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Smurto liudininkas
Didžiausias dvidešimtojo amžiaus pra

sikaltimas ir gėda yra nekaltų žmonių 
masinis žudymas, neatsižvelgiant, ar žu
dikai savo uniformas 'būtų papuošę rau
donomis žvaigždėmis, ar lenktais kryžiais. 
Paliekant nuošaliai koncentracijos ir dar
bo stovyklas, šj kartą mintys nukrypsta i 
tas vietas, kur žmonės buvo žudomi iš pa
salų, bandant nuslėpti gėdingą darbą nuo 
pasaulio akių. Pravieniškės, Rainių miš
kelis, Červenė, Kauno fortai iškyla visoje 
savo baisybėje prieš akis, galvojant apie 
nekaltų žmonių aukas mūsų tėvynėje.

Mūsų kaimynams lenkams toji žiauraus 
prasikaltimo vieta yra Smolensko apylin
kėje esąs Katyno miškas, kuris 1940 m 
priglaudė 14.500 nekaltų žmonių lavonų 
— į nelaisvę paimtų lenkų kareivių ir ka
rininkų. Toms nekaltoms aukoms ir lenkų 
tautai padarytai nuoskaudai priminti vi
so pasaulio lenkai-išeiviai nutarė pastaty
ti Londone paminklą-obeliską, kuris turi 
trumpą, bet iškalbingą įrašą: Katyn 1940.

Dėl šito kuklaus įrašo tas paminklas 
buvo virtęs legendariniu amžinuoju žydu, 
penkis metus išklajojęs po Londoną, ne
rasdamas vietis, kur prisiglausti. Paga
liau, nors ir Sovietams smarkiai protes
tuojant, paminklą prisiėmė Gunnersbury 
kapinės, esančios tirštai lenkų apgyventa
me Londono rajone. Čia jis ir buvo rug
sėjo 18 d. iškilmingai atidengtas (žiūr. 
aprašymą 3 psl.).

Kaip visi žinome, 1939 m. rugsėjo mė
nesį, remiantis slaptu Molotovo-Ribbein- 
tropo susitarimu, Lenkija buvo išparce
liuota. žymus lenkų karo belaisvių skai
čius pateko sovietams, su kuriais lenkai 
anuo metu nekariavo. Daug tų belaisvių 
buvo pasiųsta į Sibirą, kiti pateko į vo
kiečių karo pramonę. Smolensko apylin
kėse buvo įsteigtos trys belaisvių stovyk
los, kuriose buvo minėtieji 14.500 belais
vių (jų tarpe apie 8.000 intelektualų ir ka
rininkų). Tos stovyklos 1940 m. ištuštėjo. 
Dalį jų gyventojų lavonų (4.500) vokiečiai 
1943 m. surado netoli esančiame Katyno 
miške, kai pradėję su sovietais karą (1940 
m.), užėmė tas apylinkes. Likusiųjų ka
pai dar nesurasti.

Įvairios tarptautinės komisijos ir gyvi 
išlikę liudininkai nustatė, kad belaisviai 
buvo šūviais į pakaušį nužudyti 1940 m. 
Jie, be abejo, neprisipažino, versdami kal
tę vokiečiams. Lenkų egzilinė vyriausybė 
Londone išdėstė šį reikalą Sąjunginin
kams, kurie tuo metu jau kariavo iš vien 
su sovietais prieš nacius. Rooseveltas pri
sipažino tikįs sovietais, o Churchills Sov. 
S-gos ambasadoriui pareiškė: „Mes turi
me sumušti Hitlerį; dabar nėra laiko už
siimti ginčais ir kaltinimais“. Tokiu būdu 
Lenkijos egzil. vyriausybės nuomonė ig
noruota. Lygiai taip pat, kaip buvo igno
ruotos Baltijos valstybių atstovų notos, 
įteiktos 1945 m. sausio mėnesio gale. Tų 
notų, prašančių nepripažinti Baltijos vals
tybių Sovietams, ignoruojančios rezoliu
cijos dabar jau prieinamos atitinkamose 
valdžios įstaigose.

Skaudžiausia yra tai, kad toji ignoraci- 
ja tebesitęsia iki šiai dienai. 'Britų vy
riausybė, nebodama didžiosios spaudos la
bai griežtų pasisakymų, nusilenkė Sovie
tų spaudimui. Ji uždraudė visų rūšių ka
riuomenės daliniams dalyvauti unifor
muotiems Katyno paminklo atidaryme. 
Atšaukė net pažadėtą kariuomenės or
kestrą. Teisingai ir taikliai šitokį vyriau
sybės žygį nusakė vienas britų dienraštis: 
„Mes atsisakome pagerbti savo draugus, 
nes bijome savo priešų“.

Iškilmes kiek praskaidrino tai, kad at
sirado valstybių, nepabūgusių atsiųsti ofi
cialius atstovus į Gunnersbury kapines. 
Jų tarpe JAV vyriausybė, kuri, pasirem
dama 1952 m. Maddeno komiteto raportu, 
pripažįsta, kad Katyno žudynės įvyko 
1940 m., sovietams viešpataujant.

Kuklus, bet iškalbingas Katyno pamink
las stiebiasi į dangų, liudydamas pasau
liui smurtą, prieš kurį dar ir šiandien 
kai kas užmerkia akis. Netiesioginiu būdu 
tas paminklas atstovauja ir mūsų tėvynės 
nekaltai nužudytiems žmonėms.

Lucanus

TEBELAIKO SOVIETŲ PILIEČIAIS

Vokiečių spaudos žiniomis, Federalinė- 
je Vokietijoje gyvenantieji iŠ Pabaltijo 
išemigravę asmenys, šiomis dienomis ga
vo iš sovietų ambasados pranešimų, kad 
jie tebėra sovietų piliečiai. Pranešime jie 
yra raginami paimti sovietų užsienio pa
są, arba įteikti prašymą dėl atleidimo nuo 
sovietų pilietybės. Tie asmenys, kurie pri
sistatė ambasadoje ir paprašė atleidimo 
nuo sovietų pilietybės, turėjo užĮpildyti 
labai smulkų formularą (kuriame, tarp 
kitko, turi pažymėti apie gimines Vaka
ruose, kurioje kariuomenėje tarnavo ir 
t t.) ir užmokėti 100 DM. Šis sovietų nu
sistatymas nėra naujas. Įdomu tačiau, 
kad jis buvo šitokiu būdu primintas 
tiems, kurie per lengvai užmiršta įvairias 
sovietų pinkles. (ELTA)

INJURKOLEGIJA KAIP TAI PADARYTI?

Užsienyje mirusių žmonių turto pavel
dėtojams ar testamentų vykdytojams vis 
dažniau prisieina susidurti su sovietine 
įstaiga, vadinama Injurkolegija. Tai yra 
Maskvoje (Gorkio g-vė 5) esanti specia
lizuota juridinė konsultacija tarptautinės 
privatinės teisės klausimais. Ji turi savo 
atstovus prie S. S-gos pasiuntinybių už
sieniuose.

Nors šitoji įstaiga veda visokias civili
nes bylas, bet daugiausia rūpinasi užsie
niuose mirusiųjų turto išreikalavimu Sov. 
Sąjungoje gyvenantiems paveldėtojams. 
Žinoma, už savo darbą pasilaikydama di
desnę to turto dalį.

Injurkolegija turi plačius ryšius su už
sienio advokatais, kurie padeda atlikti pa
likto turto sutvarkymus. Kartą jiems by
los vedimą perėmus, nelengva yra atsi
kratyti. Todėl nenorint patekti į Injurko- 
legijos globą, visi turėtų pasidaryti turto 
palikimo dokumentus — testamentą. Ypa
čiai tai svarbu tiems, kurie neturi artimų 
giminių užsienyje.

GIRIA BRITŲ PREMJERĄ

Min. pirmininkui J. Callaghanui besi
lankant Kanadoje, įtakingas kanadiečių 
laikraštis „Ottawa Journal“ šiltais žo
džiais pagyrė jo taktą ir sugebėjimą vai
ruoti kraštą labai audringuose ūkiškuose 
vandenyse. Laikraštis tiesiog pavadino J. 
Callaghan Britanijos išgelbėtoju. Tarp 
kitko, ten buvo rašoma:

.Didelis dalykas yra tai, kad min. pirm. 
Callaghano negali stumdyti aplink nei 
prof, sąjungų vadovas Jack Jones, nei jū
rininkų profesinė sąjunga, nei kraštutinė 
„Tribūne“ grupė. Esą, jis pavartojęs dra
koniškas priemones britų ūkiui atstatyti, 
ko nebūtų greičiausia sugebėję padaryti 
H. Wilsonas ar M. Thatcher.

Lojalioji opozicija
Į JAV emigravęs Sovietų sociologas 

Aleksandras Janawas pasakoja, kad Sov. 
Sąjungoje yra valstybės priešų, kurių nie
kas nevadina disidentais, jų vardų nemi
ni samizdatai. Jie esą pavojingesni „siste
mos žalotojai“, negu tie, kurie daug kal
ba ir raišo. Juos vadina „lojaliąja opozici
ja“.

Vieną tokį opozicionierių aprašo Harry 
Ham „Frankfurter Alllgemeine“ (rūgs. 4) 
laikraštyje. Tai agronomas Ivanas Čuden- 
ko, turėjęs gerą postą sovietinėje hierar
chijoje.

Čudenko įsitikinęs, kad ne klimatas ir 
blogos žemės, o biurokratija kalta už duo
nos trūkumą Sov. Sąjungoje. Jis pasisiū
lęs važiuoti į tolimą Kazachstaną ir per
imti tvarkyti vieną ūkį. Jam buvo pasiū
lytas sovchozas Achti provincijoje, netoli 
Alma Atos.

Jis nepanaikino kolektyvinės sistemos 
ir nenusikalto Markso ir Lenino mokslo 
principams. Tačiau, atmetęs iš anksto biu
rokratų paruoštus planus, Čudenko ati
džiai pradėjo sekti vietos sąlygas ir gali
mybes. Jis išnaudojo ilgametį vietos dar
bininkų patyrimą, įtraukdamas juos į 
sovchozo praktiškąjį tvarkymą. Darbinin
kai pajuto, kad jų pastangos vertinamos. 
Sovchozas staiga pradėjo kilti.

Po kelių metų Čudenkos vadovaujama
me sovchoze kviečių centnerio išaugini- 
mas kaštavo tik 1.60 rt>. Tuo tarpu vidu
tinė Kazachstano kaina — 6 rubliai. Dar
bininkų atlyginimai iŠ 88 rublių per mė
nesį pakilo iki 360 rublių. Valstybinės 
sovchozo pajamos padidėjo iš 208 rb. iki 
1.577 rublių nuo kiekvieno darbininko.

Čudenko sukėlė valdžios ir partijos su
sidomėjimą. Jo metodus svarstė Politbiu- 
ras. Buvo pripažinta, kad jis surado so
vietinio ūkio silpnąsias vietas, kurias da
bar bus galima pagerinti.

Deja... Čudenkos metodai nepatiko vie
tos partijos vadams, biurokratams ir pla
nuotojams. Saugumo organai pakvietė jį 
į Alma Atą pasiaiškinti. Iš čia jis nebesu
grįžo. Jam buvo keliama byla, bet, nesu
laukęs teismo, dėl nežinomų priežasčių 
numirė.

Minėtas autorius teigia, kad Čudenko 
pavyzdys nėra vienintelis. „Lojaliosios 
opozicijos“ armija didėja. Vis daugiau at
siranda žmonių, kurie supranta nepasise
kimų priežastis, bet atsimuša į tvirtą, pa
togiai įsitaisiusių biurokratų užtvarą. Ke
letas panašių atsitikimų (pvz. Chruščiovo 
kukurūzai) yra žinoma ir Lietuvoje.

Sov. Sąjungos Visuomeninių mokslų 
akademijos vadovo pavaduotojas V. Di- 
mitrijevas „Tiesoje“ paskelbė įdomų 
straipsnį „Įtempimo mažinimas ir kultū
riniai mainai“. To straipsnio pabaigoje jis 
rašo:

„Apskritai socialistinių šalių tautos žy
miai geriau informnuotos apie gyvenimą 
Vakaruose, negu kapitalistinių šalių dar
bo žmonių masės — apie socialistinę tikro
vę, — pažymėjo TSKP CK Generalinis 
sekretorius L. Brežnevas kalboje Europos 
komunistų ir darbininkų partijų konfe
rencijoje ir tuoj pat paaiškino šios sutua- 
cijos priežastis: — Svarbiausia priežastis 
ta, jog buržuazinių šalių valdančioji kla
sė aiškiai nesuinteresuota, kad šių šalių 
darbo žmonės iš pirmojo šaltinio sužinotų 
tiesą apie socializmo šalis, jų visuomenės 
ir kultūros raidą, apie politinius ir doro
vinius socialistinės visuomenės piliečių 
gyvenimo pagrindus“.

