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Latviu šventė
Gal nelabai daug liko gyvųjų tarpe 

žmonių, kurie gerai prisimena 1918 me
tus, kai trys Baltijos tautos iš po karo 
griuvėsių prisikėlė laisvam gyvenimui. 
Broliams latviams lapkričio 18-jtoji yra 
toji diena, kai jų valstybė buvo paskelbta 
nepriklausoma. Tebemini tą dieną visame 
pasaulyje išblaškyti laisvieji latviai, nors 
jų tėvynėje laisvės aukurai yra užgesinti.

Namie ir išeivijoje latviai daugeliu at
vejų buvo veržlesni ir ryžtingesnį, negu 
mes. Atsižvelgiant j gyventojų skaičių. 
Latvijos padarytoji ūkinė ir kultūrinė pa
žanga nepriklausomybės metais beveik 
neturėjo sau lygių Europoje.

Gražų pavyzdį jie rodo ir išeivijoje. At
vykę į naujus kraštus, jie nerado gausit! 
organizacijų, draugijų ir parapijų, kokias 
turėjo lietuviai. Tačiau per trumpą laiką 
jie gražiai susiorganizavo ir įsikūrė. 
Mums, gyvenantiems Europoje, itin gra
žiu pavyzdžiu gali būti ir yra šitame že
myne pasilikusieji latviai. Švedijoje, Vo
kietijoje, Danijoje ir Anglijoje jie yra iš
vystę kultūrinę veiklą, sukūrę savo spau
dą, chorus, šokių ansamblius, gimnaziją.

Europos latviai ypačiai garsina savo 
vardą dainų šventėmis, kurioms surengti 
jie nesigaili triūso ir išlaidų. Jau šiuo me
tu aktyviai ruošiamasi milžiniškam dainų 
ir šokių festivaliui, kuris įvyks ateinančių 
metų vasarą Londone. Vien tik svečių iš 
kitų kraštų tikimasi sulaukti ketvertą 
tūkstančių. Turint galvoje, kad Anglijos 
latvių kolonija nėra labai žymiai didesnė 
už lietuviškąją, galima tik stebėtis ir svei
kinti už tokį didelį darbą ir pasiryžimą.

Lapkričio 18-tosios proga mes sveikina
me brolius latvius, su kuriais palaikome 
gerus ir nuoširdžius santykius. Mes džiau
giamės jų pasisekimais ir liūdime, jeigu 
ištinka kokias negerovės. Pats didžiausias 
mūsų linkėjimas, kad jie ir mes kartu ga
lėtume iSvysti savųjų tėvynių laisvės die
nas.

Lapkričio 23 - čioji
Nepriklausomosios Lietuvos kariuome

nės šventė yra lapkričio 23-čioji, nes tą 
dieną 1918 m. Vilniuje buvo išleistas pir
masis Lietuvos kariuomenės įsakymas.

Kariuomenė yra viena seniausių orga
nizacijų pasaulyje. Kai tik žmonija pra
dėjo burtis į bendruomenes, kariuomenė 
buvo reikalinga toms bendruomenėms ap
saugoti. Kariuomenė ir tik kariuomenė ap
saugojo ir Lietuvos tautinę bendruomenę 
ir sukūrė nepriklausomą valstybę.

Paprastas buvo ano meto karys, vargin
gai aprengtas, silpnai ginkluotas, ne visa
da sotus. Bet jo dvasia buvo tvirta, pasi
ryžimas iškovoti kraštui laisvę — neįvei
kiamas.

Savoji kariuomenė buvo kiekvieno lie
tuvio pasididžiavimas. Jos užnugaryje 
jautėmės saugūs, nenugalimi. Net ir tada, 
kai toji kariuomenė buvo sužlugdyta, 
žmonės tebežiūrėjo į ją, tarsi laukdami 
stebuklo. Todėl gal nenuostabu, kad ir iš
eivijoje buvusieji Lietuvos kariai įsisteigė 
savo organizaciją, atkūrė spaudą, tebe- 
puoselėja savas tradicijas.

Neįmanoma šioje vietoje suminėti vi
sus lietuviškosios kariuomenės nuopelnus. 
Taip pat netikslu būtų pradėti kedenti 
laikas nuo laiko keliamus priekaištus, kad 
kariuomenė paskutinę kritišką valandą 
susvyravusi. Šitais dalykais pasirūpins ir 
tars paskutinį žodį istorija.

Kariuomenės šventės proga mes pager
biame tuos jaunosios Lietuvos vyrus, ku
rie, nebodami didžiausių pavojų, iškovojo 
tėvynei laisvę, ją saugojo, o ne vienas tra
giškiausiomis tėvynės dienomis ir mirė su 
ginklu rankoje arba buvo žiauriai nukan
kintas. Juos prisimename šios tradicinės 
šventės proga ir prieš juos nulenkiame 
savo galvas.

A. į- A.

Dėl staigios brolių mirties rusų 
okupuotoje Lietuvoje kun.

J. Kuzmickiui reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

E. ir Vik. Ignaičiai

Avlacijos mjr. Jonui PYRAGIUI 
mirus, mielą mūsų Dalią. Jono 

dukrą, taip netikėtai JAM 

negrįžtamai išskridus į Dausas, 
visa širdimi užjaučiame

B. B. Daunorai ir dukros

Ko siekia disidentai? ' iJCtUVOS > 
nacionalinė 
M M: rvydo

Rusų disidentų žurnalo „Kontinentas" 
vyr. redaktorius Vladimiras Maksimovas, 
gyvenąs Paryžiuje, dažnai važinėja po pa
saulį ir susitinka su įvairių tautų iškiles
niais atstovais. Kalbėdamasis su jais, jis 
pareiškia minčių, kurios gali būti įdomios 
ir lietuviui. Todėl čia norime duoti ištrau
kas iš.dviejų tokių pasikalbėjimų, kurie 
buvo aprašyti kitų tautų spaudoje.

Pasikalbėjime su lenkų žurnalo „Tribū
na" (Nr. 21, 1975 m.) korespondentu V. 
Maksimovas pasisakė dėl ginčo tarp Sol
ženicyno ir Sacharovo apie Rusijos ateitį. 
Šiuo klausimu jis yra linkęs sutikti su 
Solženicynu, kad Rusija nėra priaugusi 
prie demokratinės santvarkos. Jeigu šian
dien žlugti! komunizmas, tai Rusijoje grei
čiau atsirastų fašizmas, negu demokrati
nė santvarka. Panaši padėtis, jo nuomone, 
yra ir sovietų tautinėse respublikose, kur 
natūralus nacionalizmas, šiandien atliekąs 
pozityvų vaidmenį, saugodamas skirtingas 
tautines tradicijas bei kalbas nuo Mask
vos spaudimo, — atėjus laikui, lengvai ga
li išsigimti į šovinizmą Ir fašizmą.

Ginčas tarp Solženicyno ir Sacharovo 
nesąs dėl dalyko esmės, bet tik dėl pirme
nybių. Maksimovui atrodo, kad pirmam 
etapui būtų saugesnis Solženicyno recep
tas, o sekančiam etapui — Sacharovo. Ru
sų tauta neturi demokratinės santvarkos 
patyrimo. Pereinamame laikotarpyje sun
kumai gali kilti ir dėl dvasinės tuštumos, 
kurią sukūrė komunistinė santvarka žmo
gaus sieloje. Sov. Sąjungoje yra sukurtas 
homo-sovieticus, oportunistas, be dorybės 
jausmo, asocialus, antidemokratas ir anti- 
humanistas, galvojantis tik apie savo as
mens patogų gyvenimą, neatsižvelgiant į 
kainą, kurią tuni sumokėti kiti. Tai nėra 
tinkama medžiaga demokratinei santvar
kai kurti. Pirmoje eilėje esą reikia atsta
tyti žmogaus dvasines vertybes. Reikalin
gas pavtienio žmogaus ir visos tautos dva
sinis atgimimas.

Pasak Maksimovo, jo redaguojamo žur
nalo siekimas yra daugiapartiškumas. 
„Kontinente“ ras vietos nacionalistas, de
mokratinis socialistas, eks-komunistas ir
krikščionis demokratas. Žurnalas siekia 
sudaryti Sov. Sąjungoje nuolatinio spaudi
mo į valdžios sluoksnius atmosferą, tikslu 
iškovotu žmogaus orumo gerbimą, kūrybos 
laisvę, tikėjimo ir tautinę laisvę.

Kalbėdamas apie spaudimą į valdžią, 
Maksimovas atmeta jėgos ir teroro prie
mones. Būdamas 'krikščioniu, jūs esąs prie
vartos priešininku. Bet, būdamas užpul
tas, žmogus turi teisę gintis.

Ko siekia disidentai?
Ar Maksimovas galvoja apėe kapitalis

tinės santvarkos Rusijoje atstatymą?
— Ne. Net dešiniaųsių pažiūrų rusai 

emigracijoje nemato nei galimybės, nei 
tikslo Rusijoje įgyvendinti kapitalistinę 
santvarką. Maksimovo nuomone, žemė tu
ri būti atiduota valdyti ūkininkams, smul
kioji pramonė, buitiniai patarnavimai, 
amatai — privačiai iniciatyvai. Bet pa
grindinės gamybos priemonės turi likti vi
suomeninėje nuosavybėje.

Tad, ar tai nebūtų demokratinis socia
lizmas?

— Ne. Žodį „socializmas" Maksimovas, 
kaip ir Solženicynas, kategoriškai atmeta. 
„Jūs turite suprasti, — sako „Kontinento“ 
redaktorius, — kad Sov. Sąjungoje žmo
nės nepažįsta kito socializmo, kaip tik tą, 
kuriame jie gyvena. Tą socializmų jie su 
panieka atmeta. Kito socializmo jiems nė
ra ir negali būti.“ Todėl jis yra linkęs to 
žodžio nenaudoti, nors ta santvarka, kuri, 
jo nuomone, būtų priimtina rusų tautai, 
yra kažkas panašaus i Dubčeko „socializ
mą su žmonišku veidu", į demokratinį so
cializmą. IBet šiuo laikotarpiu jis ją va
dintų ideologinio pluralizmo santvarka, 
kurios pagrindu yra pagrindinių gamybos 
priemonių visuomeninė nuosavybė.

Tautinis klausimas

spręsti dėl savo likimo, teisė atsiskirti ir 
sukurti nepriklausomas valstybes. Ar jos 
norės turėti tokius ar kitokius ryšius su 
rusų tauta, turi priklausyti nuo jų laisvo 
apsisprendimo. Tas apsisprendimas turi 
būti padarytas jų pačių, be jokio spaudi
mo iš Rusijos pusės, ir vengiant bet kokio 
rusų kišimosi laike apsisprendimo.

Maksimovas neruošia sąrašo tų tautų, 
kurios atgaus pilną nepriklausomybę. Tai 
nesąs rusų reikalas. Tačiau jis yra įsitiki
nęs, kad nepriklausomų valstybių kelią 
pasirinks Pabaltijo tautos ir ukrainiečiai. 
Panašiai, tur būt, apsispręs Vid. Azijos 
tautos (uzbekai, tadžikai ir kazachai), ku
rių tautinis susipratimas yra stipriai iš
sivystęs.

Padėtis Baltgudijoje, pagal Maksimovą, 
nėra aiški. Jų tautinis susipratimas yra 
palyginti naujas. Praėjusiame šimtmetyje 
tos problemos iš viso nebuvo. Net Stalino 
laikais baltgudžių nuošimtis darbo stovyk
lose buvo žemas, palyginti su kitomis tau
tomis. Pastaraisiais metais padėtis visiš
kai pasikeitė. Bet tas dar nereiškia, kad 
baltgudžiai nori sukurti savo valstybę. Ta
čiau pastebimas jų polinkis į atsiribojimą 
nuo Maskvos.

Vakariečių kritika
Lankydamasis Romoje, V. Maksimovas 

susipažino su italų prokomunistu prof. 
Gianlorenzo Paeini, su kuriuo vėliau pasi
keitė laiškais, kurie buvo atspausdinti 
„Kontinente" (Nr. 5, 1975 m.). Dėl vaka
riečių pažiūros į disidentus, Maksimovas 
pasakė, kad Rusijoje tokio tipo žmonės, 
kaip Solženicynas, Sacharovas ir Siniavs- 
kis, dėl to. kad jie kovoja dėl sąžinės lais
vės ir tikros demokratinės santvarkos, yra 
skaitomi kairiosios opozicijos lyderiais. 
Tuo tarpu prof. Paeini juos vadina deši
niosios opozicijos žmonėmis.

Maksimovas sako, kad politinė kova 
Sov. Sąjungoje vyksta ne jaukiose kavinė
se ir visiškoje laisvėje, kokią turi kairieji 
Vakaruose, bet žiauriausio teroro ir prie
spaudos sąlygose. Reikia tik atsiminti, kad 
daugumas tų kovotojų-intelektualų komu
nistiniuose kraštuose už savo veiklą yra 
sumokėję ir tebemoka savo gyvybe, kator
ga ir ištrėmimu. „Tiesą sakant", — rašo 
V. Maksimovas, — „man yra labai liūdna, 
kad pasenusi teorija (marksizmas), iš ku
rios mūsų krašte juokiasi net moksleiviai, 
— Vakarų išmokslintųjų tarpe vadinama 
„intelektualinio išsivystymo etapu“.

