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Kaltinama tauta
Jau seniai girdime žydų priekaištus lie

tuviams dėl jų žmonių naikinimo II D. ka
ro metu. Pastaraisiais metais tie priekaiš
tai ėmė gausėti ir dažnėti. Stipriausiai 
prabilo Dov Levin savo straipsniais ir Lie
tuvos žydų Izraelyje pirmininkas Jakob 
Oleiski. Iki šiol dauguma lietuvių manė, 
kad kaltinimai liečia tiktai aną saujelę 
lietuvių, kurie, nacionalsocialistų vokiečių 
vadovaujami bei įsakomi, aktyviai dalyva
vo žydų tragedijoje. Dabar gi paaiškėjo, 
kad lietuviai kaltinami kaip tauta. Minė
tasis autorius Dov Levin straipsnyje 
..Faktai kaltina“ („T. Žiburiai“ 1976 m. 
Nr. 28) aiškiai pareiškė, kad 1947 m. ba- 
landžo 25 d. Muenchene įvykusioje pirmo
je Lietuvos žydų konferencijoje „buvo 
priimta deklaracija apie lietuvių tautos 
kaltę Lietuvos žydų žudyme. Tos konfe
rencijos prezidentu buvo red. R. Rubin- 
šteinas, žinomas buvęs .Lietuvos patriotas, 
kuris -buvo 1940 m. ištremtas į Sibirą“. 
Šiai deklaracijai paremti Dov Levin tvir
tina, jog nei laikinoji Lietuvos vyriausy
bė, nei Katalikų Bendrija, nei partijos ar 
organizacijos rimtai nesmerkė žydų naiki
nimo ir lietuvių dailyvavimo. Dov Levino 
manymu, lietuvių pastangos gelbėti žydus 
buvusios, palyginti, mažos ir išgelbėjusios 
tiktai keliolika šimtų. Tai, ką labai aiškiai 
pasakė Dov Levin, kartoją ir kiti, mažiau 
susipažinę su ta tragedija. Dov Levin yra 
parašęs tuo klausimu studiją ir teberen- 
ka medžiagą kitiems reikalams.

Taigi, žydų nuomone, esame žudikų tau
ta, aktyviai ar pasyviai dalyvavusi žydų 
naikinime. Tai didelis ir žiaurus kaltini- 
mąs, skaudžiai paliečius visus lietuvius, 
gyvenančius tiek Lietuvoje, tiek išeivijo
je. Tur būt, istorijoje dar nėra buvę atve
jo, kad visa tauta būtų kaltinama dėl sau
jelės tautiečių piktadarystės. Juk Lietu
voje žydų tragedijoje dalyvavo tiktai ne
gausūs lietuvių būreliai vokiečių okupaci
jos metu, kai jokia lietuvių valdžia nega
lėjo jų sudrausti, nes jos nebuvo. Trum
pai gyvavusi laikinoji vyriausybė buvo 
faktiškai okupacinės valdžios nušalinta. 
Jos narių pastangos atsispirti rasiniams 
ir kitokiems vokiečių reikalavimams nu
ėjo niekais. Bandę protestuoti Lietuvos 
politikai — prel. M. Krupavičius, K. Gri
nius, J. Aleksa buvo deportuoti. Katalikų 
(Bendrija, gyvendama persekiojimo laikus, 
negalėjo oficialiai kištis į rasistinę vokie
čių politiką, bet neoficialiai sklido instruk
cijos iš vyskupų centrų į parapijas, vie
nuolynus, kur vyko plati, bet slapta žydų 
gelbėjimo akcija. Ji buvo daug platesnė, 
negu žydų autoriai mano. Aiškiai matyti, 
kad jų duomenys yra vienašališki, surink
ti daugiausia iš savųjų šaltinių. Taip pat 
vienašališka, neteisinga ir skaudi Lietu
vos žydų konferencijos deklaracija, iš
plaukusi iš daug kentėjusių žydų širdžių. 
Jei pvz. vienas šeimos narys nusikalsta, 
negali būti kaltinama visa šeima. Toji de
klaracija, priimta prieš 29 metus, grei
čiausiai remiantis širdgėla, o ne faktais, 
kurie neteikia pagrindo kaltinti visą lie
tuvių tautą. Ji turėtų būti Lietuvos žydų 
peržiūrėta ir eventualiai pakeista.

Lietuvius kaltinti galima nebent apsi
leidimu: per 30 metų jie nesurinko doku
mentacijos nei apie savos tautos naikini
mą, nei apie žydų gelbėjimą. Nėra net pil
nų sąrašų Sibiran išvežtųjų tautiečių! Ką 
bekalbėti apie žydų gelbėtojų sąrašus — 
iki šiol niekas jais nepasirūpino. Girdėti, 
kad mūsų veiksniuose šis tas daroma, bet 
ar tai bus dokumentiniai leidiniai? Jeigu 
jie bus propagandinio pobūdžio, savo tiks
lo nepasieks. Iš minėto Dov Levino 
straipsnio sužinome, kad buvusieji Lietu
vos žydai Izraelyje rengia naują, labai di
delę knygą apie Lietuvos žydų likimą II 
D. karo metu. Joje bus išspausdinti fak
tai, liečiantys žydų naikinimą kiekvienoje 
Lietuvos gyvenvietėje — bus nurodyta, 
kas ir kiek naikino. Tai bus faktai, ibet tik 
vienos medalio .pusės. Atskleisti pilnai tie
sai reikia ir kito panašaus veikalo, doku
mentuotai rodančio žydų dalyvavimą lie
tuvių naikinime bolševikinės okupacijos 
metu. Tie veikalai turi vienas kitą papil
dyti anba nė vienas nepasirodyti. Bet ar 
tuo bus kas pozityvaus laimėta? Greičiau
siai ne. Žydai apkaltins lietuvius antise
mitizmu, o lietuviai žydus — antilituaniz- 
mu. Abi tautos žiauriai nukentėjo nuo vo
kiškojo totalizmo, o dabar kenčia nuo ru
siškojo. Ar laisvėje gyvenantys kaltinimų 
pasikeitmu neužblokuos ateities kelio, ku
riame ir vėl gali susitikti abi tautos? Šiuo 
metu iniciatyva yra Lietuvos žydų ranko
se. Jie neturėtų užmiršti, kad bendras 
priešas — sovietinis totalizmas nenugalė
tas. Jeigu jie išeina su kalbinimais lietu
vių tautai, pastaroji privalo gintis. Nesi- 
gynimas bei pasyvi laikysena rodytų kal
tumą.

„Tėv. Žiburiai“

PASIUTIMO LIGA
Mūsų bendradarbė iš Belgijos praneša, 

kad Olandijoje ir Belgijoje siaučia iš Ry
tų Vbkietijos atėjusi pasiutimo liga. Jos 
platintojai yra lapės ir įkilti laukiniai žvė
rys.

DIDŽIAUSIAS RADIOTELESKOPAS EMIGRAVO 10.000 ŽYDU

Sovietų Sąjungoje prie Kaukazo (Selen- 
Čuksikaja vietovėje) pastatytas didžiausias 
pasaulyje radio teleskopas. Jo skersmuo 
— 600 metrų. Apima 10.000 kv. metrų plo
tą. Iki šiol didžiausias radioteleskopas bu
vo Arecibo vietovėje, Puerto Rice.

ŽURNALAS MILIJONIERIAMS
Iki šiol nebuvo pasaulyje periodinio lei

dinio, skirto milijonieriams. Prancūzas 
Claude Thibauld darbavosi apie dešimtį 
metų, norėdamas nustatyti jų skaičių. 
Apytikriai jo surinktieji duomenys yra to
kie: Prancūzijoje — 2.500 milijonierių, 
Šveicarijoje — 2.300 (ne visi šveicarai), 
Monako — 1.000. JAV gyvena apie 10.000 
tikrų turtuolių, kurių pinigai tiksliai ne
patikrinti... Jų taupė ir dr. H. Kissinge- 
ris. Britanija ir Ispanija esančios sąrašo 
gale. Milijonierių skaičius tuose kraštuo
se nepaskelbtas.

Nuo ateinančių metų pradžios C. Thi
bauld pradeda leisti milijonieriams skir
tą žurnalą, vardu „Milliard“. Tai bus apie 
šimto puslapių mėnesinis leidinys, at
spaustas anglų ir prancūzų kalbomis. Kai
na — 30 frankų (£3.60). Žurnale bus ži
nių apie golfą, pasaulines keliones, priva- 
tiškas jachtas, lėktuvus, stambias nuosa
vybes ir kt.

Būsiąs ir smulkių skelbimų skyrius — 
tarnams, šoferiams, veisliniams šunims ir 
kt. Kad milijonieriai neatsiliktų nuo gy
venimo, būsią skelbiamos duonos, požemi
nių traukinių bilietų, mažųjų viešbučių 
kainos...

Kadangi milijonierių skaičius Sov. Są
jungoje nežinomas, tai esą nutarta žurna
lą siųsti visiems Politbiuro nariams.

APSPARDĖ KARSTĄ
Du Angoloje sušaudytieji karo samdi

niai buvo atgabenti į Londoną palaidoti. 
Vienas :lš jų buvo Costas Georgiou, save 
vadinęs pulkininku Callan. Kai aerodro
mo darbininkai sužinojo, kas yra karstuo
se, pradėjo juos daužyti ir spardyti. Vie
nas darbininkas pareiškė apgailestavimą, 
kad jis negalėjęs dar kartą jų nužudyti. 
Esą. jie gavę tai, ko užsitarnavo.

UKRAINIEČIU DEMONSTRACIJOS 
OLIMPIADOJE

Gausi Kanados ukrainiečių kolonija iš
naudoja olimpiadą propagandai prieš Sov. 
Sąjungą organizuoti. Didelėmis raidėmis 
jie skelbia laikraščiuose, kad rusai elgia
si dviveidiškai: giria ukrainiečių atletus, 
bet persdkioja tuos, kurie reikalauja ne
priklausomos Ukrainos. Demonstracijose 
prie žaidynių stadiono grupė ukrainiečių 
viešai sudegino Sov. Sąjungos vėliavą. 
Spaudoje iškeliama ir politinė anomalija: 
Ukraina turi atskirą vietą Jungt. Tautose, 
bet ji yra Sov. Sąjungos dalis ir jos atle
tai lenktyniauja -po Sovietų vėliava.

SUIMTAS NORVEGAS
Vokiečių spauda liepos 20 paskelbė iš 

Sovietų laikraščio žinutę, kad Sov. Sąjun
goje suimtas jaunas norvegų turistas, 
bandęs slapta įgabenti priešsovietinę poli
tinę ir religinę literatūrą. Norvegų atsto
vybei neleidžiama su suimtuoju susisiek
ti.

Suimtasis norvegas esąs teologijos stu
dentas Bernt Eidsvig. Esą, jis platinęs at
sišaukimus, kuriuos leidžianti priešsovie- 
tinė skandinavų organizacija, pasivadinu
si Smog (šis žodis atitinkąs rusų žodžius 
„mintis“, .nuotaika“, „gelmė“).

Priešsovietinė organizacija NTS (Rusi
jos solidaristų sąjunga) praneša, kad Eid
svig .platinęs ne Smog‘o, o pačioje Rusijo
je spausdintus atsišaukimus, skirtus XXV 
partijos kongresui ir reikalaujančius „iš
laisvinti iš diktatūros“.

DUJŲ PAVOJUS MILANE
Milano apylinkėse, Seveso miestely lie

pos 10 d. šveicarams priklausančiame fab
rike trūko vamzdis ir apie 2 kg ten ga
minamų dujų pateko iį orą. Pasirodo, kad 
tai yra labai nuodingos dujos TCDD, var
tojamos herbicidų gamyboje ir karo pra
monėje. Greitai toje apylinkėje pradėjo 
mirti augalai, daržovės ir naminiai gyvu
liai. Žmonėms odos paviršiuje pasirodė 
neužgydomi išbėrimai, bet mirties aukų 
kol kas nėra. Gydytojai tiria, kokios gali 
būti užsikrėtimo pasekmės ateityje. Fab
rikas uždarytas, o jo direktorius suimtas. 
Vienintelė paguoda, kad dujos netirpsta 
vandenyje ir negali užnuodyti geriamojo 
vandens.

Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje biule
tenis „Gachelet“ 1976 m. balandžio mėn. 
numeryje rašo, kad pastaraisiais metais 
iš Lietuvos Izraelio imigravo apie 10.000 
asmenų. Iš naujai atvykusių esą patirta, 
kad Lietuvoje liko apie 5.000 žydų, kurių 
dauguma norėtų emigruoti. Minėtoji žydų 
sąjunga teikia pagalbą naujakuriams. Per 
pastaruosius penkerius metus ji išmokė
jusi! tam tikslui 222.650 Izraelio svarų. Stu
dentams ji davusi 356.000 sv. pašalpų ir 
2.850.000 paskolų. I Lietuvą giminėms ji 
išsiuntusi per 1.000 siuntinių. Taipgi tei
kusi pagalbą (Baltijos Žydų sąjungai Bri
tanijoje. Lietuvos Žydų sąjunga Izraelyje 
išleido dr. B. (Blinds knygą žydų kalba 
„Žydų gydytojų likimas Lietuvoje“ ir lei
dinį „Chaim Yelli'n — geto kovotojas ir 
rašytojas“.

TINKAMAS PALYGINIMAS
Ugandos prezidento žvaigždė pradėjo 

leistis. Bijodamas netekti galvos, jis krei
pėsi (į J. Tautas, Afrikos Vienybės organi
zaciją ir Arabų Lygą, .prašydamas pagal
bos. Tuo (pačiu metu jis .grasina sunaikin
siąs Keniją ir įkiltus kaimynus. „Daily Te
legraph“ (liepos 27 d.) šitokį jo elgesį pa
lygino su mušeika, kuris smuklėje grasi
na sumušti savo kaimynus. Matydamas, 
kad negalės jų įveikti, mušeika rėkia sa
vo draugams: .Laikykite mane, nes aš ga
liu juos užmušti...“

TEORIJA NEPASITVIRTINO
Heilą Pick „Guardian“ dienraštyje (lie

pos 28) rašo, kad sovietinė propaganda 
kartais kaltina Amerikos ČIA organizaci
ją už (blogą orą ir (blogą derlių, šiais me
tais betgi kortos visai1 susimaišė. Lietus, 
kurio taip laukia Vakarai, teko Maskvai. 
Būtų galima spėlioti, kad KGB išmoko iš 
savo .'konkurento (ČIA) orą pakeisti. Bet 
(kam tada jie leido sausroms sugadinti sa
telitų ■— R. Vokietijos, Lenkijos ir Vengri
jos derlių? Atrodo, (kad ir labai galingos 
yra tos dvi žvalgybos organizacijos, bet 
oro valdytojas yra už jas galingesnis...