Čia prašauta pro taikinį. Sov. Sąjungo
je daroma visa, kad tik Vakarų žmonės 
negalėtų susipažinti su gyvenimu Sov. Są
jungoje. Nejaugi V. Dimitrijevas to neži
no?

KLIŪVA IR LIETUVIAMS
„Tiesa“ pateikė iš vieno rusiško žurna

lo persispausdintą straipsnį „Šmeižikų 
balsai eteryje“. Čia duodama vėjo Ameri
kos Balsui, B(BC, Laisvei ir kitoms sto
tims. šiuo kartu daugiausia sustota ties 
religinėmis transliacijomis. Gauna pylos 
ir lietuviai. Tarp kitko, ten rašoma:

, Atsidūrę Vakaruose, lietuvių klerika
lai ragina Lietuvos gyventojus nuolat at
siminti, kad jie katalikai. Prieš keletą 
metų Vatikane buvo sušauktas lietuvių 
katalikų suvažiavimas, kuriame buvo su
formuota .^Pasaulinė lietuvių katalikų 
draugija“. Jai vadovauja užkietėjęs anti- 
tarybininkas vyskupas V. Brizgys, ben
dradarbiavęs su fašistiniais okupantais 
Didžiojo Tėvynės karo metais, o paskui 
pabėgęs į Vakarus.“

Radijas šiuo metu yra pasidaręs di
džiausias „liaudies priešas“ Sov. Sąjungo
je. Iš užsienio nugirstas žinias gyventojai 
užsirašo į magnetofono juostas, o paskui 
per savo pačių pasidarytas „privatines“ 
stoteles skleidžia vietos gyventojų tarpe.

„NUDRUSKINIMO“ FABRIKAI
Nuolat didėjantis vandens pareikalavi

mas ir sausros verčia galvoti apie jūros 
vandens panaudojimą. Weir Westgarth 
firma Škotijoje jau gamina įrengimus jū
ros vandeniui „nudruskinti“. Procesas nė
ra pigus, bet gelbsti rimto pavojaus atve
ju. Pvz. jau 1970 m. Jersey saloje buvo 
pastatyta „nudruskinimo“ įmonė, tiekian
ti 1.5 mil. galonų vandens per dieną, šiuo 
metu jau statomi įrengimai, galį patiekti 
iki 20 mil. galonų „nudruskinto“ vandens 
per dieną. Daugiausia šios įmonės įrengi
mais yra susidomėję turtingieji arabų 
kraštai.

KRAUJO STEBUKLAS
Neapolio senoje katedroje laikomas glo

bėjo šv. Januarijaus sukrekėjęs kraujas, 
Tris kartus per metus kraujas stikliniame 
inde pasidaro skystas. Stebuklas nepasi
kartoja tik tada, jei krašto laukia kokia 
nelaimė. Taip atsitiko praėjusį pavasarį, 
prieš žemės drebėjimą. Bijodami naujos 
nelaimės, Neapolio gyventojai naujam 
kraujo suskystėjimo laikui atėjus (rug
sėjo mėnesį), kartu su arkivyskupu mel
dėsi ir laukė stebuklo. Jų malda buvo iš
klausyta.

Tuo pačiu metu Neapolyje vyko Italijos 
komunistų konferencija. Esą, jie taip pat 
meldėsi prašydami stebuklo, nes bijojo, 
kad gali būti apšaukti kraštui gresiančios 
nelaimės kaltininkais. Dabar visi esą ra
mūs ir patenkinti.

NESĖKMINGI MANEVRAI
Nato manevruose (Teamwork) nukrito 

du (po 3 mil. svarų vertės) viršgarsiniai 
lėktuvai, susidūrė du britų karo laivai 
(vienas jų nuskendo) ir nuskendo JAV 
moderniškas naikintuvas Tomcat. Galuti
nės žuvusių žmonių skaičius dar nepaaiš
kėjo.

PREZIDENTO DOVANA
JAV dviejų šimtų metų įsikūrimo pro

ga, prezidentas Gerald R. Ford prisiuntė 
visų užsienio diplomatų misijų šefams do
vaną — medžio raižinį, pavadintą „Out 
of Many — One“. Dovaną gavo ir Lietu
vos Atstovybė Vašingtone. (ELTA)

Kam naudinga tyla?
(Aušra Nr. 2)

Buvusio Sibire tremtinio laiškas 
lietuviams išeiviams

Politika — menas. Mažos tautos, ypač 
tos, kurtų valstybinė sąmonė dar jauna, 
negali subrandinti didelių politikų. Tačiau 
politikos ABC pravartu žinoti kiekvienam 
lietuviui. Apsilankę Lietuvoje, kai kurie 
mūsų išeiviai stebina mus savo politiniu 
neišprusimu. Jų manymu, per pokario de
šimtmetį Lietuva praliejo daug kraujo, 
sudėjo daug beprasmiškų aukų. Todėl da
bar reikia taupyti tautos jėgas, tyliai neš
ti okupacinį jungą, neišprovokuoti paver
gėjų naujoms represijoms. Tą patį siūlė 
mums čekistai. Jie mėgina mus įtikinti, 
kad „Kronikos“ leidimas „neapsimoka“, 
nes jau pareikalavo didžių aukų. Ironiš
kai jie klausia tardomųjų: ,Ką laimėjote 
su savo ‘Kronika1?“

Tačiau iš tolo jaučiama, kad mūsų emi
grantai didžiuojasi Romu Kalanta, Simu 
Kudirka, Mindaugu Tamoniu. Kas pagim
dė šiuos mūsų tautos didvyrius? Vergiš
kas nuolankumas? Jeigu lietuviai būtų su 
gėlėmis sutikę Raudonąją armiją, kaip tai 
rašo oficiali tarybinė spauda (kiek tai yra 
tikra, matyti iš to, kad iki 1946 m. balan
džio mėnesio iš miškų išėjo ir legalizavo
si daugiau kaip 40.000 asmenų („Vestnik 
Leningradskoga universitetą“, 1966 m., Nr. 
2, p. 27), šiandien Lietuvos vardas būtų 
visiškai užmirštas. Jis nors retkarčiais 
patenka į pasaulio spaudą tik todėl, kad 
mes neklausome kai kurių „protingų“ mū
sų išeivių patarimų.

Nuvykę į JAV, lietuviai komunistai vai
dina didelius patriotus, nesigėdina net 
lietuvišką patriotinę ašarėlę nubraukti, 
verkšlendami prašo mus tylėti, neerzinti 
Maskvos, nes rusai mus .praris“. Jie ti
kina jus, kad R. Kalantos auka atnešė 
Lietuvai visą blogį — Kremlius dar la
biau sustiprins kultūrinį genocidą. Lietu
vai galėtų padėti vien tik emigrantų tyla. 
Ir jūs šiuos KGB pasiuntinius sodinate už 
stalo! Ar tai ne politinis aklumas?

Su dideliu skausmu skaitome „Gimta
jame krašte“ ir kitur mūsų emigrantų pa
sisakymus, kuriuose išgiriamas išviršinis 
mūsų gyvenimas, jo blizgesys — mūrinės 
gyvenvietės, asfaltai ir dainų šventės bei 
koncertai. Tai yra tik fasadas. Bet kas už 
jo slepiasi? Giriant šį fasadą, nuslepiami 
varžtai, kurie smaugia mūsų dvasią. Dar 
skaudžiau, kad taip pasisako ir kai kurie 
emigrantai dvasininkai. Kai vienam to
kiam „korespondentui“ (kun. Balčiui)

Sejitijiiios DIENOS
— Britų vidaus reik, ministerija neda

vė vizos soivetų profesoriui G. Kotows- 
kiui, kuris turėjo dalyvauti, komunistų 
įtakoje esančių mokslininkų konferenci
joje Londone.

— Švedijoje socialistai pralaimėjo rin
kimus. Jie išsilaikė valdžioje 44 metus.

— Ugandoje paskelbtas potvarkis, kad 
žinantieji apie sergančius venerinėmis li
gomis, privalo pranešti policijai.

— Stalino dukrai Svetlanai šiemet su
kako 50 metų. Atbėgusi į JAV, ji ištekėjo 
už architekto, augina 4 m. dukrą, bet su 
vyru kartu negyvena.

— Sovietai iškėlė iš jūros dugno savo 
žvalgybos lėktuvą, kuris prieš 6 savaites 
buvo nuskendęs prie Newfoundland.

— Japonai gavo iš Sovietų vyriausybės 
notą, kurioje sakoma, kad lakūnas V. Be
lenko buvo apnuodytas narkotikais, kai 
pasiprašė ęgzilo teisių. Belenko, atgabenęs 
į Japoniją MiG-25 lėktuvą, dabar jau yra 
Amerikoje.

— Taiwane šiais metais pirmą kartą 
moterys bus įleidžiamos į kinų šventyklą 
Konfucijaus 2.526-tojo gimtadienio proga.

— Anglikonų vyskupas dr. E. Treacy, 
nežiūrėdamas net karalienės neigiamo pa
sisakymo, pareiškė, kad danų režisieriui 
Thorsenui neturėtų būti draudžiama Ang
lijoje daryti filmą apie Jėzaus seksualinį 
gyvenimą.

—- Sovietų spauda dr. Kissingerio dip- 
molatinę iniciatyvą Afrikoje vadina ^pa
vojingu imperialistų ir rasistų sąmokslu“.

— Paryžiuje mirė Jugoslavijos regentas 
princas Paulius (83 m.), valdęs kraštą 
1934-1941 m.

— Midlande surasti didžiuliai akmens 
anglies klodai — apie 450 mil. tonų.

— Nuo spalio 1 d. įsipilietinimo doku
mentai Britanijoje kaštuos 70 svarų.

— Paskutinis nacių Vokietijos grand 
admirolas Doenitz rugsėjo 16 d. atšventė 
85 m. sukaktį.

— Automobilių savininkai ir futbolo 
lažybų įstaigos Italijoje turės mokėti spe
cialius mokesčius nukentėjusiems nuo že
mės drebėjimo šelpti.

— Dr. Sacharovas kreipėsi į prezidentą 

vienas vietinis kunigas pastebėjo, kad to
kie „interviu“ yra melas, šis atsakė: „Su
prask mane, aš noriu dar kartą atvažiuoti 
į Lietuvą“. Argi melu galima pirkti pasi
matymą su giminėmis ir tylėti, kai sveti
mųjų koja trypia visa, ką mums išsako 
lietuviškas Rūpintojėlis?

Savo politinėmis rezoliucijomis ir ki
tais diplomatiniais gestais jūs daug padė
jote savo tautai. Ateityje mes laukiame iš 
jūsų dar ryžtingesnių veiksmų: mes nori
me, kad jūsų lūpomis kalbėtų mūsų kan
čia ir aspiracijos, mūsų sielvartai ir sva
jonės. (ELTA)

GALINGESNĖ UŽ ORLEANO MERGEIĘ

Perduodame vieną daugiau sukrečian
čių ištraukų iš Efraim Sevelos romano, 
„Truth is for Strangers“, kurioje pagrin
dinis veikėjas, Algis Požėra, stebi vieną 
Lietuvos partizanų susirėmimą su sovie
tiniais kariais. Kaip žinia, pats autorius 
Sevela dalyvavo kovose su partizanais, 
kaip sovietų karo korespondentas. „Rau
donų plytų pastate su šiaudiniu stogu, di
deliame lygiame lauke, trys lietuviai par
tizanai narsiai gynėsi nuo juos apsupan
čių pasigėrusių raudonųjų kareivių. (Par
tizanus jie vadino „banditais“). Kai sto
gas užsidegė, moteris pasirodė prie lango. 
Matėsi jos rusenančių rūbų siluetas rau
donųjų liepsnų fone. Ji pradėjo dainuoti. 
Dainavo garsiai, bet neišlaikė melodijos, 
kuri buvo Lietuvos himno. Ji nedainavo. 
Ji šaukė. Mirštantieji taip šaukia... Lie
tuvos poetas, Algirdas Požėra, Stalino 
laureatas, čia buvo liudininku ir pagal
vojo — „Mes esame didinga tauta. Nepa
lyginama. Toji mergina galingesnė už Or
leano mergelę. Ugnis nunešė ją į dangų... 
Ji bus šventoji... O aš... aš... niekas“.

(ELTA)

REKLAMUOJA RUSŲ AUTOMOBILIUS

Vienas darbiečių parlamento narys (Mr. 
D. Hoyle) apkaltino britų gynybos minis
teriją, kam ji leidžia kareivinėse rekla
muoti sovietinės gamybos automobilius. 
Esą, kareivinėse priklijuoti skelbimai, ku
riuose siūloma sovietiniai Lada automo
biliai, geromis išsimokėjimo sąlygomis, 
už £1.028. Minėtas parlamento atstovas 
klausia, ką bendra turi sovietų gamybos 
automobiliai su gynybos ministerija, jei
gu ji nedraudžia jų reklamuoti?

Fordą ir kandidatą J. Carter prašydamas, 
kad paremtų jį kovoje prieš žmogaus tei
sių laužymą Sov. Sąjungoje. Tokį pat pra
šymą esanti atsiuntusi 89 Rusijos žydų 
grupė.