Vakaruose viskas yra apverčiama aukš
tyn kojom: demokratijos ir laisvės šalinin
kai yra vadinami reakcionieriais ir fašis
tais, o diktatūros šalininkai, tie, kurie sie
kia panaikinti asmenybę, kurie terorizuo
ja kitaip galvojančius, vadinami pažan
giuoju avangardu ir šiuolaikinės minties 
žiedu.

V. Maksimovas sakosi- esąs įsitikinęs, 
kad artimiausiu laiku Rusijos ir Rytų Eu
ropos tautos nusikratys diktatorių kruvi
no jungo, ir tada žodžiai įgys savo tikrą 
reikšmę. Baltą vadins baltu ir juodą juo
du. Dogmoms ateis galas.

j. v.

KĄ PASAKYS PREZIDENTAI?
Sacharovo prašymas vizai gauti atmes

tas. „Daily Telegraph" (lapkr. 13 d.) savo 
vedamajame klausia, ką apie tai pasakys 
prezidentas Ford, prezidentas Giscard 
d'Estaing ir H. Wilson. Jie visi kartu su 
Brežnevu pasirašė Helsinkio deklaraciją. 
O H. Wilsonas dar pridėjo, kad nebūtų bu
vę Čekoslovakijos invazijos, jei Europos 
Saugumo konferencija būtų anksčiau įvy
kusi. Aišku, kad trys didieji tylės bijoda
mi pakenkti .detentei". Juk dėl tos prie
žasties prezidentas Ford nepriėmė Vašing
tone Solženicyno, o Prancūzijos preziden
tas neatsakė į Sacharovo laišką, prašantį 
užtarti politinius kalinius vizito į Maskvą 
metu.

KRITIŠKOS PASTABOS APIE 
APKLAUSĄ KOPENHAGOJE

Britų katalikų laikraštis „The Tablet“ 
(lapkričio 1 d.) pareiškė keletą kritiškų 
pastabų apie Sacharovo apklausą Danijo
je.

Apklausos ekspertų komisijoje daugiau
sia buvę Rytų Europos emigrantai, todėl ji 
negalėjusi atrodyti visiškai nešališka. So
vietų Sąjunga, kaip ir buvę galima laukti, 
savo atstovo neatsiuntė. Taip pat nebuvę 
paskirta „velnio advokato“ liudininkų pa
rodymams kritikuoti.

Liudininkai buvę parinkti pripuolamai. 
Labai mažai dėmesio kreipta į Katalikų 
Bažnyčios reikalus. Lietuvos katalikų pa
dėtis buvusi gerai nušviesta, kalbant apie 
bendruosius žmogaus teisės pažeidimus, 
tačiau katalikų unitų reikalai beveik iš vi
so nebuvę minimi. Geriausiai buvę pavaiz
duoti Protestantų (baptistų, evangelikų) 
Bažnyčios reikalai.

Apklausos apimtis nebuvusi aiškiai nu
statyta; nebuvę aišku, ar apklausa ribo
jasi tik formaliais sovietų konstitucijos 
laužymais, ar ji apima ir pačios sovietinės 
sistemos nenormalumus. Atrodė, kad eks
pertų komisija ir liudininkai šiais klausi
mais nesutarė. Susidurta su teisine kon
stitucijos problema. Pvz. kai kurios žmo
gaus teisės — korespondencijos neliečia
mybė, susirinkimų ir spaudos laisvės — 
garantuotos 1936 m. Sov. Sąjungos konsti
tucija. Bet toji pati konstitucija, garan
tuojanti religijos ir ateizmo laisves, pir
majai leidžia tiktai uždaras pamaldas, kai 
tuo tarpu ateistai gali viešai skleisti savo

idėjas per spaudą, mokyklas ir t.t.
Aplamai apklausa sutelkusi daug me

džiagos ateities studijoms, nors jos nesą 
galima laikyti visiškai pasisekusia. Kai 
kurie liudininkai jau dabar pageidaują or
ganizuoti antrąją apklausą Londone. Bet 
prieš tai laikraštis siūlo organizatoriams 
gerai išsiaiškinti ir nustatyti ne tiktai ap
klausos procedūros detales, bet ir jos ap
imtį.

KRIZĖ AUSTRALIJOJE
Australijos, generalinis gubernatorius 

sir John Kerr atleido ministerį pirminin
ką G. Whitlam. Vyriausybę laikinai (iki 
rinkimų) sudaro opozicijos vadas M. Fra
zer. Pasak spaudos, Australijos vyriausy
bės krizė įvyko dėl G. Whitlamo nesuge
bėjimo tvarkyti finansinių reikalų ir noro 
naudotis diktatoriškomis priemonėmis.

Generalinis gubernatorius, atstovaująs 
karalienei, yra pats australas. Taigi ir vi
si šie įvykiai yra grynai australų vidaus 
reikalas. Atleidimas demokratiškai išrink
to ininisterio pirmininko, nors, gal būt, ir 
užpelnytai, padarė jį kankiniu. Todėl kol 
kas dar per anksti džiūgauti, kas laimės 
busimuosius rinkimus.

Whitlamo pašalinimu gal daugiausia pa
tenkinti baltų kilmės Australijos gyven
tojai, nes jis buvo jų kraštus de jure pri
pažinęs sovietams, o M. Fraser yra pasiža
dėjęs tą pripažinimą atšaukti, zb *

ELG REZOLIUCIJA
Lapkričio 7 d. Londone įvyko tarptau

tinės Europos Ryšių Grupės (ELG) orga
nizuotas mitingas, kurio tema buvo „Spa
lio revoliucija ir porevoliucinis laikotar
pis“. Pirmininkas lon Ratin, kalbėtojai — 
baronesĄ.,Seear, prof. L. B. Sęhapiro ir V. 
FainbdięL“

Susirinkime dalyvavę visų pavergtųjų 
tautų atstovai priėmė rezoliuciją, kurioje 
išdėstytos toms tautoms padarytos skriau
dos ir reikalaujama vykdyti Helsinkio De
klaracijos įsipareigojimus.

Rezoliucija baigiama tokiu sakiniu: „Su
sirinkę 58-tosios bolševikų revoliucijos 
minėjimo dieną, mes kreipiamės į visas 
Vakarų vyriausybes prašydami paveikti 
Rytų Europos komunistinių kraštų vado
vybes, kad jos vykdytų visus Helsinkio 
Deklaracijoje padarytus įsipareigojimus, 
be kurių tikrasis atolydis (detentė) yra 
neįmanomas“.

Sejtijmos DIENOS

Sov. Sąjungos tautiniu klausimu rusų 
nuomonės skiriasi. Todėl matėme, kad šiuo 
klausimu skirtingai pasisako Solženicy
nas, Sacharovas, Roy Medvedevas ir kiti. 
Todėl ir „Kontinento“ redaktorius tuo 
klausimu yra atsargesnis. Jis pasako tik 
savo asmenišką nuomonę, duodamas su
prasti, kad su ta nuomone sutinka ir kiti 
redakcinės kolegijos nariai.

Jis pasisako aiškiai: Sov. Sąjunga, ar 
Rusija turi atsisakyti nuo hegemonijos ar 
satelitinių valstybių protektorato; visoms 
tautoms, įeinančioms į Sov. Sąjungos su
dėtį. turi būti suteikta pilna teisė apsi-

A. f A.

Nuoširdžiai užjaučiame savo 
mielą bendradarbį kun.

Joną Kuzmickį, mirus jo dviems 
broliams Lietuvoje.

„E. Lietuvio" Redakcija

KATĖS IR PELĖS ŽAIDIMAS
Tokiu pavadinimu „Daily Telegraph“ 

(spalio 24 d.) įsidėjo vedamąjį, kuriame 
rašoma apie pasaulinio garso Sovietų 
mokslininką, elektrochemiką, dr. B. Levi- 
čą. Jis yra vienas iš sovietinių iškiliųjų' 
mokslininkų, kuris pats pasiprašė leidimo 
emigruoti. Toks leidimas jam buvo paža
dėtas 1975 m. gale. Dabar KGB pranešė, 
kad įvykęs „nesusipratimas“ ir jo prašy
mas esąs atmestas. Pasipiktinęs laikraštis 
rašo, kad „melas yra charakteringa sovie
tinė priemonė pažadams atšaukti“.

Vakarų mokslininkai dėjo daug pastan
gų dr. B. Levičą išgauti. Sovietai, bijoda
mi neigiamos propagandos prieš Sovietų 
Mokslo Akademijos 250 metų sukakties 
minėjimą, prižadėjo jį išleisti. Bet minėji
mas praėjo, ir leidimas atšauktas.

„Daily Telegraph“ rašo, kad dažnai pa
sitaiko, jog bendruomenė atiduoda pirme
nybę valstybei, o ne žmogui. Tačiau tai 
daroma tada, kai valstybė nori apsaugoti, 
o ne pažeisti žmogaus teises. Viena iš to
kių teisių esanti emigracija — valstybės 
reikalas esąs žiūrėti, kad jai priklausą or
ganai žmogaus teisių nepažeistų, ir jis ga
lėtų laisva valia pasirinkti, kur nori gy
venti.

BLOGOS VALGYKLOS
E. Ronay savo paruoštame Dunlop vieš

bučių, kavinių, restoranų ir barų vadove 
nurodo, kad labai žymi dalis valgyklų ir 
kavinių Londone yra nešvarios, maistas ir 
gėrimai blogai paruošti, patarnavimas ne
pakankamai geras. Kai kurių žymių už
sienio turistų lankomų vietti kavinės ir 
restoranai esą „skandalingoje" padėtyje. 
Jų tarpe jis sumini National Galery, Scien
ce Museum, Tower Restaurant, Victoria 
Coach Station. Ten pat jis mini ir kitas 
vietas, kur sąlygos per metus labai pasi
keitė ir pagerėjo.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
pasiūlė, kad uždirbantieji 6.000 svarų per 
metus sumažintų savo algas 5 procentais, 
o uždirbantieji 10.000 sv. — 10%.

— lEuvęs JAV gynybos ministras Schle- 
damasis Maskvoje, prašė Sov. Sąjungos 
Amerikai nesekti britų pavyzdžiu — ne
mažinti apsiginklavimo.

— Vokietijos prezidentas Scheel, lanky
damasis Maskvoje prašė Sov. Sąjungos 
vyriausybę netrukdyti išskirtoms šeimoms 
susijungti.

— Rašytojas ir televizijos dažnas dis
kusijų dalyvis M. Muggeridge pasirašė 
specialų dokumentą, kuriame prašo gydy
tojus nebandyti dirbtinai pratęsti jo gyve
nimą, jei jis susirgtų nebepagydoma liga. 
Bet jis nenori eutanazijos — būti pribaig
tam.

— Jei Anglijoje būtų uždaryti Chrysle- 
rio automobilių fabrikai, tai JAV Chrys- 
lerio darbininkai grasina streiku.

— D. Britanijoje apie tūkstantis žmonių 
kasmet sulaukia šimto metų.

— Hitlerio automobilio paauksuoto nu
merio lentelė su užrašu „Reichskanzler 
Deutschland" New Yorke parduota už 
3.500 dolerių.

— Prieš 11 metų Kosovo bažnyčioje 
dviejų meno instituto tarnautojų surastas 
paveikslas; jį nuvalius paaiškėjo, kad tai 
yra garsaus El Greco kūrinys.

— „Sovietskaja Estonia“ praneša, kad 
Estijoj sušaudytas Sov. Sąjungos pilietis 
už žmogžudystę. Tai esanti jau 18-toji 
mirties bausmė Sov. Sąjungoje šiais me
tais.

— L. Brežnevui pageidaujant, Jugosla
vijos prezidentas Tito sutiko atidėti stali- 
nistų bylą tolimesniam laikui. Jugoslavi
joje yra areštuota apie 100 prorusiškų ko
munistų.

— Nebraskoje (JAV) sėkmingai išban
dytas sovietinis traktorius T-25, kurį 
Amerika ruošiasi pirkti. Viena jo dalis —

kuro siurblys — esanti pagaminta Vilniu
je.

— Saarbrueckene lapkričio 17 d. buvo 
suorganizuotas plataus masto susirinki
mas rašytojui G. Vins iš koncentracijos 
stovyklos išlaisvinti.

— Sov. Sąjungos vyriausybė saugumo 
sumetimais atsisakė duoti A. Sacharovui 
vizą vykti į Oslo atsiimti Nobelio taikos 
premiją.

— Rašytojui Vladimirui Maksimovui, 
kuriam buvo leista metams išvykti į Pa
ryžių. atimtos Sovietų piliečio teisės.

— Ugandos prezidentui Amin'ui pagra
sinus nutraukti ~3iplomatinius santykius 
su Sov. Sąjunga, pastaroji pasiskubino 
pirma tai padaryti. Sovietų Ambasada 
Kampaloje uždaryta, o Ugandos ambasa
doriui Maskvoje įsakyta išvykti. Amin ne
patenkintas sovietų kišimusi į Angolos rei
kalus.
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Stepas Vykintas— ' 
sukaktuvininkas

Lapkričio 23 d. žinomam mūsų žurna
listui, redaktoriui, pedagogui, visuomenės 
veikėjui ir kultūrininkui Steponui Vykin
tui (Povilavičiui) sukanka 70 metų. Jo ša
kotai veiklai ir kultūriniam bei visuome
niniam darbui apibūdinti nepakaktų vie
tos šio kuklaus savaitraščio puslapiuose. 
Tačiau iki pat šio meto turėdami ji savo 
bendradarbių tarpe, negalime praeiti pro 
šąli nors trumpai tos sukakties nepaminė
ję-

L. Enciklopedija nurodo, kad S. Vykin
tas yra gimęs 1905 m. lapkričio 23 d. šikš
nių k., Rokiškio vis. ir aps. Baigęs huma
nitarinius mokslus, mokytojavo gimnazi
jose, kartu stipriai reikšdamasis ir spau
dos darbe. Beveik neįmanoma suminėti vi
sus laikraščius ir žurnalus, kuriuose jis

yra bendradarbiavęs arba redagavęs. Gal 
labiausia išskirtinas jo darbas „Lietuvos 
Aide“, kuriame sumaniai redagavo litera
tūros skyrių. Prieš pat karą buvo išvykęs į 
Paryžių ir iš ten siuntė medžiagą „Lietu
vos Aidui“ ir kitiems laikraščiams.

