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Lietuvoj sukilimas 
neminimas

Ryšium su 35 metų sukaktim nuo sovie- 
tų-vokiečių karo pradžios, „Komunistas“ 
(Nr. 5) išspausdino L. Kapočiaus straips
ni, pagadintą skambiu Maironio eilėraščio 
posmu — „Nebeužtvenksi upės bėgimo“. 
Tas straipsnis pradedamas tokiu sakiniu: 
„Kapitalistinėse šalyse vis tebevaroma 
propaganda, nukreipta prieš Tarybų val
džią Lietuvoje". O tos propagandos vado
vai ir įkvėpėjai, jos tiesioginiai vykdyto
jai esą ne kas kitas, o lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai...

Toliau kalbama apie hitlerininkų už
puolimą, kurio didžiausi rėmėja: buvę 
Lietuvos dvasiškiai, įskaitant ir vyskupus. 
Minima pik. K. Škirpos sudarytoji Berly
ne Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos Akty
vistų Frontas, bet nei vieno žodžio apie to 
Fronto veiklą. Birželio sukilimas visiškai 
neminimas, nors anuo metu net ir Moloto
vas buvo tą sukilimą pripažinęs.

Pripažįstama, kad kažkokiu būdu buvu
si atsiradus: vadinamoji „vyriausybė“ 
(tikra vyriausybe ji niekada nebuvusi), 
kurios vadovu tapęs krikščionių demokra
tų veikėjas Juozas Ambrazevičius. Jis, ži
noma, visais galimais būdais talkininka
vęs naciams.

„Okupavę kraštą ir įvedę savo santvar
ką, vokiškieji nacistai išvaikė J. Ambra
zevičiaus vadinamąją „vyriausybę“, rašo 
toliau L. Kapočius. Vadinasi, toji vyriau
sybė pilnai egzistavo, nes kitaip nebūtų 
reikėję jos vaikyti. Ir ji buvo paskelbta 
anksčiau, negu pirmas vokiečių kareivis 
pasiekė Kauną. Taigi buvo sukilimas, pri
vertęs pasitraukti Raud. armiją ir leidęs 
lietuviams nors trumpą laiką pasijusti sa
vojo krašto šeimininkais, nors L. Kapo
čius to ir nepripažįsta.

Karo ir pokario įvykiams atpasakoti L. 
Kapiočius daugiausia naudojasi Vytauto 
Alseikos pasakojimais ir J. Mikuckio po
mirtiniu leidiniu „Šioje ir anoje pusėje“. 
Ypačiai smulkiai nušviestas Vlikas, „rū
pinęsis kova su tarybine valdžia ir palai
kęs ryžius su JAV ir Anglijos karinėmis 
žvalgybomis“.

Artėjant Raud. armijos daliniams, tos 
žvalgybos patarusios Vlikui trauktis kartu 
su vokiškosios armijos likučiais. „Tuo pa
čiu metu JAV ir Anglijos žvalgybos teikė 
lietuviškiems nacionalistams vilčių, jog 
žlugus hitlerinei kariuomenei, JAV ir Ang
lijos junginiai pradėsią karą su Tarybų 
Sąjunga, prasiveršią į Pabaltijį ir čia at
kursiu kapitalistinę santvarką“. Kokiais 
keliais Vliką tos žinios pasiekė ir kokiais 
tikslais vakariečiai jį mulkino apgaulin
gais pažadais — L. Kapočius nepaaiškina. 
Jis tik nurodo ilgą eilę pavardžių tų žmo
nių, kurie organizavę šnipus ir diversan
tus. Čia suminėti beveik visi veiklesnieji 
lietuviai, vienokiu ar kitokiu būdu daly
vavę rezistencinėje ar politinėje veikloje.

Anglijoje toje srityje buvusi pasižymė
jusi Lietuvos Rezistencinė Santarvė. Iš
vardinti jos vadai ir paminėti asmenys, 
per kuriuos anglų žvalgyba palaikiusi ry
šius.

Vakarų Europos darbininkų organizaci
jos nenorėjusios „nacistinės Vokietijos tal
kininkų“ įsileisti. Todėl jų dauguma iš
vykę į JAV, Kanadą ir Australiją. Ameri
koje jie sukūrę visas mums žinomas lie
tuvių organizacijas. Jų tarpe ir BALFą, 
kuris buvęs pagrindinis lėšų šaltinis anti
komunistinei veiklai finansuoti. „Lietuviš
kieji nacionalistai, radę prieglobstį ana
pus Atlanto, vis dar tikėjosi sulaukti tre
čiojo pasaulinio karo. Jie tos vilties ligi 
galo neišsižadėjo ligi šiol.“ Taip lengvai ir 
Paprastai išeivijos lūkesčius išaiškina L. 
Kapočius, tuo būdu lyg ir įtaigodamas, 
kad bp karo nė kalbos^ negali būti apie 
laisvės suteikimą Sov. Sąjungos malonėje 
esančioms tautoms.

Tačiau kitoje vietoje sakoma, kad „tai
kydamiesi prie susidariusios padėties, jie 
paskutiniu laiku taip pat pradėjo iš dalies 
keisti nusistatymą. Kai kurie iš jų taip 
pat pasisako už kultūrinių, prekybinių ir 
kitų ryšių su Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis valstybėmis išplėtimą. Jie 
tikisi, kad kapitalistinių ir socialistinių 
šalių sambūvis pagreitins kontrrevoliuci
nių elementų vienijimąsi, konsolidavimą
si socialistinei santvarkai iš vidaus griau
ti ir kapitalizmui atkurti.“

Esą, lietuviškieji nacionalistai, kurie, 
kaip ir Vakarų ultrareakcionieriai, „ligi 
tol Kiniją laikę geltonąja grėsme, dabar 
persiorientavo jos naudai“.

Koks naikus, ir nelogiškas galvojimas. 
Lietuviškiems „nacionalistams“ Vakarub- 
se nerūpi nei Kinija, nei kitokios politinės 
ar militarinės kombinacijos. Jų vieninte
lis rūpestis,' kaip teigia ir L. Kapočius, 
yra matyti laisvą, demokratiškai besitvar
kančią Lietuvą.
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„TIK MASKVOJE JAUČIUOSI NAMIE“

Pasaulinio garso celistas M. Rostropo- 
vič 1974 m. gegužės 26 d. gavo iš Sovietų 
valdžios leidimą dviem metams išvykti į 
užsienį. Terminas pasibaigė, tačiau į savo 
prašymą prailginti vizą didysis meninin
kas nesulaukė jokio atsakymo. Jam gre
sia pavojus pasidaryti amžinuoju tremti
niu, kokiais yra pasidarę Solženicynas, Si- 
najevskis, Maximovas, Brodskis, Gorba- 
nevskaja, Neizvestny ir kt.

Savo ilgame pasikalbėjime su „Welt am 
Sonntag“ korespondentu Rostropovičius 
atvirai pasisako, kad jis mėgsta keliauti 
po pasaulį, tačiau niekada negali pamirš
ti Maskvos, nes tik ten jis jaučiasi kaip 
namie. Ateinančiam 1977/78 m. sezonui 
jis yra pasirašęs sutartį su Vašingtono 
Nacionaliniu Simfonijos orkestru ir neno
ri jos atsisakyti.

Stovėdamas prieš tremties, kaip savo
tiško prakeikimo problemą, Rostropovi
čius samprotauja:

„Rusų menininkų klausimas Vakaruose 
yra dalis sovietų emigracijos politikos. 
Bet kodėl privalo žmogus, gimęs kuriame 
nors krašte, tame pačiame krašte būtinai 
ir numirti? Jeigu kas nors pageidauja iš 
Rusijos iškeliauti, tuoj pasidaro prasikal
tėlis ir išdavikas. Kiekvienam turėtų būti 
leista išbandyti gyvenimą kitame krašte, 
kaip leidžiama prieš perkant drabužių ei
lutę, ją užsidėti ir prisitaikyti. Išvykda
mas iš Rusijos, krenti kaip akmuo į van
denį. Kodėl neleidžiama sugrįžti kada tik 
nori, jeigu svetimuose kraštuose nebepa- 
tinka?“

Iš tikrųjų — kodėl?

VISI GIRIA GIEREKĄ

Šiuo metu pripažįstama, kad iš visų 
Sov. Sąjungos satelitų Lenkija yra labiau
sia nutolusi nuo traukos centro. Net gar
susis dr. Kissingerio patarėjas Sonnen- 
feldt yra pareiškęs, kad Lenkija yra pa
siekusi autonomiškiausią padėtį Sovietų 
geopolitinėje sferoje.

Lenkijos, o dar labiau jos vado Gierėko, 
prestižas ypatingai sustiprėjo po jo vizito 
į V. Vokietiją, kurio metu buvo užgydytos 
(gal ir ne galutinai) praėjusio karo meto 
žaizdos ir pasirašytos Lenkijai naudingos 
ekonominės sutartys. Tuo tarpu, kai kitos 
satelitinės valstybės daugiausia prekiauja 
su Sov. Sąjunga, Lenkijos 55% prekybos 
vyksta su Vakarais.

Sakoma, kad Gierekas turi specialų 
Maskvos leidimą elgtis savarankiškai, nes 
ten prisibijoma 1970 m. sukilimo. Būda
mas komunistas, jis daug kartų yra pa
reiškęs ištikimybę Maskvai, bet dar di
desnę ištikimybę jis reiškia Lenkijai. Esą, 
jis norįs įrodyti, kad geras komunistas ne 
būtinai turi būti blogas lenkas. Panašiai 
kaip dabar pakalbama apie Antaną Snieč
kų, kuris norėjęs būti kartu komunistas 
ir lietuvis.

Tuo tarpu apie jo įpėdinį Petrą Griške
vičių pasakojamos kitokios istorijos. Esą 
Kremlius, paskirdamas jį generaliniu Lie
tuvos komunistų partijos sekretorium, do
vanojęs ir naują Moskvičių. Tik tas gra
žus automobilis neturėjęs vairo. Pasitei
ravus apie vairo nebuvimą, Griškevičiui 
buvę atsakyta, kad automobilis bus vai
ruojamas iš Maskvos... Tuo tarpu Giere- 
ko Moskovičius turįs visai pakenčiamą 
vairą.

CHOBHAM TANKAS

Chobham yra Surrey apskrities bažnyt
kaimis, kurio ganyklose kariuomenė ban
do naujus tankus ir k'tns transporto prie
mones. Per 10 metų čia buvo bandomas 
naujas britų tankas, kuris ir pavadintas 
Chobham vardu. Tai yra pats moderniš
kiausias tankas pasaulyje, kurio jokios iki 
šiol žinomos antitankinės priemonės ne
gali sunaikinti. Pagrindinės jo detalių pa
slaptys jau atiduotos JAV ir Vokietijos 
tankų fabrikams.

Patys pirmieji naujove pasinaudos per
sai, kurie yra užsakę 1.200 britų Chieftain 
tankų. Šie tankai turės naujų Chobham 
tankų pagrindines savybes. Patys britai 
savo turimus tankus pradės pakeisti nau
jais gal tik po 10 metų. Spėliojama, kaip 
ilgai truks, iki Chobham tankų paslaptys 
atsidurs Maskvoje?
t

LAIŠKAS BREŽNEVUI

Nežinia kokiais sumetimais Ukrainos, 
Krasnodaro, Uzbekijos, Kazachijos, Alta
jaus, Baltarusijos ir kitų sričių žemės I 
ūkio brigadininkai, darbo didvyriai, me-
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’ chanizatoriai, kombainininkai, traktori- 
nnkai ir kitokių rūšių specialistai parašė 
L. Brežnevui ilgiausią laišką, įsipareigo
dami nertis iš kailio, kad šių metų derlius 
bus tinkamai sudorotas ir bus gauti geri 
rezultatai.

L. Brežnevas jiems atsakė tokiu pat il
gu laišku, dėkodamas už pažadus ir lin
kėdamas daug sėkmės „brangiems drau
gams".

Nejaugi derlius gali būti padidintas 
laiškais, įsipareigojimais ir padėkomis? 
Iki šiol galvota, kad darbas ir atitinka
mas patyrimas yra pagrindiniai faktoriai 
geram derliui gauti. Matyti, Sov. Sąjun
goje to nebepakanka. Deja, iš gražių žo
džių, pažadų ir medalių duonos neiškep
si.

V. VOKIETIJOS KARINĖS PAJĖGOS

Jeigu kiltų Rytų — Vakarų karas, V. 
Vokietija atsidurtų pirmame ugnies lau
ke. Ji turi 1.000 mylių ilgumo sieną su 
Varšuvos pakto valstybėmis. Apie 30% V. 
Vokietijos gyventojų ir 25% visos pramo
nės yra 60 mylių atstume nuo tos sienos. 
Todėl nenuostabu, kad V. Vokietija yra 
susirūpinusi savo krašto gynyba, nes jos 
kariuomenės manevravimo laukas labai 
mažas.