SACHAROVAS MINI LIETUVIUS

Savo naujoje knygoje „Mano kraštas ir 
pasaulis“ A. D. (Sacharovas mini dviejų 
lietuvių likimą darbo stovyklose. Jis rašo:

„Labai tragiškas yra likimas tų žmonių, 
kurie buvo nuteisti dvidešimt penkeriems 
metams prieš 1958 metus, kai aukščiausia 
bausmė buvo sumažinta iki 15-kos metų. 
Paprastai ‘ bausmę mažinantieji įstatymai 
paliečia ir seniau nuteistuosius, bet pagal 
specialų Sovietų Aukščiausios Tarybos 
nutarimą (nei vienas narys dėl to nesibai
mino) jie tebelaikomi darbo stovyklose.

Vienas iŠ jų yra Petras Paulaitis, kurį 
1943 m. naciai buvo nuteisę mirties baus
me už žydų gelbėjimą, bet jam buvo pasi
sekę pabėgti. 1946 m. jis buvo nuteistas 
25-keriems metams už (pogrindžio laikraš
čio spausdinilmą. 1956 m. jis buvo amnes
tuotais, bet .po dviejų mėnesių vėl nuteis
tas 25 metams. Dabar jis atlieka bausmę 
Mordavijoje, politinių kalinių stovykloje.

Antrasis lietuvis, Liudvikas Simutis, 
draugų gerbiamas už didelį sąžiningumą 
ir tvirtus principus, nubaustas 25 metams 
(iki 1980). Jis serga kaulų džiova ir tik 
retkarčiais išeina iš ligoninės.“ (psl. 42- 
43).

Toje pačioje vietoje A. Sacharovas nu
rodo, kad Sovietų Sąjungoje kasmet nuo 
700 iki 1.000 žmonių nubaudžiama mirties 
bausme.

SKIRTINGOS NUOMONĖS
Italijos komunistai laimėjo daug atsto

vų todėl, kad jų vadas Berlinguer iš anks
to pasisakė remsiąs Nato organizaciją. 
Tai esą būtina lygsvarai tarp Varšuvos 
pakto ir Nato pajėgų išlaikyti. Britų par
lamentas neturi nei vieno oficialaus ko
munistų atstovo. Tačiau vadinamoji La
bour partijos Tribūne grupė, turinti 80 
narių, reikalauja, kad Britanija drastiš
kai sumažintų gynybos išlaidas. Ta proga 
„Daily Telegraph“ (liepos 7) savo veda
majame rašė: „Mes džiaugiamės, kad ne
turime nei vieno komunisto parlamente. 
Bet iš tikrųjų komunistas yra tas, kuris 
komunistiškai elgiasi. Kai kurie partijos 
parlamento nariai elgiasi kaip komunistai 
ne tik gynybos, bet taip pat užsienio (poli
tikos ir net vidaus reikaluose. Komunistas 
su kūjo ir piautuvo ženklu atlape yra ma
žiau pavojingas, negu užsimaskavęs so
cialdemokratas.“

Sacharovo drama
Romos dienraštis „II Tempo“ (18. 7. 76) 

atspausdino akad. A. Sacharovo šeimos 
dramatiškus laiškus, kuriuos Elena Sa- 
charova atsiuntė savo draugei Italijoje ir 
pna'šė paskelbti spaudoje.

E. Sacharovą rašo: „Mūsų gyvenimas 
eina tokiu būdu, kad jo net negalima va
dinti žmonišku gyvenimu. Tai tik rūpes
čiai, įtempimais ir sielvartas. Su šiuo laiš
ku siunčiu Tau mano žento ir Andriejaus 
pareiškimų nuorašus. Mums susidaro 
įspūdis, kad čionykščiai užsienio korespon
dentai vengia kalbėti apie mūsų proble
mas: atrodo, kad mūsiškė „Li'teraturnaja 
Gazieta“ juos išgąsdino. Todėl norėčiau, 
kad draugiai apsiimti) šiuos pareiškimus 
paskelbti Europoje ir Amerikoje.

„Be to, norėtume, kad būtų paskelbta, 
jog Kovaliovas stovykloje serga, ir kad 
neatsižvelgiant i tai, jis buvo uždarytas 
izoliacinėje kameroje, ir jau trys mėne
siai, kai negaunama iš jo laiškų; jam ne
leidžia pasimatyti su giminėmis, nors pa
gal taisykles jis turėtų teisę. Gal būt, jis 
Vakaruose nėra pakankamai žinomas, ir 
todėl apie jį nekalbama; tas jiį dar labiau 
slegia, nes iš tikrųjų nedaug yra žmonių 
(laisvėje ar stovyklose), kurie būtų De 
mok ratini ame Sąjūdyje nuveikę tiek, kiek 
jis. Mes pageidautume, kad tam žmogui 
gelbėti būtų įsteigtas komitetas, kuris 
nuolat rūpintųsi juo ir jojo šeima. Jo liki
mas būtinai turi būti nuolat viešojo dė
mesio centre.

„Andriejus Tvendochlebovas yra išsiųs
tas į labai tolimą vietą. Jo adresas yra 
toks: Jakutskaja ASSR, Leninsk i j rajom. 
Niurbacan, Tverdochlebov Andrei Nifkola- 
jevič. Niekas šiais neva „švelnesniais“ lai
kais nebuvo išsiųstas taip toli. Tiesa, 
Amalrikais kadaise buvo deportuotas į Ma
gadaną, bet tai buvo didelis miestas: nors 
ir tolimoje šiaurėje, bet gyvenimo sąlygos 
buvo miestietiškos. Tuo tarpu Tverdochle- 
bovas yra kaime, įkuriame tėra kelios de
šimtys gyventojų, Izoliuotas nuo pasaulio. 
Aštuonis mėnesius metuose ten negalima 
visiškai nuvykti. Jis yra vienišas, neve
dęs, (turi dukterį iš išskirtų vedybų, bet ji 
yra per maža, kad galėtų būti su juo. Mes 
ketiname jį aplankyti ateinantį mėnesį, 
bet nežinome, kas bus ateityje. Mano vy
ras nesijaučia gerai — nėra dienos, kada 
jis neturėtų dėl širdies negalavimo imti 
nitroglicerino. Labai svarbu, kad jūsų 
spauda imtųsi rūpints Kovaliovu ir Tver
dochlebov u.“

Toliau E. Sacharova (aprašo, su kokio
mis kliūtimis susiduriama, norint jiems

Su tokia Amerika nepakeliui...
JAV 200 metų sukakties proga ir Lietu

vos spaudoje pasirodė straipsnių, liečian
čių Amerikos istoriją ir jos dabartinę pa
dėtį. Kaip Lietuvoje oficialiai žiūrima į 
Ameriką, matyti iš L. Girėno „Valst. 
laikr.“ (Nr. 79) išspausdinto rašinio, ku
rio ištraukas čia pateikiamos be komenta
rų.

„Amerikiečių karas prieš anglus už ne
priklausomybę turėjo revoliucinį charak
terį. Iš esmės tai buvo buržuazinė revoliu
cija. Pfergalę iškovojo darbo žmonės, did
vyriškai pakilę prieš kolonizatorius. Kar
tu su baltaisiais amerikiečiais revoliuci
nės armijos gretose kovėsi ir negrai.

„Į XIX amžiaus pabaigą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose prasidėjo audringa 
monopolistinio kapitalizmo plėtotė. Savo 
ekonomine galia JAV aplenkė senąsias 
kapitalistines valstybes. Monopolijų su 
klestėjimą lydėjo nežabotas darbininkų 
klasės išnaudojimas, kuris iššaukė įnir
tingus klasinius mūšius, kruvinus susidū
rimus.

.Jungtinių Amerikos Valstijų buržuazi
ja su baisiu įniršiu sutiko Spalio revoliu
cijos pergalę Rusijoje. JAV buvo vienos 
iš pirmųjų karinės intervencijos organi
zatorių, vienos iš paskutiniųjų pripažino 
Tarybų šalį. Antrojo pasaulinio karo me
tais JAV buržuazija, baimindamasi fašis
tinės Vokietijos konkurencijos, spaudžia
ma Amerikos ir viso pasaulio pažangio
sios visuomenės, atvedė šalį i antifašisti
nę stovyklą. Bet nespėjo atlėgti tarybinių 
karių ir amerikiečių kareivių susitikimo 
prie Elbės džiaugsmas, ir iš JAV pasigir
do „šaltojo karo“ trimitai. Ilgus dešimt
mečius jie nuodijo pasaulio atmosferą ir 
ne sykį buvo pastatę pasaulį ant pražū
tingo visai žmonijai termobranduolinio 
karo ribos. Tik prieš keletą metų nuosek
lios taikingos Tarybų Sąjungos, kitų so
cialistinių šalių politikos dėka, augančio 
pasaulio pažangiosios visuomenės protes
to dėka imperialistiniai sluoksniai Jungti
nėse Amerikos Valstijose buvo priversti 
pritilti. Bet ir šiandien jie tebemėgina su
stabdyti tarptautinio įtempimo mažėjimo 
procesą, tebe'kursto nepasitikėjimo nuo
taikas, stabdo tautų suartėjimo žingsnius.

„Visiems žinoma garsioji laisvės statu

padėti iš Maskvos. Kelionė tolima ir bran
gi. Siuntinių persiuntimas brangus. Ten 
nieko nėra, todėl juos reikia aprūpinti žie
mai šiltais rūbais, reikėtų reguliariai siųs
ti mėsos konservų, kavos, ko iš tikrųjų 
šiuo melu esą negalima gauti ir Maskvo
je.

Akad. A. Sacharovas 11. 6. 76 pareiški
me (aiškina apie jų žento Jefremo Janke- 
levičiaus persekiojimą. Visų pirma jis 
gaudavęs grasinančių laiškų, kuriuose bu
vo sakoma, kad jis būsiąs nužudytas. KG® 
aiškiai leido suprasti, kad tai daroma dėl 
to, jog Jankelevičius palaikęs ryšius su 
Kovaliovu. „1975 m. gruodžio mėn. Jefre- 
mas buvo nuvykęs kartu su manim į Vil
nių Kovaliovo bylos metu. Ten jis buvo 
KGB agentų užgaudinėjamas ir ‘graso
mas... Tuoj po bylos mano žentas buvo 
atleistas iš darbo“. Tokiu būdu jaunas in
žinierius E. Jankelevičius su šeima atsi
dūrė desperatiškoje padėtyje. Persekioda
mi žentą, KGB nori padaryti spaudimą į 
A. Sacharovą, kad sustabdytų visuomeni
nę veiklą.

E. Jankelevičius savo pareiškime aiški
na, kokiu būdu jis yra terorizuojamas.

Italų laikraštis, atspausdinęs šiuos laiš
kus, kreipia dėmesį į Sacharovų didžia
dvasiškumą. Neatsižvelgiant į didelį pa
vojų jiems patiems, jie kreipiasi į pasaulį, 
prašydami pagalbos tik savo buvusiems 
kovos draugams: Sergiejui Kovaliovui, 
kuris buvo nuteistas 10 metų už bendra
darbiavimą su Lietuvos katalikų Bažny
čios Kronikos leidėjais ir Andriejui Tver- 
dochlebovui, nuteistam 5 metams už Sov. 
Sąjungos „šmeižimą“.

Linkėtina, kad Italija visados liktų lais
va, ir kad jos spauda niekad nenustotų 
gynusį komunizmo aukų.

D. B.
P. S. A. Tvendochlebovas, pasižymėjęs 

rusų žmogaus teisių gynėjas, 28. H. 1974 
buvo pranešęs apie kratą, kurią jo bute, 
Maskvoje, padarė KGB. Tada jam buvo 
pasakyta, kad kratai padaryti instrukciją 
buvo davęs maj. Markevičius, Lietuvos 
TSR KGB vyr. tardytojas.

Prieš kratą KGB kap. Jurikovas pasiū
lęs Tverdochlebovuii savanoriškai atiduo
ti dokumentus, turinčius ryšį su byla Nr. 
345 (LKB Kronikų leidėjai). Per kratą 
buvo konfiskuota jo bute rasta literatūra, 
įskaitant ir LKB Kronikų Nr. 4, 5 ir 6 
(1974 m.), spausdintos užsienyje anglų 
kalba. (Žiūr. „Religious Liberty in the So
viet Union“ 61 psl.).

la, storinti Niujorke ant aukštos Manhe- 
teno uolos. Ilgus metus ji buvo laisvės 
simboliu daugeliui tautų. Elet laikaą išmo
ko blaiviai žiūrėti į viską. Pastarieji kele- 
ri metai ypač rySkiai parodė, kad ir Jung
tinės Amerikos Valstijos serga visomis 
kapitalimo ligomis. Milijonai bedarbių, 
dešimtys milijonų skurdžių, finansinė ir 
energetikos krizė, brangstantis pragyveni
mas, rasinės neapykantos kurstymas, pa
čiame dienos vidury siautėjančios gangs
terių gaujos. Ne, negali būti laisva šalis, 
kurioje nebaudžiami įprezidentų žudikai, 
kur laisvi vaikšto Vietnamo vaikų žudi
kai, o į kalėjimus sodinami kovotojai už 
taiką ir pilietinės laisves.

„Yra dvi Amerikos. Milijonierių ir mul
timilijonierių, užkietėjusių imperialistų 
— pikčiausių žmonijos priešų Amerika. 
Yra ir daibo žmonių Amerika. Toji Ame
rika pastatė dangoraižių miestus, atomi
nes elektrines ir žvaigždėlairius, nutiesė 
nuostabius kelius. Tarybiniai žmonės dar
bo žmonių Amerikai puoselėja nuošir
džiausios draugystės jausmus. O su mili
jonierių (Amerika mums nepakeliui.“
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Devintoji
Jei šis literatūros metraštis galėtų išeiti 

nepriklausomoje Lietuvoje, jis, be abejo, 
būtų dažnesnis ir apimlesnis. Deja, jis 
yra tremties išdava, nenormalių sąlygų 
vaikas. Bet tenka džiaugtis ir tuo, kad jis 
devintą kartą pasirodo ir kad jis sugeba 
telkti savyje visas literatūrines tremties 
jėgas. Tai redaktoriaus K. Barėno nuopel
nas. Ypatingai pagirtini redaktoriaus sa
vumai — tai jo objektyvumas, liberalu
mas ir naujų literatūrinių talentų ieškoji
mas bei jų atradimas.

