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Socialistinis lenktyniavimas
Socialinis lenktyniavimas Vakaruose 

yra nežinomas dalykas. Jeigu jis kur nors 
ir vyksta, tai tik tyliai, niekam apie tai 
nesigiriant, nesireklamuojant. Tuo tarpu 
Sov. Sąjungoje tai yra vienas iš svarbiau
sių paskatos faktorių, čia lenktyniauja vi
si: kolūkis su kolūkiu, fabrikas su fabri
ku, miestas su miestu, respublika su res
publika. (Lietuva su Baltarusija).

Iš karto atrodė, kad vienintelė tokių 
soclenktynių prasmė yra kiek galima dau
giau iš darbininko ar įmonės išspausti, 
jiems už tai atsilyginant garbės raštais, 
blizgančiomis žvaigždutėmis, vėliavomis. 
Iš tikrųjų juk tik dvi visiškai vienodos 
įmonės arba du vienodo pajėgumo žmo
nių vienetai galėtų lenktyniauti ir toks 
lenktyniavimas galėti) būti pateisintas. 
Bet kur atrasi dvi visiškai vienodas įmo
nes, du vienodus kolchozus, dvi vienodas 
respublikas. Ne tik žmonių prigimtis, po
linkis i darbą atskirose respublikose yra 
Skirtingi, bet taip pat yra skirtingos kli
matinės sąlygos, dirvožemio kokybė, tech
nikos priemonės, transportas, rinka ir t. t. 
O vis dėlto lenktyniaujama!

Šiek tiek daugiau aiškumo į tą tarpres
publikinio lenktyniavimo propagandą įne
ša prof. dr. G. Zimano straipsnis, pava
dintas „Socialistinis lenktyniavimas — in
ternacionalizmo mokykla", išspausdin
tas „Mokslas ir Gyvenimas“ žurnale (Nr. 
10). Jau pats pavadinimas pasako, koks 
yra tikrasis soclenktynių tikslas — suly
dinti visų respublikų žmones viename ka
tile ir uždengti tą katilą rusišku dangčiu, 
pažymėtu internacionalizmo etikete.

„Socialistinis lenktyniavimas praktiškai 
moko kiekvieną darbo žmogų lenktyniauti 
su kitos tautybės žmonėmis, laikytis par
tijos nacionalinės politikos. Be rekalo kar
tais maname, kad nacionalinė politika yra 
vadovaujančiųjų organų reikalas. Nacio
nalinė politika pasireiškia kiekviename 
daugianacionaliniame kolektyve, ji pasi
reiškia taip pat ir socialistinio lenktynia
vimo metu, kai susitinka įvairių tauty
bių darbo žmonės. Jie turi savo santykius 
tvarkyti, laikydamiesi lenininės naciona
linės politikos, kuri ugdo savitarpio pasi
tikėjimą, savitarpio lygybę, sudarančią le
nininės nacionalinės politikos gyvybinį 
pagrindą.“

Nereikia net tarp eilučių skaityti, kad 
suprastum, jog per lenktyniavimą einama 
į nutautinimą, atskirų tautų į vieną bloką 
suplakimą.

Prof. G. Zimanas teigia, kad „vienas 
socialistinio lenktyniavimo rezultatas yra 
tas. kad lenktyniaujantieji suartėja, įvei
kia nacionalistines (suprask — tautines) 
atgyvenas“.

Kažin, ar jis neklysta? Ypačiai kai drą
siai teigia sakydamas:

„Kaip tik dabar esame liudininkai, kai 
proletariato diktatūra iš nacionalinės virs
ta internacionaline. Tegu ji dar neapima 
viso pasaulio, tačiau jau apima trečdalį 
žmonijos. Todėl vis svarbiau yra įveikti 
nacionalistines atgyvenas."

IS tikrųjų dabar esame liudininkai vi
siškai priešingo vyksmo. Visur ten. kur ru
siškoji proletariato diktatūra internacio
nalizmo vardu pabando uždėti savo leteną, 
komuistiškieji kraštai pasišiaušia. Kinija, 
Jugoslavija, Lenkija, Albanija, Rumunija 
ir Vakarų Europos komunistų partijos nė 
iš tolo nebesvajoja apie iš Kremliaus di
riguojamą internacionalizmą. Paversti 
proletariato diktatūrą „iš nacionalinės į 
internacionalinę" sekasi tiktai tankų pa
galba (Vengrija, Čekoslovakija. R. Vokie
tija).

Nesinorėtų tikėti, kad G. Zimanas, pats 
būdamas svarbaus komunistų ideologinio 
žurnalo (Komunistas) redaktorium, neži
notų, kuria linkme šiandien suka viso pa
saulio socialistiškieji ar komunistiškieji 
kraštai. Paneigdamas gyvenimiškąją tik
rovę, jis perša kitiems tokias idėjas, ku
riomis ir pats nebetiki.
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VINCUI MAŠALAIČIUI minis,

ELENAI NAUJOKIENEI mirus, 
jos vyrui Juozui, vaikams ir 

giminėms reiškia gilią užuojautą

jo broliui Petrui Mašaiaičiui 
rei.šikame gilią užuojautą

J. R. Černius ir šeima

Manchesterio Lietuvių Soc.
Klubas ir nariai
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M. DOBUŽINSKO PARODA PAVOJUS JUGOSLAVIJAI

„The Daily Telegraph” (spalio 26 d.) įsi
dėjo T. Mullay straipsnį apie Oxforde 
vykstančią M. Dobužinsko parodų. Be ki
ta ko, ten sakoma, kad dailininkas buvo 
kilęs iš senos lietuvių šeimos. Pabrėžiama, 
kad M. Dobužinskas ypačiai esąs nusipel
nęs teatro dekoracijų mene. Parodos kata
loge įvadą apie M. Dobužinską parašė La
rissa Salmina-Haskel.

NORI IŠVADUOTI A. SAKALAUSKĄ

„Amnesty International" Stockholmo 
grupė rūpinasi išvaduoti iš koncentracijos 
stovyklos kalinį Antaną Sakalauską. Jis 
yra gimęs 1938 m., kraštotyrininkas, rin
kęs liaudies meno dirbinius, klausėsi už
sienio radijo programų. 1947 m. kovo 
mėn. buvo nuteistas 5 metams pataisos 
darbams koncentracijos stovyklose. (Buvo 
nusiųstas į Solikamską, Permės srityje. 
Kas daugiau žinotų apie kalinį Antaną 
Sakalauską arba jo gimines bei artimuo
sius. prašome pranešti šiuo adresu: VLIK- 
as, 29 West 57th Street, New York, NY 
10019. (ELTA)

LENKAI APIE APKLAUSĄ

Londono lenkų dienraštis „Dziennik 
Polski“ (spalio 29 d.) įsidėjo savo kores
pondento A. J. Jez — Cydzik įspūdžius iš 
Sacharovo vardo apklausos Kopenhagoje. 
Apie lietuvius liudininkus korespondentas 
taip rašo:

„Vienas geriausių referatų buvo Jono 
Jurašo. Lietuvių antikomunistinė laikyse
na buvo imponuojanti.

Sukrečiantys buvo Simo Kudirkos atsi
minimai apie bandymą pabėgti iš sovietų 
laivo ir jo išdavimą."

JEI SIENĄ NUGRIAUTŲ

Prof. Havemann, daugiau kaip 40 meti! 
priklausęs komunistų partijai, bet 1964 m. 
iš jos pašalintas, pareiškė, kad Berlyno 
sieną staiga nugriovus, daug žmonių pa
bėgtų iš Rytų Berlyno, kuriame ir jis pats 
gyvena. Savo pasikalbėjime su žurnalo 
„Stern“ atstovu jis nurodė, kad Rytų Vo
kietijoje neįgyvendintas socializmas, dėl 
kurio jis ir dabar tebekovoja. Privatiškoji 
nuosavybė esanti panaikinta, bet darbi
ninkas iš to nieko nelaimėjęs. Patenkinta 
esanti tiktai partinė klika, kurios rankose 
yra valdžios hierarchija. Politiškai nepa
geidaujami asmenys Rytų Vokietijoje esą 
areštuojami. Kartu su savo draugu Bier- 
manu, kuris taip pat skelbia demokratiš
kojo socializmo idėjas, jie esą susirūpinę 
dėl savo laisvės.
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VINCUI MAŠALAIČIUI mirus, 
jo broliui Petrui Mašaiaičiui 
reiškiame nuoširdžią ir gilią 

užuojautą
Sporto ir Socialinio klubo 

patikėtiniai, valdyba ir nariai

A. A. VINCUI MAŠALAIČIUI 
Amerikoje įnirus,- jo broliui, 

D. Britanijos Tautos Fondo 
Atstovybės vicepirmininkui, 
Petrui Mašaiaičiui nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Tautos Fondo Atstovybė

Del mylinio brolio VINCO mirties 
buvusi ilgametį DBLS — Lietuvių 

Namų Bendrovės Centro valdybos
narį PETRĄ MAŠALAITĮ 
nuoširdžiai užjaučiame

DBLS — L. Namų B-vės 
Centro Valdyba

Jugoslavijos viceprezidentas dr. Vladi
mir Bakaric pareiškė, kad Jugoslavijoje 
labai suaktyvėjo prosovietinio elemento 
veikla. Krašte sąs susektos slaptai vei
kiančios Maskvai palankios jugoslavų ko
munistų grupės. Jų vadai esą suimti ir tei
siami. Sąjūdžiui vadovaują į Sov. Sąjun
gą pabėgę Tito priešai, kurie po jo mirties 
tikisi perimti valdžią.

SIMPOZIUMAS DETROITE
Spalio pradžioje Detroito universitete 

(JAV) įvyko mokslininkų simpoziumas, 
svarstęs tautybių problemas Rytų Euro
poje ir Sov. Sąjungoje. Prof. O. McCagg, 
kalbėdamas apie Rytų Europos — Sovietų 
mažumų tautinius santykius pastebėjo, 
kad kiekvienas iš aštuonių satelitinių 
kraštų, nežiūrint Brežnevo doktrinos, sekė 
savo tvirtai nusistatytą nacionalistinę pro
gramą. Tačiau ne kiekviena R. Europos 
valstybė taip aršiai gina savo mažumų 
nacionalistinius siekimus. Prof. McCagg 
iškėlė Lenkiją, kaip labiausia šovinistiš- 
kai nusiteikusią kitų tautybių atžvilgiu.

Lietuvių sesijai vadovavo Oakland uni
versiteto profesorius Leonardas Gerulai
tis. Kalbėjo — prof. Tomas Remeikis iš 
Calumet kolegijos. Koreferentas — rašy
tojas prof. Algirdas T. Landsbergis iš Far- 
leigh Dickinson universiteto. Prof. Remei
kis plačiau kalbėjo apie lietuvių naciona
listines tendencijas ekonominėje srityje. 
Jis gerokai paryškino Antano Sinečkaus 
vaidmenį tiek Stalino, tiek Chruščiovo, 
Kosygino ir Brežnevo laikais. Aptarė ir 
kitus Maskvos patikėtinius lietuvius. Pa
skaitai vykstant, klausytojams buvo išda
lintos trys statistinių duomenų lentelės: 
apie ekonominį išsivystymą Baltijos kraš
tuose ir Sovietų Sąjungoję nuo 1945 iki 
1971 metų; apie lietuvių tautinės grupės 
vaidmenį SSSR vadovaujančiuose kadruo
se nuo 1945 iki 1973 metų ir apie Lietu
vos gyventojų tautinį pasiskirstymą 1959- 
1973 metais. Prelegentas išaiškino rusi- 
nizacijos ir rusifikacijos sąvokų skirtin
gumą. Citavo radikalius Lietuvių Tauti
nio Fronto reikalavimus atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir ..pamokymus" ne tik 
Sovietų Sąjungai, bet ir Jungt. Amerikos 
Valstybėms. Prisiminė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, kuri, nors tiesioginiai 
rūpinasi religiniais reikalais, liet lygiagre
čiai kelia ir tautinius.

Prof. Landsbergis, paskaitą pradėjo ten, 
kur. prof. Remeikis paliko — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Krinikomis, tuo lietuviš
kuoju samizdatu. Toliau jis kalbėjo apie 
Lietuvos kultūrinę padėtį, pirma pastebė
jęs, jog 1944 metais iš jos pasitraukė į Va
karus apie du trečdaliu rašytojų, meninin
kų bei kitokių intelektualų. Kalbėjo apie 
kultūrinį renesansą Sovietijoje aplamai, 
tad ir Lietuvoje, šešiasdešimtaisiais me
tais. Deja, to laikotarpio būta labai trum
po, o .Brežnevo laikais bet kokia kultūrinė 
laisvė visiškai dingo. Priminė teatro reži
sieriaus Jono Jurašo tragediją: pinma jo 
išstūmimas iš teatro, paskui keletas metų 
dvasinio teroro, pagaliau išstūmimas į Va
karus. (ELTA)

„POLITINĖ PORNOGRAFIJA"
Spalio gale sovietinis laikraštis „T.rud“ 

paskelbė straipsnį, kuriame sakoma, kad 
dr. A. Sacharovui suteiktoji Nobelio tai
kos premija yra „politinė pornografija“, 
duota Sacharovui už jo pasitarnavimus 
Vakarų buržuazijai. Pats Sacharovas va- 

į dinamas Judu už tai, kad premiją priėmęs.
Laikraštis dr. Sacharovui priekaištauja 

už ryšius su Nato generolais, už pasiprie
šinimą JAV — Sov. Sąjungos grūdų preky
bai. už .ryšius su Vokietijos naciais ir už 
siuntimą žmonos į Italiją, nes sovietiniai 
daktarai galėję tokią pat akių operaciją 
padaryti. Jam net užmetama, kad, prisi
dengęs mokslininko vardu, vengęs karo 
tarnybos, nors pats Brežnevas neseniai 
pasakė, kad Sacharovo nuopelnai atomi
nių bombų gamyboje esą labai dideli.