Nors V. Vokietija neturi savo generali
nio štabo (visos jos ginkluotos pajėgos 
yra 'įjungtos į Nato bendrąjį štabą), bet 
jos kariuomenė skaitoma geriausia Euro
poje.

lEendras ginkluotų pajėgų skaičius yra 
465.000 vyrų. Iš jų 325.000 yra žemės pa
jėgos, 40.000 laivyno, 100.000 karo aviaci
jos. Turint galvoj kariuomenės paruošimą, 
Leopard tankus, antitankinės priemones ir 
aviaciją, vokiečių kariuomenė yra viena 
iš geriausiai pasiruošusių ginti Europą.

REIKIA MOKĖTI GYVENTI

Nors auto transporto taisyklės priva
tiems asmenims Sov. Sąjungoje yra gana 
griežtos, tačiau sunkvežimių vairuotojai 
yra maži karaliukai, šoferių nuotykius 
aprašo E. Stevens „Times“ dienraštyje 
(birželio 23 d.).

Benzinas Sov. Sąjungoje labai pigus — 
vienas rublis už 10 litrų, bet jis parduo
damas tik pateikus benzino kuponus. Di
džiausi kuponų spekuliantai ir esą valdiš
kų sunkvežimių (kitokių ten nėra) šofe
riai. Jie yra geriausi kilometrų matavimo 
instrumentų (spidometrų) „pataisymo“ 
specialistai. E. Stevens nurodo ne vieną 
pavyzdį, kaip visa tai daroma, kartais net 
su viršininkų žinia.

Pvz. sunkvežimį užsako baldų fabrikas. 
Šoferis gauna parėdymą nugabenti ir iš
krauti baldus į fabriko direktoriaus butą. 
Važtaraštyje jis rašo ilgą kelionę, nes die
nos norma yra nustatyta ir ji turi būti at
likta. Už atliktą normą jis gauna premiją 
ir benzino kuponus. Lieka tik sutvarkyti 
spidometrą.

Kitą sykį šoferis pasiunčiamas vežti 
daržovių į uostą. Dėl esančios sandėliuose 
netvarkos, jis beveik visą dieną prastovi 
eilėje. Bet važtaraštyje užrašo daug kelio
nių į uostą ir atgal. Dėl netvarkos jis pa
siskundžia viršininkui. Bet šis, bijodamas 
būti papeiktas už blogą transporto tvar
kymą, rašo kuponus, o šoferis „gydo“ spi
dometrą.

Vasaros metu sunkvežimių brigados pa
skirtos laistyti ir valyti gatves. Jie taip 
pat turi atlikti normas. Jei. oras sausas — 
važiuoja ir laisto gatves, o jei lyja — van
denį paleidžia į upę, o kuponus ir bonus 
susikiša į-kišenę...

Žiemos metu toji pat brigada valo nuo 
gatvių sniegą. Praėjusį pavasarį oficialiai 
buvo pranešta, kad du milijonai tonų snie
go nuo gatvių buvo išvežta. Šoferiai gavo 
premijas ir daug kuponų. Vėliau metereo- 
logijos biuro tarnautojai apskaičiavo, kad 
Maskvoje per visus paskutiniuosius 20 
metų neiškrito tiek sniego... Reikia mokė
ti gyvent.

NORMUOJA MAISTĄ

|Eritų spaudos žiniomis, Maskvoje pra
dėta normuoti mėsos ir pieno produktai. 
Krautuvėse vienam asmeniui parduodama 
2 kg. mėsos. Bet jis gali dar gauti pusę 
kg dešros, pusę kg sviesto ir 30 kiaušinių.

Normavimas yra be kortelių. Tas pats 
asmuo gali eiti iš vienos krautuvės į kitą 
ir vėl stoti į maisto pirkėjų eilę.

Š. m. birželio 3 d. Congressional Record 
(psl. E 3096) išspausdino John M. Asch- 
brook (R-Ohio) kalbą Atstovų Rūmuose. 
Jis papasakojo apie gegužės 27 d. British 
Broadcasting Co. dokumentuotą Vaidini
mą (documentary), pavadintą „KGB — 
Slaptoji Sovietų Policija". Ji paruošė Mi
scha Scorer, apkeliavęs pasaulį ir turėjęs 
pasikalbėjimus su akivaizdžiais liudinin
kais — tiek KGB aukomis, tiek detekto
riais.

Įdomią vaidinimo dalį sudarė sovietų 
juridinė sistema. Aiškiai matosi absoliuti 
teisėtumo stoka (politinėse bylose. Visos 
„specialaus" ar politinio pobūdžio bylos 
yra KG® žinioje, susitariant su Valstybės 
Prokuroru. Visi teisėjai yra komunistų 
partijos nariai; advokatai turi turėti spe
cialių leidimą tokias bylas ginti, ii- tos by
los retai būna viešos. Nenuostabu, kad iš
teisinimai beveik negirdėti.

Toliau seka pasikalbėjimas su Zigmu 
(Butkum, buv. sovietiniu teisėju okupuo- 
toj 'Lietuvoj, prieš tai, kai jis 1972 metais 
pasitraukė į Vakarus. Jis, korespondento 
paklaustas, taip nupasakojo teisėjų san
tykius su KGB:

Zigmas Butkus: Oficialiai jie nėra lai
komi KGB nariais. Tačiau (ten), kaip ir 
kitose organizacijose, KGB turi savo ąt- 
stovus. Jie turi tiesioginius ryšius su teis
mais ir prisimenu, kai aš buvau teisėju, 
mes turėjome asmeniškus ryšius su KGB 
žmonėmis. Tam tikrais atvejais jie užsuk
davo į mano raštinę ir pareikšdavo: „To
kioj ir tokioj byloj tas ir tas patartina pa
daryti“. Ir taip ir reikėjo daryti, nes išei
ties nebuvo.

Mischa Scorer: Ar galėtumėt duoti kokį 
konkretų pavyzdį?

Zigmas Butkus: Pavyzdžiui Kaune ka
talikų kunigo Zdebskio byla. Aš tuo metu 
vadovavau Kauno advokatūrai. Buvau pa
kviestas į Kauno miesto vieno rajono ko
miteto partijos būstinę ii' pirmasis sekre
torius, kuris mane asmeniškai pažinojo, 
pasakė: „Štai įsakymas. Taip turi būti“. 
Aišku, pasikviečiau gynėją ir paaiškinau 
jam, kad jam geriau būtų visai atsisakyti 
nuo bylos, ką jis ir padarė. Paskyriau ki
tą advokatą, kuris veikė tik pro forma.

Mischa Scorer: O ką, jeigu teisėjas turi 
sąžinę?

Zigmas Butkus: Na, tai jis turi eiti prieš 
tą savo sąžinę, nes, jei nenori nustoti dar
bo, negali nieko kita padaryti.

SefittįHlos DIENOS
kių, importuotų iš Brtanijos.

— Mormonų skaičius Britanijoje per 20 
metų iš dešimties tūkstančių padidėjo iki 
100.000.

— Birželio 19 d. Švedijos karalius Carl 
XVI Gustaf vedė vokiečių pramonininko 
dukterį Silvią Sommerlath.

— A. Ostrovskio dramos teatras pasta
tė Lietuvoje neseniai mirusios anglų rašy
tojos Agatos Christie populiariausią vaidi
nimą „Pelėkautai“ (Mousetrap).

— Sovietų Sąjungoje prieš XXV suva
žiavimą (vasario mėn.) buvo 15 milijonų 
694 tūkstančiai komunistų.

— 'Indų politiniai emigrantai Londone 
sako, kad Indijoje esanti teroro valdžia. 
Esą suimta apie 100.000 žmonių; policija 
vartojanti kankinimo priemones.

— Buvęs konservatorių ministeris Pe
ter Walker viešai kalbėdamas pareiškė, 
kad visi Britanijos uostai yra sekami so
vietų povandeninių laivų.

— Britanijoje 500 milijonų svarų per 
metus išleidžiama lažyboms šunų lenkty
nėse.

— Romos mieste komunistai gavo 35.5% 
balsų, o krikšč. demokratai — 25.4%. 
Šventojo miesto valdžią gali perimti ko
munistai-
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— Apklausinėjimo metu JAV gyventojų 
dauguma pasisakė, kad patikimiausias 
Amerikos draugas yra Britanija, bet stip
riausias — V. Vokietija.

— Vieną seniausių ir gražiausių Londo
no viešbučių — Dordhester nupirko !du 
arabai už 9 mil. svarų.

— Sovietų rašytojų kongrese vienas ra
šytojas (Popovsky) pareiškė, kad sovietų 
literatūroje esą per daug prigrūsta propa
gandos.

— Maskvoje ir Rytų Europos kraštuose 
reiškiamas viešas pasitenkinimas dėl Ita
lijos parlamento rinkimų, kuriuose komu
nistai gavo daugiau balsų, negu turėjo 
prieš tai.

— Anglijos cukraus gamybos Tate & 
Lyle firma nuo liepos 1 d. pradeda varto
ti 1 kg (2.25 sv.) įpakavimą.

— Darbo partijos kairiojo sparno kai 
kurie atstovai pareiškė nepasitenkinimą, 
kad karalienė nupirko Gatcomibe Park ūkį 
ir atidavė princesei Anne.

— Kinijos premjeras Hua Kuo-feng pa
vadino konservatorių vadovę M. Thatcher 
geriausia Europos (politike.

— 1963-1974 m. laikotarpyje nuo aštrių 
astmos priepuolių Cardiffe mirė 90 žmo
nių. 33 žmonės būtų buvę išgelbėti, jei bū
tų turėję teisę vykti tiesiai iį ligoninę be 
savo daktaro rekomendacijos.

— Raudonų dažų dėžė buvt, numesta 
prie min. pirm, rezidencijos (10, Downing 
Str.). Aptaškyta sargyboje stovėjusio po
licininko uniforma.

— Maskvos rajonas šiais metais per 2 
mėnesius turėjo 12 colių lietaus. Tai di
džiausias kritulių kiekis nuo 1879 m. Lau
kiama liūčių ir Baltijos valstybėse .

— lEritų vyriausybė nutarė leisti indų 
sikhams važiuoti motociklu be šalmo, nes 
jų religija draudžia dėvėti kitokį galvos 
apdangalą, išskyrus turbaną.

— Chicagoj išeinąs savaitraštis „News
week“ nuo liepos 5 d. kaštuos 26 dol. ar
ba £15.00 metams. Turint galvoj savait
raščio tiražą ir skelbimus, mūsiškė spau
da būtų gana pigi...

— Praėjusią savaitę Chicagoje siautė 
iki šiol negirdėtos liūtys. Ypačiai nuken
tėjo lietuvių gyvenamieji rajonai. Nuosto
lių padaryta už šimtus tūkstančių dolerių.

— Praėjusiais metais kiekvienam Izra
elio gyventojui teko 70 svarų vertės pre

Kongresininkas Aschbrook baigia savo 
kalbą taip: „Mes visai su pagrindu galime 
save paklausti, kodėl kaip tik British 
Broadcasting Co. ėmėsi tirti ir atskleisti 
KGB sauvaliavimus Sovietų Sąjungoje. 
Ką daro liberalinės Amerikos radijo ir te
levizijos stotys, kai atsiranda toks reika
las. Gal perša detentę?“ (ELTA)

Paskutinės naujienos
BRAŽINSKAI PABĖGO

„Times“ (birželio 26 d.) korespondentas 
iš Ankaros praneša, kad iš Yozgat pabė
gėlių stovyklos (100 mylių nuo Ankaros) 
pabėgo lietuviai Pranas ir Algirdas Bra
žinskai. Ta proga jis papasakojo, kaip 
1971 m. Bražinskai atskraidino Sovietų 
lėktuvą į Trabzon aerodromą1 Turkijoje. 
Čia jie buvo nuteisti už stiuardesės nužu
dymą, bet vėliau amnestuoti.

Bražinskų advokatas Arif Cavdar pa
reiškęs korespondentui, kad Bražinskai 
daug kartų prašę Turkijos vyriausybės 
paleist juos į laisvę, bet tie prašymai bu
vę atmetami.

Tuo tarpu neturima žinių, kur Bražins
kai yra atsidūrę šiuo metu.

V. GERULAIČIO TRIUMFAS

šeštadienį, birželio 26 d., Vitas Gerulai
tis Wimbledone nugalėjo praėjusiųjų me
tų teniso čempioną Arthur Ashe. Tai 'buvo 
nelauktas V. Gerulaičio triumfas, iškėlęs 
jiį į pačių geriausių žaidėjų eiles. Nors te
niso ekspertai šiais metais nepranašauja 
jam čempiono titulo, 'bet niekas negali ži
noti, ką jaunas, atkaklus lietuvis padarys 
per keletą baigiamųjų rungtynių.

