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Pavojingi signalai
Kadaise Anglijoje garsėjo senukas Can

terbury dekanas dr. Hewlett Johnson. Dėl 
savo simpatijų komunizmui jis buvo įsi
gijęs raudonojo dekani vardą.

Si jau beveik užmirštą dekaną staiga 
pavadavo anglikonų Soutlnvark'o vysku
pas dr. Mervyn Stockwood. Iš tikrųjų jis 
pralenkė ne tik raudonąjį dekaną, bet ir 
kai kuriuos Sovietijos vyskupus, skelbian
čius paklusnumą komunistinei diktatūrai, 
bet nesiūlančius išmainyti demokratijos 
ir krikščionybės idėjų į marksizmo dokt
rinas.

Pasirinkęs savo pareiškimams vieninte
lį Anglijije komunistų dienraštį „Morning 
Star“, vyskupas Stockwood rašo: „Tie, 
kurie esame lankę socialistinius kraštus 
Rytų Europoje, žinome, kad įvedus komu
nistinę tvarką Anglijoje, vakarų Londonas 
būtų išvalytas per vieną dieną, o per ke
letą dienų pasikeistų visos mūsų palaidos 
visuomenės biaurus veidas“.

Tuos žodžius jis pasakė kritikuodamas 
Canterbury arkivyskupo dr. Coggan'o pa
reiškimą, kuriame buvo siūloma gelbėti 
dabartinę visuomenę nuo perdėto materia
lizmo, gobšumo ir pavydo, grąžinant į gy
venimą krikščioniškąsias dorybes — arti
mo meilę, teisingumą, altruizmą. Vysk. 
Stockwood su tuo nesutinka. Jis sako: 
„Ekonominė sistema, kuri remiasi sava
naudiškumu ir gobšumu, skaldo visuome
nę į klases, sukeldama neteisybę ir nedar
bą, neišvengiamai turi patekti į chaosą“. 
O iš to chaoso „per vieną dieną“ ją gali 
išgelbėti komunizmas...

Anglija yra laisvių kraštas, todėl nie
kas per daug nesistebi, jei atsiranda „bal
ta varna“ net ir dvasiškijos tarpe. Tegu 
pats Canterbury arkivyskupas nuspren
džia, ką su tokiu nepaklusniu „broliu“ da
ryti. Visuomenę sukrėtė kiti dalykai.

Pirmiausia britų spauda ir visuomenė 
pasipiktino, kad vyskupas pasirinko savo 
kritiškam pareiškimui komunistinį dien
raštį, kuris tuoj pat savo komentaruose 
pridėjo, kad dr. Stockwood pasakęs tai, ką 
galvoja žymi dalis britų visuomenės.

Antras, gal dar reikšmingesnis, faktas 
yra tai, kad, anot „Times“ religinių rei
kalų korespondento Clifford Longley, >š 
43 anglikonų vyskupų maždaug pusė su
tinkanti su dr. Stockwood išvedžiojimais 
apie morališkai sergančią britų visuome
nę. Tik, girdi, vargu ar atsirastų bent vie
nas, kuris remtų jo idėjas apie Rytų Euro
pą ir ten esančią tvarką. Tačiau jau vien 
pats faktas, kad atsakingas anglikonų baž
nyčios atstovas, turįs politines teises lor
dų rūmuose, išėjo viešai ginti marksisti
nės ideologijos, verčia susimąstyti. Ar tai 
nerodo, kad marksistinis ledo kalnas, ku
rio viršūnėje atsisėdo naujas raudonasis 
vyskupas, grasina nuskandinti senstantį, 
nors ir pilną krikščioniškų bei demokra
tiškų idėjų britų tautos ir valstybės lai
vą?

Tiesa, beveik visa britų spauda griež
tai pasmerkė vyskupo Stockwood pareiš
kimus, siūlydama jam dar kartą patikrin
ti savo patyrimą Rytų Europoje, pasikal
bėti su Dubčeku ir su tais, kurie yra per
sekiojami dėl religijos ir sąžinės laisvės. 
O vienas parlamento atstovas (Robert 
Adley) siūlo jam užsidėti raudoną ap
siaustą ir keliauti skelbti komunizmo 
evangelijos į Maskvą, jeigu tik būtų įsi
leistas. „Dėl Dievo meilės, važiuok!“ 
sako minėtas parlamentaras.

Pagaliau pažymėtina, kad raudonasis 
vyskupas savo straipsnyje visiškai nepa
minėjo žodžio krikščionybė. Jis tik pasi
tenkino girdamas Rytų Europos socialinę 
aplinką, kuri esanti palankesnė tobulam 
žmogui išauklėti. Tuo būdu jis netiesiogi
niai sutinka, kad marksizmas ten (ir čia) 
gali pavaduoti krikščionybę. Jis negali ne
žinoti, kas atsitinka su tais, kurie bando 
pasinaudoti anų kraštų konstitucijose ga
rantuota religijos laisve.

Deja, dr. Stockwood nėra vienintelis 
raudonasis vyskupas. Žinios, ateinančios 
iš tolimos Brazilijos, grėsmingai skelbia, 
kad gal tik nežymus procentas to krašto 
vyskupų aiškiai pasisako prieš marksiz
mą. Pavojingi signalai rodosi Europoje ir 
kituose kontinentuose. Senosios dvasinės 
tvirtovės ima braškėti, darosi nebesau- 
gios. Ar atsiras nauji karžygiai ir naujos 
tvirtovės, pajėgiančios apsaugoti pasaulį 
nuo gresiančio materialinio ir moralinio 
chaoso? I šį klausimą galėtų atsakyti Ry
tų Europos vyskupai, jeigu jų lūpos ne
būtų surakintos.

Lapkričio 1 d. Middlesbrough‘e 
staiga mirė JUSTAS LATAKAS, 
kilęs iš Kretingos aps., Salantų 

vis. Palaidotas vietinėse 
kapinėse. Giminių nepaliko.

Nuliūdę vietos lietuviai

Londonas, 1975 m. lapkričio 11 <1.

NAUJA PRAMONĖS REVOLIUCIJA

Lapkričio 3 d. D. Britanijos karalienė 
formaliai atsuko kranus, pro kuriuos pra
dėjo tekėti BP bendrovės šiaurės jūroje 
surastoji nafta. Tai yra vienas iš didžiųjų 
šaltinių, kuris, pasiekus pilną produkciją, 
pateiks 400.000 statinių naftos per dieną. 
Ta proga min. pirmininkas H. Wilsonas 
pareiškė, kad šio dešimtmečio gale, bri
tams pilnai apsirūpinant nuosavais ener
gijos šaltiniais, krašte prasidės nauja, 
daug žadanti, pramonės revoliucija.

Naujosios linijos vamzdžiai po vandeniu 
eina 120 mylių, ir dar 127 mylias sausumo
je (po žeme), iki pasiekia BP rafinerijas 
Firth Forthe. (Viena tona naftos yra 7,3 
statinės).

„VENERA 10“

Tasso agentūra paskelbė platoką prane
šimą apie Sovietų erdvėlaivių „Venera 9“ 
*r „Venera 10“ nusileidimą Veneros plane
toje. Ten, tarp kitko, sakoma:

„Spalio 23 d. nuo stoties atsiskyrė apa
ratas su moksline aparatūra. Aparatas 
įskrido į Veneros atmosferą, nusileido ir 
nutūpė planetos paviršiuje taip pat, kaip 
nusileido ir nutūpė automatinės stoties 
„Venera — 9“ nuleidžiamasis aparatas. 
„Venera — 10“ išėjo į dirbtinio Veneros 
palydovo orbitą, jos apsisukimo periodas 
— maždaug dvi paros.

Nuleidžiamasis aparatas leidosi žemyn 
75 minutes. Visą tą laiką moksliniai prie
taisai, sumontuoti aparate, matavo Vene
ros atmosferos fizinius bei cheminius pa
rametrus ir optines charakteristikas, tyrė 
debesų sluoksnio struktūrą. Nusileidus 65 
minutes buvo fotografuojamas planetos

Lengva paklysti
Buvęs Lietuvos Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas, o vėliau Sov. Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos Tautybių Tarybos pir
mininkas Justas Paleckis parašė knygą 
„Dviejuose pasauliuose“. Joje jis aprašo 
savo gyvenimo kelią nuo smulkaus mies
čionio ir beveik visų politinių partijų na
rio, iki šlovingosios komunistų partijos ir 
valdžios viršūnių. „Pasakojimas tų žmo
nių, kurie pažino kapitalizmo, o po to — 
socializmo realybę, ypač vertingas, nes 
šie žmonės gali savo apibendrinimus grįs
ti gerai žinomais, asmeniškai išgyventais 
faktais“ (Komunistas, Nr. 10, psl. 72).

Tai yra savotiška J. Paleckio išpažintis, 
o kartu ir noras dideliais „nuopelnais“ pa
sigirti. Du pasauliai — tai dvi politinės 
sistemos, į kurias J. Paleckis, prisitaiky
damas prie aplinkybių be didelių abejo
nių buvo pasinėręs.

Besipasakodamas ir besigindamas apie 
savo nueitąjį buržujaus — komunisto ke
lią, jis kai kur per daug įsibėgėja, užsi
miršta, kad gyvena ne „buržuazijos“ laik
metyje, ir išsiplepa tai, apie ką turėtų nu
tylėti.

Nepasirašęs kritikas „Komunisto“ žur
nale (Nr. 10) iš pradžių šį patyrusį parti
jos vilką švelniai įspėja dėl jo subjekty
vumo ir palankaus atsiliepimo apie kai 
kuriuos Valstiečių liaudininkų partijos 
žmones (dr. Grinių, F. Bortkevičienę). 
„Autorius, pats, gal būt, šito nenorėdamas^ 
švelnina savo pasmerkimą liaudininkų 
partijai. Liaudininkų vadovai šito nenusi
pelno.“

Toliau kritikas darosi neatlaidesnis. 
„Kartais, nušviesdamas tik savo asmeninį 
vaidmenį, autorius — nori jis to ar ne— 
menkina Komunistų partijos vaidmenį“. O 
čia jau, brolau, nuodėmė, už kurią gali 
prisieiti ir paatgailauti.

Kritikas nurodo ir pavyzdį — vadina
mąją „drg. J. Paleckio programą“, kurio
je bendrame visų politinių partijų posė
dyje 1939 m. buvę aiškinama, kad reikia 
sukurti bendrą liaudies frontą, nuversti 
fašizmą, atkurti demokratiją, amnestuoti 
politinius kalinius, perduoti teismui fašis
tus. Toji programa, iš tikrųjų buvusi ko
munistų partijos programa, tik J. Palec
kis išleidęs iš jos agrarinę reformą, nedar
bo likvidavimą, bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės. Kritikas priekaištauja: „Tiesa, 
autorius sako, kad jis rėmėsi antifašisti
nio liaudies fronto idėjomis, tačiau kodėl 
negalima buvo pasakyti dabar tiesiai, kad 
tai buvo komunistų idėjos.“

štai ir kitas pavyzdys:
„Kažkas panašaus yra ir pasakojime 

apie Raudonosios Armijos Lietuviškąją di
viziją. Ką ir bekalbėti, autorius paskyrė 

paviršius, buvo matuojamas apšvietimas 
ir tiriamos grunto fizinės savybės ir po
būdis nusileidimo vietoje. Temperatūra 
planetos paviršiuje siekė 465 laipsnius 
Celsijaus, slėgimas — 92 atmosferas, vėjo 
greitis — apie 3,5 metro per sekundę. Sto
ties „Venera — 10“ radijo kompleksas re
transliavo šių matavimų rezultatus į Že
mę.“

LOCH NESS MONSTER

Žinomas anglų gamtininkas ir keliauto
jas sir Peter Scott yra įsitikinęs, kad Loch 
Ness ežere tikrai gyvena priešistorinės 
būtybės, kurios neduoda mokslininkams 
ramybės per šimtmečius. Tų pabaisų bu
vimas esąs įrodytas povandeninėmis nuo
traukomis, kurių parodą sir Peter Scott 
žada suruošti. Pabaisų (monsters) esą 
daugiau nei vienas. Jų ilgis — iki 40 pėdų. 
Mintą žuvimis ir unguriais. Pabaistj buvi
mas Loch Ness ežere jau buvo žinomas 8 
a„ bet niekas nėra jų tikrai matęs ir ap
rašęs.

TAI PASAKĖ GOEBBELSAS

1945 m. kovo mėnesį, kai nutarimai Jal
toje buvo priimti ir jau suskubta jų nesi
laikyti, padarytas reikšmingas pareiški
mas. kurį čia cituoju:

„Jei vokiečiai kapituliuos, sovietai už
ims... Baltijos valstybes, visą Rytų ir Piet
ryčių Europą su didele dalimi Vokietijos. 
Šios milžiniškos teritorijos akivaizdoje, 
įskaitant ir pačią Sov. Sąjungą, nusileis 
geležinė uždanga...“

Na, kas, spėkite, buvo šios grėsmingos 
pranašystės autorius? Churchillis? Tikrai 
ne! Tai pasakė Juozas Goebbelsas, Hitle- 

daug jėgų, kad Lietuviškoji divizija būtų 
sukurta, kad ji vystytųsi, jis dažnai lan
kėsi joje, rūpinosi ja. Bet juk iš jo kny
gos susidaro įspūdis, tarsi Lietuviškąją di
viziją sukūrė tik jis. Būdamas Kuibyševe, 
1941 m. pabaigoje jis CK Biuro vardu pa
skambino A. Andrejevui, gavo pažadą, jog 
bus priimtas, parašė laišką, o po to buvo 
sukurta divizija. Bet juk gerai žinoma; 
kad nuo pat pirmųjų karo dienų Lietuvos 
KP CK dėjo dideles pastangas įtraukti lie
tuvių tautą į kovą prieš hitlerininkus. 
Mintį apie Raudonosios Armijos Lietuviš
kąjį junginį Lietuvos KP CK puoselėjo 
nuo 1941 metų rudens (rugsėjo mėnesio). 
Apie tai vyko oficialūs pokalbiai, o kai 
buvo sukurta Latviškoji divizija, tai Lie
tuviškosios divizijos sukūrimas buvo nu
spręstas. Centro Komitete buvo kaupiama 
medžiaga, buvo ieškoma vadų, kuriuos ka
ras išblaškė po visą šalį. Visa tai, matyt, 
reikėjo nurodyti. Juk autorius negali viso 
to nežinoti, o nenurodydamas šito, jis pa
teikia nepilną vaizdą.“

Panašių trūkumų, rodančių, kad ir se
nas komunistas, pasiekęs aukštų valdžios 
postų, lengvai gali būti „nusodintas“, re
cenzijoje minima ir daugiau. „Visi šie ir 
panašūs trūkumai apgailestautini. Jie ga
li pakenkti idėjiniam darbo žmonių auk
lėjimui“, sako paslaptingasis kritikas.