— Notting Hill karnavalo metu padary
tieji nuostoliai yra £7.000 svarų. Pridėjus 
išlaidas specialioms išvietėms ir gatvių 
valytojams, toji suma pašoko iki £13.000.

— Lordas St. Oswald pareiškė kelsiąs 
lordų rūmuose klausimą, kodėl britų vy
riausybė atsisakė dalyvauti Katyno pa
minklo atidaryme.

— Šachmatų čempionas Boris Spassky 
gavo leidimą išvykti į Prancūziją.

— Londone įsteigtoji polit. kaliniams 
laisvinti organizacija Amnesty Interna
tional gavo Olandijos Erazmus premiją 
£22.000.

— Prasidėjus neramumams Afrikoje, 
apie 800 žmonių kas mėnesį apleidžia Ro- 
deziją. Bendras baltųjų skaičius Rodezi- 
joje — 270.000.

— KGB uždraudė žydams dalyvauti de
monstracijose Babi Yar vietovėje, kur 
antrojo pasaul. karo metu buvo nužudyta 
100.000 žmonių, daugiausia žydų.
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Nebegerbia Maironio Prel. Juro muziejus
Tautos Atgimimo Dainius Maironis ir 

pokario Lietuvoje ilgai nebuvo užmirštas. 
Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklope
dija jam skiria beveik du puslapius. Ten 
pripažįstama, kad „Maironio poezija susi
laukė didelio populiarumo, daugelis jo ei
lėraščių virto liaudies dainomis.“

Patiko MILTE autoriams, kad „Mairo
nis, entuziastingai sutikęs buržuazinės

Maironio tėviškės liekanos Bernotuose

Lietuvos valstybės susikūrimą, greitai nu
sivylė jos valdančiais sluoksniais“. Esą 
savo satyrose jis pasmerkęs valdančiųjų 
sluoksnių karjerizmą, spekuliaciją, kyši
ninkavimą, abejingumą liaudies reika
lams, o taip pat nusivylimą aukštąja baž
nyčios hierarchija.

Šiaip ar taip, dar prieš dešimtį metų 
Maironio raštai buvo leidžiami dideliais 
tiražais, o skaitytojų grobstyte išgrobsto- 
mi. Jo poezijos rinktinė išėjo ir rusų kal
ba. 1962 m. gana iškilmingai buvo pami
nėtos poeto 100-sios gimimo metinės.

Paskutiniuoju metu apie Maironį vis 
mažiau begirdima. Nors Lietuvoje, kaip 
anksčiau minėta, Maironio eilėraščiai, 
virtę liaudies dainomis, nenueina nuo lū
pų, nors jo „Lietuva brangi“ yra pasida
riusi antruoju himnu, bet oficialiai Mai
ronio kultas yra prislopinamas. Nebeger
biami ir jam skirtieji paminklai. Štai 
„Naujienos“ (rugp. 3d.), pasiremdamos 

Kybartu aktai
Dr. Albertas Gerutis

(„Aidai“, Nr. 4, 1976)

Kaip atsimenarne, prezidentas A. Smetona mi
rė 1944 sausio 9 d„ užtroškęs gaisro metu Cleve- 
lande, Ohio. S. Lozoraitis, pagal sakytus aktus, no- 
minališkai pasidarė ne tik ministru pirmininku, bet 
ir respublikos prezidento pavaduotoju.

Kaip ir galima buvo laukti, pasiuntinys Berly
ne K. Škirpa, patyręs apie S. Lozoraičio paskyrimą 
ministru pirmininku, pareiškė savo nepasitenkini
mą. Škirpa reiškė nuomonę, kad respublikos prezi
dentas, atsisakęs padaryti paskyrimą pagal Romos 
konferencijos rekomendacijas, susilpninęs jo pozi
ciją vokiečių atžvilgiu.

Galima suprasti, jei Škirpa taip galvojo 1940 
m. pabaigoje — 1941 m. pradžioje, kai dar turėjo 
vilčių palenkti vokiečius savo koncepcijai. Bet vi
siškai nepateisinama, kaip pasiuntinys savo veika
le „Sukilimas“ (p. 54) dar 1973 m. galėjo apibūdin
ti S. Lozoraičiui išduotus įgaliojimus kaip sudavi- 
mą „durklu į nugarą pačiam Lietuvos Tautiniam 
Komitetui...“ Savaime suprantama, kad ir Škirpa 
nepajėgė pakeisti vokiečių nacionalsocialistų rasis
tinio fanatizmo kitų tautų, jų tarpe ir lietuvių tau
tos atžvilgiu. Jis ir pats asmeniškai skaudžiai nu
kentėjo nuo Gestapo. Joks Smetonos aktas nei E. 
Galvanauskui, nei K. Škirpai nebūtų įstengęs pa
veikti liguisto fanatiko — Hitlerio — nusistatymo. 
Galima drąsiai teigti, kad nebūtų nieko pakitėję, 
jeigu įgaliojimus būtų pasirašęs net pats Japonijos 
mikado!

Kaip politinio įžvalgumo pavyzdį pacituosiu 
sakinį iš dr. J. šaulio 1944 kovo 3 d. laiško, rašyto 
K. Škirpai: „Pritirymas parodė, kad Hitleris yra už
sispyręs ir konsekventingas savo programos vykdy
tojas. Jis paaukos savo politinėms fantazijoms visą 
Vokietiją, jis pagaliau bus pasiryžęs net pats žūti, 
bet savo fantazijų vis dėlto neišsižadės“. Tolesnė 
įvykių raida patvirtino, kaip taikliai dr. J. Šaulys 
įvertino demonišką Hitlerio prigimtį!

Mirus A. Smetonai, tuojau pat kilo klausimas 
dėl valstybinių organų kontinuiteto išlaikymo. Savo 
1944 vasario 26 d. laiške S. Lozoraitis atsiklausė 
Berne buvusio diplomatinės tarnybos centro, „ar 
Kybartų aktus (arba kitus tokios rūšies aklus, ku
riais R. P. būtų pakeitęs Kybartų aktus) būtų rei
kalo pranešti konfidencialiai Vašingtonui ir Lon

donui, ar ne“. Iš P. žadeikio telegramos sekė, kad 
prezidentas buvo jį savo laiku painformavęs apie 
pavaduotojo paskyrimą. Jis sausio 11 d. telegrafa
vo: „Prezidentui Smetonai mirus, siūlau viešam rei
kalui esant vartoti tokią formulę, kad prezidentas 
įpėdinį paliko nuskyręs, tačiau saugumo sumeti
mais jo pavardės šiuo tarpu neskelbiama stop Atsi
liepkite, ar man vietos vyriausybei pranešti ką dau
giau“. Sausio 22 d. šaulys telegrafavo: „Vartokite 
tokią formulę: Prezidentas paliko paskyręs teisėtą 
įpėdinį, kurio pavardę paskelbsime, kai leis karo 
sąlygos“.

Liepos 16 d. Žadeikis telegrafu painformavo J. 
Šaulį, kad „liepos mėnesio antrą dieną pranešiau 
(valstybės) departamentui Kybartų aktų turinį“.

Dr. K. Graužinis, pasiuntinys Buenos Aires, 
dar 1944 vasario 20 d. pranešė, kad jis padaręs ar
gentiniečių vyriausybei oficialų pareiškimą dėl S. 
Lozoraičio naujų pareigų, t. y. apie respublikos 
prezidento pavadavimą.

Kai buvo nušalintas Mussolinio režimas ir Ita
liją užėmė Vakarų sąjungininkų kariuomenė, nusi
statyta A. Smetonos pasirašytųjų aktų nebelaikyti 
paslaptyje. Bet kai 1944 m. vasarą britų premjeras 
Winstonas Churchillis lankėsi sąjungininkų kariuo
menės užimtoje Romoje, S. Lozoraitis pasiuntė jam 
1944 rugpiūčio 15 d. raštą, pasirašęs jį kaip Lietu
vos buvęs užsienio reikalų ministras. Tame rašte 
Lozoraitis kėlė klausimą, kad Lietuvoje, kurion jau 
buvo įžengusi raudonoji armija, būtų Italijos pa
vyzdžiu sudaryta tarpsąjunginė kontrolės komisija.

Iš esamų bylų matyti, kad S. Lozoraitis pirmą 
kartą pasirėmė „Kybartų aktų“ įgaliojimais, pasiųs
damas Lietuvos reikalais raštus ano meto britų 
premjerui C. Attlee ir prancūzų laikinosios vyriau
sybės galvai gen. Ch. de Gaulle 1945 rugsėjo 19 d. 
ir kitą dieną — Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentui H. Trumanui. Tuose raštuose S. Lozorai
tis išdėstė sovietų okupacijos aplinkybes ir prašė 
laikyti Lietuvai Atlanto Chartos nuostatus bei pa
dėti lietuvių tautai atstatyti laisvų jos suvereninių 
teisių vykdymą ir politinę nepriklausomybę.

Kitas atvejis, kai S. Lozoraitis pasirėmė „Ky
bartų aktų“ įgaliojimais, buvo ženeviškės Tautų 
Sąjungos likvidacinis posėdis, sušauktas 1946 ba
landžio 8 d. Nors Lietuva dar buvo šios institucijos 
narys, tačiau nei jos, nei kitų dviejų Baltijos vals
tybių delegatai į pilnaties posėdžius nebuvo pa
kviesti. Savo 1946 vasario 25 d. memorandume 
apie demaršus Tautų Sąjungos sekrctariate, kuris 
Ženevoje merdėjo per visą karą, E. Turauskas, for
maliai buvęs Lietuvos nuolatiniu delegatu prie tos 
institucijos, rašė: „Svarbiausioji formalinė kliūtis 
mums patekti Pilnatin yra neturėjimas pripažintos

tūlo kauniečio R. Pociaus pasisakymais, 
paskelbė straipsnį „Okupuotoje Lietuvoje 
išniekintas poeto Maironio rūsys“. Jame 
šitaip rašoma:

„Iš Rotušės aikštės pasukome Literatū
ros muziejaus link. Einame jo dešine pu
se. Praeiname Kauno vidurinės mokyklos 
pastatą, krepšinio aikštelę ir tarp apgriu
vusių sandėliukų ir malkų krūvų užtin

kame betoninį rūsį — poeto Maironio lai
dojimo vietą. Jo gale prigludęs pilkas be
toninis piedestalas — ant jo baltas skulp
tūrinis biustas, iškilios raidės ...aironis 
1...62 — 1932. Raidė ir vienas skaičius 
nutrupę. Biustas apneštas purvu ir vieto
mis apaugęs akmeninėmis samanomis, 
kaip tame jo eilėraštyje — pelėsiais ir 
kerpėm apaugęs aukštai... Išdidžiame vei
de nėra nosies — nudaužta iš pat pašak- 
nų.“

Lietuvoje yra įprasta steigti memoriali
nius muziejus ar bent atitinkamais užra
šais atžymėti nusipelniusių žmonių gim
tąsias ar gyventas vietas. Tokios pagarbos 
susilaukia ne tiktai žymūs rašytojai ar 
mokslininkai, bet ir nusipelnę komunistų 
partijos nariai.

Maironis, nors ir gimęs Pasandravyje, 
bet užaugo ir vaikystę praleido Bernotuo
se, Raseinių aps. Ten dar ilgai stovėjo na
mas, kuriame poetas užaugo, praleisdavo

Šią vasarą 85 metų sukaktį atšventęs 
didelis lietuviškosios kultūros bei rašto 
mylėtojas ir rėmėjas prel. P. Juras, Ame
rikoje įsteigė Lietuvių Kultūros Muziejų, 
kurį pavadino „Alkos“ vardu. Tas muzie
jus jau yra atkreipęs ne tiktai lietuvių, 
bet ir amerikiečių dėmesį. „Lietuvių Die
nos“ apie prel. P. Juro muziejų šitaip ra
šo:

„Savo lėšomis ir pastangomis prie Im
maculate Conception Convent Putname jis

B. Mackevičius

Daina
Dainą supo gaudimas šilų.
Draskė šūviai, o dulkės kelių
Ir gysluočiai
Ją sužeistą lopė.
Tai todėl aš prikimęs.
Dainuot tegaliu,
Kada džiaugsmas lapojas vėdrynais 
Ir kai velniškai sopa.

Man daina —
Šventykla ir vienintelė šventė,
Į kurią fariziejai

Įeit negalės.
Žmogumi aš norėjau šioj žemėj gyventi 
Nemažiau, ndi rašyti eiles.

Ir dabar, atminimais
Metus (atgaivinęs,
Vėl glaudžiuos prie kelių ir žolės.
Daina!
Spiaut į tave,
Jei buvai tu tik skaudančios
Mano krūtinės —
Bet ne mano Tėvynės —
Dalis.

atostogas ir, gal būt, sukūrė ne vieną sa
vo eilėraštį. Deja, šiuo metu jau ir tas na
mas nugriautas.