DISIDENTŲ RAPORTAS

Maskvoje yra sudaryta disidentų grupė, 
kuri registruoja Sov. Sąjungos prasižen
gimus prieš Helsinkio susitarimus. Dabar 
toji grupė išsiuntinėjo 24 puslapių rapor
tą visoms Helsinkio deklaraciją pasirašiu
sioms valstybėms. Jame, pasiremiant do
kumentais, kalbama apie sąlygas darbo 
stovyklose, apie draudimą susijungti iš
skirtoms šeimoms ir apie atėmimą vaikų 
iš religiją praktikuojančių tėvų.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1976 m. birželo 29 d. Nr. 27 (1317)

Romas Kalantas Vyt. Alanto Vinco Krėvės literatūros premija
apybraižoje■ u fi »' i'

Pirmiausia apybraižos definicija. Pagal 
didįjį lietuvių kalbos žodyną semantiniu 
požiūriu apybraiža yra trireiikšmis žodis. 
Pirmoji jo reikšmė — kraštutinės linijos, 
kontūrai. Antroji — kokio nors klausimo 
išdėstymas. Ir trečioji — nedidelis litera
tūrinis kūrinėlis, pagrįstas realiais fak
tais, įvykiais, veikėjais. Šia trečiąja pras
me čia ir vartojamas apybraižos terminas, 
nes Vytauto Alanto „Romas Kalanta“ yra 
literatūrinis kūrinys, pagrįstas realiais 
faktais ir įvykiais bei veikėjais.

Pagrindinis faktas: 1972 m. gegužės 14 
d. Kauno Miesto Sode susidegino jaunuo
lis Romas Kalanta. Jo susideginimo mo
tyvas — protestas prieš komunistų ir ru
sų okupaciją Lietuvoje. Pagal Alantą R. 
Kalanta buvo gimęs 1953 m. darbininkų
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šeimoje. Tėvas buvęs rusų armijos pri
verstinis kareivis, priklausęs komunistų 
partijai, motina — fabriko valgyklos dar
bininkė. Kalantai gyvenę labai uždarai, ir 
sūnus Romas buvęs uždaras. Tai būdin
giausias komunistinės santvarkos bruožas, 
nes, kur nėra laisvės, ten viešpatauja bai
mė. Tėvas bijo sūnaus, o sūnus bijo tėvo, 
nors abu komunistai... Romo komuniz
mas, be abejo, buvo priedanginis. Trum
pai Vyt. Alantas R. Kalantą apibūdina, 
kaip plačiai apsiskaičiusi, išsilavinusį stu
dentą ir tvirto, savarankaus būdo vaiki
ną, lietuvį patriotą gryniausia to žodžio 
prasme. Liudininkas iš dabartinės Lietu
vos jj vaizduoja, kaip aukštos moralės 
jaunuoli, didelį patriotą, kuris neapkentė 
rūsį okupantų ir jų santvarkos. Tas pats 
asmuo tvirtina, kad „jei kas drįsta kalbėti 
ar rašyti, jog Kalanta buvęs nenormalus, 
suirusių nervų, tas turėtų pirmiausia pats 
pasitikirnti savo normalumą ir tik vėliau 
kitus teisti“.

R. Kalantos susideginimo motyvas, be 
abejo, buvo .politinis. Jaunuolis idealistas 
negalėjo pakelti smurto, melo, vergijos ir 
okupacijos. Jis pasirinko geriau garbingą 
mirtį, negu gėdingą gyvenimą. Tai esą jo 
paties žodžiai, įrašyti užrašų knygutėje. 
Susideginimo metu jis metė šūkį: Laisvės 
Lietuvai! Šis šūkis nuaidėjo ne tik Lietu
voje, (bet ir Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje 
ir kituose rusų komunistų pavergtuose 
kraštuose. Į Kalantos laidotuves buvę de
legatų iš daugelio pavergtų tautų. Skel
biama, kad buvę numatyti ir kituose kraš
tuose tokie susideginimai, bet neįvykę. Tai 
dar padidina R. Kalantos ir lietuvių tau
tos didvyriškumą.

R. Kalantos niekingas laidotuvių su
trukdymas ir slaptas jo palaikų užkasimas 
sukėlė jaunimo, darbininkijos maištą, ku
rį žiauriai numalšino bolševikinė policija 
ir kariuomenė. Buvę iškviesti specialūs 
daliniai iš Kaukazo, kazachų, turkmėnų, 
kirgizų ir kitų tautų smogikai. Tai sena 
carinių laikų strategija: malšinti rusų pa
vergtas tautas kitų tautų buožėmis. R. Ka
lantos sukelto maišto sutramdymas buvęs 
toks žiaurus, kad suimtiesiems buvę išna
rinami sąnariai, perskeliamos galvos, su
laužomi šonkauliai. Viena senutė, 70 m., 
buvo parblokšta j r mušama lazdomis...

Po maišto įvyko persekiojimai ir baus
mės. Buvo suimta tarp 300-800 asmenų, 
dauguma jaunimo. Buvo nuteisti nuo 3 iki 
pusantrų metų šie asmenys: V. Kaladė, A. 
Kačinskas, R. Baužys, Vytautas Žrnuida, 
Jonas Prapuolenaitis, J. Macijauskas, Ka
zys Grinkevičius ir Virginija Urbonavičiū
tė. Bevėik visi jie darbininkai. Tai tik 8

Tautinė rezistencija
Ištrauka iš N. E. Sūduvio knygos VIENŲ 
VIENI, vaizduojanti lietuvių tautos re
zistenciją ir sukilimą prieš 35 metus.

Sukilimo reikšmė

, Sukilimo tiesioginis tikslas buvo pasiektas — 
Lietuva paskelbta nepriklausoma, valdoma savo 
tautinės vyriausybės, prieš ateinant naujai okupaci
jos jėgai. Tikslas pasiektas didelėm aukom. St. Raš
tikio knygoje (Kovose dėl Lietuvos) žuvusių mini
ma 2.000; dr. A. Damušio, vieno iš sukilimo orga
nizatorių,'kalbama apie 4.000 (Į Laisvę, 1954, Nr. 
3-40). Pastarąjį skaičių mini ir E. J. Harrisono kny
gelė (Lithuania's Fight for Freedom). Tais dvejo- 
pais skaičiais operuoja ir kiti leidiniai. Pirmasis 
skaičius reiškia tiesiogiai kovoje žuvusius, antrasis 
skaičius prijungia dar išžudytus pirmom bolševikų 
bėgimo dienom kalėjimuose, koncentracijos stovyk
lose, deportuojant į Rusiją, šiaip ar taip tos kelių 
dienų aukos buvo gausesnės nei 1919-1921 laisvė 
kovose (Z. Ivinskis).

Laikinosios vyriausybės atstovas J. Ambraze
vičius birželio 26, laidojant Kaune žuvusius laisvės 
kovotojus, jų aukos didumu ir gausumu apibūdino 
pačios tautos moralinius bei psichologinius nusitei
kimus:

„Nebe pirmas kartas šioje vietoje prasiveria

viešai nubaustieji, o kiek KGE slaptai iš
vežė į priverčiamojo darbo stovyklas, nie
kas jų skaičiaus nežino... Bet, Alanto žo
džiais tariant, lietuvių tauta jų liūdi ir 
niekad nepamirš.

R. Kalantos susideginimo atgarsiai bu
vo labai gausūs tiek lietuvių išeivijoje, 
jos spaudoje, tiek laisvojo pasaulio visuo
menėse ir laikraščiuose bei žurnaluose. 
Būdingiausias bene bus anglų „Econo
mist“ komentaras, kurio dalis taip skam
ba: „Ir Lietuvos riaušės tėra tik viršūnė 
ledo kalno, kurio tikrojo dydžio niekas 
nežino. Politiškai nustumtieji (tiksliau 
okupuotieji) lietuviai įir ikiti nerusai pra
deda kelti galvas, ir tai yra ypatingai pa
vojingas ženklas Brežnevui. Jie jau seniai 
yra (nepatenkinti tuo vadinamo sovietinio 
„feodalizmo“ figos lapu. Faktas, kad vals
tybė yra centralizuota ir aiškiai tarnauja 
rusiškiems interesams“. (Žiūr. „Econo
mist“ 1972. V. 26 d.)

Be R. Kalantos 1972 m. dar yra žinomi 
3 susideginimo faktai: Stonis, 23 m., ama
tininkas, Varėnoje, Andrius Andriuškevi
čius, 60 m., darbininkas, Kaune ir Žali- 
šauskas, 62 m., mėgino susideginti, bet 
smulkesnių žinių apie j.į nėra. Vyt. Alan
tas visa tai vadina Gyvųjų Deglų Nemu
no šalyje poreiškiu. Tai neužmirštinas is
torinis įvykis. R. Kalanta, Stonis, And
riuškevičius ir Zališauskas deginosi su 
tuo pačiu šūkiu lūpose, kaip ir kyžiuočių 
apsuptas Pilėnų valdovas su savo šeima 
ir įgula: — Geriau mirtis, kaip vergija!

Tarp teksto šioje apybraižoje yra iš
spausdinti dar 6 eilėraščiai ir keletas dai
lininkų kūrinių, skirtų Romo Kalantos 
gaubei. Didžiausia padėka Vyt. Alantui, 
kuris taip kruopščiai visą medžiagą surin
ko, sutvarkė ir su giliu bei nuoširdžiu 
meilės jausmu komentavo.

Vytautas (Alantas. ROMAS KALANTA. 
1976, „Vilties“ leidinys. 116 psl. Kaina — 
3 dol. Gaunama: Viltis, P. O. Box 03206,
Cleveland, Ohio 44103, USA.

PREL. J. BULAITIS DALYVAVO 
KONFERENCIJOJE

Jungtinių Tautų globojamoje tarptauti
nėje konferencijoje prekybos ir ūkinės pa
žangos klausimais Nairobyje, Kenijos sos
tinėje, dalyvavo ir vienas lietuvis — Va
tikano nunciatūros patarėjas prel. Jonas 
(Bulaitis, įjungtas į Vatikano delegacijos 
sudėtį.

Paulius Drevinis

IŠSISKYRĖME NEATSISVEIKINĘ

Išsiskyrėme neatsisveikinę, 
Nepadavę rankų, 
Neištarę šiltesnio žodžio, 
Nepažvelgę vienas kitam į akis, 
Galvodami, kad vėl rytoj susitiksime, 
Kalbėsimės, niausime, bučiuosimės. 
O nebesusitikome trisdešimtį metų 
Ir, tur būt, niekada nebesusitiksime... 
Liko tik plati upė akyse, 
Liko tiltas, saulės apšviestas, 
Kauno senamiesčio bokštai, 
Vienas kitas paukštis rausvame danguje, 
Pro šalį skubantys žmonės, linksmi ir abejingi, 
Ir mūsų, jaunų, veidai, 
Kuriuose dar neatsispindėjo
Nei siaubas, nei išsiskyrimas, nei mirtis, 
Nei griuvėsių šiurpūs griaučiai.
Matėm tik meilę ir tikėjimą.

duobės, kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas reika
lingas palaistyti tautos laisvei.

„Tačiau niekada toji duobė nebuvo tokia di
delė kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lietuvos žemė 
yra ištroškusi laisvės. Tai rodo, kokia stipri tėvynės 
meilė yra išaugusi jos vaikų širdyse, kad ištisi jų 
būriai, šimtai ir tūkstančiai — savo noru ryžtasi 
mirti, kad svetimiems nevergautų.

„Pajaučiam šių gilių kapų akivaizdoj visos 
(autos pasiryžimą gyventi per mirtį.“

Kai Amerikos lietuvių spaudos dalyje tada ki
lo abejonės, ar reikėjo tos kraujo aukos. įsikišo Lie
tuvos atstovas P. Žadeikis pareiškimu:

„O betgi lietuvių ištvermė nepalaužta, ypač 
Lietuvos jaunimo dvasia: prie pirmos progos Lietu
vos kariai, šauliai ir moksleiviai sukilo prieš Sovie
tų tironiją ir visam pasauliui parodė komunistų 
propagandos melagystę — būk Lietuva savo noru 
pasidavusi Sovietams, parodė ir tai, kaip buvo ne
pakenčiamas Lietuvos liaudžiai rusiškas bolševiz
mas“ (Darbininkas, 1941. 7. 8).

Tais žodžiais iškelta jau sukilimo politinė pras
mė — lietuvių tautos krauju paliudytas pasisaky
mas už nepriklausomybę prieš sovietinę okupaciją. 
Šis politinės prasmės argumentas paskiau buvo 
gausiai vartojamas lietuvių diplomatinėje ir infor
macinėje akcijoje griaunant sovietų tvirtinimus, kad 
lietuvių tauta laisvu noru įsijungusi į Sovietų Sąjun
gą

Šia politine prasme sukilimas buvo priimtas ir 
užsieniuose. Likimo ironija, kad toną tokiai pras
mei davė... Sovietų užsienių komisaras Molotovas.

Ateinantį rudenį Montrealyje (Kanada) 
bus iškilmingai įteikta jau vienuoliktoji 
Vinco Krėvės literatūros premija. Pagal 
statutą, ji skiriama dvejų metų laikotar
pyje išeivijoje išleistai knygai, negavusiai 
jokios kitos premijos. Iš tokių knygų ver
tinimo komisija atrenka geriausią grožinės 
literatūros knygą, kurios autoriui tenka 
500 dolerių vertės premija, šįmet Krėvės 
premijai kandidatuoja 1974-75 metų laiko
tarpyje išeivijoje išleistosios, dar nepre
mijuotosios lietuviškos knygos.