Iš stambesnių darbų jis paruošė ir su
redagavo leidinį apie Lietuvą trimis kal
bomis — Litauens Werden und Schaien 
1938 m., La culture Lithuanienne 1939 m., 
Lithuanian Culture 1939 m., kur yra pa
rašęs lietuvių literatūros apžvalgas. Pa
dirbėta ir vertimų srityje.

Karui baigiantis pasitraukęs iš Lietu
vos, jis vėl įsijungė į spaudos ir į politinį 
darbą. Be kita ko, jis kartu su kitais Mem- 
mingene įsteigė ir redagavo „Minties“ 
dienraštį, o vėliau „Laisvąją Lietuvą". Jo 
1945 m. įsteigtai Lietuvos demokratų par
tijai persiorganizavus į Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdį, ėjo vyr. valdybos pirm, parei
gas.

Prieš penkis metus, minint St. Vykinto 
65 m. sukaktį, jo kolega rašytojas ir žur
nalistas Vyt. Alantas, tarp kitko, taip apie 
jį išsireiškė:

„Yra žmonių, kurie lyg ir sustoja gyve
nimo tėkmėje įsižiūrėję į vieną tašką, at
seit, pasirenka siauresnę ar platesnę pro
fesiją ir joje darbuojasi pastoviai. Tačiau 
yra ir kita rūšis žmonių, kurie nepasiten
kina viena padaira, o stengiasi aprėpti 
platesnius akiračius, kitaip sakant intelek
tualinio smalsumo ir gal net, sakyčiau, pa
šaukimo, ar prigimimo stumiami mėgsta 
stabtelėti ties įvairiomis, kartais net ir di
deliais atstumais atskirtomis sritimis. 
Prie paskutinių priklauso ir mūsų sukak
tuvininkas Stepas Vykintas. Kai skaitome 
jo biografiją Liet. Enciklopedijoje XXXIV 
tome, tai mums prieš akis sumirga labai 
įvairios ir spalvingos veiklos kaleidosko
pas. Jis žurnalistas-redaktorius (neretai ir 
vyr. redaktorius), laikraščių steigėjas, ra
šytojas, pedagogas, politikas, vertėjas, 
valdininkas, visuomenės veikėjas, organi
zatorius, literatūros ir teatro kritikas, po
litinių sąjūdžių kūrėjas ir ideologas... 

J. Karkluva

Pajūrio žmonės
Dainų Šventė

Kretingos Vidurinėje mokykloje, kurioje anuo
met mokiausi, bene tik vienus metus muziką dėstė 
nepamirštamasis chorų organizatorius, dainininkas 
ir kompozitorius Antanas Vaičiūnas. Tuo pačiu 
metu jis dirbo Klaipėdos Giedotojų draugijoje, va
dovaudamas jos chorams. Tai jis, tas didysis entu
ziastas, 1927 m. Klaipėdoje suruošė pirmąją lietu
višką dainų šventę, kurioje dalyvavo ir mūsų mo
kyklos choras. Kokia tai buvo šventė! A. Vaičiū
nui nieko nebuvo negalima. Jo pasiryžimas suruoš
ti dainų šventę Klaipėdoje buvo toks didelis, kad 
per muzikos pamokas ir choro repeticijas nieko 
daugiau ir nekalbėdavo. Mes jam nuoširdžiai pri
tarėme ir padėjome, nes visi norėjome nuvažiuoti į 
Klaipėdą.

Atgabeno jis mus į Klaipėdą iš vakaro, kad ga
lėtume dalyvauti generalinėje chorų repeticijoje. 
Apnakvino kažkokioj sporto salėje, kurios kieme 
riogsojo kažkurio ten karaliaus ant šono paguldyta

Daug jo veiklos sričių išvardijau ir nesu 
tikras, kad visas suminėjau. Tai rodo jo 
nepaprastą intelektualinį smalsumą ir as
menybės šakotumą, tačiau reikia ir tai pa
brėžti, jog gėlių darželyje gali augti daug 
įVairių gėlių, betgi jos visos minta iš to 
paties podirvio.“

„...Jis dirbo devynis darbus, bet visiems 
tiems darbams įkvėpimo sėmėsi iš vieno 
lietuviško šaltinio, kitaip sakant, visa jo 
veikla buvo glaudžiai susijusi su mūsų 
aktualiosiomis problemomis ir visus savo 
darbo vaisius jis sukrovė į mūsų kultūros 
aruodus. Mes galime nesutikti su jo poli
tinėmis pažiūromis, bet mums nekyla jo
kios abejonės, kad savo politines ideolo
gijas bei programas kurdamas ir skelbda
mas, jis nebūtų vadovavęsis tyriausiomis, 
į mūsų tautos reikalus atremtomis inten
cijomis. Mūsų sukaktuvininkas yra idea
listas ne tik iš savo išsiauklėjimo, bet ir iš 
prigimties. Jis priklauso Lietuvos nepri
klausomybės laikų generacijai, jis dirbo 
Lietuvai nuo jos atsikūrimo iki pat jos 
laisvės sužlugdymo ir savo kūrybinę veik
lą tęsia už jos ribų.“ („Dirva“, 1970 m. 
gruodžio 9 d. Nr. 91).

Šieimet St. Vykintui sukanka ne tik 70 
m., bet ir 55 m. nuo žurnalistinio darbo ir 
50 m. nuo pedagoginio darbo pradžios. Su 
mažais protarpiais spaudoj rašo nuo 1920 
m., o gimnazijose dirbo apie 16 metų.

Vasario 16 gimnazijoje lietuvių kalbą ir 
literatūrą ir retkarčiais Lietuvos istoriją 
dėstė nuo 1957 m. gegužės 15 d. iki 1970 
m. pavasario, o nuo tų metų spalio 1 d. 
laisva valia iš jos pasitraukė, išėjo į pen
siją.

Nuo šios datos vėl. intensyviai įsitraukė 
į žurnalistinį darbą. Trejus metus labai 
gausiai įvairiais slapyvadžiais „Dirvoje“ 
rašė vedamuosius, politinėmis ir kultūri
nėmis temomis straipsnius. Per tą laiką jų 
parašė keletą šimtų... Be to, rašė ir dabar 
teberašo „Europos Lietuvyje“ ir „Laisvo
joje Lietuvoje“ literatūros kritikos ii- po
litikos straipsnius.

Bendruomeninėje veikloje aktyviai da
lyvavo nuo 1950 m. iki 1971 m. Dažnai bu
vo išrenkamas į PLB Vok. Krašto Tarybą 
ir Valdybą. Dvi kadencijas "buvo išrinktas 
Garbės Teismo pirmininku. Dabar nuo ak
tyvios veiklos yra pasitraukęs.

Priklauso Liet. Rašytojų, Žurnalistų są- 
jungmos, „Labdaros“ draugijai ir ištisai 
eilei kitų organizacijų.

Šia proga sveikiname darbštųjį ir daug 
lietuvių kultūrai nusipelniusį sukaktuvi
ninką, linkėdami jam dar daug metų triūs
ti mūsų spaudos ir kultūros dirvonuose.

J. Baltmiškis

PREMIJA M. KATILIŠKIUI

A. Nakas, aprašydamas „Drauge“ (Nr. 
230) Santaros — Šviesos suvažiavimą pa
pasakojo, kad, berods, pernai įsteigtoji 
Santaros — Šviesos literatūros premija 
šiemet paskirta rašytojui M. Katiliškiui. 
Premiją (2.000 dol.) įteikė VI. Adamkus. 
Nenurodoma, už kurį kūfinį premija įtei
kiama, o taip pat nežinia, ar tai būsianti 
nuolatinė, ar gal tik vienkartinė. Apie pre
mijos paskyrimą, greičiausia, ir pats jos 
gavėjas iš anksto nebuvęs painformuotas.

K. BIELINIO PREMIJA

1965 metais miręs Kipras Bielinis savo 
testamentu paliko 3.000 dolerių premiją 
tam, kas gerai parašys mokslinę ar bele
tristinę knygą apie bolševikų ar nacių 
okupuotoj Lietuvoj vykdytą terorą ir ge
nocidą.

Komisija, susipažinusi su jai prisiųsto
mis ir kitomis po K. Bielinio mirties iš
leistomis ta tema knygomis, rado geriau
sia testamento sąlygoms atitinkančią Ele
nos Juciutės atsiminimų knygą: „Pėdos 
mirties zonoje“, ir jai paskyrė Kipro Bie
linio premiją.

milžiniška metalinė statula. Seniau ji stovėjusi aikš
telėje prie uosto, bet po Klaipėdos atvadavimo bu
vo nuversta, nors toje aikštelėje jos vietoje nieko 
nebuvo pastatyta. Mes tik stebėjomės, kur mūsų 
energingasis mokytojas gavo lėšų mus atgabenti, 
apnakvinti ir pavalgydinti.

Diena pasitaikė graži, saulėta. Į šventės aikštę 
iš miesto vykome organizuotai — šauliai, įvairios 
organizacijos, dainininkai ir mokyklos. Moterys bu
vo pasipuošusios tautiškais drabužiais, kai kurios 
jojo raitos su lietuviškom vėliavom rankose. Klai
pėdiečiams, pratusiems prie drausmės ir vokiškų 
paradų, tai darė didelį įspūdį. Savo tradiciniais si
jonais apsivilkusios kaimo ir miesto moterys, susi
žavėjusios margais tautiškais drabužiais, vis karto
jo: „Žyd žalia raudona, vai, vai vai...“ Nežinau, ai
tai buvo kokios dainos žodžiai, ar savotiškas nusi
stebėjimo pareiškimas.

Tur būt, tada pirmą kartą pamačiau ir Storas
tą Vydūną, kuris dalyvavo šventėje, pasakė kalbą 
ir dirigavo chorams. Bet pagrindinis dirigentas bu
vo mūsų visų pasididžiavimas, šaunusis Antanas 
Vaičiūnas. Nebepamenu choro repertuaro, nei kaip 
ilgai šventė užtruko, bet akyse kaip gyvas tebestovi 
išskėstomis rankomis, vėjo draikomais plaukais A.
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Kardinolas Heenan
ŽMOGUS IR KUNIGAS

Mirus kardinolui John Heenan'ui, 4,5 
mil. Anglijos ir Valijos katalikų neteko 
didelio dvasinio vadovo, gero žmogaus ir 
kunigo.

Kard. Heenan buvo gimęs 1905 m. II- 
forde airiškos kilmės smulkaus tarnauto
jo šeimoje. Dar būdamas tik 16-kos me
tų, jis jau gynė katalikiškas idėjas Hyde 
Parko kalbėtojų kampelyje. Per vieną to
kį mitingą jį nuolatos pertraukinėjo pa
gyvenęs žmogus iš klausytojų tarpo. Jo 
atstovaujamos organizacijos (Catholic 
Evidence Guild) pirmininkas patarė jam 
paprašyti trukdytoją nutilti. „Kaip aš ga
liu tai padaryti“, atsakė jaunas Heenan. 
„Jis yra mano tėvas"...

Baigęs Anglų Kolegiją Romoje, 1930 m. 
buvo įšventintas kunigu ir paskirtas į 
Brentwoodo vyskupiją vikaru. Dirbdamas 
daugiausia su paprastais Rytų Londono 
žmonėmis, jis įsitraukė į savo darbą, pa
milo žmones, o šie pamilo jį. Atsidavęs 
savo pašaukimui, jis iki amžiaus galo pa
siliko įsitikinęs, kad kunigai neturėtų im
tis pašalinių darbų, nieko bendra neturin
čių su jų profesija. Lankydamas šeimas, 
ligonines ir misijų namus jis taip pavarg
davo, kad du kartu atsitrenkęs į stulpą 
sudaužė savo automobilį. Nors buvo absti
nentas, bet kelyje užmigdavo iš per dide
lio nuovargio.

Per tuos aštuonis vikaravimo metus jis 
panoro pažinti Sovietų Sąjungos darbinin
kų gyvenimą ir krašto religinę padėtį. Ap
simetęs technikos studentu, 1936 m. jis 
gavo vizą aplankyti Sov. Sąjungą tuoj po 
tragiškųjų „valymų“. Vėliau jis prisimin
davo. kad to vizito metu jam pasipiršusios 
net trys sovietų merginos...

Dar aplankęs JAV ir gerokai padirbėjęs 
spaudoje ir BBC, 1951 m. dr. J. C. Heenan 
buvo paskirtas Leeds vyskupu. Čia jis pa
sirodė griežtas administratorius ir susi
laukė savotiškos reakcijos klebonų tarpe. 
Rašančiam šias eilutes teko girdėti, kaip 
vienas airis klebonas per pamokslą skun
dėsi parapijiečiams, kad vyskupas sukri
tikavęs jo naujos bažnyčios planą.

