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Lietuvos karys
Nuo senų senovės lietuviai buvo žino

mi kaip geri ūkininkai ir geri kariai. Iš 
tikrųjų, ūlkininko-kario darbas buvo pa
grindinis lietuvių verslas, leidęs apginti 
šeimas nuo bado, o namus nuo priešų. 
„Vasarai išaušus, ir mažieji po kiemą 
tviksinėdami, nei kieno nemokomi, sau- 
prasmiai svilksnius ir saidokus dirbo, vy- 
lyčias drožė ir pleštekes po kiemą bėgio
dami šaudė, jau nuo pat mažų dienų j ka
rę pratindamiesi, kaip reiks kurią dieną 
su žvėrimis giriose ar neprieteliais lau
kuose grumtis, liuosybę savo ginant. Nuo 
to kiekvienas gali minėti, kas per karin
gumas turėjo būti tos giminės, šitaip už
augusios“ (S. Daukantas).

Ši trumpa istorinė ištrauka rodo, kad 
jau žiloje senovėje lietuviai mokėsi var
toti ginklą ir savo kraštą ginti. Pasakoji
mai apie kunigaikščius Margį ar Vaidotą 
liudija, kad lietuvis karys mylėjo laisvę 
labiau, negu savąją gyvybę. Matydami ne
galėsią nuo gausesnio priešo apsiginti, jie 
geriau gyvi susildegino, bet nesileido į 
vergiją išvedami.

Nepasikeitė lietuvio kario galvosena ir 
naujesniaisiais laikais. 1918 m. lapkričio 
23 d. atkurtosios Lietuvos kariuomenės 
vyrai menkai apginkluoti ir aprūpinti, 
kaip ir jų proseneliai, be jokios baimės 
išėjo savo krašto laisvės ginti. Jiems į tal
ką, tautos gelbėjimo balsą išgirdę, atsku
bėjo broliai net iš Jungt. Amerikos Vals
tybių.

Nors dėl klastos ir svetimos valios Lie
tuvos kariuomenė turėjo laikinai apleisti 
krašto sostinę Vilnių, bet jo niekada ne
pamiršo. Ir nebuvo Lietuvos kariuomenei 
iškilmingesnės valandos kaip toji, kai ji 
įžengė į savo sostinę 1939 metų rudenį. 
Net ir karo debesimis apsiniaukęs dangus, 
bent tuo metu, neužtemdo džiaugsmo sau
lės.

Lietuvių tauta gerbė savo krašto nepri
klausomybės gynėjus, paminklus jiems 
statė. Laikinojoje sostinėje Kaune Karo 
muziejaus sodelyje buvo Nežinomojo Ka
reivio, žuvusio kovoje už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, kapas. Prie pat kapo 
buvo žuvusiems paminklas, pastatytas iš 
akmenų, surinktų laukuose, kur vyko ko
vos dėl krašto nepriklausomybės. Pamink
las buvo apstatytas lietuviškais kryžiais. 
Čia pat buvo Laisvės statula ir nusipelniu
siųjų lietuvių parpinklai. šiandien visa 
tai pašalinta ar sunaikinta.

Kariuomenės šventės proga nejučiomis 
mintimis nusikeliame į šią tautos švento
vę, kur kas vakaras saulei leidžiantis vyk
davo įspūdingas vėliavos nuleidimas, iš 
aukuro pakildavo į dangų dūmai, suskam
bėdavo giesmės ir himno garsai. Tokiu 
būdu nors mintimis pagerbiame tuos, ku
rie ne tik nepriklausomybės karuose, bet 
visais amžiais iki pat paskutiniųjų laikų 
yra atidavę savo gyvybes už tėvynės lais
vę.