Po šitokio smarkaus užsipuolimo laukia
ma, kad prieš dr. Sacharovą bus imtąsi 
vienokių ar kitokių priemonių.

MOTERŲ UŽDARBIAI
Oficialiai Sov. Sąjungoje moterys už tą 

patį darbą gauna vienodą atlyginimą su 
vyrais. „Die Welt“ (spalio 15 d.) praneša, 
kad 51% visų pramonės darbininkų Sov. 
Sąjungoje sudaro moterys. Tačiau Vilniu
je pravestieji tyrimai parodę, kad daugiau 
kaip pusė visų moterų dirbančios mažesnį 
atlyginimą gaunančiųjų grupėse. Tokiu 
būdu vyrai vistiek uždirba daugiau, negu 
moterys.

IŠGANYMAS AR PRAKEIKIMAS?
Ilgą laiką dirbęs Tarptautinių Santykių 

ir Pasaulinio Ekonomijos Institute Mask
voj D. K. Simes „Survey" žurnale išspaus
dino straipsnį apie juodąją rinką Sov. Są
jungoje.

Jame sakoma, kad juodojoje rinkoje 
kasmet išleidžiama bilijonai rublių, ir jo
je dalyvauja beveik visi Sov. Sąjungos gy
ventojai — pradedant eiliniais darbinin
kais, baigiant aukščiausius postus užiman
čiais vadovais. Savo įrodinėjimus D. K. Si
mes daugiausia pagrindžia atidžiai iš so
vietų spaudos surankiotais faktais. Juodo
ji rinka klesti visoje Sov. Sąjungoje, žino
ma, ir Lietuvoje.

Straipsnio autorius juodąją rinką vadi
na paraleline arba lygiagrete prekyba. To
ji prekyba aprūpina reikmenimis ne tik

niečių grupės pirmininkas S.

KARDINOLAS J. SLIPYJ HAMBURGE
Š. m. rugsėjo mėn. kard. J. Slipyj lankė 

to didmiesčio ukrainiečius ir kitus tikin
čiuosius. Aerodrome jį pasitiko vietos 
vysk, sufraganas von Rudloff ir dekanas 
Siegel, ukrainiečių kun.- dek. Leskowycz, 
lietuvių kun. dekanas V. Šarka ir ukrai- 

Lewczuk.
Kardinolą atlydėjo ukrainiečių vyskupai 
Platom Kornyljak iš Muencheno ir Joakim 
Segedi iš Jugoslavijos.

šventiškai išpuoštoje ukrainiečių kop
lyčioje Hamburg-Neugrabene kardinolas 
atlaikė pamaldas ir pasakė kalbą. Iškil
mingas šv. mišias aukojo šv. Marijos baž
nyčioje. Vysk. Kornyljak savo pamoksle 
supažindino tikinčiuosius su garbingojo 
svečio nueitais kryžiaus keliais per 18 me
tų sovietų priverčiamojo darbo stovyklo
se. Kardinolas prašė visus melstis, „kad 
netrukus pasibaigtų 
mai“.

Po bendrų pietų 
sąjungų rūmų salėj 
demija. Ukrainiečių 
nes giesmes, vaikų 
dies dainas, o jaunimo grupė pašoko tau
tinių šokių. Prasidėjus sveikinimams, lie
tuvių vardu kardinolą pasveikino kun. 
dek. V. Šarka. Į akademiją atsilankė tėv. 
dr. K. Gulbinas ir b.ūrelis vietos lietuvių.

mūsų tautos bandy-

Hamburgo profesinių 
įvyko iškilminga aka- 
choras giedojo religi- 
choras dainavo liau-

LENINAS CIURICHE
Tokiu vardu ką tik pasirodė rusų kalba 

Solženicyno knyga Paryžiuje. Joje aprašo
mas Lenino gyvenimas Šveicarijoje pirmo
jo pasaul. karo metu.

Seįitijnios DIENOS
— Vadinamoji „Elm disease“ jau sunai

kino Anglijos parkuose 6.500.000 populia
riausių medžių — vinkšnų.

— Vakarų ekspertai labai aukštai ver
tina sėkmingus sovietų erdvėlaivių nusi
leidimus ant Venos ir iš ten pasiųstas ži
nias.

— 70 Sovietų Mokslo Akademijos narių 
pasirašė pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
Nobelio taikos premijos suteikimas Sacha
rovui yra netikslus ir provokuojantis.

— Garsus biologas, Amnesty Interna
tional sovietų grupės narys dr. Kovaliovas 
neužilgo bus teisiamas Vilniuje. Jis kalti
namas platinęs Lietuvos Kat. Bažnyčios ir 
Einamųjų įvykių Kronikas.

— Kai kurie užsieniuose gyveną britai 
skundžiasi, kad BBC politiniai komentarai 
esą labai prokomunistiški. Du portugalų 
skyriaus BBC tarnautojai atleisti.

— JAV išbandyta nauja atominė bom
ba. kurios sprogimo veiksmas pajustas 
net trijose valstijose. Bomba išsprogdinta 
4.150 pėdų po žeme.

— Britų užs. reik, ministerija 'kreipėsi į 
Sov. Sąjungos ambasadą Londone, siūly
dama kiek galima greičiau paleisti pasku
tinį Spandau kalinį — Hessą.

— Londone nubausti požeminio trauki
nio kasininkai, kurie rinko prieš 1947 m. 
išleistus sidabrinius pinigus, atidavė juos 
sulydyti ir pardavė už dvigubą kainą.

— Vokietijos kancleris H. Schmidt la
bai draugiškai ir iškilmingai buvo priim
tas Kinijoje. Ta proga kinų spauda ir vy
riausybės žmonės pasisakė prieš Rusiją ir 
jos draugystę su JAV.

— Anglijoje šiuo metu yra 2.487.000 
spalvotų žmonių. Per keturis metus jų 
skaičius gali pasiekti 2.851.000, kas suda
rytų 5% visų gyventojų.

— JAV senato saugumo komitetas gavo 
žinių, kad iš 1950 m. Baltijos jūroje nu
kritusio JAV lėktuvo 8 žmonės buvo iš
gelbėti ir nugabenti į darbo stovyklą Vor
kutoje. Sovietai tas žinias paneigia.

— Kanadoje dėl vykstančio pašto tar
nautojų streiko kaltinami iš Anglijos at
vykę imigrantai, kurie vadovaują profesi
nėms sąjungoms.

— Kinija vėl išsprogdino požeminę ato
minę bombą. Bandymai tęsiami toliau.
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Juodoji rinka
turtinguosius gyventojų sluoksnius, bet 
taip pat valdiškas įmones, fabrikus ir kol
chozus. Pvz. kolchozo pirmininkas dažnai 
turi pasirinkti: pražudyti derlių ar remon
tuoti mašinas vogtomis dalimis, mokėti už 
jas dideles kainas, bet laiku suvalyti nuo 
lauko javus.

Daugiausia šitoje paralelinėje prekybo
je uždirba remonto darbininkai, krautuvių 
vedėjai, daktarai ir mokytojai, kurie už 
privatų mokestį paruošia jaunuolius įsto
ti į aukštąsias mokyklas. Sovietų spaudos 
žiniomis, vien tik Maskvoje per metus su
mokama 10 mil. rublių privatiems namų 
ir butų remontuotojams, kurių darbą tu
rėtų atlikti specialios valdžios artelės. Tie 
patys šaltiniai nurodo, kad į Maskvos uni
versiteto matematikos fakultetą 85% stu
dentų patenka dėka privatiškų mokytojų. 
Privatiškas gydymas esąs beveik neišven
giamas ir visų priimtas dalykas. Tik aukš
tieji valdžios ir partijos pareigūnai juo 
mažiau naudojasi, nes jiems yra skirtos 
gerai aprūpintos specialios klinikos. Be
veik visi automobilių savininkai perkasi 
vogtas atsargines dalis, ir apie trečdalis 
važiuoja tuo pačiu keliu įsigytu benzinu.

D. K. Simes nurodo pavyzdį, kaip pie
nas jaunas krautuvės vedėjas Maskvoje 
bandė apsieiti be kyšių ir paralelinės pre
kybos. Per trumpą laiką sustojo mėsos ir 
kitų prekių pristatymas, pardavėjai pra
dėjo skųstis menku uždarbiu, nes jie ne
begalėjo parduoti „iš po bufeto". Krautu
vė buvo priversta sugrįžti j senąją tvarką.

Didžiausią problemą ir nepatogumą 
juodoji rinka sudaro vyriausybei ir parti
jai. kuri yra atsakinga už ideologinį ir to
bulą komunistinės bendruomenės žmogų. 
Vyriausybės žinioje esančios įmonės no
rėtų paralelinės prekybos išvengti. Bet ta
da liktų neįvykdyti penkmečių planai, 
universitetai netektų dalies studentų, kris
tų darbo našumas, atsirastų žymiai dau
giau sergančių, sutriktų transportas. Tai
gi problema yra didesnė, negu ji iš tolo 
atrodo. Vien tik uždraudimais ir baudomis 
jos negalima pašalinti. Čia reikia naujos 
didelės reformos, kuri apimtų ne tik ko
munistinę ūkio sistemą, bet ir kiekvieną 
toje sistemoje egzistuojantį žmogų. Ak, juk 
daugiau, kaip pusė šimtmečio praėjo besi
džiaugiant revoliucijos rezultatais ir besi
stengiant tuos rezultatus pagerinti. O kai 
prireikia traktoriui ar kombainui kokio 
nors sraigto ar ratelio, tai ir skubėk į ofi
cialiai prakeiktą juodąją rinką, nes tik 
joje rasi išganymą.

— Kijevo universitete studijuojanti če
kė Gurlichova buvo atšaukta namo, nes ji 
ištekėjo už negro. Afrikos studentai, ku
rių Kijeve yra apie 900, suruošė demonst
racijas, vadindami čekų valdžios eigesį 
priešrasistiniu. Sovietai į šį ginčą nesiki
ša.

— Nobelio literatūros premiją šiais me
tais laimėjo Italijos poetas Eugenio Mon
tale.

— A. Sacharovo žmonos viza pratęsta 
vienam mėnesiu?. Ji galės pasilikti Vaka
ruose iki Nobelio premijų įteikimo laiko, 
tikėdama, kad jos vyras atvyks į Oslo.

— Londoni policija į savo tarnybą pra
dėjo verbuoti Azijos imigrantus. Tačiau 
labai retas jų siekia 5 pėdų 11 colių aukš
čio, kuris yra Londono policininko mini
mumas.

— Roma yra prasiskolinusi tris kartus 
daugiau kaip New Yorkas. Vien tik pro
centų Romos miestas moka 650.000 svarų 
per dieną.

— „Die Welt“ paskelbė mokslininko D. 
Panino pareiškimą Kopenhagos apklauso
je, kuriame jis nurodo, kad atominiai ban
dymai rytiniame Sibire sužalojo žmonių 
sveikatą.
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LANDSBERGIS ^.KONTINENTE“

Rytų Europos dialogas rusų disidentų 
žurnale „Kontinentas“ pažengė dar vieną 
žingsnį į priekį mums pageidaujama kryp
timi. Žurnalo naujame numeryje (Nr. 5, 
1975 m.) yra atspausdintas Algirdo Lands
bergio 13-kos puslapių straipsnis „Orvelis 
ir Kafka vis dar gyvi Lietuvoje“. Tuo 
straipsniu mūsų pasižymėjęs rašytojas- 
dramaturgas parodė dar vieną naują sa
vo talentą — publicisto.

Labai objektyviame straipsnyje A. 
Landsbergis pasakoja nežinomam turistui, 
aplankiusiam ir pamačiusiam Lietuvą tik 
paviršutiniškai, apie lietuvių tautos vidu
jinius pergyvenimus per pastaruosius 30 
metų. Pradėjęs nuo 1939 m. pasirašyto 
Stalino-Hitlerio pakto, kuriuo naciai su 
sovietais pasidalijo Rytų Europoje įtakos 
sferomis, straipsnio autorius pereina per 
okupacijas, partizanų kovas, jaunimo de
monstracijas ir katalikų rezistencinį są
jūdį, ir ateina ligi šių dienų.

A. Landsbergis aprašo, „lyg ten buvęs“, 
nuolatinius persekiojimus, kuriuos pergy
vena Lietuvos menininkai, literatai ir et
nografai net dabar, jau postalininėje ero
je. Jis duoda pavyzdžių, kur ir kada lietu
vių rašytojai buvo sudrausti, kai parašė 
ką nors, kas buvo ne'pagal Maskvos sko
nį. Kiek plačiau jis sustojo ties Kauno 
teatro režisieriaus Jono Jurašo byla, kuri 
jau buvo liet, išeivijos- spaudoje plačiai 
aprašyta.

