarėme į Klaipėdą važiuoti ten“! Motina, ilgai negaišdama, nusivedė mus to
traukiniu. Reikia išbandyti ir šitą iki šiol dar nepa lyn...
tirtą malonumą. Kiek palaukus stotyje, vienas bū
Klaipėdos turguje
ras pranešė kitam, kad „bonė“ jau parbėga (trau
Po to dar daug kartų važiuodavome su tėvu. į
kinys ateina). Iš karto nesupratome, nes anas minė Klaipėdos turgų. Dažniausia su malkom, į vežimą
tas kalvis traukinį visada „cūgu“ vadindavo.
taip sukrautomis, kad jis atrodytų kiek galima di
Kol pasiekėme Klaipėdą, tai yra kol nuvažia desnis. Pardavę savo prekes, visada užsukdavome į
vome 21 kilometrą, sustodami bent penketą kartų, turgaus halę, kurioje atskirose pertvarose prūsai
užtrukome daugiau kaip valandą. Bet mums atro pardavinėjo mėsą, urškius (dešras), kėžius (sūrius),
dė, kad tas žviegiantis geležinis vežimas lekia grei pundeliais gražiai surištas švarias morkas, daržo
čiau už vėją, ir vargas tam. kas jam ant kelio pasi ves ir begales įvairiausių žuvų. Tokios prekių gau
maišytų... švarutėlės mažytės stotys — Bajorai, sybės ir taip dailiai išdėliotų jokiame turguje nebu
Kretingalė, Kalotė, Kopūstai, Giruliai — mums at vau matęs. Juk Kretingos turguje viskas buvo per
rodė tikri rūmai, ir iš visos širdies pavydėjome rau- kama ir parduodama tiesiai nuo
donkepuriams geležinkeliečiams, kurie gali kasdien karna ir parduodama nuo vežimo. Prieina žydas
traukinį sutikti ir išleisti.
(lietuviai vištų beveik nepirkdavo), pačiupinėja su
Klaipėdoje pėsti pasiekėme miesto centrą. Iš rištomis kojomis vištą, papučia jai kažkodėl į užpa
didelio apstulbimo daugelio dalykų visai nebegaliu kalį, pamaigo pirštu sūrį ar sviestą ir, ilgai paside-

Pajūrio žmonės

mis negalima pasitikėti viena kuria nors
derlinga kultūra — nei kviečiais, nei mie
žiais, nei kukurūzais. Kiekviename ūkyje
reikia auginti žiemkenčius, vasarojų, kau
piamąsias ir daugiametes žoles vadovė
liuose nustatytu santykiu. Jokiu būdu ne
krypimas į monokultūras, kas buvo pra
dėję reikštis kai kuriuose respublikos
ūkiuose, ir nedažnas pasėlių plotų kore
gavimas, bet pastovus mišrios pasėlių
struktūros laikymasis — mūsų laukinin
kystės pagrindas. Gerai suprojektuotos ir
pastovios sėjomainos — štai pagrindinės
agronominio darbo gairės.“
Apie drenuotus Lietuvos laukus jis iš
girdęs tokias nuomones:
„Mes neatsidžiaugiamę laimėjimais, ku
riuos pasiekė respublikos melioratoriai.
Jau turime daugiau kaip pusantro milijo
no hektarų drenuotų žemių. Krūmynai
respublikoje dingsta, o akmenuotų laukų
neberadome net ir Tauragnuose... Tačiau

„Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Jūs minate altorius,
Nuo jūs įstatymo sugriuvo
Ir nuodėmės ir doros...“

Jūs puikiai žinote, kad „LKB Kronikos“
rėmėjai myli žmones ir tik todėl kovoja už
jų laisvę ir garbę, už teisę naudotis sąži
nės laisve, kuri visiems piliečiams, nežiū
rint jų įsitikinimų, garantuota Konstituci
ja, įstatymais ir Žmogaus teisių deklara
cija, ir kad visa tai būtų ne tik gražūs žo
džiai ant popieriaus, ne melaginga propa
ganda, kaip ligi šiol, bet kad būtų realiai
įgyvendinta. Juk Konstitucijos ir įstatymų
žodžiai yra bejėgiai, jei netaikomi gyveni
me ir visur viešpatauja įteisinta tikinčių
jų diskriminacija. „LKB Kronika“, tarsi
veidrodis, .parodo ateistų nusikaltimus
prieš tikinčiuosius. Kadangi nedorybė nesigroži savo šlykštumu, ji baisisi savo at
vaizdu veidrodyje. Dėl šios priežasties jūs
nekenčiate visų tų, kurie nuplėšia nuo jū
sų melo ir veidmainystės šydą. Tačiau dėl
to veidrodis nenustoja savo vertės! Vagis
atima iš žmogaus pinigus, o Jūs apiplėšia
te žmones, atimdami iš jų tai, kas bran
giausia — ištikimumą savo įsitikinimams
ir galimybę perduoti tą turtą savo vai
kams, jaunajai kartai.

rėjęs, nuperka.O jeigu reikėjo parduoti jauną ver
šiuką, tai žydai dar reikalavo jo „gimimo metri
kos“, parašytos žydiškai. Karvei atsivedus, veršiu
kas turėjo būti „užregistruotas“ pas kurį žydą, kad
nebūtų per jaunas atvežtas į turgų. („Košer“ įstaty
mas).
Atvažiuodavo į Kretingą šventosios žvejai, dar
žiobčiojančių, ką tik iš jūros ištrauktų menkių veži
mus prisivertę. Nei jos skrostos, nei valytos, nei po
pieriaus gabalo prekei įvynioti. Ūkininkai perkasi,
dedasi tiesiog į arklių jau ištuštintus avižų maiše
lius ir vežasi į namus. Ne taip buvo Klaipėdoje. Čia
žuvis gražiai dėžėse surikiuota, ledais apkrauta, tin
kamais gabalais supiaustyta ir nuvalyta.
Ilgiausiai atmintyje išsilaikė Klaipėdos „kežų“
pirkliai, kurie savo prekes kartais ir į Kretingą at
veždavo. Mėgstamiausi buvo vadinamieji Tilžės
„kežai“ (sūriai), kurių ir šiandien galima krautuvė
se pirktis. Ilgiau pastovėję, jie įgauna gana stiprų
kvapą, o kartais plyšiuose ir mažų baltų kirmėlai
čių atsiranda. Nepaprastai būdavome nustebę, kai
prūsas nubraukia peiliu nuo lentelės sūrio trupinius
ir kartu su tom baltom kirmėlaitėm susipila į burną...
Halėje galėjai pirktis ir kavos, kurią paduoda
vo dideliuose moliniuose puodukuose, o taip pat
šviežaus pyrago, sumuštinių, minkštos arbatinės
dešros ir dar šiltų bulkučių. Koks būdavo visų tų
dalykų skanumėlis — joks karalius skaniau nepava Įgydavo...
Išsimušus iš purvinų Žemaitijos kelių, vos tik
pervažiuodavai Klaipėdos krašto sieną, tuoj prasi
dėdavo gražus, lygus, nors kiek ir dulkėtas, plentas,
iš abiejų pusių apsodintas dideliais beržais, o kai
kur net vaismedžiais.
Paplentėse kai kurių užeigų pavadinimai ir ke
lių ženklai dar tebebuvo užrašyti vokiškai. Dau
giausia žemaičiai stebėdavosi prie kelio vingių
esančiais užrašais „Achtung Kurve“. Atseit įspėji
mas, kad artėjama prie kelio užsukimo ir reikia su
lėtinti greitį. Daug jie tarp savęs dėl tų „keistų“ žo
džių pasiginčydavo, bet niekas nežinojo, ką jie iš
tikrųjų reiškia.