Čia dedamoji nuotrauka daryta Berno
tuose šią vasarą. Joje matome prie buvu
sio namo slenksčio jaunuolį, padedantį 
Atgimimo Dainiui pagerbti vainiką. Na
mo jau nėra. Liko tik šulinio svirtis ir že
mėn sulindę pamatų akmenys. Aplink au
ga laukinė žolė, o iš buvusio sodo likę ke
li išsišakoję medžiai...

Apverkti nemoku, pasiskųst negaliu:
Nesupras žmonės mano skundos!
Ir nueisiu pro šalį su tuo skausmu giliu, 
Kurs be žodžio paliks visados.

(Maironis, „Jaunoji Lietuva“) 

pastatydino šį muziejų, kuriame sutelkė 
daugybę etnografinės ir istorinės vertės 
dokumentų, meno ir literatūros ekspona
tų.

Jis sutelkė visa, kas lietė lietuvių kul
tūrą: paveikslus, meninius audinius, me
džio drožinius, vaizduojančius lietuvių 
gyvenimo būdą ir lietuvių istoriją. Šioje 

prel. Juro sutelktoje kolekcijoje randami 
tokie reti eksponatai, kaip lietuvių istori
jos knygos, išleistos 1657 metais.

Muziejuje taip pat yra viena knyga 
apie Lietuvą, parašyta lotynų kalba ir iš
leista 1583 metais.

Prel. Juras per savo gyvenimą daug lai
ko ir lėšų skyrė spaudos darbui, rašyda
mas pats straipsnius ar išleisdamas lietu
vių rašytojų raštus ir palaikė ryšius su 
Lietuvoje gyvenančiais rašytojais. Ryšys 
su rašytojais nenutrūko nė vėliau, kai 
daugelis rašytojų pasitraukė iš Lietuvos 
ir pateko į Vakarų Vokietiją, o vėliau ir 
į JAV-bes.

Šalia savo pastoracinio darbo prel. Ju
ras aktyviai reiškėsi tautinėje ir kultūri
nėje lietuvių organizacijų veikloje. Dabar 
prel. Juras, priimtas į Pranciškonų ordi
ną, leidžia dienas netoli savo įsteigto mu
ziejaus.“

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA 
—• GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

(nors ir exilines) vyriausybės, kuri suteiktų mums 
įgaliojimus ad hoc atstovauti savo kraštą pilnaty
je“

Nepaisydamas nedrąsinančių simptomų, S. Lo
zoraitis 1946 kovo 21 d. parašė įgaliojimus atsto
vauti Lietuvai Tautų Sąjungos pilnaties posėdžiuo
se, kurie, kaip jau minėjau, turėjo prasidėti balan
džio 8 d., dr. J. šauliui, E. Turauskui ir dr. A. Ge
ručiui. Pirmuoju delegatu turėjo būti J. šaulys. 
Kartu su įgaliojimais S. Lozoraitis paruošė kovo 21 
d. data raštą, kuriuo Tautų Sąjungos gen. sekreto
riui buvo pranešta apie respublikos prezidento A. 
Smetonos dekretus, jį paskyrusius ministru pirmi
ninku ir respublikos prezidento pavaduotoju. Raš
te, tarp kita, sakoma: „1944 m. sausio 9 d. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse mirus p. Prezidentui 
Smetonai, aš esu galutinai pasidaręs, pagal konsti
tuciją, jo pavaduotuoju“. Raštą Lozoraitis pasirašė: 
Ministras Pirmininkas, e. Respublikos Prezidento 
P-

Tačiau per zondavimus kilo nuogąstavimų, 
kad Tautų Sąjungos mandatų komisija gali įgalio
jimų nepripažinti. O toks galimumas negalėjo būti 
mums naudingas, tuo labiau iš mirštančios institu
cijos, nebeturėjusios jokios politinės reikšmės. To
kiomis aplinkybėmis nusistatyta įgaliojimais nepa
sinaudoti. Taip Lietuvos atstovams neteko daly
vauti Ženevos institucijos laidotuvėse. Buvo pasi
tenkinta atitinkamos notos įteikimu Tautų Sąjun
gos gen. sekretoriui ryšium su sovietų okupacija. 
Raštą S. Lozoraitis pasirašė kaip ministras pirmi
ninkas, einąs respublikos prezidento pareigas.

šiaip iš esamų bylų matyti, kad S. Lozoraitis 
savo vėlybesniuose raštuose ir viešuose pareiški
muose svetimšaliams reiškėsi kaip Diplomatinės 
tarnybos šefas arba kaip buvęs užsienio reikalų mi
nistras (arba kartu abiem titulais), bet nesinaudo
jo įgaliojimais, jam suteiktais pagal vad. „Kybartų 
aktus“.

Laiko nuotolyje gali kilti klausimas, kodėl, pa
sirėmus „Kybartų aklais“, nebuvo sudaryta egzili- 
nė vyriausybė. Tačiau šis klausimų kompleksas sie
jasi su problemomis, kurios peržengia šio rašinio 
ribas ir kurioms objektyviai išgvildenti, mano ma
nymu, dar nėra atėjęs laikas. Svarbiausias rūpestis 
permainingo laiko tėkmėje buvo išsaugoti Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos, kaip valstybinio kontinui
teto organo, egzistenciją ir orumą. Tuo tarpu „Ky
bartų aktai“ tiktai netiesiogiai liečiasi su Diploma
tine tarnyba.

Kaip bebūtų, maniau, kad mano rašomos Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos istorijos rėmuose pra
vers atkurti vad. „Kybartų aktų“ kilmę.

(Pabaigą)

Su lietuviais 
pasaulyje

NESĖKMĖ LEIDYKLOJE

Tautiečio Stepo Zobarsko, žinomo rašy
tojo, vadovaujama knygų leidykla „Mary
land Books, Ine.“ iki šiol yra išleidusi ga
na daug lietuvių autorių knygų anglų kal
ba. Tuo būdu lietuvių literatūra pasiekė 
tarptautinę plotmę. Leidyklos vadovybėje, 
be paties Stp. Zobarsko kaip pirmininko, 
yra prof. d. Charles Angoff, prof. Daniel 
Gillis, prof. Raphael Sealey, dr. Joseph H. 
Simons.

Šią leidyklą buvo ištikusi krizė dėl kny
gų rinkyklos ir chemikalų gamyklos ne
apdairumo.

Surinkusi penkias knygas, rinkimo1 ben
drovė pastebėjo, kad dar neišspausdintų 
knygų ženklai dėl blogų chemikalų išblu
ko. Toji bendrovė bankrutavo, o lietuviai 
neteko 25.000 dolerių. Dabar minėtosios 
knygos jau iš naujo paruoštos spaudai, 
bet jų išleidimui reikia surinkti 40.000 
dolerių. Stp. Zobarsko leidykla kreipėsi į 
visuomenę, prašydama padėti garsinti lie
tuvių literatūros vardą pasaulyje.

LEIDŽIA KNYGUTĘ APIE
N. SADŪNAITĘ

Australijos „Tėviškės Aidai“ praneša, 
kad susitarta su viena katalikų leidykla 
išleisti knygutę apie N. Sadūnaitę, pava
dintą „Tikėjimo didvyrė lietuvaitė Nijolė 
Sadūnaitę“. Taip pat būsianti pateikta 
platesnė apžvalga apie persekiojamą Lie
tuvos Katalikų Bažnyčią.

Kartu pranešama apie Britanijoje vei
kiančių organizacijų — Aid to the Church 
in Need ir 'Amnesty International pastan
gas išlaisvinti Sadūnaitę.

PREMIJOS LIETUVIAMS 
DAILININKAMS

Konkursinėje rudens dailės parodoje 
Sydnejuje (Australija) savo darbus buvo 
išstatę ir du lietuviai — Henrikas Šal
kauskas ir Eva Kubbos. Pirmąją vietą už 
akvarelinį kūrinį laimėjo H. Šalkauskas. 
E. Kubbos akvarelinis darbas taip pat 
įvertintas (Specialiu pažymėjimu.

„THE LITHUANIANS IN AMERICA 
1651-1975“

Prieš porą metų LB krašto valdyba 
kreipėsi į amerikiečių leidyklą Oceana 
Publications, Inc., dėl chronologijos apie 
lietuvius Amerikoje išleidimo. Po ilgesnių 
pasitarimų leidykla sutiko knygą išleisti, 
prašydama LB talkos, surandant autorių 
ir atliekant kai kuriuos techniškus dar
bus. Šiandien knyga jau išėjusi iš spau
dos. Tai 174 psl., su kietais viršeliais, pa
traukliai atrodąs leidinys. Redagavo Al
girdas M. Eudreckis. Leidinys -LB krašto 
valdybai finansiškai nieko nekainavo, gi 
jo platinimu tarp amerikiečių rūpinasi pa
ti leidykla.

„TĖVYNĖS SARGAS“

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gų leidžiamas žurnalas. Redaguoja Petras 
Maldeikis. 1976 m. pirmame numeryje ra
šo S. Lūšys, P. Maldeikis, J. Varnas, K. 
Bartkus, Vyt. Bagdanavičius ir kt. Prisi
menamas gydytojas dr. A. Starkus. Su
kakčių skyriuje rašoma apie vysk. K. Pal
taroką, P. Naujokaitį, Lietuvos bažnyt. 
provincijos sukaktį. Žurnalo kaina — 3 
dol.

BRAŽINSKAI VENECUELOJE

Kaip praneša lietuvių spauda, Pranas 
ir Algirdas Bražinskai jau Venecueloje. 
Jiems dokumentus sutvarkyti padėjo 
BALFo pirmininkė M. Rudienė, kuri spe
cialiai buvo nuvykusi į Turkiją. Iš pra
džių Bražinskai buvo sustoję Italijoje, bet 
dabar jau esą atvykę į Venecuelą. Kaip 
jiems tas žygis pavyko, tuo tarpu nėra ži
nių.

TĖV. A. BERNATONIO SUKAKTIS

Patirta, kad daugeliui žinomas lietuvis, 
vienuolis-kapucinas tėvas A. Bernatonis 
šiais metais atšventė 40 metų vienuoliš
kojo gyvenimo sukaktį. Gyvendamas Vo
kietijoje, jis labai aktyviai dalyvauja sie
lovados ir visuomeniniame darbe. Daug 
pasidarbavo steigiant Vasario 16 gimnazi
ją ir rinkdamas jai aukas.

MOKINIŲ TĖVAMS ŽINOTINA

„Daily Telegraph (rugs. 2 d.) paskelbė 
žinutę, kuri gali būti naudinga tėvams, 
kurių vaikai lanko aukštąsias mokyklas 
ir gauna valdžios paramą. Nenorėdami iš
kreipti tos žinutės prasmės, ją perspaus
diname angliškai.

NAUJA KNYGA APIE KATYNA

Neseniai knygų rinkoje pasirodė Bro
nislaw MylnarSkio knyga, pavadinta „The 
79th Survivor“ (79-tas išsigelbėjęs). 246 
psl., kaina £5.50. Šitoje knygoje aprašo
mas Starobielsko belaisvių stovyklos, ku
rioje buvo 3.841 lenkų karo belaisvis, su
naikinimas. Knygos autorius, kaip pats 
pavadinimas sako, buvo vienas iš išsigel
bėjusi ųjų.

2



1976 m. rugsėjo 28 d. Nr. 38 (1328) EUROPOS LIETUVIS 3

Atidengtas Katyno paminklas
Lietuvių vainikas .NKVD aukoms

D. IBritanijos sostinėje — Londone įam
žintas Katyno žudynių atminimas. Gun- 
nersbury kapinėse iškilo 7 metrų aukščio 
juodo granito obeliskas — Katyno pa
minklas. Keli tūkstančiai kilometrų nuo 
šios vietos Katyno miške, prie Smolens
ko, Rusijoje, Sovietų NKVD pareigūnai 
prieš 36 metus išžudė 4.500 lenkų karo be
laisvių. Jų kovos draugų rūpesčiu Londo
ne ir pastatytas šis paminklas.

I paminklo atidengimo iškilmes rugsėjo 
18 d. susirinko apie 8.000 lenkų, kitų Ry
tų europiečių ir anglų, kurių tarpe apie

20 Britų parlamento atstovų. Tarp susi
rinkusių — daug buvusių II pasaulinio 
karo veteranų, Katyne nužudytųjų vyrų 
našlių bei artimųjų. Karių organizacijų 
vadovybės su vėliavomis, lenkų skautai ir 
jaunimas taut, drabužiais.

Prie paminklo sustoja garbės sargyba: 
kairėje pusėje Karališkosios gvardijos 
uniformuotas karininkas, dešinėje — len
kų karininkas. Minia sugieda Lenkijos :r 
D. Britanijos himnus. Paminklo statybos 
komiteto pirm, lordas Barnby paaiškina, 
kaip rusai 1940 m. Katyno miške išžudė 
lenkų karininkus bei civilius, ir su kokio
mis kliūtimis susidūrė komitetas, norėda
mas surasti paminklui vietą. Padėkojęs 
Kensingtono miesto valdybai už sklypą ir 
visiems, prisidėjusiems prie paminklo sta
tybos, lordas Barnby oficialiai perdavė 
paminklą lenkų visuomenei, kurios prie
kyje stovi egzilinės Resp. Prezidentas Ost
rovskis.