Aprašęs 1972 metų riaušes, kurios vyko 
Lietuvoje po Romo Kalantos tragiškos 
mirties, A. Landsbergis baigia savo 
straipsnį realistinio optimizmo prognozė
mis lietuvių tautos ateičiai. Jis nurodo, 
kad Simas Kudirka yra ryškus lietuvių 
tautos nepaprasto patvarumo pavyzdys. 
Be to, lietuviai nesijaučia vieniši savo ko
voje dėl laisvės. Juos dvasiškai palaiko 
stiprėjantis kitų Sov. Sąjungos tautų ak
tyvumas ir solidarumas. Jie taip pat se
miasi įkvėpimo iš rusė disidentų sąjūdžio, 
iš Solženicyno, Sacharovo, Kovaliovo ir 
daugelio kitų. Šiandien daugelio ne rusų 
tautų siekimai yra tampriai surišti su ru
sų demokratiniu sąjūdžiu. Tas teikia dau
giau vilčių lietuvių tautai. Todėl lietuviai 
tiki, ikaip jis sako, kad „ateis diena, kada 
jie galės skaityti Kafką ir Orvelį, nema
tydami jų puslapiuose patys savęs“.

Tarp kitų labai įdomių straipsnių, at
spausdintų šiame žurnalo numeryje, yra 
Ivano Košeliveco apie Ukrainos rezisten
cinį sąjūdį; Nikolo Bertelio apie rusų be
laisvių priverstinį siuntimą iš Vakarų į 
Rusiją; Josefo Smrkovskio, „Pragos pava
sario" veikėjo, pasakojimas apie 1968 m. 
įvykius Čekoslovakijoje ir derybas su ru
sais ir daugelis kitų.

Pabaigoje yra paties žurnalo redakto
riaus Vladimiro Maksimovo labai įdomus 
susirašinėjimas su Italijos komunistų 
ideeologu, prof. Gianlorenzo Paeini. Bet 
prie šių laiškų ir dar kita proga V. Maksi
movo pareikštų minčių teks sugrįžti kitą 
kartą.

j. v.

J. Karkluva 

Pajūrio žmonės
Ant Dangės tilto

Iš Klaipėdos pirmųjų kelionių grįždavome nu
sivylę. Nors viskas buvo nepaprastai įdomu, gražu 
ir nauja, bet didžiausio stebuklo, apie kurį dieną ir 
naktį svajojau, vis dar nebuvau pamatęs. Įvažiuo
dami į turgaus aikštę, turėjome pervažiuoti Dangės 
tiltą, nuo kurio matėsi įvairaus didumo laivai. Kai 
kurie jų turėjo didelius kaminus ir paleisdavo sto
rus garsus. Bet žinojau, kad tai nebuvo didieji gar
laiviai, kurie, anot Gaudučių dvaro kalvio, buvo 
didesni už kumetyną. Dangė negalėjo būti jūra, nes 
per ją buvo tiltas, o per jūrą tiltai nestatomi. Mano 
didžiausioji svajonė buvo pamatyti tikrąją jūrą, iš
vysti jos plačiuosius vandenis, išgirsti bangų ošimą. 
Didžiausius vandenis iki šiol buvau matęs tik Kar
tenos miestelio slėnyje, kai pavasarį ištvinusi Mini
ja apsemdavo beveik visą miestelį, palikdama tik 
bažnyčią ir šventorių. Bet tai vistiek nebuvo jūra, 
nes vanduo greitai nusekdavo ir likdavo tik Mini
jos vaga su mediniu tiltu ir aukštai iškeltu grindi
niu.

Prisimenu pasakojimą, kad anais laikais, kai 
tilto dar nebuvo, ir žmonės keldavosi per upę iš rąs
tų sukaltais keltais. Kartą potvynio metu sūkurys 
pagavęs keltą, ir jis paskendo kartu su žmonėmis, 
vežimais ir arkliais. Tokios baisios tragedojos bu
vusi net saulė išsigandusi: po ja skendimo metu 
žmonės aiškių aiškiausiai matę tris šviesius kry
žius...

RAUDONOJO ARKLIO VASARA
Eduardas Cinzas neužmigo ant savo lau

rų, įgautų už pirmąją išleistą knygą „Bro
lio Mykolo gatvė“. Rezultatas: 1975 m. Či
kagoje išleistoji „Raudonojo arklio vasa
ra“, jau pasiekusi Europos lietuvių išeivi
ją-

Iš senų ir pilnų realistinės romantikos 
Liežo gatvių Ed. Cinzas išveda skaitytoją 
į kitokias sferas: į kompleksuotą jaunimo 
pasaulį, kuriame, kartais ieškodami nesa
mo, jauni žmonės išbando viską, prieida
mi iki narkotikų, sužeidžiančių žmogų tiek 
psichiniai, tiek biologiniai.

Romano herojus — emigranto sūnus. įsi
veržęs į kitą socialinę klasę — medikų pa
saulį. ieško sau vietos jų tarpe, svyruoda
mas tarp sofistikuotos turtuolių buities ir 
kasdieniškos, dvasią gaivinančios kaimo 
žmonių realybės. Tiek profesinėje srityje, 
tiek savo intymiuose sentimentuose jau
nasis medikas nesistengia plaukti prieš 
srovę gyva valia, bet leidžiasi pavande
niui.

Rašytojo stilius pasilieka savitas: stip
rūs išsireiškimai, tiesioginiai žodžiai, nuo
latiniai kalbos gudravimai.

Ar Ed. Cinzas savo knygoje parodė visą 
savo literatūrinį sugebėjimą? Sunku pasa
kyti, autorių pažįstant. Tikra yra tai, kad 
jis stengiasi išsilieti iš tradicinės lietuvių 
literatūros ir gyvai nupiešti tikrąją laiko 
dvasią. Pagauti gyvenimo tikrovę yra ne
lengva, nes ji matoma kiekvieno akimis sa
vaip. Cinzas dėjo pastangas duoti tos tik
rovės atspindžius, pasirinkdamas jauną 
žmogų, kuris stovi visuotinio rūpesčio 
centruose, lietuvį, atsidūrusį kitos tautos 
aplinkumoje, mediką — per emigrantų tė
vų pasiaukojimą pasiekusį tautos elitą, 
sunkią kovą, ieškant pačiam savęs.

St. Baltus

LATVIŲ ATVIRUKAI

JAV Latvių informacijos tarnyba išlei
do 4 atvirukus, vaizduojančius latvių imi
grantus. Iš jų 3 piešė latvių dail. Maksimi
lian Mitrevics, pasiremdamas senomis 
nuotraukomis. Vienoje jų matome 3 lat
vius, atvykusius į New Yorką 1900 m., ant
roje latvių imigrantų šeimą, apsigyvenu
sią Cambridge, Ma. 1909 m., ir trečiojoje 
latviai tiesia geležinkelio bėgius 1924 m. 
Arkansas valstijoje.

Ketvirtas atvirukas — laivelis „Gun
dei“, kuriuo 29 latviai iš Švedijos atplau
kė į Provinctown, Ma., 1948 m. liepos 20 
d. Jie visi buvo 1944 m. iš savo tėvynės 
pabėgę nuo komunistų. Kadangi jie netu
rėjo Amerikos vizų, tai administracija no
rėjo juos grąžinti, iš kur atvyko. Tik John 
Kennedžiui, tada senatoriui, padedant, 
jiems buvo leista čia pasilikti.

PASAKOS LIETUVIŠKAI

Madride išleistas lietuviškų pasakų rin
kinys, pavadintas „Cuentos Populares Li- 
tuanos“. Rinkinyje yra 27 pasakos, kurias 
išvertė Laura Andresco (lietuvaitė). Ap
gailestaujama, kad „Azul“ leidyklos pri
dėtame paaiškinime lietuvių tauta priski
riama prie slavų tautų.

Jūra

Prie jūros pirmą kartą atvedė šv. Rokas. Pa
langa garsėjo to šventojo atlaidais. Ar jis buvo dai
liosios grafo Tiškevičiaus statytos bažnyčios Globė
jas — to tikrai nežinau. Tik žinau, kad rugpjūčio 
16 d. žmonės iš tolimiausių apylinkių jau pradėda
vo iš vakaro važiuoti į Palangą. Prisigrūsdavo nuo 
vasarotojų jau aptuštėjęs miestelis maldininkų. Ta
čiau žymi jų dalis, ypač jaunesnieji, keliaudavo ne 
tiek pasimelsti, kiek jūros pamatyti, o kartais ir pa
simaudyti. Paplūdimys tada, žinoma, buvo į vyrų 
ir moterų zonas padalytas, nes visi maudėsi tik 
Adomo ar Ievos kostiumais apsirengę.

Gerai prisimenu tą pirmąją kelionę į šv. Roką. 
Išsirengėme saulėlydžiu, kad anksti rytą jau galė
tume būti Palangoje. Nebuvo tai labai tolimas ke
lias, bet ir skubėti nebuvo ko. štai jau ir Prišman- 
čiai — kaimas garsus senkapiais ir visokiais archeo
loginiais radiniais. Iki Palangos likę aštuonetas ki
lometrų. Nepaprasta tyla. Rytuose jau pamažu 
brėkšta aušra, bet saulės dar nematyti. Kur-ne-kur 
suloja šuo ar ūktelėja pelėda (mes tikėjome, kad 
ūbauja zuikiai). Ir štai ausis pagauna naują niekad 
negirdėtą balsą — ūūššš-ūūššš. Ir kuo tolyn, tuo 
garsiu. Viešpatie, tai jūra! Tai tolimas jūros oši
mas, atskrendąs tyliais laukais iki pačių Prišman- 
čių ir gal dar toliau. Negalima tuo garsu, atsigėrėti 
ir veržte veržiamės išvysti pačią jūrą. Pravažiuoja
me Virkštininkų dvaro laukus. Rytuose dangus pa
rausta, ir greitai pasirodys jūroje išsimaudžiusi sau
lė. Dar pora kilometrų — ir būsime Palangoje.

Jūros šniokštimas ima kažkaip keistis. Van
dens muzika pasidaro lyg tirštesnė, lyg antras že
mesnis mistiškas balsas pradeda jai pritarti. Nuo
stabu! Gerai įsiklausę, pradedame atskirti: antruo
ju balsu dainuoja Birutės kalno pušys — tai jūros

Sacharovas prašo pagalbos
Tarptautinei apklausos komisijai dr. A. 

Sacharovas buvo atsiuntęs laišką, kurio 
vertimas žemiau patiekiamas.

Aš esu dėkingas už man suteiktą progą 
kreiptis į apklausą ir už tai. kad ji buvo 
pavadinta mano vardu. Skaitau, kad tai 
yra įvertinimas ne tik manęs, bet visų ma
no krašto žmonių, kurie siekia įgyvendinti 
žmogaus teises, o ypačiai tų, kurie už tą 
siekimą sumokėjo laisvės netekimu. Esu 
įsitikinęs, kad šios apklausos liudininkai, 
pasiremdami gausiais dokumentais ir as
menišku patyrimu, pateiks įtikinantį 
vaizdą, kaip yra žmonės persekiojami, 
įkalinami ir uždaromi į psichiatrines ligo
nines dėl savo įsitikinimų, tautinių aspi
racijų ar noro palikti kraštą. Liudininkai 
praneš apie nežmoniškas kalėjimų sąly
gas, niekur neleidžiamas šiais laikais; pa
pasakos apie nuolatinius Krymo totorių ir 
daugelio kitų tautų teisių varžymus; apie 
persekiojimą dėl sąžinės laisvės ir religi
nių įsitikinimų.

Iš šiai apklausai reikšmingų dokumentų 
noriu ypačiai išskirti Einamųjų Įvykių 
Kronikas — informacijos pogrindžio lei
dinį, spausdinamą Sov. Sąjungoje. Mano 
minėtosios problemos ir jų smulkios deta
lės objektyviai atsispindi Kronikų pusla
piuose. Ypatingai specialioje laidoje, skir
toje tragiškoms ir neleistinoms stovyklų 
ir kalėjimų sąlygoms mūsų šalyje pavaiz
duoti. Ryšium su tuo noriu atkreipti dė
mesį. kad politinių kalinių priespauda yra 
padidėjusi.

Vien tik paskutiniais mėnesiais daug 
žmonių buvo perkelta į Vladimiro kalėji
mą. Tarp jų Rode. Superfin, Antoniuk, 
Chnoch ir Torik. Gluzmano byla yra to
liau tęsiama stovykloje.

Manyčiau, kad pagrindinė apklausos te
ma turėtų būti reikalavimas politinės am
nestijos Sovietų Sąjungoje, kaip tai sufor
muluota Larisos Bogoraz, Anatolijaus 
Marčenko ir kitų pranešime. Politinė am
nestija būtų labai svarbus faktorius, pa
keičiąs mūsų krašto moralinį ir politinį 
klimatą, o taip pat padedąs sumažinti 
įtampą tiek krašto viduje, tiek ir už jo 
sienų. Aš esu įsitikinęs, kad politinės am
nestijos, žmogaus teisių ir žodžio laisvės 
reikalavimas kiekvienam žmogui Vaka
ruose yra ne tiktai sąžinės reikalas, bet 
ir jo vaikų apsauga ateityje. Dabar, po 
Helsinkio konferencijos, tokiam reikalavi
mui pateikti kaip tik yra gera proga.

Labai svarbu, kad apklausa imtųsi gin
ti tokius Sov. Sąjungos sąžinės kalinius, 
kaip Leonidą Pliuše, kurio galvojimas yra 
naikinamas Dniepropetrovsko specialioje 
psichiatrinėje ligoninėje, o taip pat hero
jiškus kalinius Vladimiro kalėjime ir Per- 
mo bei Mordavijos stovyklose. Vienas iš jų 
yra kunigas Vosylius Romaniuk, kuris už
darame teisme vėl buvo nuteistas 10 me
tų dėl savo religinės veiklos ir todėl, kad 
keliais žodžiais užtarė Valentiną Morozą. 
Romaniuko pirmoji dešimties metų baus
mė neturėjo net ir tokio pagrindo; jis bu
vo suimtas po to, kai tėvas numirė badu, 
o brolis buvo nužudytas. 1959 m. Roma- 
niukas buvo rehabilituotas, tačiau 1972 
m. jis vėl buvo pripažintas pavojingu re- 
cidivistu.