Krėvės premiją įsteigė ir skiria Mont- 
realio Akademinis sambūris, pats praeitai
siais metais atšventęs savo 25-tąjį gimta
dienį. Anuomet apie 30 sambūriečių, pa
tys dar neprasikūrę, neturtingi studentai, 
ryžosi — bent „realistų“ nuomone — be
veik neįmanomam žygiui: įsteigti grynai 
literatūriniais kriterijais skiriamą premi
ją ir tai premijai surinkti 500 dolerių iš 
savo iš tiesų labai ribotų išteklių. Tada 
tai buvo nemenka suma, o, prisimenant 
kaip dažnai literatūros premijos mūsuo
se buvo krautuvėliškos, (pernelyg nestebi
na, kad anas Montrealio jaunųjų akademi
kų žygis tūlam anuometinio kultūrinio 
„establišmento“ nariui dvelkė maždaug 
įžūliu akibrokštu. O šiandien, po šiokios 
tokios laiko perspektyvos jau ryšku, kad 
Krėvės premija niekados neteko jos ne
vertam, menkam rašytojui. Štai, sąrašas 
Krėvės premijos laureatų (chronologine 
tvarka): J. Aistis, J. Mekas, M. Katiliškis, 
V. Ramonas, A. Mackus, K. Ostrauskas, 
A. Vaičiulaitis, K. Barėnas, J. Kralikaus- 
kas ir Liūne Sutema. Visi jie jau tvirtai 
įžengę lietuvių literatūros istorijon. Aka
deminis sambūris, šiandien apimąs bene 
jau keturias studiozų kartas, dabar, be 
abejo, galėtų sutelkti premijai daug di
desnę sumą, tačiau doleriai sambūrie- 
čiams nėra principinis dalykas. Svarbiau
sia — neišvirsti į krautuvėlę, išlaikyti pre
mijos prestižą ir ją skirti tik literatūri

Baltišku studijų
„Pabaltijo tautos ir jų kaimynai“ — to

kia buvo Pabaltiškų Studijų Penktosios 
Konferencijos tema. Konferencija vyko 
gegužės 20-23 d. d , Kolumbijos Universi
tete, New Yorke. Ji buvo globojama As
sociation for the Advancement of Baltic 
Studies (AiABS) ir Kolumbijos Universi
teto Tautybių Problemų Programos sky
riaus.

niais kriterijais vadovaujantis...
Vienuoliktosios Krėvės premijos komi

siją sudaro Lietuvių rašytojų draugijos 
atstovas dr. Henrikas Nagys, Lietuvių 
bendruomenės atstovas Pranas Dikaitis, 
Sambūrio valdybos pakviesti kritikas ir 
esajistas Vytautas A. Jonynas ir litera
tūros magistras Arūnas Staškevičius (jau
nesniosios kartos atstovas). Vertinimo ko
misijai ex officio pirmininkauja sambū
rio valdybos pirmininkė prof. dr. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė.

Tradicinis iškilmingas vienuoliktosios 
Krėvės literatūros premijos įteikimas 
įvyks Montrealyje, lapkričio pabaigoje. 
Tolimesnės informacijos ir vertinimo ko
misijos sprendimas lauktinas spalio mė
nesį. (z. a.)

PRIIMTAS S. KAIRIO PAMINKLO 
PROJEKTAS

Prof. Stepono Kairio paminklo projektų 
konkurse I premiją $500 laimėjo archit. 
Albertas Kerelis ir inž. Bronius Masiokas 
iš Čikagos, II — $150 dipl. statybos inž. 
Česlovas Tamašauskas iš Filadelfijos. 
Vertintojų komisiją sudarė: pirm. dr. J. 
Valaitis, sekr. inž. G. Lazauskas, ižd. K. 
Burba, inž. A. Didžiulis, dr. J. Puzinas, 
PIjIAS centro valdybos atstovai — inž. J. 
Lintakas, inž. Stp. Lukauskas, inž. J. Rim
kevičius. Atranka padaryta iš 4 gautų pro
jektų. Paminklas bus statomas tautinėse 
lietuvių kapinėse Čikagoje.

STAMBI AUKA LIETUVIŲ FONDUI
Aleksas ir Teodora Kojelaičiai, West 

Lome — Rodney (Kanada) užrašė Kana
dos Lietuvių Fondui 100.000 dolerių. Di
džioji šios aukos-palikimo dalis skiriama 
mokslo stipendijoms. A. ir T. Kojelaičiai 
turėjo tabako ūkį ir aktyviai dalyvavo lie
tuviškame darbe.

5-ji konferencija
Konferencija vyko paaštrėjusių sovietų 

puolimų prieš AAES metu. Straipsniai „Iz- 
vestija“ ir Pabaltijo tautų komunistinėje 
spaudoje puolė AABS už neva Sovietų Są
jungos šmeižtą, jos atsiekimų mažinimą ir 
už akciją prieš „Sbvietų tautų draugišku
mą“.

Pabaltiečiai ir nepabaltiečiai mokslinin
kai sovietų puolimus atrėmė, pateikdami 
gerai dokumentuotus, objektyvius ir aukš
to mokslinio lygio raportus. Dalyvavo 
mokslininką iš Austrijos, Australijos, Ka
nados, Danijos, Anglijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Izraelio, Japonijos, 
Švedijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Buvo perskaityta apie 100 paskaitų, 5 sek
cijų diskusijos ir 30 posėdžių.

Konferencijos svarbiausi punktai buvo 
dr. Boris MeissnePio iš Koelno Universi
teto paskata apie Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę ir japono meno istoriko 
Ichito Kato paskaita apie M. K. Čiurlionį.

AABS gavo aukštą įvertinimą iš įvairių 
tautybių mokslininkų. Tipiškas buvo pa
sisakymas dr. Edward Allworth'o, Kolum
bijos Universiteto Sovietų Tautybių Pro
blemų Programos direktoriaus, kuris taip 
pasakė: „...'AABS davė įspūdingą pavyz
dį, kaip suformuoti ir palaikyti rimtą su
sirūpinimą tais kraštais ir jų dinamiškais 
žmonėmis..., kartu apšviečiant daugelį 
nebaltiškos kilmės žmonų... AABS skati
na ne tiktai ipabaltiškoms studijoms, bet 
ir geresniam platesniam tyrmui bei supa
žindinimui su SSSR ir jos tautybių prob
lemomis, kurios Pabaltijo valstybėms yra 
gyvybinės.“ (ELTA)

Birželio 23, „kada Molotovas iš Maskvos prabilo 
per radiją... jis nebesusivaldė: paskutiniais žodžiais 
išsikeikė ant mūsų tautos sukilėlių. Tuo jis per vie
ną galingiausių pasaulyje radijo stočių uždokumen- 
tavo visam laisvajam pasauliui, jog Lietuvoje įvyko 
gyventojų sukilimas prieš nepakenčiamą sovietinę 
santvarką... Tačiau už poros dienų susigriebė ir 
Maskva, susiprato, jog Molotovas padarė politinę 
kvailystę... Todėl kitas Maskvos bolševikinės užsie
nio politikos galva — vicekomisaras Lozovskis — 
griebėsi Molotovo padarytąją klaidą atitaisyti. Su
šaukęs užsienio spaudos atstovus, jis dėstė jiems, 
■kad neva lietuviai sukilę visai ne prieš sovietinę 
santvarką... bet prieš jiems gresiantį pavojų iš na
cių pusės. Esą, paskelbimu Lietuvos nepriklauso
mybės ir sudarymu kitos vyriausybės jie tikisi nuo 
tokio pavojaus apsisaugoti... toks iš lietuvių pusės 
pasielgimas esąs naivus, nepagelbėsiąs jiems nuo 
nacių apsisaugoti, ir todėl sukilimas buvęs visai ne 
vietoje ir nereikalingas“ (K. Škirpa).

(Vicekomisaro Lozovskio pareiškimas verčia 
aukštyn kojom dabartinius sovietinius aiškinimus, 
kad sukilimas buvęs hitlerininkų darbas!)

Sukilimo moralinė ir psichologinė reikšmė bu
vo ta, kad tauta atgavo savimi pasitikėjimą, kuris 
buvo reikalingas naujom okupacijom pakelti. „Mu
myse vyravo ta pati kovos dvasia, kuri 1941 metais 
biržely pasireiškė sukilimo forma, ta pati, kuri per 
keleris metus spyrėsi rudųjų okupantų užmačioms“. 
Tai nuotaikos tų, kuriems teko pakelti antrąją bol
ševikų okupaciją (J. Daumantas, Partizanai 48 psl.).

(Pabaiga)

A. Terlecko laiškas
Antanas Terleckas — vienas iš daugy

bės lietuvių, kuris bandė gyventi pagal 
Sovietų konstituciją, leidžiančią būti ge
ru piliečiu ir kartu geru lietuviu. Deja, 
jam tas bandymas nepasisekė.

KGB pasirūpino, kad jis būtų pašalin
tas iš komjaunimo organizacijos, tardo
mas, kalinamas, uždarytas į psichiatrinę 
ligoninę ir kitokiais būdais persekiojamas 
daugiau kaip 30 metų. Net ir su dideliu 
vargu užbaigęs ekonomijos ir istorijos 
mokslus, jis galėjo gauti tik sargo darbą.

Siekdamas apginti žmogaus teises, An
tanas Terleckas parašė ilgą laišką Sov. S- 
gos Valstybės Saugumo Komiteto (KGB) 
pirmininkui gen. Andropovui. To laiško 
turinys yra pasiekęs Vakarus ir jau se
niau skelbtas lietuvių spaudoje.

Redakcija yra gavusi iš DBL Bendruo
menės A. Terlecko laišką Andropovui (su 
atitinkamais komentarais) anglų kalba. 
Pilnas to laško pavadinimas yra

RESPECT MY RIGHTS
An appeal of Antanas Terleckas to J. V. 
Andropov, Chief of the soviet secret police 
(KGB)

Prepared by the Lithuanian Community 
in Great 'Britain, June 14, 1976.

Laiško turinys su labai aškiu įvadu, A. 
Terlecko nuotrauka ir gale pridėtu Balti
jos rajono žemėlapiu bei bibliografiniais 
nurodymais sudaro 35 puslapių knygutę.

Tai yra puiki medžiaga lietuviškai ne
suprantantiems, įrodanti, kad Sov. Sąjun
ga laužo Helsinkio deklaracijos nuostatus, 
kuriuos ji taip iškilmingai pasirašė.

Knygutė yra platinama nemokamai. Pa
tartina ją ne tiktai patiems perskaityti, 
bet ir kitataučiams pasiūlyti.

Užsakymų reikalu kreiptis:
Lithuanian Community In Great Bri

tain, 32 Puteaux House, Roman Road, E2 
ORF, London.

SUŽEISTAS P. BASTYS
,.T. Ž.“ korespondencijoje iš Toronto ra

šo:
„Praną Bastį, važiuojantį iš Toronto į 

savo ūkį prie Wasagos, ištiko didelė ne
laimė, kurioje žuvo vienas kelio taisymo 
darbininkas, kitas buvo sunkiai sužeistas, 
o pats vairuotojas be sąmonės nuvežtas į 
Newmarket ligoninę. Po poros dienų atga
vo sąmonę ir tebėra minėtoje ligoninėje.“

Greičiausia, čia kalbama apie ilgokai 
Nottinghame gyvenusį ir daugeliui Angli
jos lietuvių pažįstamą rašytoją ir visuo
menininką Praną Bastį.

A. PETRIKONIS I FLORIDĄ

Londoniečiams pažįstamas Chicagoje iki 
šiol gyvenęs dailininkas A. Petrikonis už
darė čia turėtą savo meno galeriją ir iš
sikelia į Floridą. Ten jis planuoja atida
ryti' naują meno galeriją. Nemažas skai
čius dail. A. Petrikonio paveikslų puošia 
Lietuvių Sodybą.

Prof. J. Dingley paskaita
AngloJEaltgudžių draugija Londone jau 

eilę metų kvieiča Britanijos universitetų 
profesorius skaityti baltgudžių literatūros, 
meno bei istorijos paskaitas, kurių pasi
klausyti susirenka ne tik baltgudžių jau
nimas, bet ir nemaža kitataučių. 1975-76 
akademinių metų pabaigai, birželio 10 die
ną paskaitą skaitė Readingo universiteto 
profesorius James Dingley. Iš anksto pa
skelbta tema: „Pirmosios Baltgudijos vals
tybės susidarymas“, galėjo sukelti susido
mėjimą ir lietuviuose.

Baltgulžiams, pas kurduos taip pat esa
ma žmonių, galvojančių apie atsiskyrimą 
nuo Rusijos, yra svarbu surasti ir istorinį 
pateisinimą būsimai nepriklausomai vals
tybei. Todėl ne tik jų pačių istorikai tiria 
tautos kilmę ir praeitį, bet jie skatina ir 
kitataučius susidomėti tuo klausimu.

Prof. J. Dingley, pasiremdamas įvairiais 
istoriniais šaltiniais, nušvietė Polocko ku
nigaikštystės. įsigalėjimą X-XII amžiaus! 
laikotarpyje, ir Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės išsiplėtimą Mindaugo dr vė
lesniais laikais. Lietuvą tais laikais suda
rė gentys, kalbančios lietuviškai ir kai 
kuriomis slavų tarmėmis. Sprendžiant iš 
Baltgudijos respublikoje esančių lietuviš
kų kaimų, daroma išvada, kad praeityje 
lietuvių gyvenami plotai siekė Minską ir 
Naugarduką. Bet praeityje ir slavų tar
mėmis kalbančios gentys dažnai save va
dindavo lietuviais. Dar praeitame šimt
metyje pastebėta, kad ne tik liaudis, bet 
ir raš'to žmonės, pvz. kai kurie baltgudžių 
poetai ir lenkiškai rašęs Adomas Micke
vičius, kilęs iš Naugarduko apylinkių, sa
ve .laikė lietuviais.