Po penkių metų perkeltas į Liverpoolį, 
dr. J. C. Heenan sumažino savo kunigo — 
vikaro veiklą, kuria taip didžiavosi 
Leeds‘e, ir daugiau atsidavė vyskupo — 
administratoriaus darbui. Didžiausias jo 
nuopelnas čia buvo naujoji Livenpoolio 
katedra, pastatyta pagal jo pasirinktą pla
ną. bet galutinai užbaigta jam jau esant 
Westminsterio arkivyskupu.

Mirus kardinolui Godfrey, 1963 m. bu

Kur dingo Baltijos valstybės?
Praeitą vasarą Berne, Šveicarijoje, iš

leista knyga vokiečių kalba apie Baltijos 
valstybes. Ji vadinasi: „...und Estland, 
Lettland, Litauen?" Jos autorius — Hans 
Rychener. Leidėjas: Herbert Lang — Ver
lag, Bern. Muenzgraben 2. Kaina: 35,50 
šv. frankų.

Savo veikalo pabaigoje autorius daro to
kią išvadą: „Nėra nė mažiausio abejojimo, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva buvo smur
tu ir neteisėtai įjungtos i Sovietų Sąjun
gą. Nei nuolat užimtoji UNO, nei Vokieti
jos Federalinė Respublika nė nebandė ati
taisyti Hitlerio-Stalino įvykdytos skriau
dos prieš tris mažas valstybes. Taikingų 
baltų tautų balsas nuščiuvo laisvų tautų 
chore. Linkėtina, kad jos pajėgtų, nežiū
rint sovietizacijos, išlaikyti savo savitumą 
ir kad Socialistinių Sovietų Respublikų Są
junga ne taip jau tolimoje ateityje ryžtų
si savo pačios vidinei naudai suteikti lais
vę jos pavergtoms tautoms."

Tie žodžiai glaustai nusako veikalo ve
damąją mintį.

Pagal profesiją gimnazijos mokytojas, 
autorius pirmą kartą aplankė Baltijos 
valstybes dar būdamas paaugliu. Jo dėdė 
turėjo sūrinę Latvijoje. Hans Rychener ne 
vien kaip turistas susidomėjo kraštu ir 
žmonėmis Baltijos pajūryje ir prieš karą 

vo paskirtas Westminsterio arkivyskupu, 
o 1965 m. pakeltas kardinolu. Čia jo veik
la išsiplėtė, išsišakojo, apimdama visas 
gyvenimo sritis. Jis garsėjo savo ganyto
jiškais laiškais, buvo populiarus Vatikano 
koridoriuose II-jo Susirinkimo metu, už
mezgė santykius ne tik su anglikonų baž
nyčios, bet ir su žydų religiniais vadovais. 
Jo neparastas taktas ir nuolatinė šypsena 
sugebėjo nutildyti ir tuos karštuolius, ku
rie, sakant pamokslą garsioje Londono šv. 
Povilo katedroje, nenorėjo leisti „papis- 
tų“ kardinolui nė prasižioti. Žinomas ra
šytojas ir radijo bei televizijos kalbėtojas 
Malcolm Muggeridge kartą įtikinėjo kar
dinolą. kad Kristus buvęs tik eilinis pra
našas, o jo prisikėlimas — tik mitas. TV 
rampos šviesoje kardinolas kukliai nuro
dė, kad tikėjimas be Dievo malonės esąs 
neįmanomas. „Tikiu, vieną dieną jūs tai 
suprasite. God bless you“, baigė kardino
las. Šiuo metu M. Muggeridge yra katali
kų tikėjimo apologetas.

Kardinolas Heenan buvo popiežiaus pa
skirtas viceprezidentu komisijos, kuri bent 
keturis metus svarstė gimdymų reguliavi
mo klausimą. Komisija buvo nutarusi, kad 
šiame reikale daugiau laisvės turėtų būti 
palikta šeimai. Ta prasme kard. Heenanas 
jau buvo pasisakęs ir savo ganytojiškame 
laiške. Popiežiaus enciklika Humanae Vi
tae buvo didelė staigmena komisijai ir 
kardinolui. Kilęs dėl to bruzdėjimas kata
likų pasauliečių ir kunigų tarpe dar ir 
šiandien nėra pasibaigęs.

Popiežius išleido parėdymą, kad kardi
nolai, sulaukę 75 metų, turi pasitraukti iš 
einamųjų pareigų. Kard. Heenan dėl to 
buvo patenkintas. Tačiau jo pasiūlymas, 
kad šis potvarkis turėtų liesti ir patį po
piežių, Vatikane nebuvo labai palankiai 
sutiktas.

Be daugybės straipsnių ir brošiūrų kard. 
Heenan išleido dvi autobiografinio pabū- 
džio knygas. „Not the Whole Truth“ 
apima kunigavimo laikotarpį, o „Crown 
of Thoms" prasideda vyskupiškojo gyve
nimo įvykiais.

Kard. J. C. Heenan geriau pažino lietu
vius ir jų krašto religinę padėtį, negu ku
ris kitas aukštasis bažnyčios dignitorius. 
Jis visada užtarė persekiojamąją bažny
čią, nepabūgo mesti iššūkį Vakarų demo
kratijoms kard. Mindszenty apsilankymo 
metu ir visada surasdavo šiltų žodžių lie
tuviams. Jo mirtis yra didelis nuostolis ne 
tik Anglijos ir Valijos tikintiesiems, bet 
ir katalikiškųjų kraštų ateiviams.

J. Peik is

kelis kartus lankėsi tose gintaro šalyse. 
Smalsus jaunuolis, o vėliau jau bebręstas 
vyras jis stebėjo ten gyvenusius žmones, 
prisirišo prie jų, o žavi tų kraštų gamta jį 
pavergė. Dar anais laikais H. Rychener, 
turėjęs rašytojo bei publicist! gyslelę, ap
rašė savo keliones straipsniuose, o pas
kum paskelbė knygutę „Abende im Balten- 
lande“.

Kai raudonoji armija įžengė į Baltijos 
valstybes, ir Maskva, pasiremdama suo
kalbiu su Hitleriu, aneksavo Baltijos vals
tybes, H. Rychener pasiliko nuskriaustų
jų baltų tautų bičiuliu ir, kur galėdamas, 
kėlė balsą prieš maskvinį smurtą ir klas
tą.

Nūn išleistasis, vykusiai iliustruotasis 
veikalas perteikia skaitytojui autoriaus iš
gyvenimus. jam besilankant baltų kraš
tuose. Bet tai nėra vien subjektyvinių at- 
misinimų rinkinys. Ženevoje ir Helsinkyje 
posėdžiavusios Euripos „saugumo“ konfe
rencijos proga autorius daug vietos pasky
rė aktualioms temoms, — apie žiaurias 
gyventojų deportacijas, apie ilgus įmetus 
vestąją partizanų kovą prieš engėjus, apie 
prievartinį rusinimų ir masinį rusų kurdi- 
nimą Baltijos valstybėse, apie sovietinį 
imperializmą ir t. t.

Hans Rychenerio aptariamasis veikalas

Vaičiūno paveikslas. Su kokiu užsidegimu jis tada 
pirmą kartą dirigavo savo paties sukurtą, vėliau la
bai plačiai pagarsėjusią dainą „Kritusiems šau
liams“. Vaičiūnas mokėjo uždegti minią ir daini
ninkus.

Kitais mokslo metais pradėjome jūrą dar daž
niau pasiekti, o kartą net dvi paras Giruliuose nuo
stabiame pušyne prie jūros praleidome. Tai buvo 
skautų stovykla, į kurią mus pasikivetė jau tuomet 
žinomas klaipėdietis veikėjas Stikliorius. Ak, ko
kios neužmirštamos dienos! Saulėtas Baltijos pajū
ris, ošiančių pušų kvapas, vandens dulkių prisotin
tas oras ir švelnus, šiltas vakaro vėjas. O tie saulė
lydžiai! Jų neapsakysi. Reikia stovėti prie jūros ir 
matyti, kaip vis didėjantis raudonas saulės kamuo
lys nusileidžia į jūrą, kad kitą rytą, per trumpą va
saros naktį išsimaudęs, vėl pamažu išsikeltų. Lietu
viško Baltijos pajūrio, jo nuostabiųjų kopų, negali
ma palyginti su jokiu kitu pajūriu pasaulyje. Ne vel
tui ir šiandien šimtai tūkstančių vasarotojų traukia 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos Sovietų Sąjungos. 
Tik mums dar vis vartai prie jūros užkelti. Net į 
sostinę Vilnių atvykęs, gražiosios Baltijos nepama
tysi.

(Bus daugiau)
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praturtina ne taip jau gausią literatūrą 
svetimomis kalbomis apie Baltijos valsty
bes ir baltų tautas. Knyga rekomenduoti
na ne tik lietuviams, kuriems prieinama 
vokiečių kalba. Ji turėtų surasti vietą 
ypač tų baltiečių knygų lentynoje, .kurie 
yra sukūrę mišrias šeimas. Knyga taip pat 
tinka kaip dovana svetimtaučiams, ku
riuos norime supažindinti su lietuviais bei 
kitomis baltų tautomis. Tokia dovana ne
abejojamai pagausinsime baltų tautų 
draugų eiles.

Redakcijos pastaba. Dr. A. Gerutis, tur 
būt, iš kuklumo, nepažymi, kad autorius, 
rašydamas savo tikrai įdomią knygą, pa
kartotinai nurodo naudojęsis iš jo gauta 
medžiaga bei iliustracijomis ir už tai jam 
dėkoja.

J. Jurašas L. Namuose
Apie trejetą savaičių pasisvečiavęs Lon

done, iš Lietuvos ištremtas buv. Kauno 
dramos teatro vyr. režisierius Jonas Jura
šas išvyko atgal į Vokietiją, kur jis su šei
ma yra ilgesniam laikui apsistojęs.

Prieš palikdamas Londoną, inž. R. Baub
lio lydimas, jis apsilankė Lietuvių Na
muose, susipažino su jų tarnautojais, ap
žiūrėjo spaustuvę ir kitas patalpas.

Paklaustas, kas jį labiausia Londone do
minęs. neabejodamas atsakė:

— Teatras.
Per tris savaites aplankęs daugiau kaip 

20 dramos, operos ar baleto spektaklių. 
Taigi kai kuriomis dienomis pabuvota net 
dviejose spektakliuose...

— O kaip Stratford-on-Avon? Ar nepa- 
nūdote aplankyti Anglijos dramaturgijos 
tėvo gimtinės ir jo garsiojo teatro?

Žinoma, kad būta ir ten. Per dvi dienas 
pavykę aplankyti tris spektaklius ir ap
žiūrėti miestą.

Buvo įdomu sužinoti, kaip Joną Jurašą 
priėmė Londono teatro ir televizijos 
sluoksniai, kurie apie jo atvykimą jau iš 
anksto žinojo.

— Labai palankiai ir nuoširdžiai. Buvo 
sudaryta ne tik proga patekti į visus pa
geidaujamus spektaklius, bet daugelis va
dovaujančių asmenų buvo pasikvietę pa
sikalbėti ir pasivaišinti. Gautas labai gun
dantis pasiūlymas pasirinkti kurį nors Ry
tų Europos dramaturgo veikalą ir, išver
tus į anglų kalbą, pastatyti viename iš di
džiųjų Londono teatrų. Bet tai, žinoma, to
limesnės ateities dalykas.

Aplamai susidaro įspūdis, kad Vakaruo
se ir mažųjų tautų atstovai gali prasiskin
ti sau kelią, jeigu turi pakankamai ryžto 
ir sugeba atlikti savo darbą. Žiūrint lietu
viškomis akimis, Jonas Jurašas yra lietu
viškasis Solženicynas, pasiryžęs neleisti 
savo talentui sunykti, o taip pat objekty
viai supažindinti pasaulį su teatro darbo 
sąlygomis anapus geležinės uždangos.

■— Kur manote pastoviai nutūpti? — bu
vo nedrąsiai pasiteirauta.

— Galutinis sprendimas dar nepadary
tas. Akys krypsta į JAV. ypačiai į New 
Yorką. kuris yra Amerikos teatro centras. 
Tebegyvenant naujakurių dienas, bet koks 
kraustymasis sudaro įvairių problemų.

Kalbant apie spaudą, užsiminta apie Jo
no ir Aušros Jurašų rašinius lietuviškuose 
laikraščiuose. Ar negalvotų šioje srityje 
plačiau pasireikšti, nes gabumai neabejo
tini. O gal atsiras įspūdžių, prisiminimų 
ar dabartinio Lietuvos teatro apybraižų 
knyga?

Ne, į rašymą bent tuo tarpu nemanoma 
plačiau mestis, nors esą gundančių pasiū
lymų. Gal vėliau kas nors ir atsiras.

Laikas nepaprastai greitai bėga. Paklau
simams ir kalboms nėra galo. J. Jurašas 
turi skubėti į paskutinį Londone teatro 
spektaklį ir dar vieną pasimatymą... Tad 
spaudžiame rankas ir sakome ne sudiev, 
bet iki pasimatymo.

ji

Atsiusta paminėti
Vilius Bražėnas, SĄMOKSLAS PRIEŠ 

ŽMONIJĄ (Informacinė apžvalga). Išlei
do „Laisvosios Lietuvos“ knygų leidykla, 
1975 m„ 109 psl. Kaina nepažymėta.