Protestuodamas prieš neteisybę, Roma
niškas buvo paskelbęs ilgą bado streiką. 
Jo gyvybė yra pavojuje. Aš kreipiuosi į 
šios apklausos dalyvius padėti išgelbėti 
Romaniuką ir palengvinti jo šeimos sun
kią padėtį. Kunigo Romaniuko likimas 

vaizduoja religinio gyvenimo padėtį mū
sų krašte.

Labai svarbu, kad apklausa imtųsi gin
ti Sovietų Amnesty International grupės 
narius Sergiejų Kovaliovą ir Andriejų 
Tverdochlebovą. kurie buvo areštuoti 1974 
ir 1975 m. ir laukia teismo. Jie kaltinami 
už žmogaus teisių gynimą ir skelbimą tie- 
■sos. Vienas iš Kovaliovui primetamų kal
tinimų yra tai, kad jis platinęs Solženicy
no „Gulago Salyną". Tai yra pagrindinis 
kaltinimas, nes Solženicyno knyga yra 
skaitoma šmeižikiška. Tokia padėtis yra 
neleistina, ir vieną dieną ji turės pasikeis
ti. Kovaliovui, talentingam biologui ir są
žiningam žmogui, gresia 7 metai kalėjimo 
ir 5 metai tremties. Aš kreipiuosi į ap
klausos dalyvius, prašydamas priimti re
zoliuciją, remiančią Kovaliovą, Tverdo
chlebovą, dėl ilgo bado streiko beveik jau 
mįrštanti Mustafą Džemilevą, ir Vladimi
rą Oslpovą, kuris neseniai jau antrą kar
tą nuteistas astuoniems metams.

Skubus ir būtinas reikalavimas turi bū
ti padarytas išlaisvinti politines kalines 
moteris ir tuos, kurie buvo nuteisti 25 me
tams prieš įstatymo pakeitimą. Taip pat 
turite reikalauti sušvelninti kalėjimo re
žimą. įskaitant nustatytų taisyklių vykdy
mą, priverstinį darbą, maisto bei medici
nos priežiūros pagerinimą ir leidimą kali
niams gauti siuntinius su vaistais ir vita
minais.

Mordavijos politiniai kaliniai įgaliojo 
mane kreiptis į jus jų vardu. Aš negaliu 
minėti tų kalinių vardų, bet jaučiuosi 
įpareigotas supažindinti pasaulį su jų pa
geidavimais. Tikiuosi, kad šis apklausimas 
ras atgarsį danų ir pasaulio spaudoje ir 
bus didelis žingsnis į priekį kovoje dėl 
žmogaus teisių Sovietų Sąjungoje.

(pas.) Andriejus Sacharovas

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 17
PASKUTINIS N. SADŪNAITĖS ŽODIS

— Ši diena yra laimingiausia mano gy
venime, — kalbėjo teisiamoji. — Aš esu 
teisiama už „LKB Kroniką“, kuri kovoja 
prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. 
Reiškia, aš esu teisiama už tiesą ir meilę 
žmonėms! Kas gali būti gyvenime svar
biau, kaip mylėti žmones, jų laisvę ir gar
bę. Meilė žmonėms — visų didžiausioji 
meilė, o kovoti už žmonių teises — gra
žiausioji meilės daina. Tegul ji skamba vi
sų širdyse, tegul niekados nenutyla! Man 
atiteko pavydėtina dalia, garbinga lemtis
— ne tik kovoti už žmonių teises ir teisin
gumą, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė 
bus mano triumfas! Gaila tik, kad mažai 
spėjau dėl žmonių pasidarbuoti. Su 
džiaugsmu eisiu į vergiją dėl kitų laisvės 
ir sutinku mirti, kad kiti gyventų. Šian
dieną aš atsistoju šalia amžinosios Tiesos
— Jėzaus Kristaus ir prisimenu Jo ket
virtąjį palaiminimą: „Palaiminti, kurie 
trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti!“ 
Kaip nesidžiaugti, kad visagalis Dievas 
garantavo, kad šviesa nugalės tamsą, o 
tiesa — klaidą ir melą! O kad tai įvyktų 
greičiau, sutinku ne tik kalėti, bet ir mir
ti. O jums noriu priminti poeto Lermonto
vo žodžius: „Tačiau yra, yra teisingas Die
vo teismas!“ Duok, Dieve, kad teismo nuo
sprendis būtų mums visiems palankus. To 

ir pušų stebuklingas duetas! Kas tokį saulėtekio 
duetą kartą girdėjo, tas jo niekada nepamirš, tas 
jau yra jūros amžinai užkerėtas... Tokios jūros ir 
pušų dainos, tokios vėjo diriguojamos sutartinės 
niekur pasaulyje negirdėsite. Tik Baltija taip ošia, 
tik Palangos pušynas taip dainuoja. O, kad taip 
nors kartą tą saulėtekio dainą dar būtų galima iš
girsti.. .

Atsidūrus prie Birutės kalno, motina pasakė, 
kad dabar turėsime atlikti senus apžadus, apie ku
riuos daug kartų buvo kalbėjusi. Kas kartą dangui 
pažadėta — turi būti atiduota. O buvo taip. Dar 
būdamas visai mažytis, labai sunkiai susirgau. Kai
mo bobelės ir miesto daktarai negalėjo nieko padė
ti. Tada motina ir padarė tokius įžadus: jei pasveik
siu, tai užaugęs nuvažiuosiu į Palangą ir su žvake 
rankoje apeisiu tris kartus keliais apie Birutės kop
lyčią.

Koks nepaprastas įsipareigojimas: pulti ant ke
lių ne prie garsiojo šv. Antano Kretingos bažnyčio
je ar prie Marijos altoriaus Šiluvoje, o prie buvu
sios pagonių vaidilutės, kunigaikštienės Birutės' ka
po. Ir dar kažin, ar ten Birutė palaidota, gal tik kal
nas buvusioje žinyčioje jos garbei supiltas...

Artėjant prie kalno, pradėjo lynoti, o vėliau ir 
visai smarkiai lyti. Vos atsiklaupus, vėjas užpūtė 
žvakę, o naminio milelio kelnės greitai peršlapo. 
Motina pamatė, kad tris kartus žygio apie koplyčią 
nepadarysiu. Ji pasišaukė prie koplyčios sienos po
teriaujančią elgetą, davė jai pinigų ir paprašė, orui 
išsigiedrijus, apeiti už mane keliais tris kartus apie 
koplyčią. Ar anoji moteriškė už mane padarytus 
apžadus atliko, ir ar jie ten aukštai man bus užskai
tyti — nežinau. Tik žinau, kad sugrįžęs į Palangą, 
mielai galėčiau Birutę tuo būdu pagarbinti ne to
dėl, kad taip buvo motinos pažadėta, bet kad turiu 
laimės vėl būti gimtojoje žemėje.

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KNYGOS APIE ČIURLIONĮ

Spaudos žiniomis, prof. kun. Yla baigia 
rašyti knygą apie M. K. Čiurlionį. Tai bū
siąs nemažas veikalas, paremtas paties 
Čiurlionio laiškais ir artimųjų prisimini
mais. Knygą jau esąs pasižadėjęs išleisti 
Juozas Kapočius.

Aleksas Rannitas yra paruošęs Čiurlio
nio monografiją angliškai. Ji būsianti gau
siai iliustruota. Atsižvelgiant į autoriaus 
šios rūšies didelį patyrimą, veikalas tikrai 
turės būti vertingas ir įdomus.

Čiurlionio biografiją, gal kiek mažesnės 
apimties, yra parašęs New Yorke gyvenąs 
rašytojas J. Petrėnas — Tarulis.

ST. BARAS — BANKO 
VICEPREZIDENTAS

Žinomas solistas Stasys Baras (Bara
nauskas) Chicagoje paskirtas Standart 
Federal taupymo bendrovės vicepreziden
tu ir taupymo skyriaus vedėju. D. Brita
nijos lietuviai su pasigėrėjimu prisimena 
jo koncertus su kitų solistų grupe. Su kon
certais St. Baras yra apkeliavęs ne tik Eu
ropos ir JAV lietuvių kolonijas, bet taip 
pat Australiją, Pietų Ameriką ir Kanadą. 
Be kita ko, jis yra lingvistas — kalba net 
šešiomis kalbomis.

MIRĖ J. PYRAGIUS
Spalio 14 d. rastas negyvas savo na

muose širdies smūgio ištiktas buvęs Lie
tuvos trečios eskadrilės vadas atsargos 
majoras Jonas Pyragius . Velionis jau 
anksčiau jautė širdies negalavimus, bet 
iki pabaigai jautėsi stiprus ir aktyvus. Jo 
vienintelė duktė Dalia Čibirienė, kuri kar
tu su juo gyveno, tuo metu buvo išvykusi 
į Vokietiją pas gimines.

melsiu gerąjį Dievą jums visiems per vi
sas gyvenimo dienas. Užbaigti noriu kalė
jime gimusiais posmais:

Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eit turi, 
tuo stipriau gyvenimą junti.
Degti mes privalom teisybės ryžtu, 
blogį nugalėti, nors ir kaip sunku. 
Trumpos žemės dienos ilsėtis duotos, 
o kovot už laimę daugelio širdžių. 
Ir tik tas, kas viską kovai atiduos, 
tas pajus, kad eina jis keliu tiesiu. 
Ir didesnės laimės niekam, nepatirti, 
jeigu pasiryžęs tu už žmones mirti. 
Tavo sieloj šventė visada skaisti, 
nepagrobs kalėjimai jos,

lageriai šalti!
Tad mylėkime vieni kitus ir būsime lai

mingi. Nelaimingas tik tas. kuris nemyli. 
Vakar stebėjotės mano gera nuotaika 
sunkiu gyvenimo momentu. Tai įrodo, kad 
mano širdyje dega meilė žmonėms, nes tik 
mylint viskas darosi lengva! Blogį turime 
visu griežtumu smerkti, bet žmogų, net ir 
klystantį, privalome mylėti. O to galima 
išmokti tik Jėzaus Kristaus mokykloje, 
kuris visiems yra vienintelė Tiesa, Kelias 
ir Gyvenimas. Tad teateinie. gerasis Jė
zau, Tavo karalystė į mūsų sielas!

Iš teismo noriu paprašyti, kad išleistu- 
mėte į laisvę iš kalėjimų, lagerių ir psi
chiatrinių ligoninių visus žmones, kurie 
kovojo už žmogaus teises ir teisingumą. 
Tuo įrodytumėte savo gerą valią ir būtų 
gražus indėlis, kad gyvenime būtų dau
giau gėrio, o gražusis šūkis: „Žmogus žmo
gui brolis“ virstų tikrove.

TEISMO SPRENDIMAS

Popietiniame posėdyje buvo perskaity
tas teismo sprendimas.

Nijolė Sadūnaitė kaltinama pagal LTSR 
Baudžiamojo kodekso 68 str. 1 d. Už „LKB 
Kronikos" dauginimą bei platinimą ir 
baudžiama laisvės atėmimu trejiems me
tams, atliekant bausmę griežto režimo la
geriuose ir ištrėmimu trejiems metams.

Išklausiusi nuosprendį, Nijolė Sadūnai
tė paklausė teismą:

— Kodėl taip mažai nubaudėte?
Teismo sprendimu N. Sadūnaitės rašo

moji mašinėlė buvo konfiskuota.
1975 m. birželio 20 d. po pietų saugu

miečiai atėmė iš Sadūnaitės visus užrašus 
ir. padarę kruopščiausią kratą, išvežė į 
lagerį šiuo adresu:

Mordovskaja ASSR, 431200 Tenguševs- 
kij raj„ pos. Baraševo, učr. ž x 385-3-4.

Nijolė Sadūnaitė yra gimusi 1938 metais 
Dotnuvoje. Jos tėvas — Žemės ūkio aka
demijos dėstytojas. Giliai tikintys tėvai 
stengėsi dukrą gražiai išauklėti.

1955 m. baigė Anykščių vidurinę mo
kyklą. Nors tikintys mokiniai mokykloje 
būdavo diskriminuojami, tačiau Nijolė 
niekada sekmadieniais nepraleisdavo šv. 
Mišių. Kai ekskursijų metu tekdavo ap
lankyti bažnyčias, Sadūnaitė draugų ir 
mokytojų akivaizdoje turėdavo drąsos at
siklaupti ir pagarbinti Svč. Sakramentą.

Penkerius metus Nijolė slaugė sergan
čią motiną, kuri mirė 1970 metais. Jos tė
vas miręs 1963 metais. Keletą metų rūpes
tingai slaugė kan. P. Raudą. Kiekvieno 
žmogaus kančia rasdavo Nijolės širdyje 
atgarsį.

Sadūnaitė stengėsi savo poreikius suma
žinti iki minimumo, kad galėtų padėti ki
tiems. Kartais atiduodavo kitiems pačius 
reikalingiausius savo daiktus.