Devintojoje „Pradalgėje“ didžiuli barą 
užima poetai, čia šalia seniausio A. Gied
riaus ir populiariausio B. Brazdžionio ri-
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kiuojasi Živilė Bilaišytė (pati jauniausio
ji, gim. 1951 m.), A. Badžius, D. Sadūnai- 
tė, K. Elradūnas, L. Andriekus, L. Žitke
vičius, M. Bavarskas, Pr. Naujokaitis ir 
O. BĮ Audronė. Ne visi jų .poetiniai kūri
niai yra šedevrai, bet jie visi rodo šių poe
tų savitą veidą, individualybę, turinio 
prasmingumą ir formų įvairybę. Jei paly
ginsime šią poeziją su dabartine skelbia
ma okupuotoje Lietuvoje, tai tuoj paste
bėsime, kad šių poetų kūriniai yra laisvi, 
kaip turinio, taip ir formos atžvilgiu, ne
supančioti siaurais partiniais pančiais. Šit 
palyginkime Vinco Putino-Mykolaičio ei
lėraštį „Visą Lietuvą“ su B. Brazdžionio 
.^Karalius ir Poetas“. V. Putinas privers
tas „tikėti“, kad visa Lietuva žengs tary
bų keliu, kad „išvaduota tėvynė“ sukles
tės, kad mūs tauta bus per amžius „lais
va“... B. Brazdžioniui nereikia tokios 
prievartos klausyti, jis dainuoja laisvai, 
kaip paukštis laisvai čiulba.
Tu parašei ant marmuro,

granito ir akmens,
Aš parašiau upelyje

ant tekančio vandens.
■Tavi — supo akropolį

kartuvėm ir kardu, 
Mani — slopino sopulį

pravirusių žaizdų.
Šie poeto žodžiai tinka ne tik senovės 

karaliams, bet ir šių laikų diktatoriams, 
kurie valdo tautas ir žmones kartuvėm ir 
kardu.

(Beletristikos kūrinių metraštyje yra iš
spausdinta šių rašytojų: A. Vaičiulaičio, 
Vyt. Alanto, L. Dovydėno, K. Grigaitytės, 
Jurgio Bradūno, Jul. Švabaitės-Gylienės, 
I. Mero, Pr. D. Girdžiaus ir Z., Tenisonai- 
tės. Vieni iš Ijų jau yra išgarsėję beletris
tai, kaip va: Vaičiulaitis, Alantas ir Dovy
dėnas. Trys moterys: Grigaitytė, švabaitė 
ir Tenisonaitė iki šiol buvo žinomos kaip 
lyrikės. I. Meras buvo žinomas okupuoto
je Lietuvoje beletristas, dabar persikėlęs 
gyventi į laisvąjį Izraelį. Jauniausias iš 
visų yra J. Bradūnas, gim. 1949 m. Balti- 
morėje. Jo trumpas vaizdelis „Eisim, bro
leliai, namo, namo“ rodo, kad jis yra ap
dovanotas puikaus gyvenimo stebėtojo ir 
pavaizduotojo gabumais. Apskritai, devin
tosios „Pradalgės“ beletristika yra gama 
brandi, tematikos požiūriu originali, įvai- 
riastilė. Kiekvienas skaitytojas čia ras ne

R. SPALIS

(Ištrauka iš neseniai išleisto romano

MERGATĖ iš GETO)
Laikas bėgte bėgo, ir Noreiša to nejuto. Jau

natvės entuziazmas skatino jį kelis kartus grįžti pas 
'ą patį pacientą, kilus naujai idėjai, naujam klaus’ 
mui. Toks savęs nebojimas pagaliau išsunkė jo jė
gas, ir vyras nukreipė akis į laikrodį. Pradėjo ilgė
tis Marės, namų, ramybės ir jaukumo, žmona šiuo 
metu jau skuba, gamina jam pietus, laukia. Jį pa
gavo nekantrumas, kad tik greičiau. Marė sotina 
visus jo norus, troškimus. Jis jaučiasi toks turtin
gas, toks visa pilnas su ja. Namuose jis galėtų 
šaukti kaip tas Faustas: „Minute, sustok, tu tokia 
graži!“

Pagaliau laikrodžio rodyklė pradėjo artėti prie 
pabaigos. Mintimis Noreiša greitomis perbėgo vi
są dienos rutiną, tikrindamas, ar viskas atlikta. Iš
siėmęs užrašų knygutę, šį tą pasižymėjo rytdienai 
ir, numetęs baltą chalatą, pasiruošė eiti.

Neįprasta tamsa lauke privertė susirūpinti. 
Tankūs debesys dengė dangų. Atrodė ne birželio 
vakaras, o naktis. Stipri audra galėjo prapliupti 
kiekvieną minulę. Prisiminė atėjęs be apsiausto ir 
suprato turįs skubėti. Tuštėjo gatvės, retėjantieji 
praeiviai, kiek pajėgdami, spruko į saugias namų 
užuovėjas. Apie bet kokią susisiekimo priemonę 
neįmanoma buvo nė svajoti, ir Noreiša, pasistatęs 
apykaklę, greitais žvaliais žingsniais movė į priekį, 
kartais net pabėgėdamas, kai staigus viesulas tvo
davo į nugarą, bet dažnai tas pats viesulas versda
vo jį iš kelio tokia jėga, kad tekdavo stabtelti ir lai
kytis. Žaibas ir vieną ir kitą kartą perskrodė dan
gų, griaustinis virpino žemę po kojomis.

— Jei dabar prapliups, kiaurai pervarys visą,

Pradalgė
vieną žavingą kūrinį pagal savo skonį. 
Kompozicijos ir stiliaus požiūriu geriausi 
yra A. Vaičiulaičio „Ežerai“, Vyt. Alanto 
„Kai prakalba vanduo“ ir I. Mero „Din
gęs be žinios“.

Literatūrinės analizės, publicistikos ir 
kritikos dalykų yra pateikta šių autorių: 
A. Maceinos, V. Maciūno, Alf. šešplaukio, 
Ilonos Gražytės-Maziliauskienės, V. Kazo
ko, Br. Railos, Pr. Naujokaičio ir A. Rū
tos. Visos čia keliamos literatūrinės pro
blemos yra įdomios ir aktualios. Aktua
liausias yra V. Kazoko straipsnis „Lietu
viškoji knyga išeivijoje“, šis straipsnis 
yra vertas didelio mūsų spaudos dėmesio 
ir polemikos. Autorius, pabėręs ne maža 
kritiškų pastabų, vietomis prasilenkia su 
tikrove. Jis tvirtina, kad „gal labiausiai 
knygos reikšmę suprato bolševikai...“ Jie 
išleidžią daug daugiau ir nepalyginamai 
didesniais tiražais, negu bet kada... Kny
gos reikšmę gerai supranta ir išeiviai, bet 
jie neturi valstybės, kuri valdo kapitalą ir 
žmones. Apie bolševikinę makultaūrą per 
daug jau švelniai V. Kazokas nupostrin- 
gavo. Geriausios literatūrinės studijos yra 
I. Gražytės apie Juozo Apučio (gyv. ok. 
Lietuvoje) noveles ir Br. Railos apie 
prancūzų Magny restorano pokalbius. Br. 
Raila paskelbė dvi prancūzų garsiojo kri
tiko Sainte4Eleuve tiesas, kurios ir šian
dien yra labiausiai reikšmingos: „didelio 
rašytojo stilius turi būti, - kaip garsaus 
kapitono žirgas: niekas kitas juo negali 
jodinėti!“ (IX „Pradalgė“, 357 psl.). 
„Žmonės nemėgsta tiesos, bene labiausiai 
jos nemėgsta rašytojai“ (Ibid. 367 psl.).

Metraščio kalba gana taisyklinga ir žo
dinga. Pasitaiko, žinoma, tokių nevarto
tinų žodžių kaip vienok (ar yra antrok?), 
kolioti (si. plūsti), išmislas (hibridas, ge
riau prasimanymas), jis tipingas žmogus 
(tur būt, tipiškas?) etc. Kai kurie bele
tristai per daug prikaišioja barbarizmų, 
kuriems paaiškinti reikalingas žodynėlis.

Teko spaudoje įkaityti, kad „Pradalgės“ 
red. K. Barėnas žada beišieisti tik vieną 
metraštį ir pasitraukti iš pareigų. Tai bū
tų didelis nuostolis mūsų tremties litera
tūrai. Tikėkime ir prašykime, kad jis sa
vo nusistatymą pakeistų ar bent surastų 
tinkamą įpėdinį toliau šiam darbui tęsti. 
„Nidą“ gi tenka pagirti už jos ištvermę ir 
palinkėti ilgiausių metų patvaros! Ji „Pra
dalgės“ leidyba išvarė didžiausią barą 
mūsų kultūros istorijoje. O kiek dar kitų 
vertingų knygų išleido!

Devintoji „Pradalgė“. Literatūros met
raštis. Redagavo K. Barėnas. Nidos Kny
gų Klubo leidinys Nr. 96, 1976 m. London, 
Wil 2PT, Gr. Britain, Europe. 396 psl. 
Kaina: 7.50 JAV dol. arba 3.00 anglų sva
rai. Kietais viršeliais 1 dol. arba 0,50 sva
ro daugiau. Klubo nariams 6.00 dol. arba 
2.50 svaro. Užjūriams taikomos JAV dol. 
kainos, Europos kontinente — svarų.

Schondoch — LIETUVOS KARALIAUS 
KRIKŠTAS. Vizijinė poema iš XIV am
žiaus. Poema skiriama Didžiojo prūsų su
kilimo finalui atminti (1275-1975). Vertė 
A. Tyruolis. Viršelis D. Stončiūtės. Išleido 
M. Morkūnas. 30 psl. Kaina nepažymėta.

— pagalvojo Noreiša, daugiau stengdamasis, — 
išbėgo iš namų kaip tas vaikas, mėgindamas pa
braidyti po valkas, nors matė, kad diena jau iš pat 
ryto nežadėjo nieko gero, tai vėjavaikis!

Susikryžiavę žaibai nušvietė priešais einančią 
moterį. Seniai ją buvo pastebėjęs, bet nesitikėjo 
taip greitai pavyti. Ji, matyt, slinko vėžio žingsniu. 
Aišku, su ja kažkas netvarkoje, per tokį orą neišei
nama pasivaikščioti, pamiklinti kojų. Gydytojo in
stinktas atkreipė į tai dėmesį. Atsidūręs greta, jis 
pasilenkė prie moters, mėgindamas pažvelgti iš ar
čiau, bet toji nusisuko, parodydama tik skaros juo
dumą.

— Aš esu gydytojas, — prisistatė vyras, — 
jūs taip lėtai slenkat, kas yra?

Moteris, nepakeldama veido, trukčiodama pa
dėkojo:

— Ne, nieko blogo nėra... ačiū... aš nuei
siu...

— Jei netoli, galiu palydėti. Jei blogai jau
čiatės, kibkite man į ranką.

Toje tamsoje, kad ir kaip stengėsi, negalėjo 
įžiūrėti jos pusiau pridengto veido, bet jis jam ro
dėsi jaunas ir jo nuostaba didėjo.

— Ne, ačių, man nereikalinga jokia pagalba,
— šį kartą žodžiai išskrido greit, bet jų tonas ne
patiko žmogui. Tie žodžiai kažką melavo.

Vėl švystelėjo, nužėrėjo ir kaip tik tuo metu 
nepažįstamoji dirstelėjo į jį. Jaunas veidas, išplės
tos, nugąsdintos akys.

— Labai atsiprašau, kartoju, aš esu gydyto
jas, maniau, kad pasijutot blogai.

Nenorėdamas įkyrėti, nesulaukdamas atsaky
mo, Noreiša neryžtingai pasitraukė. Jis dabar bu
vo tikras, kad ją kažkur matęs, kažką priminė jam. 
Žengė keletą žingsnių ir staiga stabtelėjo, lyg žai
bo trenktas. Apsigrįžo ir vėl atsirado prie stovin
čios.

— Ar nebūsit Chaja Rozenbergaitė? Aš Kęs
tutis Noreiša, turėtumėt prisiminti mane, susitik
davome universitete.

Antanas Maceina — RELIGIJOS FILO
SOFIJA, pirmoji dalis. Religijos esmė — 
religijos Dievas. Išleido Krikščionis gyve
nime (Nr. 13), 1976 m. Įrašus piešė Teles
foras Valius. Kaina 6.00 dol., prenumera
toriams 4.50 dol.

Veikalas dedikuotas prel. P. M. Jurui, 
jo 85-rių metų amžiaus sukakčiai paminė
ti.

Jau vien tik prof. dr. A. Maceinos var
das pasako, kad šitoji knyga bus mielai 
skaitoma visų tų, kurie domisi religiniais 
klausimais.

Leonardas Andriekus. Už VASAROS 
VARTŲ. Lyrika. Iliustravo T. Valius. Iš
leido Pranciškonai, New Yorkas, 1976 m. 
(80 ipsl.).