Filatelistų Draugijos Biuletenis LIETU
VA. 1975 m., Nr. 3. Biuletenis apima fila
teliją, numizmatiką ir kitas artimas sritis. 
Įdomūs straipsniai apie pirmąsias Lietu
vos pašto ženklų laidas (J. Žygas) ir Fila
telijos parodą Ispanijoje (D. IBI Jurkšas), 
kurioje buvęs labai retų ir įdomių Lietu
vos pašto ženklų rinkinys. Biuletenyje yra 
Lietuvos pinigų (litų ir centų) kainų len
telė rubliais.

MOTERIS — Lietuvių Moterų žurnalas 
Nr. 4. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija. Redaktorė — N. Kulpa- 
vičienė. Įdomaus turinio, gausiai iliust
ruotas ir gražiai tvarkomas moterų žurna
las.

KARYS — Nr. 7. Pasaulio Lietuvių ka
rių veteranų žurnalas. Red. Z. Raulinaitis. 
Be kitų įdomių straipsnių yra Kosto K. 
Jurgėlos rašinys „Ar Lituanika tikrai bu
vo pašauta?"

MOŠŲ VYTIS — skautiškos minties 
jaunimo ir vadovų žurnalas, 1975 m. Nr.l. 
Ypačiai įdomūs keturių studentų, lankiu
sių lituanistines studijas Vilniuje, pasisa
kymai.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELI EUROPOJE 
SAVAITRAŠTI — „EUROPOS LIETUVI“
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47-toji stovykla
Vilniaus Universiteto istorijos prof. Sta

nislaw Koscialkowski „ALMA MATER 
VILNENSIS" metraštyje, „RAPTULARZ“ 
(Reportažas) vardu paskelbė savo atsimi
nimus apie 1941 m. trėmimus ir pergyve
nimus tremtyje. Tuos atsiminimus užtiko 
„E. Lietuvio*- bendradarbis P- Severs, pri
siuntęs redakcijai profesoriaus sutiktų lie
tuvių sąrašų ir nurodymą, kur knygą ga
lima įsigyti. Susidomėjęs ano meto įvy
kiais. pateikiu šiek tiek duomenų iš minė
tos knygos. Mums įdomi ta atsiminimų da
lis, kurioje rašoma apie lietuvius, kartu 
su juo buvusius -tremtyje. Apie nuotaikas 
Vilniuje prieš trėmimų pradžią autorius 
rašo:

„Jau kurį laiką ėjo gandas apie galimus 
žmonių trėmimus... Man ypač sukėlė neri
mą pranykimas iš Vilniaus nuo birželio 
11 dienos visų žymesniųjų Lietuvos Moks
lo Akademijos darbuotojų, su kuriais tu
rėjau santykius. Pranyko Akademijos pre
zidentas Vincas Krėvė — Mickevičius, 
universiteto rektorius, buvęs Vilniui Va
duoti Sąjungos pirmininkas, šovinistas ir 
didelis lenkybės priešas Mykolas Biržiš
ka, Akademijos sekretorius Sužiedėlis. 
Taip pat pranyko žinomas teniso žaidėjas 
Gerulaitis ir kiti. Esą, jie visi buvo Kau
ne Akademijos reikalais, bet gal ir slaps
tėsi? Būdami arčiau lietuviškų komunis
tinių įstaigų, jie galėjo būti apie tai įspė
ti.“

Autorius buvo areštuotas birželio 14 d. 
Vitaliuje, nuvežtas į Naująją Vilnią, kur 
buvo firmuojamas tremtinių ešelonas, ir 
pateko į vagoną, kuriame buvo šie lietu
viai: Sakavičius; 4 metus sėdėjęs Varšu
vos kalėjime ir du metus Lietuvos kalėji
me, kaip Smetonos priešininkas, Mokotov; 
gelžkelietis (Biozy?); studentas Pulkauni- 
kas ir pašto tarnautojas Karvelis. Kelio
nėje nuo Naujosios Vilnios iki „Siev-Ural- 
lager“ 47-tos stovyklos, netoli miestelio 
Gary apie lietuvius autorius nemini. Į 47- 
tą stovyklą tremtiniai atvyko liepos 8 d. 
Jų sudėtis apytikriai buvo tokia: lietuvių 
240, lenkų 230, žydų 160 ir estų 60. Iš viso 
apie 690. Lietuvius, su kuriais stovyklose 
teko bendrauti, autorius išvardija ir api
būdina taip: prof. Dovydaitis, buvęs trum
pą laiką Lietuvos vidaus reikalų ministe- 
riu ir premjeru; gen. Sutkus, kariuomenės 
Tiekimo viršininkas ir finansų ministeris; 
Andriulaitis, buvęs vidaus reikalų minis
teris; Starkus — vidaus reikalų ministe
ris; Papečkis — krašto apsaugos ministe
ris (lageryje buvęs ir jo brolis, mokyklų 
Inspektorius); Čarneckis, buv. pasiuntinys 
prie Vatikano; dr. Jokantas gydytojas, pe
dagogas is švietimo ministeris; Kubilius
— Klaipėdos Krašto gubernatorius; Alek
na, buv. 1939-40 m. pabėgėlių komisaru 
Lietuvoje, labai nepalankus lenkams; Vy
tautas Bičiūnas — laikraštininkas, publi
cistas ir literatas, geras karikatūristas; 
Kalnėnas, buv. „Trimito-- redaktorius; 
Daukša — literatas; inž. Žemaitis, sūnus 
prof. Žemaičio (abu mirę lageryje); Pra
naitis — mokesčių inspektorius Kaune, 
brolis prof. kun. Pranaičio; Žygelis — mo
kesčių inspektorius Kaune; dr. Milvydas 
iš Kauno; pulk. Bačkus — gusarų pulko 
vadas; dr. Stonkus iš Kauno; Mikalojunas
— puskarininkis; Stanaitis, aviacijos kari
ninkas; Stankūnas — vaistininkas iš Kau
no; pulk. lt. Ignatavičius; Noreika — pir
mas pasiuntinybės sekretorius Varšuvoje; 
Nausėda — programų vedėjas Kauno ra
diotone; Stasys Žėglis — muzikas, violon
čelistas; Andruškevičius, dirbęs stovyklų 
dirbtuvėse; Kleitis — gražiausias tenoras 
stovykloje.

Bendrai lietuvius autorius apibūdina, 
kad jie buvę gerai susiorganizavę, solida
rūs, susiklausę, paklusnūs. Nuo pat pra
džios mokėję solidariai 'paremti vienas ki
tą ir bendrai ginti savo reikalus. Be to,

Keletas įspūdžių Lietuvoje
Ed. Cinzas
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Trečią dieną po to, kai atvykau į Vilnių, 

teilefonuoju į Ryšių komitetą. „Globos“ ne
jaučiu. gido irgi nematyti, tai. sakau, ar 
tik nebus pamiršę mane.

— Ne, nepamiršome, — sako Kazakevi
čius telefonu. — Kai atsimylėsi su giminė
mis, ateik į Komitetą: norime pamatyti, 
kaip atrodai.

Nueinu. Abu nueiname: Povilis Aktorius 
ir aš. Povilis jau pensijoje, bet dar jau
nuoliškai žvalus ir gražus, kaip vyšnių 
žiedais apkritusia galva žemaičių deive- 
lis, Jis suranda nuošaliame užkampyje 
prigludusį Ryšių komiteto namą, perduo
da lieknai Lietuvos liepelei, o pats prisėda 
laukti, kol aš atliksiu reikalus su virši
ninkais.

Pirmiausia susipažįstu su ispaniškos iš
vaizdos, gražių, nedrąsios mergaitės akių, 
judriu, nenusėdinčiu vietoje vaikinuku. 
Pasisako, kad vadinasi Kaurzonas, kad 
Kazakevičius dabar užimtas su kažkokiu 
„amerikonu“. Pokalbis prasideda nuo ma
no kelionės. Atrodo, kad Kaurzonas gerai 
pžaįsta išeivių psichologiją, todėl plepa, 
juokauja, ir —vieną po kito — atsukinė- 
ja manosios įtampos varžtelius. Kada Ka
zakevičius baigia šnektas su lietuviu iš 
Amerikos, patenku į jo kambarį.

fe.; \ 

buvo ištvermingi, mokėjo tylėti, laukti ir 
ištverti. Lietuviai nuo pradžios pasistengė 
užimti vadovaujamus postus stovyklos 
raštinėje, buhalterijoje ir brigadose.

Savo atsiminimuose autorius pamini ir 
mirusiuosius lietuvius. Pvz. liepos 21 d. 
nuo dezinterijos mirė Kauno teismo tar
dytojas Adolfas Jakštas. Rugsėjo 24 d. 
mirė lietuvis Bielašauskas, spalio 8 d. mi
rė I^opoldas Daukša, spalio 14 d. mirė 
Zanuskis, lietuvių policijos komisaras Vil
niuje. Spalio 15 d. lietuvis farmacijos stu
dentas Podleckis užmuštas miške griūvan
čio medžio. Spalio 22 d. mirė Antanas 
Skinderis iš Šiaulių. Spalio 23 d. plaučių 
uždegimu mirė studentas Striupas. Lap
kričio 7 d. mirė buvęs Kauno policininkas 
Andrius Minkevičius. Lapkričio 9 d. mirė 
Vendžiagolos vis. tarnautojas Jonas Pus
kunigis, jo tėvas buvo tame pačiame la
geryje. Lapkričio 15 d. mirė Babtų vargo
nininkas Juozas Miegavičius. Gruodžio 2 
d. nuo dezinterijos mirė Vyriausiojo Tri
bunolo teisėjas Mykolas Matulaitis. Gau
ta žinia, kad pabėgusiems dviems lenkams 
pritaikyta amnestija, o kartu su jais pa
bėgę 4 lietuviai nuteisti mirti. Gruodžio 3 
d. 35-je stovykloje mirė 4 lietuviai: Pau- 
linskas, Rasimas, Tamošiūnas ir inž. Že
maitis, matematikos prof. Žemaičio sūnus. 
Gruodžio 14 d. mirė Tamošiūnas iš Kau
no. Gruodžio 23 d. gauta žinia iš 35-tos 
stovyklos, kad ten griūvantis medis už
mušė krepšinio meisterį, fizinio lavinimo 
mokytoją Eidrigonį. Ten pat mirė „Die
nos-- redaktorius Steponaitis. Sausio 16 d. 
mirė mokytojas iš Kauno Leonas Dz.ikus.

Pastebėtina, kad 47-je stovykloje nebu
vo nei vieno lietuvio kunigo. Autorius ra
šo, kad stovykloje buvę šeši lenkai kuni
gai, bet jie ne vilniečiai, o karo audros at
blokšti į Vilnių iš įvairių Lenkijos vieto
vių. Autorius pažymi, kad birželio 14-15 
trėmimų dienomis nei vienas vilnietis 
lenkų kunigas nebuvęs ištremtas. Lenkų 
kunigai barakuose, ant narų laikydavę 
pamaldas, į kurias rinkdavosi lietuviai ir 
labai gražiai giedodavo. Eendros pamal
dos labai suartinusios lenkus su lietuviais.

Kitoje vietoje autorius rašo: „Einu pa
sišildyti į stalių dirbtuvę ir kalbuosi su 
lietuviais Papečkiu, Bačkum ir Pranaičiu. 
Visi sutinka, kad po karo lenkų — lietu
vių santykiai turi būti peržiūrėti ir page
rinti. Bet kaip jie tai įsivaizduoja — neži
nau. Vilniaus jokiu būdu neišsižada.-- Ki
toje vietoje sako: „Buvau vėl užėjęs į sta
lių dirbtuvę pasišildyti. Ten dirbantieji 
lietuviai gražiai dainavo „Atgausime tė
vynę mūsų“.

1942 m. sausio 19 d. autorius su grupe 
lenkų išėjo į laisvę. Atsisveikindamas su 
stovykloje liekančiais lenkais, lietuviais 
ir estais pareiškė viltį, kad visi greitai at
gaus laisvę ir pasiūlė 1943 m. birželio 14 
d. ar vėliau, kai bus galima, susirinkti 
visiems Vilniuje, Pilies Kalno papėdėje.

T. Vidugiris

TIRIA ŠEIMŲ GYVENIMĄ

Toronto mieste išeinąs biuletenis „Bal
tic Events" savo š. m. birželio-rugpiūčio 
laidoje įdėjo žinutę apie Vilniaus Univer
siteto daromus Lietuvos šeimyninio gyve
nimo tyrimus, pradėtus 1966 m. Pabrėžia
ma besikeičianti moters rolė šeimoj. „Tik
tai vienoje iš penkių šeimų vyras tebėra 
šeimos galva“. Kapsuko fabrike su 560 
darbininkais pravestas apklausinėjimas 
parodęs, kad ikekviena šeima savotiškai 
praleidžia savo laisvalaikį ir j jį reaguo
ja. Labiausiai nepageidaujami neregulia
rumai ir įstaigos permainos. Labiausiai 
patenkintos šeimos, turinčios reguliarų 
laisvalaikį. (ELTA)

Neaukšto ūgio, tamsiaplaukis, sočiu „ge
rojo berniuko“ veidu, kuriame žiba nera
mios, kūrybingos dvasios akys. Kalbėda
mas vaikšto ir trumpais, kapojančiais ran
kų judesiais pabraukinėja sakinius. Juo
kiasi trumpais gūsniais, tarsi vengdamas 
pasirodyti perdaug linksmu, nuoširdžiu, 
kas nesiderintų su viršininko orumu, per
dėm rimtomis pareigomis. Laikas nuo lai
ko timpteli lengvą megztinį žemyn, ar pa
glosto visiškai jo veidui netinkančią leni- 
nišką barzdelę. Įsižiūrėjus, lyg ir matosi 
kažkoks, ne savo darbą dirbančio intelek
tualo nuovargis. Kada mandagioji banaly
bė išsakyta, kalba dalykiškai ir aiškiai, 
kaip ir pridera viršininkui. Beje, humore, 
kuriuom vykusiai perpina pokalbį, girdisi 
agresyvumo gaidelės. (Gal todėl, kad pri
siskaitęs įvairiausių nuomonių apie save 
išeivijos spaudoje, instinktyviai, net ne
jausdamas, „kapojas! atgal“?)