2



1975 m. lapkričio 4 d. Nr. 43 (1283) EUROPOS LIETUVIS S

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Julius Laikūnas, įsispraudęs į traukinį 
ir apžvelgęs sėdinčius, stovinčius ir gulin
čius keleivius, jų ryšulius, susimąstė. 
Traukiniui dardant, jis galvojo: kas aš 
esu? Kur aš einu? Iš kur aš ateinu?..

Maždaug taip rašytojas Algirdas Lands
bergis pradeda savo romaną „Kelionė“.

Keistų pastarojo laiko įvykių sąmyšyje 
pasijutau ir aš, o gal ir daugelis kitų, Ju
liaus Laikūno bendrakeleiviu. Įvykių sū
kuryje gal dažnas iš mūsų susimąstome — 
Kas mes esame ir kur mes einame?!..

• ••

Patricia Hearst, jauna mergaitė. Los 
Angeles milijonieriaus duktė, teroristų 
grupės iš namų pavogta, išprievartauta, 
pati tampa teroriste ir dalyvauja teroro 
veiksmuose su šautuvu rankoje. Pagaliau 
metams praėjus, policija ją'suranda. Tar
doma ji nieko neapgailestauja ir didžiuo
jasi esanti teroriste.

Venessa Redgrave, viena žymiausių D. 
Britanijos filmų artisčių, jauna, labai tur
tinga, iš talentingos ir žinomos šeimos, su
sidėjusi su broliu perka už 41.000 svarų 
didelį namą netoli Nottinghamo prie Der
by. Laikui bėgant, kaimynams namas da
rosi įtartinas. Policija padaro kratą, ran
da knygų, šovinių ir šiaip daug įvairių do
kumentų. Pasirodo, Venessa buvo įsteigusi 
trockistų teroristų mokyklą.

Žinoma Prancūzijos mokslininkė Fran- 
coise Claustre jau daugiau kaip metai te
roristų pagrobta laikoma kažkur Afrikos 
dykumose ar džiunglėse, nes grobikai nuo
lat keičia kainą už jos išlaisvinimą.

Visai neseniai viename Londono resto
rane, kuris gausiai lankomas parlamento 
ir vyriausybės narių, buvo rasta bomba 
tik 3 minutes prieš sprogstant. Bomba bu
vo didesnė už bet kurią, bet kur ir bet ka
da iki šiol teroristų naudotą D. Britanijoj.

Dr. Herrena, olandų biznierius, buvo te
roristų pagrobtas važiuojant į darbą. Te
roristai reikalauja ne tik paleisti jų areš
tuotus „draugus“, didelės pinigų sumos, 
bet taip pat uždaryti jo įmonę, kurioj dir
ba daugiau kaip 2.000 darbininkų.

Atsiprašau, jeigu darosi nuobodu, šį 
laišką beskaitant, nes apie visa tai jau ži
nome iš laikraščių. Ir vis dėlto norėčiau 
pridėti dar vieną kasdieninę mažą smulk
meną.

Tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos išsivys
tė vienas labai pelningas „biznis“. Rytų 
Vokietija pradėjo „vogti“ žmones iš Vaka
rų Vokietijos. Pastarajai leidžiama juos 
išsipirkti, mokant po 15.000 dolerių už 
galvą. Tuo būdu Rytų Vokietija iki šiolei 
yra „uždirbusi" daugiau kaip 90 milijonų 
dolerių. Šiuo metu Rytų Vokietijoje yra 
„pavogtų“ kalinių apie 6.000. Jų „išlaisvi
nimas“, apskaičiuojama, duos Rytų Vo
kietijai daugiau kaip 102 mil. dolerių nau
jų pajamų. Tie doleriai kaip tik ir yra la
bai reikalingi žaliavoms pirkti užsienyje. 
Šio „biznio" oficialus viršininkas (kam 
reikia, lengvai surandamas) yra Rytų Vo
kietijos pilietis.

Šitokių įvykių sąrašą galima būtų tęsti 
iki 500 knygos puslapių. Įsidėmėtina, kad 
prieš 10 metų tokios knygos negalima bū
tų buvę net pradėti; tokių įvykių pama
tyti būtų reikėję eiti į kiną ir žiūrėti Ja
mes Bond fantazijos sukurtą filmą. Deja, 
šiandien visa tai jau nebe filmas, bet gy
venimas — gyvenimas išėstas ir išknistas 
sparčiai augančio socialinio žmonių bend
ruomenės vėžio. Kur jis praeina, palieka 
mirtį; kur dar nepraėjęs, liet besiartinąs 
— baimę. Savo replėse jis jau laiko ištisus

didžiulius miestus: New Yorką, San Pran
cišką, Los Angeles ir Romą. Šių miestų 
gyventojai jau bijo nakties. Vakarai ir 
naktys jau vėžio užkariautos. Romansas 
prie mėnulio šviesos jau dingo; vietoj jo
— prie raudonos lempos, jeigu jėgainių 
darbininkai rjestreikuoja.

Gal aš perdedu; gal iš tikro šie visi įvy
kiai jaudina tik mane; gal besibaigiančio 
XX amžiaus mastu šie įvykiai yra menki, 
neverti dėmesio ir net normalūs... Gal?!..

Tokiu atveju norėčiau atkreipti dėmesį 
į tikrai žymiai didesnės reikšmės įvykį — 
jis, kaip viesulas, praūžė iš Ispanijos per 
visą Vakarų Europą tik prieš mėnesį ir 
keletą dienų.

Ispanijos politiniai teroristai Madride 
nužudė barzdaskutį, buvusį policininką, 
besiruošiantį atidaryti savo mažą kirpyk
lėlę. Franco, Ispanijos diktatorius, nedels
damas išleido įsakymą — kas nužudys po
licininką, bus baudžiamas mirtimi. (Tarp 
kita ko, pravartu pastebėti, kad toks įsta
tymas buvo svarstomas ir D. Britanijos 
parlamente ir vis dar pilnai neišimtas iš 
dienotvarkės).

Ilgai nelaukiant, 6 teroristai buvo su
rasti, areštuoti, ir trys iš jų sušaudyti.

Per visą Vakarų Europą tuomet praūžė 
staigus siaubingas viesulas — V. Vokieti
ja, Olandija, Skandinavija, Belgija, D. 
Britanija ir kt. rėkė, šaukė, demonstravo; 
vyriausybės siuntė oficialius protestus ir 
atšaukė savo ambasadorius. Niekas tačiau 
net nepaminėjo užmušto ir jau pašarvuo- 
to seno policininko — barzdaskučio. At
seit, ponai ambasadoriai, vyriausybės ir 
vėžiu užkrėstos masės nedelsdamos išrū
šiavo, ką galima (o gal ir reikia?) užmuš
ti ir ko negalima, štai čia ir prasideda 
paties žmogaus vaidinamoji drama. Ir ko
kia apstulbinanti staigmena šioje dramo
je! Vatikanas irgi protestavo, irgi pamir
šo užmuštąjį ir palaidotą barzdaskutį; ir
gi prisidėjo prie išrūšiavimo.

Šioj vietoj negaliu neprisiminti katekiz
mo pamokos parengiamojoje klasėje Šiau
lių gimnazijoje. Buvo aiškinami dešimt 
Dievo įsakymų. Paaiškinus įsakymą — 
neužmušk, a. a. kapelionas kun. Jasinskis 
paklausė: „Ar visi supratote?" Vienas mo
kinys pakėlė ranką ir klausia: „Ar kara
liui taip pat negalima užmušti?“ „Ne, var- 
lamuši (visus mus mažiukus vadino var- 
lamušiais), visiems Dievo įstatymams ir 
karalius, ir elgeta yra lygūs“.

Tai buvo 1910 metais. Dabar, matyti, 
yra kitaip. Deja, ne žmogaus išganymui, 
bet jo pražūčiai.

O kur buvo ir kur yra tie visi protes
tuotojai, kai buvo ir vis dar tebėra lau
žiamos durys, šeimos išdraskomos ir išve
žamos į Šiaurės suledėjusius, užsnigtus 
salynus?! Kokiam karaliui šie visi protes
tuotojai lenkiasi?

Atrodo, kad žmogui, su Dievo įdiegta 
sąžinės kibirkštim, nėra kito kelio, bet 
tapti Juliaus Laikūno bendrakeleiviu su 
bilietu be paskirties. Laikūno klausimas,
— kur tu žmogau, eini? — lieka susimąs
tymu be atsakymo.

Skaitytoju fai&kai
ĮSPŪDŽIAI IŠ TARYBOS POSĖDŽIO

Šiųmetinis DELS Tarybos jungtinis po
sėdis Sodyboje nebuvo labai vykęs. Pra
ėjusiųjų metų toks pat posėdis buvo žy
miai sklandesnis, tvarkingesnis ir skait- 
lingesnis. Kodėl? Ar DBLS pradeda nu
stoti įtakos, reikšmės ir pagarbos? Būtų 
labai gaila, nes tai yra vienintelė organi
zacija, kuri turi vykdyti visus mums lie
tuviams kultūriniu atžvilgiu svarbius dar
bus. Suminėsiu keletą posėdžio spragų.

I. Posėdžių organizacija šlubavo. Darbo
tvarkė buvo išdalyta tik posėdžio metu. 
Dalyviai neturėjo progos ją pastudijuoti 
ar pasiūlyti pataisų. Kolonijų skyriai ne
pranešė apie atstovų siuntimą ar nesiunti- 
mą, nors toks pakvietimo ignoravimas yra 
beveik paniekinimas. Tur būt, dėl tos prie
žasties 46 vietų autobusas vežė iš Londo
no į Sodybą tik 11 žmonių, o atvežė atgal 
tik 10. Ekonominė tvarka tikrai nepavyz-

Štai ir nauja Jungtinių Tautų pilnaties 
sesija prasidėjo. Jos buvo balto (europie- 
tiškos kultūros) žmogaus įsteigtos, valdo
mos ir finansuojamos. Pamažu laikai kei
tėsi, kartu keitėsi ir spalva, šiandien J. 
Tautos, galima sakyti, gerokai pajuodavu
sios — juodas (afrikietiškos kultūros) 
žmogus jas valdo, bet baltas tik finansuo
ja; kitais aiškesniais žodžiais tariant — 
juodieji daro nutarimus, o baltieji pasi
ima atsakomybę.

Šitokiai padėčiai esant, nenuostabu, kad 
laikas nuo laiko ten kyla kivirčai. Taip 
atsitiko ir šio rudens pilnaties sesijoje.

Visos Afrikos vardu kalbėjo Ugandos 
diktatorius Idi Amin Dada. Savo ilgoj kal
boj jis kaltino baltuosius už jų praturtė
jimą Afrikos sąskaitom už jų nenorą pa
dėti Afrikai, už jų žiaurumus ir t. t. Paga
liau pareikalavo visiško Izraelio valstybės 
sunaikinimo.

Po šios kalbos žodį gavo JAV atstovas 
ambasadorius Mojnihan. Iš jo kalbos tono 
ir turinio buvo aišku, kad jo kantrybė bu
vo priėjusi liepto galą.

„Aš girdėjau, kad šis rasistinis žudikas 
yra Afrikos valstybių Vienybės Organiza
cijos pirmininkas. Kasdien mes esame 
puolami, nes mes .esame demokratai. Šian
dien J. Tautose beliko vos pora dešimčių 
demokratijų, visi kiti yra totalitarinių- 
komunistinių režimų arba senos bei nau
jos rūšies despotizmo atstovai. Šituos pa
staruosius atstovus jungia tik viena min
tis ir viena viltis, kad jūsų tikslų sėkmė 
priklauso nuo mūsų suklydimų ir jūs ne
kantriai jų laukiate...“ (mano pabraukta).

Vašingtonas pritarė ir pagyrė Mojniha- 
no kalbą.

Lietuvio Susimąstymui

„Jauno sovietinio vyro Anatolio Mar- 
čenko užrašai. Jis aprašo savo viešnagių 
įspūdžius iš Sibiro vergų stovyklų ir kalė
jimų Europos Rusijoje, ne per toliausiai 
nuo Maskvos. Jis visur sutikęs ukrainie
čių, pabaltiečių, įsakmiai ir lietuvių, ku
rių dainų klausęsis. Jam žavų įspūdį pa
darę tai, kaip kartą, atvykus oficialiai pa
baltiečių delegacijai aplankyti savo tau
tiečius kalėjime, vienas iš pabaltiečių ka
linių per mitingą, dėkodamas delegatams 
už apsilankymą. įteikė gėlių puokštę, pa
gal visus moderninės skulptūros reikala
vimus, padarytą iš kaceto spygliuotų tvo
rų vielos (mano pabraukta).

Įteikimas buvo palydėtas visų kalinių 
aplodismentais.“
B. Raila „Dialogas su Lietuviais“, psl. 549

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas 

dingą. Pačių Tarybos pareigūnų vėlavi
mas vargu atleistinas.

II. Posėdžio pradžioje bergždžiai buvo 
eikvojamas laikas bereikšmėms procedū
ros smulkmenoms. Šiuo atžvilgiu galėtu
me pasimokyti iš anglų, kurių susirinki
mai pravedami preciziniu tikslumu. Klau
simai jau žinomi iš anksto, kalbėtojų lai
kas apribojamas. Paklausimai ar paaiški
nimai daromi trumpai ir aiškiai. Mūsų iš
vedžiojimai (kai kurių Centro valdybos 
narių) taip nežmoniškai ištempti, įvaro 
nuobodulį. Tokie išvedžiojimai tik pusiau 
išklausomi.