Tai šeštasis Leonardo Andriekaus poe
zijos rinkinys, kuris tiek savo turiniu, 
tiek išoriniu apipavidalinimu iš karto pa
gauna knygos ir lietuviško žodžio mylėto
ją. VI. Kulboko žodžiais tariant, „poetui 
vis menas gimtoji Žemaitija, tėvynė, kur 
Dievui Vietos nebeliko. Svetur jis jaučia 
dvasios- sausrą, nerimsta jo siela be sau
lės šviesos. Jei M. Vaitkus vadino save 
„Nušvitusia dulke“, tai L. Andriekus 
„Liepsnele“. Jautrus lyrikas vėl neša 
mums žavingų praskaidrėjimo valandų. 
Malonu pažymėti, kad poetas suranda vis 
naujų gaivių šaltinių, naujų spalvų šir
dies gėlai ir nerimui išsakyti, kad nuo mū
sų hermetiškai neužsidaro, o jaučia kartu 
su savo tauta.“ (.^Draugas“)

KNYGA APIE ILGESĮ
„Jis vertino laisvę daugiau už viską. Ta

čiau nors jo kūnas buvo laisvas, bet jo 
dvasia buvo sukaustyta. Jis ilgėjosi savo 
gimtojo krašto Lietuvos ir ten likusios 
mylimos žmonos Jeanninos taip labai, kad 
tas ilgesys nedavė ramybės dieną ir nak
tį.“

Šitaip apie knygos autorių Edmond Nou- 
ruche pasisako jos leidėjai. O toji ką tik 
JAV pasirodžiusi knyga vadinasi THE 
SECRET LIFE OF THE POLITICAL RE
FUGEE (Slaptas politinio pabėgėlio gy
venimas). Kas toks yra E. Narouche ir ko
dėl jis, palikęs Vilniuje šeimą ir žmoną, 
operos danininkę Jeanninę, bėga nuo KGB 
nagų į Švediją — nėra visai aišku. Iš

Leonardas Andriekus

LIEPSNELĖ

Aš esu tik liepsnelė mažytė, 
Atplevenus bliksėt laikinai. 
Nenorėkit manęs užgesyti, 
Kol pragys saulės garbei kalnai.

Nuo vėlių prisikėliau suolelio 
Į grėsmingą naktų odisėją. 
Tenedrįsta pastoti man kelio 
Tie pamišėliai rudenio vėjai!

Tik pažaist mane Dievas išleido — 
Negaliu nei kladinti, nei vest. 
Nei, tau sielon įdeginęs žaizdą, 
Užgesyti savęs. 

trumpos biografijos matyti, kad jis gimęs 
1933 m. Kaune, vėliau su tėvais gyvenęs 
Antakalnyje (Vilniuje), tačiau nebuvęs 
nei suimtas, nei tardomas. Nors jis su di
dele meile kalba apie savo gimtąją Lietu
vą, bet jo pavardė ir vardas palieka daug 
vietos spėliojimams apie jo kilmę. Paga
liau tai ir nėra pabėgėlio gyvenimo foto
kopija, o trumpas (80 psl.) pusiau auto
biografinis romanas.

Iki šiol išleistose buvusiųjų tremtinių 
knygose daugiausia skaitome apie jų .ma
terialinį skurdą, paniekinimą, badą ir te
rorą. E. Narouche nėra tos rūšies tremti
nys. Jis yra pokarinių metų pabėgėlis į 
laisvą Švediją. Nors čia atsidūręs jis ir 
gailisi nemokėjęs bent skardininko amato, 
bet laisvame krašte nebadauja, jo teisės 
nėra suvaržytos. Jis yra dvasinis, o ne fi
zinis kalinys.

Narouche savo knygoje ir nerašo apie 
materialinį skurdą. Iš trumpos biografijos 
matyti, kad jis išmoko kalbas, dirbo ver
tėjo darbą, kol atsidūrė Amerikoj. Jis gal 
tik vieną kartą pamini dirbąs fabrike, 
bet tuo darbu nesiskundžia. Vienintelis jo 
skundas yra nuolatinė sielos rauda dėl pa
likto gimtojo krašto ir mylimosios žmo
nos. Tas ilgesys yra toks gilus, taip stip
riai sukrečiantis skaitytoją, kad nenorom 
atnaujina bepradedančias užgyti namų ir 
artimųjų palikimo žaizdas. Jo kasdieninės 
ilgesio godos susimaišo su sapnais ir sva
jonėmis. Jis ne tik miegodamas, bet ir 
saulėlydžio metu išėjęs į gatvę Užsimiršta 
esąs Stockholme ir atsiranda Vilniuje prie 
savo namų slenksčio. Jo mintys ii' sapnai 
sukasi apie Vilniuj paliktą Jeanninę, apie 
laimingas kartu praleistas valandas, apie 
senąjį Kauną, kuriame jis gimė ir mokė
si. Tik pabudimo valandą jis pereina į 
realesnį gyvenimą ir, kantrybės netekęs, 
išsako savo sopulį.

„Ar aš dar kada nors pamatysiu tave, 
Jeannine? Saulė tekės ir leisis (gal būt, 
kada nors mudu žiūrėsime į ją tuo pačiu 
metu), praeis metai, astronautai ir kos
monautai susitiks erdvėje, susitiks Sovie
tų, Vakarų Europos ir JAV vadai, vieni jų 
kalbės apie „taikingą gyvenimą“, kiti apie 
„detentę“, o tau, mano mylimoji, bus už
drausta susitikti mane“.

Daug kartų Al (taip jis knygoje save 
vadina) sugrįžta sapnuose ir svajonėse į 
Vilnių, vejasi savo iš operos grįžtančią 
Jeanninę, džiaugiasi našlaičių žiedais, ma
to save gyvą laidojamą smėlyje, bėga nuo 
KGB ir jų žmonų, su kuriomis Jeanninei 
reikėjo dalytis bendra virtuve. Tokiame 
sugrįžime, eidamas per Kauno slėnį, pro 
išsprogdintus radijo stoties bokštus, pro 
laukinę obelį, po kuria jis mato besigla- 
monėjančią įsimylėjusią porelę, E. Nou- 
ruche užbaigia ir savo romaną. Jis mato 
prie geležinės tvoros užsieniečiams tai
komą užrašą „Įeiti draudžiama“, o lietu
viams — „Išeiti uždrausta“. Ir tai yra šių 
dienų Lietuva.

Desperacijos valandą jis prisimena ir 
Simą Kudirką, kuriam susisiekus radijo 
keliu su amerikiečių laivo įgula, buvusi 
pažadėta laisvė. Bet rusų kapitonas atėjęs 
pas amerikiečius su buteliu vodkos derė
tis dėl žvejybos biznio, ir laisvės kovų pa

Prakalbinta pakėlė akis ir įtemptai pažiurėjo į 
jį-

-— Kolega Noreiša...
— Ką darot čia šiuo metu?
Mergaitei žodžiai nesiveržė pro gerklę. Kele

tą kartų vėrė burną, bet vietoje žodžių prasiveržė 
kūkčiojimas sielvartingas, baisus, stabdomas per 
jėgą-

Noreiša suprato savo klausimo kvailumą. Gi 
ji žydė, be namų, be vietos. Jai ir toji gatvė už
drausta. Vokiečiams okupavus, mergaitė išnyko iš 
jo pažįstamų ratelio. Turėdamas pakankamai sa
vų rūpesčių, kažkaip niekad nepagalvojo apie ją, 
apie jos likimą. Tuo labiau pasijuto nusikaltęs da
bar.

— Chaja, tu vos eini, kas tau?
— Nieko man, tik nuvargus...
— Kur eini? Aš tave palydėsiu. Remkis ma

no rankos.
— Aš pati, dėkui...
— Chaja, tarp mūsų niekas nepakito. Gali pa

sitikėti manimi. Nuvesiu, kur eini, ir niekam ne
praversiu burnos. Gi tu vos stovi.

Nesiklausdamas leidimo, stipriai spūstelėjo 
jos ranką virš alkūnės, norėdamas paremti.

— Aš neturiu kur eiti...
— Kaip tai?
— Turėjau palikti butą, kur gyvenau. Išėjusi 

nesutikau nė vieno pažįstamo, nė vieno draugo...
— Kaip seniai palikai tą butą?
— Dvi paros.
— Kur miegojai?
— Krūmuose...
— Einam pas mus, Chaja, aš vedęs.
— Tamstos žmona gal...
— Ji džiaugsis galėdama padėti. Remkis ma

no rankos. Pats dangus laimina mūsų susitikimą. 
Matai, tuščios gatvės be liudininkų. Prasmuksi pas 
mus nepastebėta.

(Bus daugiau)

likuonys atsisakę suteikti laisvę Simui 
Kudirkai...

„Derybos ir vodka. Rusai ir amerikie
čiai visada dėl ko nors derasi. Nežinau, ar 
Rooseveltas ir jo patarėjai gėrė vodką su 
Stalinu Teherane ir Jaltoje, bet negaliu 
atsikratyti minties, kad anie du kapitonai 
prie butelio vodkos yra skaudus Rytų Eu
ropos, o ypačiai Baltijos kraštų vergų pre
kybos simbolis.“

šitas naujas E. Narouche romanas, nu- 
šviečiąs slaptą politinio pabėgėlio sielos 
pasaulį, vaizduojąs dvasinę tremtį, yra 
puikus indėlis į šios rūšies literatūrą, kai 
kur prilygstąs A. Mickevičiaus tremties 
raštams. Jis ypačiai mielas lietuviams, 
nes parašytas žmogaus, kuris myli savo 
gimtąjį kraštą ir visa širdimi jo ilgisi. 
Knyga verstina į lietuvių kalbą.

Knyga dedikuota visų polit. pabėgėlių 
žmonoms, ypačiai autoriaus žmonai Jean
ninei.

Leidėjai — Vantage Press, Ine. 516 West 
34th St. New York, New York 10001, USA. 
Kaina 4.95 dol.

Juozas Kralikauskas — MARTYNAS 
MAŽVYDAS VILNIUJE. „Draugo“ premi
ją laimėjęs romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Aplankas Telesforo Va
liaus. 1976 m.

„Martynas Mažvydas Vilniuje senosios 
lietuvių tautos atkūrimu, stilingu vaizdu, 
sodriu žodžiu ir ryškiu romano veikėjų 
parodymu pagauna skaitytoją, veda pra
eities istorijon, parodo kelius į dabartį.

Naujasis kūrinys — tai gyvybe pulsuo
jantis audringo Lietuvos istorijos laiko
tarpio vaizdas, kuris atgaivina lietuvių 
tautos dvasią istorinėje perspektyvoje.“

(Iš knygos aplanko)

Su lietuviais 
pasaulyje

NAUJAS RAŠYTOJAS
Vokietijoje pasirodė naujas romanas 

apie prarasto samovaro ieškojimą (Das 
Ende der Suche nach dem verlorenen Sa- 
mowar). Jo autorius yra Viktoras Pivo- 
nas, gimęs 1933 m. Lietuvoje (tėvas lietu
vis — ūkininkas, o motina Lenkijos aris
tokratė). Tai esąs pirmasis V. Pivono li
teratūrinis bandymas.

SKAITYTOJŲ PREMIJA V. ALANTUI
Detroite per „Dirvos“ 60-ties metų su

kakties minėjimą rašytojui Vytautui 
Alantui įteikta 750 dol. Skaitytojų Premi
ja. Ši premija sudėta V. Alanto raštų, 
ypačiai „Šventaragio“, mėgėjų ir skaityto
jų. Jos organizatorius buvo žurnalistas S. 
Garliauskas. Detroitiškių žygis yra paska
tinantis pavyzdys ir kitų kolonijų ar net 
kraštų literatūros mėgėjams.

KNYGA APIE ST. SEIMĄ
Jau atspausta ir netrukus pasieks par

duotuves prof. dr. Vandos Daugirdaitės- 
Sruogienės parašyta knyga „Lietuvos 
Steigiamasis Seimas“.

Autorė suglaustai ir labai ryškiai išdės
tė atkurtosios nepriklausomos Lietuvos 
kovas valstybei apginti, intensyvų pasi
ruošimą Steigiamajam Seimui rinkti, rin
kimų eigą ir, svarbiausia, didžiuosius Sei
mo atliktus darbus. Išryškintas to meto 
Lietuvos Tautos (visų piliečių) politinis 
subrendimas — ėjo, balsavo 90 procentų 
turėjusių balso teisę.

Knyga gausiai paveiksluota ano meto 
(1917-1922) įvykiais, reikšmingomis vie
tomis ir asmenimis, susijusiais ne tik su 
Seimu, bet ir su visu valstybiniu -gyveni
mu. Turinio santrauka yra anglų kalba. 
Knyga turi apie 262 psl., Tautos Fondo 
leidinys, kaina 6.50 dol.

Kviečiami visi knygą tuojau užsisaky
ti, -kad paskui nereikėtų jos ieškoti par
duotuvėse. Užsakymą su $6.50 čekiu siųsti 
šiuo adresu: ELTA, 29 West 75th Street, 
New York, NY 10019. (ELTA)

KNYGŲ DERLIUS

Povilo Gaučio surinktais duomenimis, 
1975 m. laisvajame pasaulyje buvo išleis
ta 132 lietuviškos knygos, brošiūros ir pa
rodų katalogai. Romanų išėjo 4, poezijos 
knygų — 8, novelių — 2, dramų — 1, vai
kų literatūros leidinių —2, dailės — 4, at
siminimų — 6, filosofinio ir religinio turi
nio — 23, istorinio — 13, visuomeninio, 
politinio — 7, įvairaus — 8. (Kel.)

MIRĖ M. VAIDYLA

Liepos 12 d. Chicagoje mirė Mykolas 
Vaidyla (g. 1902 m.). Jis buvo žinomas 
žurnalistas ir „Sandaros“ redaktorius. M. 
Vaidylai mirus, „Sandarą“ apsiėmė reda
guoti inž. J. Lazauskas.

EUCII. KONGRESE LIETUVIŠKOS
MIŠIOS

Kompoz. Alfonso Mikulskio sukurtas 
lietuviškas Mišias eucharistiniame kon
grese Filadelfijoje, šv. Petro ir Pauliaus 
katedroje, rugpiūčio 7 d. atliks Čiurlionio 
ansamblis iš Klevelando. Šis unikalus kū
rinys yra skirtas kenčiančiai Lietuvai, pa
rašytas mūsų liaudies melodijų motyvais, 
atliekamas su kanklių bei kitų liaudies 
instrumentų palyda. Atlikėjai — mišrus 
choras su solistais.
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Lemtingos derybos 1945 m. Olimpiniai žaidimai
1945 metai buvo netilk svarbių tarptau

tinių derybų bei antrojo pasaulinio karo 
pabaigos metai. Jie buvo taip pat ir ant
rosios sovietų Okupacijos Lietuvoje pir
mieji metai, ir galėjo būti lemtingais Bal
tijos respublikų ateičiai. Todėl dabar, 
vartant Britų užsienio reikalų ministeri
jos slaptų dokumentų pageltusius lapus, 
netenka stebėtis tuo susirūpinimu, kurį 
rodė mūsų diplomatai, politiniai veksniai 
ir net pavieniai asmenys, rašydami Lie
tuvos laisvės Mausimų memorandomus. 
Tokių raštų buvo atsiunčiama Elritanijos 
vyriausybės kiekvienos „trijų^ didžiųjų" 
konferencijos proga.