(Bus daugiau)

Ignalinos rajono „Vilties“ kolūkio pirmi
ninkas Z. Gurskis nervinosi:
— Penkis kartus šią vasarą kviečiau iš
naujo komisiją, kad ieškotų melioracijos
defektų...
Z. Gurskis užsispyręs, o jo kaimynas,
Kuktiškių kolūkio pirmininkas, gal būt,
nuolaidesnis. Dėl to čia „drenuotoje" ga
nykloje matėme išsiperėjusias laukines
antis. Ar nesumažėjo melioracijos vadovų
reiklumas darbų vykdytojams, ar ne per
daug pradėjo savivaliauti tie, kurie priva
lo labai sąžiningai dirbti?“
Senas agronomas nesidžiaugia per daug
kaip „šluote nušluotais vienkiemiais“, ku
rių vietoje liko apnuogintos kalvos.
„Labiausiai nerimą kėlė apnuogintas
kalvotų dirvų landšaftas, kuris vietomis
tiesiog primena Vidurinės Azijos dyku
mas. Atrodo, turėtume pasistengti, kad
savo ainiams užtikrintume ir daug derlin
gų dirvų, kuriose jie galėtų dirbti įvairiais
mechanizmais, ir gojeliais nusėtą kalvotą
rytų Lietuvą. Tai nelengva problema. Kol
bus nustatytos moksliškai pagrįstos direk
tyvos, tol šiandien kai kurių vietų buldo
zeriais gal ir nereikėtų liesti. O gal paaiš
kės, kad ten, kur dideliu triūsu iš gamtos
norime atkovoti gabalą žemės rugiams,
rytoj teks vėl sodinti pušeles, projektuoti
užtvankas ir statyti vilas, šio tūkstantme
čio pabaigoje reikės ne tik daug duonos,
bet ir daug vietos rekreacijai plačia šio
žodžio prasme.“
Nevengia jis paminėti, kad kolchozuose
ne visi laukai vienodai apdirbami. Pir
miausia pasirūpinama padoriau įdirbti pa
kelėse esančius ir visokių revizorių grei
čiau pamatomus laukus.
„Trečdalį kelio pravažiavome asfaltais,
trečdalį — žvyrkeliais ir trečdalį — lauko
keleliais arba visai be kelio. Todėl dažnai
mane klausia: o kaip atrodo galulaukės?
Birželio mėnesį, važiuodami asfaltais,
daugiausia gėrėjomės gražiais dobilais ir
žaliomis ganyklomis. Tačiau kai tik pa
sukdavome į šalį, daug kur pasitaikydavo
pervažiuoti per skurstančias kultūrines ža
lienas, kurios, kaip ir drenažas, dar lau
kia „rekonstrukcijos“.
Rugpiūtį paplentėmis gėrėjomės nuskus
tomis ražienomis, o pasukę toliau nuo ke
lio, rasdavome daug nesukrautų šiaudų.
Mums vis aiškino, kad visur iš karto su
spėti neįmanoma. Be abejo, kiekvienas
ūkio agronomas pirmiausia aptvarko pra
eiviams matomas vietas. Gal tai ir nieko.
Tačiau negerai, kai net pirmaujančių ūkių
galulaukėse kai kur gali pamatyti daug
kąsnelių visai blogai naudojamų žemių.“_
Apie naująsias gyvenvietes, sukurtas
romantiškojo kaimo vietoje, P. Vasinauskas kalba lyg ir su šiokia tokia nostalgi
ja, pasiilgimu sodybose medžių ir gojelių.
„Mano gyvenimas prabėgo kaimų per
tvarkymo epochoje. Ar čia. rodos, seniai
kaimus išskirstė? Ardė senas trobas ulyčiose, kėlė į vienkiemius. Visą pusšimtį
metų tęsėsi ta> procesas, visą pusšimtį gy
venome užsigriozdoję. Dabar džiaugėmės,
kad vienkiemiai sparčiai likviduojami ir
kaip ant mielių kyla kolūkinės gyvenvie
tės. Eilutės baltų silikatinių šiferinių na
melių visur išryškėjo, tačiau kur naujųjų
sodybų beržai, klevai, uosiai ir ąžuolai?
Kada jie pasistiebs į padanges, jeigu iki
šiol beveik niekas nepradeda sodinti? Su
korėme arkliu 1.500 kilometrų kelio, tur
būt. tiek pat mašina (kada arklys ilsėjo
si). Ant pirštų galima suskaityti fermas,
bent pradėtas apsodinti medžiais. Mes nie
kur nematėme, kad kas būtų pasodinęs
prie savo sodybos kaštoną, kuris pavasarį
pirmasis pražįsta puikiais liustrais, arba
šermukšnį, kuris rudenį paraudonuoja
kaip ugniakuras.“