Prez. Ostrovskis, pareiškęs padėką ko
mitetui už atliktą darbą, aukotojams už 
aukas ir miesto valdybai už vietą pa
minklui, pažymėjo, kad Katyno žudynių 
nusikaltėliai dar nėra nubausti. Daug Va
karų pasaulio vyriausybių dar nepasmer
kė šio tarptautinio nusikaltimo.

Komiteto vicepirmininkas ir didelis pa
vergtųjų Europos tautų draugas lordas St. 
OsvvaMas savo kalboje pažymėjo, kad ru
sų kaltė Katyno žudynėse yra visiškai 
įrodyta. Labai keista, kad Britų vyriau
sybė vengia tą faktą pripažinti, neatsiun
tė savo atstovo į šias iškilmes ir neleido 
britų kariuomenės atstovams čia daly
vauti. Paminklas ne tik primins busimo
sioms kartoms žvėriškus sovietų darbus, 
jis bus taip pat vienas iš didžiųjų šventų 
simbolių, kuris duos lenkams ir kitoms 
Rytų Europos tautoms įkvėpimo jų sieki
muose išsilaisvinti iš Sovietų vergijos.

(Būgnų garsams palydint, paminklą ati
dengė, nutraukdama Britų ir Lenkijos vė
liavas, vieno žuvusiojo kario našlė. Ant 
atidengto obelisko viršuje matosi Lenki
jos karūnuotas erelis, apsuptas spygliuo
tos Vielos vainiku. Žemiau — užrašas 
„KATYN 1940“. Paminklo pjedestale už
rašas: Pasaulio sąžinė reikalauja patvir
tinti tiesą; žemiau — trijų tikybų, ku
rioms priklausė žuvusieji, emblemos: kry
žius, Dovydo žvaigždė ir mėnulis. Toliau 
vėl užrašas: Prisiminimui 1940 metais 
dingusių iš Kozielsko, Starobielsko ir Oš- 
takovo stovyklų 14.500 lenkų belaisvių, iš 
kurių 4.500 vėliau rasta bendrame kape 
Katyne, netoli Smolensko.

Paminklą pašventino lenkų išeivijos 
vyskupas Rubinas, atvykęs iš Romos. Jį 
taip pat palaimimo stačiatikių bei evan
gelikų kunigai ir žydų rabinas. Sugiedo
jus lenkų tautiškai religinę giesmę „Bože 

cos Polskę“, prasidėjo vainikų procesija. 
Pirmą vainiką prie paminklo padėjo Prez. 
Ostrovskis, po to sekė kariuomenės gen. 
inspektorius gen. Bohusz-Szyszko ir apie 
120 kitų vainikų. Tarp jų pažymėtini 
Churchilio šeimos ir Rytų Europos tautų 
vainikai. Lietuvių Sąjungos D. Britanijoje 
vainikas su užrašu „In memory of the Vic
tims of Katyn, 1940“, buvo papuoštas 'pla
čia geltona-žalia-raudona juosta. Vainiką 
prie paminklo padėjo DBLS pirm. J. Al
kis, lydimas dviejų lietuvaičių — I. Var- 
kalaitės ir K. Markevičiūtės — apsirengu
sių tautiniais rūbais. Lietuvių grupė, tarp 
kitko, pateko į fotografiją, kurią atspaus

dino „Sunday Telegraph“ — 19. 9. 76.
Vainikus taip pat padėjo latviai, ukrai

niečiai, čekosflovakai ir kt. Prie rusų disi
dentų vainiko buvo užrašas: „Lenkijos 
gynėjams prieš nacių-soivetų invaziją 
1939 m., sovietų saugumo organų nužu
dytiems“. Vaihikas padėtas žmogaus Tei
sių Sąjūdžio Rusijoje vardu. Be to, bega
les gėlių sudėjo privatūs asmenys, žuvu
siųjų giminės bei artimieji. Nuskambėjus 
„Lašt Post“ trimitams, pro paminklą pra
ėjo tūkstančiai dalyvių, atvykusių iŠ Lon
dono, provincijos ir užjūrio.

Spaudos konferencijoje, kuri buvo su
ruošta po apeigų, paminklui statyti komi
teto atstovai atsakė į žurnalistų Mausi
mus. Pirmiausia buvo pasakyta, kad Ka
tyno žudynes neabejotinai įvykdė rusai. 
Tam įrodyti buvo pakankamai liudininkų 
ir daiktinių įrodymų. Kas tuo Mausimu 
domisi, gali paskaityti kelių anglų auto
rių knygas. Sovietų Sąjungos vyriausybė 
ne tik kad neprisipažįsta kaltės, bet dargi 
stengiasi apjuodinti tuos, kurie skleidžia 
tiesą. D. IBritanijos vyriausybė ir daugu
ma Vak. Europos kraštų 'vyriausybių, ne
norėdamos užgauti buvusio sąjungininko, 
vengia pasisakyti. Tačiau daug politinių 
veikėjų neabejoja, kad tai buvo rusų 
NKVD darbas, ir tai viešai sako.

Paminklo atidarymo iškilmėse, be Lie
tuvos Atstovo V. Balicko, kuris pavadavo 
ir sergantį Latvijos Atstovą, dalyvavo šių 
valstybių reprezentantai: Bolivijos, Ko
lumbijos, Liberijos, P. Afrikos, J. A. V- 
bių, Brazilijos ir Urugvajaus. Laišką at
siuntė Sir Alec Hume, buv. Britanijos 
min. pirmininkas, o konservatorių parti
jos lyderei M. Thatcher iškilmėse atsto
vavo parlam. atstovas A. Neave.

Buv. konservatorių vyriausybės minis- 
teris Amery papasakojo, kaip .Sovietų vy
riausybė bandė sukliudyti paminklo sta
tybą dar 1972 m., kai jis buvo užs. reik, 
viceministeriu.

Nors darbiečių vyriausybės krašto ap
saugos min. Mason uždraudė kariams uni
formose dalyvauti paminklo atidarymo iš
kilmėse, tačiau, nebodamas gresiančios 
bausmės, prie paminklo garbės sargyboje 
stovėjo Royal Irish Guard ats. maj. John 
Gouriet, kuris yra Britų Laisvės Sąjungos 
direktorius. Taip pat dalyvavo keli kiti 
atsargos karininkai ir IB'ritų veteranų ly
gos atstovai.

Paminklas kaštavo 21.500 svarų, iš ku
rių 11.000 sv. buvo surinkta Amerikoje.

šia proga britų spauda plačiai aprašė 
Katyno žudynes ir paminklo atidarymo 
iškilmes. Nešališkai informavo ir britų 
radi j as bei televizija.

J. R.

Lenkijos žemės tikis

E. L. Nr. 34 pirmame psl. „Neapsieis be 
kolchozų“ pranešama, kad „Apie 80% 
Lenkijos ūkių tebėra privatiškose ranko
se. Negaudami valdžios pašalpų, jie daro 
labai menką pažangą...“ Tikrumoje taip 
nėra. Tiesa, Lenkijos komunistai-ortodok- 
sai-stalinistai vis primena, kad reikėtų 
privatų, arba kaip jie vadina individualų 
žemės ūkį sukolektyvinti-sukolchozinti 
(Lenkijoje tai vadina gamybos-produkci- 
jos kooperatyvais, R. Vokietijoje Produk- 
tionsgenossenschaft, kaip ir Sovietijoje). 
'Bet iki šiol vykdomas tik laisvanoriškas 
kolchozų steigimas. Ir 1947 metais pagal 
duomenis iš oficialaus leidinio — Rocznik 
Statystyczny 1975 — žemės ūkio naudme
nos (arimai, sodai, pievos, ganyklos) pro
centais taip pasiskirstė:

valstybiniai ūkiai — 16,6, kolchozai — 
1,5, žemės ūkio rateliai — 0,8 ir indivi
dualūs žemės ūkiai — 80,2 procentai. (Čia 
autorius pateikia smulkią naudojamųjų 
plotų, gaunamųjų derlių, ūkio produktų ir 
gyvulių skaičiaus lentelę, kurios dėl tech
niškų kliūčių negalėjome išspausdinti. Ta
čiau straipsnio turinys dėl to mažai tenu- 
kenčia, nes tie skaičiai žymia dalimi pa
sikartoja tolimesniame šio rašinio tekste 
Red.).

(Leidinyje pateiktieji skaičiai rodo, kad 
individualus ūkis neatsilieka nuo valsty
binio ir kolchozų ūkio. Jeigu grūdų der
liai kiek mažesni, tai bulvių, daržovių, 
vaisių, pieno, kiaušinių gamyba didesnė. 
Ūkininkai labai stengiasi pažangiau ūki
ninkauti. Pvz. pagal statistiką ūkininkų 
karvės mažiau pieningos, bet kontroliuo
jamos karvės pieningesnės — metinė pie
no produkcija 4.148 kg, o Valstybinių ūkių
— 3.322 kg. Reiklia sudaryti ūkininkams 
sąlygas ir teikti paramą, kad jie galėtų 
dar pažangiau ūkininkauti. Iš kitos pusės
— individualių ūkių, palyginti, labai ma

Sfkaitytaja fat&fau
DBLS — NETEISĖTAI VEIKIANTI 

ORGANIZACIJA

J. Vilčinskas savo laiške mini M. Ba- 
jorino žodžius (E. L. Nr. 35): „DBLS val
dybą dabar renka ne nariai, bet Lietuvių 
Namų b-vės akcininkai. DBLB tokiu bū
du negali įsijungti į organizaciją, kurios 
valdybą renka komercinė bendrovė.“

J. Vilčinskas pats rašo: „Jeigu tai būtų 
vienintelų kliūtis DBLB-nėsI vadovybei 
įsijungti į DBLS-gą, tai ji yra labai leng
vai nugalima. Pagal DBLS įstatus, Sąjun
gos valdyba turi būti renkama DBLS su
važiavime, narių balsais. Be to, pagal 
DELS įstatus, visi lietuviai, įskaitant ir 
tuos, kurie dabar vadovauja DBLB-nei, 
yra Sąjungos nariais.“

Šie DELS įstatai, kiek žinau, buvo iš
leisti prieš kelis metus. Nežiūrint tai, il
gesnį laiką DHLS valdybą renka ne visi 
DBLS suvaižavime dalyvaujantieji lietu
viai, bet komercinės bendrovės (Lietuvių 
Namų) akcininkai, kokios tautybės jie be
būtų, pagal akcijų skaičių. Atrodytų, kad 
daugelį metų DBLS iš tikrųjų neturi tei
sėtos valdybos, ir todėl Sąjunga negali 
būti skaitoma teisėtai veikiančia organi
zacija. Jei ši mano analizė yra teisinga, 
DBLB įsijungimo į Sąjungą reikalas au
tomatiškai atpuola...

Su pagarba
Kastytis Baublys

PER DAUG GENEROLŲ
Paskaitęs Vikio straipsnį (E. Lietuvis 

Nr. 33) apsidžiaugiau manydamas, kad 
galų gale bus rasti būdai išlyginti nemalo
nius ir 'mūsų vienybę ardančius santykius. 
Gyvendami užsienyje privalome būti vie
ningi, nes kitaip neišsilaikysime.

M. Bajorinas trumpai ir aiškiai pasakė, 
kaip turėtų būti (E. L. Nr. 35). Bet nepa
sakė tikrųjų išsiskyrimo priežasčių.

J. Vilčinskas (E. L. Nr. 36), atrodo, no
rėtų atitaisyti nemalonius praeities įvy
kius, bet nedrįsta, kaip anglai sako, vie
šai mazgoti nešvarius baltinius. Jis teisin
gai pastebi, kad dauguma dabartinės 
DBLB valdybos nieko nežinojo apie vyks
tančias intrigas.

Per aną nelemtąjį DBLB suvažiavimą 
keturi DBLS atstovai įteikė ultimatumą 
ir apleido suvažiavimą. Jie jautėsi labai 
galingi ir turį teisę diktuoti suvažiavimui, 
užmiršdami, kad dar veikia ir kitos orga
nizacijos, gausesnės už DBLS. J. Vilčins
kas klysta sakydamas, kad DBLS buvo ir 
yra pati didižausia D. Britanijos.lietuvių 
organizacija.

Jis nesutiko su Londono lietuvių para
pijos narių skaičiumi. Aš tada buvau pa
rapijos kasininkas ir atstovas tame suva
žiavime. Pateikiau mandatų komisijai ka
sininko knygą įrodyti, kad visi parapijie
čiai yra užsimokėję nustatytą nario mo
kestį.