1945 m. sausio 26 d., t. y. Jaltos Konfe
rencijos išvakarėse (konf. įvyko vasario 
4-11 dd.) Baltijos valstybių diplomati
niai atstovai Londone atsiuntė Foreign 
Office notas, kuriose buvo pareikštas su
sirūpinimas dėl naujos sovietų Okupaci
jos. Min. Balutis savo notoje pažymėjo, 
jog atsižvelgiant į galimybę, kad didžiųjų 
valstybių galvos ateinančioje konferenci
joje gali svarstyti Mausimus, kurie gali 
liesti Lietuva, jis turįs pareikšti, kad „lie
tuvių tautos pasiryžimas atgauti laisvę 
ir valstybės suverenumą yra nepalaužtas. 
Todėl lietuvių tauta karštai tiki, kad jo 
Didenybės vyriausybė nesutiks su pasiū
lymais ir nesankcionuos veiksmų, kurie 
galėtų turėti įtakos į lietuvių tautos sau
gumą ir iš anksto nuspręstų Lietuvos 
laivės ir nepriMausomybės likimą.“

Kaip žinome, Jaltoje buvo sutarta dėl 
Vokietijos besąlyginės kapituliacijos rei
kalavimo, okupacinių zonų, kontrolės ko
misijos ir dėl karo nusikaltėlių teismo. 
Patvirtinta Atlanto Charta, sutarta dėl 
Lenkijos rytinių sienų (pagal Curzono li
niją) ir bandyta susitarti dėl Lenkijos 
vyriausybės. Baltijos valstybių ateities 
klausimas nebuvo svarstytas.

Tačiau Lenkijos rytinių sienų sutartoji 
linija sukėlė abejonių dėl Baltijos valsty
bių ateities. Labai iškalbingai tai rodo 
protestas, kurį 1945 m. kovo 15 dieną ga
vo Britanijos min. pirm. Churchilis iš Ge- 
nevos. Tame M. Tautino „Baltijos vals
tybių laisvės komiteto“ vardu pasirašy
tame rašte sakoma:

„Gautomis žiniomis iš Trijų konferen
cijos, kuri ką tik pasibaigė Jaltoje, E'alti- 
jos valstybės — Lietuva, Latvija ir Esti
ja, — Amerikos prezidento Roosevelto ir 
Britanijos min. pirm. Churchilio bus pa
aukotos Rusijai.

Jeigu taip yra, tai tas reiškia:
1) 'skandalingą sulaužymą Atlanto 

Chartos, kuri, kaip atrodo, buvo trijų vals
tybių vadovų patvirtinta Jaltos pareiški
me.

2) prieStaravimą: a) prezidento Roose
velto formaliam pažadui, kuris buvo duo
tas 1944 m. Baltijos kilmės Amerikos pi
liečių, balsavusių už jį per rinkimus, de
legatams ir b) pažadams, kurie buvo pa
kartoti Baltijos valstybių atstovams Va
šingtone.

3) Tas sudarytų rimtą pavojų taikai 
Europoje, nes Baltijos tautos, kaip ir ki
tos, pvz., lenkų, Balkanų ir kt, atiduotos 
sovietų vergijai, nenustos priešintis so
vietų okupacijai, lygiai kaip jos priešino
si nacių okupacijai.

4) Baltijos tautos, kaip ir kitos Euro
pos tautos, kurias pp. Rooseveltas ir 
Churchilis yra pasiruošę paaukoti Sov. 
Sąjungai, turėjo vilties, ir dar tebeturi, 
kad Amerikos kariai, tarp kurių esama 
išeivių ir iš tų kraštų, kuriuos p. Roose
veltas ketina paaukoti Sov. Sąjungai, per
sikėlė per Vandenyną ne tam, kad pada
rytų Europos tautas Sov. Sąjungos ver
gais, bet tam, kad jas išlaisvinti iš fašis
tų priespaudos, vistiek ar ji būtų dešinio
ji, ar kairioji.

Graikijos, kurią norėjo pavergti kairie
ji gangsteriai (pagal Churchilio žodžius), 
pavyzdys rodo, kad Britų vyriausybė dis
kriminuoja Europos tautas, pritaikant 
Atlanto Chartą; kai kurias jis paaukoja 
Sov. Sąjungai, kitas gi (kurios reikalin
gos jo Imperijai — Graikija yra kelyje į 
Indiją), jis gina su ginklu rankoje.

Baltijos valstybės, kurios 1940 m. buvo 
Sovietų agresijos aukos, sulaužius nepuo
limo ir savitarpės pagalbos 1926, 1932 ir 
1940 m. sutartis, po vokiečių 1941-1944 m. 
okupacijos, dabar kenčia naują okupaci
ją, žymiai žiauresnę negu ankstesnioji, 
tironiją ir raudonąją terorą. GPU nenu
stojo naikinusi ir deportavusi viso kraš
to elito, ir ruošiasi kolonizuoti Baltijos 
valstybes elementu, atgabentu iš Rusijos 
gilumos, kad visiškai išnaikintų tas tau
tas.

Tie nežmoniški veiksmai prieštarauja 
žmogaus teisėms ir Atlanto Chartai, prie 
kurios Sov. Sąjunga prisidėjo 1941 me
tais.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje pre
zidentas Wilsonas daug nuveikė, padėda
mas Rusijos ir Vokietijos pavergtoms tau
toms išlaisvinti. Argi dabartins JAV pre
zidentas ir Britanijos min. pirmininkas 
nori vėl pavergti tautas, išlaisvintas po 
pirmojo pasaulinio karo? Ar veltui buvo 
pralietas europiečių ir amerikiečių krau
jas per pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karą?

Baltijos tautos protestuoja prieš prez. 
Roosevelto ir Britanijos min. pirm. Chur
chilio neapgalvotus užsimojimus atiduoti 
jas sovietų tironijai, ir kreipiasi į Ame
rikos ir Britanijos tautas, kurios siuntė 
milijonus savo sūnų į Europą kovai prieš 
tironiją, ne tam, kad atiduotų tautas to

talitarinės valstybės, kokia yra Sov. Są
junga, priespaudai.“

San Francisko konferencijos išvakarė
se, 1945 m. balandžio 18 d. VLIKas at
siuntė per gen. D. Eisenhoverį, sąjungi
ninkų ekspedicinės kariuomenės vyr. va
dą, 18-'kos puslapių memorandumą Piritų 
vyriausybei. Memorandumą buvo pasira
šęs J. Kaminskas, V. Sidzikauskas. St. 
Žymantas, Br. Pakriaunys, Jonas Pakal
nis ir Balys Silvūnas. Maždaug tuo pat 
laiku į Foreign Office per Britų amba
sadorių Briuselyje kreipėsi ir buv. Lie
tuvos karo attache Paryžiuje ir Briuse
lyje pulk. Lanskoronskis.

Antras VLIKo memorandumas buvo 
parašytas Potsdamo konferencijos išva
karėse, 1945 m. liepos 10 d. Kaip ir į anks
tyvesnius memorandumus bei notas, Fo
reign Office visiškai neatsakė.

Potsdamo konferencijoje (17. VII.- 
1. VIII. 1945) buvo sutarta dėl Lenkijos 
vakarinių sienų — Oder-Neisse linijos, 
dėl vokiečių iš Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Lenkijos repatriacijos ir dėl okupaci
nio rėžimo Vokietijoje. Rytų Prūsija pa
dalyta tarp Lenkijos ir Sov. Sąjungos. 
Karaliaučius ir plotas į šiaurę nuo jo pri
skirtas Sov. Sąjungai. Derėtis dėl Balti
jos valstybių likimo palikta vėlesniam 
laikui.

I). B.

Vyskupas su skautais
Senas skautas

Europos lietuvių vyskupas A. Deksnys 
yra senas skautas. Lankydamas Rokiškio 
gimnaziją jau nuo 1918 metų dalyvavo at
eitininkų ir šaulių organizacijose, o 1923 
m. įsijungė ir į Skautų eiles. Perskaitęs 
LSS Pirmumo P. Jurgėlos dvi skautiškas 
knygas, jis susižavėjo skautų idėja ir pa
sidarė vienu iš jų steigėjų gimnazijoje.

Tais pačiais metais Rokiškio gimnazijo
je buvo įsteigta skautų Prutenio draugo

vė, kurios draugininku ir buvo jaunasis 
entuziastas A. Deksnys. Kad skautams 
būtų patogu 'bet kokiame ore susirinkti, 
Deksnių name jiems buvo užleistas dide
lis kambarys. Čia jie įsitaisė savo būklą, 
papuošdami jį skautiškais paveikslais ir 
simboliais.

1923 m. baigė vadų kursus Pažaislio 
stovykloje, o 1924 m. jau atstovavo Lietu
vos Skautams tarptautiniame sąskrydyje 
Danijoje. Sekančiais (1925) metais Rokiš
kio našlaičių prieglaudoje skautas A. 
Deksnys suorganizavo jaunesniuosius 
skautus — vilkiukus ir paukštytes. 1925- 
1930 m. laikotarpyje vadovauja Rokiškio 
tuntui, redaguoja skautų laikraštėlį, ruo
šia įvairius kursus ir skautiškas pramo
gas. Ano meto skautai, anot vyskupo žo
džių, buvo labai pareigingi, sąžiningai at
likdavo savo pareigas ir ištikimai tarna
vo Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Nenutraukė su škautaiš ryšio ir būda
mas altoriaus tarnyboje. Net paskirtas 
Europos lietuvių vyskupu, jis kiek galė
damas remia skautiškąją veiklą ir daly
vauja jaunimo susibūrimuose.

Geležinio Vilko Ordinas
Už didelius nuopelnus skautų sąjūdžiui, 

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi- 
ja 1975 m. apdovanojo Europos vyskupą, 
skautininką, dr. A. Deksnį Geležinio Vil
ko ordinu. To ordino įteikimo garbė ati
teko Manchesterio skautams.

Birželio 26 d. prel. P. Celiešiaus ir kun. 
V. Kamaičio lydimas, vyskupas .atvyko į 
skautų buveinę Manchesterio lietuvių klu
be. čia jį pasitiko skautų vadai ir rėmė
jai — J. Alkis, A. Jakimavičius, V. Berna
tavičius, kun. Putce, V. Kupstys. Išsirikia
vę skautai laukė aikštelėje, o įžengiantį 
vyskupą su duona ir druska pasitiko 
ūkautai ir jų vadai — I. Gerdžiūnienė, K. 
Kupstytė, E. Janulevičius, J. Maslauskas. 
Skautė Kupstytė įteikė vyskupui rožę su 
rūtomis, o išsirikiavę broliai ir sesės į 
vyskupo pasveikinimą atsakė garsiu — 
Vis budžiu!

Ant atskiro staliuko Geležinio Vilko or
dinas ir skautninko ženklas. Rajono vadas 
v. s. J. Alkis sveikina garbingąjį svečią ir 
perskaito LSS Tarybos pirmininkės v. s. 
L. Milukienės apdovanojimo raštą. Taip 
pat perskaitomi buv. Tarybos pirm. v. s.

Šis straipsnis buvo išspausdintas 
„Lietuvos Aide" 1938 m. liepos 16 d. 
pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpia
dos proga. (Red.)

Pradėdami pirmąją tautinę olimpiadą, 
susipažinkime su olimpinių žaidimų pra
eitimi.

Nusikeikime mintimis į tolimą Graiki
ją, į aukštą, debesimis apsuptą Olimpo 
kalną, kur dievai susirinkę pasidžiaugda
vo, tardavosi įvairiais reikalais, gi susipy
kę karus keldavo, ugnimis svaidydavo; 
nuskriskime į tą žilą praeitį, kada grai
kai, ant dievams skirtų aukurų jaučių 
bandas degindavo, kada karys nuo Mara
tono iki Atėnų be poilsio nubėgo 42 kilo
metrus, pranešti apie karo laimėjimą.

Rytiniame žiemių Graikijos kampe, pa
gal Eigėjos jūrą yra iškilęs aukštas Olim
po kalnas, iš visų pusių apsuptas siauros 
Penėjos upės daubos. Olimpo kalne, kaip 
graikų padavimai sako, gyvenę dvylika 
dievų, kurių vyriausias buvęs Zeusas. 
Prie to kalno graikai švęsdavo didžiau
sias savo šventes, aukodami dievams šim
tus jaučių ir kitokias gėrybes. Iš pradžių 
svarbiausias švenčių tikslas būdavo au
koti aukas Olimpo dievų dievui Zeusui, 
bet palengva tikybiniai reikalai pirmą vie
tą užleido žaidimams. Tų žaidimų daly
viai ir žiūrovai rinkdavosi iš tolimiausių 
Graikijos kampų.

Antano Saulaičio ir Anglįjos-Vokietijos 
rajono vadijos skautų sveikinimas ir lin
kėjimai. [teikus ordiną, iš skautų lūpų pa
sigirsta garsus — Ganytoją .sveikinam! 
Ta pačia proga prisiminta vyskupo 70 me
tų sukaktis ir sugiedota Ilgiausių metų.

Po iškilmių vyskupas pasisveikina ir 
susipažįsta su kiėkvienu dalyviu. Tada 
jis tarė gražų ir jausmingą žodį, prisimin
damas skautavimo dienas tėvynėje. Ver
tindamas Skautiškąją veiklą, jis net savo 
vyskupiškuoju herbu pasirinkęs skautų 

ženklą — lelijėlę. Užbaigai sugiedota Ma
rija, Marija ir Tautas himnas.

Prie I. A. Gerdžiūnų paruoštos kavutės, 
s. v. si. P. Viržintui palydint akordeonu, 
buvo kukliai pasilinksminta ir pasikalbė
ta. Atsisveikinamąjį žodį tarė VI. Kups
tys, dėkodamas vyskupu už apsilankymą 
ir reikšdamas viltį vėl greitai pasimatyti.

Anglijos Skautai liko Ganytojui' dėkingi, 
už apsilankymą ir jų dvasios sustiprini
mą.

v. s. J. Maslauskas

Skautiškuoju keliu
VYSKUPO LAIŠKAS

Sugrįžęs atgal į Vokietiją, vysk. A. 
Deksnys prisiuntė 'Anglijos skautams ši
tokį padėkos laišką.