Tai toks man pasirodė Kazakevičius. Su 
juom susirašinėju jau eilę metų, jis siun
čia į mano užkampį lietuviškas knygas, 
plokšteles, supažindino Lietuvos skaityto
ją su kai kuriais mano darbeliais, recen
zuoja juos Lietuvos periodikoje. Išeivijoje 
vieni ji vadina emigrantologu, kiti — Mas
kvos tarnu, o aš, buvodamas Lietuvoje, 
vadinau jį pirmininku. Per tris viešnagės

LIETUVOJE
SKRAIDANTYS AITVARAI

V. Europoje Ir Š. Amerikoje plačiai iš
populiarėjęs skraidymo aitvarais sportas 
jau pasiekė ir Lietuvą. Jo pagrindą suda
ro didžiulį aitvarą primenantis sparnas, 
prie kurio metalinių rėmų diržais prisiriša 
tokio skraidymo mėgėjas. Padangėn jį iš
kelia lyną tempiantis greitlaivis arba au
tomobilis. Šimetinėje valstybinėje Toron
to parodoje sunkiai susižeidė Kanados ait
varų sklandymo čempionas Daniel Genge, 
nukritęs vandenin iš 400 pėdų aukščio, 
kai jo aitvaro sparną sulankstė netikėtas 
vėjas. Lietuvoje pirmąjį aitvarą, pavadin
tą deltasparniu, pasigamino ir sėkmingai 
išbandė Vilniaus inžinerinio statybos insti
tuto ketvirtakursiai M. Samajauskas, A. 
Dumšė, A. Gudelis ir A. Pipiras, vadovau
jami docento V. Dovydėno. Jų aitvarą pa
dangėn lynu ištempia motociklas. Spren
džiant iš „Komjaunimo Tiesos" paskelb
tos nuotraukos, pirmajam bandymu! buvo 
pasirinktas nedidelis 10-20 metrų aukštis. 
Deltasparnis yra lengvai išardomas, telpa 
motociklo priekaboje. Jį nesunku nusivež
ti skrydžiams pasirinkton vieton.

NEUŽMIRŠK IR NEDOVANOK

Keliavusieji po Sov. Sąjungą skundžia
si, kad labiausia varginanti ekskursijų 
programos dalis būdavo pasakojimai apie 
didvyriškus raudonarmiečių žygius antra
jame pasauliniame kare, nuo kurio pabai

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 18
LIETUVIAI DARBO STOVYKLOSE

„LKB Kronika“ yra rašiusi apie tikin
čiųjų: P. Plumpos, P. Petronio, J. Stašai
čio, V. Jaugelio, J. Gražio ir N. Sadūnaitės 
teisimus. Šie asmenys buvo teisiami už tai, 
kad daugino religinę literatūrą, „LKB 
Kroniką“ ir panašius leidinius.

Liepos mėnesio viduryje „LKB Kroni
ką“ pasiekė išsami informacija apie Petro 
Plumpos-Pluiro kalinimą Pelinės lagery
je. Panašiose sąlygose šiuo metu randasi 
Povilas Petronis, Juozas Gražys ir Nijolė 
Sadūnaitė.

P. Plumpa, prieš išvežant į Rusiją, visą 
savaitę buvo laikomas karceryje. Išvežant 
iš Vilniaus buvo įkištas į vagoną su kri
minalistais, nors politinius kalinius turėtų 
laikyti atskirai. Per ištisus du mėnesius 
Plumpa buvo mėtomas tarp galvažudžių 
ir plėšikų, kurie visokiais būdais rodė sa
vo žvėriškus sugebėjimus. Vieni atėmė šil
tus importinius batus, kuriuos žmona jam 
įdavė Vilniuje, kiti nuvilko vatinuką, tre
ti pasiėmė kepurę, pirštines ir kt. Buvo ir 
tokių, kurie, prispyrę Plumpą kampe, 
bandė iškvosti visas bylos smulkmenas, o 
nieko neišgavę, nurengė iki apatinių rūbų 
ir grasino išleisti žarnas. Maisto produktų 
Plumpa į lagerį taip pat nieko nenusivežė 
— viskas buvo atimta vagonuose, o prie
do, dar buvo apspardytas. Visa tai buvo 
daroma žinant viršininkams, nes Plumpa 
juos įspėdavo, jog yra nuteistas pagal po
litinius straipsnius ir turėtų būti vežamas 
atskirai.

Minske prižiūrėtojai rodė didesnę ne
apykantą, negu kaliniai — plėšikai. Jie, 
sužinoję, kad Plumpa esąs nuteistas už 
religiją, įnirtingai šaukė, kad religiniai 
raštai ir daiktai yra uždrausti dalykai. Jie 
atėmė net Jėzaus, Marijos, Juozapo pa
veiksliukus. Įniršę dar apstumdė, kad net 
plėšikai stebėjosi, nes su jais buvo elgia
masi kur kas mandagiau.

Norėdami fiziniai ir moraliai palaužti 

savaites jis nė karto nebandė mane per
krikštyti, o aš, kaip svečiui pridera, nė 
karto nemokiau jo gyventi.

Aptarę mano viešnagės planus, išsisky
rėme — jis vėl prie savo darbų, aš — pas 
Reįmeri, Poetą (ir redaktorių).

„Gimtojo krašto“ redakcijos kambaryje 
randu literatą Būtėną, poetą Baltakį, jau 
minėtą Reimerį, ir keletą baisiai rimtų, se
nių veidais jaunuolių.

Baltakis, kaip tuoj pastebėjau, visai 
„nebaltakiuoja",-nors auksine iškalba ir 
nepasižymi. Labai rimtas vyras, sugeba 
klausytis kitų, o tai gan reta dorybė. Bū
tėnas — kita daina: judrus, šokinėja nuo 
vienos temos prie kitos, kaip saulėje per
kaitęs varnėnas

Bandau įsižiūrėti į „Gimtojo krašto" re
daktorių, kurio laikraštyje randi ne vien 
Lietuvos ir išeivijos kultūrinio gyvenimo 
(„pažangiečiams“ dvi, sviestu apteptos 
riekės o kitiems — pusė plutelės) apžval
gas išeivijos beletristikos gabaliukus, ga
bių fotografų nevykusiai atmuštas nuo
traukas, bet ir apie tai, kad Škotijoje vien 
tik akmenuotos dykinės, Belgijoje vargas, 
biednystė, 007 Mikuckio ir 008 Alseikos 
memuarus Atmetus į šoną linksmybę, rei
kia pripažinti, kad „Gimtasis kraštas“ yra 
vienintelis žinių šaltinis apie išeivijos gy
venimą Lietuvoje. Būdamas Vilniuje, ma
čiau jį spaudos kioskuose, pats pirkau. 
Taigi šnektos kad jis gaminamas tik už
sieniui, pasirodė nerimtos

Aukštas stiprus tas Reimeris Poetas. 

gos šiemet sukako 30 metų. Kiekviename 
mieste ir kaime buvo rodomi karžygių pa
minklai, pasakojamos vietovių gynimo is
torijos ir keikiami fašistai, kuriems nie
kada negali būti atleista.

Vakarų valstybės, net Izraelis, mano, 
kad po 30 metų atėjo laikas dovanoti ir 
užmiršti. Keršto priesaikomis mirusiųjų 
nebeprikelsi. Reikia budėti, kad panašūs 
įvykiai nebepasikartotų. Tačiau Sov. Są
jungos piliečiams neleidžiama užmiršti ir 
dovanoti. Kiekviena proga jie turi primin
ti vienas kitam fašizmo nuodėmes ir karo 
aukas. Dar tebedygsta vis nauji karo pa
minklai, teberašomos knygos, tebekuria
mi paminklai apie pragarą, kuris prasidė
jo Stalino-Hitlerio susitarimui nutrūkus.

PALANGA — LIETUVOS MEKKA

Palanga Sovietų Sąjungoje taip išpopu
liarėjo, kad žmonės vyksta ne tik vasarą, 
liet ir žiemos metu. „Tiesa-* rašo, kad 
vien tik per šiuos metus Palangą aplankė 
200.000 svečių. Turistų grupės į Palangą 
atkeliauja net iš 80 Sov. Sąjungos mies
tų: iš visų respublikinių sostinių, Uralo, 
Sibiro, Tolimųjų Rytų. Nuo naujųjų metų 
svečiams palengvinti būsią įvesti ištisus 
metus veikią maršrutai: Vilnius — Palan
ga, Vilnius — Druskininkai — Palanga.

PAMINKLAI PLUNGĖS RAJONE

Plungėje ii- jos apylinkėse yra daug is
torinių paminklų. Čia tebestovi namas 
(klebonija), kur savo laimingas dienas 
praleido Čiurlioniai. Čia pat ir jų pamilto
ji Gondinga ir Karklėnų kaimas. Bukan
tėje yra rašytojos Žemaitės gimtinė, o Me
dingėnuose dar tebestovi Šatrijos Raganos 
gimtasis namas.

Plumpą, saugumiečiai du mėnesius nioko
jo jį galvažudžių kamerose, per ištisus 
metus Vilniaus saugumo kalėjime nei kar
tą nepatikrino jo sveikatos, nors visą lai
ką jis turėjo aukštą kraujospūdį ir chro
nišką akių uždegimą. Teisme garsiai buvo 
perskaityta pažyma iš saugumo, kad 
Plumpa esąs sveikas. Kuo remiantis buvo 
parašyta ta pažyma, jei Plumpa nė karto 
gydytojų nebuvo patikrintas? Atrodo, re
miantis tuo, kad buvo reikalas sufabri
kuoti kuo didesnę bausmę. Kuomet Plum
pa buvo atvežtas j lagerį, jo kraujospūdis 
buvo 90 x 165. Jis lagerio viršininkams 
nurodė, jog serga hipertonija, akių užde
gimu ir nuolatiniu kosuliu, kuris atsirado 
tris kartus persirgus plaučių uždegimu. 
Nežiūrint tai, lagerio darbovietės vh-šinin- 
kas Plumpa paskyrė tik prie sveikatai ža
lingo darbo. Kadangi darbo dulkės labai 
kenkia plaučiams, tai Plumpa turėjo dirb
ti su kauke, tačiau dėl oro trūkumo išsi
veržė akių kraujagyslės, o dėl nuolatinio 
vokų uždegimo ir dulkių atsinaujino tra
choma. Plumpa daiktus pradėjo matyti 
kaip per miglą, o rytais iš viso nieko ne
matydavo. Uždegimas buvo toks stiprus, 
kad persimetė į visą veidą.

„Draugo“ (Nr. 214) Kultūrinis priedas 
apie Nidos Klubo išleistas Vergilijaus 
Bukolikas ir Georgikas šitaip pasisako:

„Vergilijaus Bukolikų ir Georgikų lie
tuviškųjų vertimų išleidimas išeivijoj yra 
išskirtinis kultūrinis įvykis. Juo labiau, 
kad abiejų veikalų laida vertėjo dr. A. 
Rukšos yra aprūpinta plačiais komenta
rais. Juose skaitytojas supažindinamas su

Gražaus veido, poetiškai vešliomis garba
nomis pasipuošęs Akys — lyg ir liūdnos, 
geros, kaip ir visų turtingos dvasios žmo
nių. Kalba skubėdamas, nuoširdžiai, giliu 
baritonu. Kadangi nerūko, neturi kur dėti 
gražių, ilgapirščių rankų. Susijaudinęs 
brūkšteli delnu per šarmojančius plaukus, 
paremia smakrą ir, tur būt, laukia, iki nu
siramins įsiliepsnojusi poeto siela. Kar
tais „išsiskiria“ iš draugijos, nutolsta ir 
pasislepia savijautos pasaulyje. Taip, mie
las, malonus žmogus draugijoje, kuris, 
kaip man atrodo, gimęs poetu, o ne propa
gandinio savaitinio redaktorium. Reime
ris, aišku, kitaip galvoja. Jis, kaip ir visi 
komunistai, meno neskiria nuo ideologi
jos, todėl neįžiūri jokių prieštaravimų.

Kada baigėme kalbas apie Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą, naujas knygas, aš ir sa
kysiu Reimeriui:

— Tai taip ir padarei mane bolševiku...
__ •>
— Nagi parašiau, kad pakeičiau adresą, 

o tu, gale pridėtus mandagumo sveikini
mus linkėjimus atmušei savo laikraštyje. 
Clevelande pamatė, apsilaižė, kad surado 
dar vieną išdaviką, ir persispausdino savi 
tulžies puslapyje, kad, girdi, Bimba ir 
Cinzas į vieną dūdą pučia.