RENKAMI MUZIKOS KŪRINIAI
Šiuo metu Bradfordo centralinei biblio
tekai jau atiduota 82 lietuvių autorių ang
liškai parašytos knygos. Kai kurių knygų
buvo po dvi, tai 15 egzempliorių atiduota
Bradfordo universiteto bibliotekai. Šių
knygų skaičiuje yra dr. Aleksandro Kuršiaus disertacija medicinos daktaro laips
niui įgyti, rašyta lotynų kalba prieš 300
metų. Šios knygos pirmoji laida išleista
1662 metais, šiuo metu yra žinomi tik du
tos knygos egzemplioriai: vienas Ameri
koje ir antrasis Britų muziejuje. Dr. Kuršiaus disertacija išversta į anglų ir lietu
vių kalbas ir išleista Amerikoje.
Dabar šiai bibliotekai V. Ignaitis jau
renka ir lietuvių kompozitorių kūrinius.
Šiuo metu jau turima 92 leidiniai. Seniau
sias yra V. Kudirkos Lietuvos himnas, pri
taikytas fortepiono muzikai ir išleistas
Rygoje 1906 metais. Šiame muzikos kūri
nių rinkinyje yra šių autorių kompozici
jos: A. Kačanausko. V. Kudirkos, J. Gruo
džio, J. Tallat-Kelpšos, Stasio Navicko, A.
Vanagaičio, Miko Petrausko, J. Žilevi
čiaus. T. Brazio, E. Laumenskienės, B.
Dvariono. V. Klovos. M. K. Čiurlionio, S.
Vainiūno, F. Bajoro, Bruno Markaičio, A.
Račiūno, J. Karnavičiaus, St. Šimkaus, K.
V. Banaičio. Č. Sasnausko ir Stepo Sodei
kos.
Rinkinyje yra dvi operos: J. Karnavi
čiaus GRAŽINA ir K. V. Banaičio JŪRA
TĖ IR KASTYTIS. Taip pat yra dvi ope
retės, 16 solo liaudies dainų, 41 solo daina
su lietuvių poetų žodžiais, 29 kūriniai fortepionui, 116 dainų mišriam chorui, 239
harmonizuotos lietuvių liaudies dainos
mišriam chorui, 4 duetai, 6 kūriniai smui
kui, 3 kantatos, trejos mišios lotynų kal
ba, 267 lietuvių liaudies dainos tik su už
rašytomis melodijomis ir keletas smulkes
nių dalykėlių.
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DBLSTABYBASODYBOJE
Užbaigus vasaros atostogas, kai L. So
dybos patalpos kiek aptuštėja, DBI.S Ta
ryba. pasikvietusi į talką kitų D. Britani
jos lietuviškųjų organizacijų atstovus, su
sirenka paposėdžiauti. Jų tikslas yra ne
didelius sprendimus padaryti, bet paieš
koti naujų idėjų ir kelių, kaip lietuvišką
ją veiklą šiame krašte išlaikyti ir pagy
vinti. Savo svarstymų ar atradimų rezul
tatus jie pateikia DBKS— L. Namų Cent
ro valdybai, kuri gali juos priimti arba at
mesti. Taigi posėdžiai yra nevisiškai ofi
cialūs ir vyksta draugiškoje atmosferoje,
sudarant progą kiekvienam atvirai savas
mintis pareikšti ir padiskutuoti.
Šiųmetinio posėdžio, kuris vyko spalio
18-19 dienomis, pagrindinė tema arba ve
damoji mintis buvo lietuviškoji veikla ir
lietuvybės išlaikymas D. Britanijoje. Pa
grindinį pranešimą — paskaitą (ji spaus
dinama atskirai) padarė paskutiniaisiais
metais gana aktyviai į lietuviškąją veiklą
įsijungęs Tarybos narys R. šova.
Tarybos pirmininkei A. Kučjnskienei
negalėjus atvykti, posėdžius gana sėkmin
gai pravedė vicepirm. A. Bučys, talkinin
kaujamas K. Bivainio ir R. Šovos. I šį po
sėdį savo atstovus buvo atsiuntę šie DBLS
skyriai: Birminghamas, Stoke-on-Trent,
Bradfordas. Derby. Londonas. Be to. buvo
atstovaujamos šios organizacijos: „Daina
vos“ Sambūris, Lietuvių Socialdemokratų
partija, Inžinierių ir Architektų D. Brita
nijos skyrius, Bradfordo „Vyčio“ klubas
ir, žinoma, DBLS ir L. Namų Centro val
dyba.
Po sveikinimų (šia pusiau privatiška
proga jie nelabai ir būtini) R. Šova grie
bėsi kedenti tuos lietuvybės išlaikymo rei
kalus, kurie visada pasibaigia neišspren
džiamu lietuviškojo jaunimo nutautėjimo
klausimu. Į DBIJs centro valdybos pirm.
J. Alkio siūlymą smulkiau išsiaiškinti Ta
rybos faktiškąją sudėtį ir L. N. b-vės
pirm. S. Nenorto planą pasvarstyti speci
finius bendrovės reikalus niekas labai ne
simėtė.
Diskusijose dėl lietuviškųjų šeimų nu
tautėjimo T. Vidugiris apkaltino tėvus,
ypač tuos, kuriems lemta stovėti vadovau
jančiuose ar įtakingesniuose postuose.
Daugelis jam pritarė. J. Alkis galvoja, kad
ne visada kalbos neišmokę jaunuoliai už
miršta esą lietuviais. Jis kaltino dėl mūsų
jaunimo gretų išretėjimo emigraciją. Z.
Juras siūlė sudaryti jaunimo elitą, kuris
viena ar kita kalba galėtų atstovauti lie
tuviams. J. Vilčinskas patarė nebesteigti
naujų jaunimo rėmėjų būrelių, apie ku
riuos kalbėjo referentas R. šova. V. Dar
gia panoro plačiau panagrinėti pačią lie
tuvybės sąvoką, o P. Nenortienė pasiūlė
suruošti jaunimo šventę ai- sąskrydį. Jos
pasiūlymui visi šiltai pritarė. Dar apie
jaunimą ir jo lietuviškumą pasisakė K.
Tamošiūnas, J. Adamonis, A. Gudas, J.
Kerienė ir kt. Nutarta siūlyti valdybai or
ganizuoti lituanistinius jaunimui remti
būrelius.
Spaudos reikalus trumpai aptarė „E.
Lietuvio“ redaktorius. Jis daugiausia su
stojo prie seniai žinomos giesmelės: maža
skaitytojų, maža bendradarbių, brangus
laikraščio išleidimas. Pateikus duomenis
skaitlinėmis, paaiškėjo, kad apie 60% vi
sos gaunamos už laikraštį sumos išleidžia
ma tik jo persiuntimui. Daugumos nuomo
ne „E. Lietuvio“ prenumeratą reikia padi
dinti. galutinę sumą nustatyti paliekant
DBLS — L. Narni) Centro valdybai, kuri
laikraštį leidžia ir padengia jo nuostolius.
Baigdamas pranešėjas pareiškė ypatingą
padėką Eirminghamo DBLS skyriui, kuris
labai žymią sąskrydžio pajamų dalį pasky
rė spaudai paremti. Birminghamo atsto
vas V. Remeika paprašytas tą padėką per
duoti skyriaus valdybai ir nariams. Padė
kota ir spaudai remti loterijos bilietų pla
tintojams, kurių dėka loterija neblogai
pavyko.
A. Bučys kalbėjo apie minėjimus ir pa
rodas. Jis siūlė tęsti tradiciją ruošti
bendras šventes bei sąskrydžius, juos su
jungiant su meno ar knygų parodomis. Jo
minčiai visi pritarė. A. Bučį papildė J.
Adamonis, pranešdamas apie Bradlfordo
lietuvių (ypačiai V. Ignaičio) pastangas
aprūpinti miesto centrinę biblioteką ne
tiktai knygomis, bet ir lietuviškos muzikos
kūriniais. Jo pranešimo santrauka skel
biama atskirai.
Taip pat atskirai skelbiama VI. Dargio
pranešimo santrauka apie lietuviškus ra
dijo pusvalandžius ir lietuviškus filmus.
Pirmosios dienos daugiau kaip 5 valan
das trukęs posėdis baigtas skania Sodybos
administracijos parūpinta vakariene. Ka
dangi numatytas svarstyti jungtinio cho
ro klausimas, neatvykus nei vienam diri
gentui negalėjo būti lukštenamas, tai bu
vo nutarta lietuvišką baisingumą išbandy
ti jaukiame vakaro pobūvyje. Ir ko ten
nepridainuota! Net ir tada, kai nutarusie
ji anksti rytą pagrybauti nuėjo sumerkti
blakstienas, dainų repertuaras dar nebu
vo išsisėmęs. Paskutinė daina, kurią prieš
nugrimstant į sapnų pasaulį dar teko nu
girsti, buvo užkimusio boso liaudies me
lodija: Lietuvi, broleli, tai tau, tai tau;
nupirkai Sodybą ne sau, ne sau... Niekam
nepritariant, šis balsas greitai nutilo.
Antros dienos programa prasidėjo pa
maldomis, kurias atlaikė L. Sodyboje gy
venąs kun. A. Geryba. Po jų, nors ir šiek
tiek apretėję, dalyviai tęsė pokalbius to
liau. Z. Juras padarė pranešimą apie
DBI.S politinę veiklą. Papasakojo apie
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bendradarbiavimą su kitomis tarptautinė
mis organizacijomis, _ apie santykius su
Vliku. Jį papildė A. Pranskūnas.
Beveik paskutinysis punktas buvo D.
Britanijos lietuviškųjų organizacijų vie
nybės reikalas. Buvo minimos paskiros or
ganizacijos. kurios galėtų savo veiklą kiek
darniau surikiuoti į vieną lietuvišką jun
ginį. Buvo siūlomi įvairūs receptai dides
nei vienybei pasiekti. Galutinai nutarta Šį
reikalą pavesti spręsti DBLS — L. Namų
Centro valdybai, susitarus su kitomis or
ganizacijomis.
Pageidavimų ir sumanymų skyriuje Stoke-on-Trent atstovas perskaitė jo DBI.S
skyriaus susirinkime apsvarstytus pasiū
lymus. Jų tarpe buvo pasiūlymas baigti
trilypį lietuvių išsišakojimų ir. esant pa
lankiom sąlygom, parduoti Sodybą, šituos
ir kitus jo iškeltus klausimus išsiaiškinus,
ilgokai nusitęsęs posėdis buvo baigtas.
Dalyviai dėkingi rengėjams ir L. N. Ben
drovei už progą susirinkti ir lietuviškais
reikalais išišnekėti.
ji
R. šova

NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT
(Paskaita, skaityta DBLS Tarybos
posėdyje)

Manau, nesuklysiu paminėjęs, 'kad šiuo
metu mūsų visuomenėje jaučiamas didė
jantis susirūpinamas lietuviškos veiklos
ateitimi. Vienas pagrindinių mūsų siekimų
ir vilčių yra išlaikyti lietuvybę išeivijoje.
Tačiau nors ir sukūrę organizacinius bei
ekonominius pagrindus ateities veiklai,
mes dar nesame užtikrinti, kad mūsų jau
nimas bus pajėgus tą veiklą perimti.
Ryšium su lietuviška veikla mes jau
esame prikalbėję milijonus žodžių, prira
šę tūkstančius straipsnių. Jos plati sąvoka
apima mūsų visų įnašus į visuomeninį iš
eivijos gyvenimą, ar tai būtų kultūrinėje,
politinėje, visuomeninėje ar net ekonomi
nėje plotmėje. Kiekvienas iš mūsų lietu
viškoje veikloje gali surasti galimybės iš
reikšti savo sugebėjimus, pomėgius ir joje
dalyvauti.
Atrodytų, kad mes turėtume džiaugtis
mūsų veiklos galimybių įvairumu. Deja,
šioje plačioje lietuviškos veiklos sąvokoje
yra ir didžioji mūsų veiklos silpnybė. Tu
rint didelį pasirinkimą, mums yra leng
viau imtis tų darbų, kurie mus labiau do
mina, kurie duoda greitesnį pelną. Leng
viau yra atidėti ar net pamiršti tuos, ku
rie yra sunkiau įvykdomi. Atsiranda pa
vojus, kad tarp neatliktų darbų gali būti
ir tie. kurie yra būtini mūsų veiklos atei
čiai.
Jeigu pagrindinis lietuviškos veiklos
tikslas būtų vien tik mūsų visuomenės
gerbūvis ir palengvinimas, tada nereikėtų
rūpintis apie jos ateitį. Mums užtektų to,
ką turime, o mūsų jaunimas, lengviau pri
sitaikydamas prie vietinių sąlygų, sugebė
tų susirasti sau užsiėmimus, nors, gal būt,
jau ne lietuviškoje aplinkoje.
Mes visi*žinome, kad mūsų veikla trem
tyje turi svarbesnių tikslų. Pirmaisiais iš
eivijos metais jie mums visiems buvo ga
na aiškūs, šiandien, pasaulio įvykių eigo
je, abejodami ir nusivylę, sunkiai tuos
tikslus beįmatome.
Ieškant šių tikslų, būtų lengva suklysti,
jei apsiribotume vien tik išeivija, jos
spauda ir organizacijomis. Mūsų organi
zacijos, užsiėmusios savo kasdieninės
veiklos problemomis, dažnai yra linkusios
išryškinti viena kitos skirtumus, bet ne
mūsų pagrindinius tikslus.
Lietuviškos veiklos prasmę ir jos svar
biausius tikslus išeivijoje galime daug aiš
kiau matyti visos lietuvių tautos siekimų
rėmuose, teikdami pagalbą kovojantiems
išlaikyti tautinę gyvybę.
Mūsų išeivijos įnašas šioje kovoje yra
dvejopas. Pirma. Savo politine veikla, at
kreipdami laisvojo pasaulio dėmesį į oku
puotoje Lietuvoje daromą smurtą, galime
nors šiek tiek tą smurto vykdymą tramdy
ti, švelninti. Antra. Išlaikydami solidarią
ir susipratusią visuomenę, mes galime sa
vo tautai teikti kai kuriais atvejais net ir
svarbesnę moralinę pagalbą. Galimybės
šią pagalbą teikti ateityje priklausys nuo
mūsų pajėgumo išlaikyti lietuvybę išeivi
joje. Tad lietuvybės išlaikymas ir turėtų
būti mūsų veiklos svarbiausias tikslas loei
uždavinys.
DBLS, būdama šiame krašte pajėgiau
sia visuomeninė organizacija, taip pat tu
ri imtis ir didžiausią atsakomybę. Sąjun
gos kūrimosi laikotarpyje lietuvybės iš
laikymas nebuvo problema, bei jos reikš
mė ateities veiklai buvo visų jaučiama.
Buvo stengiamasi kuo daugiau apsisaugo
ti nuo nutautėjimo, palaikant lietuviškas
tradicijas, ruošiant kultūrines pramogas,
organizuojant šeštadienines mokyklas. Są
jungos veikloje nebuvo pamiršti ir ateities
veiklai būtini ekonominiai pagrindai.
Šiandien mes galime džiaugtis mūsų lie
tuviškosios visuomenės ir mūsų veikėjų
darbo vaisiais, bet tas mūsų džiaugsmas
būtų dar didesnis, jeigu tarp atliktų dar
bų galėtume priskaityti ir lietuvybės iš
laikymą. Deja, mūsų darbas šiuo atveju
yra tik iš dalies pasisekęs.
Šia padėtimi netenka stebėtis. Jau vien
svetimo krašto aplinka, ypač neturint ga
limybių palaikyti laisvus ryšius su savo
tauta, sudaro beveik neįveikiamas kliūtis