III. Kodėl Taryba nebando konkrečiai 
surasti būdų Anglijos lietuviams vienin
gai apsijungti? Kol mes nesudarysime vie
nalyčio lietuviškai veiklai vykdyti orga
no, tol mūsų politiniai ir tautiniai kliedė
jimai ir svajonės neturės reikšmės ir, apie 
tai plačiai ir ilgai kalbėdami, tik gaišinsi
me laiką. Sudarykime vieną stiprią, visus 
lietuvius jungiančią organizaciją, tada 
mūsų visi darbai dundės pavėjui. Mūsų 
mažas būrelis Anglijoje, greičiausia dėl 
asmeniškų ambicijų, yra dideliame pavo
juje susiskaldyti ir subyrėti.

IV. Labai buvo svarbus lietuvių kalbos 
išlaikymo klausimas. Lietuvybės sąvoka 
buvo iškelta, bet ji nebuvo išsamiai pa
aiškinta. Nesutinku su kai kuriais fana
tiškai -šovinistiniais išvedžiojimais, kad vi
sur ir visada reikia tik lietuviškai kalbėti. 
Jokių angliškų paaiškinimų minėjimuose 
neturį būti. Būk storžievis: pakvietei sve
čią ir težiopso, kaip ta lapė, kurią garnys 
vaišino gardžios mėsytės gabaliukais iš 
ąsočio su labai siauru kaklu. Izraelio vals
tybė atgavo nepriklausomybę tik po 2000 
metų. Į naujai sukurtą valstybę plaukė 
žydai iš viso pasaulio, bet tik retas kuris 
kalbėjo hebrajiškai. Anglijos ir Amerikos 
žydai vargiai moka tą kalbą, bet tai ne
reiškia, kad jie blogi ir išsigimę žydai. No
rėdami, kad mūsų vardas neišnyktų, kad 
mūsų draugai ir giminės anglai ir lietu
viškasis jaunimas, kuris nekalba lietuviš
kai, bet skaito save lietuviais, suprastų ir 
žinotų, kas yra Lietuva, turime savo pa
rengimuose po lietuviško teksto trumpai 
paaiškinti ir angliškai. Tuo mes tikrai 
niekam nepakenksime, bet tik padėsime 
mūsų vardą populiarinti.

V. Buvo pareikšta padėka ir pagarba L. 
Namų b-vės direktoriams. Ar reikia dėko
ti maldininkui, kad atvyksta pasimelsti? 
Provincijos skyrių valdybos dirba ne ma
žiau svarbų ir našų darbą, bet jiems nei 
padėkos, nei pagarbos viešai niekas ne
reiškia. B-vės direktoriai skundžiasi, kad 
neišlaikys „E. Lietuvio“ nuostolių naštos. 
Pagal praėjusių metų apyskaitą atrodo, 
kad dar galėtų kiek pasispausti, nes juk 
bendrovės pareiga remti kultūrinį darbą. 
Nepamirškime, kad daugelis nori paskai
tyti ir kitus laikraščius. Tad spaudai pri- 
seina išleisti ne tik siūlomus £10.00, bet 
£25.00.

VI. Darydamas pastabas dėl suvažiavi
mo, negaliu nepaminėti ir pačios Sodybos, 
kuri vaišingai visus priglaudė ir globojo. 
Sodyba tikrai padarė milžinišką pažangą. 
Puikus maistas, švara ir patarnavimas, 
kambariai gražiai apstatyti. Man ypatin
gai krito į akis anglų karalienės portre
tas. Visuose Anglijos baruose, kad ir ke
lių žvaigždžių, rasi tą patį trafaretinį pa
veikslą, kaip pašto ženkle. Sodybos port
retas didingas, gražus, dvelkia karališku 
grožiu ir prakilnumu. Sodybos vedėjai B. 
ir J. Snabaičiai gerai atlieka savo parei
gas, o jie tai išmoko augdami ir gyvenda
mi provincijos lietuvių tarpe.

V. Andruškevičius
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LIETUVOJE
STATYBININKŲ KULTŪROS RŪMAI

Kaune, Mickevičiaus gatvėje pastatyti 
Statybininkų kultūros ir sporto rūmai. 
Juose yra 450 vietų koncertų salė, erdvios 
patalpos jaunimo pramogoms, sportui, re
peticijoms ir treniruotėms.

„MAGNETINIS VANDUO“

Kauno mokslininkai pradėjo tirti van
denį, kuris, praėjęs pro elektros lauką, įsi
magnetina.

„Magnetinis vanduo“ pasirodė besąs 
tikras stebukladaris. Laistant juo svogū
nus. pomidorus, morkas, gauti penktada
liu didesni derliai. Išmirkius cukrinių run
kelių sėklą, prikasta dešimtadaliu dau
giau ir saldesnių šaknų. Pagirdytos tokiu 
vandeniu daržovės turi daugiau vertingų 
medžiagų.

Du Kauno Antano Sniečkaus politechni
kos instituto specialistai — R. Chveren’sas 
ir K. Sasnauskas — „magnetinį vandenį“ 
siūlo naudoti ir... statybinių medžiagų ga
mintojams. Eksperimentais įrodyta, kad 
tokiu vandenėliu apdorotos silikatinės 
plokštės tampa daug stipresnės. Taigi vie
toj aukštų markių cemento ateityje bus 
galima naudoti pigesnius žemesnių mar
kių cementus. Vien tik šioje pramonės ša
koje „magnetinis vanduo“ ateityje žada 
sutaupyti milijonus rublių. V.L.

VERTĖJŲ KONFERENCIJA

Vilniuje įvyko pirmoji lietuvių literatū
ros vertėjų konferencija. Be lietuvių joje 
dalyvavo „per pusę šimto lietuvių litera
tūros draugų iš broliškų tarybinių respub
likų ir socialistinių užsienio šalių.“

Iš A. Maldonio pranešimo paaiškėjo, kad 
lietuvių literatūra verčiama į 34 Sov. Są
jungos tautų ir 22 užsienio kalbas.

Per diskusijas paaiškėjo, kad iki šiol 
labai mažai esąs verstas Maironis, o taip 
pat vargu ar esą galima kalbėti apie S. 
Nėries ir V. Mykolaičio-Putino vertimų į 
rusų ir latvių kalbas visišką sėkmę.

LIETUVIAI FOTOGRAFAI

Lietuviai tarptautinėse foto parodose 
garsėja kaip geri fotografijos menininkai. 
„Nemunas“ (Nr. 10) įsidėjo nuotraukas ir 
pavardes šių 1975 m. prizus laimėjusių fo
tografų:

Irena Giedraitienė — aukso prizas Ams
terdame už nuotrauką „Vestuvių vakarą“, 
vaizduojančią jaunavedžius prie Palangos 
tilto.

Vaclovas Straukas — sidabro medalis 
Jugoslavijoje už nuotrauką „Paskutinis 
skambutis“.

Vitalijus Butyrinas — aukso medalis 
Briuselyje už nuotrauką „Requiem“.

Aleksandras Macijauskas — aukso me
dalis Prancūzijoje už nuotrauką „Kaimo 
turguje“.

V. NOREIKOS KONCERTAI

Spalio pirmomis dienomis garsusis Lie
tuvos dainininkas Virgilijus Noreika kon
certavo Maskvoje kur UNESCO nutarimu 
buvo suruošta muzikos diena. Spalio vi
dury V. Noreika dainavo Berlyno operoje, 
o lapkričio mėnesį vyksta į Vengriją.

VYT. ALSEIKOS KNYGA

Į Lietuvą sugrįžęs Vytautas Alseika esąs 
parašęs knygą apie lietuviškąją išeiviją. 
„Švyturys“ pradėjo spausdinti tos dar ne
išspausdintos knygos ištraukas. Jose la
bai neigiamai nušviečiami lietuviai dvasi
ninkai ir Vasario 16 gimnazija.

Keletas Įspūdžių Lietuvoje
Ed. Cinzas

Saulėtą gegužės šeštadienį išskrendu 
Aerofloto lėktuvu į gražiausią pasaulio 
kraštą —■ Lietuvą. Kadangi linijos Briuse- 
lis-Vilnius nėra, reikės „persėsti“ Maskvo
je. Turistinių kelionių įstaigos seniokas 
atvirai pasakė, kad Maskvoje laukia be
veik neišvengiama galimybė pasivėlinti į 
Vilniaus linijos lėktuvą.

— Tik neužtrukite Čeremietevo aerodro
me! — įkalbinėjo gerasis žmogus. — Kai 
praeisite muitinės kontrolę, čiupkite tak
sį ir skubėkite į Vnukovą, iš kur skraido 
Sovietų Sąjungos „vidaus linijų" lėktuvai. 
Iki Vnukovo apie septyniasdešimt kilo
metrų, o laiko bus tik trys valandos.

Perdeda vaikinas, pagalvojau, per tris 
valandas galima nuvažiuoti tris šimtus ki
lometrų, bet Maskvoje paaiškėjo, kad jis 
nieko neperdėjo, geriau žinojo žaidimą, 
negu aš pajėgiau jį įsivaizduoti.

Aerofloto lėktuvo įrengimai kuklesni, 
negu Vakarų lėktuvuose. Trijų valandų 
skridimui skirtas užkandis supakuotas 
belgiškose dėžutėse, bet vynas jau sovieti
nis — Kaukazo vynuogynų.

Rausvomis suknelėmis pasipuošusios 
patarnautojos dailios ir skaidrios, kaip tie 
saldainiai, kuriais vaišina keleivius. 
Trokštančius girdo mineraliniu vandeniu 
ir plačiomis šypsenomis.

Šalia sėdi belgiškai puošni senutė ir jos 
raudonplaukis, užsisklendėlio veidu, anū

kėlis. Senoji ponia čiulpia saldainiuką, o 
germaniškos išvaizdos galas skaito ir at
siskaityti negali Sovietijos turistinę kny
gelę. Beje, ir man Briuselio aerodrome 
Julė nupirko keletą žurnalų, kad kelionė 
nesušlubuotų.

Galvoju.
Trisdešimt metų nemačiau gimtojo kraš

to. Trisdešimt gražiausių gyvenimo metų 
nugyventa Jungtinių Tautų egzilu, kam
pininku turtingoje, bet ne visada mus 
našlaičius supratusioje Belgijoje. Šilto ir 
šalto ragauta, devyni amatai išbandyti, 
susigyventa su Belgijos žmonėmis ir gam
ta, bet vistiek tebesinešioju svetimšalio 
pasą kišenėje. Keista tokia tvarka, gal ir 
neprotinga, kad žmogus ir po ketvirtada
lio šimtmečio tebesi svetimas gyvenamame 
krašte, bet, kaip ana prosenių išmintis sa
ko. nėra tokio blogio, kuris /teišeitų į gerą 
— nenutautėji. Todėl kasdienybėje kaž
kas ne taip, kažko trūksta, kažkas ėda ir 
ėda širdį, verčia dūsauti, kai prisimeni 
vaikystės vaivorykštėmis apgaubtą Rieta
vą, praeities didvyrių žemę Lietuvą. Braz
džionis sugeba mylėti Lietuvą iš tolo, įžiū
rėti šiaurės pašvaistes ir pro laiko dulkes, 
bet mums, paprastiems mirtingiesiems, 
reikia paliesti pirštais, kad pajustum gim
tosios žemės šilumą.

Kaip sutiks broliai Lietuvoje? Paspaus 
ištiestą ranką, ar tik palytės, kaip bereikš
mį daiktą? Juk nutolome per tuos atsisky

rimo metus kad ir kepurių nebematyti, 
gyvenome apsikasę neapykantos grybais 
apaugusiose barikadose, svaidėmės senai 
atšipusiomis, bet amžinai nuodingomis 
keiksmų ietimis, o neretai ir paprastu pur
veliu. Ir dabar, nežiūrint gražių kalbų apie 
bendradarbiavimus, tebesi svaidome.

Ne vienas sakė: kaip tu ir nebijai?! Ir 
belgų ministerijos žmogus, kuris išdavė 
laikinį „paprasto“ svetimšalio kelionių 
dokumentą (su Jungtinių Tautų pabėgėlio 
pasu Sovietija neįsileidžia) priminė, kad, 
girdi, labai neatsargiai elgiuosi. Bandžiau 
jam paaiškinti, kad nebe Stalino laikai, 
kad nebešaudo ir nebegaudo, bet jis tik 
pasižiūrėjo, kaip į kanarėle giedančią var
ną. Išeina, kad Josifą Baisųjį nors ir išme
tė į istorijos šiukšlyną, jo žudynių siau
bas dar neišblėso.

Ne, ne tai, kad baiminčiausi, nėr man 
ko bijoti nei Vilniuje, nei Rietave, bet ne
ramu: o jeigu Lietuvoje prikabins viską 
žinantį ir išmanantį gidą, uždarys Vilnius 
— Trakai — Druskininkai trikampyje? Ar 
leis aplankyti Klaipėdoje gyvenančią ma
mą? Ar galėsiu aplankyti Rietavą, gimi
nes, kurias karas ir pokarė išsklaidė kaip 
žydo bites?