Ne tiktai DBLS, bet ir kitos Anglijos 
bei Škotijos lietuvių organizacijos, draugi
jos bei Muibai sudaro DBLB; Prieš II-jį 
pasaulinį karą ir karo metu taip pat tu
rėjome panašią organizaciją, kuri vadino
si DBL Federacija. Todėl DBLS neturėtų 
per daug šiauštis ir reikalauti ypatingų 
privilegijų, kad galėtų sugrįžti į viso pa
saulio lietuvius apimančią organizaciją — 
Bendruomenę.

Kada mes užmiršime tarpusavio nesan- 
taikas, kurių prabanga gali naudotis tik 

ža administracija. Aiškus noras indiv. 
ūkininkams patiems savo mažus ūkius 
tvarkyti. Per tiek metų tik 1,6% žemės 
paversta kolchozais.

Skirtingas nuo sukolchozintos Lietuvos 
gyventojų metinio prieauglio yra dar ma
žai sukolchozintos Lenkijos gyventojų 
prieauglis. Lietuvoje 1973 m. gyventojų 
prieauglis: (1973 m. Statist. 20 psl.) 1.000 
gyventojų miestuose — 10,7, kaime — 2,7. 
Vidurkis — 7,0. Lenkijoje 1972 m. prie
auglis miestuose — 7,9, kaime — 11,1. Vi
durkis — 9,4.

Taigi Lenkijos individualus ūkis nėra 
atsilikęs ir daro nemažesnę pažangą už 
valstybinius dvarus ir kolchozus. Iš viso 
individualių ūkių dar yra per 3,3 milijo
nus. Kaime ūkių skaičius per dešimtmetį 
(1960-1970) sumažėjo 134,5 tūkst. Besi
vystant krašto pramonei, kaimo gyvento
jų skaičius atitinkamai mažėja.

Tiesa, Lenkijos žemės ūkio gamyba dar 
atsilieka nuo kaimynų — Čekoslovakijos 
ir Rytų Vokietijos, bet ji atsilikdavo ir se
niau, lygiai kaip atsilikdavo ir nuo Lietu
vos nepriklausomybės laikais. Bet dabar 
ji daro nemažesnę pažangą už tuos kraš
tus. Gal ta pažanga, kraštą skubiai in
dustrializuojant ir kaimo gyventojų skai
čiui mažėjant, galėtų būti didesnė.

Jeigu paimsime dabartinę Lietuvą, ku
rioje nebetrūksta maisto produktų, tai ir
gi tas nuopelnas priklauso ne sovchozams 
ir kolchozams, o patiems kolehozininkams 
ir sklypininkams. Priminsime, kad gyven
tojai (kolchozininkai, darbininkai ir mies
telių ir kaimo sklypininkai, kurie valdo 
tik 7,6% žemės ūkio naudmenų) išlaiko 
42,8% krašto melžiamų karvių, 26,8% 
kiaulių, 82,9% avių ir ožkų, 55% paukš
čių ir išaugina 71,4% bulvių, 74,2% dar
žovių, 80% vaisių ir uogų.

J. G.

laisvos tautos? Tik būdami vieningi galė
sime dirbti lietuviškąjį ir tautos išlaisvi
nimo darbą. Mūsų eilės retėja. Tad mūsų 
pirmutinis ir didžiausias uždavinys išsi
auginti naujas kareivių kartas, o ne 
stengtis visiems tapti generolais.

J. Babilius

PROFESIONALAI AR MĖGĖJAI?

Jau kelios savaitės, kai E. L. diskutuo
jamas klausimas: Vienas ar du centrai? 
Norisi pridėti keletą žodžių ir iš Škotijos.

Lietuviai čia turėjo ir dar turi savo or
ganizacijas pirmiau, negu atsirado DBLS- 
ga ar DBLB-nė. Tų organizacijų buvo 
daug, bet nei vienos stiprios.

Kadaise Škotijoje lietuvių buvo skaito
ma tūkstančiais, bet per daugelį metų jie 
nepajėgė net bendros vertingesnės nuosa
vybės įsigyti (išskyrus Lietuvių Instituto 
salę, kuriai įsigyti apsijungė trys draugi
jos į vieną). Kaltininkų ir priežasčių da
bar neieškosime, nes būtų per daug rašy
mo. Tačiau reikia pabrėžti, kad skaidyma
sis tarp savęs niekam neišėjo į gera.

J. Vikio (E. L. Nr. 33) iškeltas klausi
mas yra visiems lietuviams opus. Kada gi 
pagaliau nustosime kelti ginčus, kurio 
galva geresnė ar kišenė pilnesnė?

Iš praeities žinome, kad DBLS yra pir
moji pajėgi ir demokratiniu būdu įsteigta 
organizacija, kuriai priMausė daugiausia 
po paskutiniojo karo atvykusių tautiečių. 
Svarbiausias DBLS nuopelnas yra spau
da, informacija. Ji turi finansinį ramstį 
— Lietuvių Namų bendrovę, kuri atsira
do per S-gą, nors yra akcininkų tvarko
ma. Tai visiems naudinga institucija lie
tuvių rankose.

1951 m. Amerikoje įsteigtoji PLB susi
kūrė šiame krašte kažkokiu ypatingu, 
Škotijoje ne visiems suprantamu būdu, 
neva apjungė visas organizacijas, na, ir 
paprastai sakant, pradėjo kibti prie 
DBLS-gos. Visai nenuostabu, kad DBLS, 
būdama stipriausia, iš DBUB'-nės pasi
traukė.

Škotijos lietuviai karštai nesimetė nei 
prie vienos, nei prie kitos, nors DBLB va
dovybėje ir buvo asmenų iš Škotijos.

Buvo Škotijoje ir DBLS skyrius, bet 
neilgai veikė. Tada buvo sunku susigau
dyti, kuris čia centras bus geresnis, ku
rių kėdės aukštesnės.

Taip iki šiol ir laukiame, kada atsiras 
tas vienas centras. O jau būtų pats lai
kas šį dalyką nuspręsti, kad mūsų retėją 
tautiečiai galų gale žinotų, kam priklau
syti, ką remti ir ką kritikuoti.

Skaudu matyti, kad gyvendami demo
kratiškame krašte, užmerkdami akis prieš 
realybę, mes nenorime matyti, kad DBLS 
yra pagrindinis centras, nes ji pirmoji at
sirado ir iki šiai dienai tvirtai laikosi šia
me krašte. DBLB-nė, nors dirba tam pa
čiam tikslui ir stengiasi savo prestižą iš
laikyti, bet vistiek, kalbant futbolo ter
minais, yra dar mėgėjų komanda. Tuo 
tarpu DBLS-ga jau seniai yra profesiona
lai. Taigi, man atrodo, turėkime vieną ge
rą komandą ir ją remkime, tada visi lai
mėsime.

Reikėtų paklausyti J. Vilčinsko žodžių 
(E. L. Nr. 36): tegu DBLS ir DBLB vado
vai atsisėda prie vieno stalo ir, tarp savęs 
susitarę, nubraukia nuo DBLB paskutinę 
raidę. Tada bus viskas tvarkoje — turė
sime vieną, 'bet stiprią komandą.

Aug. Jovaras

LIETUVOJE
*»«*«“■*■** Ii — »Z**«Z*t»»*

VAGIA DARŽOVES
Į Birštono daržininkystės ūkį, kaip ra

šo „Tiesa“, žmonės iš miestų net automo
biliais važiuoja vogti svogūnų ir agurkų. 
Pats ūkio direktorius su draugovininkais 
saugo naktimis daržoves. Teismuose esą 
daugybė bylų.

įdomus tų automobilių savininkų po
žiūris į visuomeninį turtą. Pvz. vienas 
mechanikas teisme šitaip aiškinasi:

— Patikėkit, kai kokiam kaimiečiui rei
kia varžtelio, aš pats jų prirenku ir dar 
pro gamyklos vartus išlydžiu, kad sargas 
nekibtų, o Birštone dėl kokių dvidešimt 
kilogramų svogūnų tuoj pat prisistato 
draugovininkai. Suprantu, jeigu įlįsčiau 
į jų asmeninį daržą... O dabar šakojasi, 
lyg už savo.

...IŠĖJAU GRYBAUTI
Apie grybavimo sezoną Lietuvoje „Tie

sa“ rašo:
„Atkeliavo grybavimo sezonas. Malonu 

pasivaikščioti po rudenėjantį mišką, sma
gu surasti gudriai pasislėpusi baravyką.

Grybavimas — poilsis. Todėl savaitgalį 
nuo ankstyvo ryto miškų pusėn rieda ne
suskaitomos virtinės mašinų — „Žigulių“ 
ir „Moskvičių“, autobusų ir sunkvežimių. 
Ką gi, girių daug, grybų visiems turėtų 
pakakti. O kas jų ras mažiau, taip pat nu
siminti neverta: kelios valandos, praleis
tos miške, gal net vertingesnės už visą 
pintinę baravykų.

Bet, deja, prasidėjus kiekvienam nau
jam sezonui, nukenčia ir giria: abejingai 
laužomi liauni medeliai, „išariami“ ištisi 
samanynų plotai. O kiek po grybautojų 
apsilankymo miškuose lieka popierių, tuš
čių butelių, skardinių... Beje, ir miškų 
šeimininkai, bent jau poilsio aikštelėse, 
arba ten, kur įrengtos pavėsinės, suoliu
kai, privalo pastatyti šiukšlių dėžes.

Giria, jos gėrybės — neįkainnuojamas 
liaudies turtas. Jį saugoti — visų mūsų 
pareiga.“

ĮDOMI paroda
Vilniuje atidaryta iki šiol dar nebuvusi 

paroda, pavadinta „Gamta — visų turtas“. 
Kaip praneša spauda, ją paruošė 29 mi
nisterijos ir žinybos. Trijuose estrados 
aukštuose išsidėstę keturiolika skyrių 
apima visus gamtos, jos apsaugos Mausi
mus.

Įdomus parodos muzikinis apipavidali
nimas: lankytoją visose salėse lydi miško 
garsai.

AUGINAMI FAZANAI
Nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios 

fazanai Lietuvoje nebebuvo žinomi. Da
bar juos pradėjo veisti medžiotojai. Šuns
kų valstyb. medžioklės ūkyje pastatytas 
fazanynas, kuriame šiais metais išperinta 
5.000 jauniMių. Kai kur fazaniukus išpe- 
rinčios ir vištos.

Fazanai laikomi naudingais paukščiais, 
nes sunaikina daugelį laukų kenkėjų. Jie 
padedą naikinti ir didžiausią bulvių prie
šą — Colorado vabalą, sulesdami jo ler
vas.

ATVYKO PASIMOKYTI
Į Lietuvą buvo atvykusi iš Vengrijos 

partinių darbuotojų grupė „pasisemti pa
tyrimo“. Svečiai ypačiai domėjęsi Lietu
vos švietimo reikalais ir visuomeninių or
ganizacijų veikla. Jiems buvę parodyta, 
kaip Lietuvos komunistų partija pasidar
bavo „mobilizuojant darbo žmones už 
XXV K. P. suvažiavimo nutarimų įgyven
dinimą“.

MIRĖ PROF. J. ŠULSKIS

Rugsėjo 5 d., eidamas 57-uosius metus, 
staiga mirė Lietuvos Veterinarijos akade
mijos rektorius, prof. Jonas Šulskis. Jis 
aktyviai dalyvavo profesinėje spaudoje ir 
išleido keletą vadovėlių. Komunistų parti
jai priklausė nuo 1956 m. Apdovanotas 
garbės ženklais, ordinais ir medaliais.

NAUJA KIAULIŲ VEISLĖ
Žiniomis iš Lietuvos, čia Išvesta nauja 

ilgakaklių kiaulių veislė. Jas paskerdus, 
galva pasilieka Vilniuje, o kumpiai pasie
kia Maskvą.

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
l LADBROKE GARDENS, 

LONDON, VV11 2PT

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

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
B. Kasčiukaitis — 3.80 sv., J. Babilius 

— 2.00 sv., S. Ūsas — 1.00 sv.

„AUŠROS“ KVARTETO KONCERTAMS 
PASIBAIGUS

Po metų gana sudėtingo darbo, D. Bri
tanijos lietuviai susilaukė Kanados lietu
vaičių „Aušros“ kvarteto, kuris pasirodė 
keturiose vietovėse, sutraukdamas j kon
certus apie tūkstantį klausytojų. Atsilan
kiusieji į koncertus nei vienas nesigailė
jo, nes pirmas toks vienetas iki šiol mus 
aplankė.

D. Britanijos lietuviai ileka dėkingi Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybai 
už sudarymą sąlygų „Aušros“ kvartetui 
atvykti.

Taip pat jie yra dėkingi „Aušros“ jau
noms daininikėms, vadovei ir muzikos 
palydai, kurie per tą 13 dienų turėjo ke
liauti po visą kraštą, kartais mažai pail
sėję ir neturėję pakankamai patogumų.

D. Britanijos Bendruomenės Krašto val
dyba dėkoja visiems koncertų rengėjams 
už pagalbą ir nuoširdų dainininkių globo
jimą.