lietuvybei išlaikyti. Bet vis dėlto, kokios
sąlygos bebūtų, kokį darbą bedirbtume,
visuomet galima jį pakreipti lietuvybės iš
laikymo kryptimi. Ieškant būdų lietuvy
bės darbo našumui pakelti, atsižvelgtina į
šiuos du pagrindinius reikalavimus:
1. Palaikyti lietuvybę savoje visuomenė
je.
2. Perduoti lietuvybę ateinančioms kar
toms.
Pažvelgę į mūsų išeivijos visuomeninių
organizacijų veiklą pastebime, kad ji dau
gumoje patenkina tiktai pirmąjį reikala
vimą. Neskaitant administracinio pobū
džio įvairių susirinkimų ir posėdžių, vi
suomeninė veikla dažniausiai reiškiasi
minėjimais, subuvimais, kultūriniais pasi
rodymais. Visa tai patenkino mūsų anks
tyvesnius reikalavimus ir dabar dar yra
naudingi ir būtini, tačiau jie mažai turi
prasmės mūsų jaunimui, kuris yra gimęs
ir augęs svetur. Todėl, norint išlaikyti lie
tuvybę. mes turėtume savo veiklą taip pa
pildyti. kad ji būtų priimtina ir tinkames
nė ateities kartoms.
Svarstant, kokie tie mūsų veiklos papil
dymai turėtų būti, reikėtų atkreipti dėme
sį į sunkumus, kuriuos mūsų jaunimas
turi įveikti, norėdamas tapti lietuviškos
visuomenės nariu, ir i pasišventimą, kurio
tos pastangos iš jaunimo pareikalauja.
Vienas svarbiausių dalykų turėtų būti mū
sų parama jaunimui, kuri įgalintų jį įveik
ti visus sunkumus lietuvybės siekimo ke
lyje, -kuri įgalintų surasti prasmę mūsų
veikloje ir ugdytų pasiryžimą mūsų tau
tos gynimo darbui. Kaip sėkmingai tokį
uždavinį galėtume įvykdyti, būtų sunku
pasakyti nepabandžius.
Šio darbo rezultatai priklausytų nuo
mūsų pajėgumo išvystyti artimus ryšius
su jaunimu. Tam nepakaktų vieno ar kelių
paskirai dirbančių asmenų pastangų. Šiam
uždaviniui sėkmingai vykdyti reiktų su
telkti kuo didesnę visuomenės pagalbą.
Sprendžiant iš mūsų visuomenėje jaučia
mo susirūpinimo lietuviškos veiklos atei
timi, tokia pagalba būtų mielai teikiama,
jeigu kas imtųsi tą uždavinį vykdyti.
Pasiremdamas šiomis išvadomis, bet ne
norėdamas apkrauti Sąjungos vykdomųjų
organų nauja darbo našta, siūlyčiau šiam
uždaviniui vykdyti įsteigti lituanistinės
veiklos rėmėjų būrelius.
Šių būrelių nariais galėtų būti visi lie
tuviai, kuriems rūpi mūsų jaunimo reika
lai ir lituanistinė veikla. Siekiant organi
zacinių ryšių, kurie yra reikalingi sėkmin
gai lituanistinei veiklai, būrelių eilėse bū
tų pageidautina turėti kitų jaunimo orga
nizacijų bei Sąjungos organų atstovus.
Tarp pirmųjų lituanistinės veiklos bū
relių uždavinių būtų išryškinimas pagrin
dinių lietuvybės išlaikymo problemų, ty
rinėjimas ir svarstymas esamų ir naujų li
tuanistinės veiklos galimybių, sudarymas
lituanistinės veiklos planų ir stengimasis
geriausiai išnaudoti mums prieinamas or
ganizacines bei visuomenines pajėgas.