Br. D. Damauskui 
,JE<udė.kime“ Redaktoriui 
Broli Redaktoriau,

Leiskite man panaudoti Jūsų redaguo
jamame biuletenyje keletą eilučių, kurio
se galėčiau pareikšti savo nuoširdžią pa
dėką (L. S. S. Anglijos Rajono Skautų Va
deivoms ir Sesėms bei Broliams skautams 
už jųjų malonų priėmimą ir suteiktą 
staigmeną Manchesteryje.

Nepamirštamai man pasiliks tos skau
tiškai išgyventos valandos ir ta proga įtei
kimas man Skautų Sąjungos aukščiausio
jo Geležinio Vilko ordino. Jums visiems 
mano nuoširdus Skautiškas ačiū.

Dievo palaima tebūnie visada su Jumis, 
aukojantis Tėvynei ir artimui.

Budėkime!
Vysk. Antanas Deksnys

AUKOS

Lietuviškos Skautybės Fondui aukojo:
J. Levinskas — 1.00 sv., J. Maslauskas 

— 10 dol. ir 1.00 sv., A. Gerdžiūnas — 1.00 
sv., A. Jakimavičius — 1.00 sv., J. Verbic
kas — 1.00 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
v. s. J. Maslauskas, Lietuviškos skautybės 

Fondo Anglijoje atstovas

Kviečiame visus pagal išgales paremti 
šį Lietuvių Skautų Sąjungos įsteigtąjį

Žmonių vardai, kurie norėdavo daly
vauti žaidimuose varžovais, būdavo sura
šomi iš anksto, prieš metus laiko. Per tą 
laiką susirašiusieji turėjo ruoštis būsi
miems žaidimams, o paskutinį laiką būti
nai išbūti tam tikroje Olimpijos mokyk
loje. Instruktoriai (elenodikai) buvo ren
kami burtais iš vietinių gyventojų. Tokių 
instruktorių iš viso buvo dešimtis (per 
žaidimus jie taip pat ėjo ir teisėjų parei
gas). Be to, jie turėdavo savo padėjėjus, 
kurie per šventę prižiūrėdavo bendrosios 
tvarkos, o neklaužadas turėjo teisę bausti 
pinigine bauda.

Reikia pastebėti, kad žaidimuose varžo
vais negalėjo dalyvauti vergai, žmogžu
džiai (nors žmogžudystė ir netyčiomis bū
tų padaryta), teismo nubaustieji, šventva
giai ir aplamai visi žemos moralės žmo
nės.

Olimpinių žaidimų pradžią pranešdavo 
tam tikri kviesliai, pasipuošę gėlėmis ir 
šiaip žalumynais. Žaidimams skirta aikš
tė buvo gana didelė, vien sėdimų vietų 
40.000.

Anksti rytą, vos pradėjus aušti, žiūro
vai užimdavo savo vietas. Saulei tekant gi 
sutrimituodavo ir pasirodydavo teisėjai, 
apsivilkę gražiais purpurinės spalvos dra
bužiais. Greta teisėjų sėsdavosi visų gar
bingieji svečiai; šalia jų sėdėdavo ir vie
nintelė ištekėjusi moteris, Demetros žynė, 
šiaip kitoms moterims žaidimuose daly
vauti buvo draudžiama. Sutrimitavus ant
rą kartą, Skelbėjai pašaukdavo žaidimų 
dalyvius ir supažindindavo su jais žiūro
vus.

Paskui buvo atsiklausiama, ar kas iš 
susirinkusiųjų kartais nežinąs apie juos 
ką nors blogo. Po to varžovai nusivillkda- 
vo drabužius, visą kūną ištepdavo tam 
tikrais aliejais ir, teisėjams davus ženk
lą, prasidėdavo žaidimai.

Olimpiniuose žaidimuose senovės Grai
kijoje buvo kelios sporto rūšys, kaip an
tai: bėgimų lenktynės, laisvos imtynės, iš 
lankų šaudymas, disko mėtymas ir dau
gelis kitų. Laimėtojai, kaipo aukščiausią 
dovaną, gaudavo laurų arba alyvų šakelių 
vainiką, kuris turėjo didelę simbolinę 
reikšmę. Miestai, kurių sportininkai lik
davo laimėtojais olimpiniuose žaidimuose, 
su didžiulėmis iškilmėmis sutikdavo lai
mėtojus, juos '[veždami į miestą tam ty
čia paruoštais vežimais. Be to, tokie lai
mėtojai buvo paskelbiami miesto garbės 
piliečiais.

Olimpiniai žaidimai senovės Graikijoje 
būdavo ne tik paprastos sportinės rungty
nės, bet turėjo ir gilesnę prasmę, būtent, 
jose būdavo matomas graikų tautos vie
nybės pasireiškimas. Olimpinių žaidimų 
metu buvo nutraukiamos visos kovos tarp 
atskirų miestų, o taip pat ir tarp atskirų 
piliečių. (O kad šiandien tuo metu būtų 
nutraukiamos kovos ir vaidai tarp atski
rų valstybių. Red.) Tdkiu būdu veik ištisą 
mėnesį visame krašte viešpataudavo tai
ka ir ramybė. Tai buvo graikų tautinė 
šventė. Vėlesnėse olimpiadose būdavo ne 
tik fizinio sporto rungtynės, bet jose da
lyvaudavo ir geriausi graikų poetai ir ra
šytojai, skaitydami susirinkusiems žiūro
vams savo kūrinius. Olimpiniuose žaidi
muose yra skaitęs ištraukas iš savo raštų 
ir istorijos tėvas Herodotas.

Pirmieji olimpiniai žaidimai, tikriau 
pasakius, pirmoji olimpiada, įvyko 776 
metais prieš Kristaus gimimą. Nuo olim
pinių žaidimų pradžios senovės graikai 
pradėjo vesti savo kalendorių, skaitydami 
ne metais, 'bet olimpiadomis. Olimpiniai 
žaidimai pasikartodavo kas ketveri metai. 
Iš viso senovės Graikijoje įvyko apie 200 
olimpiadų, kurios pasibaigė, kai Graikija 
galutinai buvo romėnų užkariauta.

Vėliau Europa ilgus šimtmečius gyveno 
be jokio sportinio judėjimo. Tik XIX šimt
metyje vėl buvo pradėta atsiminti seno
vės sportas ir imta juo labiau domėtis. 
XIX š. pabaigoje kilo mintis atgaivinti se
noviškus olimpinius žaidimus, padarant 
juos tarptautiniais ir ruošiant senovės pa
vyzdžiu, kas ketvirti metai. Mintis rado 
visur pritarimo ir pirmoji atgaivintoji, be
veik po 2000 metų pertraukos, olimpiada 
įvyko 1896 metais Graikijoje, Atėnuose. 
Tai buvo pagarba Graikijai, kad pirmoji 
naujoji olimpiada buvo suruošta kaip tik 
senoje olimpinių žaidimų tėvynėje.

Pastebėtina, kad per tą 1896 metų olim
piadą Maratono bėgimą laimėjo kaip tik 
graikas ir dar piemuo Louisas, nubėgęs 
reikiamą distanciją (42,2 km) per 2 vai. 
ir 58 minutes. Tai buvo pirmas ir iki šiol 
paskutinis Graikijos laimėjimas Marato
no lenktynėse, nes visose kitose olimpia
dose Maratono bėgimą laimėdavo ne grai
kai, o kitos tautos. Tas piemuo dar tebėra 
gyvas. (1938 m. Red.) Jis, kaip pamenam, 
1936 metais buvo pakviestas į XI olimpia
dą Berlyne uždegti laužą — aukurą. Ugnis 
gi Berlynan į olimpiadą buvo atnešta iš

Fondą, kuris bus panaudojamas skautiš
kiems reikalams.

Aukas priima atstovas J. Maslauskas.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI:
Nottimghįamo Liėtuvti'ij klubas peįtį. K. 

Bivainį — 30.00 sv.; D. O Damauskai, 
Manchesteris — 3.00 sv.; A. M. Tirevičiai, 
Derby — 1.00 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

Rajono Skautų Vadija 

Graikijos, iš tam tyčia pastatyto aukuro 
senovės olimpinių žaidimų vietoje. Ten 
ugnis buvo įžiebta saulės spinduliais pro 
padidinamąjį stiklą ir degėla’s, estafeti
niu bėgimu, buvo atnešta į Eierlyną per 
Bulgariją, Vengriją, Čekoslovakiją ir Vo
kietiją. šiame estafetiniame bėgime, ug
nies nešime, dalyvavo per 5.000 bėgikų.

Dabartinės olimpiados sporto rūšių at
žvilgiu yra daug įvairesnės už senąsias. 
Vieną iš dabartinių olimpiadų programos 
punktų sudaro istorinis Maratono bėgi
mas, pagerbiant graikų karį, kuris pirmas 
atnešė į Atėnus žinią apie graikų laimėji
mą prieš persus kovoje Maratono laukuo
se. Nuo Maratono iki Atėnų yra 42,2 km 
tolumo. Pagal padavimą, po pergalės tas 
graikų karys po laimėjimo tuoj iš kovos 
lauko pasileido bėgti į Atėnus, net šarvų 
nenusiėmęs, be jokio poilsio pasiekė Atė
nų aikštę ir čia tesuspėjęs sušukti: „Atė
niečiai, mes laimėjome!“ ir tuoj kritęs ne
gyvas.

Taigi, olimpiadose Maratono bėgimas 
nėra koks paprastas bėgimas, o garbingo 
graikų kario pagerbimas.

P. švėgždinis

LIETUVOJE
NAUJI STOGASTULPIAI

Vietoje buvusiųjų Rūpintojėlių pradė
tieji statyti stogastulpiai Lietuvoje turi 
didelį pasisekimą. Gegužės mėnesį iš vi
sos Lietuvos susirinkę liaudies meistrai 
dar sukūrė septynis stogastulpius „Čiur
lionio 'keliui" tarp Merkinės ir Druskinin
kų. Apie juos „Literatūra ir menas“ (Nr. 
26) taip pasisako:

„Pirmas toks darbas, pasitinkąs kelei
vius naujai tiesiamo kelio įkalnėje, — pa
nevėžiečio V. Ulevičiaus stogastulpis. Jis 
vaizduoja žmogaus kovą su liaudišku blo
gio simboliu — klibinu, kurį nugalėjus, 
mintis kaip strėlė kyla į žvaigždes, vaini
kuojančias stogastulpio viršūnę: ją nuka
lė alytiškis kalvis V. Jarutis, ir šiais me
tais daug jėgų atidavęs „Čiurlionio ke
liui“.

Prie tvarkingos sodybos parimo vilnie
čio I. Užkurnio stogastulpis su kankliuo
jančia dzūke. Saulutę stogastulpiui nuka
lė taip pat vilnietis J. Praninskias, „langi
nes“ dzūkų žemės gėlėmis ištapę vilnietė 
M. Bičiūnienė.

Kiek tolėliau — meistro iš Utenos rajo
no S. Karanausko „Pavasaris“. Stogastul
pio 'kapitelį lyg purienos aplipę vaikai, o 
viršum jų sumanus meistras įtaisė stogi- 
nėles varnėnams. Stogastulpis taip pat žy
miai prailgintas. Vietoj saulutės, visada 
šio meistro išdrožiamos iš to paties ąžuo
lo, dabar puikuojasi vilniečio J. Ambra
zevičiaus nukaltas medelis, paįvairinąs 
jau susiformavusi S. Karanausko stoga
stulpių stilių.

Artėjant prie Druskininkų, gražioje pa
miškėje laukia originalus triptichas: že
maičių liaudies meistro J. Jonušo iš Go
delių stogastulpis „Saulė, Perkūnas ir lie
tus“, netoliese S. Riaubos „Menininkas“ 
ir kalvio V. Jaručio stogastulpis, padabin
tas kalto metalo viršūne su M. K. Čiuriio- 
nio inicialais. Šis antrasis „Čiurlionio ke
lio“ triptichas išraiškingumu, atrodo, ne
nusileidžia pirmajam, esančiam' šalia Mer
kinės. •

Paskutinysis stogastulpis — V. Markai- 
čio iš Skuodo rajono „Muzikos deivė“ — 
praturtina kelio ansamblį lyrine nuotaika 
ir savita plastine išraiška.“

ATLEISTA D1RŽINSKAITĖ — 
PJLIUŠENKO

Lietuvos Aukšč. Tarybos sesijoje buvo 
pasiūlyta atleisti iš pareigų dažnai užsie
ny važinėjusią min. pirm, pavaduotoją ir 
užs. reik, ministrę L. Diržinskaiitę — Pliu- 
šenko. Atleidimo priežastys nenurodytos.

PADĖKIME SEINŲ LIETUVIAMS
Keliaujant po pasaulį ir būnant Lenki

joje. kelias dienas teko praleisti pas 
Punsko ir Seinų lietuvius. Malonūs tai 
buvo dzūkai, giliai tikintys katalikai ir 
dar didesni patriotai. Visa nelaimė, kad 
Seinų ir apylinkių lietuviai, kurių čia yra 
daugiau kaip 4.000, jau daug metų, kaip 
yra išmesti iš Seinų bazilikas, kurios di
dįjį altorių ir dabar puošia du dideli Vy
čio kryžiai. Man būnant Seinuose, pirmą
jį gegužės sekmadienį, po gegužinių pa
maldų (ne lietuviškų) lietuviams giedant 
litaniją, jie buvo stumdomi ir traukiami 
iš bažnyčios, visa tai stebint vietos klebo
nui. Tačiau lietuvių tai neįveikė ir jie sa
vo giesmes baigė.

Vėliau, susitikus su bažnyčios komite
tu ir paskirais ūkininkais, buvau smul
kiai painformuotas, kaip lenkai katalikai 
čia Skriaudžia tikinčiuosius lietuvius. Vys
kupas esąs pasakęs, kad geriau jis nustos 
4.000 lietuvių, negu juos įsileis į bazili
ką...

Seinų ūkininkai ragino mane prašyti vi
so pasaulio lietuvių, kad jie rašytų laiš
kus vyskupui, prašydami, kad jis leistų 
kartą į savaitę lietuviams turėti pamaldas 
bazilikoje. Vyskupui galima rašyti ir ang
liškai. Adresas: J. E. Ks. Bp. M. SANI- 
NOVSKI, 18-400 LOMŽA, SADOWA 3, 
POLAND.