J. Paleckiui prikišama, kad jis apie V. 
Kudirką parašęs, jog šis buvęs progresy
vus savo metui rašytojas. Kudirka kąr- 
tu su J. Basanavičium, skiepijęs naciona
linio pasididžiavimo jausmus, įtikinėjęs, 
kad lietuviai — tai ne niekingas mužikų 
luomas, o pilnavertė tauta. Abu šie nuro
dymai esą netikslūs, nes Basanavičius 
skiepijęs klusnumą carui, siekęs ginti pri
vatinę nuosavybę, bandęs įgyvendinti kla
sinę santaiką Lietuvoje kapitalizmo sąly
gomis. O J. Paleckis apie visa tai nutylė
jęs.

V. Kudirka gyvenęs Šakiuise 1895 m., 
kai į Lietuvą buvo atvažiavęs Leninas. 
Tačiau jis laikęsis smulkiaburžuazinių, o 
ne progresyvaus marksizmo pažiūrų. Argi 
apie tai J. Paleckis nieko nežinojęs?

Vadinasi, jau ir senasis Justas Paleckis, 
visaip vėtytas ir mėtytas, nebepataiko į 
koją. Bebandydamas pasirodyti dideliu, 
jis priskaitė sau nuopelnus, kurie turėjo 
priklausyti komunistų partijai, nors, grei
čiausia, apie tą partiją tuo metu jis dar 
nedaug tenusimanė. Tad ir prisiėjo, kaip 
anglai sako, Paleckį „cut to size". Dar vie
nas neatsargus žingsnis, vienas kitas šlep- 
telėjimas, ir buvęs .^prezidentas“ galėtų 
būti nutrenktas į .buržuazinių nacionalis
tų“ kategoriją. 

rio propagandos ministeris. Jo kalba vė
liau buvo išspausdinta straipsnyje ,,2000-ji 
metai“, kur jis perspėjo sąjungininkus dėl 
sovietų dviveidiškumo. Bet kas galėjo ti
kėti Goebbelsui, priešui, ypač kai jis leng
vai maišė propagandą su faktais?

(Iš buv. JAV gynybos viceministerio 
K. R. Bendetsen kalbos).

KLSSLNGERLS APIE NIX0N4

Per Kanados užs. reik, ministerio garbei 
suruoštus pietus dr. Kissingeris prasita
rė, kad Nixonas buvęs „keistas, nenatūra
lus ir nemalonus žmogus“. Jis nemėgęs 
žmonių ir buvęs labai nervingas televizi
jos pasirodymuose. Tačiau spręsdamas 
kurią problemą, jis visada norėjęs pasiek
ti jos dugną.

BRITAI EMIGRUOJA

Emigracija iš D. Britanijos nėra varžo
ma. 1974 m. iš jos emigravo 228.000 žmo
nių (neįskaitant Škotijos). Per tą patį lai
ką iš kitų kraštų imigravo 163.000. Tokiu 
būdu Anglijos ir Valijos gyventojų skai
čius per vienus metus sumažėjo 65.000. 
Daugiausia emigruoja jaunesnio amžiaus 
specialistai arba grįžta atgal senieji imi
grantai. Išvažiuojantieji į buvusius ster
lingų srities kraštus, gali išsivežti £20.000. 
I kitus kraštus tik po £5.000. Pensininkai 
gali išsivežti kiekvienas po £20.000, neat
sižvelgiant, kur emigruoja.

Daugiausia britų emigruoja į» Australi
ją. Antroje vietoje yra Kanada. Toliau ei
na N. Zelandija ir Pietų Afrika. JAV turi 
kvotų sistemą, pagal kurią iš vieno krašto 
negali per metus atvykti daugiau kaip 
20.000 žmonių. Kiti kraštai taip pat nuola
tos sunkina imigracijos sąlygas.

STREIKAS — REVOLIUCIJOS PRADŽIA

„Pravdoje“ buvo paskelbtas straipsnis, 
kuriame netiesioginiai šaukiamasi į Vaka
rų komunistus sukelti kiek galima dau
giau streikų. Pasiremiant Lenino autorite
tu, ten nurodoma, kad streikas yra pre
liudas į revoliuciją. Girdi, visuotinis 
streikas Rusijoje 1905 metais po 12-kos 
metų sukėlęs revoliuciją. Straipsnio auto
rius Čerepeninas nurodo, kad 1973-0974 
m. Vakaruose 100 milijonų darbininkų bu
vo išėję streikuoti. Tariant Lenino žo
džiais, kuriuos paskutiniu metu dažnai 
kartoja L. Brežnevas, liaudis kiekvienu 
metu turinti būti pasiruošusi perversmui, 
neatsižvelgiant, kokias priemones reiktų 
pavartoti. Taigi, atrodo, tarsi būtų skati
nama revoliucija „imperialistų citadelė
se“.

Seflųaios DIENOS
— Pirmą kartą už geležinės uždangos 

(Čekoslovakijoje) išleista Anglijoje labai 
populiari „Guinnes Book of Records“. Par
davus 41.200 egz., valdžia nebedavė popie
riaus naujai laidai.

— Kinijoje, Kantono provincijoje suras
ti nauji naftos šaltiniai.

— Rytų Vokietija išleido apie 200 poli
tinių kalinių į Vakarų Vokietiją. Tai dau
giausia įvairių profesijų specialistai, anks
čiau bandę pabėgti į Vakarus. Rytų Vokie
tijai už juos būsią sumokėti pinigai.

— Kento universitetas įsteigė pirmą šar
žų (cartoons) archyvą. Jau surinkta 55.000 
piešinių.

— Italijos komunistų partijos vadas E. 
Berlingner pareiškė, kad Rusijos tipo re
voliucija Vakaruose yra neįsivaizduoja
ma.

— 50 parlamento narių pasirašė dekla
raciją, remiančią Canterbury arkivyskupą 
ir smerkiančią vyskupo dr. Stockwood 
prokomunistiškus pareiškimus.

— Sov. Sąjunga turi dvigubai daugiau 
moderniškų žvejybos tralerių, negu visas 
pasaulis sudėjus kartu.

— Londone pradėtas organizuoti priva- 
tiškas „bombos fondas“, kuris mokės iki 
50.000 svarų atlyginimo.asmenims, padė- 
jusiems išaiškinti teroristus.

— Liudmila Agapova, kurios vyras pra
ėjusiais metais pabėgo į Švediją, pranešė, 
kad jis grasina nusižudyti prie Sovietų 
ambasados durų, jei Liudmilai bus atšauk
tas leidimas išvykti iš Sov. Sąjungos.

— Britų šeimose 47% žmonų nepasilie
ka namuose, bet eina dirbti.

— Naujas JAV gynybos ministras dabar 
yra buv. gen. štabo viršininkas D. Rums- 
field.

— Šiais metais pasaulinis sojos pupelių 
derlius gautas labai geras. Soja yra vie
nas baltymingiausių maistingųjų augalų.

— Kinijoj reiškiamas nepasitenkinimas 
dėl padarytų pakeitimų JAV vyriausybė
je. Kinijos vadai netiki į sovietų pasiža
dėtąjį atolydį.

— Kanados prancūzų spauda rašo, kad 
olimpinis stadionas Montrealyje nebus 
baigtas statyti iki olimpiados atidarymo 
1976m. f

MIRĖ LIETUVIU DRAUGAS

Lapkričio 7 d. Londone mirė sulaukęs 
tik 70 metų kardinolas John C. Heenan, 
Westminsterio arkivyskupas. Dėl savo su
gebėjimo bendrauti su žmonėmis jis buvo 
vadinamas „liaudies vyskupu“. Jis gerai 
suprato lietuvių katalikų vargus ir kiek 
galėdamas jiems padėdavo. Daugelio lie
tuviškų šeimų vaikai įvairiose Anglijos 
vietose yra iš jo rankų priėmę Sutvirtini
mo sakramentą. Ypačiai šiltus ir draugiš
kus santykius jis palaikė su a. a. ministe- 
riu B. K. Balučiu. Būdamas didelis tole- 
rantas, kardinolas Heenan palaikė nuola
tinius ryšius su kitų religijų atstovais. Jis 
buvo pirmas Westminsterio arkivyskupas, 
apsilannknęs Lambeth rūmuose, angliko
nų arkivyskupo rezidencijoje. Taip pat 
pirmas ir vienintelis Westminsterio arki
vyskupas kunigystės pradžioje lankęsis 
Sov. Sąjungoje.

VERGU SKUNDAS
Vakarus pasiekė nuorašas skundo, kurį 

Mordavijos ir Permės stovyklų, o taip pat 
Vladimiro kalėjimo politiniai kaliniai įtei
kė Kremliui. Skundą esą pasirašę apie 80 
kalinių. Jame surašyti 24 reikalavimai. 
Tarp jų yra reikalavimai atskirti politi
nius kalinius nuo kriminalistų ir panai
kinti priverčiamuosius darbus. Kalinių 
reikalavimus remia Maskvoje gyveną di
sidentai, įskaitant dr. Sacharovą.

NESILAIKO ŽODŽIO
Maršalas Tito paskelbė, kad Jugoslavi

joje susektas sąmokslas nuversti valdžią 
ir suartėti su sovietiniu bloku. Iš to pa
reiškimo matyti, kad Brežnevas nesilaiko 
savo pažado nesikišti į Jugoslavijis reika
lus. Jugoslavijos — Sov. Sąjungos santy
kiai šiuo metu esą ypatingai paaštrėję.

PASAULINIS MOTERŲ KONGRESAS

Rytiniame Berlyne spalio pabaigoje įvy
ko kongresas, skirtas Tarptautiniams mo
ters metams. Ta proga buvo paskelbtas at
sišaukimas i pasaulio moteris, kuriame, 
be kita ko, sakoma:

„Istorijos akivaizdoje mes pareiškiame: 
nuo dabartinės kartos darbų ir kovos pri
klausys, kokia bus mūsų planeta ateinantį 
šimtmetį.

Nuo mūsų priklauso — ar bus ji žydin
tis sodas, ar atominio karo išdeginta dy
kynė; ar bus ji taikaus tautų ir valstybių 
bendradarbiavimo, grindžiamo savitarpio 
pagarba, planeta, ar konfliktų ir neteisin- 
gumi židinys.

Atsakymą į šiuos klausimus turime duo
ti mes pačios.“

— Columbia filmų bendrovė ruošia fil
mą apie boksininką Muhamad Ali, kuris 
bus pavadintas „Ali“.

— Lvivo universitete studentai negrai 
nusiskundžia, kad juos užpuldinėja mies
to gyventojai. Pačiame universitete taip 
pat pasireiškianti rasinė diskriminacija.

— Jei Chryslerio firma uždarys savo 
fabrikus, tai automobilių ir įvairių atsar
ginių dalių pramonėje atsiras apie 60.000 
bedarbių. Firma nusiskundžia, kad Angli
joje esantieji fabrikai yra per daug nuos
tolingi.

— Vašingtone atidaryta Sov. Sąjungos 
paroda, pavadinta „Sibiro mokslas“.

— Maskvoje nuteista dvylikos narių au- 
tomibilių vagių gauja, kuri vogdavo auto
mobilius ir parduodavo už dvigubą kainą.

— Transporto ministeris britų parla
mente atšaukė parėdymą įjungti dideles 
(prigesintas) mašinų šviesas, važiuojant 
apšviestomis gatvėmis. Parėdymas turėjo 
pradėti veikti šį mėnesį.

— Guy Fawkes (lapkričio 5 d.) naktį 
Londono gaisrininkai turėjo gesinti tiktai 
296 gaisrus. Skaitoma, kad tai buvo vie
nas iš ramiausių G. Fawkes festivalių.
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J. Jurašas Londone 
t

Londone viešėjo buv. Kauno dramos 
teatro vyr. režisierius J. Jurašas. Ta pr»ga 
PLB Anglijos krašto valdyba suruošė vie
šą susipažinimą, kuris įvyko lapkričio 2 
d. Sporto ir Socialinio klubo salėje. Gau
singą pobūvį atidarė Bendruomenės pirm. 
S. Kasparas ir supažindino dalyvius su 
neseniai iš Lietuvos atvykusiu J. Jurašu. 
Susitikimui pirmininkavęs M. Bajorinas 
pakvietė svečią padaryti pranešimą.

Pranešėjas visus pasveikino su labo va
karo linkėjimais ir padėkojo už pakvieti
mą pasidalyti mintimis. Didelio pranešimo 
nedarysiąs, tik trumpai paliesiąs meno sri
tį ir atsakysiąs į rūpimus klausimus.