NORDJAM ’75
S. v. si. V. Zinkus

Oras buvo karštas ir Švedijoje, todėl va
karienę valgėme prie žvakučių šviesos lau
ke. Pastebėjau, kad švedų maistas skiria
si nuo kitų Europos tautų. Jie mėgsta sal
dų maistą. Nors aš iš namų pripratęs prie
įvairaus maisto, bet vis dėlto sunku buvo
priprasti prie naujo skonio. Net duona sal
di! Gėrimai suskirstyti klasėmis: nealko
holiniai gėrimai — alus, kuris dar skiriasi
į dvi rūšis, ir alkoholiniai.
Sekmadienį praleidome laisvai, be jokių
didelių įsipareigojimų. Po pietų nuvyko
me į Ayetrop aplankyti kitą skautą ir su
sipažinti su 400 metų senumo ūkiu. Ūkis
buvo įspūdingas, nepakeitęs savo išvaizdo,,
per tuos ilgus šimtmečius. Ten sutikome
daugiau skautų, kurie viešėjo apylinkėje
Pavaišinti Svėrių mėgiamiausiu gėrimu —
kava, sugrįžome į savo namus. Pavakarė
je dar pasinaudojome proga paplaukyti
jūroje.
Pirmadienį buvome pakviesti vietinių
jūros skautų buriuoti. Švedijoje skautavimas vyksta mišriuose vienetuose, taip kaip
pas mus. Susirinko labai daug švedų skau
tų.
Iš ryto nebuvo pakankamo vėjo ir mūsų
laivelis tik taip sau plūduriavo. Vėliau
bangų dievaitis buvo mums palenkesnis.
Išbuvau visą dieną prie burių, padėdamas
anglų skautus pavėžinti Baltijos jūroje.
Išvykome iki vieno kilometro į jūrą. Nors
atstumas ne mažas, bet jūra buvo negili,
maždaug 6-7 pėdų. Skautai, pasinaudoję
proga, šokdavo iš laivelio pasimaudyti.
Vakarienės buvome užkviesti pas vieti
nius skautus į jų būstinę. Ten mus ne tik
pavaišino, bet supažindino ir su švedų tau
tiniais šokiais. Vietinis laikraštis atsiuntė
savo fotografą. Vakarop vis daugiau pri
sirinko jūrų skaučių, kurios vienete suda
rė daugumą.
Antradieni aplankėme paukščių žiedavimo centrų, apsuptą penkių golfo aikščių.
Ta vieta yra artimiausias taškas nuo Šve
dijos į Daniją. Visi migruojantieji paukš
čiai į pietų Europą ar šiaurės Afriką
skrenda per šią vietovę. Keliavimo įkarš
tyje praskrenda apie pusė milijono paukš
čių per dieną.
Po pietų lankėmės 600 metu senumo mu
ziejuje. Pakeliui užsukome dar pas vieną
jūrų skautų vienetą, kur pavaišino kava
ir sausainiais. Galvojau, kad mano šeimi
ninkės vienetas labai turtingas, bet šis
vienetas turėjo daugiau jachtų ir baidarių.
Jų buklas buvo pasakiškas. Dar aplankė
me 800 metų bažnyčią, 200 metų senumo
malūną ir pilį, kuri ten stovėjo nuo gele
žies amžiaus.
Tą vakarą kartu su kitais skautais, ku
rie viešėjo toje apylinkėje, buvome pa
kviesti vakarienės į „William Shakespea
re“ barą, kurio kiekviena plyta buvo at
vežta iš Anglijos ir čia pastatytas. Ten
pardavinėjo ir anglišką alų. Po skanios
vakarienės praleidome laiką lenktyinaudami su vietiniu turistu ir dainininku. Mūsų
gera praktika stovykloje padėjo — laimė
j ome.
Trečiadienį vėl išvykome į Malmoe, šį
LIETUVIŠKAS FILMAS IR RADIJAS
kartą apsipirkti. Aš vadinu Mabnoe mies
tu, bet švedai vadina Malmoe city, nes jis
(VI. Dargio pranešimas)
yra trečias didžiausias miestas Švedijoje,
Lietuviško filmo ir radijo darbas nėra nors yra tik Derby miesto dydžio, apie
lengvas. Plati lietuviškoji bendruomenė,
organizuoti vienetai ir pavieniai asmenys,
su mažomis išimtimis, lietuviško filmo ir čiams, suaukojusiems filmo ir radijo rei
radijo darbais nesidomi. Lietuviai iš pri kalams daugiau kaip 70 svarų (šie pinigai
gimties yra konservatoriai. Todėl nauje yra įmokėti į Sąjungos sąskaitą); na, žino
nybes jie priima su nepasitikėjimu, nes tai ma, ir DBI-S ir Lietuvių Namų direkto
yra nukrypimas nuo nusistovėjusių, pri riams už moralinę ir materialinę paramą.
prastųjų normų ir vaizdų.
Lietuviško.filmo ir radijo organizaciniai
Praėjusiųjų metų Tarybos darbų pagrin darbai, galima sakyti, yra įpusėję. Be
de buvo noras apjungti šio krašto organi Bradfordo vieneto, nuo šių metų pradžios
zacijas ir ekonominius vienetus į vieningą veikia lietuviško filmo ir radijo vienetas
visų remiamą organą. Tačiau, atrodo, jai Manchesteryje, kuris prieš keletą savai
to padaryti nepavyko. Vienybės trūkumas čių sugebėjo klubo patalpose suruošti
sunkina ir lietuviškojo filmo ir radijo or magnetofoninių juostelių programą. Man
ganizacinį darbą.
chesterio vieneto administratorius yra
Dar viena priežastis, tai pinigų trūku Vladas Bernatavičius. Panašus filmo ,r
mas. Filmo ir radijo organizacinis projek radijo vienetas yra steigiamas Stoke-ontas iškilo tuo metu, kai buvo sprendžia Trent ir dar numatoma įsteigti Derbyje,
mas Sodybos pardavimo klausimas, ir at Birminghame ir Londone. Šiuos darbus ti
rodė, kad Sąjungoje atsiras pinigų, ku kimasi atlikti per sekančius 18 mėnesių.
riuos bus galima skirti lietuviškai veiklai Lietuviško filmo ir radijo organizacinė
pagyvinti. Tačiau, kaip žinome, taip ne baigmė būtų atžymėta visuotiniu filmo ir
įvyko.
radijo narių susirinkimu, kurio metu bū
Lietuviško filmo ir radijo organizaci tų išrinkta valdyba tolimesniam darbui
niams reikalams DBLS yra išmokėjusi tęsti ir koordinuoti.
daugiau kaip 220 svarų, įskaitant aparatū
Be organizacinių darbų, yra stengiama
rą ir kt. Nupirktoji aparatūra buvo nau si įkurti lietuvišką radijo stotį Anglijoje,
dojama Aido, Londono ir Škotijos chorų kurią aptarnautų aukščiau suminėti lietu
dainoms įrašyti, kurios buvo transliuoja viško filmo ir radijo vienetai. Pastovios
mos per BBC Radio Leeds.
radijo stoties geografinė vietovė priklau
Apie šias programas smulkesnės infor sys nuo radijo leidimo reikalavimų ir pi
macijos buvo atspausdintos „Europos Lie niginio pajėgumo. O jeigu dėl krašto įsta
tuvyje“, todėl jų nebekartosiu. Tik pri tymų ar finansinių sunkumų pastovios ra
minsiu, kad iš Amerikos išrūpintas filmas dijo stoties įkurti nepavyktų, tai būtų de
apie M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą. damos pastangos įkurti kilnojamą radijo
Šio filmo rodymu rūpinosi Manchesterio stotį.
lietuviško filmo ir radijo vienetas. Filmas
Gavus leidimą naudotis pastoviomis ra
buvo rodomas dvejetą kartų Londone ir dijo bangomis, numatoma vieną kartą per
po vieną kartą Manchesteryje, Nottingha- savaitę tokia programa: religinis žodis; or
me ir Bradforde. Visiems, kurie prie šio ganizacinės, kultūrinės, sporto, vidaus ir
filmo rodymo prisidėjo, esu nuoširdžiai užsienio žinios; 10-15 minučių radijo mon
dėkingas, šia proga norėčiau išreikšti dė tažas; pasikalbėjimai; lietuviška muzika;
kingumą Bradfordo lietuvių klubo valdy literatūriniai skaitymai; lietuvių kalbos
bai už suruoštas vaišes ir poniai Ambler, pamokos ir trumpa programos santrauka
BBC radio Leeds režisierei lietuvių vardu anglų kalba. Čia norisi pastebėti, kad ra
įteikta dovaną; Jonui Adamoniui ir Ani dijo programų kokybė ir jų dažnumas pri
cetui Bučiui už visokeriopą paramą; Man klausys nuo filmo ir radijo vienetų pajė
chesterio klubo valdybai už globą; Kazi gumo ir savitarpinio susiklausymo, o svar
mierui Steponavičiui už plokštelių naudo biausia, nuo plačios lietuviškos visuome
jimą; Jonui Podvoiskiui už nenuilstamą nės ir organizacijų šiam projektui pritari
darbą ir entuziazmą; nuoširdiems tautie- mo ir moralinės bei finansinės paramos.

250.000 gyventojų. Pietus valgėme mieste
ir iš ten nuvykome į skautų „Summer Ca
bin".
Dieną baigėme laužu. Ypač daug daina
vome. Net išsivystė savotiškos varžybos.
Išaušo mano paskutinioji šios įspūdin
gos kelionės diena. Nesinorėjo atsisveikin
ti su šeimininkais, kurie mudu taip nuo
širdžiai globojo.
Išskridome iš Malmoe-Sturup Interna
tional Airporto. Keliavomegana prislėgti.
Aerodrome su daina atsisveikino visas
Derbyshiro ir Staffordshire kontingentas.
Anglijos pakrantes perskridome palei
Middlesborough ir nusileidome Castle
Donnington. Ten laukė jau šeimų nariai,
skautų vienetai ir draugai. Vadovai atsi
sveikino su savo skautais ir perdavė mums
pažymėjimus iš Jamborees. Paskutinis
prisiminimas mūsų kompiuterių. Pažymė
jime patvirtinama, kokiuose užsiėmimuose
skautas dalyvavo ir bendradarbiavo.
Baigiu savo aprašymą ir tariu ačiū
Skandinavų kraštams už be galo įdomią
Jamboree, dėkoju savo šeimininkams, Bal
tijos švedams, už malonią viešnagę, ir šve
dų jūrų skautams už daugel atmintinų va
landų. Daugiausia dėkoju savo Anglijos
rajonui, kuris man dovanojo šią laimingą
kelionę. Kiekvieno skauto didžiausia lai
mė — dalyvauti Jamboree. Ačiū visiems,
kurie padėjo rajonui aukomis. Taip pat
širdingas ačiū ir mano asmeniškiems
draugams, tėveliams ir Derbyshiro skau
tininkams.

LIETUVOJE
R. KILMONYTC IR DZŪKO VEŽIMAITIS
Rašydamas apie Lietuvos miškus („Tie
sa“, Nr. 226) Petras Naraškevičius patei
kia tokį vaizdą:
„Lietuvių kilmės Holivudo aktorė Rūta
Kilmonytė-Li mūsų krašte lankėsi, norė
dama pamatyti savo tėvų žemę. Lietuvoje
ji susuko trumputę mėgėjišką kino juos
tą. kurią parodė vienoje amerikoniškoje
televizijos programoje, šiltai atsiliepdama
apie mūsų kraštą. Negaliu užmiršti, kaip
tada iš Rūtos Li filmo, jos komentarų ty
čiojosi vienas Čikagos buržuazinių nacio
nalistų laikraštis. Štai kaip atrodė jų ko
mentarai: „Kitas vaizdas: ilgas vijoklis —
kelias, bet beveik tuščias. Tik vienas tri
ratis motociklas su „lopšeliu“ keleiviui.
Nepriklausomoje Lietuvoje motociklai,
automobiliąi ir autobusai irgi retai tepravažiuodavo, bet arklinių vežimų keliai
tarp didesnių miestų būdavo pilni. Rūta
Li parodė, jog dabar keliai tušti — lietu
vis nebeturi laisvės keliauti.
Paskaičiuotų šio laikraščio redaktoriai,
kiek dzūkai — pačių nuošaliausių Lietu
voje vietovių gyventojai — turi mašinų,
motociklų ir kur su jais nukeliauna, pasi
žiūrėtų, kiek tarpmiestinių ir priemiesti
nių autobusų linijų jungia jų kaimus su
rajono centru ir didžiaisiais miestais. Pa
sodink dabar jauną dzūką į arklio trau
kiamą vežimaitį ir pasiūlyk nuvažiuoti į
Alytų. Vilnių ar į svečius — jis raitysis iš
juoko.
...Žinoma, amerikoniškųjų „vaduotojų“
laikraščiai apie tai nerašys. Bet argi tai
girių gyventojui svarbu? Tik jau į „va
duotoji)“ siūlomą arklio traukiamą „veži
mai cį“ tai jis jau nebesės...“
Daug vandens Nemunu nutekėjo nuo to
laiko, kai Rūta Kilmonytė lankėsi Lietu
voje. Džiugu, kad per tą laiką spėta „veži
maičius“ automobiliais pakeisti.