Seinų lietuvių vardu prašau visas orga
nizacijas ir eilinius žmones pasiųsti vys
kupui laiškus.

Antanas Laukaitis 
(keliaujantis australietis)
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
Irena Joerg (Austrija) — 20.00 sv., B. 

Masėna-s — 1.50 sv., E. (Purželienė — 1.00 
sv., V. Apanavičius — 1.00 sv., P. Pupalai- 
gis, V. Kasniickas, J. Liobė, J. Sližys, J. 
Mockus, A. Petkevičius, N. Žvirblis, J. 
Vaškelis ir V. Kulkanau-skas — po 0.50 sv.

PAIEŠKOJIMAI

Paieškomas Josef Jatkowski, gimęs Lie
tuvoje 1911 m.

Jis pats arba apie jį žinantieji prašomi 
rašyti šio laikraščio redakcijai.

Taip pat prašomi skubiai atsiliepti p. 
Gūžys, karo metu sužeistas prie Coselio.

Rašyti: R. Grybauskas, 1325 Giyndon 
Ave., Baltimore, Md., 21223, USA

ir
Aleksas Armuievičius.

Rašyti: Juozas Kinkai, 9 Tenison St. 
Mansfield, Notts.

STOVYKLOS UŽDARYMAS

Liepos 31 d. pasibaigė savaitę trukusi 
skautų stovykla Sodyboje. Stovyklos už
baigai suruoštas tradicinis laužas. Pagrin. 
dinį svečių būrį sudarė iš Londono specia
liai atvykęs ekskursantų autobusas. Skau
tai savo tarpe turėjo iš JAV vyr. skauti
ninką Molį, kitais reikalais besilankantį 
Europoje.

Plačiau apie savo stovyklą parašys pa
tys skautai.

PATIKSLINIMAS

Europos Lietuvio Nr. 29 rašinyje „Dar 
dėl revizijos", toje vietoje, kur kalbama 
apie revizijos pavyzdžius, turėtų būti taip: 
.... ir truputį ne taip jau labai gerai, ir t. 
t.“ Išvadų nedarau. Patys skaitytojai 
spręskite, kuri revizija mums būtų priim
tiniausia.

Vik. Ignaitis

SVEČIAI IŠ LOS ANGELES

Londone, L. Sodyboje ir Lietuvių Na
muose lankėsi losangeliečiai Angelė ir Al
gis Bliūdžiai. Angelė Bliūdžiuvienė-Griki- 
naitė yra Anglijoje užaugusi, todėl apsi
lankymo metu sutiko nemaža draugų ir 
pažįstamų. Jos tėvelis, T. Grikinas savo 
metu aktyviai dalyvavo D. lEtritanijos lie
tuvių veikloje, todėl ir dukters apsilanky
mas Lietuvių Namuose ir Sodyboje buvo 
maloni staigmena.

Iš Londono jaunieji Bliūdžiai kartu su 
inž. A. Vilčinsku išvyko į Studijų savaitę 
Prancūzijoje. Patirta, kad i Studijų savai
tę taip pat yra išvykusi II. Varkalaitė ir, 
gal būt, daugiau Anglijos lietuvių.

LONDONAS
MIRĖ K. MAŽYLIS

Liepos 24 d. staiga mirė Kazys Mažylis 
(g. 1918 m.). Palaidotas iš lietuvių bažny
čios liepos 30 d. Kilimo buvo aukštaitis — 
kamajiškis.

Lietuvoje paliko tris brolius ir daugiau 
artimų giminių.

K. Mažylis buvo susipratęs lietuvis, ne 
tik skaitė, bet ir rėmė lietuviškąją spau
dą. Londone turėjo artimų draugų, kurie 
pasirūpino ir jo laidotuvėmis.

WINDSORO (KANADA) MERGAIČIŲ 
KONCERTAS

Penktadienį, rugpjūčio 27 d. 8 vai. vaka
ro YORK HALL (Old Ford Road ir Cam
bridge Heath Road kampas), London, E2, 
įvyksta Windsor© mergaičių „Aušros“ 
kvarteto koncertas. Po koncerto susipaži
nimo vakaras.

Bilietus koncertui galima gauti pas An
taną Žukauską, Lietuvių Namuose, Spor
to ir Socialinio klubo sekretorių S. Staro- 
lį, Parapijos Svetainėje pas I. Dailidę ir 
Bendruomenės Krašto valdybos narius. 
Kaina £1.50 ir £1.00.

Kas norėtų gauti bilietų paštu, prašo
mi atsiųstu .atitinkamos sumos čekį ar 
Postai Orderį ir adresuotą voką su pašto 
ženklu D. Eiritanijos Lietuvių Krašto val
dybos būstinėn — 55 Ringmer Avenue, 
Londno, SW6 5LP.

Koncerto pertraukos metu veiks bufe
tas ir baras, o šokių metu bus galima gau
ti lengvus užkandžius.

Krašto Valdyba kviečia visus londonie- 
čdus ir jo apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame koncerte.

NOTTINQHAMAS
Į „AUŠRĄ“ DERBYJE

Iš Nottingham© ruošiama išvyka į Ka
nados lietuvaičių ./Aušros" koncertą ir 
šokius rugpiūčio 21 d. atskiru autobusu.

Užsirašyti pas K. Bivainį arba Liet, ži
dinyje.

DERBY
„AUŠROS“ KONCERTAS

Derby ALK Bendrija ir DBLS -skyrius 
bendrai rengia iš Kanados atvykstančių 
lietuvaičių dainos grupės „Aušra“ KON
CERTĄ, kuris įvyks rugpiūčio 21 d. 17 vai. 
Polish Catholic & Sodai Centre, 18 Ked- 
leston Rd., Derby. (Salė atidaryta 16 vai.) 
Po koncerto bus šokiai iki 23 vai., grojant 
gerai Kazio Venskaus kapelai. Salėje bus 
galima numalšinti troškulį ir alkį, nes ba
ras ir užkandinė veiks visą laiką.

Mieli tautiečiai maloniai kviečiami iš 
arti ir toli į lietuviškos dainos koncertą 
atvykti ekskursijomis ar pavieniai. Savo 
atvykimu suteiksite jaunimui moralinę ir 
materialinę paramą, nes mažai turime to
kių jaunuolių, kurie garsintų lietuvišką 
dainą kituose kraštuose.

Iki pasimatymo rugpiūčio 21 d. Derby
je.

Rengėjai

MIRĖ J. MIKNEVICIUS

Iš Kiingsway ligoninės Derbyje gautas 
pranešimas, kad ten liepas 24 d. mirė lie
tuvis, E. Lietuvio skaitytojas Jonas Mik- 
nevičius. Smulkesnių žinių apie velionį 
nesuteikta.

MANCHESTERIS
KONCERTUOS„AUŠRA“

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugpiūčio 28 d. šeštadienį 6 vai. po pietų 
Cheetham Town Hall, Cheetham Hill 
Road, Manchester 8 rengia

KONCERTĄ.
Dainuos Kanados Windsor© mergaičių 

kvartetas „AUŠRA“. Po koncerto bus šo
kiai su puikia muzika. Kviečiame visus — 
jaunimą ir senimą iš Manchesterio ir ar
timesnių apylinkių praleisti keletą valan
dų su Kanados lietuvaitėmis ir kartu pa
siklausyti gražių lietuviškos dainos melo
dijų.

Tad iki malonaus pasimatymo Man- 
chesteryje rugpiūčio 28 dieną.

Salė iš miesto centro pasiekiama auto
busais Nr. 59, 60, 61. 62, 35 ir 147.

Skyriaus valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 10 d., šetadienį, L. K. V. S-gos 
„RAMOVĖS“ Manchesterio skyrius suren
gė Cheetham Town Hallėje Dariaus ir Gi
rėno minėjimą, j kurį atsilankė apie 180 
žmonių pavieniai ir ekskursijomis iš 
Bradfordo, Prestono, Leigh ir plačios 
Manchesterio apylinkės.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas.

Paskaitą skaitė V. Dangis, kurioje vaiz
džiai nusakė lalkūnų gyvenimą, skrydžio 
reikšmę per Atlantą bei tragišką jo galą 
ir ragino visus ryžtis naujiems darbams, 
kurie garsintų Lietuvos vardą, kaip Da
nius ir Girėnas. Paskaita buvo kruopščiai 
paruošta, daviniai tikslūs.

Meninę programą atliko P. Dzidoliko 
vadovaujamas Bellshillo lietuvių choras, 
kuris padainavo 11 dainų ir bisui (prie
do) — Tėvynė Lietuva, kurti gauta iš Lie
tuvos. Visos dainos svajingos, romantiš
kos, menančias praeitį. Tur būt, tik P. 
Dzidoliko choras jas žino, nes dabartiniai 
chorai jų nedainuoja, šios dainos buvo vi
sliems staigmena, už ką susilaukė daug 
katučių ,

Apie Darių ir Girėną eilėraščius dekla
mavo J. Bliūdžiu®, N. Rastenis ir V. Mo
tuzą. Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Po to vyko šokiai. Buvo turininga lote
rija, kurią pravedė V. Bernatavičius. Vei
kė baras, aptarnaujamas A. ir IBI Rimei- 
kių ir A. Jakimavičiaus, padėjo K. Mu
rauskas. Maistu rūpinosi E. Murauskie
nė. Bilietus pardavinėjo A. Podvoiskis ir 
V. Chadakauiskas.

Sekmadienį kun. V. Kamaitis Ecclėje 
St. Mary's bažnyčioje laikė lietuviams pa
maldas — mišias, kurių metu giedojo P. 
Dzidoliko vadovaujamas choras, giesmės 
buvo gautos iš Lietuvos. Dalyvavo 76 žmo
nės.

Po pamaldų ramovėnų valdyba lietuvių 
klube surengė choristams pobūvį — pie
tus, kuriuos paruošė J. Kublinskienė, E. 
Murauskienė, E. Žebelienė ir M. Pažėrie- 
nė. Dalyvavo ir kun. V. Kamaitis. Pobūvį 
atidarė ir pravedė ramovėnų vicepirm. V. 
Kupstys. Jų -metu kalbėjo klubo pirm. V. 
Bernatavičius, ramovėnų skyr. pirm. K. 
Murauskas, kuris padėkojo choristams už 
atvykimą ir išpildymą meninės progra
mos. Į kalbas atsakė chorvedys P. Dzido- 
likas. Tarp kalbų buvo padainuota daug 
dainų, kurioms akordeonu pritarė P. Vir- 
žin-tas. Po to vyko visų nuoširdus ir ilgas 
atsisveikinimas, palinkint susitikti Bells- 
hillėje rugpiūčio 11 d., Tautos šventės mi
nėjimo metu, kurį rengia vietos lietuviai. 
Ta proga ramovėnai rengiasi suruošti eks
kursiją į Bell-shillę. Kelionei ramovėm. 

pirm. K. Murauskas choristams įteikė sa
vo asmenišką dovaną — banką whisky. 
Tuo ir baigėsi Škotijos lietuvių viešnagė 
Manchesteryje.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja V. Dargiu! už įdomią pa
skaitą, P. Dzidolikui ir choristams už me
ninę programą, ekskursijų vadovams ir 
publikai už ekskursijų suruošimą ir atsi
lankymą, Šeimininkėms už choristų pri
ėmimą nakvynėn, M L. S. klubui už pa
talpas ir piniginę paramą, šeimininkėms 
už maisto paruošimą, baro darbuotojams 
ir visai tarnybai bei visiems tiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šio minėjimo pasisekimo.

Dalyvis

BRADFORDAS
KUN. J. KUZMICKU) ŠVENTĖS 

ANTROJI DIENA

Pamaldos
Sekmadienis. Pėsti ir važiuoti skubėjo

me bažnyčion. Iškilmingas mišias J. E. 
vysk. dr. A. Deksnys Ikoncelebravo su su
kaktuvininkais mgr. Kl. Razminu ir kun. 
J. Kuzmiekiu. Gregoriines mišias — Missa 
de Angeles — lotyniškai giedojo Pr. Dzi
doliko vedamas Škotijos lietuvių kvarte
tas. Solistai Mrs. Dickinson ir Pr. Dzido- 
likais pagiedojo Gounod'o Ave Mania. Pr. 
Dzidolikas su kvartetu -pagiedojo Tamu
levičiaus Garbink, sielai Mišios baigtos 
giesme Te Deum Laudamus. Vargonavo 
Mrs. Dickinson.

Iškilmingi pietūs
Po pamaldų vėl skubėjome -į klubą ir 

-sėdome prie gražiai papuoštų stalų. Ga
nytojas palaimino valgius.

ffiš spaudas -buvo žinoma, kad Ganytojas 
neseniai šventė gimtadienį. Tad visi svei
kino Jo Ekscelenciją ir abu sukaktuvinin
kus.

Pirmas sveikino -manchesteriškis kuni
gas Kamaitis. Toliau A. Bučys ir klubo 
valdybos pirmininkas S. Grybas, kuris 
kartu įteikė dovanas Ganytojui ir mūsų 
sukaktuvininkui kun. Kuzm-i-ckiui. Sveiki
no kaimyninių miestų -atstovai ir svečiai. 
Kiekvienas sveikintojas pasakė ką nors 
gražaus, malonaus; palinkėjo pačių gra
žiausių dalykų sukaktuvininkų ateičiai.

Vietoj sveikinimo, visiems mums gerai 
pažįstama solistė-vargonininkė Mrs. I. Di
ckinson paskaitė jos pačios sukurtą bala
dę, pavadintą The Priests Life.

Pr. Dzidolikas pasveikinęs, paprašė vi
sus sugiedoti Ilgiausių metų. D. Damaus
kas iš Manchesterio. kaip jis pats išsireiš
kė, savo sveikinimą suformulavo „iš links
mosios pusės“. Visiems teko gerai pasi
juokti.

Šventės rengimo komiteto -pirmininkas 
V. Ignaitis -perskaitė glėbį rašytinių — 
laiškinių -sveikinimų.

'Buvo organizacijų ir asmeninių sveiki
nimų iš Lietuvos, Š. lAlmetikos, Škotijos ir 
Anglijos. Surašyti visus sveikinimus už
imtų daugiau vietos, negu pats šventės ap
rašymas.