Likimas taip lėmęs, kad turėjęs pasi
rinkti egzilo gyvenimą. Ir jį pasirinkęs ne 
savanoriškai, bet priverstas. „Esu vienas 
iš to platėjančio rato žmonių, kurie drįsta 
pareikšti savo nuomonę, šešis metus dir
bau režisieriaus darbą atolydžio laikotar
pyje. Meno srityje visuomet stengiausi 
laisvai pareikšti savo lietuvišką nuomonę 
ir pageidavimus. Bet po 1972 m. Kauno 
įvykių netekau visų turimų pozicijų. Man 
buvo pasiūlyta viešai prisipažinti, kad pa
dariau klaidą ir ją atitaisyti.“

Apie du metus valdžia laukusi „atgai
los“ rašto ir viešo atsiprašymo. Nesulaukę 
raštiško „nusikaltimų" atšaukimo, įspėję, 
kad galįs būti sunaikintas. Pasiūlyta pa
sirinkti: išvažiuoti iš Lietuvos į tremtį ar
ba į Rusijos kalėjimus ar stovyklas. Pasi
rinkau tremtį, nes kitokios išeities nebu
vo, ir esu pirmas lietuvis, prievarta iš
tremtas į Vakarus.“

Tas ištrėmimas iš tikrųjų dar labiau pa
gyvinęs rezistencinę veiklą, ką jaučią ir 
patys rusai. Aš buvau Lietuvoje naudin
gas, kaip kiekvienas lietuvis, kuris sten
giasi padėti savo tautiečiams. O ta pagal
ba yra labai reikalinga, nes mūsų tauta 
neša sunkią vergijos naštą. Vakarų pasau
lis jos balso negirdi ar nenori girdėti. Esu 
laimingas, galėdamas įsijungti į bendrą 
lietuvių .veiklą.“

Iš atsakymų į klausimus paaiškėjo, kad 
nepriklausomybės atstatymo klausimas 
Lietuvoje yra aktualus. Vieni ją dar atsi
mena, kiti žino tik iš pasakojimų, bet visi 
bendrai sutaria siekti pilnos nepriklauso
mybės. Lietuvoje yra žinoma, kas vyksta 
laisvame pasaulyje ir kas tuo domisi, vi
suomet suranda priemonių sužinoti. Ne
priklausomybės idėja yra gyva ir ta vil
timi gyvenama. Bet gal pavergtų tautų 
balsas nėra pakankamai garsus, kad jį iš
girstų laisvasis pasaulis. Maskva visomis 
priemonėmis slopina pavergtų tautų lais
vės balsą. Lietuvių tauta, nors ir paverg
ta, stengiasi pagerinti dabartinę padėtį, 
parodyti savo sugebėjimus ir kultūrinį 
pranašumą.

Tautiniu atžvilgiu Panevėžys yra lietu
viškiausias Lietuvos miestas.

Romo Kalantos susideginimo metu Kau
ne vykę neramumai. 1972 m. gegužės 14 d. 
vidurdienį į miesto sodą su draugais atėjo 
jaunuolis. Nusivilko švarką, užsipylė ant 
savęs iš trijų litrų skardinės benziną, už
sidegė degtuką ir visas paskendo liepsno
se. I įvykio vietą subėgę žmonės išgirdo 
degančio žmogaus aimanas. Atvykę enka
vedistai tą vietą apsupo ir stipriai saugo

J. Karkluva

Pajūrio žmonės
Plikiai

Važiuojant Jokūbavo vieškeliu Klaipėdos link, 
(pirmasis miestelis buvo Plikiai. Iš tikrųjų tai buvo 
kaimas, kuriame buvo bažnyčia, dvi smuklės ir 
siaurojo geležinkelio stotelė. Smuklių savininkai 
buvo Jenkis ir Mileris. Jie abu buvo miško pirkliai, 
abu laikė krautuves ir užeigas. Tai buvo prūsiškos 
„bierštubės“, kur būrai galėjo apsipirkti, užvalgyti 
ir išsigerti.

Mileris buvo vokiškai nusiteikęs, mažai bend
ravo su žemaičiais, o šie taip pat jo nemėgo ir kry
po į Jenkio krautuvę ir restoraną. Kartą su broliu 
užėjova į Milerio krautuvę pinigų už parduotus 
„kleptarius“ (popiermalkes) atsiimti. Ten sėdėjo 
klumpėtas žemaitis, gėrė alaus stiklinę, rūkė pypkę 
ir smarkiai kosėjo.

— Kriok, kriok, bene šišion greičiau nusprog
si, — pasakė už bufeto stovėjusi Milerienė.

Nuo to laiko „kleptarius“ tik Jenkiui parduo- 
davome, kuris vėliau ir pats pradėjo važinėti po Že
maitiją miško prisipirkti.

Jenkis greitai pasidarė populiarus. Neblogai 
kalbėjo žemaitiškai ir iš ten samdydavosi darbinin
kus. Daug metų ten dirbo neseniai L. Sodyboje pa
simiręs Antanas Armalis ir kadaise ten gyvenęs Ka
zys Mickus. Pas Jenkį šauliai ruošdavo gegužines 
ir kariaudavo su „buršiukais“, kurie antroje gatvės 
pusėje trypdavo Milerio kieme.

Tokių Jenkių ir Milerių Klaipėdos krašte bu
vo gana daug. Jie visi sėdėjo ant politinės tvoros ir 
nežinojo, į katrą pusę prisieis nušokti. Kai atėjo 
Hitleris, Mileris tą pačią dieną prie savo restorano 
iškėlė nacių vėliavą. Jenkis kiek palaukė: turėjo ne
malonumų su juodmarškiniais, bet, rodos, koncent
racijos stovyklos išvengė.

Plikių apylinkėje dar garsėjo ir dvi moteriškos 
būtybės — bendravardės Bierontienės. Viena jų

jo. Rusai paskelbė, kad tai buvo nesubren
dęs, nesveiko proto jaunuolis. Bet jais nie
kas netikėjo, ir Kalantos susideginimo vie
tą pradėjo šturmuoti jaunimas, kurio ne
pajėgė išsklaidyti nė žiaurieji enkavedis
tai. Per vieną naktį užaugo kalnas gėlių. 
Kiekvieną naktį jų ten tiek sunešdavo, kad 
turėjo jas net sunkvežimiais išvežti. Ru
sai uždraudė parduoti gėles, o nusipirku
sius tardė, kur jie jas nešė. Ir taip į gat
ves išėjo su laisvės šūkiais ir plakatais 
jaunimas, gimęs jau tarybiniais laikais. 
Tai buvo tie. kurie nematė nepriklauso
mos Lietuvos, bet pajėgė pažadinti visą 
rusų okupuotą Lietuvą. Jų gretos buvo 
stiprios kaip mūras, jie kovojo su enkave
distais ir gynė savo teises. O senoji karta 
tik stebėjo ir dar laukė. Velionio laidotu
vėse buvo pasiruošusios dalyvauti minios 
žmonių. Bet rusai įsakė jį palaidoti keletą 
valandų anksčiau, negu buvo numatyta. 
Ir kai buvo apie tai sužinita, tai protesto 
ženklan žmonių minios užtvindė visas 
Kauno gatves. Visų ginklų rūšių kariuo
menė buvo paruošta malšinti sukilimą, o 
virš miesto skraidė malūnsparniai. Trūko 
tik mažos kibirkštėlės, kad Kauno gatvė
se būtų pasiliejęs kraujas. Neramumai tę
sėsi apie savaitę laiko. Prasidėjo suėmi
mai, areštai, tardymai, žmonių prigrūdo 
pilnas kareivines ir koncentracijos sto
vyklas.

R. Kalanta yra gerbiamas ir dabar, įo 
žuvimo ir palaidojimo vietos puošiamos 
gėlėmis, kiekvienas jaunuolis jo paveiks
lą nešioja savo širdyje. Aplamai Lietuvos 
jaunimas yra drąsus ir neina į kompro
misus su okupantais. Spėjama, kad įvai
riose Lietuvos vietose susidegino iš viso 
apie 11 žmonių.

Pradžios ir aukštesnėse mokyklose rusų 
kalba yra privaloma kaip antroji kalba. 
Rusų vaikams kai kur yra ir atskirų mo
kyklų. Vilniuje yra 14 rusiškų mokyklų. 
Baltgudijoje ir Sibire steigti lietuviškas 
mokyklas draudžiama. Net iš Baltgudijos 
lietuvių vaiki) neleidžia atvežti mokytis į 
Lietuvą. Kalbama, kad Lietuvoje gyve
nantieji rusai turėtų išmokti kalbėti lietu
viškai, bet jie to vengia.

Lietuvoje ir Rusijoje nėra jokio lietu
viško karinio dalinio. Lietuvos vyrai ka
rinę prievolę atlikti išvežami į Rusijos gi
lumą ir įjungiami į mišrius dalinius. I ka
ro aviaciją lietuvių nepriima. Labai ma
ža lietuvių patenka ir į karišką laivyną. 
Į karo mokyklas lietuviai priimami ir gau
na karinius laipsnius.

Mielam svečiui už įdomų ir turiningą 
pranešimą padėkojo M. Bajorinas. Vėliau, 
gurkšnojant putojantį alutį, mezgėsi as
meniškos pažintys ir skambėjo jungtinės 
lietuviškos dainos.

V. Vytenietis

FILMAS APIE J. BRAZAITĮ
Kun. A. Kezys, SJ, gamina dokumentinį 

filmą apie profesorių J. Brazaitį, mirusį 
praėjusiais metais. Prieš keletą metų jis 
buvo filmavęs prof. J. Brazaitį jo darbo ir 
gyvenimo aplinkoje. Dabar filmas reda
guojamas, papildomas įvairiomis nuotrau
komis iš prof. Brazaičio visuomeninės 

.-ei klos.

pardavinėdavo „štinkspiritį“ arba anodiją, o antro
ji buvo garsi šundaktarė. Jos abi klientų netrūko, 
važiuodavo žmonės net iš tolimų Žemaitijos kam
pų: vieni pigaus, kvapų užimančio gėrimo nusipirk
ti, kiti stebuklingų vaistažolių gauti. Pas anodiją 
pardavinėjančią moteriškę net kelio nereikėdavo 
klausti — vėjas jau per kilometrą atnešdavo eterio 
kvapą. Buvo atsitikimų, kad vyrai lenktyniaudami 
net „sudegdavo“, tos anodijos per daug paėmę.

Antroji Bierontienė buvo kukli neturtinga naš
lė, vaistažolių rinkėja, kokių visada Lietuvoje pa
sitaikydavo. Bet ji buvo klaipėdietė, prūsė, nekata- 
likė, ir žemaičiai pradėjo tikėti, kad ji gali daugiau, 
nei paprasta kaimo „daktarka“. Ir, atrodo, kad ji 
galėjo.

Mano jauniausioji sesuo turėjo ant rankų de
dervinę (egzemą). Odos paviršius kažkaip išdžiū
davo ir pamažu byrėdavo, kaip žuvies žvynai. De- 
dirvinė nuo rankų išsiplėtė ant viso kūno ir to me
to gydytojai nieko negalėjo padėti. Tėvas nugabeno 
ją pas Bierontienę. šitoji davė kažkokių žolių, liepė 
jas suvirinti ir per tris dienas gerti. Ketvirtos dienos 
rytą ji pabudo visiškai švari. Visi „žvynai“ buvo 
nubyrėję lovoje, odos paviršiuje nebesimatė nė ma
žiausių egzemos žymių. Ir liga vėliau nebepasikar
tojo. Kas padėjo — Bierontienės žolelės ar mergai
tės tikėjimas — nežinau. Tik žinau, kad Bierontie
nės gydymu susidomėjo valdžia ir uždraudė jai pri
iminėti ligonius. Vėliau pasklido gandas, kad „dak
tarė“ pati pasimirusi.

Jokūbavas
Kai kalbama apie Plikius, negalima bent ke

liais žodžiais nepaminėti Jokūbavo, kuris buvo vos 
už šešių kilometrų Žemaitijos pusėje. Iš pradžių tą 
bažnytkaimį garsino gydytojas Parčiauskas, kuris 
gyveno savo dvare ir priimdavo iš plačių apylinkių 
ligonius. Jis turėjo gerą bandą, parduodavo daug 
pieno, ir žemaičiai sakydavo, kad iš Jokūbavo rūgš
tūs pienas tiesiog garlaiviais plaukiąs j Klaipėdą.

Bet visi šitie pieno garlaiviai buvo pamiršti, 
kai į Jokūbavą atsikėlė gyventi buvęs Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stulginskis. Iš karto žmonės

Šatrijos ragana

ŽIDIKIEŪIAI JOS NEUŽMIRŠTA

Kas domisi Šatrijos Ragana, būtinai už
suka pas Kazimierą Rubinaitę. Ji daug ži
no apie rašytojos gyvenimą Židikuose. Tai 
bene vienintelė židikietė, kuri pirmojo pa
saulinio karo metais lankė Šatrijos Raga
nos įsteigtą lietuvišką pradinę mokyklą.

Šatrijos Ragana Židikuose mokė vaikus 
dvi žiemas: 1915-1917 metais. Ji niekad 
nesigriebdavo fizinių bausmių, nesibarda- 
vo. Po pamokų dažnai valandėlę skirdavo 
pašnekesiui, pasakodavo daug legendų, pa
davimų, skaitydavo savo apsakymų bei 
vertimų.

K. Rubinaitė itin gerai prisimena ant
ruosius mokslo metus rašytojos mokyklo
je. Jau buvo įtaisyta klasės lenta, sienos 
papuoštos paveikslais, nupirktas skambu
tis. Rašytojos sesuo Sofija Pečkauskaitė 
pradėjo vaikus mokyti rankdarbių.

Su vaikais Šatrijos Ragana iškylaudavo, 
rengdavo vakarėlius, kuriuose mažyliai 
dainuodavo ir deklamuodavo.

Kaizeriniai okupantai, sužinoję apie 
mokyklą, liepė ją uždaryti. Dvidešimt vai
kų turėjo palikti klases...