Reimeris neranda savyje nuodėmės; ne- 
beieškau ir aš jos. Apdovanotas visų tri
jų paskutiniais kūriniais, suvenyrais Ju
lei, grįžtu pas kantrybės rezervus baigian
tį Povilą.

(bus daugiau)

KYŠININKAVIMO PRADŽIA
J. Misiūnas „Tiesoje-* (spalio 7 d.) apra

šo daugelį kyšininkų, kurie patenka į tei
singumo organų rankas, {domus jo sam
protavimas, kaip kyšininkavimas Lietuvo
je atsiranda.

„Kyšininkavimas, kaip ir kiekvienas nu
sikaltimas, turi savo specifinę pradžią, ku
rioje tarsi nieko blogo ir neįžiūrėsi. Tai 
kartais liūną vadinamosios dovanėlės, {tel
kiamos jos visokiomis progomis: už tai. 
kad vaiką priėmė į darželį, ligonį paguldė 
į ligoninę, padėjo gauti deficitinių prekių 
ar medžiagų, už perkamos automašinos 
spalvą, už buto remontą ir t. t. Silpnava
lis, nelabai sąžinės balso paisantis žmo
gus, pagal savo pareigas turįs reikalo su 
materialinių gėrybių ar darbo paskirsty
mu, po truputį, žiūrėk, ir įprato į tas do
vanėles, vėliau ima veikti, kad jų būtų vis 
daugiau ir gausiau, kol tampa aktyviu ky
šininku. Taip susiformuoja pirkliška kyši
ninko psichologija — viską galima nupirk
ti. viską galima parduoti. Kyšininkas pra
deda galvoti, kad jam privalo duoti kyšį, 
nes jis daro kitiems gera iš savo malonės, 
savo nuožiūra.“

MAŽOSIOS LIETUVOS VIETOVARDŽIAI
M. Gelžinis paskelbė eilę straipsnių 

(Naujienos), kaip naikinama Mažoji Lie
tuva. Jis pateikia net 53 lietuviškus vieto
vardžius, kuriuos vokiečiai buvo suvokie
tinę, o rusai dabar pakeitė visiškai nau
jais rusiškais vietovardžiais. Iš tų naujų
jų vietovardžių nei vienas nebeprimena 
buvusiųjų lietuviškų vardų. Šitaip yra ru
sinama Mažoji Lietuva, bandant panaikin
ti paskutiniuosius lietuviškumo pėdsakus.

NEPERKA KARPIŲ

Lietuvoje pradėjus plėsti žuvų ūkį, at
sirado naujas sunkumas — kaip jas par
duoti. Arvydų žuvininkystės ūkio direkto
rius A. Pekarskas „Tiesoje“ rašo:

„Kiekvienas darbas, pamačius gražius jo 
vaisius, žmogui teikia didelį malonumą. 
Žemdirbiui tai būna, kertant javą, sodi
ninkui — skinant prinokusius obuolius, o 
žuvų augintojams, be abejo, rudenį, kai 
nuleidžiamo tvenkinio kanale net tiršta 
nuo spurdančių karpių. Trejus metus jie 
auginti, puoselėti, pergyventa dėl įvairiau
sių negandų, ir štai atpildas už triūsą.

šitaip turėtų būti, tačiau žuvininkystės 
ūkiuose rudeniop, pamačius, jog tvenkiniai 
pilni karpių, nuotaika krinta. Mat, kuo 
daugiau žuvų, tuo didesnis rūpestis, kaip 
jas parduoti. Dabar jau antras mėnuo ve
žame kanūus į parduotuves, o sandėliai 
netuštėja. Akyse niekais eina dalis išau
gintų gėrybių, tuo tarpu kai kas dar ir pa
sišaipo iš mūsų, kad nemokam dirbti, nes 
parduotuvėse ne visuomet JB jau toli gra
žu ne visur nusipirksi tokių žuvų.“

„VARLĖ KARALIENĖ“ ANGLIŠKAI

Praėjusiais metais į anglų kalbą išvers
ta K. Kublinsko poezijos knyga vaikams 
„Varlė karalienė“ — The Frog Queen. Ver
tėjas Avril Pyman, iliustravo A. Stepona
vičius, išleido Progress Publishers, Mask
voje.

Vergilijaus poezija, su aplamai antikiniu 
eiliavimu ir istoriniais lietuvių literatūros 
kontaktais su antikine literatūra. Bet kny
ga nėra grynai grožinės literatūros leidi
nys. Išsamiai paruoštais komentarais ji 
apima gana šakotą humanitarinio pasau
lio bei minties klodą, todėl bus godžiai 
skaitoma kiekvieno šviesesnio žmogaus.“

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 41) įsidėjo Pr. 
G. pasirašytą vedamąjį „Kūrėjai ir grio
vėjai“, kuris užbaigiamas tokia įsidėmėti
na išvada:

„Jei okupuotoje Lietuvoje kūrybinį tau
tos potencialą menkina bei griauna sveti
mieji, pasitelkę idėjos vardu kai kuriuos 
lietuvius, tai išeivijoje griovėjai atsiran
da dėl per didelės laisvės ir ambicinio 
„mandrumo". Čia niekas neuždeda gran
dinių kūrybinei iniciatyvai, kiekvienas ga
li reikštis, kiek jo pajėgos neša. Riboja, ži
noma, konkrečios sąlygos, bet jas apval- 
dantieji gali daug pasiekti ir pasiekia net 
ir tais atvejais, kai atsiranda griovėjai. 
Pvz. visi didžiuojamės Lietuvių Enciklope
dija. Bet kai ji ruošėsi gimti, atsirado ir 
neigiamų balsų, bandančių griauti visą 
projektą. Jo iniciatoriai turėjo gerokai pa
kovoti, kol laimėjo. Taip yra daugelyje 
sričių. Ypač tai ryšku visuomeniniame gy
venime. Net mažosios kolonijos neatsilie
ka. Ką viena grupė sumano ir bando vyk
dyti, atsiranda grupė ar vienas kitas as
muo, kurie pradeda veikti priešinga link
me. Vienam nepatiko, kad sumanyta be jo 
žinios, kitam — kad liko nepakviestas, 
trečiam — kad ne jo ideologijos žmonės ir 
t t. Panašios opozicijos motyvai būna la
bai nepatriotiški, nors visuomet dengią- 
masi „geresniu“ patriotizmu. Ir taip šalia 
visuomeninio darbo kūrybos vyksta grio- 
vyba. Visa laimė, kad anksčiau ar vėliau 
išryškėja ne tik griovėjai, bet ir jų moty- 
vai, nepasižymį taurumu. Tada laimi kū
rėjai, pralaimi griovėjai. Taip turėtų būti 
visose srityse.“

3



EUROPOS LIETUVIS 1975 m. lapkričio 18 d. Nr. 45 (1285)

^Europos _
Lietuvių Kronika

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 

L Čiudiškis — 3.50 sv., J. Zokas — 3.50 
sv., P. Bradulskis — 1.00 sv., S. Kijauskas 
— 1.00 sv., D. Gintas — 1.00 sv., L. Ne- 
meika — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
Dr. J. ir M. Mockai — 30.00 sv., D. Gin

tas — 1.00 sv., B. Kijauskas — 1.00 sv.

SPAUDOS PLATINTOJAI

Bradfordo ir apylinkės lietuviai ir šiais 
metais gali užsisakyti „E. Lietuvį“ ar Ni
dos Klubo knygas per nepailstantį spau
dos platintoją Viktorą Ignaitį. Jis taip pat 
mielai sutinka priimti ir persiųsti „E. Lie
tuvio“ prenumeratą, kuri, kaip jau skelb
ta, ateinantiems metams nustatyta £8.50.

Nottinghame spaudos platinimo darbe 
mielai tarpininkauja J. šukaitis. Būtų la
bai gera, kad visuose DBLS Skyriuose at
sirastų spaudos platintojas, kuris ne tik 
prenumeratas surinktų, bet ir naujų skai
tytojų surasti pabandytų. Nuo platintojų 
talkos ir skaitytojų gerų norų priklausys 
mūsų laikraščio likimas.

SKAITYTOJAMS UŽSIENIUOSE

Gauta nusiskundimų, kad užsienio skai
tytojams susidaro sunkumų apskaičiuo
jant „E. Lietuvio“ prenumeratos mokestį. 
Todėl atsižvelgiant į dabartinį pinigų kur
są, laikraščio prenumeratos kaina nusta
tyta Vokietijoje DM 45.00 metams, dolerio 
kraštuose — 19.50 dol.

NEPAGEIDAUJA FOTOGRAFIJŲ
Iš Vokietijos gautame vieno skaitytojo 

laiške nusiskundžiama dėl fotografijų an- 
tiboilševikiniuose leidiniuose. Nurodomi 
leidinių pavadinimai ir autoriai.

Laiško autorius rašo gavęs iš Lietuvos 
laiškų, prašančių panašiuose leidiniuose 
nedėti fotografijų ir neminėti pavardžių. 
Esą, už senelių „politinius nusikaltimus“ 
nukenčia ir vaikaičiai, nes jiems neleidžia
ma lankyti aukštesniųjų mokyklų.

KALINIŲ SEKMADIENIS

Pirmasis šių metų advento sekmadienis 
(gruodžio 7 d.) pavadintas Kalinių sek
madieniu. Tą dieną krikščionių bažnyčio
se bus meldžiamasi už visame pasaulyje 
esančius kalinius.

Organizacija „The Right to Believe“ 
(Teisė tikėti) gruodžio 4 d. 8.00 vai. vak. 
Westminster Cathedral Hall'ėje, London, 
SW1 šaukia specialų susirinkimą, kuria
me bus kalbama apie dėl tikėjimo kalina
mus žmones komunistų kraštuose.

Susirinkime pirmininkaus vysk. Mahon; 
kalbėtojai — lordas Chalfonte, kun. M. 
Bordeaux ir du parlamento nariai. Susi
rinkimą užbaigs ukrainiečių vyskupas 
Hamijak. Ten pat bus galima įsigyti ati
tinkamos literatūros. Įėjimas visiems lais
vas.

Susirinkimą remia visų religijų vado
vai. Savo pritarimą buvo davęs ir West- 
minsterio arkivyskupas kard. J. Heenan, 
kuris, deja, nebegalės dalyvauti.

Visi, kas tik gali, kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

LONDONAS
VISI Į 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

DISKO

Labai naujoviška ir baisiai garsi. Ateikite 
ir atsiveskite draugus.
šeštadienį, lapkričio 22 d., 20.30 iki vidur- 
jnakčio. Įėjimas — 50 p.

DISCO
Very groovy, not to mention ear-shatte
ring. Come along, and bring your friends. 
Saturday, November 22nd. 8.30 pm till 
midnight. Entry — 50 p.

Lietuvių Namai, 2 Ladbroke Gardens, 
WIL

TIK IKI GRUODŽIO 15 DIENOS

Lietuviškos periodikos prenumeratoriai, 
norį be pertraukos gauti kituose kraštuose 
išeinančią lietuvišką spaudą, prašomi iki 
gruodžio 15 dienos ją užsisakyti.

Tie skaitytojai, kurie iki gruodžio 15 
dienos neužsisakys, prašomi tiesiog kreip
tis i leidyklas.

Užsakymus siųsti: DAINORA, 14, Priory 
Rd., KEW, SURREY.

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.

Diinavietės

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

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 į šį minėjimą 
atsilankyti ir vakarą linksmai praleisti 
draugiškų derbiškių tarpe.

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

Skyriaus Valdyba

DAR VIENAS KAPAS
Š. m. spalio 16 d. mūsų lietuviškąją ko

loniją ištiko skaudi nelaimė. Staiga ir ne
tikėtai mirė žinomas veikėjas a. a. Edvar
das Valantinas.

Velionis buvo gimęs 1906 m, gegužės 4 
d. Diržių km., Gruzdžių valse., Šiaulių 
apskr. gausioje eigulių (5 brolių ir 3 se
serų) šeimoje, iš kurių 3 broliai dar gyvi 
ir gyvena tremtyje, o 2 seserys gyvena 
Latvijoje.

Atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, tė
vui mirus, perėmė jo darbą ir buvo eigu
liu. Vedęs susilaukė šešių sūnų, iš kurių 
tik 2 dar yra gyvi ir gyvena Lietuvoje.

Karo audra išplėšė j'į iš tėvynės ir ža
liojo miško. 1944m„ kartu su savo broliais 
Jonu ir Aleksu, apleido Lietuvą ir visi lai
kėsi kartu iki pat šių laikų.

■ Po karo gyveno tremtinių stovykloje 
Luebecke, o prasidėjus emigracijai, kartu 
su savo broliais 1947 m. balandžio 29 d. 
atvyko į Angliją, galvodamas greitai vėl 
grįžti į tėvynę ir jo numylėtą mišką. Pra
džioje dirbo žemės ūkyje, o 1950 m. atsi
kėlė į Derby, kur dirbo tekstilės pramonė
je bei kitokius darbus. Patyręs, kad jo 
žmona Lietuvoje yra mirusi. 1958 m. vėl 
vedė Derbyje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — lapkričio 30 d., 11 vai.
BRADFORDE — gruodžio 7 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — lapkr. 23 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — lapkr. 23 d., 14 

vai., St. Peter's.
COVENTRYJE — lapkr. 23 d., 18 vai., St.