M. K. ČIURLIONIO KONFERENCIJA
Vilniuje įvyko mokslinė konferencija
„M. K. Čiurlionio kūryba ir lietuvių meno
uždaviniai“, skirta įžymiojo mūsų daili
ninko ir kompozitoriaus gimimo 100osioms metinėms.
J. Gaudrimas skaitė pranešimą „M. K.
Čiurlionis ir lietuvių kompozitorių mo
kyklos formavimasis“. Filosofijos kandi
datas docentas G. Vaitkūnas aptarė įžy
miojo menininko kūrybą jo epochos dai
lės fone. Filologijos kandidatė I. Kostkevičiūtė savo pranešime kalbėjo apie M. K.
Čiurlionio poveikį lietuvių menui ir litera
tūrai. M. K. Čiurlionio kūrybos istorinę
problematiką gvildeno menotyros kandi
datas V. Landsbergis.
Dar konferencijoje kalbėjo L. šepetys,
J. Čiurlionytė, P. Galaunė, P. Gudynas ir
kt. Konferencijoje dalyvavo ir prie Čiur
lionio kūrybos nagrinėjimo prisidėjo sve
čiai iš Lenkijos ir Sov. Sąjungos.

DAUG SKENDUOLIŲ
Per pirmuosius šių metų mėnesius Lie
tuvoje nuskendo 37 žvejai mėgėjai. Dau
gelis jų buvo neblaivūs.

ROBIN HUDO FILMAS
Algimantas Masiulis. Panevėžio dramos
teatro aktorius, plačiai reiškiasi filmuose,
šiuo metu jis kuria jau 27-tą ir 28-tą vaid
menį Rygos ir „Mosfilmo“ kino studijose.
Rygoje A. Masiulis dalyvauja rež. S. Tarasovo Anglijos Robin Hoodo nuotykių fil
me „Robin Hudo strėĮės“, Maskvoje — rež.
Vytauto žalakevičiaus filme „Keturiasde
šimt ketvirtųjų rugpiūtis“.
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Lietuvių Kronika
Tikimės, kad suprasite šį svarbų reika
lą ir padėsite tinkamai reprezentuoti mū
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
sų tautai. Bazaras įvyks lapkričio 29 ir
P. Zagurskas — 3.50 sv., P. Pajaujis — 30 dienomis Latvių Namuose, 72, Queens2.00 sv.. M. Valikonis — 1 sv.
borough Terrace. W2. Maloniai kviečiame
visus atsilankyti. Pelnas skiriamas šalpos
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
reikalams.
Iš anksto dėkojame.
Mūsų spaustuvė pageidauja, kad visi
Dainavietės
lietuviai verslininkai ar privatūs asmenys,
kurie norėtų Kalėdų ir N. Metų proga pa
NAKTINIS BUDĖJIMAS
sveikinti savo klientus ar draugus, nedels
dami tuos sveikinimus atsiųstų.
Spalio 17 d. Londone, Westminsterio
Verslininkų sveikinimai, kaip ir skelbi Katedros Pastoral Centre įvyko iškilmin
mai, apmokami atsižvelgiant į skelbimo ar gos pamaldos ir naktinis budėjimas už
sveikinimo dydi (vienoje Skiltyje vienas priespaudoje esančią Katalikų Bažnyčią.
colis kaštuoja £2.00).
Iškilmingas mišias, daugelio kunigų
Kas norėtų vietoje kalėdinių atviručių asistuojamas, laikė visame pasaulyje pa
pasveikinti draugus ir pažįstamus per garsėjęs kunigas-vienuolis Werenfried van
laikrašti, tas turėtu kartu su sveikinimo Straaten. Jis taip pat pasakė progai pri
taikytą pamokslą.
tekstu pasiųsti nemažiau £3.00.
Kalbėjo visų pavergtųjų tautų atstovai.
Tiems, kurie siųstų tiktai laikraščiui
auką su prierašu „Vietoje kalėdinių svei Lietuviams atstovavo kun. J. Sakevičius.
kinimų aukoju spaudai paremti X svarų“, VI. Velička ta proga išplatino didoką skai
čių brošiūros „Lithuania“.
aukos dydis nenustatomas.

AUKOS

Skaitytojai kviečiami pasinaudoti pro
DR. CARLO BARBIERI LONDONE
ga ir nedelsiant siųsti sveikinimų ar skel
bimų tėkštus. Laiku gauti skelbimai ir
Pereitą savaitę į Londoną buvo atvykęs
sveikinimai palengvins kalėdinio numerio WACL (Pasaulio Antikomunistinės Ly
išleidimą.
gos) pirmininkas dr. Carlo Barbieri. Tą
savaitę jis turėjo pasikalbėjimus su Ang
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
lijoje veikiančių antikomunistinių orga
nizacijų valdybomis ir aptarė tolimesnius
Laikraščio administracija yra gavusi
veikimo planus. Tuose pasikalbėjimuose
keletą laiškų iš skaitytojų Vokietijoje, ku
rie nusiskundžia pakartotiniu prenumera DBLS-gai atstovavo A. Pranskūnas.
Taip pat spalio 23 d. dr. Carlo Barbieri
tos reikalavimu. Iš tikrųjų paraginimai
aplankė Lietuvių Namus ir susitiko su „E.
apsimokėti prenumeratą buvo pasiųsti tik
Lietuvio“ redaktorium ir DBLS sekreto
tiems skaitytojams, kurie užsimokėdavo
ne per mūsų atstovę, bet betarpiai. Kadan rium. Po nuoširdaus pasikalbėjimo buvo
pasikeista informacine medžiaga. Po to
gi dėl įvairių priežasčių atsiskaitymas su
atstove nusidelsė, tai administracija, ne svečias išvyko susitikti su britų parlamen
to atstovais.
gaudama pranešimų, pasiuntė kai kuriems
skaitytojams minėtus paraginimus. Visus
SUSITIKIMAS SU JONU JURAŠU
skaitytojus, kurie yra sumokėję prenume
ratą per mūsų atstovę Živilę Vilčinskaitę,
Š. m. lapkričio 2 dieną (sekmadienį)
bet gavo iš administracijos paraginimus, 5.30 vai. vak. Sporto ir Socialinio klubo
labai atsiprašome.
salėje (345A Victoria Park Road, London,
Ta pačia proga primename, kad uždels E9), rengiamas susitikimas su buvusiu
tas atsiskaitymas jau ir taip sunkiai besi Kauno Dramos teatro vyriausiu režisieriu
verčiantį laikraštį dar labiau apsunkina. mi Jonu Jurašu, atvykusiu iš Lietuvos šių
Nidos Knygų Klubo ir „E. Lietuvio“ metų pradžioje.
Susitikimo metu jis pasidalys mintimis
atstovės adresas: Živilė Vilčinskaltė, 58
apie dabartinio meto gyvenimą Lietuvoje.
Hagen/VVestf, Luetzowstr. 59.
Kviečiame visus atsilankyti!
Postschekonto Nr. 640-28-461, PostD. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba
schekamt, Dortmund.
IŠLAIKĖ EGZAMINUS
Londonietė Lily Brazdienė (Lagūnavičiūtė), skulptoriaus Antano Brazdžio žmo
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
na išlaikė Law Society's baigiamuosius
Lapkričio 2 d., sekmadienį. 3.30 vai. šv. teisės egzaminus ir įsigijo kvalifikuotos
Patriko kapuose, Leytonstone, įvyks miru teisininkės vardą.
siųjų pagerbimas. Eisena prasidės nuo
koplyčios į lietuvių kapų skyrių. Arti
miausia požeminė stotis — Leyton, Cent
ral Line.
M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