Keliolika metų medžiagą apie Šatrijos 
Raganą renka Židikų vidurinės mokyklos 
literatai, vadovaujami mokytojos Juzefos 
Sidabrienės. Jie turi nuotraukų, užrašytų 
atsiminimų.

Šatrijos Ragana mirė 1930 m., visiškai 
nukamuota kaulų vėžio. Kęsdama nežmo
niškus skausmus, ji iki gyvenimo pabai
gos nesiliovė rūipnusis kitais. Jos laidotu
vėse dalyvavo minios žmonių.

1941 m. ant rašytojos kapo Židikų kapi
nėse buvo baigta statyti mūrinė koplyčia, 
kuri dabar pagal architekto V. Žemkalnio 
projektą restauruojama. Joje bus įrengta 
memorialinė ekspozicija.

Židikuose Šatrijos Ragana su savo sese
rim Sofija gyveno pas kunigą Kazimierą 
Bukontą — „Viktutės“ daktaro prototipą, 
kai kurių kūrinių įkvėpėją. Sulaukęs 89 
metų, Bukontas 1961 m. mirė, o 1970-ųjų 
rudenį į paskutinę kelionę židikiečiai pa
lydėjo ir Sofiją.

Rajono vykdomojo komiteto, kultūros 
skyriaus, Mažeikių kraštotyros muziejaus 
rūpesčiu valstybės globon buvo paimta 
Šatrijos Raganos namuose buvusi memo
rialinė medžiaga apie rašytojos gyvenimą 
bei kūrybą. I Mažeikių kraštotyros muzie
jaus fondus pateko apie 700 eksponatų. 
Tai rašytojos knygos, nuotraukos, atvir
laiškiai, asmeniniai daiktai, suvenyrai, 
rankdarbiai, dokumentai... Beje, nemaža 
vertingos medžiagos mokslo įstaigoms, pa
žįstamiems įvairiomis progomis išdalijo S. 
Pečkauskaitė ir K. Bukontas.

Šatrijos Raganos namas Židikuose res
tauruotas. Jame 1974 m. gruodžio 28 d. 
buvo atidarytas memorialinis muziejus, 
kiuriuose kambariuose įrengta ekspozici
ja. Lankytojai gali susipažinti su dešimti
mis eksponatų, pasakojančių apie rašyto
jos gyvenimą ir kūrybą. O centrinė Židi
kų miestelio gatvė pavadinta M. Pečkaus- 
kaitės vardu.

„Lit. ir menas“, Jonas Laurinavičius

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!
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1973 m. Lietuvos rašytojų sąjunga no
rėjo kiek pagerbti V. Putino — Mykolaičio 
atminimą ir 80-jų jo gimimo metinių pro
ga pastatyti antkapinį paminklą. Dėl lė
šų buvo kreiptasi į Lietuvos TSR Ministrų 
tarybą. Ministrų tarybos pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė — Pliušenko užra
šė ant pareiškimo trumpą rezoliuciją: 
„Bendra tvarka“. Tai reiškia, kad pamink
lui galima sunaudoti ne daugiau kaip 400 
rub. Norint skirti daugiau lėšų, reikia pri
imti atskirą nutarimą. Tokio nutarimo V. 
Putinas — Mykolaitis, Diržinskaitės nuo
mone. matyt, nenusipelnė. Beje, šiuo atve
ju buvo numatyta tik 300 rub. Nuspręsta 
užsakyti paminklinę lentą su bareljefu ir 
prikalti ją prie namo Liepos 21-sios gat
vėje, kur V. Mykolaitis — Putinas ilgus 
metus gyveno. Tokia lenta buvo padaryta 
ir prie namo prikalta.

Deja, kai skulptorius pateikė Vilniaus 
m. vykdomajam komitetui sąskaitą, pasi
rodė, kad ir ši lenta kainuoja daugiau, ne
gu 300 rub. Skulptoriaus pateiktoji sąskai
ta buvo visai reali, nes dabar ir amatinin
kai už paprasčiausią antkapį ima 1000 ir 
daugiau rublių. Vykdomasis komitetas 
ėmė sukti galvą, iš kur gauti papildomų 
lėšų sumokėti skulptoriui už darbą. Paga
liau pastarajam nusibodo prašinėti ir, 
mostelėjęs ranka, jis pasakė: „Teprasmen
ga tie pinigai — ne jiems dariau, o Puti
nui“.

O štai liepos mėnesį Antakalnio kapinė
se buvo pastatytas brangus skulptoriaus

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ V, MAŠALA1TLS

Vincas Mašalaitis, ilgesnį laiką negala
vęs. mirė spalio 24 d. Jis buvo gimęs 1892 
m. birželio 24 d. Pilotiškių kaime, II Gu
delių valse., Marijamponės apskrityje. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją, teisės 
mokslus išėjo Maskvos universitete. Gim
nazijoje būdamas veikė slaptoje aušrinin
kų organizacijoje, vėliau įsijungė į Santa
ros partiją, kuri paskui pasivadino Ūki
ninkų Partija. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1919 
m. tarnavo Ministerių Tarybos įstaigoje, 
buvo raštinės vedėjas, o paskutiniu metu 
generalinis sekretorius. Vokietijoje buvo 
VLIKo narys. Apie sovietų okupaciją liu
dijo Kersteno Komitete. Paliko žmoną 
Bronę, sūnų Putiną su šeima ir brolį Pet
rą, gyv. Anglijoje. Palaidotas Philadelphi- 
joje. (ELTA)

BALTŲ MĖNUO

Visas rugsėjo mėnuo Bostone vykusia
me JAV 200 metų sukakties minėjime bu
vo paskirtas baltiečiams. Rugsėjo 14 d. 
Fenway parke buvo surengta bendra bal- 
tiečių mugė su jų tautiniais patiekalais ir 
tautodailės paroda. Lietuvai atstovavo au
diniai, paveikslai, medžio drožiniai, sidab
ro ir gintaro dirbiniai. Po atviru dangum 
atliekamoj programoj dalyvavo smuiki
ninkas I. Vasyliūnas, pagrojęs J. Gaidelio 

labai juo domėjosi ir kartais važiuodavo specialiai 
į Jokūbavą pasidairyti, bene pamatys lakuotais ba
tais su. fraku ir cilinderiu prezidentą, kaip buvo 
įpratę jį matyti laikraščiuose. Bet greitai nusivylė. 
Stulginskis nebuvo turtuolis ir nemėgo prabangos. 
Apsirengęs paprastais drabužiais, pats tvarkė ūkio 
reikalus, derėjosi su darbininkais, pasikinkęs kume
laitę nuvažiuodavo į Kretingą, kur, berods, buvo 
atsidaręs maisto produktų krautuvėlę. Kartais gir
dėdavai, kad jis esąs labai šykštus ir kietas darbi
ninkams. Bet kai po daugelio metų teko su jo ūki
ninkavimu iš arčiau susipažinti, įsitikinau, kad ne 
šykštumo būta, o taupumo: buvęs prezidentas ver
tėsi be atliekamo kapitalo, todėl turėjo gerai žiūrė
ti, kad sunkiais ūkininkams metais galus su galais 
suvestų.

Nežinau, kaip tai atsitiko, bet vienoje srityje 
Stulginskio vardas ypačiai išgarsėjo ir prigijo. Pri
gijo ir pasiliko iki paskutiniųjų jo gyvenimo dienų 
Jokūbave. Niekas nematė jo geriančio ar girto. Ta
čiau. kai žemaičiai užeidavo į valstybinės degtinės 
parduotuvę ir norėdavo nusipirkti tą didįjį trijų 
ketvirčių litro degtinės butelį, sakydavo:

— Prašau, pons, Stulginskį.
Ir niekaip kitaip. Didelis butelis degtinės visa

da būdavo „Stulginskis“. Ar todėl, kad Stulginskis 
buvo didelis ponas, ar gal todėl, kad butelis buvo 
didelis, bet jei Kretingos apylinkėje norėjai nusi
pirkti didelį butelį degtinės, turėjai prašyti „Stul
ginskio“. Niekas nežino, kas pirmas jį tuo vardu 
pakrikštijo. „Stulginskiai“ stovėjo ant stalo vestu
vėse ir krikštynose, atstovaudami pasiturinčiųjų 
luomui. Kai šeimyna, pabaigusi kirsti rugius par
nešdavo ūkininkui varpų vainiką, tai šalia sūrio 
ant stalo turėjo būti ne koks nors paprastas butelis 
degtinės, bet „Stulginskis“.

Buvo mūsų kaime toks bernas, kuris degtinės 
pusbonkius atkimšdavo trenkdamas į savo pakau
šį. Smarkiau trinktelėjus, kamštis išlėkdavo lauk. 
Bet kai kartą pabandė „Stulginskį“ tuo būdu at
kimšti, tai tik galvą susižalojo. Ir čia „Stulginskis“ 
pasirodė ne koks paprastas butelis.

(Bus daugiau)

Petrulio darbo antkapinis paminklas, nors 
nuo Sniečkaus mirties tepraėjo vos kelio
lika mėnesių. Rasta ir lėšų, priimti ir nu
tarimai be jokio vargo...

Štai šiais metais Mikytuose (Šilutės 
raj.) „vaduotojams" pastatytas atminimo 
akmuo, kainavęs net 800 rub. Vien tik už 
šio akmens pakėlimą ekskavatorininkui 
sumikėta 300 rub. Šilalėje karių kapinėms 
tvarkyti išleista 48.000 rub., Ramygaloje 
dar daugiau. O kiek visoje Lietuvoje! Ra
sų kapinėse didžiausi krašto vyrai guli po 
susmegusiais kauburėliais ir niekas nesi
ruošia jų kapų tvarkyti, o ištaigingoms 
Antakalnio tarybinių karių ir partizanų 
kapinėms rekonstruoti jau paruoštas pro
jektas. ,

Sintautiečiai prašo savo mokyklą pava
dinti Pr. Vaičaičio vardu ir nesulaukia tei
giamo atsakymo, o Lietuvos miestų gatvės 
be jokio vargo pavadinamos dar nemiru
sių maršalų vardais.

Kiek Lietuvos motinų nežino, kur palai
doti pokario metais jų sūnūs ir dukros! 
Kiek nežinomų kapų tundroje ir taigoje! 
Kas ir kada Stalino siautėjimo meto au
koms pastatys bent vieną simbolinį pa
minklą?

Per vienerius metus išnyko visi Prūsijos 
vietovardžiai. Žuvusios kovoje už savo 
laisvę tautos atminimui pagerbti nepalik
ta nė vieno vietovardžio. Kas turėjo teisę 
užbraukti visą šio krašto praeitį ir jo is
toriją pradėti nuo 1945 metų?

Ar to paties nesiekiama ir dabar, nuo
sekliai ignoruojant ir nutylint garbingą 
Lietuvos praeitį?

„Introdukciją ir šokį“, A. Račiūno „Dainą 
variacijų formoje“, G. Kupčinskaitės va
dovaujamas etnografinis liaudies dainų 
mėgėjų ansamblis, O. Ivaškienės paruošti 
mažieji šokėjai. Platesnio masto baltiečių 
koncertas tą vakarą įvyko anglų gimnazi
jos auditorijoje. Lietuviškąją dalį atliko 
O. Ivaškienės šokėjai, kompoz. J. Gaide
lio vadovaujamas Brocktono Šv. Kazimie
ro parapijos choras, solistai D. Mongirdai- 
tė-Richardson, B. Povilavičius su akompa
niatoriais S. Cibu ir kompoz. J. Kačinsku. 
Pranešėja buvo J. Aukštikalnienė.

DĖSTO LIETUVIŲ KALBĄ
Anglijos lietuviams gerai žinomas prof. 

Raphael Sealey dirba Kalifornijos univer
sitete Berkeley. Be savo tiesioginio daly
ko (senovės istorija) praėjusiais metais 
jis dėstė trims trečiosios kartos lietuviš
kos kilmės studentams lietuvių kalbą. Iš 
jo suteikto spaudai pasikalbėjimo („Drau
go“ kultūrinis priedas) dar neaišku, ar 
šiais mokslo metais atsiras norinčių stu
dijuoti lietuvių kalbą Berkeley universi
tete.

S. KASPARAS AMERIKOJE
„Draugas“ Nr. 233, korespondencijoje 

pavadintoje „Svečias iš Australijos“ rašo 
apie D. Britanijos L. B. pirmininko Sta
sio Kasparo vizitą Amerikoje ir „Draugo“ 
redakcijoje. įdėta ir jo nuotrauka, kartu 
su kun. J. Borevičium. Pažymėta, kad S. 
Kasparas esąs laimėjęs 500 dol. premiją
už tautinę ir religinę veiklą. Žinutės pa
vadinime, kaip matyti. D. Britanija su
maišyta su Australija.

KUN. T. EREMINUI 60 METŲ
Siaurinėje Italijoje tėvų Rosminiečit) 

vienuolijoje gyvena ir dirba žemaitis kun. 
tėvas Tąsius Ereminas, kuriam neseniai 
sukako 60 m. amžiaus. T. Ereminas mo
kytojauja Domdossolos licėjuje. Nors apy
linkėje beveik nėra lietuvių, bet tėvas 
Ereminas suorganizuoja lietuvių šventes, 
pasikviesdamas jų iš Romis ir kitų vieto
vių.

Ant. Pačkamskas

NAKTIS SENUOSE MIESTELIUOSE

Grįžau vieną naktį Kybartų miestelin, 
Ilgai pabuvojęs svetimoj šaly.
Ramiai pailsėjau miestelio sodely, 
Gerai išmiegojau gelžkelio stoty.

Nuėjau pabudęs plentų į Virbalį, 
Į miestelį seną gatvelių siaurų, 
Išvaikščiojau visą ąžuolų girelę. 
Pastovėjau vienas ten prie 

žvyrduobių.