Visiems tautiečiams, atsilankiusiems 
koncertuose, lietuviškas ačiū. Be to, padė
ka tiems, kurie prisidėjo materialine pa
rama koncertus rengiant.

Sujungtomis rankomis nugalėjome vi
sas kliūtis ir dabar galime pasidžiaugti, 
atlikę didelį darbą.

S. Kasparas

FRIDAY CLUB DISCO

You and your friends are cordially in
vited to a rave up with „Opus One“ disco 
on Friday, 8th October 1976 8.00 pm till 
midnight.

Admission only 50 pence.
Please also reserve the following nights: 

3rd December, 1976, 4th February, 1977, 
1st April 1977.

PENKTADIENIO DISKO KLUBAS

Jūs ir jūsų draugai esate mielai kvie
čiami į disko „Opus One“ pasilinksmini
mą, kuris įvyks penktadienį, spalio 8 d. 
Lietuvių Namuose, Ladbroke Gdns. W11 
20.00 vai. iki vidurnakčio.

Įėjimas tiktai 50 penų.
Taip pat numatykite sekančius vakarus: 

1976 m. gruodžio 3 d., 1977 m. vasario 4 
d., 1977 m. balandžio 1 d.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Povilas Mackevičius, gimęs 
Panevėžyje. Turima žinių, kad jis savo 
pavardę buvo pakeitęs į Mikutavičių. Pas
kutinioji gyvenamoji vieta buvusi Angli
ja.

Jis pats, arba žinantieji apie jį, prašo
mi rašyti šio laikraščio redakcijai.

LONDONAS
HACKNEY GAZETTE APIE 

LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ

— Penktadienį, rugpiūčio 27 d. pami
nėjo, kad iš Londono 16 jaunų lietuvių iš
vyko į JAV trim savaitėm. Žinutę pavadi
no „Dancing Across The Atlantic“.

— Rugsėjo 3 d. numeryje įdėta nuotrau
ka Kanados lietuvaičių, dainuojančių 
York Hali. Rašoma, kad didelė minia 
džiaugėsi talentingomis dainininkėmis ir 
kad Bethnall Green buvo gera vieta „Auš
ros“ koncertui.

— Rugsėjo 17 dienos laidoje įdėjo nuo
trauką Londono tautinių šokių grupės ir 
trumpą aprašymą, kad grupė sėkmingai 
pasirodė prieš JAV prezidento žmoną Bet
ty Ford. Rašoma, kad grupė grįžo atgal 
suvargusi, nes lėktuvas vėlavo visą parą. 
Tačiau grupė dar spėjusi pasirodyti lie
tuvių pobūvyje York Hali rugsėjo 11 d.

(¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥«

£ Dosnų žemaitį Joną MOSTEIKĄ J
t ir p-lę Marian HARVEY į

J sukūrusius šeimos židinį,
J nuoširdžiai sveikiname *

į Stoke-on-Trent lietuviai

LONDONO LIETUVIU MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus spalio 16 d., šeštadienį į

TRADICINI RUDENS BALIU • I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai Gros puikus orkestras
Veiks turtingas Bufetas, ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 75 p.

PAMALDOS UŽ A. A. KUN. ANTANĄ 
KAZLAUSKĄ, MIC

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, Lietuvių baž
nyčioje mišios buvo aukojamos už velionį 
a. a. kun. Antaną Kazlauską, MIC. Jas at
našavo kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. 
Pamaldų metu mišių pirmąjį skaitymą 
skaitė D. Britanijos Lietuvių E-nės Kraš
to valdybos p-kas Stasys Kasparas, o lek
ciją — Krašto Tarybos vicepirm. Mečis
lovas Bajorinas. Pamokslo metu kun. dr. 
K. A. Matulaitis dalyvius nukeldino į prieš 
14 metų vykusias išleistuves išvykstan
tiems į Australiją kunigams A. Kazlaus
kui ir P. Daukniui, kuriose dalyvavo dau
giau kaip 200 žmonių. Tuometinis Lietu
vos ministeris B. K. Balutis pasakė ilges
nę kalbą, iškeldamas kunigo pareigas lie
tuviškoje bendruomenėje ir Dievo tarny
boje. Baigdamas pamokslą, kvietė visus 
dalyvaujančius nuoširdžiai pasimelsti už 
buvusį savo kleboną, išgyvenusį Londone 
daugiau negu 13 metų. Pamaldų metu gie
dojo Justo Černio vedamas Londono lie
tuvių choras, kurį kun. Antanas Kazlaus
kas labai mylėjo.

Mišias už velionį a. a. kun. Antaną Kaz
lauską užprašė Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto valdyba, nes 
jis beveik visą laiką buvo Bendruomenės 
vadovybėje.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos Atstovas 
Vincas Balickas su ponia.

KURIASI NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

šeštadienį, spalio 2 d. 3.30 vai. po pietų 
Lietuvių bažnyčioje susituoks Vytautas 
Petras Masteika su Rūta Monika Gapu- 
tyte.

Jau gana ilgokas laikas, kaip lietuvių 
bažnyčioje buvo sutuokta lietuviškojo 
jaunimo pora.

BIRMINQHAMAS
S. ČEREŠKEVIČIUI 75 M.

Tik iš JAV lietuvių spaudos patirta, 
kad Birminghame gyvenąs lietuvis Stasys 
Čereškevičius šiemet atšventė 75 metų su
keikti.

S. čereškevičius aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje, yra vietos ALK Bend
rijos pirmininkas.

Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovano
tas Gedimino ordino III laipsnio ir Vytau
to Didžiojo III laipsnio medaliais.

Karo metu jis drauge su kitais vedė 150 
lietuvių būrį, kuris su dideliais nuoty
kiais pasiekė Daniją.

Ilgiausių metų!

DERBY
PRAŠO PRISIMINTI

Spalio 16 d. sukanka vieneri metai nuo 
mano mylimo vyro Eduardo Valentino 
mirties. Ta proga prašau visus jo buvu
sius draugus ir pažįstamus mintyse ir 
maldoje jį prisiminti.

Žmona Roza

AČIŪ

Reiškiu nuoširdžią padėką poniai V. Ju
rienei už rūpestingą vadovavimą ir globą 
mūsų kelionėje į JAV.

A. Tirevičius

PADĖKA

Pireš dvejus, pilnus liūdesio, metus mi
rė mano mylimas vyras a. a. Stasys Kra
sauskas, o š. m. rugsėjo 7 d. Viešpats pa
sišaukė į amžinybę ir mano brangią Ma
mytę a. a. Liuciją Vieversevičienę.

Šia proga dėkoju visiems mano liūdesio 
dienose parodžiusiems užuojautą ir arti
mo meilę.

Ypatinga padėka priklauso kun. dr. S. 
Matuliui, MIC, kuris rūpinosi mano Ma
myte, nuveždavo ją į bažnyčią, į lietuviš
kas pamaldas. Taip pat dėkoju J. Zokui, 
A. Kulikauskui, V. J. Slyžiams, P. Makū
nui. A. Tirevičiui, P. Popikai.

Dėkoju lankiusiems mano Mamytę na
muose K. Strakšienei, S. B. Urbonavi
čiams, J. M. Sveikučiams, S. A. Repšiams 
(Stoke-on-Trent), K. V. Gruzdžiams 
(Sheffield), A. Gaideliui (Nottingham). 
S. Stauskienei, M. Raulinaitienei, L. Va- 
lantinienei, O. Kacušienei, Rozai Valanti- 
nas.

Į Velionė buvo gydoma namie. Kas dvi 
Į savaites ją lankė ir gydė dr. J. Mockus. 
! Jam priklauso mūsų padėka ne tiktai už 
gydymą, bet ir už visokeriopą paramą, 
teikta be jokio atlyginimo. Ta proga ta
riame dar kartą ačiū kun. S. Matuliui už 
velionės dvasinį aprūpinimą ligos metu.

Dėkoju visiems, už šv. Mišių aukas, da
lyvavusiems pamaldose ir laidotuvėse. 
Ačiū Gruzdžiams už atsiųstas gėles ir 
užuojautą raštu, seselei Marijai Augusti
nai ir jos draugėms iš Belgijos ir visiems 
kitiems.

Dėkoju dalyvavusiems gedulinguose 
pietuose ir pasirūpinusiems laidotuvėmis 
— K. Strakšienei, B. Urbonavičiui ir J. 
Levinskui. Dėkoju visiems, mano Mamy
tės kapą papuošusiems gėlėmis ir palydė- 
jusiems Ją į amžinąją poilsio vietą.

Tegul Aukščiausias atlygina Jums vi
siems.

Liūdinti duktė (Marytė Krasauskienė, 
sūnus su šeima ir kiti giminės

DAIL. P. BUGAILIŠKIO PARODA

Iš Amerikos vos grįžęs dailininkas Pet
ras Bugailiškis vėl veiklus ir kūrybingas. 
Rugsėjo 20 d. miesto valdybos (Town 
Hall) patalpos vėl atidarė plačiai duris 
naujai P. Bugailiškio parodai.

Parodą atidarė vienas vyriausių miesto 
valdybos inžinierių, buvęs P. Bugailiškio 
bendradarbis ir viršininkas. Savo kalboje 
jis iškėlė P. Bugailiškio populiarumą Der
by menininkų ir meno mėgėjų tarpe, pa
minėjo jo pastaruosius pasisekimus Ame
rikoje, trumpai nupasakojo jo lietuvišką 
kilmę, apibūdindamas kraštą ir paveikslų 
ryšį su juo. Parodos atidaryme dalyvavo 
Popika su žmona, dr. S. Kuzminskas iš 
Nottinghamo, keletas anglų ir pradžios 
mokyklos auklėtiniai, mokytojos-sesutės 
vadovaujami.

Kalbant apie pačią parodą, reikia pasa
kyti, kad ją reprezentuoja daugiau kaip 
20 paveikslų; visi jie vaizduoja Zarasų 
kraštą — ežerus, miškus, rugių laukus ir 
lankas; vieni pavaizduoti labai realiai, ki
ti daugiau romantiškai. Pagrindinės spal
vos tos pačios kaip ir ankstybesnėse pa
rodose. Kai kurie tačiau pasižymi spalvų 
ryškumu ir jų kontrastais, todėl lankyto
jų bus visų pirma pastebėti.

Reikia manyti, kad lankytojų netruks, 
nes dar prieš parodos atidarymą, prie už
rakintų durų jau stovėjo žmonių būrelis. 
Lietuviams, ypač zarasiškiams, P. Bugai
liškio parodą reiktų būtinai aplankyti. Ji 
atgaivins tėvynės gal jau blankstančius 
vaizdus.

Petrui Bugailiškiui tenka palinkėti to
limesnės sėkmingos kūrybos.

WOL VERHAMPTONAS
SU VADOVAVUSIAIS LIETUVIAIS

Spalio 10 d., po 18 valandos lietuviškų 
pamaldų Convent of Mercy salėje Lietu
vių Židinys iš Nottinghamo parodys gar
sinį, spalvotą filmą apie tris žymiuosius 
tautiečius: M. Vaitkų, L. šimutį ir M. 
Krupavičių. Tai pirmieji trys iš dvylikos 
didžiųjų, kurie sulaukė foto menininko 
Algimanto Kezio S. J. filmo.

Visus maloniai kviečiame atvykti.
A. L. K. Bendrija

MANCHESTERIS
IŠVYKA I BELLSHILL

Rugsėjo 11 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖS“ skyrius surengė ekskursiją į IBells- 
hill, Škotijos lietuvių rengtą Tautos šven
tės minėjimą. Vyko 43 žmonės. Ramovė- 
nai prieš tris Savaites panašią ekskursiją 
surengė į Leigh, kur su vietos lietuviais 
gražiai praleidome laiką, J. Verbickas pa
rodė iš ramovėnų ir Manchesterio lietuvių 
gyvenimo filmą, o dabar — į Škotiją.

Dauguma ekskursantų Škotijos dar ne
buvo matę, todėl kelionės metu su smal
sumu sekė aplinką ir domėjosi matomais 
vaizdais. Daug kas Škotiją vaizdavosi kal
nais ir uolomis nusėtą kraštą. Tačiau taip 
nebuvo. Visur matėsi lygios, lyg nušlifuo
tos įvairaus dydžio kalvos. Aiškiai mato
si, kad jas kadaise yra gulęs jūros van
duo. Daugiau kalnų ir uolų yra šiaurinėje 
dalyje. Statyba yra panaši į anglų, bet 
yra ir išimčių. Kelyje sustojome ir norė
jome išgerti alaus ar ko nors kita, bet 
barai buvo uždaryti. Čia juos uždaro 2 
vai. p. p., o mes kaip tik tuo laiku ir pa
taikėme. Sekmadieniais barai visą dieną 
yra uždaryti.

Atvykome į Bellshill. Mus pasitiko ir 
nuoširdžiai priėmė P. Dzidolikas, K. Liu- 
džius ir kilti. Ligi vakaro apsistijome jų 
turimoje salėje. Čia mus pavaišino, o vė
liau iki valiai pasišokome. Po to visi vy
kome pas šeimininkus nakvynėn, kur visi 
buvome priimti, pavaišinti ir apnakvinti.