O taip norėtųs suglausti delnus ir šir
dis su „senaisiais muškietininkais“! Su 
tais mielais Žemaitijos vaikinukais, kurie, 
tur būt, jau barzdoti, pačiomis ir vaikais 
apsikrovę. Su jais trinti mokyklų suolai, 
iki kruvino prakaito kovota krepšinių 
aikštelėse už Rietavo garbę, dainuota ku
nigaikščių parke šiltais ir svaiginančiais 
vasarų vakarais, o neretai — ir prie klai
kiai nekaltų mergelių kamarų „Kur aš 
nukeliausiu, nakvynėlę gausiu“, nors ir 

nujaučiant, žinant, kad jos, kietaširdės, 
kamaros durelių neatidarys, kad reiks 
grįžti baltu, kaip džiūstantį vėjuje žemai
čių juosta, vieškeliu, skambant vyturėlio 
varpeliui skaisčiai mėlynoje dangaus pla
tybėje, traukiant niekad neužkimstančiais 
balsais — „Rasim močiutę belaukiančią, 
rankoje rykštelę belaikančią“. Ek, jaunys
tė, vasara žydinti! Išskėtėme sparnus, ere
liais pakilome j gyvenimo padanges, no
rėjome apkabinti visą gerojo Dievo pasau
lį. bet karas ir pikti žmonės nutrenkė že
myn, sutraiškė aukso svajones, sumindžio
jo, sutrypė Rietavą, mus, ir — užtrenkė 
duris į saulę.

Čeremietevo aerodrome — nieko nauja. 
Kaip ir visur keleiviai skuba, stumdosi, 
stovinėja prie muitinės vartelių. Nešėjai 
sušilę, suplukę „meškerioja“ užsieniečius. 
Pasigaunu nedidelio ūgio, simpatiško vei
do, bet tris graikus apmaunančio žydo 
žvilgsniu vaikiną. Sužinojęs, kad aš labai 
skubu, kad piniguotas, bando „prakišti“ 
lyg tai diplomatą, lyg kitap svarbų tipą, 
bet muitinės cerberiai, vos žvilgterėję į 
mano pasą, smakro kilstelėjimu nurodo, 
kur atsistoti ir laukti eilės. Po valandos 
tripinėjimo, pypkiavimo ir baimingų 
žvilgsnių į velniškai skubantį laikrodį, pa
kviečia prie skaistyklos vartų.

Šauni, bet akmeniniu veidu muitininkė 
tikrina „kaip reikiant“. Maloniai šypsau
si, meiliai kalbu apie Vnukovo aerodrome 
Vilniun susiruošusi lėktuvą, rodau laikro
dį, bet ji, gražusis rusų sfinksas, nė šypt, 
nė žodelio. Lagamine randa du „Arklio“ 
egzempliorius. Kadangi žinau tris sakinius 
rusiškai, tai ir sakysiu

— Autorius — aš.

— Apie ką rašoma? — vis dar nesišyp
so.

— Apie daktarus. — Matydamas, kad 
grumiasi su sąžine, skubu su logiška išva
da: jeigu rašyčiau prieš S. Sąjungą, tikrai 
nebūčiau pasiėmęs.

Pagalvoja, paklausinėja draugių, ar ku
ri nemoka lietuviškai, ir atiduoda. Ir žur
nalus atidavė, išskyrus vieną su pusnuo
ge mergina viršelyje. Stovi ji, nuodėmin
goji, pasisukus šonu, bet vistiek viena krū
tis matytis. Graži krūtis, apvaliai sveika, 
bet muitininkei nepatiko, ir viskas. Pa
šaukia intelektualo akiniais pasipuošusi 
vaikiną, pasišnabžda su juom. Anas pa
varto tą „nelemtą“ kino apžvalgą (negi 
Julė pirks man nerimtą spaudą!) ir paki
ša popieriuką pasirašyti: konfiskuojame. 
Tai taip, pagal tokį ir tokį socialistinės 
moralės straipsnį teko palikti nuogalę 
Maskvoje.

Po muitinės skaistyklos mano naujasis 
bičiulis — nešikas suranda Inturisto kam
pą. Parodau bilietą, padejuoju, kad mui
tinėje perlaikė, o Vnukovas už septynias
dešimt kilometrų... Trockio odiniu švar
ku, judančiais žandikauliais ir save ger
biančio belgo agresyvumu briuselietis nie
kaip nesusikalba su Inturisto moterimis. 
Pasirodo, kad ir jis skuba į Vnukovą, kaip 
ir aš. Jaukiai pilna blondinė klausosi ma
no vertimo (aišku, išjungiu flamų-pran- 
cūzų mišinio briuseliškus keiksmelius). 
Sužinojęs, kad lėktuvą į Leningradą, kur 
jau laukia žmona su vaikais, pagaus tik 
vakare, vaikinas nusikuba nusipirkti rub
lių, o aš — į pakištą taksį ir — Vnukovan.

(bus daugiau)
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AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti A. Makutė- 

nas paaukojo 3.50 sv.

POBŪVIS SU A. IR J. JURAŠAIS

Pakeliui iš Kopenhagos Sacharovo var
do apklausos Aušra ir Jonas Jurašai už
suko į Londoną. Čia jie pasimatė su BBC, 
televizijos ir įvairių teatrų žmonėmis, o 
taip pat ir su vietos lietuviais.

Spalio 26 d. vakare J. ir R. Baubliai, pas 
kuriuos Jurašai apsistojo, suruošė labai 
jaukų susipažinimo pobūvį. Dalyvavo dau
giau kaip 20 Londono lietuvių. Buvo pla
čiai išsikalbėta ir pasivaišinta.

šiuo metu Aušra jau yra išvykusi atgal 
į Vokietiją, o Jonas Jurašas toliau apžiū
rinėja Londoną, susitinka su savo profesi
jos žmonėmis ir, žinoma, pats lanko teat
rus.

Lapkričio 2 d. J. Jurašas susitiko su 
Londono lietuviais Soc. ir Sporto klube. 
Taip pat numato apsilankyti ir Lietuvių 
Namuose. Apie šiuos susitikimus ir apsi
lankymus bus parašyta vėliau.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Mūsų spaustuvė pageidauja, kad visi 
lietuviai verslininkai ar privatūs asmenys, 
kurie norėtų Kalėdų ir N. Metų proga pa
sveikinti savo klientus ar draugus, nedels
dami tuos sveikinimus atsiųstų.

Verslininkų sveikinimai, kaip ir skelbi
mai, apmokami atsižvelgiant į skelbimo ar 
sveikinimo dydį (vienoje skiltyje vienas 
colis kaštuoja £2.00).

Kas norėtų vietoje kalėdinių atviručių 
pasveikinti draugus ir pažįstamus per 
laikraštį, tas turėtų kartu su sveikinimo 
tekstu pasiųsti nemažiau £3.00.

Tiems, kurie siųstų tiktai laikraščiui 
auką su prierašu „Vietoje kalėdinių svei
kinimų aukoju spaudai paremti X svarų“ 
aukos dydis nenustatomas.

Skaitytojai kviečiami pasinaudoti pro
ga ir nedelsiant siųsti sveikinimų ar skel
bimų tekstus. Laiku gauti skelbimai ir 
sveikinimai palengvins kalėdinio numerio 
išleidimą.

LONDONAS
PADĖKITE MUMS SURUOŠTI BAZARĄ

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 
mums padėti — prisiųsti įvairių daiktų 
loterijai ir pardavimui, už kuriuos, atskai
tė išlaidas, pasiųsime pinigus arba juos 
grąžinsime. Daiktus prašome atsiųsti į 
Lietuvių Namus (2 Ladbroke Gdns., W11) 
arba į kleboniją iki lapkričio 24 d.

Tikimės, kad suprasite šį svarbų reika
lą ir padėsite tinkamai reprezentuoti mū
sų tautai. Bazaras įvyks lapkričio 29 ir 
30 dienomis Latvių Namuose, 72. Queens- 
borough Terrace, W2. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. Pelnas skiriamas šalpos 
reikalams.

Iš anksto dėkojame.
Dainavletės

MANCHESTERIS
M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

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 vai. 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 į minėjimą.

Kultūrinis Ratelis

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste
rio skyrius š. m. lapkričio 22 d., šeštadie
nį, 6 vai. vakare rengia Manchesterio Liet. 
Soc. klube Lietuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimą.

Mūsų skyriaus kasininkę 
? Nijolę Kutkutę ir Arą Gašlūną, 
j sukūrusius lietuvišką šeimą,
5 sveikiname ir linkime saulėto
{ gyvenimo.

’ DBLS Rochdale Skyriaus
{ - Valdyba ir nariai

Programoje bus paskaita ir meninė da
lis.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky
ti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

A. A. E. NAUJOKIENĖ

Spalio 13 d. mirė Elena Podžiūnaitė — 
Naujokienė, 59 m. amžiaus. Palaidota spa
lio 16 d. įMostono katalikų naujose kapi
nėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. V. 
Kamaitis. Laidotuvėse dalyvavo apie 30 
žmonių, kurie sunešė labai daug vainikų 
ir gėlių.
Velionė gimusi 1916 m. lapkričio 30 d. se
nosios emigracijos lietuvių šeimoje, Man- 
chestery. Apsivedė su po karo į Angliją 
atvykusiu Juozu Naujoku, su kuriuo gra
žiai gyveno ir susilaukė dviejų sūnų.

Elena mirė .krūtinės vėžiu, kurio medi
cina iki šiol dar vis nepajėgia nugalėti. 
Vien mūsų kolonijoje kelių metų bėgyje 
tąja liga mirė dvi moterys.

Juozą Naujoką, netekus mylimos žmo
nos, visi giliai užjaučiame ir kartu liūdi
me.

METINIS KLUBO POBŪVIS
Spalio 18 d. Manchesterio Liet. Soc. klu

bas surengė metinį savo narių pobūvį — 
balių, kuriame dalyvavo apie 80 žmonių. 
Atmetus kviestinius svečius, tai sudarė tik 
trečdalį klubo narių. Visų narių kartu 
klubas gal net negalėtų sutalpinti.

Pobūvį atidarė klubo pirm. V. Bernata
vičius. Vaišių gardžiais valgiais apdėtus 
stalus, kuriuos paruošė MLM Ratelio „RŪ
TA“ narės, palaimino kun. V. Kamaitis.

Pobūvi pravedė mok. D. Damauskas. Jo 
metu buvo pasakyta sveikinimo kalbų ir 
palinkėta klubui sėkmės. Linksmai padai
nuota. Pobūvis baigėsi po vidurnakčio.

Klubas yra tapęs antruoju mūsų namų 
židiniu, todėl mums brangus ir, kaip DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveekas 
savo žodyje išsireiškė, jį turime palaikyti 
ir remti visi.

Mes visi vertiname savo klubą, todėl 
linkime jam gražios ir sėkmingos kloties 
dabar ir ateityje.

A. P-kis

DERBY
PADĖKA

Mieliems prieteliams. draugams ir vi
siems lietuviams, brangiam vyrui, broliui, 
švogeriui ir dėdei a. a. Edvardui Valanti- 
nui mirus, giliausio liūdesio valandoje pa 
reiškusiems mums užuojautą ir nesigai
lėjusiems laiko velionį palydėti į amžino
jo poilsio vietą — lietuvių kapinėse Der
byje, ir tenai dalyvavusiems paskutinėse 
laidotuvių apeigose, ypatingai kun. A. 
Putcei, už atlaikytas religines apeigas ka
pinėse, be to, visiems lietuviams už gau
sius vainikus bei gėles, visiems mūsų nuo
širdžiausias lietuviškas ačiū.

R. Valantinienė, A. Valantinas,
J. Valantinas ir šeima

MINĖSIME KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Lapkričio 22 d. DBLS Derby Skyrius 
rengia didesnio masto
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražioje „Polish Com

munity Centre“ salėje, Kedleston Rd., 
Derby, 6.00 — 11.00 vai. vak.

Programoje DBLS Centro V-bos pirm. 
J. Alkio kalba, po kurios bus meninė da
lis su dainomis, deklamacijomis, muzika 
ir kt. Vėliau bus šokiai ir pasilinksmini
mas. Veiks baras ir užkandžiai. Ponioms 
bus persirengimo kambariai.

Visus tautiečius bei svečius, didelius ir 
mažus, iš arti ir toli, ekskursijomis ir pa
vieniui. maloniai kviečiame į šį minėjimą 
atsilankyti ir vakarą linksmai praleisti 
draugiškų derbiškių tarpe.

Tad lapkričio 22 d. visi pas mus, visi į 
Derby!

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ POBŪVIS

Lapkričio 8 d. 6 vai. p. p. „Vyčio“ klubo 
patalpose bus narių ir rėmėjų bendras po
būvis. Užkandžiai, didelė statinė alaus ir 
dar kai kas — nemokamai. Iš tolimos Ško
tijos atvyksta lietuvių choras.

Laukiame svečių iš visur.
„Vlyčio“ klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Ryti) Europos Egzilų Organizacija — 
ABN lapkričio 9 d. 5.00 vai. vak. ukrai
niečių klubo salėje Bentick Rd. ruošia

VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ.
Pagrindinė kalbėtoja bus Lady Bird

wood. Dalyvaus du britų parlamento at
stovai.

Vėliau bus koncertas. Meninėje progra
moje — V. Gasparienės solo dainos ir uk
rainiečių šokiai ir dainos.

Visi lietuviai kviečiami gau:(ai daly
vauti.

PETERBOROUGH
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. 
Galima bus atlikti išpažintį ir priimti šv. 
Komuniją.

Liet. Kat. Sielovada

LIET. SODYBA
RUDENS PARENGIMAI

Lapkričio 15 d. Havajiškas balius (Ha- 
waian Night & Dinner).

Spalio 18-19 d. d. L. Sodyboje kviečia
mas DBLS Tarybos narių, DBLS skyrių ir 
organizacijų atstovų ir Centro valdybos 
narių susirinkimas.

Dalyvavimas £3.00 vienam asmeniui.

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Pranas Buivydas, gimęs 1913 m. Taura
gėje. Palaidotas rugsėjo 10 d. Goddelau 
bei Darmstadt.