Prof. J. Dingley yra gerai išstudijavęs 
Lietuvos istoriją, ir todėl jo paskaita bu
vo labai įdomi ir objektyvi. Gaila, kad jos 
pasiklausyti neturėjo progos lietuvių jau
nimas. lEet atrodo, kad jis sutiktų paskai
tyti paskaitą ir lietuviams bei mūsų drau-' 
gams, jeigu jis būtų pakviestas į Lietuvių 
Namus, ar į būsimą P. L. J. kongresą, ku
ris planuojamas Europoje.

Prof. J. Dingley yra lankęsis' Vilniuje 
ir domisi ne tik Lietuvos praeitimi, bet ir 
lietuvių kalba.

2



1976 m. biržele 29 <1. Nr. 27 (1317) EUROPOS LIETUVIS t

JAUNIMUI
THOUGHT FOR A SUMMERS DAY

During the month of June Lithuanians 
all over the world will be joining in com
memorating the tens of thousands of men, 
women & children, who were torn from 
their homes, their families and were de
ported to die of desease & starvation in 
the arctic wastelands of Siberia.

These Lithuanians were deported not 
because they had commited or were guilty 
of any crime, but simply to ensure that 
thej' could not protest against the denial 
of freedom & human rights to the Lithua
nian people in ther own country. They 
were deported as a warning to those who 
remained so that they would not oppose 
the rule of the Russian oppressors.

Those of us who at the end of the se
cond world war were lucky enough to find 
ourselves in the free world have ever 
since commemorated the 14th of June the 
date when the first deportation began. We 
have done this out of respect to the thou
sands of innocent victims and in witness 
to the terrible crime comitted against the 
Lithuanian people.

It is right that we continue to do so 
until justice prevails and the Lithuanian 
people are free again.

But what hopes have we today that the 
free world is going to take notice of these 
crimes and injustices. What practical pur
pose do we serve by commemorating these 
events of 1941?

In recent years the world has witnessed 
political terror and killings on a much 
more terrible and larger scale in places 
like Vietnam, Cambodia to menthion just 
a few. The world saw, the world watched 
but failed to help leaving the victims to 
their fate in the hands of political killers.

We would not be facing reality if we 
expected the free world to do more than 
offer moral support in the case of injusti

Bradfordo lietuviai Škotijoje
Jau prieš mėnesį laiko bradfordiškiai 

pradėjo ruoštis kelionei. Tik nebuvo aiš
ku kur — į Škotiją ar į Sodybą. Reikalas 
buvo išspręstas demokratiškais pagrindais 
— balsavimu.

Gegužės 29 d. rytą, lietui pilant kaip iš 
kibiro, pasikrovę autobusą lengvąja ir 
sunkiąja amunicija (sunkiajai priklausė 
taurieji gėrimai), pasileidome į tolimą ke
lionę.

Pravažiavę keletą man žinomų vietovių, 
atsiradome Yorkshire Dales. Kelias buvo 
taip vingiuotas, kad mašina vos vėžio 
žingsniu judėjo. Keleiviai jautėsi puikiau
siai, be pertraukos tuštino amunicijos dė
žes, laikas nuo laiko sustodami tankesnė
se pakrūmėse...

Po gero pusvalandžio atsiradome ant 
greitkelio. Pravažiavome plačią; lygumą,, 
vėl atsidūrėme tarp kalnų, už kurių jau ir 
mūsų kelionės tikslas — Škotija. Po šešių 
su puse valandos trukusios kelionės atsi
radome Glasgowe. Prie salės mus sutiko 
vietiniai lietuviai. Po vieno kito nuošir
daus bučkio, paprašė kiek galint greičiau 
į vidų ir prie stalų. Prie gerai paruoštų 
pietų atsirado ir Škotijos gėrimas — ka
rališkoji whisky. Pietaujant buvo praneš
ta, kur kas turės apsistoti nakvynei.

Po pietų visi su savo mielais šeiminin
kais pasipylė po visą Glasgovą. O jų na
muose ir vėl nuoširdžios vaišės.

Vakare vėl toje pačioje salėje. Jos pa
kraščiais išdėstyti stalai, o vidurys palik
tas šokiams. Prie pat sienos buvo pasta
tytas stalas, už kurio sėdėjo visiems ge
rai žinomas Škotijos lietuvių prelatas. Jo 
dešinėje — bradfordiškis Grybas su žmo
na, A. Bučys ir kiti Bradfordo „bosai“. Iš 
kairės — Glasgovo galva Bliūdžius ir dar 
keletas linksmai besišypsančių poniučių.

Tuo laiku atsirado ir mano šeimininkas 
Senkus su žmona. Mane stebino, kad po
nia, nors jau trečiosios kartos lietuvaitė, 
bet kalba lietuviškai ne blogiau už mane.

Gerai pavalgius ir atsigėrus, prasidėjo 
šokiai. Pabandžiau ir aš su savo linksma 
šeimininke, nors ir nelabai sėkmingai...

Greit pasigedau jaunmo. Skaudančia 
širdimi turiu pasakyti, kad nebuvo nei 
vieno, nors svečių buvo daugiau kaip du 
šimtai. Už tai vyresnieji šoko net iki de
vinto prakaito. Iš įbradfordiškių didžiau
sias šokių entuziastas pasirodė A. Eiučys, 
nualsinęs visas Glasgowo lietuvaites...

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

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

ces and crimes committed against the Li
thuanian nation.

We must know by now that no one can 
defend a nations rights to justice & free
dom if the nation itself is not prepared to 
defend them.

We must also know that only through 
our own efforts can we hope to gain jus
tice & freedom for Lithuania. That does 
not mean waging a military war against 
Russia.

Lithuania a small nation of 3 million 
people could never defend itself in a mili
tary sense against the might of the Rus
sian occupation army.

IEut however mighty an army may be it 
cannot conquer a nation if the will of her 
peoples to strive for justice & freedom 
remains unbroken.

Through the ages of history the Lithua
nian people in their fight for national 
aspirations had to bear many sacrifices. 
None of them as terrible in method or as 
large in scale as the deportations that 
took place under Russian occupation in 
1941 and again after the war.

And yet despite these and other means 
of terror used by the Russian rulers, we 
know that the fight of the Lithuanians to 
retain Lithuanian identity is continuing 
and that the will of the nation to strive 
for justice and freedom has not been bro
ken.

It is in these terms that the events of 
the 14th of June have a special meaning 
to all Lithuanians.

For they give us a measure of the capa
bility of our nation to bear sacrifices. 
They give us a measure of the determi
nation of the Lithuanian people in their 
fight to retain their freedom. They give 
us measure of their spiritual strength 
which in the end cannot fail but triumph 
over tyrany.

Lt. S.

Laikas skrido kaip anngliškas Concorde 
— ir nepamatėm, kad jau po dvylikos. 
Laikas skirstytis nakvynėms. Mano šeimi
ninkė buvo paruošusi dar antrą vakarie
nę, bet turėjau atsisakyti, nes nebuvo vie
tos, kur ją sukrauti.

Pažadino mane anksti rytą karvelių dai
nos. Pasirodo, šeimininkų gyvenama prie 
gražaus pušyno, tad ir paukščių netrūks
ta. Pagalvojau, gal dar ir gegutė užku
kuos?

Dvyliktą valandą pamaldos. Didžiulė 
bažnyčia pilnutėlė žmonių. Susidariau 
nuomonę, kad Škotijoje tikėjimas dar nė
ra miręs.

Grįždami iš bažnyčios, užsukome aplan
kyti gerų kaimynų, kurie begyveną vieno 
pastato net vienuoliktame aukšte.

Vienur ir kitur pasivaišinę, vėl į salę. 
Tai paskutinė vakarienė Glasgowe. Po ka
lėtos trumpų kalbų prasidėjo loterija, o 
po jos pasirodė p. Dzidoliko vadovauja
mas choras. Po kiekvienos dainos pasipil
davo didžiausia katučių audra.

Baigęs savo repertuarą, p. Dzidolikas 
pasakė kalbą, primindamas, kad jo tiks
las esąs su daina pagerbti pirmuosius 
emigrantus, atvykusius į Škotiją prieš 
daug metų, ir jų atminimui choras norįs 
pastatyti paminklą, išleisdamas kėletos 
dainų plokštelę. Po visų kalbų ir po ke- 
letos stikliukų prasidėjo „jungtinio choro“ 
dainos, kurios tęsėsi iki malonaus atsi
sveikinimo.

Dar kartą ačiū Škotijos lietuviams už 
malonų priėmimą.

J. Adomonis

LIETUVIŲ PAVARDES
„Mokslas ir Gyvenimas“ (Nr. 6) įsidėjo 

A. Vanago straipsnį apie lietuviškas pa
vardes. Iš jo sužinome, kad Lietuvoj esa
ma apie 55.000 pavardžių. Iš jų apie 18 
tūkstančių (30%) turi lietuviškas šaknis 
bei kamienus. Likusios — išsrutuliojusios 
iš nelietuviškų šaknų ar kamienų. Pavar
dės, turinčios nelietuviškas šaknis bei ka
mienus, daugiausia esančios sudarytos iš 
įvairių krikšto vardų. Pvz. iš Jono esą su
daryta apie 500 skirtingų pavardžių, ku
rių tik dalis yra lietuviškos.

Pačios dažniausios lietuvių pavardės 
esančios nelietuviškos. Dažniausia iš jų 
— Kazlauskas (apie 1.5 00 pavardžių). 
Antra pagal dažnumą yra Petrauskas 
(apie 1.480). Toliau eina Paulauskas, E'ar- 
nauskas, Urbonas, Navickas ir kt.

Populiariausia grynai lietuviška pavar
dė yra Balčiūnas (apie 970 šeimų). Kitos 
dažnesnės yra Kairys, Žemaitis, Budrys, 
Miškinis ir kt.

Pagal kilmę lietuviškosios pavardės 
daugiausia susidariusios iš senųjų lietu
viškų asmenvardžių — Alminas, Tarvy
das, Visgirdą, Balčius, Vaidas ir kt. Gau
su gyvulinių pavardžių (Briedis, Katinas, 
Vilkas, Oželis), paukštinių (Balandis, Gai
dys, Pempė), augmeninių (Alksnis, Ko
pūstas, Kadagys), amatinių (Dailidė, Kal
vis, Kubilius), tautovardinių (Kazokas, 
Latvys, švedas), vietovardinių (Vilniškis, 
Biržiškis, Simniškis). Pagaliau esama 
pravardinių pavardžių, kartais gana pik
tokų — Kiaulakis, Pusdešris, Pikturna, 
Baltakis ir kt.

Lietuvos kaimas
ŽEMĖS IR ŽMOGAUS SANTYKIAI

„Literatūra ir menas“ (Nr. 22) įsidėjo 
pasikalbėjimą su LKP CK sekretorium R. 
Songaila apie Lietuvos kaimo ateitį. J 
klausimą, kokie yra žmogaus santykiai su 
žeme, jis taip atsako:

„Vienkiemiai — praeities palikimas. Į 
juos galima žiūrėti su sentimentais: ten 
pačių užaugta, ten tėvų gyventa. Bet ko
dėl jaunimas iš kaimo veržiasi į miestą? 
Kodėl vertybės įgauna tokius priešiškus 
polius? Jaunimą atgraso ne darbas žemės 
ūkyje, o buitis be patogumų, užkampio gy
venimas.

Vienkiemių nukėlimu sprendžiama ir 
ūkinė, ir socialinė kaimo problema. Sody
bos skaldo laukus, jas paprastai supa ne
naudojami plotai, užsikrėtę piktžolėmis, 
pasėlius trempia keliai ir takeliai. Palik
dami vienkiemį, žmonės dovanoja žemei 
didesnio derlingumo galimybes.

Pažvelkime kitu aspektu. Kaip iš tokios 
sodybos vaikui pasiekti mokyklą, kaip 
motinai palikti vienus mažamečius, sku
bant į darbą? Ir ‘buities patogumų sunk
vežimiu į vienkiemį nenuveši. Kaip tokio
mis sąlygomis organizuoti kultūrinį gyve
nimą?