Palikau aplankęs senąjį Virbalį, 
Ramioje žvaigždėtoj vasaros nakty, 
Paėjau gerokai ilgą galą kelio, 
Ir buvau smėlėtame Pajavony.

Įkopiau į aukštą kapinių kalnelį, 
Ten, kur vaidilučių kūrenos ugnis. 
Tenai guli mano motinos tėveliai. 
Jau seniai pavirtę į kapų smiltis.

Nuo jo nusileidęs ėjau į Vištytį, 
Į miestelį seną medinių namų.
Nuplovė man kojas ežero bangelės. 
Atgaivino kvapas sakuotų pušų.

Taip aš vieną naktį iš svetur parėjęs, 
Aplankiau senuosius savo miestelius, 
Ir gimtojoj žemėj trumpai paviešėjęs. 
Išskridau į kitus tolimus kraštus.
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Kės ton’’o
Britų spaudoje pasirodė žinių, kad 

„Amerikis labdaros fondas finansuoja prie 
Londono esančios Keston'o Kolegijos veik
ią— parsigabenti ir tirti dokumentus apie 
religinę padėti už geležinės uždangos" 
Tas gerasis „dėdė" esąs JAV Fordo Fon
das, paskyręs šiam reikalui 30.000 dole
rių (apie £14.000).

šiuo kartu esą nusistatyta ištirti Kata
likų Bažnyčios padėtį Ukrainoje ir Lietu
voje, nes apie ortodoiksų religinį gyveni
mą jau turima gana daug medžiagos. Kaip 
žinoma, šitoji Kolegija, anglikonų kun. 
M. Bordeaux (studijavusio Maskvoje) va
dovaujama, kaip tik ir yra užsimojusi tir
ti religinę padėtį Sov. Sąjungoje ir sateli
tiniuose kraštuose. Kolegijoje jau dirba 
apie 11 žmonių (dalis tik talkininkauja). 
Gavus daugiau pašalpos. į religinės padė
ties darbą numatyta įtraukti ir daugiau 
talkininkų. Vieni laikinai, kiti pastoviai 
savo pagalbą jau esą psiūlę prof. Dennis 
Dunn iš Texas universiteto, prof. V. S. 
Vardys iš Oklahomos universiteto ir prof. 
B. Bociurkiw iš Carleton universiteto Ot- 
tavoje.

Perskaičius šias žinias, buvo kreiptasi į 
patį kun. M. Bordeaux, norint daugiau pa
tirti apie jo Kolegijos darbą. Jis paaiški
no. kad pvz. prof. S. Vardys daugiausia

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Dosnus tautietis
Pasiruošimas dalyvauti lietuvių jauni

mo kongrese eina prie pabaigos. Vytautas 
Juška ALB krašto valdybos narys jauni
mo reikalams, aktyvus, iškalbus jaunuo
lis, lankydamasis lietuvių apylinkėse, gi
liu tautiniu supratimu pristatė Australi
jos UetuviiĮ bendruomenei šio kongreso 
reikšmę lietuviškam jaunimui, augančiam 
ir mokslus einančiam svetimų kraštų mo
kyklose. Dosnūs nariai aukojo 5 — 50 dol. 
kongreso reikalui. Išimtinis pavyzdys yra 
Juozas Kvietelaitis, savanoris — kūrėjas, 
paaukojęs 1.000 dol. Melbourno jaunimo 
s-gai.

Paminėtas M. K. Čiurlionis
M. K. Čiurlionio 100 metų sukakties mi

nėjimas Sydnejuje buvo įspūdingas, kaip 
ir jo kūryba.

Estetiškai apšviestoje scenoje, Čiurlio
nio muzikos garsuose, jo paveikslų skaid
rėmis, poezija (J. Degutytės, J. Vaičiūnai
tės, J. Juškaičio ir V. Kazoko) ir Čiurlio
nio laiškų skaitymas (skaitė R. Milašas), 
pavaizduoti jo trumpo gyvenimo metai, 
kūryba ir jo darbų dedikacija Lietuvai.

Minėjimą paruošė ir vaizdžiai, su talen
tingos lektorės iškalbingumu, G. Kazokie- 
nė supažindino su Čiurlionio kūryba, har
moningai sujungusi jo tapybą su muzika.

G. Kazokienė, iš profesijos dantistė, 
paskutiniuoju laiku savo studijas Sydney

Kolegija
talkininkaus katalikų padėčiai Lietuvoje 
tirti, bet pastoviai į Angliją nepersikels. 
Pagrindinė medžiaga šiam reikalui bū
sianti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos. kuriomis Kolegija esanti apsirūpinu
si. Prof. Bociurkiw užsiimsiąs unitų-kata- 
likų reikalais. Tai daugiausia ukrainiečių 
religija, esanti dar blogesnėje padėtyje, 
negu katalikybė Lietuvoje.

Lietuvos iv Ukrainos katalikų padėties 
tyrimas ir medžiagos klasifikacija bei ver
timas užtinsią net du metus. Vėliau toji 
medžiaga būsianti išleista dviem atskirom 
knygom.

Pati Kolegija yra vienintelė tos rūšies 
institucija Vakaruose ir turi labai gerą 
vardą. Jos globėjai yra kard. Heenan, Can
terbury arkivyskupas, ir Vienos arkivys
kupas kard. Koenig. Nobelio premijos lau
reatas dr. Sacharovas per Pasaulio Bažny
čių Tarybą prisiuntė laišką, kuriame pra
šoma gelbėti neteisingai suimtus penkis 
kunigus Lietuvoje. Tyrimo darbe aktyviai 
bendradarbiauja Londone gyvenanti latvė 
Marite Sapiets.

Kun. M. Bordeaux palaiko ryšius su Eu
ropoje gyvenančiais katalikų kunigais ir 
atitinkamomis lietuvių institucijomis 
Amerikoje.

J. Vikis

universitete skyrė M. K. Čiurlionio kūry
bai iškelti į jam priklausančią vietą Va
karų pasaulyje. Rinkdama medžiagą apie 
Čiurlionį, ji lankėsi du kartus Lietuvoje.

Mūsų broliai
„Mūsų Pastogės" vedamasis (27. 10. 75, 

V. K.) klausia: „Kuo nusikalto tie mūsų 
broliai iš anos pusės, kad juos atstumia
me? Už ką juos baudžiame?“

Įdimus klausimas; į jį atsakymas trum
pas: ne mes juos baudžiame. bet Sovietų 
Rusija. Daugiau kaip per dešimt metų 
daugelis mūsų prašė ir prašė, sutiko ap
mokėti savo doleriais kelionę iš Lietuvos 
į Australiją broliams ar seserims iŠ anos 
pusės, bet, su mažyte išimtimi, nei broliai, 
nei seserys net trumpam vizitui išvykti iš 
Lietuvos leidimo negavo. Tat klauskime 
Sovietų Rusijos, o lik paskui viso pasau
lio: „Kuo nusikalto mūsų broliai iš anos 
pusės?“

Kartais iš australiškų laikraščių suži
nome, kad atvažiavo sovietų delegacija ir 
rusiškų pavardžių tarpe randame dar ne
surusintą lietuvio pavardę. Ne daug kam 
leista su jais susitikti, bet mes juos svei
kiname be žodžių ir linkime išlikti lietu
viais! O pasiilgę lietuviškų dainų, nuei
name ir į dainininko koncertą, atvažiavu
sio iš Lietuvos.

Tautinės mažumos
Spalio 14 d. buvo įsteigta Tautinių Ma

žumų Patariamoji Taryba. Ketvirtadalį

Skaitytoju tai&kai
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Skaičiau „Europos Lietuvyje" (Nr. 41) 
jūsų mintį sveikinti bičiulius ir pažįsta
mus per laikraščio skelbimus ir, atvirai 
pasakysiu, kad, mano išmanymu, ši itlėja 
nėra vykusi.

Kalėdų ir Naujų Metų sveikinimai nėra 
naujiena. Ir Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo siunčiami švenčių sveikinimai, net ir 
Velykų proga. Šiandien šis paprotys yra 
taip įsigalėjęs Europoj ir Amerikoj, kad 
jo nesekimas būtų blogų manierų parody
mas.

Aišku, daug pinigų nueina niekais, bet 
nueina niekais ir rūkant, geriant, lošiant. 
O švenčių sveikinimai turi ir kitą pras
mę. Jų nesiimti visai nepažįstamiems, ar
ba nedaliji gatvėje praeiviams. Tai yra 
prisiminimo, simpatijos, mandagumo ir 
pagarbos gestas. Daug žmonių nusikalsta 
geram tonui, išspausdinę kortelėse ir savo 
pavardę. Švenčių sveikinimai turi būti as
meniški ii' juos reikia pačiam pasirašyti. 
(Sekretorė gali suklysti ir siųsti tam pa
čiam asmeniui dukart.) Esu užtikusi Ame
rikos lietuvių spaudoje tokių sveikinimo 
skelbimų ir. nors žmonių nepažįstu, pa
galvojau „štai tie, kuriems bičiuliai nerū
pi. Iš kur jie žino, kad visi draugai, pa
žįstami ir giminaičiai tikrai skaito šita 
laikraštį?“ Mano nuomone tai nemandagu 
ir gana. Toks sveikinimas, greta skilčių 
reklamai, pardavimams, nuomai, santuo
koms ir t. t. visai nuvertina ir pačių šven
čių sveikinimo prasmę. Tada geriau visai 
nieko nerašyti. Kas iš principo nesiunčia 
sveikinimų, tas vis tiek savo gerą draugą 
sutikęs Naujų Metų proga išbučiuos, arba 
laiškelį parašys. Laikraštyje gali tik pati 
redakcija sveikint i savo skaitytojus ir 
bendradarbius.

Bet kodėl „E. L." negali pats išleisti

NSW gyventojų sudaro tautinės mažumos, 
tat tokios tarybos sudarymas patariamuo
ju balsu yra labai svarbus. Juk mažumos 
gali nulemti rinkimus. Tarybos nariai yra 
įvairių tautybių. Lietuviai savo atstovo 
neturi. Tikimės, kad latvis J. Biržulis at- 
tsovaus visoms trims Baltijos tautoms.

Lietuvių klubas
Tryliktame Sydnejaus lietuvių klubo 

narių susirinkime pristatyta nauja klubo 
valdyba. Klubo pirmininku ir toliau pasi
liko V. Simniškis.

Klubo laikysena yra nepolitinė, objek
tyvi, tarptautinė. Visi aplinkraščiai, užra
šai ir skelbimai rašomi angliškai. Kiek ži
noma, tautinių mažumų klubai ir draugi
jos Australijoje laisvai naudojasi gimtąja 
kalba klubo vidaus gyvenime. Kol kas ne
išaiškinta, kodėl lietuvių klubas nevarto
ja gimtosios kalbos.

Klubas turi 591 narius lietuvius ir 191 
nepilnateisius narius svetimtaučius. 

kuklias šventiškas korteles su lietuvišku 
tekstu „Linksmi) šventų Kalėdų ir Lai
mingų Naujųjų Metų"? Tokį sveikinimą 
galėtume siųsti ir kitataučiams. Dažnai 
švenčių proga parduodami sveikinimų at
virukai Unicef. misijų, aklųjų, invalidų ir 
t. t. naudai. Šitie lietuviški sveikinimai 
tikrai praverstų „Nidos" klubui. O rytie
čių išmintis sako, kad „geros manieros 
yra alyva, kuri tepa žmogiškų santykių 
krumpliaračius".

Z. TenLsonaitė

DĖL „E. LIETUVIO“ KAINOS

Perskaitęs R- Sakalo siūlomą nuomonę 
apie „E- Lietuvio" prenumeratą, ir aš no
riu pateikti keletą savo minčių. Su R. Sa
kalo nuomone aš nesutinku, nes jeigu mū
sų laikraštis pakels kainą iki 20 sv„ tai 
manęs jo skaitytojų eilėse nebus.

Reikia atsiminti, kad daugelis „E. Lie
tuvio“ skaitytojų prenumeruoja ir kitus 
lietuviškus laikraščius. Ir jeigu kiekvie
nas jų kainuos po 20 svarų, tai per metus 
vien laikraščiams reikės išleisti daugiau 
kaip 100 svarų, arba apie 2 sv. per savai
tę.

Kas kita yra J. Liobės nuomonė, kuriai 
aš pritariu.

Kadangi pašto išlaidos yra brangios, ar 
nebūtų galima leisti laikraštį kas antrą 
savaitę, bet nemažesni kaip 8 — 10 pusla
pių dydžio?

Be to. reikėtų įvesti nuolatinius pusla
pius vaikams, jaunimui ir skautams. Juk 
Europije visai nėra vaikams skirto laik
raščio, o iš užjūrio ateina gana pavėluo
tai. Tas pats yra ir su jaunimo spauda.

Lietuvybei palaikyti reikia vaikams iš 
mažens skiepyti lietuviškos spaudos nau
dą. Vaikai, turėdami savo puslapį, ma
žiau griebtųsi vietinės spaudos komikų.

Gerutis, Airija

MOKSLININKU STATISTIKA

Akademikas Juozas Matulis rašo, kad 
dabar visame pasaulyje yra daugiau kaip 
4 milijonai mokslininkų, iš kurių daugiau 
kaip 1 milijonas dirba Sov. Sąjungoje. Va
dinasi, ketvirtis visų mokslininkų kalba ir 
rašo rusiškai.

Japonas Toru Matsumoto pateikia kiek 
kitokius duomenis. Jis sako: „Teigiama, 
kad šitame šimtmety atsirado 95% moks
lininkų, kurie iš viso yra pasaulyje gyve
nę, ir 90% iš jų gyvena angliškai kalban
čiuose kraštuose. Statistika kiek skiriasi.

MIRĖ B. BABKAUSKAS

Neseniai mirė iškilus Panevėžio dramos 
teatro aktorius Bronius Babkauskas, gi
męs 1921 m. Be dramos teatro jis taip pat 
dirbo ir Lietuvos kino filmuose.