Elizabeth's.

LIET. SODYBA
RUDENS PARENGIMAI

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

Lapkričio 29 d. Ispaniškas balius (Spa
nish Night & Dinner).

Dalyvavimas £3.00 vienam asmeniui.

PADĖKA

A. a. P. Karpavičiui mirus, dėkojame 
visiems Manchesterio, Nottinghamo, Brad
fordo, Mexborough ir Pontefrakto drau
gams ir kaimynams už atsilankymą, gėles, 
užuojautas ir šv. Mišių korteles.

Taip pat dėkojame kun. Matuliui ir Fa
ther McCourt už gedulingų mišių laikymą 
ir religines apeigas kapuose.

Ačiū visiems.
Ona Karpavičienė, Vytautas ir Birutė

A. a. E. Valantinas buvo geras ir susi
pratęs lietuvis, vietos skyriaus narys ir 
energingas veikėjas. Buvo renkamas į sky
riaus valdybą. Jo namų durys visada bu
vo atviros atvykstantiems svečiams, todėl 
visi jį mėgo ir mylėjo. Prieš keletą metų 
išėjęs į pensiją, jis ypatingai daug pasi
tarnavo vietos skyriui, ruošiant parengi
mus ir išvykas.

Laidotuvėse dalyvavo apie 150 asmenų. 
Karstas skendo gėlėse ir vainikuose. Bu
vo atvykę draugų iš Nottinghamo ir ki
tur. Karstas buvo atgabentas prie jo na
mų paskutiniam atsisveikinimui. Kun. A. 
Putce atlaikė gedulingas pamaldas koply
čioje ir kapuose. Palaidotas lietuvių kam
pelyje, kur jau turėjo užsisakęs sau vie
tą. Atsisveikinimo žodį tarė B. Zinkus. Po 
laidotuvių dalyviai buvo pakviesti kavu
tės.

A. a. E. Valantino staigi mirtis yra skau
dus smūgis ne tik jo šeimai bei visai Der
bio lietuviškajai kolonijai, bet ypatingai 
vietos DBLS skyriui.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Rozą. 
brolius Aleksą ir Joną su šeima, taip pat 
brolį Kanadoje, dvi seseris Latvijoje ir du 
sūnus Lietuvoje.

Jo visai šeimai bei giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą. A. a. Edvardo Valan
tino prisiminimas liks visada gyvas mu
myse.

J. Levinskas

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.

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

SKAUTŲ RUDENS STOVYKLA

Spalio 31 — lapkričio 2 d. d. Anglijos 
liet, skautai turėjo Manchesterio Liet. Soc. 
klube rudeninę savaitgalio stovyklą, ku
rioje dalyvavo apie 30 skautų iš įvairių 
Anglijos vietų. Skautai suvažiavo penkta
dienį ir pasiruošė stovyklai.

šeštadienį įvyko iškilmingas stovyklos 
atidarymas ir iškeltos vėliavos. Vėliau s. 
v. si. V. Zinkus, kuris dalyvavo Norvegi
joje skautų Jamboreeje NORDJAM ‘75, su
rengė vaizdų iš vykusios Jamboree ir pa
pasakojo savo ten patirtus įspūdžius. Fil
mą žiūrėjo daug žmonių, o taip pat ir pa
rodėlę.

Tą pačią dieną Anglijos Rajono vadija 
turėjo savo posėdį, kuriame buvo svarsto
mi skautų organizacijos reikalai ir suda
romi tolimesni veiklos planai. Posėdy da
lyvavo ne tik skautų vadovybė, bet ir 
kviestiniai svečiai: Rajono Vadas v. s. J. 
Alkis, v. s. G. Zinkienė, Brolijos Vietinin
kas s. A. Gerdžiūnas, Seserijos Vietininkė 
s. J. Traškienė, s. A. Jakimavičius, ps. I. 
Gerdžiūnienė, s. v. si. V. Zinkus, v-nė sk. 
D. Traškaitė. evan. kun. A. Putce, BUDĖ
KIME redaktorius ps. mok. D. Dainauskas, 
Tėvų k-to pirm. V. Kupstys ii' P. Dzidoli- 
kas iš Škotijos.

Sekmadienį įvyko stovyklos uždarymas. 
Ta proga kun. V. Kamaitis .klubo salėje 
atlaikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo sto
vyklavę skautai ir daug žmonių. Kadangi 
tą dieną išpuolė Vėlinės, buvo prisiminti 
visi mirusieji ir už juos pasimelsta.

Tuoj po pamaldų skautai turėjo oficia
liąją dalį, kurią stebėjo visi dalyvavusieji 
pamaldose. Jos metu buvo perskaityti 
skautams įsakymai. Po to vyko pakėlimas 
j aukštesnį laipsnį bei apdovanojimai 
skautų žymenimis. Irena Gerdžiūnienė pa
kelta į ps. laipsnį ir užrištas žalias kakla
raištis, s. v. si. V. Zinkus, kuris dalyvavo 
Norvegijoje Jamboreeje, buvo apdovano
tas skautų Vėliavos žymeniu, Albinas Ri- 
meikis ir Alfa Jaloveckas apdovanoti 
skautų rėmėjo žymenimis. Skautų vadovy
bė su naujai į aukštesnį laipsnį pakelta 
ps. I. Gerdžiūniene, laikydami tautinę vė
liavą už kraštų, davė įžodį tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. Ta proga Rajono 
Vadas v. s. J. Alkis skautų vardu padėko
jo liet, klubui ir visuomenei už visokerio
pą paramą skautams. Kun. V. Kamaitis, 
Tėvų k-to pirm. V. Kupstys ir klubo pirm. 
V. Bernatavičius išreiškė gražius linkėji
mus skautams gyvuoti ir veikti toliau. Ofi
cialioji dalis užbaigta Tautos himnu.

Vėliau buvo bendri pietūs, kuriuose da
lyvavo daug skautų ir jų rėmėjų. Jų metu 
taip pat buvo pasakyta skautams sveiki
nimo ir linkėjimo kalbų, kartu padainuo
ta ir pasikalbėta. Iš toliau atvykusieji 
rengėsi namo, vietiniai nesiskubino. Skau
tai savo reikalams parinko aukų.

Buvo malonu matyti skautų gretose au

gantį sveiką, gražų, žvalų, tvarkingą ir 
drausmingą lietuvišką jaunimą, ypač mer
gaites. Tikėtina, kad skautybė jiems paro
dys tikrą kelią į laimingą gyvenimą. To 
mes linkime visi.

PADĖJO VAINIKĄ
Lapkričio 9 d. L. K. V. S-gos „RAMO

VĖS“ Manchesterio skyrius dalyvavo su 
anglų įgulos kariuomenės daliniais ir or
ganizacijomis eisenose Eccles mieste ir 
prie žuvusiems karuose už laisvę kariams 
paminklo padėjo vainiką. Po to visi pabu
vojo kartu su anglais Britų Lygos patal
pose. Ramovėnai ėjo su savo vėliava, o 
jaunosios lietuvaitės vilkėjo tautinius rū
bus. Ramovėnai dalyvauja eisenose ir prie 
paminklo padeda vainiką jau 18-ti metai 
iš eilės. Tuo būdu gražiai reprezentuoja
ma Lietuva ir lietuviai. Eisenose dalyva
vo 20 lietuvių. Dėl pavėluotai praneštos 
eisenos datos, nebuvo galima sukviesti 
daugiau žmonių. Vėliau kun. V. Kamaitis 
St. Mary's bažnyčioje atlaikė šv. Mišias, 
kuriose dalyvavo daug lietuvių.

A. P-kis

COVENTRY
MIRĖ JONAS VALIUKONIS

Po ilgų negalavimų spalio 29 d. savo na
muose mirė ilgametis DBLS Coventry sky
riaus narys Jonas Valiukonis, sulaukęs 
vos 60 metų amžiaus, kilęs iš Marijampo
lės apylinkės. Paliko nelabai stiprią liū
dinčią žmoną, sūnų su šeima ir dvi seseris 
Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo padorus lietuvis, skai
tė lietuvišką spaudą, buvo aktyvus sky
riaus narys ir geras katalikas. Sveikatai 
leidžiant, stengdavosi visur dalyvauti.

Lapikričio 3 d. susirinko nemažas skai
čius tautiečių ir pažįstamųjų palydėti ve
lionį į amžiną poilsio vietą London Road 
kapinėse, kur buvo supiltas dar vienas lie
tuvio kapas, kurį apdengė šeimos, draugų 
ir skyriaus gėlių vainikai. Tebūnie jam 
lengva šio krašto žemė.

Bažnytines ir laidojimo apeigas atliko 
kun. S. Matulis, MIC.

J. D.

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Dirbau ant kiaulių linijos ir lyginau 

skerdienas. Belyginant peilis pakrypo ne į 
tą pusę ir tokiu būdu atsipioviau mėsos 
sau“.

(Iš pasiaiškinimo)

KALĖDINĖS DOVANOS
Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntini, 
kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvo
je.

KALĖDINIS 1975
3 metrai labai geros vilnonės angliškos medžia
gos eilutei; 2.75 m. storos crimplene medžiagos 
moteriškam kostiumėliui arba moteriškam pal
tui; vyriški nailoniniai marškiniai arba blius- 
kutė; vyriškas arba moteriškas labai geros rū
šies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlė
tos nailoninės skarelės; 2 poros vyriškų arba 
moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių; 
1.80 m. crimplene medžiagos suknelei arba 1 sv. 
vilnonių mezgimui siūlų; 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė; 20 angliškų cigarečių. Kaina su 
įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo iš
laidomis £75.00
Paruošiame specialius maisto produktų siunti
nius 1975 m. 
Kaina su muitu ir persiuntimo 
išlaidomis £20.00
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome 
šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškas kostiuminės 
medžiagos £17.00
Stora su ornamentais crimplene 
medžiaga 1 m. £2.70
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. £2.70
Nailoninis kailis moteriškam paltui £15.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £23.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga £14.00
Vilnonė gėlėta suknelė £3.00
Komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių £4.00
Perukai, įvairių spalvų £12.00
Nailoniniai marškiniai £4.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai £7.00
Lietsargiai, Telescopic £4.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu mui
tu. 
Reikia pridėti tik persiuntimo išlaidas. £8.50
Priimame užsakymus: auto mašinų, motocik
lų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kt. Persiunčiame pinigus tokioms prekėms, ku
rių negalima iš čia pasiųsti.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba 
pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2, England. 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

VOKIETIJA
LIETUVIŠKOS ŠEIMOS MUENCHENE

Spalio 29 d. Muencheno „Ratukas" at- 
šventė tikroje šeimos nuotaikoje trijų 
naujų šeimų susijungimo džiaugsmą.

(Broliai, studentai medikai — Mečys ir 
Rudolfas Landai, besilankydami Vilniuje, 
susirado ten gyvenimo drauges ir š. m; 
sausio 10 d. abu susituokė Vilniuje: Me
čys su estradine dainininke, vokiečių k. 
mokytoja iš Kauno Violeta Rakauskaite, o 
Rudolfas — su ekonomiste iš Plungės Ane- 
ta-Milda Daravičiūte. Tik spalio 28 d. jau
namartės gavo teisę išvykti į Vokietiją.

Trečia pora — Vilniuje susituokusi 1974 
m. liepos 13 d., tai — į Vilnių nuvykęs me
dicinos studijoms Gintaras Radionovas su 
filologe, „sulietuvėjusia ukrainiete“ Gali
na Žavoronok, prieš porą mėnesių atvy
kusia į Vokietiją.

Šis vakaras su trim, nepaprastose aplin
kybėse susijungusiom šeimom, „Ratuke“ 
buvo atšvęstas kaip tikros vestuvės, ypač, 
kad ant stalo degė trys vestuvinės žvakės. 
Seniūnė stud. Kristina Pauliukevičiūtė pa- 
sveikjno jaunavedžius, įteikdama rožių 
puokštes. Sudainuota „Ilgiausių Metų“ ir 
visam jaunimui susikabinus į didelį ratą 
ir stipriai paspaudus rankas, jaunosios 
buvo priimtos į „Ratuko“ grupę. Grupės 
vadovė Alina Grinienė savo žodyje ypač 
pasidžiaugė, kad pagaliau Muenchene su
sikūrė pirmos lietuviškos šeimos. Iki šiol 
tuokės vis tik mišrios poros. Visų džiaugs
mui Violeta Rakauskaitė. — Landienė iš
raiškingai padainavo porą ekstradinių dai
nų. „Ratukas" praturtėjo dar ir daininin
ke!

A. A. BRONĖ JALINSKIENĖ

Spalio 14 d., po ilgesnės ligos, Muenche
ne mirė Bronė Makuševičiūtė — Jalins- 
kienė, palikdama vienišą našlį vyrą Čes
lovą.

Velionė buvo gimusi 1906 m. gegužės 28 
d. Tiflise. Gimnaziją baigė Šiauliuose ir 
dirbo geležinkelio valdyboje Kaune ir Vil
niuje. Iš emigracijos New Yorke atvykusi 
į Muencheną su vyru baigti senatvės die
nų; tuoj pat įsijungė į apylinkės lietuvių 
veiklą. Keletą metų tvarkė Apylinkės bib
lioteką ir buvo nuolatinė Moterų Klubo 
Valdybos narė, studijų savaičių dalyvė.

Palaidota Muenchen — Westfriedhof ka
pinėse.
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