Daugelį šių klaustukų savaime nubrau
kia gyvenvietė. Kiekvienoje stambesnėje 
gyvenvietėje jau yra mokykla, kultūros 
namai, vaikų darželis, ambulatorija, par
duotuvė, valgykla — tai, be ko šiandien 
ir kaimo žmogus nebegali išsiversti. Taigi 
persikėlimas iš vienkiemių į gyvenvietę iš 
karto keičia žmogaus santykį su žeme: 
kur nebėra vienkiemių, ten ūkiai ekono
miškai greičiau stiprėja, kur didelė, graži 
gyvenvietė, 'ten gyvas kultūrinis gyveni
mas, prasmingas žmonių poilsis. Kur nėra 
buvę, kokių teatrų, muziejų nėra aplankę 
skaistgirečiai, leonpoliečiai, šeimeniečiai? 
Kur važiuoja poetai ir muzikantai, kur 
savo kūrinius eksponuoja dailininkai, 
spektaklius rodo teatrai? Ten, kur gyven
vietė, ten, kur erdvūs kultūros namai, ši
taip kaimas perima kultūros vertybes, o 
kartu skatina ir kūrybinį procesą.“

Vadinasi, vienkiemiams lemta išnykti. 
Tik kyla klausimas, kodėl iki šiol (per 30 
su viršum metų) dar tik šešiolika ūkių 
atšventė visų gyventojų susikėlimą iš 
vienkiemių į gyvenvietes?

Galima sutikti su R. Songaila, kad bu
vusiems ūkininkams tikrai pasidarė nebe
įmanoma gyventi aplūžusiuose (remontui 
negauna medžiagų) namuose ir jie susi
taikė su likimu, kad reikės kraustytis į 
bendras gyvenvietes.

„Taip, žmonės dabar 'tiesiog veržiasi į

Britanija valdo juras
IBuvo laikai, kai Britanijos laivynas bai

mino visą pasaulį. Kai Drake krovė tur
tus dabartinės karalienės bendravardei, o 
Nelsonas daužė Ispanijos armadą. Kai bri
tų Kanalo laivų šūviai drebino Sevasto
polį ir aidu atsimušė į Japonijos krantus. 
Taip, taip, tada teisingai buvo dainuoja
ma Britannia rules the waves...

Visokiuose karuose ir žygiuose dalyva
vo Britanijos laivynas ir niekur nepralai
mėjo. Bet nelaimės prasidėjo Sueso kana
le, kai Egiptas jį užtvėrė britų laivynui. 
Štai dabar, tolimoje šiaurėje, įsivėlus į 
menkių karą, Islandijos „šarvuočiai“ ir 
vėl šiek tiek aplamdė jūrų milžino triša
kį galybės simbolį. Nutarę atskirti britiš
kas menkes nuo islandiškųjų, jie šturma
vo britų apsaugos laivus ir, ilgai netru
kęs, Dovydas paguldė Galijotą ant men
čių. Pasitraukė per 200 mylių kariškieji 
apsaugos laivai, jūrininkams garsiai dai
nuojant Britannia rules the waves.

Neišmanėliai šneka, kad Islandijos lai
vynas, patriotiškoms menkėms padedant, 
suruošęs britų laivynui Trafalgaro mūšį. 
Tai yra pasakos tiems, kurie nežino isto
rijos ir nepažįsta demokratinės valdžios 
pagrindų.

Visur yra žinoma, kad Britanija yra pa
ti demokratiškiausia valstybė, valdoma 
seniausio pasaulyje parlamento (o tą par
lamentą valdo TUC — Trade Union Coun
cil...) Tačiau bevartant pageltusius isto
rijos lapus surasta, kad Islandijos parla
mentas esąs senesnis už britų demokratiš
kąją Westminsterio tvirtovę. Džentdme* 
niškos britų tradicijos reikalauja, kad 
pirmenybė visada būtų suteikiama vyres
niajam. Štai, kodėl Britanijos laivynas pa
kluso Islandijos valdžiai ir atitraukė savo 
„kreiserius“ iš menkių mūšio lauko. Tai
gi britai ir toliau tebevaldo jūras, bet tik 
tas, kuriose nesimaišo islandiškos men
kės. ..

Kai kas priekaištauja, kodėl Britanijos 
karalienė neskrenda į Amerikos dviejų 
šimtų metų nepriklausomybės iškilmių 
minėjimą pačiu naujausiu viršgarsiniu 
Concorde lėktuvu, o plaukia jachta Bri
tannica. Ir vėl istorijos nežinojimas.

1620 metais Tėvai Piligrimai atvyko į 
Plymouthą (Massachussets) Amerikos ap
gyvendinti ne lėktuvu, o kukliu Mayflo
wer laivu. O kai prezidento G. Washingto- 
no kariuomenė 1776 m. sumušė britų įgu
las ir paskelbė JAV nepriklausomybę, tai 
tos įgulos taip pat sugrįžo 'į Angliją lai
vais, o ne lėktuvais. Tradicija turi būti iš
laikyta. Karališkoji jachta Britannica ke
liauja piligrimų pėdomis.

Ir 'kas žino, kokias staigmenas ruošia 

gyvenvetes. Žinoma, svarbus yra ir paska
tinimas, kurį teikia valstybė, gerai apmo
kėdama už sodybą, teikdama lengvatas 
statytis gyvenvietėje. Bet ne vien tai le
mia. žmonės apsidairė: aplankę geras gy
venvietes, pasišnekėję su naujakuriais, 
akivaizdžiai pamatė jų pranašumus.“

O vis dėlto kaime dar yra 180 tūkstan
čių bebaigiančių į žemę sulįsti vienkie
mių. Tad jeigu gyvenviečių statymo tem
pas nepadidės (16 per 30 metų), tai pas
kutiniai vienkiemių gyventojai pavirs ur
viniais žmonėmis, šitie duomenys iš da
lies atsako ir į pasikalbėjime keliamą 
klausimą, kodėl jaunimas iš kaimo ver
žiasi iį miestą.

R. 'Songaila, būdamas gerai informuo
tas, pripažįsta, kad Lietuvos kaime dar
bas nėra našus, ūkio mechanizacija atsili
kusi.

„Visi žinom: kaime žmonių mažėja. Tai 
dėsninga, to neišvengia nė viena šalis. 
Darbo rankų mažėjimą turime pakeisti 
našesniu darbu, efektyvesne gamyba. Kai 
ūkis įsigyja traktorių „Kirovec“, vienas 
mechanizatorius atstoja keturis. Panašaus 
sprendimo 'turime ieškoti ir gyvulininkys
tėje. Kompleksuose daugelis darbų mecha
nizuojami ir automatizuojami. Vadinasi, 
ir čia mažiau žmonių padarys keleriopai 
daugiau. Dabar vienas žemdirbys išmaiti
na keturis žmones. Gamybos koncentravi
mas ir specializavimas, be daugelio kitų 
reikšmingų privalumų, priartins sąlygas, 
kai vieno žmogaus pagamintos produkci
jos užteks prasimaitinti dešimčiai ar pen
kiolikai.“

Nepaneigiamas faktas, kad Lietuvos kai
mo žmonių pagrindinis pragyvenimo šalti
nis dar vis tebėra sodybinis sklypas. Tas 
sklypas jiems atstoja kultūros namus ir 
kitokias prašmatnybes, siūlomas ūkio gy
venvietėse.

„Ne kartą ūkių vadovai sielvartavo: pa
stato gražius kultūros namus, o jie tušti, 
rengia įdomias ekskursijas, turistines ke
liones, o žmonės atsisakinėja — darbas, 
po darbo — sodybinis sklypas. Kada šok
si, dainuosi... Naujos 'technologijos, tobu
lesnis darbo organizavimas labai papras
tai viską išsprendžia: ir darbas nenuken
čia, nes jis našesnis, per darbo valandas 
padaroma daugiau, ir laiko atsiranda sa
višvietai, šeimai, kultūrai. Kitas daiktas 
— kaip tą laiką kaimo žmogus sunaudoja. 
Kaimo kultūros darbuotojai, ūkius šefuo
jantys miestų kolektyvai gali ir privalo 
padaryti žymiai daugiau, kad žemdirbiui 
kultūrinis gyvenimas taptų tokiu pat po
reikiu, kaip ir darbas.“ 

istorija. Dabar jau kalbama, kad naujuo
se britų vieno svaro banknotuose nebebū
sią karalienės atvaizdo, nes jo vertė grei
tai susilygins su doleriu. O kai 'tai įvyks, 
Britanija, nieko nelaukdama, vėl prisi
jungs prie savo karalystės Jungtines Ame
rikos Valstybes (esama ’nesusipratėlių, 
kurie galvoja priešingai). Karališkoje 
Britannica jachtoje 200 metų iškilmių 
proga gali būti pasirašytas istorinis sū
naus atskalūno grįžimo dokumentas...

Esama ir tokių, kurie galvoja, kad Bri
tanija bėra pakankamai didelė pasaulio 
jūroms apvaldyti. Išeitis 'jau yra surasta. 
Parlamentas jau yra sutikęs salą padaly
ti į tris atskiras valstybes — Angliją, Ško
tiją ir Vali'ją. Taigi pavojaus atveju iš 
vien kovos nebe vienos, o trijų valstybių 
kariuomenės ir laivynai. O mūsų Jakštas 
juk seniai dainavo: kur du (trys!) stos, 
vsados daugiau padarys... Jungtinis trijų 
valstybių laivynas padarys invaziją į 
Šiaurinę Airiją ir padės britų kariuome
nei sutvarkyti šį neaiškios ateities nesu
valdomą salos kampą. Britanija valdo jū
ras!

K. Krizas

MENKA PREKIŲ KOKYBĖ

N. Raguotis „Komuniste“ (Nr. 6) rašo: 
„Devintojo penkmečio metais didelis dė
mesys buvo skiriamas liaudies vartojamų 
prekių kokybei gerinti (...) Tačiau koky
bės klapsimas dar nėra išspręstas. Varto
tojai pareiškia dar daug priekaištų gami
namos produkcijos kokybei (...) Ypačiai 
tai yra pasakytina apie avalynę, siuvinius, 
trikotažo gaminius ir kitą lengvosios pra
monės produkciją.“

Dėl priemonių prekybos įmonių darbui 
gerinti jis rašo:

„Mes negalime toliau gerinti prekybos 
įmonių darbo, rimtai nestiprindami parti
nio vadovavimo prekybos organizacijoms 
ir įmonėms, nedidindami komunistų, dir
bančių šioje srityje, avangardinio vaid
mens“.

SAKMĖS IR ANEKDOTAI

Praėjusiais metais „Vaga" išleido M. 
Slančiausko (1850-1924) knygą, pavadintą 
„Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai“. 
Tasai Slančiauskas buvęs savamokslis, 
bežemis siuvėjas, bet labai mėgęs liaudies 
pasakojimus ir juos nuolat rinkęs. Jo rin
kinys pateikia daug medžiagos mitologi
jos tyrinėtojams, kraštotyrininkams, isto
rikams, o labiausiai lituanistams.

LIETUVOJE
REGIONINĖ KAIMO STATYBA

Lietuvos kaimas iš pagrindų keičiamas 
— perstatomas. Griaunamos senosios so
dybos, žmonės keliami į naujas gyvenvie
tes. Turint galvoj, kad namai statomi ne 
vienai dienai, ateities Lietuvos išorinis 
vaizdas priklausys nuo .to, kaip bus išpla
nuotos tos naujosios gyvenvietės, kokie 
namų tipai sukurti, kokios statybinės me
džiagos panaudotos.

Albertas Lomanskas „Kultūros baruo
se“ kelia sveiką mintį — nesuuniforminti 
Lietuvos. Tai yra neapstatyti viso krašto 
šabloniškais, vienodo suprojektavimo, vie
nodos medžiagos ir stiliaus namais. Jis 
siūlo naujas gyvenvietes statyti atsižvel
giant į anksčiau buvusius regionus, pritai
kant tas statybas naujiems reikalavimams. 
Kaip pavyzdį jis nurodo Sūduvos archi
tektūrinį charakterį — baltamūriai namai, 
baltais stogais. Pastačius visos/ Lietuvos 
gyvenvietėse tokius pastatus, vaizdas bū
tų per daug vienodas. Todėl keliamoji re
gioninės kaimo statybos mintis yra labai 
gera.

„GIRIOS AIDAS“

Druskininkuose, vadinamajame miški
ninkų kaime, jau seniau buvo pastatytas 
specialus namas, pavadintas „Girios ai
du“. Dabar ten pat pastatyta eigulio klė
telė. Kaip rašoma spaudoje, abiejose sta
tiniuose stengiamasi supažindinti lankyto
jus su mūsų giriomis, jų apsauga, uždavi
niais, kurie keliami miškininkams.

Namelyje „Girios aidas" šiuo metu vei
kia fotoparoda „Miškai, žmonės, darbai“. 
Ji supažindina lankytojus su miškininkais 
pirmūnais, mokslo ir miškininkystės tech
nikos naujovėmis. Nuotraukos vaizduoja 
miškininkų darbus, jų pasiekimus, kasdie
ninius rūpesčius. Patariama, kaip turėtų 
būti organizuojamas poilsis miške, kaip 
įrengiamos poilsiavietės.

Antrajame namelio aukšte nuolat eks
ponuojamos žvėrių ir paukščių iškamšos. 
Trečiasis aukštas skirtas miškininkų bib
liotekai. Čia kaupiamos įvairios miškinin
kystės .knygos, žurnalai, laikraščiai.

Eigulio klėties ekspozicija pasakoja 
apie miškininkų darbo sąlygas. Joje pa
teikiami anksčiau naudoti ir dabar naudo
jami įrankiai bei padargai. Čia yra ir ki
no salė, kurioje demonstruojami kinofil-1 
mai, diąpozityvai miškininkystės ir gam
tos apsaugos tema, klausomasi magneto
fono įrašų, skaitomos paskaitos.