LIETUVOJE
VĖL STAMBINA ŪKIUS

Komunistų partijos plenumo posėdyje 
min. pirm, pavaduotojas agr. V. Vazalins- 
kas pranešė, kad Lietuvos kolchozai vėl 
bus stambinami. Savo kalboje jis pasakė:

„Ūkių skaičius nuo 1960 iki 1974 metų 
respublikoje sumažėjo maždaug nuo 2200 
iki 1600, o vidutinis jų dydis išaugo nuo 
2100 iki 2900 hektarų. Dabar numatyta 
ūkių skaičių dar sumažinti, ir kiekvienas 
iš jų vidutiniškai turės 4000 ha bendro 
ploto, 3000 ha žemės ūkio naudmenų ir 
2000 ha ariamos žemės. Didžiausi ūkiai — 
nuo 3500 iki 4000 ha naudmenų — numa
tyti Šilutės, Kauno, Tauragės, Panevėžio, 
Biržų, Klaipėdos, Vilkaviškio rajonuose, o 
mažiausi — nuo 2200 iki 2400 ha naudme
nų ir apie 1500 ha ariamos žemės — kal
voto reljefo rajonuose: Molėtų, Zarasų, 
Varėnos, Utenos, Švenčionių. Tokio dydžio 
ūkiai pajėgūs sudaryti sėjomainas su 150 
— 200 ha laukais, kuriuose galima našiai 
naudoti dabartinę ir artimiausios ateities 
techniką. Jie išaugins reikiamą kiekį pa
šarų pramoninio tipo gyvulininkystės fer
moms, kurias pastatyti įgalins tarpūkiniai 
kooperatiniai ryšiai.“

Toliau jis pranešė apie tarpūkinius su
sivienijimus.

„Respublikoje suprojektuoti teritoriniai 
tarpūkiniai gamybiniai susivienijimai, ku
rie apima (beveik visus ūkius. Vidutiniškai 
kiekviename susivienijime yra penki ūkiai, 
kurių bendras plotas siekia 20 tūkst., že
mės ūkio naudmenų — 15 tūkst. ir aria
mos žemės — 10 tūkst. hektarų. Daugelis 
šių susivienijimų jau kuriami, o likusius 
reikia kurti nedelsiant, kad žmonės iš 
karto pratintųsi, žinotų, imtųsi to, ką ga
lima daryti bendromis jėgomis.“

Savaime suprantama, kad šis stambini
mo planas atėjo iš Maskvos, nes lietuviai 
savo noru nebūtų pradėję ir naujo persi
organizuoti. Tuo labiau, kad kolchozinimo 
planai dar nebuvo užbaigti.

SVEČIAS IŠ ANGLIJOS

Raseinių 1-osios vidurinės mokyklos 
penktokas K. Karazinas Kalnujų kaime 
spalio 14 dieną sugavo apsilpusį varnėną. 
Ant. paukščio kojos buvo žiedas, kuriame 
įrašyta „INFORM BTO TRINS England 
XV-09130“. Tai reiškia, kad varnėnas žie
duotas Anglijoje.

GAMINA DAUG CEMENTO

Akmenės cemento fabrikas kasmet ga
mins 3 milijonus tonų geros kokybės ce
mento. Skaičiuojant vienam gyventojui, 
Akmenėje pagaminama tris kartus dau
giau cemento negu Anglijoje. Lietuviškas 
cementas dabar jau gabenamas net į to
limiausias Sibiro sritis.

Keletas įspūdžiu Lietuvoje
Ed. Cinzas

Taksi vairuotojas — stiprus, gražaus 
kaukaziečių veido vaikinas. Apsirengęs pa
prastai, nepuošniai. Nepuošni ir jo senoji 
dėžė, bet traukia Vakarų lygio greitkeliu 
be priekaišto. Abipusėje — ankstyvos va
saros žaluma. Pievos, pievelės, beržynais 
ir eglėmis apibarstytos lygumos. Krūmuo
se pasislėpę mūriniai ir mediniai namu
kai. Jaukūs, kaip paveikslėliuose, bet už
miršę dažų kvapą. (Tų nelemtų dažų trū
kumą teko pastebėti ir Lietuvos miestuo
se bei miesteliuose.)

Darosi nejauku. Po valandėlės suvokiu, 
kad šitie tušti plotai sukelia pasiklydusio 
nuotaiką. (Belgijoje — „miestelis ant 
miestelio, namas ant namo“.) Kalbinu vai
ruotoją — tylenį. Bandau sužinoti, ar spė
sime pagauti Vnukove man reikalingą lėk
tuvą. Jis palanksto pirštus, pagalvoja ir 
atsako, kad nieku gyvu nespėsime. Nuo
taika smunka prie nulio. Prašau, kad va
žiuotų greičiau, bet jis tik papurto galvą: 
daugiau šimto negalima. Pravažiuojame 
Maskvos kampą.

Platūs, medeliais ir parkais pagražinti 
bulvarai, kuriuos saugo didžiuliai, karei
vinių tipo namai. Vėl greitkelis, kuris da
bar jau remiasi į Vnukovą.

Vnukovo aerodrome Inturisto ponia (vi
sur tos moterys užsėdusios šiltas vieteles) 
net išsigąsta mane pamačiusi: kas toks, iš 
kur?! Paaiškinu ir prisėdu ant kėdės kam
po. Penkis kartus skambino telefonu, 
klausinėjo pas ainošių ir kaipošių, kol 
liūdnu balsu pasakė: nebėr jūsų lėktuvo, 
mielasis, išskrido į Vilnių. Eikite, miela
sis, į aerodromo lauktinę ar kavinę, o mes 
pabandysime surasti jums nakvynę. Ir 
prižada, kad praneš Vilniuje laukiantiems, 
jog aš nenusisukau sprando, kad gyvas ir 
sveikas rytoj pribūsiu giminių meilei ir 
džiaugsmui. Palieku lagaminą Inturisto 
raštinėje ir einu kavinėn, kad nors alučiu 
nuplovus kartėlį. Taip skubėjau, nešiką ir 
vairuotoją į korupciją įtraukiau, o lėktu
vo vistiek nebepagavau...

Kavinėje randu ir Čeremieteve matytą 
briuselietį. Ką tik atėjęs, girdi, alaus atsi
gerti. Kadangi jo lėktuvas tik vėlai vaka
re, o man nakvynės tebeieško, nuspren

džiame paragauti rusiško alaus. O be to, ir 
karštelis toks, kad net lenkia prie žemės.

Vietoje šalto ir putojančio alaus stiklų, 
gauname šiltas bonkutes. Klausiu, ar ne
turi šaltesnio. Sijonuoto satrapo žvilgsnis 
prikausto vietoje, o storas pirštas bakste
li į ledų indą: dėkitės, kiek patinka. Ma
no briuselietis išplečia akis: alų su le
dais?! Paskui, kada sėdime prie staliuko, 
atsidūsta:

— Visko gyvenime gėriau, visko raga
vau, bet alaus su ledais — ne. Aišku, par
davėja niekada nesužinos, kad jam alus 
yra šventas gėrimas, kad Belgijoje jis pa
tiekiamas šaltas šaltutėlis ir su putele. O 
mes niekada nesuprasime, kodėl nenusi- 
perka šaldytuvo. Juk nereikia būti Ein
šteinu, kad suprastum, jog atšaldyti alų 
žymiai pigiau, negu gaminti ledus.

Karštis nuvelka švarkus, atpalaiduoja 
kaklaraiščius. Kadangi tą šiltą skystimė
lį, kurį maskviečiai vadina alum, pastip
riname klaikiai brangiu, bet gan geru kon
jaku. pokalbis gyvėja. Prie kitų staliukų 
sėdi aerodromo tarnautojai ir keleiviai. 
Tvarkingai apsirengę, ilgaplaukių, ilga- 
barzdžių nematyti. Kalbasi patyliukais, be 
rankų. Belgas juokiasi atsilošdamas, su
ka rankas malūnėliu, kaip savo kvartalo 
kavinėje šeštadienio vakare. Maskviečiai 
ir keleiviai nemato ir negirdi mūsų. Ret
karčiais kuris užmeta žvilgsnį, bet jis nie
ko nesako, tarsi mes būtume permatomi 
daiktai. O aŠ ir pagalvojau: nejaugi ir da
bar tebežiūrima į užsienietį, kaip į prie
šą? Gal aš klydau, gal man tik taip pasi
rodė. bet tada pasijutau, kad šitai aplin
kai, šitiems žmonėms esu svetimas.

Pagaliau ateina Inturisto mergina ir sa
ko, kad nakvynė surasta, kad taksi jau 
laukia manęs. Atsisveikinu su linksmuoju 
„tautiečiu“ ir einu paskui ją. Belgas pasi
veja prie durų ir įspraudžia savo kortelę 
į ranką. — Jeigu reikės ištraukti dantį, 
išlupsiu be skausmo, — sako. Žvilgterėjęs 
į kortelę, pamačiau, kad parašyta, jog toks 
ir toks galų ainis yra dantų gydytojas. 
Prižadėjęs aplankyti, kai grįšiu į Briuselį, 
palieku Vnukovo aerodromą.

Šį karią taksi vairuotojas jau perkopęs 

šešiasdešimtį. Irgi nekalbus, bet paklaus
tas atsako, paaiškina. Kadangi jau tems
ta, o kol pasiekėme Maskvą ir visai sute
mo, nedaug ką pastebiu. Pravažiuojant 
vieno parkelio apšviestą bronzos statulą, 
pagudrauju:

— Sakykite, kuris čia šventasis stovi?
O jis atraite taip gudriai, kad negalėjau 

nesijuokti:
— Nedidelis, jeigu neturi teisės laimin

ti. Jūs klaidatikis, arti neikite: gali trink
telėti per galvą.

Gatvėse elektros lempučių netrūksta, 
bet Vakarų tviskėjimo nėra. Važiavome 
tarsi per didžiulį ir jau sumigusį kaimą.

„Rusijos“ viešbutis greta Raudonosios 
aikštės. Didžiulis, prabangiai įrengtas pa
statas. Jau registracijos salėje pasitinka 
šviesaus marmuro kolonomis sustiprinta 
prabanga. Aiškiai matytis, kad statytas ne 
vien tik turizmui, bet ir parodyti, ką ga
li Sovietijos architektai ir mūrininkai. Ne
toli viešbučio riogso nemažiau gigantiškas 
Lumumbos universitetas, kuris tikrai im
ponuoja, bet architektūriniu grakštumu 
nepasižymi.

Sutvarkęs popierizmą su rinktiniai dai
liomis moterimis, nevykusiai mažu keltu 
pasiekiu septintą aukštą, kur man pasky
rė kambarį. Kelto motoras nepakankamai 
stiprus, todėl dažnai užsikerta, nebepavel
ka pilnos kabinos. Švelnesnio būdo turis
tai, perpratę žaidimą, išlipa, norėdami pa
lengvinti darbą motorui. Nesikasinėju prie 
„neigiamųjų“ smulkmenų, bet perteikiu 
paprasto turisto įspūdžius.

Septinto aukšto šimtas septynioliktame 
kambaryje randu dievobaimingai daboja
mą švarą ir prabangų apstatymą: švelnių 
spalvų kilimai ant grindų, moderniški bal
dai, baltutėlis vonios kambariukas. Pro 
didžiulį langą matosi dvi mažytės cerkvės. 
Jos vykusiai apšviestos prožektoriais, su
sigūžusios praeities mistikoje, dvelkian
čios „šventosios Rusijos“ dvasia. Bet ar 
jos atviros maldininkams, taip ir neteko 
sužinoti, nors sekantį rytą apėjau, o mal
dininkų nepastebėjau.

Vonios kambaryje nusiplaunu kelionės 
dulkes (šilto vandens čiauptai veikia kuo 
puikiausiai) ir nusileidžiu atgal į registra
cijos salę. Prie pinigų keitimo kasos pa
matau eilutę ir prisimenu, kad ir aš ne
turiu rublių. Aplink net keliolikos tauty
bių žmonės. Triukšmingiausi prancūzai ir 
italai. Bliūdžinsais apsirengę ilgaplaukiai 
ir jų bliūdžinsinės merginos laikosi tyliai, 

kaip sugauti. Atsistebėti negaliu, kokie 
kultūringi, ramūs!

Kasininkės dirba vikriai, bet tik būti
niausiu ąĮveju numeta žodelį. Kai pakelia 
akutei, žiūri „kiaurai“. Jokios išraiškos 
veidelyje, robotas ir viskas! Aišku, kad 
ir Belgijoje niekas nesišaipo iki ausų, bet 
nėra tos slegiančios tylos, to prakeiktai 
sunkaus jausmo, kad stovi prieš geradarį 
ir prašai išmaldos.

Sekantį rytą nusileidžiu pusryčiauti į 
parteryje esantį restoraną. Stalai apkrau
ti įvairiausiais valgiais — eini aplink juos 
ir dediesii į lėkšteles. Tame savitarnos res
torane pamatau pirmą šypseną! Kadangi 
pusryčiautojų nedaug, pasikalbame ir pa
juokaujame su padavėja, kaip žmonės. Ne
galiu atsigėrėti jos veidelių skaistumu, 
akelių gražumu. Jii šypsosi ir grasina man 
riebiu piršteliu.

— Žmona plaukus nuraus! — gązdina. 
— Aš tokio neleisčiau vieno į kelionę.

— Dievas toli, caras nearti; septynis 
kartus nusidėsi — vieną tekentėsi, — gud
rauju kažkurioje Puškino knygoje skaity
tu priežodžiu.

Ir atsisėdu netoli, kad matyčiau tą šyp
seną. Jauku, šilta krūtinėje, kad pagaliau 
sutikau žmogų, kuris neįžiūri manyje prie
šo, o tik nuobodžiaujantį turistą. Kai pa
valgęs užsidegu pypkę, ji atneša karštutė- 
lės kavos puoduką.