LONDONAS

MANCHESTERIS

VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Rytų Europos egzilų organizacija — Eu
ropean Liaison Group — š. m. lapkričio 7
dieną, 7 vai. vak. Westminster Central
Hali salėje ruošia viešą susirinkimą, ku
riam pirmininkaus lan Ratin (Rumunija).
Kalbės: Bar. Seears. prof. L. B. Schapiro,
Victor Fainberg ir kiti. Tema: Spalio re
voliucija ir jos pasekmės.
Lietuviai ir mūsų draugai kitataučiai
kviečiami dalyvauti kuo gausiau. Arti
miausia pož. stotis — St. James Park.
PADĖKITE MUMS SURUOŠTI BAZARĄ

Manchesterio Liet. Kultūrinis Ratelis š.
m. lapkričio 15-16 d. d., šeštadienį ir sek
madienį, rengia Manchesterio Liet. Soc.
klube M. K. Čiurlionio minėjimą, šešta
dienį 6.30 vąl. vakare bus paskaita apie
M. K. Čiurlionio gyvenimą ir jo kūrybą.
Po to bus jo paveikslų reprodukcijų paro
da ir grojama jo muzika. Bus rodomi 32
jo kūrybos paveikslai.
Sekmadienį nuo 4 vai. p. p. bus atidary
ta paroda ir grojama jo muzika. Negalė
jusieji atsilankyti į minėjimą šeštadienį,
galės viską pamatyti ir išgirsti sekmadie
nį.
Bus galima gauti sumuštinių ir bare gė
rimo.
Visus iš arti ir toli kviečiame atsilanky
ti j minėjimą.
Kultūrinis Ratelis

Dabar vėl prašome mums padėti suruoš
ti kalėdinį bazarą. Tai mūsų sunkiausias
uždavinys ir nemažas galvosūkis, nes mū
sų narių nedaug ir mes vienos nepajėgsi
me tinkamai pasiruošti. Labai prašome PARENGIMAI
mums padėti — prisiųsti įvairių daiktų
loterijai ir pardavimui, už kuriuos, atskai- KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
tę išlaidas, pasiųsime pinigus arba juos
grąžinsime. Daiktus prašome atsiųsti į
L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste
Lietuvių Namus (2 Ladbroke Gdns., W11) rio skyrius š. m. lapkričio 22 d., šeštadie
arba į kleboniją iki lapkričio 24 d.
nį, 6 vai. vakare rengia Manchesterio Liet.
Soc. klube Lietuvos Kariuomenės Šventės
minėjimą.
Programoje bus paskaita ir meninė da
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
lis.
HRADFORDE — lapkričio 2 d., 12.30 v. Po
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky
pamaldų kapinėse lankysime mirusių ti į minėjimą.
lietuvių kapus. Visų Šventųjų šventė
Skyriaus valdyba
je, šeštadienį, lapkričio 1 d., šv. Mi
šios 12.15 vai.
RAJONO VADUOS POSĖDIS
HALIFAXE — lapkričio 9 d., 1 vai. p. p.
Š. m. lapkričio 1 d. 3 vai. p. p. Manches
NOTTINGHAME — lapkričio 1 d„ Visuo terio lietuviiĮ klube įvyks Anglijos Rajono
se šventuose, 19 vai., Liet. Židinyje. Vadijos posėdis.
NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėlinė
Visi vadijos nariai kviečiami dalyvauti.
se, pirmos dvejos Mišios nuo 10.30 Tuo pačiu laiku įvyks ir Manchesterio
vai., trečios 11.15 vai., Liet. Židinyje. skautų savaitgalio stovykla.
Po to lankome liet, kapines.
J. Alkis, Rajono Vadas
NOTTINGHAME — lapkr. 9 d., 11.15 vai.,
L, Židinyje.
COR1BYJE — laipkr. 9 d., 14 vai., St. Pat
LIETUVIS LAIKRODININKAS
rick's, Gainsborough Rd.
PETERBOROUGH — lapkr. 9 d., 16 val.,
Lietuvis laikrodininkas Robertas R. Sa
Ant. Vitkaus rezidencijoje, 45 Pal
kalas (Blake) kuriam laikui apsistojo
merston Street, Woodston.
Dartington'e ir dirba „Speedy Watch
Repairs“ Binns krautuvėje.

MIRĖ ST. PATLABA
Spalio 13 d. rytą, pasisveikinęs su savo
nuomininkais, St. Patlaba staiga neteko
žado ir sukniubo. Kol atvyko gydytojas,
jis jau buvo miręs.
A. a. St. Patlaba, kaip jo gimimo metri
kuose pažymėta, gimė 1896 m. sausio 20 d.
Paežerio rajone, ūkininko šeimoje. Suau
gęs vedė žmoną, kilusią netoli Žagarės, ir
kruopščiai ūkininkavo jos paveldėtame
ūkyje. 1954 m., kada a. a. Stasys gyveno
Anglijoje, sovietai jo žmoną, 16 metų duk
terį ir 14 metų sūnų suėmė ir ištrėmė į Si
birą. I Lietuvą grįžo po 10 metų. Pabėgusi
žmona neilgai trukus mirė. Vaikai yra su
kūrę šeimas ir augina savo vaikus, velio
nio anūkus.
Velionis buvo užsigrūdinęs darbininkas,
gerokai užsidaręs, praktiškas. Ūkininkiškos ambicijos ir ilgos praktikos veikiamas,
gyveno taupiai, be reikalo nemėtydamas
sunkiai uždirbtų pinigų. įsigijo nemažus
namus, dalį pinigų įvesdino su bičiuliu į
kitus. Deja, senatvė, nusilpusios akys su
kitomis negalėmis privertė jį tūnoti na
muose, o gale beveik visą laiką ilsėtis lo
voje.
Laidotuvės buvo spalio 17 d. Gedulin
gas Mišias paaukojo ir Libera sugiedojo
kun. J. Kuzmickis, dalyvaujant apie tuzi
nui draugų. Kapinėse palaidotas lietuvių
kertelėje, kun. kapelionui tarus atsisveiki
nimo kalbą.
Amžiną atilsį!

1975 m. spalio 28 <1. Nr. 42 (1282)
tarė ir į paskutinę poilsio vietą palydėjo
S. Matulis. MIC. Taip pat gerokas skai
čius lietuvių iš Bradfordo. Nottinghamo
ir vietinių. Manchesterio ramovėnų sky
riaus pirm. K. Murauskas dar su trimis
ramovėnais, per petį persijuosę tautiško
mis juostomis, prie ramovėno karsto sto
vėjo garbės sargyboje pamaldų metu ir
karstą ant savo pečių nunešė iki paskuti
nės poilsio vietos, kurią pridengė gausūs
vainikai. Atsisveikinimo žodį dar tarė M.
Janulis iš Nottinghamo. Sugiedota „Mari
ja, Marija“. Taip supiltas dar vienas
lietuvio kapas Pontefracte spalio 20 d.
Visi dalyviai buvo pakviesti į taip sun
kiai ir ryžtingai sukurtus namus, kuriuose
liko liūdinti šeima — žmona, duktė ir sū
nus.
A. Bučys

NOTTINQHAMAS
VĖLINIŲ ASTUONDIENIS
Nuo lapkr. 2 d., Vėlinių, iki lapkr. 9 d.
imtinai L. Židinyje bus gedulingi Mišpa
rai. Sekmadieniais po liet, pamaldų, o
šiokiadieniais 19 vai.
Vėlinėse lankome liet, kapus po 11.15
vai. liet, pamaldų.
PETERBOROUGH