Ne tik abu pastatai, bet ir pati teritori
ja patraukia įąnkytojų dėmesį. Kieme ga
lima pamatyti senovėj naudotus medinius 
namų apyvokos.daiktus, bičių dreves, taip 
pat pačios gamtos sukurtus eksponatus. 
Kiek atokiau pradėtos įrengti medžioklės 
ir priešgaisrinės alėjas. Lankytojai čia iš
vys . ugnegesių bokštus, įvairias žvėrių 
ėdžias,, paukščių lesyklas, medžioklės 
bokštelius, savitą, iš kreivuolių suręstą 
baublį, kitus eksponatus.

„LIETUVA“ MASKVOJE

Pagarsėjęs liaudies dainų ir šokių an
samblis „Lietuva“ koncertavo Čaikovskio 
salėje, Maskvoje. Apie jį viena Maskvos 
korespondentė tai atsiliepia:

„Gerą įspūdį paliko ansamblio vokalinė 
grupė (chormeisteris V. Žeimys). Labai 
muzikaliai ir įkvėptai padainavo A. Bra
žinsko „Tau, mano Maskva“ ir „Dainą 
apie klonius“, L. Povilaičio „Lietuvą gim
tinę“, žavią senovinę sutartinę „Treputę“ 
atliko nedidelė moterų grupė;

Pagyrimo nusipelnė ansamblio orkest
ras, kurį sudaro vien lietuvių liaudies in
strumentai. Ištobulinti sumanių meistrų, 
jie suteikia ansambliui ryškų nacionalinį 
koloritą. Orkestro artistai, tiek pritarda
mi dainoms ir šokiams, tiek atlikdami in
strumentinius numerius, demonstruoja 
aukštą profesionalizmą. Ypač pažymėtini 
orkestro solistai — LTSR nusipelnęs ar
tistas K. Budrius ir A. Jazbutis.

Ansamblio šokių grupės pasirodymuose 
jaučiama talentinga puikaus lietuvių cho
reografijos žinovo, TSRS liaudie® artisto, 
TSRS Valstybinės premijos laureato J. 
Lingio, ranka. Kokios išmoningos, origina
lios ir giliai liaudiškos šio didelio meistro 
sukurtos šokių kompozicijos! Šokių erdvi
nis piešinys turtingas ir įvairus, bet juo
se nėra techniškai sudėtingų judesių; kur
damas šokius, baletmeisteris remiasi gi
liai liaudišku pagrindu. Nesudėtinga mer
ginų „Kepurinė“ kupina taurumo ir gro
žio, vyrai išraiškingai, vaizdžiai sušoko 
„Gaidį", daug subtilaus humoro senukų 
šokyje „Rugeliai“, kuris buvo puikiai 
įprasmintas ir aktoriniu požiūriu; progra
mos papuošalu tapo kompozicija „Drau
gystės juosta“. Mūsų žiūrovai mėgsta lie
tuvių šokį „Klumpakojis“, bet naujas su 
klumpėmis šokamas šūkis „Pakeltkojis“ 
originaliu choreografiniu sprendimu ir iš
mone tiesiog sužavėjo publiką. Koncertą 
užbaigė puiki vokalinė-choreognafinė siui
ta „Po tėviškės dangum“, kurioje daly
vauja visas ansamblio kolektyvas.

Programos vientisumą ir grožį išryškino 
taip pat nuostabių spalvų ir raštų nacio
naliniai kostiumai, sukurti respublikas nu
sipelniusių meno veikėjų R. Songailaitės 
ir J. Balčikonio.“
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MITINGAS TRAFALGAR SQUARE
Komitetas kovai prieš politinių kalinių 

siuntimą į psichiatrines ligonines liepos 
4 <1. (sekmadienį) 2.30 vai. p. j>. Trafalgar 
Square (Londonas) ruošia didžiulį LAIS
VĖS MITINGĄ. Kalbėtojai: Victor Fain- 
berg (5 metai psich. ligoninėje), Natalija 
Gorbanevskaja (2 metai psich. ligoninė
je), Tom Stoppard, dr. Max Gammon 
(kalbės specialiai apie N. Sadūnaitę), Da
vid Markham ir daug kitų. Baltų vardu 
kalbą pasakys Z. Juras.

Šį mitingą ypatingai remia anglų visuo
menė. Tuo labiau jame privalo dalyvauti 
pavergtųjų tautų žmonės. Nepamirškite — 
liepos 4 d., 2.30 vai. Trafalgar Square.

š
AUKOS

Dail. P. Bugailiškis vėl paskyrė lietu
viškajai spaudai paremti stambią auką — 
£25.00. Tam pačiam tikslui 20 dol. paau
kojo J. ir A. Žaliauskai iš JAV.

Be to, spaudos reikalams aukojo Škoti
jos Lietuvių Institutas, Mossend, Bellshill 
— 2.00 sv. ir A. Račkauskas — 1.00 sv.

APIE TRĖMIMUS ANGLIŠKAI
Jaunesniosios kartos atstovams pagei

daujant, šią savaitę pirmą kartą spausdi
name rašinį apie birželio trėmimus ang
liškai. Jis taikomas tiems, kurie negali 
skaityti lietuviškai.

Lauksime skaitytojų atsiliepimų. Jei jie 
bus palankūs — spausdinsime angliškų 
rašinių ir daugiau. Pirmoje eilėje pateik
sime ištraukas iš lietuvaitės Nijolės Sa- 
dūnaitės teismo, lįuris ją pasiuntė trims 
metams į darbo stovyklą už religinę veik
lą ir pogrindžio spaudos platinimą. (Red.)

PADĖKITE SVARBIAME REIKALE!
Kaip įvairiomis progomis jau buvau pa

garsinęs, „Sukilimo“ knygą esu numatęs 
išleisti dar ir Vokietijoje. Jos teksto per- 
redagavimas į vokiečių kalbą faktiškai 
jau atliktas. Belieka vertimą tik perrašy
ti, kad būtų galima atiduoti spaudai.

Bet yra būtina knygos tekstą papildyti 
specialiu skirsneliu, konkrečiai paryški
nančiu vokiečiams, jog Birželio sukilimas 
įvyko ne vien Kaune ir Vilniuje, bet buvo 
išsiplėtęs visame krašte ir kad tuo lietu
vių tauta buvo padariusi didelį savo įna
šą kovoje prieš bendrą bolševikini priešą, 
sudėdama stambių kraujo aukų.

Kalbamam papildomam knygos skirsne
liui suformuluoti man reikalinga turėti pa
vadinimus vietovių (pagal apskričius), 
kur buvo įvykę vietos gyventojų sukilimi- 
nių veiksmų, kada ir kuo jie buvo pasi
reiškę (trumpais aprašymais, neatsklei
džiant pavardžių, jei saugumas to reika
lauja), ar turėta aukų, kokių pridaryta 
nuostolių priešui, kaip praėjo susitikimas 
su priartėjusiais vokiečių kariuomenės da
liniais ir t. t.

Visus, kas tokių duomenų galėtų pateik
ti, nuolankiai prašau teiktis man nedel
siant juos prisiųsti mano adresu:

2043, 36th Str., SE, Washington, D. C., 
20020.

K. Škirpa

BAIGIAMAS S. KAIRIO PAMINKLO 
AUKŲ VAJUS

Kaip jau anksčiau keletą kartų buvo 
rašyta, D. Britanijoje prof. S. Kairio pa
minklo statymo vajui aukas priima D. 
Britanijos Lietuvių 'B-nės Krašto Valdy
ba, 55 Ringmer Ave., London, SW6 5LP.

Visi D. Britanijos lietuviai, kurie dar 
neprisidėjo prie pagerbimo Vasario 16- 
tosios Akto Signataro, prašomi dabar tai 
padaryti, nes greitai surinktas aukas rei
kės persiųsti paminklo statymo komitetui 
Čikagoje.

Paminklo projektas jau priimtas ir grei
tai jis bus statomas.

MUSŲ ILGAMEČIUI DBLS SKYRIAUS 
PIRMININKUI, MIELAM IR GERBIA
MAM PETRUI DUDĖNUI, SULAUKU
SIAM 60 METŲ AMŽIAUS, LINKIME 
DAUG LAIMĖS, SVEIKATOS IR IŠTVER
MĖS.

STOKE-ON-TRENT LIETUVIAI

AUKOKIME TAUTOS FONDUI!
TRADICINIS

JONINIŲ, PETRINIŲ IR POVILINIŲ 
VAKARAS

SU GERAIS UŽKANDŽIAIS IR GERA MUZIKA 
SPORTO IR SOCIALINIAME KLUBE 
345a, Victoria Park Rd., London, E.9, 

šeštadienį, 1976 m. liepos 3 d. 8 vai. vak.
PELNAS TAUTOS FONDUI

ĮĖJIMAS — 60 p.
DBLS pirmas skyrius

LONDONAS
A. A. LIUDAS APANAVIČIUS

Buvęs londonietis Liudas Apanavičius, 
dabartiniu metu gyvenęs Čikagoje, birže
lio 7 d. mirė plaučių vėžiu.

Palaidotas iš Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios Švento Kazimiero kapinėse Čikago
je.

Londone gyvendamas priklausė „Londo
no Vaidilos“ meno sambūriui.

Paliko liūdinti žmona ir sūnus Algis.

NAUJAS SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO BARMANAS — SEKRETORIUS

Justui Černiui pasitraukus iš pareigų, 
klubo valdyba nusamdė klubo sekretoriu- 
mi-barmanu Stasį Starolį, kuris perėmė 
pareigas birželio 13 dieną.

Klubo valdyba yra dėkinga Justui Čer
niui už atliktą darbą. Taip pat dėkoja pas
kutiniu metu daug padėjusiam klubo dar
be Petrui Mašalaičiui. .

IŠVYKA l KRYŽIŲ ŽYGĮ — UŽ 
PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ

Liepos 11 d. Aylesfordo Priory rengia
ma Tautinė Maldos Diena — Kryžių Žy
gis už persekiojamą Bažnyčią.

Visos D. Britanijoje gyvenančios etni
nės grupės kviečiamos dalyvauti.

Mes lietuviai ten turime atstovauti ne 
tik sau, bet ir mūsų tėvynei. Moterys pra
šomos dalyvauti įsu tautiniais rūbais.

Autobusas išvyksta nuo lietuvių bažny
čios 9 vai. ryto punktualiai. Norintieji pa
sinaudoti autobusu, prašomi tuojau užsi
sakyti vietą klebonijoje anba pas Tarybos 
narius. Kaina 1.50 svarų sumokami užsi
sakant.

|Eie to, londoniečiai prašomi ne vien au
tobusu, bet ir savomis mašinomis vykti ir 
dalyvauti tos dienos pamaldose.

Lietuviai turės savo kryžių ir savo gru
pės pavadinimo lentą.

Iškilmių programa:
11 vai. Parodos „Persekiojama Bažny

čia“ atidarymas.
11.30 vai. Tėvas Warenfield Van Straa- 

ten koncelebruos mišias kartu su visais 
Aylesforde dalyvaujančiais kunigais.

15.00 vai. Kryžių Žygis. Giedamas Roži
nis. Čia visos etninės grupės dalyvauja su 
savo kryžiais ir etniniu pavadinimu.

16.45 Tautinės giesmės.
17.15 vai. Pamaldų užbaiga ir palaimi

nimas.
Visas organizacinis darbas atliekamas 

Aid To The Church In Need, padedant 
etninių grupių dvasiniams'vadovams.

STOKE-ON-TRENT
PAPILDYMAS

Papildydami praėjusios savaitės vysku
po apsilankymo aprašymą, norime pateik
ti kai kuriuos vardus, kurie anoje kores
pondencijoje nebuvo paminėti.

Vyskupą susitinkant, gėles įteikė Puo
džiūnų ir Zaveckų jaunučiai. Vaišėms va
dovavo DBLS skyriaus pirmininkas P. 
Dudėnas. Gražią kalbą Stoke lietuvių var
du pasakė V. Andruškevičius. Be to, DBLS 
Tarybos vardu kalbėjo V. Dargis.

Salėje solistė B. Valterienė padainavo 
keletą lietuviškų dainų, o nepamainoma 
deklamatorė Erna Jurkšaitytė-Harrington 
deklavamo eilėraščius lietuviškai ir ang
liškai. Wolverhamptono oktetas padaina
vo tris gražias dainas. Meninę dalį užbai
gė jaunutė J. Repšytė, pagrojusi smuiku 
trumpą sonatą.

J. Podvoiskio iš Manchesterio atsiga
bentas muzikos montažas ne tik džiugino 
svečius vaišių metu, bet taip pat grojo šo
kiams suktinius ir klumpakojus.

Wolverhamptono J. Petkevičius ir Man
chesterio J. Podvoiskis — tai jaunosios 
kartos veiklūs atstovai, kelią daug vilčių 
ateičiai.

Už šventės sėkmingą suruošimą didelė 
padėka priklauso skyriaus pirm. P. Dudė
nui, o taip pat darbščiosioms šeiminin
kėms — O. Vencaitienei, B. Puodžiūnie
nei, A. Balnienei, I. Petronienei ir kitoms.