— Ir manasis rūko pypkę, — sako. — 
Rūko ir kavos atsigeria...

Nors imk ir išbučiuok tokią moterį!
Parūkęs einu pasivaikščioti. Praeinu ke

lias gatveles, apžiūriu vakar matytas cerk
ves, bet karštis vėl atveja į viešbutį. Kai 
nusibosta stebėti turistus, užsimanau nu
sipirkti laikraštį. Deja, kioske tik komu
nistinių kraštų periodika, kitokių nėra. 
Beje, yra ir vokiškų ir prancūziškų, bet 
anie tų kraštų kimunistų partijos leidi
niai. Vienas durininkų pasako, kuriame 
aukšte veikia baras. Suradęs jį, nusiperku 
stiklą vyno ir įsitaisau prie lango. Taip, 
stebėdamas apačioje išsiplėtusią Maskvą, 
.sulaukiu valandos į Vnukovą. Beje, vieš
butį apmokėjo Inturistas, nes pasivėlinau 
į Vilniaus lėktuvą tik todėl, kad perilgai 
užlaikė muitinėje.

Vėl lekiame bulvarais, apsukame Krem
liaus mūrus ir išsimušame į greitkelį. Jau
nas ir judrus vairuotojas laikosi taisyklės, 
kad nereikia keleivio varginti kalbomis. 
Mezgu pažinti, klausinėju apie Maskvą. 
Sužinojęs, kad trisdešimt metų nebuvau 

Lietuvoje, jis sušvelnėja. Kramtomos gu
mos neatsisako, bet prieš cigarą papurto 
galvą. I gilias kalbas nors ir neįsileidome, 
bet nuobodžiauti su juom neteko.

Vnukovo aerodrome .Inturisto moterys 
pasitinka kaip seną pažįstamą. Atiduoda 
lagaminą ir nuveda į dar tuščią lėktuvą. 
Tur būt, kad vėl nepasivėluočiau. Po va
landos pypkiavimo, girdžiu atskubančių 
keleivių juokus ir kalbas. Po minutėlės 
į lėktuvą suvirsta... žemaičiai. Sušilę 
Maskvos karštyje, keistomis, nematytomis 
kepurėmis ant galvų. Atrodo, kad grįžta 
iš ekskursijos ar šventų vietų lankymo, 
šlakuotu veideliu ir rugiagėlės mėlynumo 
akimis žemaitukė sako savo draugei:

— Juzele, mod vi sėskimės če pre longa.
Verkiu. Slepiu veidą po nosine, kad ne

pamatytų ašarų. Reiktų pakilti ir sušukti:

— Brolele, sesereles, er aš esu žemaitis 
no Reitava!
Bet tik prisiglaudžiu savo kampe ir įsi
klausau į brangią ir skambią, kaip klum
pių kaukšėjimas, žemaičių kalbą.

Skrendant bandau pagauti šalia sėdin
čių vaikinukų pokalbio nuotrupas, bet tas 
velnio reaktorius taip staugia, kad nieko 
negirdžiu. Norėčiau pasikalbėti su jais, 
bet susilaikau: o jeigu ir jie nužvelgs 
„kiaurai", kaip jau patyriau?

Vilniaus aerodrome pasitinka būrelis 
giminių ir pažįstamų. Su gėlėmis Lietuvos 
laukų, rožėmis, ir džiaugsmo ašaromis. 
(Vėliau įsitikinau, kad šitas gražus papro
tys pasitikti ir išlydėti su gėlėmis labai 
paplitęs Lietuvoje.) Tik su pasibučiavi
mais nesklandžiai išėjo. Mat, Belgijoje vy
rai tik suglaudžia skruostus, o Lietuvoje, 
kaip patyriau, bučiuojamasi į lūpas. Vė
liau ir aš prisitaikiau, kaipgi kitaip!

Kelias į Vilnių asfaltuotas. Sutikti žmo
nės pasirodė gražiai, tvarkingai apsiren
gę. Vakarietiško puošnumo nepastebėjau, 
bet ir nuskurdusių nesimatė. Visur daug 
medžių, žaliuojančių dekoratyvinių krū
mų.

„Vilniaus“ viešbutyje palieku lagaminą, 
užsiregistruoju, kad atvykau. Pasakęs 
aukšto durininkei, kad grįšiu vėlai, o gal 
ir visai šią naktį nepareisiu miegoti, pasi
duodu giminių valiai ir globai.

Labas, Vilniau, kunigaikščių sostine! 
Pirmą kartą aplankau,, pirmą kartą glau
džiu!

(bus daugiau)
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Lietuvių Kronika
JAU ATSPAUSTAS KALENDORIUS

Jau atspaustas ir užjūrio skaitytojams 
pasiųstas tradicinis Nidos Klubo sieninis 
nuplėšiamas kalendorius, šiomis dienomis 
bus pradėta siuntinėti vietiniams klubo 
nariams ir „E. Lietuvio" skaitytojams.

Kalendoriaus kaina „E. Lietuvio“ skai
tytojams ir Nidos Klubo nariams 1.50 sv., 
arba 3.00 dol., arba 7.00 vokiškos markės. 
Kitiems — 2.00 svarai, arba 4.00 doleriai, 
arba 5.00 DM.

Kas nėra kalendoriaus užsisakęs, gali 
gauti „E. Lietuvio" administracijoje, Lad- 
broke Gardens 1, Wil 2PT.

LANKĖSI INŽ. A. IDIKA

Grįždamas iš Europos, Lietuvių Namuo
se lankėsi Brazilijoje gyvenus inž. Algir
das Idika. Jis gyvena Sao Paulo mieste ir 
dirba Philips elektronikos firmos labora
torijose.

Inž. Idika plačiau papasakojo apie Bra
zilijos lietuvių gyvenimą, jų darbą ir or
ganizacijas. Pasirodo, Brazilijoje gyveną 
inžinieriai yra įsteigę net Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjungos sky
rių, kuris turi apie 15 narių.

Organizacinis Brazilijos lietuvių gyveni
mas panašus į mūsiškį: šalia senosios Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoje veikia ir Bra
zilijos Liet. Bendruomenė.

Iš viso Brazilijoje (daugiausia Sao Pau
lo mieste) gyvena apie 20.000 lietuvių. Ta
čiau dauguma jų yra senesnės kartos at
eiviai, kurių vaikai jau gerokai yra nu
tautę.

LONDONAS
A. A. S. TADARAVICIUS

Kaip jau „E. L." 41 numeryje buvo 
trumpai pranešta, Londone spalio 13 d. eis
mo nelaimėje žuvo Stasys Tadaravičius. 
Netikėta mirtis jį pasitiko vos peržengusi 
savo amžiaus 60 metų slenkstį.

Velionis gimė 1915 m spalio 9 d. Zovo- 
dos km., Suvalkų Kalvarijos apylinkėje. 
Jo gimtoji vietovė yra apie 11 km nuo 
Kalvarijos ir 9 km į šiaurės vakarus nuo 
Punsko, prie pat buvusios Lietuvos — Len
kijos administracijos linijos. Velionis bu
vo ketvirtas iš penkių vaikų. Baigė Žaga- 
riškių pradžios mokyklą. Buvo jaunasis 
ūkininkas, šaulys, jaunalietuvis, mėgo 
sportą. Karinę prievolę atliko 9 pėst. L. K. 
Vytenio pulke Marijampolėje. Karo me
tais buvo įjungtas į ginkluotus dalinius. 
Po karo atvyko į Angliją ir apie 3 m. dir
bo anglių kasyklose. Vėliau persikėlė j 
Londoną ir apie 1956 m. pradėjo verstis 
siuvėjo amatu. Dalyvavo Londono lietuvių 
chore ir kitose organizacijose. Pinigais 
rėmė lietuvišką spaudą ir veiklą.

Palaidotas spalio 23 d. šv. Patriko kapi
nėse, Leytinstone. Dalyvavo apie 60 žmo
nių. Paskutinį atsisveikinimo žodį tarė S. 
Kasparas, Naujai supiltas kapas pasken
do vainikuose ir puokštėse gėlių. Velionis 
buvo viengungis ir Anglijoje neturėjo gi
minių. Laidotuvėmis rūpinosi buvę ginklo 
draugai ir Šv. Onos moterų draugija. Ačiū 
visiems už suteiktą paramą ir velionies 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.

V. Vytcnietis

MUZIKOS PLOKŠTELĖS

Naujos lengvos muzikos plokštelės iš 
Amerikos: „Svajonių sodas“, ' „Svajonių 
žemė“, „žiburėlis". Vienos plokštelės kai
na su prisiuntimu £3.50.

Baltic Stores Ltd., 421 Hackney Rd., 
London, E2.

šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pokcllo kaina su prisiuntimu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London, E.2 
England

DĖKOJAME

Šv. Onos Draugijos valdyba dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie sėkmingo ru
dens baliaus suruošimo. Ypačiai dėkoja
me Socialinio ir Sporto klubo valdybai, o 
taip pat M. Lingienei. A. Putinienei, K. 
Urbonienei. M. Parulienei, M. Knabikie- 
nei.

Draugijos Valdyba

KOPŪSTŲ IR DEŠRŲ BALIUS

Londono Lietuviškoji Parapija lapkričio 
29 d. (šeštadienį) 7.30 vai. vakaro Sporto 
ir Socialinio klubo salėje, 345A. Victoria 
Park Road, London, E9 rengia Kopūstų 
ir Dešrų Balių, šokių muzika bus D. J. su 
Pupų Dėdės ir Dėdienės valsais ir polko
mis. O kopūstai ir dešros bus įvairių kraš
tų ir pačios geriausios. Kviečiame visus 
atsilankyti!

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Maloniai kviečiame visas dainavietes 

dalyvauti susirinkime, kuris įvyks sekma
dienį, lapkričio 23 d., 3 vai. po pietų Lie
tuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11.

Valdyba

VISI I BAZARĄ

Pabaltiečių kalėdinis bazaras įvyks lap
kričio 29 ir 30-tą dieną, šeštadienį, lap
kričio 29 d. nuo 11 — 8 vai. vakaro.

Sekmadienį 5 vai. pasirodys London: šo- 
tadieninės mokyklos vaikučių tautinių šo
kių grupė, kuri visada labai gražiai pašo
ka ir susilaukia daug ovacijų.

Lietuviškam skyriui atstovauja Londo
no Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“ 
Dar ne vėlu atsiųsti bazarui dovanų. Veiks 
loterija, bufetas. Be to, galėsite nusipirkti 
gražių ir įdomių kalėdinių dovanėlių, ku
rių krautuvėse nerasite.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti. 
Adresas: 72 Queensborough Terrace, Bays
water, London, W2, Latvių Namuose.

Dainavietes

DERBY
MINĖSIME KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

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

munity Centre“ salėje 18 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 j šį minėjimą 
atsilankyti ir vakarą linksmai praleisti 
draugiškų derbiškių tarpe.

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

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

šio mėnesio 22 d. Vyčio klubo salėje ren
giama Laisvos Lietuvos Kariuomenės mi
nėjimas.

Programoje: H. A. Vaines paskaita: Lie
tuvis karys — amžinas kovotojas dėl savo 
krašto laisvės.

Meninėje programos dalyje J. čemis 
pažadėjo atvykti ir padainuoti su Londono 
vyrų oktetu.

Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie
tuvius šiame minėjime dalyvauti.

Pradžia 6 vai.
DBLS Skyriaus ir Vyčio klubo valdybos

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

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

Programoje bus paskaita ir meninė da
lis.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky
ti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

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-

Į 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

GLOUCESTERIS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 15 d„ šeštadienį, 6 vai. vak. 
šaukiamas lietuvių tėvų ir DBLS narių su
sirinkimas. Būtinai prašomi dalyvauti tė
vai, nes bus pasitarta Kalėdų vaikų eglu
tės ir kitais svarbiais reikalais.

Kviečiami visi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

BIRMINQHAMAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vienas iš įdomesnių Birminghamo sky
riaus susirinkimų įvyko spalio 26 d. įdo
mus todėl, kad šiame susirinkime daugu
ma narių aktyviai dalyvavo diskusijose ir 
ypač reikalavo valdybos narius atsakinėti 
į klausimus. Susirinkime dalyvavo apie 40 
narių. Gaila, kad nedalyvavo jaunimas, 
nors iš tikrųjų Birminghame nėra šeimų, 
kurių prieauglis bent kiek suprastų lietu
viškai. Taip pat susirinkimuose nedaly
vauja moterys.

Vadovaujantis Vidurio Anglijos skyrių 
valdybų atstovų posėdyje nustatyta darbo 
programa 1976 metams, Birminghamo sky
rius nutarė ruošti ekskursiją į Wolver
hampton© Vasario 16 d. minėjimą: į Glou
cester! — Motinos dienos minėjimą ir į 
Coventrį — Kariuomenės šventės minėji
mą. Šių skyrių Valdybos prašomos galimai 
anksčiau pranešti spaudoje ar tiesioginiai 
tikslias paminėtų parengimų datas. Tuo 
pačiu susirinkimas pageidauja ir prašo 
minėtų skyrių organizuotai atsilankyti į 
Birželio trėmimų minėjimą Birminghame.

Labai įdomų pranešimą apie Sąjungos 
Tarybos ir skyrių atstovų posėdį Lietuvių 
Sodyboje padarė skyriaus kasininkas Vy
tas Remeikis. Pranešėjas, perdavęs Cent
ro Valdybos ir „Europos Lietuvio“ redak
toriaus padėką skyriui už įnašą paremti 
„E. L.“ ir Tautos Fondą, trumpai supažin
dino su posėdyje keltomis mintimis ir pa
geidavimais ateičiai. Baigdamas praneši
mą nusiskundė, kad skyriui buvo daromi 
nelabai malonūs priekaištai dėl alaus trū
kumo ir bilietų kainos sąskrydžio metu. 
Jeigu paminėti priekaištai būtų buvę da
romi privačiai ar girtuoklių sueigoje, bū
tų buvę suprantama, tačiau Tarybos po
sėdyje juos kelti buvo ne vieta. (Nejaugi 
tikrai būtina kiekviename subuvime nusi
gerti?) Už įdomų ir išsamų pranešimą su
sirinkimas V. Remeikai pareiškė padėką. 
Dėl alaus trūkumo rengėjai sąskrydžio da
lyvius prašo dovanoti, nes nesitikėta su
laukti tiek daug svečių.