mis, apie kurias išsamiai švietė jos kape
lionas kun. Jonas Dėdinas. Kun. Vingaudas Damijonaitis papasakojo apie lietuviš
kojo jaunimo Vokietijoje rūpesčius ir pla
nus, ypač apie jų norą šią žiemą nuvykti j
Jaunimo kongresą Pietų Amerikoje. Kun.
Kazimieras Senkus kalbėjo apie giesmių
parinkimą parapijų pamaldoms. Jis taip
pat pažadėjo ateiti talkon kapelionui Va
sario 16 gimnazijoje, pamokydamas jau
nimą giedoti. Visi dalyvavusieji kunigai
aptarė 1976 metų rekolekcijų reikalą tiek
parapijose, tiek ir patiems kunigams. Prel
Aviža painformavo, kad jau gavęs psisiūlymą iš prel. dr. Lado Tulabos rekolekci
jas pravesti.
Kun. Br. Liubinas
FR. ŠLENTERIO 70 M. SUKAKTIS
Fricas Šlenteris š. m. rugsėjo 3 d. at
šventė 70 m. sukaktuves. Jis yra žinomas
kaip bendruomenės veikėjas ir spaudos
bendradarbis.
Sukaktuvininkas gimė Šilgaliuose, Til
žės apskr. Baigęs vidurinį mokslą Tilžėje,
nuo 1923 m. iki 1936 m. dirbo Klaipėdos
miškų administracijoje, o vėliau iki 1941
m. muitinės tarnyboje. Nuo jaunatvės įsi
kinkė į lietuvių veiklą, dalyvavo Klaipė
dos giedotojų draugijoje, jaunimo „San
taros“ organizacijoje, kur buvo nuolat iš
renkamas centro vadovybės nariu. Rašė
jaunimo ir šiaip tautinėje spaudoje. Vei
kė tautininkų sąjungoje.
Atsidūręs tremtyje ir pastoviau apsigy
venęs Bremene, aktyviai dalyvauja ben
druomenėje ir evangelikų religinėje veik
loje. Nuo 1954 m. iki 1959 m. buvo išrink
tas VKB Tarybos nariu. Bremene nuolat
rūpinosi apylinkės išlikimu ir dažnai bu
vo išrenkamas į valdybą. Dirbo ir plates
niame bendruomenininkų ratelyje. Nuo
1948 m. iki dabar yra L. Ev. Liut. bažnyti
nės tarybos narys. Kurį laiką buvo „Sve
čio“ redaktorius, o dabar yra redakcijos
ir administracijos narys. Ir paskutiniame
„Svečio“ numeryje gausu Fr. Šlenterio
straipsnelių ir žinių.
Tebūnie man leista Sukaktuvininkui
nuoširdžiai palinkėti geros sveikatos, iš
tvermės, ilgiausių metų' ir našių darbų lie
tuvybės veikloje.
St. Vk.

VISI KVIEČIAMI
Lapkričio 9 d., 16 vai. visi tautiečiai ir
jų bičiuliai maloniai kviečiami į lietuviš
kas pamaldas, kurios bus A. K. Vitkų re
zidencijoje
45 Palmerston St., Woodston.
SERGA V L. CIDZIKAS
Galima bus atlikti išpažintį ir priimti šv.
Ilkley ligoninėje sunkiai serga Vladas Komuniją.
Cidzikas, 68 m. tautietis. Jį ten lanko bel
Liet. Kart. Sielovada
gė žmona, A. Čebatariūnas; dvasiniai su
stiprino kun. J. Kuzmickis. Ilgą laiką bu
vo „Vyčio“ klubo narys.
J. K.
VOKIETIJOS LIETUVIŲ KUNIGŲ
SUVAŽIAVIMAS
SIDABRINĖS VESTUVĖS
Vytautas ir Elfriede Kalpokai atšventė
Vokietijoje šiuo metu gyvena 20 lietu
savo sidabrinių vestuvių sukaktį spalio 11 vių katalikų kunigų, neskaitant į jų tarpą
d., suruošdami šaunias vaišes „Vyčio“ klu vysk. Deksnio ir prel. Celiešiaus. Iš jų 11
be.
dirba lietuvių sielovadoje, o kiti yra gry
Jie susituokę 1950 m. spalio 7 d. Hud- nai vokiečių tarnyboje. Lietuvių sielova
dersfielde.
doje dirbantieji karts nuo karto susitinka,
Vytautas aktyvus, energingas ir labai aptaria bėgamuosius reikalus, paplanuoja
paslaugus „Vyčio" klubo narys ir jau ke ateičiai. Paskutinis tokio pobūdžio susiti
linti metai yra klubo valdyboje kasininku. kimas įvyko spalio 13-14 d. d. Dieburge,
Taip pat veikia ir atstovauja lietuviams kapucinų vienuolyne. Dalyvavo 8 kunigai.
RUDENS PARENGIMAI
Pavergtų Tautų komitete Huddersfidllde Sielovados direktorius prel. dr. Jonas Avi
ir yra to komiteto pirmininku.
Lapkričio 15 d. Havajiškas balius (Haža trumpai painformavo apie aktualiuo
Elfriede kilusi iš Austrijos, labai noriai sius šio meto klausimus. Ilgiausiai buvo waian Night & Dinner).
ir nuoširdžiai dalyvauja klubo veikloje ir domėtasi Vasario 16 gimnazijos broblemoDalyvavimas £3.00 vienam asmeniui.
dažniausia pagelbsti ruošiant minėjimus
ir vaišes klube.
Juodu abu dirba iš Lietuvos kilusių Sir
KALĖDINĖS DOVANOS
ir - Lady Kagan'ų plačiai žinomoje „Gannex“ firmoje, Elland prie Huddersfieldo.
Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį,
Ten jie ir gyvena.
kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvo
Kalpokai turi ištekėjusią dukterį Joha
je.
ną, kuri gyvena Portsmouthe ir sūnų
KALĖDINIS 1975
Hugo, gyvenantį Brighouse.
3 metrai labai geros vilnonės angliškos medžia
Sukaktuvių vaišėse dalyvavo apie 80 as
menų, taip kurių buvo net iš Škotijos ir
gos eilutei; 2.75 m. storos crimplene medžiagos
Valijos. Sukaktuvininkus žodžiu sveikino
moteriškam kostiumėliui arba moteriškam pal
„Vyčio“ klubo pirm. S. Grybas ir Škotijos
tui; vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuslietuvių vardu A. Jovaras. Gavo daug
kutė; vyriškas arba moteriškas labai geros rū
sveikinimų raštu, pažymėtinai daug dova
šies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlė
nų ir gėlių.

VOKIETIJA

LIET. SODYBA

MIRĖ POVILAS KARPAVIČIUS
Spalio 11 d. mirė Povilas Karpavičius,
gimęs 1908 m. Rokiškio apskr., Pandėlio
vis.
Atvykęs į Angliją, 1949 m. Nottinghame
susituokė su Ona Baltrukionyte. kilusia iš
Marijampolės aps., Veiverių vis.
Neužilgo nusipirko apie 6 ha apleistos,
akmenuotos žemės sklypą Pontecrafte,
Yorkshire. Per eilę metų abu sunkiai dirb
dami, pagerino žemę, užvedė gyvulių ūkį.
Pasistatė atskirus patogius namus ir kitus
trobesius.
Sūnus Vytautas baigė gimnaziją ir da
bar dirba spaustuvės ir leidyklos „Mills &
Boon Ltd.“ firmoje.
Duktė Birutė baigė Bradfordo universi
tetą ir dirba Manchestery. Prieš porą me
tų ji buvo išrinkta „Vyčio“ klube ir apy
linkės lietuvių grožio karalaite, o paverg
tų 6 tautų grožio karalaitės rinkimuose
Bradforde laimėjo II vietą.
Sūnus ir duktė gerai kalba lietuviškai.
A. a. Povilas tarnavęs Lietuvos kariuo
menėje gusarų pulke ir policijoje. Skaitė
lietuvišką spaudą ir, būdamas visą savo
amžių labai energingas, lankydavo su sū
numi lietuvių kolonijų parengimus; juos
galima buvo sulikti Londone ir Liet, so
dyboje. Daugelis yra ragavę jų gamybos
sūrio, kuriuo jie vaišindavo visus prie
alaus stiklo susėdusius.
Atsisveikinimo pamaldas atlaikė, žodį

SKELBIMAS

1975 m. spalio 31 d.
dainininkė iš Kanados.
MARA
Tarptautinis liaudies muzikos vakaras.
Ateikite pasiklausyti ir maloniai praleisti
vakarą. Pradžia 20.30 vai. įėjimas nemo
kamas.
Lietuvių Namai. 2 Ladbroke Gardens,
London, Wil.
31st October 1975
folk singer from Canada.
MARA
Come along to an eveninig of folk music
by candlelight, and while away Halloween.
8.30 pm. Admission free.

tos nailoninės skarelės; 2 poros vyriškų arba
moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių;
1.80 m. crimplene medžiagos suknelei arba 1 sv.
vilnonių mezgimui siūlų; 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė; 20 angliškų cigarečių. Kaina su
įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo iš
laidomis
£75.00
Paruošiame specialius maisto produktų siunti
nius 1975 m.
Kaina su muitu ir persiuntimo
išlaidomis
£20.00
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome
šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos kostiuminės
medžiagos
£17.00
Stora su ornamentais crimplene
medžiaga 1 m.
£2.70
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m.
£2.70
Nailoninis kailis moteriškam paltui
£15.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui
£23.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga
£14.00
Vilnonė gėlėta suknelė
£3.00
Komplektas moteriškų nailoninių
apatinių
£4.00
Perukai, įvairių spalvų
£12.00
Nailoniniai marškiniai
£4.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai
£7.00
Lietsargiai, Telescopic
£4.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu mui
tu.
,
Reikia pridėti tik persiuntimo išlaidas. £8.50
Priimame užsakymus: auto mašinų, motocik
lų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų li
kt. Persiunčiame pinigus tokioms prekėms, ku
rių negalima iš čia pasiųsti.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba
pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores
Ltd.
(Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E.2. England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

,