Iš Lietuvos sveikino trys įbroliai, dvi se
sės, brolienės, svainiai, jų vaikai ir anūkai. 
Sveikinimai labai šilti, jautrūs. Sesė Al
dona parašė:

Tau gražiausios mūsų gėlės —
Iš -žaliosios tėviškėlės, 
O širdžių plakimas — 
Jų šviesiuos dvelkimuos...

Visus -sveikinimus skaitant, mūsų kun. 
Kuzmickis klausėsi labai susimąstęs. Gal 
būt, mąstė, kokios buvo gražios jaunos, 
pilnos idealizmo dienos laisvo žmogaus, 
laisvoje tėvynėje...

Pagaliau jis buvo paprašytas ką nors 
pasakyti. Pradėjo lyg nedrąsiai, prisipa
žino, kad jo širdis krūpauja. Padėkojo vi
siems už nuoširdžius sveikinimus, -sve
čiams už atslankymą, Nuklydo ir į praei
tį Lietuvoje. Papasakojo apie labai seną 
-pažinti -su mgr. dr. P. Celiešium. Būta- įdo
mių -pergyvenimų nors ir sunkiais laikais.

Jo Ekscelencija taip pat dar kartą gra
žiai pakalbėjo, pasveikino sukaktuvinin
kus. Padėkojo už dovanas, pasidžiaugė 
vaišėmis. Palinkėjo kun. Kuzmickiui su
laukti auksinio jubiliejaus.

Mgr. dr. Celiešius -sveikindamas taip 
pat linkėjo sulaukti sukaktuvininkams 
auksinio jubiliejaus.

Viešnia iŠ Austrijos, rašytoja Naudžiū- 
naitė-Joerg ilgame -sveikinime, pilname 
gražių linkėjimų sukaktuv-ini-nkams, pasi
gedo naujų primiciantų, naujų kunigų 
Dievo tarnybai.

Prabilo J. Adomonis pasveikinti ir pa
dėkoti. Dėkojo svečiams, atvykusiems iš 
arti ir toli, už taip gausų dalyvavimą mū
sų kapeliono šventėje.

Gražiai padėkojo šeimininkėms už ska
niai -paruoštus, gausius valgius, -palygin
damas jas su darbščiomis bitelėmis.

Ir tikrai šeimin-inkėms priklauso visų 
padėka. Jos dirbo labai ilgai ir laibai! daug. 
Pagamino labai -skanius šaltus ir -šiltus 
patiekalus. Visiems teko ir jubiliejinio 
torto su kava.

Šeimininkėms vadovavo S. Voicekaus- 
kienė. Labai daug dirbo jos dukra Roma 
Jaloveckienė, -jaunoji Christine Voice- 
kauskais, O. Gudienė ir Gerdžiūnienė.

Po trumpos ipertraukos Pr. Va-sys pra
dėjo su savo grupe dainuoti. Neatsiliko ir 
kiti dainos mėgėjai, -būrėsi aplink jį ir 
dainavo, dainavo... Būrys didėjo ir garsai 
stiprėjo. Prisidėjo ir mgr. dr. Celiešius. 
Pradėjo ir vedė seną gražią dzūkišką dai
ną. -Pasirodo, jis esąs didelis dainų mėgė
jas.

Po 10 vai. vakaro dainos pradėjo pritil
ti, svečių sumažėjo. Atsisveikino ir Gany
tojas.

Tikėkime, turėkime vilties, kad vėl visi 
susirinksime švęsti mūsų mielo kapeliono 
auksinio jubiliejaus.

O. A.

VOKIETIJA
ŠVENTĖ BAD WOERISHOFENE

Bad Woerishofeno miestelis yra tartum 
Europos lietuvių vyskupijos centras. Tad 
-tiko, kad ten klebonaująs kun. Antanas 
IBuniga suruoštų sukaktuvininkų vysk. An
tano L Deksnio ir prel. -Petro Celieši-aus 
pagerbimą. Abiejų 70-ji gimtadienio su
kaktis tesiskiria tik nepilnais dviem mė
nesiais — vysk. Deksnys gimęs 1906 gegu
žės 9, o prel. Celiešius tų pačių metų lie
pos 1 dieną. Prel. Celiešius yra dzūkas, 
gimnaziją baigęs Prienuose, o kunigu Kai- 
šiadorio vyskupijai įšventintas 1933 m. 
balandžio 1 d. Jis nuo 1970 metų yra pa
grindinis vysk. Deksnio bendradarbis, ei
nąs jo sekretoriaus, o svarbiausia, spau
dos d i rektoriaus pareigas. Vysk. Deksnio 
rekomendacija 1973 metais jis pakeltas 
prelatu.

-Bendrai abiejų -jubiliejus Bad Woeris- 
hofene buvo paminėtas 1976 m. liepos 25 
d. Jau iš vakaro gražioje parapijos salėje 
sukaktuvininkų -garbei grojo dūdų orkest
ras. Sekmadienio pamaldas laikė abu su- 
kiaktuvininkai drauge su keturiais lietu
viais kunigais. Klebonas Bu-nga pradžioje 
mišių pristatė pamaldų dalyviams, kurių 
buvo pilnutėlė bažnyčia, 'abudu jubiliatus, 
o pamokslą pasakė iš Kaiserslautemo at
vykęs kun. Br. Liubin-as. Jis nušvietė 
abiejų gyvenimo kelią, -pabaigoje sujung
damas su sekmadienio vedamąja mintimi 
-apie stebuklingą duonos padauginimą. 
Bažnyčioje daryta rinkliava vysk. Deksnio 
veiklos reikal-am-s paremti. Po pamaldų 
šventoriuje vokiškais parapijos choras su
giedojo eilę lietuviškų dainų sukaktuvi
ninkų -garbei. Grėsmė „Apsaugok Aukš
čiausias“ buvo -sugiedota pamaldų metu.

Klebonijoje sukaktuvininkų garbei bu
vo -pakviesta pietų visa eilė įžymesnių 
Bad Woerishofeno gyventojų. Čia buvo 
pasakyta taip pat keletas sveikinimo kal
bų vokiškai, o lietuviškai: tarė žodį Atei
tininkų sendraugių valdybos pirmininkas 
Juozas B. Laučka. Dalyvaujantieji lietu
viai vėliau buvo pakviesti į šalia kleboni
jos esančiu-s vyskupo namus k-av-ai. Čia 
-pora valandų pabendrauta lietuviškoje 
nuotaikoje.

B. L.

ITALIJA
ŠIAURĖS ITALIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Prieš kiek laiko (gegužės 22-23 d. d.) 
DomOdossola mieste -įvyko Šiaurės Italijos 
lietuvių suvažiavimas, kuris kartu buvo ir 
birželio įvykių paminėjimais. Apie šį suva
žiavimą plačiai rašė vietos italų spauda 
(II Papolo Dell ‘Ossol'a ir La Gazzeta Del 
Popelio), kurios ištraukomis čia ir pasi
naudota.

„Mūsų Domodossolos miestas, dėka tė
vo Ta-ssiaus Eremino I. C. (lietuvis, vie
nuolis — Kosmini gimnazijos kapelionas 
Red.) virto Šiaurinės Italijos lietuvių su
sitikimo vieta, kurioje jie ne tik patys su
stiprėja, bet ir italus savo kultūros ir ti
kėjimo dorybėmis -sustiprina“.

Dainininkė Violeta Rakauskaitė-Landienė

Suvažiavimui pagyvinti iš Muencheno 
buvo pakviesta dainininkė Violeta- Ra- 
-kauskai-tė-Landieinė, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos. Vieną vakarą ji savo gražiu bal
su džiugino apie 400 miesto moksleivių, o 
kitą dieną koncertavo miesto visuomenei.

Sekmadienio rytą prel. Celiešius kalbėjo 
vien lietuviams, o 10 vai. kartu su italais 
visi dalyvavo pamaldose Collegia-ta bažny
čioje. Prieš mišias dekanas Angelo Bona 
pasakė: „Mes, Damodossola miesto krikš
čionys, pirmiausia -turime būti dėkingi tė
vui Ereminui I. C. už jo ryžtą -suorgani
zuoti šiais -bendras pamaldas, kurių metu 
-mes iš lietuvių tremtinių -pasimokome, 
kaip branginti tikėjimą ir tėvynės laisvę.“

Pamaldose dalyvavo apie tūkstantis 
žmonių. Bendras mišias laikė lietuviai ku
nigai: prel. Celiešius, kun. A. Rubikas ir 
tėv. Ereminas. Skaityta italų ir lietuvių 

kalbomis. Lietuviai labai gražiai giedojo. 
Savo pamoksle tėv. Ereminas I. C. primi
nė Lietu-vos Bažnytinės Provincijos 50 me
tų sukaktį -ir lietuvių bei Lietuvos paau- 
kavimo Nekalčiausiai Manijos širdžiai 25 
m. sukaktį. Baigdamas jis pasakė: „Mes 
padarėme klaidą: laisvės byloje -per daug 
laiko skyrėme kalboms, o per mažai mal
dai...“

Po -pamaldų miesto galva Ezio Morelli 
suruošė priėmimą. Jame dalyvavo vysku
pą A. Deksnį atstovaująs prel. Celiešius, 
Šveicarijos L. B. pirmininkas dr. P. Rad
vila, Domodossolos šveicarų bendruome
nės prim. Holiemsten, tėvas Ereminas, A. 
Alminauskais iš Monza ir kt. Iš Vokietijos 
ir Šveicarijos priėmime -dalyvavo kun. Ru- 
bikas, dainininkė Landlienė, Alina Grinie
nė, Žutautaitė, Dresleris, D. Puzinaiitė- 
IBIayard, J. Jakaitis. Iš Veronos dalyvavo 
didelis lietuvių draugais L. Meili su šeima.

Miesto galva savo kalboje pasakė: 
„Mums, italams, jūsų draugystė yra ypa
tingai maloni, nes ji daug mums duoda, o 
nieko iš mūsų nereikalauja“.

Priėmimą -suruošė ir Rosminiečių gim
nazijos vedėjas prof. dr. Vingilio Missori. 
Jis įkalbėjo: „Jūs, lietuviai, esate laisvės 
ir tikėjimo liudininkai, o taip pat savojo 
krašto pasiuntiniai laisvoje šalyje“. Jis 
ypačiai džiaugėsi lietuvių kalba, dainomis 
ir taut, šokiais. Lietuviai, atsidėkodami 
jam, sugiedojo Lituania patria nostra 
(Lietuva tėvynė mūsų...) Prof. Missori 
nuomone, tai esąs vienas gražiausių ir iš
kilmingiausių himnų pasaulyje.

Tėvo E. Eremino dėka, prof. dr. Augus
to Pastore po trijų dienų lietuvių suvažia
vimo programą ir atitinlkamą pranešimą 
perdavė per Novara Intematilonial radiją. 
Pranešimas apie lietuvius, kurie jau ket
virti metai reiškiasi šioje apylinkėje, bu
vo baigtas žodžiais — B ravi Lituani!

Jaunimui
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE

Per Sekminių savaitgalį Vasario 16 gim
nazijoje įvyko Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos metinis suvažiavimas, tru
kęs tris dienas. Dalyvavo apie 100 jauni
mo iš visų Vokietijos kampų.

Suvažiavimas prasidėjo penktadienį su
sipažinimo vakaru ir laužu, šeštadienį iš 
ryto senoji valdyba padarė praėjusių me
tų veiklos pranešimus, po kurių buvo pra
vesti naujosios valdybos rinkimai. I nau
ją Sąjungos valdybą išrinkta: Petras Ne
viltis (pirm.), Jūratė Jurkšaitė (ižd.), 
Kristina Paulukevičiūtė (koordinatorė), 
Petras Veršelis (ryšiai) ir Roma Žutau
taitė (politiniai reikalai), šeštadienį po 
pietų dr. G. Bauras pravedė grupinius už
siėmimus. Be to, buvo tinklinio ir futbolo 
rungtynės. Vakaras pasibaigė šokiais ir 
laužu.

-Sekmadienį buvo mišios ir pranešimai iš 
III-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso. Po pranešimų vyko diskusijos ir ar- 
gentiniška „osada“ (barbeque). Popieti
nius užsiėmimus pravedė ponia Biaurienė. 
Vėliau įvyko tautinių šokių šventė, kurio
je pirmą kartą dalyvavo visos Vokietijoje 
esančios grupės: — Gimnazijos, Nordrhein 
— Westfali jos ir Muencheno. Vakaras 
baigtas filmų apie Lietuvą demonstravi
mu, šokiais ir vėl laužu.

Paskutinę dieną, pirmadienį, buvo su
važiavimo įvertinimas, kuriame išdisku
tuota suvažiavimo programa ir t. t. Taip 
pat įvyko IV-ojo P. L. J. Kongreso orga
nizacinio komiteto posėdis.

Komiteto pirmininku išrinktas Andrius 
Šmitas. Nariais: V. Bartusevičius, G. Bau
ras, A. Lucas, A. Hermanas, R. Šileris ir 
R. žutautaitė.

Taip praėjo vienas iš sėkmingiausių ir 
gausiausių Vokietijos Jaunimo suvažiavi
mų.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Nuo š. m. spalio mėnesio, jeigu atsiras 

pakankamas skaičius susidomėjusių, pra
sidės neakivaizdiniai (korespondenciniai) 
lietuvių kalbos kursai. Kursai bus taiko
mi vaikams, nemokantiems, arba mažai 
mokantiems lietuvių kalbą — prileidžiant, 
kad tėvai galės padėti namie. Numatyta 
išsiuntinėti po dvi pamokas į mėnesį. Kur
sas truktų vienerius metus. Kaina būtų 5 
DM arba £1 per mėnesį (60 DM arba £12 
už metus). Daugiau informacijų gali su
teikti M. šiulšelis, Litauisches Gymnazium, 
684 Huettenfeld — Lampertheim, Vokieti
ja.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Kraujo spaudimais buvo pakeltais, -ta
čiau neišmatuotas, nes netilpo į apairaitą“.

(Iš pokalbio)
•••

„Gerti geriu kasdien, nes negaliu atsi
kratyti progų išgerti“.

(Iš alkoholiko paaiškinimo)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 15 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM® — rugpiūčio 8 d., 11.15 

vai..Lietuvių židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottingham© kun. dr. K. Matulaitis, 

MIC, kas sekmadienį laiko liet, pamaldas 
imtinai iki rugpiūčio 22 d. Vienas arba 
koncelebruotas.

4


	1976-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1976-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1976-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1976-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0004