Saugumo dėlei susirinkimas nutarė 
esančią skyriaus kasoje pinigų sumą in
vestuoti į Premium Bonds. Laimėjimo at
veju nutarta: 50% skirti skyriaus naudai 
ir likusią sumą išdalyti nariams, regulia
riai mokantiems nario mokestį. Skyriaus 
Valdybai tuo reikalu pavesta paruošti tai
sykles iki sekančio susirinkimo.

Susirinkimą baigiant, skyriaus pirminin
kas M. Linkevičius padėkojo skyriaus na
rei Birutei Valterienei už .ypatingas pa
stangas paruošiant sąskrydžio programą: 
V. Gasparienei, Londono chorui ir tauti
nių šokių grupei už dalyvavimą programo
je; A. Kučinskienei ir skyriaus nariams už 
pagalbą sąskrydžio metu.

P. D.

VOKIETIJA
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Nidos Knygų Klubo ir „E. Lietuvio“ 
atstovės adresas: Živilė Vilčinskajtė, 58 
Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.

Postschekonto Nr. 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS LUEBECKE
Lapkričio 1 d., šeštadienį, Visų Šventų

jų šventėje, Lucbecko ir apylinkės lietu
viai buvo susirinkę į Luebecko miesto di
džiąsias Vorwerker kapines pagerbti mi
rusiuosius. Oras pasitaikė nepaprastai 
gražus, tylus ir kiek miglotas, kuris visiš
kai priminė (kitais sykiais buvusius pana
šius vakarus Lietuvoje. Buvo gražiai pa
puošta bendrojo mūsų tautinio paminklo 
aikštelė gėlėmis, o daug mažesnių ir di-

LIET. SODYBA
RUDENS PARENGIMAI

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

Lapkričio 22 d. Tradicinis lietuviškas 
balius (Lithuanian Night & Special Tradi
tional Dinner).

Dalyvavimas £3.00 vienam asmeniui.

NEREIKALINGOS EILUTĖS

Praėjusią savaitę L. Sodybos skiltyje 
buvo kelios eilutės iš pranešimo apie spa
lio mėn. įvykusį Tarybos posėdį, šitos ei
lutės pateko per neapsižiūrėjimą — jos 
ten nebuvo reikalingos. 

dėsnių žvakelių sudarė mistišką nuotaiką 
ir vaizdą. Dekanas Vaclovas Šarka, atsku
bėjęs iš Hamburgo, su visais dalyviais 
kartu pasimeldė už mūsų mirusiuosius 
tautiečius. Po to buvo sugiedota Marija, 
Marija ir Lietuvos Himnas.

Pasibaigus apeigoms kapinėse, dekanas 
išskubėjo į Geesthacht dalyvauti mirusių
jų pagerbime, o visi kiti dalyviai susirin
ko į „Tannenblick“ svetainę pabendrauti 
ir pasikalbėti.

Šia proga tenka pareikšti nuoširdžiau
sią padėką visų Luebecke gyvenančių lie
tuvių vardu Vandutei Simonienei ir jos 
mamytei Macaitienei už rūpestingą ir gra
žų mūsų tautinio paminklo aikštelės su
tvarkymą.

J. Pyragas

PAMALDOS IR KAPINIŲ LANKYMAS

Kaiserslautern. Visų Šventųjų dieną lie
tuviams buvo atlaikytos pamaldos ir tada 
visi nuvyko į kapines, kur pasimeldė už 
visus Kaiserslauterne palaidotus lietuvius, 
kurių kapų skaičius paskutiniais metais 
paaugo V. Stelmoko kapu. Pamaldoms va
dovavęs kun. Bronius Liubinas pasakė pa
mokslą bažnyčioje apie kelią į šventumą, 
o kapinėse priminė visame pasaulyje pas

Skautiškuoju keliu
L. S. S. ANGLIJOS RAJONO VADUOS 

POSĖDIS

Lapkričio 1 d. Manchesterio lietuvių 
klube įvyko skautų ir skaučių vadovų po
sėdis, kuriame buvo nagrinėta rajono 
veikla ir nustatyti planai ateičiai.

Posėdyje dalyvavo vadeivė J. Traškienė, 
vietininkas A. Gerdžiūnas, G. Zinkuvienė, 
kun. A. Putce. D. Dainauskas, A. Jakima
vičius, A. Kupstys, V. Zinkus, D. Traškai- 
tė, I. Gerdžiūnienė, P. Dzidolikas (iš Ško
tijos) ir Raj. vadas J. Alkis.

Posėdį pravedė J. Alkis. Pranešimus 
apie organizacinę veiklą patiekė vadeivė 
ir vietininkas. Šiuo metu rajone yra 2 
skautų ir 2 skaučių vienetai ir, priskaičius 
pavieniai skautaujančius, skautų eilėse 
rasime apie 60 narių. Paskutiniu laiku 
skautiškos veiklos centras yra Mancheste- 
ris, kur lietuvių klubas ir visuomenė tei
kia palankias sąlygas ir remia jaunimo 
darbą.

Šiais metais yra ruošiamas spaudai Ra
jono veiklos leidinys, kuriame atsispindės 
beveik 30-ties metų mūsų skautiško gyve
nimo istorija. Tikimasi, kad leidinys pasi
rodys ateinančių metų pradžioje. Tuo rū
pinasi J. Alkis, kun. A. Putce ir G. Zinku
vienė.

Rajono oficiozą „Budėkime" redaguoti 
sutiko D. Dainauskas, žinomas veikėjas, 
skautininkas ir mokytojas, kviesdamas į 
talką vadovus ir jaunimą. Administracija 
ir toliau rūpinsis J. Levinskas. Paskutiniu 
laiku teko remontuoti spausdinimo prie
mones, todėl laikraščio finansinė padėtis 
pablogėjo.

Ateinančiais metais vasaros stovykla 
įvyks vėl Sodyboje liepos 24-31 dienomis. 
Bus atkreiptas dėmesys į aukštesnį skau- 
tavimo lygį ir į stovyklautojų skaičių. 
Tenka pastebėti, kad kai kuriose koloni
jose jaunimo skaičius yra smarkiai suma
žėjęs ir sudaryti vienetus darosi vis sun
kiau.

Diskusijose nagrinėta organizacinės 
problemos ir naujų vienetų steigimo gali
mybės įvairiose vietovėse.

JAUNIMUI
RŪTA, MARA IR GITARA

Penktadienio Klubo ruoštas liaudies 
muzikos vakaras praėjo labai malonioje 
nuotaikoje. Atsilankė nemažai svečių — 
jaunų ir senesnių, iš toli ir iš arti. Matė
si jaunimo net iš tolimos Kanados. Labai 
talentingos ir grakščios Rūta ir Mara 
Ezerkalns. iš Hamiltono, Ontario, atliko 
įvairių tautų liaudies dainas. Programoje 
buvo kūrinių iš Lietuvos, Latvijos, Angli
jos. Prancūzijos, Vokietijos, Kanados, 
Amerikos ir Izraelio. Prie geriau žinomų 
dainų prisidėjo ir žiūrovai.

Penktadienio Klubas lieka labai dėkin
gas Rūtai ir Marai už tokį gražų vakarą. 
Norėtųsi panašių programų turėti dau
giau.

Sekantis Penktadienio Klubo parengi
mas bus Disco šokiai, šeštadienį, lapkri
čio 22 dienų. Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

RŪTA AND MARA GIG
The Friday Club folk evening was very 

pleasantly spent by a goodly number of 
guests. Some members of the young audi
ence were all the way from Canada. The 
very’ talented, not to say beautiful. Rūta 
and Mara Ezerkalns, from Hamilton, On
tario, entertained with a programme of 
folk music from many lands. Their re
pertoire included Bob Dilon and Johnny 
Cash, as well as songs from Lithuania, 
Latvia, England, Canada, France, Germa
ny and Izrael. The audience joined them 
in many of the songs.

The Friday Club is very grateful to Rū
ta and Mara for such a wonderful evening. 
It would be great to have more program
mes like this.

kutiniais metais mirusius lietuvius.
Schwetzingen. Už mirusius lietuvius per 

Vėlines buvo atlaikytos pamaldos 8591 LS 
lietuvių kuopoje. Nuo pernai Vėlinių čia 
mirė 3 lietuviai: B. Čepulis, Br. Bikaus- 
kas ir Z. Mikulėnas. Po pamaldų keletas 
vyrų, vadovaujant kapelionui kun. Br. 
Liubinui, aplankė kuopos narių kapus 
Schwetzingeno kapinėse. Jų skaičius jau 
viršija dešimtį, o keletas buvusių kuopos 
narių yra palaidoti eilėje netoli esančių 
vietovių.

Kun. Br. Liubinas

ILGAS AMŽIUS
Azerbaidžanas vadinamas ilgaamžių 

kraštu: jame gyvena daug žmonių, ku
riems apie šimtą arba daugiau metų. Dau
gumas jų gyvena Talyšo kalnuose.

Štai seniausiam šalies gyventojui Aga- 
jevui eina 141-mi metai. 120 metų jis ganė 
avis. Dabar šis azerbaidžanietis saugo kol
ūkio laukus, suvaikščiodamas per dieną 
10-12 kilometrų.

M. Agajevas — aukštas, liesoko sudėji
mo, puikiai mato. Amžių išduoda tik gilios 
raukšlės ir retėjanti barzda.

M. Agajevo šeima — 151 žmogus: vaikai, 
anūkai, proanūkiai, proproanūkiai. Prieš 
70 metų mirė žmona, ir jis vedė antrąsyk.

Tuo pačiu metu klubo patalpose ir aikš
tėje vyko skautų ir skaučių savaitgalinė 
stovykla, kuriai vadovavo vietininkas A. 
Gerdžiūnas ir vadeivė J. Traškienė. Mai
tinimą tvarkė I. Gerdžiūnienė. Ta proga 
Rajono atstovas Jamboreeje Vytenis Zin
kus suruošė gražią ir turiningą ženklų, su
venyrų ir spaudos parodą, papasakojo sa
vo įspūdžius iš Jamborees gyvenimo ir pa
rodė filmą apie jos svarbiausius įvykius.

Iškilmingos sueigos metu I. Gerdžiūnie
nė davė skautininkės įžodį, Vytenis Zin
kus apdovanotas Vėliavos Žymeniu, pa
gerbti rėmėjai. Sveikino Raj. Vadas J. Al
kis, klubo pirm. Bernatavičius, Tėvų ko
miteto pirm. Kupstys ir kun. Kamaitis.

Ši mažoji skautiškoji šventė liudija, kad 
mūsų jaunimas veikia, nors ir kukliai, bet 
su kantrybe ir pasišventimu lietuviškai 
idėjai.

J. A.

SKAUTŲ SAVAITGALIO STOVYKLAI 
MANCIIESTERYJE AUKOJO:

Kun. V. Kamaitis 10.30 sv„ Alb. B. Ri- 
meikis 6 sv., VI. Kupstys 2 sv., Jonas Ver
bickas 2 sv., Alf. Ter. Jaloveckas 2 sv., K. 
M. S. Pažėra 3 sv., Pranas Dzidolikas 2 
sv., Domas Jelinskas 1 sv., Aid. Podvois- 
kienė 1 sv„ D. Dainauskas 1 sv., Jonas 
Podvoiskis 1 sv., Ant. Jaloveckas 1 sv., 
Ona Ramonienė 1 sv., Ark. Podvoiskis 1 
sv., Jonas Šablevičius 1 sv. Iš viso 35.30 sv.

Stovyklautojų vardu tariu skautišką 
ačiū.

s. A. Jakimavičius

STAMBIAUSIA AUKA

Savaitgalio stovyklos proga D. Jelins
kas rajonui paaukojo £50.00 sumą.

Tenka pastebėti, kad D. Jelinskas yra 
didelis skautų bičiulis ir rėmėjas, nes ne 
pirmą kartą tokią didelę sumą paskyrė 
skautybei, už ką yra apdovanotas Padė
kos Ordinu.

Kiek anksčiau Londone J. Struoginis va
saros stovyklos proga paaukoto £5.00. 
Abiems rėmėjams reiškiame padėką.

Raj. Vadi ja

The next Friday Club event will be a 
Disco Dance, on Saturday, 22nd Novem
ber. All are invited to come along — and 
please bring your friends.

aVč

DISKO

Labai naujoviška ir baisiai garsi; Ateikite 
ir atsiveskite draugus.
šeštadienį, lapkričio 22 d., 20.30 iki vidur
nakčio. įėjimas — pigus.

DISCO
Very groovy, not to mention ear-shatte
ring. Come along, and bring your friends 
Saturday, November 22nd. 8.30 pm till 
midnight. Entry — cheap.

Lietuvių Namai, 2 Ladbroke Gardens, 
wii.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — lapkričio 30 d„ 11 vai 
BRAD FORDE — lapkričio 16 d„ 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — lapkričio 16 d„ 1 V. 
BRADFORDE — gruodžio 7 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAME — lapkr. 16 d„ Aušros

Vartų Marijos šventės proga, 11.15 
vai, Liet. Židinyje.

DERBYJE — lapkr. 16 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — lapkr. 23 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — lapkr. 23 d„ H 
vai., St Peter's.

COVENTRYJE — lapkr. 23 d., 18 vai. SI
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