Rytojaus dieną, sekmadienį, vykome į 
bažnyčią. Ten lietuviškas pamaldas atlai
kė iš Manchesterio atvykęs kun. V. Ka- 
maitis. Pamokslą pasakė prel. J. Gutaus
kas. Giedojo P. Dzidoliko vadovaujamas 
choras. Po pamaldų nuvykome į jų salę, 
kur mūsų laukė paruošti sotūs pietūs. 
Pietų metu įvyko pobūvis ir minėjimas, 
kurį pravedė K. Liudžius. Pagrindinę kal
bą pasakė prel. J. Gutauskas. Jo vedamo
ji mintis — lietuviais buvome, esame, ir 
turime būti. Ypač yra svarbu artimesnis 
ir intensyvesnis tarpusavis bendravimas, 
šiuo metu, kai mūsų tautai ir lietuvybės | 

išlikimui atsiranda tiek daug kliūčių. Dar 
kalbėjo kun. V. Namaitis. Vėliau kalbėjo 
ramovėnų pirm. K. Murauskas, ramovėnų 
vicepirm. V. Kupstys ir DBLS-gos Man
chesterio skyriaus pirm. A. Jaloveckas.

P. Dzidoliko vadovaujamas choras, ku
rį pažįstame iš koncertų Anglijoje, padai
navo įvairių progai pritaikytų dainų.

Ta pačia proga Manchesterio ramovė
nų skyr. pirm. K. Murauskas naujai i ra- 
movėnus įstojusiam nariui P. Dzidolikui 
prisegė ramovėnų nario ženklelį; prisegi- 
mo metu visi ramovėnai atsistojo.

J. Verbickas daug ką nufilmavo, o vai
šių metu parodė filmą iš ramovėnų ir liet, 
kultūrinio gyvenimo.

Po pietų buvo iš arčiau susipažinta su 
vietos lietuviais ir jų gyvenimu. Pasivai
šinę kiek patiko, 8 vai. vykome namo. 
Nuoširdžiai atsisveikinome, išreikšdami 
viltį kada nors vėl susitikti. Tuo ir baigė
si mūsų viešnagė pas vaišinguosius Bells
hill lietuvius.

Ta pačia proga visi nuoširdžiai dėkoja
me Bellshill lietuviams už nuoširdų mū
sų priėmimą bei rūpestingą globą ir pa
rodytą vaišingumą. Mes to nepamiršime. 
Abipusiai apsilankymai mus suartino. Ti
kime, kad jie nebuvo paskutiniai.

A. P-kis

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 

KONKURSAS

Pirmajame kontakte su visais išeivijos 
lietuviais, visose šalyse L. K. D-ja orga
nizuoja konkursą „Vytis“.

Šiame konkurse gali dalyvauti visi lie
tuviai, be jokių sąlygų.

Konkurso objektas : sukurti vytį, lietu
vių tautos simbolį ir herbą. Sukurti jį bet 
kokioje formoje, iš bet kokios medžiagos. 
Priimami ne vien tik rankų darbai, bet ir 
literatūrinės apybraižos.

Premijos bus skaitlingos, jas skirs me
no ir literatūros srityse nusimaną žmonės 
suvažiavimo metu, š, m. spalio 29 — lap
kričio 1 dienomis, Annabergo pilyje, 
Annabergenstr. 400; Bonn-Bad Godesberg.

Kūrinius galima siųsti Liet. Moterų Klu
bo pirmininkei P. Ivinskienei, 53 Bonn- 
Fonnebush, Opelnerstr. 61, W. Germany, 
arba atsivežti į Annabergą suvažiavimo 
metu.

L. K. D. Valdyba

KULTŪRINĖ VEIKLA

Pranešimas apylinkių valdyboms
Mūsų ne taip jau turtingame kultūri

niame gyvenime sveikintina kiekviena 
nauja iniciatyva, tuo labiau, kai ji yra 
naujo pobūdžio ir gero meninio lygio. Man 
pačiam teko neseniai Bonnoje, Annabergo 
rūmuose, su tokios iniciatyvos pasireiški
mu susipažinti: tai buvo naujos rūšies 
koncertas, kurio programą išpildė Belgi
joje žinomas pianistas Raymond Lenglez, 
solistė Bronė Spies-Gailiūtė ir kultūros 
darbuotoja Stasė IB'altus.

Koncertas naujo pobūdžio todėl, kad jis 
turi muziką paaiškinantį įvadą su pavyz
džiais. „Tai buvo lyg trumpa studija 
prieš koncertą, kuri klausytojus iš anksto 
paruošė koncertui“ (K. Senkus, koncerto 
aprašyme „Nauja iniciatyva“, Europos 
Lietuvis, Nr. 31, 1976). Tokiu būdu sudo
minami ir mažiau suinteresuotieji klausy
tojai — muzika pasidaro jiems artimesnė 
ir suprantama. Beveik dvi valandas už
trunkanti programa susideda iš dviejų 
dalių: 1. Įvadinis paaiškinimas ir klasiki
nė pianino muzika (L. v. Beethoven, Fr. 
Schubert, Fr. Chopin, Fr. Liszt ir Manuel 
de Falla). Atlieka R. Lenglez. 2. Dainuoja 
Bronė Spies-Gailiūtė (W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, M. K. Čiurlionis, V. Klova, K. 
Kaveckas ir St. Šimkus). Pianistas R. 
Lenglez akompanuoja dainininkei ir, be 
to, dar išpildo M. K. Čiurlionio Bėkit, bė- 
reliai ir Plaukia gulbių pulkelis. Stasė 
Baltus komentuoja įvadą ir paįvairina 
koncertą O. Milašiaus poezija.

Pirmas tos rūšies koncertas prieš lietu
višką auditoriją puikiai pavyko, ką pa
tvirtino ilgi plojimai. Koncerto atlikėjai 
man patvirtino sutinką mielai ir prieš 
mažesnę auditoriją pasirodyti. Visas re
pertuaras užrašytas juostelėje, kurią ga
lima įsigyti.

Apylinkių valdybos gali puikiai užpil
dyti ne tik minėjimų meninę dalį, bet ir 
kitu metu suorganizuoti daugiau ar ma
žiau suinteresuotiems tautiečiams geros 
pianino muzikos ir gerai atliekamų dainų 
ir poezijos koncertą. Klausytojai bus dė
kingi, o apylinkės kultūrinės veiklos ly
gis pakils. Rekomenduoju šią naujai atsi
radusią galimybę įtraukti į apylinkės 
veiklos planą. Išlaidų sumažinimui, gali 
dvi ar trys kaimyninės apylinkės organi
zuoti koncertą kartu.

Visais koncerto reikalais kreiptis į Bro
nę Spies-Gailiūtę, 64 Rue du Village, 3799 
Mouland, Belgija, tel. 041-791038. Tamyb. 
tel. 071-358877.

K. Dikšaitis, VLB Tarybos referentas
kultūriniams reikalams

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Lentą pasiėmiau todėl, kad visi iš dar
bo ką nors nešasi. Būčiau ją prisitaikęs, 
nes gyvenu su patogumais.

(Iš pasiaiškinimo)
Jis bandė pavogti tris sukneles, nors tu

ri tik vieną žmoną.
(Iš kaimyniškų apkalbų)

Skautiškuoju keliu
GILVVELL PARK — LONDONE

Manau, visi skautai esame girdėję Gil- 
well parko vardą ir daugelis esame jame 
buvę. Taip pat daugumai yra žinoma, kad 
tame parke yra geriausia pasaulyje skau
tininkų mokykla, kuri vadinama baigusių
jų skautininkų-vadovų „WOOD BADGE“ 
kursais. Baigusieji gauna atitinkamus 
ženklus ir pažymėjimus.

IBet gal ne visi mes žinome Gilwellio is
toriją, kaip jis pasidarė skautininkų mo
kymo centru. Plačiau ją esu aprašęs 
„Skautų Aide“ ir „Budėkime“.

Šičia noriu pakalbėti apie vieną baigu
siųjų „WOOD BADGE“ kursus gilwellis- 
tų sąskrydį, įvykusį rugsėjo 3-5 d. d. Jis 
buvo pavadintas 50th GILWELL RE
UNION. Kadangi yra lietuvių skautų va
dovų, baigusių šiuos „Wood Badge“ kur
sus, tad buvo proga keliems JAV ir Angli
jos skautų vadovams šiame sąskrydyje 
dalyvauti.

Rugsėjo 3-5 d. d. lį šį 50-jį sąskrydį su
skrido beveik iš visų žemynų gilwellistu 
grupės ar atstovai. Buvo iš Amerikos, 
Australijos, Vokietijos, Portugalijos, Ita
lijos, Meksikos, Japonijos .Anglijos ir ki
tų kraštų. Iš viso susidarė apie 5.000 gil
wellistu Skautiška šeima.

Iš egzilų šiame gilwellistu sąskrydyje 
dalyvavo latvių, lenkų ir lietuvių atsto
vai. Lietuviams atstovavo: v. s. Česlovas 
Kiliulis iš Bostono. JAV (jis vadovavo 
vienai amerikiečių gilwellistu grupei), J. 
Meškinas iš New Yorko, JAV, v. s. Jaras 
Alkis, v. s. Bronius Zinkus, s. v. v. si. Ste
ponas Vaitkevičius ir v. s. Juozas Mas- 
lauskas iš Anglijos.

V. s. Č. Kiliulis su grupe amerikiečių 
gilwellistu skautų vadovų Anglijoje vie
šėjo 8 dienas. Aplankė žymesnes Anglijos 
vietoves, Lietuvių Namus ir Sodybą. Su
sitiko Anglijos organizacijų vadovus ir 
pamatė mūsų lietuviškąją veiklą Angli
joje. Grįžęs i JAV, jis parašė laišką, dė
kodamas visiems už malonų priėmimą.

Tris dienas dalyvaudami Gilwellio Par
ke, lietuvių vadovai turėjo progos sutikti 
kitataučius aukštus skautų pareigūnus. 
Jiems buvo priminta mūsų skautiškoji 
veikla išeivijoje, įteikta Lithuanian Scou
ting brošiūrėlė, spaudos anglų kalba apie 
Lietuvą ir skautiški ženklai.

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir
mininkė v. s. L. Milukienė iš JAV, knygo
je „Lietuviškoji Skautija“ padarė anglų 
kalba įrašą ir papuošė ją juosta. Tą kny
gą v. s. Č. Kiliulis įteikė Pasaulio Skautų 
Šefei Lady Ola ve Baden-Powell.

50th Gilwell Reunion programa buvo 
įdomi ir įvairi. Buvo visų religijų pamal
dos, (bendras laužas, sveikinimai, sportas, 
skautiški užsiėmimai, susitikimai bei pa
sisveikinimas su Lady Olave Baden-Po
well.

Mus aplankė s. Gajutė O'Brien su vyru 
ir sūnumi. V. s. Č. Kiliulis visus Gilwellio 
Parko įvykius įamžino filme, rinko para
šus ir darė nuotraukas. Aplankyta daug 
istorinių vietovių. Rasti lietuviški pašto 
ženklai, išleisti 1933 m. Tik, deja, nerado
me LSS lelijos ženklo, kurį prieš kiek lai
ko teko matyti skautų įkūrėjo „B. P.“ 
tarptautinėje skautų suvenyrų kolekcijo
je.

Kadangi šis garsusis Gilwellio Parkas 
yra lankomas visų žemynų skautų, mūsų 
tarpe kilo mintis įamžinti jame ką nors 
lietuviško, primenančio kiekvienam pra
eiviui, kad lietuviškoji skautija gyva, my
li savo kraštą ir siekia laisvės ir nepri
klausomybės.

V. s. Č. Kiliulis pasiūlė, o mes pritarė
me, atsiklausus Gilwellio Parko skautų 
vadovybės ir administracijos, pastatyti 
čia lietuvišką kryžių su įrašu — Lithua
nia. •

šiuo reikalu bus pradėti žygiai. Ateitis 
parodys teigiamus ar neigiamus rezulta
tus.

v. s. J. M.

RUDENS STOVYKLĖLĖ

Spalio 15-17 d. d. Manchesterio Lietu
vių Soc. Klubo patalpose įvyks skautų-čių 
savaitgalio stovyklėlė.

Atsivežti tik miegamus maišus.

s. A. Jakimavičius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — spalio 10 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — spalio 3 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
KETTBRINGE — spalio 3 d., 14 vai., St. 

Edward's.
NORTHAMPTONE — spalio 3 d., 16.30 

vai., St. John's, Bridge Street.
NOTTINGHAME — spalio 10 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — spalio 10 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — spalio 17 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — spalio 17 d.. 14 vai., Bridge 
Gate.

BRADFORDE — spalio 3 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE —• spalio 10 d., 1 vai.

P- P-
ERADFORDE —• spalio 17 d., 12.30 vaL 
KEIGHLEY — spalio 24 d., 3 vai. p. p.
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