Marytė IVuclierpfennigaitė, gimusi 1920 
m. Skirmontiškiuose, palaidota spalio 21 
d. Gottingeno miesto kapinėse.

MIRĖ A. KUČINSKAS
Š. m. spalio 12 d. Memmingene mirė 

Aleksandras Kučinskas. Jis buvo gimęs 
1909 m. gegužės 4 d. Liepojuje, lietuvių 
šeimoje. Gyveno Plungėje, Šiauliuose. Il
gesnį laiką tarnavo Lietuvos kariuomenė
je kaip eilinis kareivis.-Mylėjo Lietuvą vi
sa širdimi ir troško grįžti į nepriklausomą 
tėvynę. Deja, žiaurus tremties likimas už
gožė jo troškimus ir viltis. Tebūnie jam 
lengva svetimoji žemelė.

NAUJAS PENSININKAS
Jau pernai sulaukė pensininko amžiaus 

8593 LS kuopos vadas maj. Juozas Venc
kus. Tačiau jis savo darbdavių akyse tu
rėjo tokį gerą vardą, kad dar visus metus 
buvo paliktas tarnyboje, šiemet spalio 29 
d. jam jau suėjo 66 metai ir tai reiškė, kad 
jo darbas jau galutinai baigiasi. Maždaug 
spalio viduryje turėjo būti išrinktas nau
jas kuopos vadas. Kandidatavo 2 lietuviai 
ir 2 vokiečiai. Galutinėje išvadoje paaiš
kėjo, kad nė vienas iš 4 asmenų nebuvo 
rastas tinkamu ir 8593 LS kuopos vadu 
paskirtas vokietis karininkas Foerster, 
kuris iš viso nebuvo kandidatavęs. Sako
ma, kad tai esąs tik laikinis paskyrimas, 
kol bus rastas asmuo, tinkamas vadovauti 
8593 LS kuopai. Ateitis parodys tikrovę.

J. Venckus spalio 29 d. vakare sukvietė 
atsisveikinimui į kuopos salę visą būrį vy
rų, lietuvių, vokiečių, lenkų ir. galimas 
daiktas, kai kurių kitų tautybių, nes kuo
pa nepaprastai mišri. Kuopos nariai savo 
mielam vadui padarė staigmeną, pakvies- 
dami muziką ir dainininkę, kurie visą va
karą linksmino dalyvius. Vaišių metu kuo
pos narių dovaną įteikė Amo Endrikaitis, 
ir palinkėjo mielam vadui sėkmės ateities 
gyvenime. Kapelionas kun. Bronius Liu- 
binas savo atsisveikinimo kalboje priminė 
visą eilę gražių darbų lietuviškumui, ku
riuos kuopos vadas J. Venckus atliko ne 
ti>k per- daugiau kaip 16 metų vadovauda
mas šiai lietuvių kuopai, bet ir prieš tai, 
nes Labour Service tarnyboje jis išbuvo 
netoli 30 metų. Galiausiai tarė atsisveiki
nimo žodį pats sukaktuvininkas ir išleistu- 
vininkas.

Nuo 1975 m. lapkričio 1 d. J. Venckus 
nuolatos gyvena St. Ingbert — Rohrbach 
mieste, kur jis yra įsigijęs nuosavą butą. 
Nėra abejonės, kad ir toliau jis liks akty
vus lietuviškosios bendruomenės gyveni
me.

B. L.

Povilas Karpavičius
Miręs spalio 11 d. Pontefracte (žiur. ap

rašymą praėjusiame numeryje).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

IIALIFAXE — lapkričio 9 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — lapkr. 9 d., 11.15 vai., 

L. Židinyje.
CORIBYJE — lapkr. 9 d., 14 vai., St. Pat

rick's, Gainsborough Rd.
PETERBOROUGH — lapkr. 9 d„ 16 val., 

Ant. Vitkams rezidencijoje, 45 Pal
merston Street, Woodston.

ECCLES — lapkričio 9 d„ 12.15 val.
MANCHESTER — lapkričio 30 d„ 11 val.

Nordrheinwestialijoje apsilankius
Šią vasarą buvo progos du kartus apsi

lankyti pas Nordrheinwestfalijos lietuvius 
veikėjus. Tame Vokietijos krašte gyvena 
nemažai lietuvių: dalis jų yra prieš pen
kiolika metų iš Lietuvos atvykę, kiti gyve
na seniau. Dortmunde, pavyzdžiui, jau, be
rods, nuo 1920 metų yra įsikūrusių lietu
vių. Kadaise jie ten buvo susijungę į 
„Dortmundo lietuvių draugiją“, kuri veikė 
ilgus metus . Džiugu, kad ir šiandien 
Nordrheinwestfalijos lietuviai veiklūs. 
Manau, neklysiu teigdamas, kad to krašto 
lietuviškasis gyvenimas yra gyviausias vi
soje vakarų Vokietijoje. Tos veiklos mo
toras, tai Bonn-Koeln lietuvių apylinkė su 
jos ilgamečiu pirmininku Mečiu Kiužaus- 
ku. Šiais metais jis iš apylinkės vadovavi
mo dėl kitų pareigų pasitraukė. M. Kiu- 
žauskas — energingas, pasiaukojantis ir 
ištvermingas veikėjas — prieš kurį laiką 
perėmė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovybę prie Nordrheinwestfalijos vy
riausybės Duesseldorfe. Tikslumo dėlei 
reikia paminėti, kad atstovybę sudaro trys 
asmenys, bet jos pirmininkui, M. Kiu- 
žauskui, tenka didžiausia našta: jis inicia
torius ir vykdytojas. Talkos, kaip jis pats 
sako, visada trūksta. Iš tikrųjų galėtų bū
ti daugiau paramos, nes Nordrnheinwest- 
falijoje yra nemaža lietuviškos inteligen
tijos.

Šalia įvairių parengimų M. Kiužauskas 
rūpinasi ir mažųjų lietuviukų reikalais: 
sielojasi lituanistinėmis mokyklomis, ren
gia vaikų vasaros stovyklas, ragina leisti 
savo vaikus į Lietuvių Vasario 16 Gimna
ziją.

šią vasarą praleidau savaitgalį vaikų 
vasaros stovykloje, kurią M; Kiužauskas 
suorganizavo ir jai vadovavo. Vieta pa
rinkta graži, kalnuose, netoli Siegen'o. Tai 
sena Freusburgo pilis, pirmąjį kartą pami
nėta 1048 m. Vaiki) (8-16 metų amžiaus) 
stovykloje buvo daugiau kaip 40. Visi tik 
iš Nordrheinwestfalijos. Jų „sumedžioji- 
me“ daug pasidarbavo ponia Mauzienė (ji 
vadovavo mergaičių stovyklai) ir ponas 
Kurgonas. Stovyklos dvasinis vadovas bu
vo visuomet gerai nusiteikęs tėvas Kons
tantinas. Stovyklai vadovauti dar talkinin
kavo Živilė Vilčinskaitė (tautiniai šokiai, 
dainos ir Vytas Narbutas (sportas).

Trijų savaičių bėgyje (nuo liepos 25 iki 
rugpjūčio 15 dienos) vaikai buvo mokomi 
lietuvių kalbos, dainų ir šokių, supažindi

Nustatyta ‘E. Lietuvio4 kaina
Apsvarsčiusi visas aplinkybes, DBLS —

L. Namų b-vės Centro Valdyba (laikraš
čio leidėjai) nustatė „Europos Lietuvio" 
prenumeratos kainą ateinantiems (1976) 
metams £8.50 (pusei metų — £4.50). At
sižvelgiant į tai. kad valiutos kursas šiuo 
metu yra labai nepastovus, užjūrio ir ki
tų Europos kraštų skaitytojai moka tą pa
čią kainą, pagal šiuo metu veikiantį va
liutos kursą. Tuo būdu nei viena, nei kita 
pusė nelieka nuskriausta. Tačiau jeigu at
sirastų 'kokių nors neaiškumų, laikraščio 
administracija visada ateis į pagalbą.

Gal kai kam pasirodys, kad šitoji kaina 
yra per didelė. Turint galvoje, kad apie 
£3.50 per metus reikia sumokėti vien tik 
už laikraščio persiuntimą ir kad prekių 
kainos ir atlyginimai neišvengiamai kils, 
tai iš tikrųjų prenumeratos kaina dar yra 
per maža. Susidariusį trūkumą, kaip ir 

GYVENIMAS BE GEBOS KNYGOS — 
GYVENIMAS BE TYKO VANDENS !
Kviečiame pasisemti, įsigyjant šias knygas: 
Ed. Cinzas — RAUDONOJO ARKLIO VASARA, 
romanas, 312 psl., kietais apdarais. Kaina £3.35 
A. Baranauskas — RUDENYS IR PAVASARIAI, 
I dalis. 350 psl. Kaina £3.35
K. Škirpa — SUKILIMAS LIETUVO&SUVERE- 
NUMUI ATSTATYTI. Dokumentinė apžvalga 
584 psl. Kietais apdarais. Didelio formato. 
Kaina £7.00
J. Gliaudą — PAGAIRĖ, premijuotas romanas, 
270 psl. Knygos kaina £2.55
V. Liulevičius — LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA. Pirmoji dalis, 200 psl. 
kietais apdarais. Kaina £2.85
V. Liulevičius — LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA, Antroji dalis—222 psl. 
kietais apdaraisi Abi dalys gausiai illiustruotos. 
Antros dalies kaina £2.85
P. Gudelis — „JONIŠKĖLIO APSKRITIES 
PARTIZANAI". 
Jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš bol
ševikus 1918-19 metais. £3.00.

Sužymėtos kainos — įskaitant leidinių persiun
timą.
Šios ir kitos knygos gaunamos:

nami su Lietuvos istorija ir daile bei in
formuojami apie Vasario 16 gimnaziją. 
Vaikai turėjo pakankamai ir laisvo laiko.

Kultūrinę veiklą finansiškai remia 
Nordrheinwestfalijos krašto vyriausybė. 
Pusę vaikų vasaros stovyklos išlaidų irgi 
padengė vyriausybė. Visa tai žymiai pa
lengvina veiklą. Kitų Vokietijos kraštų 
lietuviai gauna paramos žymiai mažiau, o 
kai kur ir visai negauna.

Per praėjusius dešimt metų nemažai at
likta lietuviškoje srityje: atgaivintos „mi
rusios" ir suaktyvintos egzistuojančios 
apylinkės, įkurta ir šiandien tebeveikian
ti tautinių šokių grupė, suburti meno dar
buotojai. įsteigtas vyrų kvintetas „Balti
ja", kuris ilgą laiką džiugino Vokietijos 
lietuvius savo dainomis. Jo dainų išleistos 
dvi plokštelės. Gaila, kad kvintetas pra
ėjusiais metais išsiskirstė. Bonn-Koeln 
apylinkėje prieš keletą metų įsisteigė mo
terų klubas. Prie šių visų darbų žymiai 
prisidėjo M. Kiužauskas. Šioje vietoje rei
kia jam išreikšti pagarbą ir tarti nuošir
dų lietuvišką ačiū. Ypatingai praėjusius 
penkis metus jis daug rūpinosi ir dirbo.

Be to. Nordrheinwestfalijoj įsisteigė dr. 
Vytauto Bylaičio iniciatyva dar dvi lietu
viškos organizacijos: Vokietijos Lietuvių 
Socialdemokratų Draugija (VLSDD) ir 
Vokietijos Lietuvių Gydytojų Draugija, 
pastaruoju laiku pasivadinusi klubu.

Baigiant turiu paminėti dar vieną orga
nizaciją. kurios reikšmė to krašto lietuvių 
gyvenime nęmaža. Tai kun. J. Urdzės va
dovaujama Pabaltiečių Krikščionių Stu
dentų Sąjunga su savo Annabergo rūmais 
netoli Eonnos. Pats kunigas Urdzė nenu
ilstamai organizuoja parengimus ne tik 
lietuviams, bet latviams ir estams. Bonn- 
Koeln apylinkės ir Nordrheinwestfalijos 
lietuviai ne kartą įvairiomis progomis yra 
susitikę svetinguose Annabergo rūmuose.

Linkėtina, kad Nordrheinwestfalijoj dar 
ilgai gyvuotų lietuviška veikla.

K. Dikšaitis

GRYBAI
Vienas „Times" skaitytojas rašo, kad šį 

rudenį visai nelauktai pasipylę grybai. Jų 
esą visur pilna — net namų kiemai ir 
šventoriai „pražydo“ grybais. Laiško au
torius prisimena, kad lygiai tokie pat gry
bingi metai buvę, kai Chamberlain'as skri
do į Muencheną tartis su Hitleriu...

iki šiol, turės padengti leidėjai ir dosnūs 
Skaitytojai savo nors ir nedidelėmis auko
mis.

Kiek didesnė naujovė — nedaroma jo
kių nuolaidų pensininkams. Sąmoningi 
skaitytojai gerai supranta kodėl, šiuo me
tu jau beveik pusė skaitytojų yra pensi
ninkai. o po keletos metų jie sudarys skai
tytojų daugumų. Nustatydami prenumera
tos kainą, leidėjai daugiausia ir turėjo 
galvoje pensininkus, tikėdami, kad kiti 
skaitytojai parems laikraštį aukomis ar 
kitokiais būdais.

Leidėjai tikisi, kad skaitytojai supras, 
jog prenumeratos pakėlimas buvo neišven
giamas ii- dėl tos'priežasties laikraščio ne
atsisakys.

DBLS — L. Namų B-vės 
Centro Valdyba
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