PARENGIMAI
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS" Manches
terio skyriaus š. m. liepos 10 d. 6 vai. p. 
p. Cheetham Town Hali, Cheetham, Man
chester, M8 rengia Dariaus ir Girėno mi
nėjimą. Paskaitą skaitys V. Dargis, meni
nę programą išpildys iš Škotijos atvykęs 
P. Dzidoliko vadovaujamas Glasgovo lie
tuvių choras. Be to, veiks turtingas baras, 
užkandinė; šakiams gros gera kapela, 
vyks loterija.

Prašome visus ekskursijomis iir pavie
niai atsilankyti į minėjimą. Kadangi nu
matomos didelės minėjimo išlaidos, todėl 
yra svarbu, kad minėjime dalyvautų kuo 
didesnis įkaičius žmonių.

Skyriaus valdyba

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba šaukia visuotinį pusmetinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks š. m. liepos 18 d. 
4 vai. p. p. lietuvių klube. Susirinkime 
bus svarstomi svarbūs klubo reikalai ir 
sudaromi nauji ateities planai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

Prašome visus narius atvyktiį susirin
kimą.

Klubo valdyba

GLOUCESTERIS
RUOŠIAME LINKSMAVAKARĮ

Stroudo ir Gloucesterio tautiečiai, susi
tarę su DBLS Gloucesterio DBLS sky
riaus valdyba, rengia Antaninių, Vladinių, 
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių bendrą 
ir smagų linkismavakarį. Jis įvyks liepos 
3 d., 7 vai. vakaro ukrainiečių klube, 37 
Midland Rd. Veiks baras su įvairiais išgė
rimas; šokiai tęsis iki 11.30 vai.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius maloniai kviečiame į 
linksmavakarį gausiai atsilankyti.

Pirmą kartą Gloucesteryje toks subuvi
mas. Norime atnaujnti lietuvišką vardinių 
paprotį.

Laukiame visų ir iš visur.
Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS 
j

VARDINIŲ POBŪVIS

DBLS Wolverhamptono skyrius liepos 
10 d. 7 vai. ukrainiečių klube, Merridale 
Str., WOlverhtampton (netoli nuo naujo
sios turgavietės) rengia Antanų, Jonų, 
Petrų ir Povilų vardinių pobūvį. Moterys 
aprūpins užkandžiais, o vyrai stipresniais 
gėrimais.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius kviečiame atsilanky
ti į vardinių pobūvį.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
PAVASARIO ŠVENTĖ BREMENE

Bremeno ir apylinkės lietuviai jau se
nokai pasigedo lietuviško parengimo. Nau
jai išrinktoji Lietuvių Bendruomenės Bre
meno Apylinkės valdyba birželio 12 d. 
„Zum Minister“ restorano labai jaukioje 
salėje surengė pavasario šventę, kurioje 
susirinko gražus dalyvių būrys, nors buvo 
tikėta, kad jų daugiau bus. Gaila, kad ne
simatė jaunimo. Apylinkės valdybos pir
mininkas K. Dikšaitis savo žodyje pabrė
žė, kad mūsų lietuviški parengimai skirti 
ne tik pasilinksminimui, bet ir susikaupi
mui. Tarpe kita ko užsiminė, kad birželio 
mėnuo yra masinių lietuvių trėmimų iš 
tėvynės mėnuo, šiais metais sukanka 35 
metai nuo tų žiaurių įvykių, kai 1941 me
tais buvo apie 30.000 lietuvių ištremta i 
Sibirą. Jų vienintelis nusikaltimas buvo, 
kad jie buvo susipratę lietuviai, mylėjo 
savo tėvynę ir laisvę ir nepritarė bolševi
kinei Lietuvos okupacijai. Nors masinių 
trėmimų šiandien nebevyksta, tačiau oku
pantui iki šios dienos nepavyko palaužti 
lietuvių tautos fiziniai ir dvasiniai. Vis 
dažniau išdrįstama Lietuvoje kritikuoti 
režimą ir reikalauti Lietuvai politinės ne
priklausomybės. Okupuotoje Lietuvoje 
pradėjo veikti ir organizuotas pogrindis. 
Praėjusiais metais pradėjo eiti pogrindžio

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — liepos 4 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — liepos 11d., Iv. p. p. Po 

pamaldų bus šventinamas a. a. J. Juš
kevičiaus paminklas kapinėse.

BRADFORDE — liepos 18 d., 12.30 vai.
KETTERINGE — liepos 4 d., 14 vai., St. 

Edward’s London Rd.
NORTHAMPTONE — liepos 4 d.. 16.30 

v.al., St. John’s, Bridge Street.
NOTTINGHAME — liepos 4 d., 11.15 val. 

Liet. Židinyje. 

laikraštis „Aušra“. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika išeina jau ketvirti me
tai. Šių metų pradžioje Vakarus pasiekė 
Lietuvos pogrindžio Nacionalinio Liaudies 
Franto atsišaukimas Vasario 16 proga. Da
lis Atsišaukimo paskaityta. Pirmininkas 
ypatingai pabrėžė, kad mes laisvuose Va
karuose privalome domėtis lietuviškais 
reikalais. Dalyvaukime lietuviškame gy
venime, įsijunkime į lietuviškas organiza
cijas. Parodykime lietuvišką solidarumą 
ir tapkime Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės nariais. Po to, trečiojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso Pietų Amerikoje 
dalyvis Romas Šileris su skaidrėmis vaiz
džiai pranešė apie šį jaunimo parengimą. 
Programinė dalis užbaigta bendrai sugie
dotu Lietuvos himnu. Toliau dar keletą 
valandų pašokta ir maloniai pabendrauta. 
Sekantis parengimas bus Tautos šventės 
minėjimas rugsėjo 11d. su platesne pro
grama.

MIRĖ JURGIS MILERIS IŠ 
BACKNANGO

Jurgis Mileris, gimęs 1909 m. vasario 
25 d. Putokšliuose, Tauragės aps., po sun
kios ir varginančios ligos mirė 1976 m. 
birželio 10 d. Backnange.

Į Vokietiją atvyko su tėvais, broliais ir 
sesute kaip repatriantas 1941 metais ir gy
veno repatriantų stovyklose Mecklenbur- 
ge, Hammelburge/Bavarijoje, kol paga
liau 1943 metais galutinai apsigyveno 
Backnange. 1950 metais vedė vietinę Gert
rūdą Doderer ir su ja išgyveno 25 su pu
se metų. Vaikų neturėjo. Buvo darbštus, 
rūpestingas, draugiškas ir aukštai verti
namas savo firmos vadovybės Fritz Haeu- 
ser A. G., kur išdirbo 32 metus.

Velionis buvo giliai religingas ir susi
pratęs evangelikas. Ne tik skaitė, bet ir 
rėmė lietuvių evangelikų spaudą. Nuolat 
lankydavo lietuvių evangelikų liuteronų 
pamaldas, vietines pamaldas ir Lieben- 
zeller krikščionių bendruomenės susirinki
mus.

Trumpai prieš mirtį prašė visus, kurie 
jį lankė ligoninėje, kad atsiverstų, nes 
Kristus yra geriausias žmonių draugas, ir 
ištarė žodį Golgotą. Tai buvo paskutiniai 
jo žodžiai. Pilnai pasitikėdamas Jėzumi ir 
kūno iš mirusių prisikėlimu bei amžinu 
gyvenimu, iškeliavo amžinybėn.

Palaidotas Backnango miesto kapinėse 
birželio 15 d. Laidojimo apeigas atliko ku
nige Ursula von Coffrane ir lietuvių evan
gelikų liuteronų kunigas diakonas Fr. Skė
rys iš Mannheimo. Koplyčioj Liebenzeller 
krkščionių bendruomenės choras pagiedo
jo dvi giesmes. Į kapines velionį palydėjo 
apie 150 žmonių. Kapas skendo gėlėse.

Prie kaipo atsisveikinimo žodį tarė fir
mos Haeuser atstovas, Liebenzeller krikš
čionių bendruomenės sakytojas Hund (jie 
padėjo ,po vainiką) ir lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios išeivijoje vardu ku
nigas diakonas Fr. Skėrys. Jis išreiškė 
žmonai, broliams ir sesutei bei kitiems gi
minėms nuoširdžiausią užuojautą.

Paliko liūdinčią žmoną Gertrūdą Mile
rienę, sesutę Oną Stanaitienę (a. a. kuni
go Juliaus Stanaičio žmoną), brolį Marty
ną su šeima, brolį Petrą su šeima ir kitus 
gimines.

Laidotuvių dalyviai susirinko Lieben
zeller krikščionių bendruomenės patalpose 
IB'acknange. Visi giedojo ir meldėsi už ve
lionį Jurgį Milerį. Sakytojas Hund pasa

SIUNTINYS 1. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £85.00

Jei kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau 
išvardntų, arba kitokių prekių!

Vyriški arba moteriški nertiniai £11.00
Vilnonės gėlėtos skarelės £5.oo
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui £15.00 
Crimplene medžiaga suknelei £9.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £40.00
Nailoniniai marškiniai £5.00
Lietsargiai, telescopic £6.oo
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga £22.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-739 8734
arba 01-460 2592

kė trumpą pamokslą iš Laiško Romiečiams 
6, 23 perskyrimo.

Sakytojo Hund paprašytas, kunigas dia
konas Fr. Skėrys padarė gana platų pra
nešimą apie evangelikų liuteronų Bažny
čios veiklą išeivijoje, jos džiaugsmus ir 
rūpesčius. Jis padovanojo kunige: Ursu
la! von Coffrane ir sakytojui Hund mūsų 
garbės senjoro kunigo A. Gelžiniaus iš
leistą knygą vokiečių kalba „Lutherische 
Kirche Litauens“.

Mirusiam, Viešpatie, suteik ramybę, 
kuri viršija žmogaus išmanymą.

Fr. Sk.

VESTUVĖS MA1NZE

(Birželio 19 d. Mainzo katedroje susituo
kė dr. Jonas Norkaitis ir dr. Birutė Palta
rokaitė. Apeigas atliko Lietuvių sielova
dos direktorius prel. dr. Jonas Aviža, pa
sakęs taip pat ir prasmingą pamokslą. Da
lyvavo jaunojo tėvelis Jonas Norkaitis, 
buvęs ilgametis užsienio reikalų ministe
rijos ekonominio departamento direkto
rius, ir jaunosios mama, Sofija Paltaro- 
kienė. Taip pat sutuoktuvėse buvo dar 
daugiau kaip 20 svečių —- lietuvių ir vo
kiečių. Dr. Jonas Norkaitis dirba Stuttgar- 
te kaip ekonomistas, bet jis yra taip pat 
filosofijos mokslų daktaras ir aktyviai 
bendradarbiauja įvairiuose lietuviš&uose 
leidiniuose savo raštais. Taip pat yra daž
nas paskaitininkas lietuviškosiose studijų 
savaitėse Europoje. Dr. Birutė Paltarokai
tė yra gydytoja, iki šiol dirbusi Idar 
Oberstein miesto ligoninės vaikų skyriu
je, o ateityje persikelia į Stuttgartą. Posu- 
tuoktuvinėse vaišėse, kurios vyko Mainzo 
miesto parke esančioje gražioje svetainė
je, visa eilė dalyvių tarė sveikinimo žo
džius. Dr. Petras Karvelis sveikino jau
nuosius ateitininkų vardu, kurių sendrau
gių pirmininku Vokietijoje kaip tik šiuo 
metu yra jaunasis dr. J. Norkaitis, o dr. 
Birutė yra narė. Dar tarė žodį kun. Alfon
sas Bernatonis, kurio sielovadiškai aptar
naujamai sričiai priklauso Mainzo mies
tas. Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius sveikino jaunuosius, 
ypač dr. Norkaitį, kaip vieną iš savo as
meniškų artimų draugų. Buvo perduota 
taip pat visa eilė sveikinimų ir linkėji
mų, gautų raštu. Jų tarpe ypatingą vietą 
užėmė prof. dr. Antano Maceinos laiškas.

Jaunieji sekančią dieną išskrido į Mal- 
lorkos salą savo povestuvinei kelionei.

B. L.

SPORTAS

Lietuvių sportininkų skaičius, pakvies
tų į Tarybų Sąjungos olimpines rinktines, 
pakilo iki 18. Rankinio komandose turėtų 
dalyvauti kauniečiai Aldona česaitytė ir 
Albertas Maziliauskas. Pastarasis nese
niai dalyvavo rungtynėse V. Vokietijoje ir 
Ispanijoje.

Plaukymo varžybose Anglijoje gerai pa
sirodė vilnietis Arvydas Juozaitis. Jis lai
mėjo 100 metrų ir 200 metrų lenktynes 
Leeds’e.

Kanados olimpinėje rinktinėje dalyvaus 
lietuvių kilmės plaukikas Stephen Pikeli. 
Jo tėvas Bob Pikeli (Pikelis) žaidė Kana
dos olimpinėje krepšinio komandoje 1952 
ir 1956 m. Montrealio olimpiadoje taip pat 
turėsime Toronto lietuvį Andrių Klimą, 
kaip rutulio stūmimo teisėją.
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