LANKĖSI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Prez. G. Fordo patarėjas tautybių rei
kalams dr. M. B. Kuropas rugsėjo 29 d. 
Baltuosiuose Rūmuose priėmė naująjį 
JAV LB krašto valdybos pirm. A. Gečiį ir 
LB įgaliotinį Vašingtone A. Gurecką. Pus
antros valandos trukusiame pokalbyje 
buvo paliesta artėjanti Belgrado konfe
rencija, kurioje turėtų išryškėti Sovietų 
Sąjungos vykdomas Helsinkio susitarimų 
laužymas. Jam taipgi buvo primintas so
vietinių muitų padidinimas ir oficialiuose 
JAV žemėlapiuose daromos klaidos su Lie
tuvos sienomis. Dr. M. B. įKuropo teigimu, 
JAV vyriausybė jau yra painformavusi 
Sovietų Sąjungos ambasadą, kad muito 
padidinimas sukėlė didelį JAV piliečių 
susirūpinimą, šiuo klausimu nėra gauta 
jokio sovietų atsakymo. Atrodo, jų parei
gūnai pasirinko sąmoningą delsimo takti
ką. Deja, dėl muito nieko negali padaryti 
nei JAV vyriausybė, nei kongresas, nes 
tai Sovietų Sąjungos vidaus reikalas. Dr. 
M. IB*. Kuropas pranešė LB atstovams, kad 
prez. G. Fordas JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. A. Mačiu'laitytę-Zerr įjungė į 
gyventojų surašymo komisiją. Dabar ji 
galės reikalauti, jeigu kiltų reikalas, kad 
lietuviai surašymo metu būtų įtraukti į 
atskirą grupę, o ne būtų maišomi su kito
mis grupėmis. Minėtoji komisija patvirti
na klausimus, kurie gyventojams bus pa
teikti surašymo metu.

Lapkričio 17 d. 8 vai. ryto 
Londone mirė a. a. kun. daktaras 

Kazimieras Aloyzas Matulaitis, 
vienas iš pirmųjų atgaivintos 

Marijonų vienuolijos narių, buvęs 
ilgametis Lietuvių bažnyčios 

rektorius, Dievo tarno arkivysk. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 

bylos vicepostulatorius.

LENKIJOS EGZILŲ PLANAI KREMLIUS KEIČIA TAKTIKĄ

Spalio 23 d. Lenkų Tautinės Tarybos 
posėdyje, Londose, pirm. K. Sabbat nu
brėžė egzilinės vyriausybės veiklos pro
gramą. Kalbėdamas užsienio politikos 
klausimu, jis tarp kitko pasakė, kad Va
karų pasaulio, visų pirma JAV-bių, pa
lankus nusistatymas yra labai vertinamas 
lenkų išeivijos. „Bet, — toliau jis pasakė, 
— žinome, kad Amerika Lenkijai laisvės 
nesuteiks. Žinome, kad Lenkijos laisvei 
atgauti svarbiausias veiksnys yra ir bus 
lenkų tauta ir jos pasiryžimas. Tačiau, 
kad tai įsikūnytų, turi susidaryti tinkama 
tarptautinė padėtis, palanki pavergtųjų 
tautų laisvės troškimams įgyvendinti.“

P. Sabbat sukritikavo kai kurių lenkų 
srovių politines programas, kurios perša 
draugiškus santykius su Sov. Sąjunga, tu
rėdamos viltį, kad per atsisakymą bendra
darbiauti su kitomis pavergtomis tauto
mis galima laimėti sovietų pasitikėjimą ir 
palankumą Lenkijos laisvei.

Katyno paminklo atidarymo atgarsiai 
ir nauji pavojai, kuriuos Vakarų pasaulis 
mato iš Sov. Sąjungos pusės, P. Sabbato 
nuomone, sudaro palankesnes sąlygas iš
eivijos sėkmingesnei politinei veiklai. To
dėl lenkų egzilinė vyriausybė ketina iš
plėsti užsienio politikos veiklą, sustipri
nant (bendradarbiavimą su kitų tautų iš
eivijos grupėmis.

Dvišalis bendradarbiavimas norima iš
plėsti su čekais, vengrais, lietuviais, ru
munais ir ukrainiečiais. Daugiašalis ben
dradarbiavimas bus vykdomas per ACEN 
—• Pavergtųjų Europos Tautų Asemblė- 
ją New Yorke ir per European Liaison 
Group Londone.

Reikia pastebėti, kad ligšiol lenkų eg
zilinė vyriausybė Londone betarpiškai ne
dalyvavo minėtose organizacijose, jos (ben
dradarbiavimas su kaimyninių tautų ati
tinkamais veiksniais buvo labai minima
lus. Tad šioje srityje numatomas naujas 
posūkis.

ANGOLOJ KARAS NEBAIGTAS

„Unitą“ grupės vadas Jonas Sovimbi 
pareiškė prancūzų žurnalistams, kad ka
ras su Kubos „kolonizatoriais“ tebetęsia- 
mas toliau. Esą, centrinėje Angoloje jie 
pasistūmėję net 500 mylių į priekį. Vy
riausybė (iMPLA) kariuomenė, kartu su 
kubiečiais, kariaujanti partizaniniu būdu, 
sušaudant! paimtus belaisvius. Angoloje 
šiuo metu dar esą 15.000 Kubos kareivių 
ir 6.000 civil, administracijos tarnautojų. 
Daugiau kaip 1.000 kubiečių šeimų atvy
kę įsikurti Angoloje.

Anglijos spaudoje pasigirsta balsų, kad 
britai pasiskubinę, pripažindami marksis
tinę MPLA vyriausybę.

PAREMS „MORNING STAR“

Britų vyriausybė išleidiža per metus 13 
milijonų svarų valdiškiems skelbimams. 
Komunistų „Morning Star“, dėl mažo 
skaitytojų skaičiaus, tų skelbimų iki šiol 
negaudavo. Laikraščio skaitytojams ir 
kraštutiniams kairiesiems spaudžiant, 
ateityje ir ,.Morning Star“ gaus tam tik
rą skelbimų dalį. Šio laikraščio leidimas 
kaštuoja pusę milijono svarų per metus. 
Tiražas — 40.796. Iš jų apie 14.000 siun
čiama į Sov. Sąjungą .arba į jos satelitų 
kraštus.

VATIKANAS, MASKVA IR LIETUVOS 
KATALIKAI

Tokiu pavadinimu straipsnis lapkričio 5 
d. išspausdintas Londono lenkų dienraš
tyje „Dziennik Polski“.

Ten rašoma, kad Maskvos žurnalas 
„Mokslas ir Religija“ aštriai užpuolęs Va
tikano radijo stotį už jos programas lie
tuvių kalbą, kuriose suplakama kataliky
bė su patriotizmu, ir katąlikų Bažnyčia su 
lietuvių tauta. „Mokslas ir Religija“ Vati
kano stotį kaltinąs už „lietuvių naciona
lizmo gaivinimą“ ir kovą su ateizmu, kuri 
esanti kenksminga tautiniams Lietuvos 
interesams.

T. V.
NUTEISTI SUŠAUDYTI

Visą mėnesį karo teismas nagrinėjo ka
ro prasikaltėlių bylą Oriole. „Komsomols- 
kaja Pravda“ žiniomis, septyni Sov. Są
jungos gyventojai, išžudę karo metu 1.100 
žmonių, nuteisti mirties bausme. Jie buvo 
taip pat kaltinami šnipinėjimu ir rezisten
cijos draugų išdavimu. Nuteistųjų pavar
dės: Romanikov. Marunov, Šveiger-Blo- 
chin, Serebriakov, Melnik, Makrušin ir 
Lunev.

Nors spauda ir skelbia viešus ir „slap
tus“ pranešimus, kad Kinija niekada ne
atnaujins gerų santykių su Maskva, ta
čiau kai kurie faktai rodo, kad Mao poli
tikos pakeitimas yra galimas. Šiuo metu 
Maskvos radijas vietoje -įprastos propa
gandos prieš Kiniją, kalba tik apie praei
tyje buvusią draugystę ir ateities bendra
darbiavimą. Esą, Kinijos ir Sovietų liau
dis neturi jokių tarpusavio priešingybių, 
tik JAV visomis išgalėmis trukdanti suar
tėjimą. Didžiausios sovietų viltys deda
mos į Kinijos kariuomenės vadovybę. Jei
gu Kinijos kariuomenei ir toliau vadovaus 
Maskvoje paruošti generolai, jeigu ka
riuomenė ir toliau bus ginkluojama So
vietų gamintais ginklais, tai kinų-sovietų 
santykių pasikeitimas nebūtų didelė staig
mena.

UŽ KĄ KOVOJA RODEZIJA?
Peter Simples nors ir satyriškas pasisa

kymas dėl partizaninio karo Rodezijoje 
yra vertas dėmesio. Jis rašo (D. Telegraph 
lapkr. 5 d.), kad Rodezijos kariuomenė 
Mozambike grumiasi su juodukais mark
sistais, kurie iš tikrųjų visiškai nėra nie
ko girdėję apie K. Marksą ir nežino, ko
dėl jie turi kariauti.

Iš tikrųjų Rodezijos kariuomenė turėtų 
kariauti su savo tikraisiais priešais, bal
taisiais, kurie jiems nepasiekiami. Rode
zijos gyventojai — balti ir juodi — gina 
savo kraštą, kuris geriau susitvarkęs ir 
organizuotas, negu jų „patarėjų“. Jie yra 
vieninteliai pasaulyje, kurie šiuo metu 
kovoja prieš tarptautinį komunizmą. Ki
taip sakant, jie kovoja už Vakarus, arba 
dar paprasčiau, už kiekvieną iš mūsų.

Tikrai būtų galima pasijuokti, jei ne
būtų tragiška ir liūdna.

MARKSO „DVASIA“

Vėlinių dieną (taip jau supuolė) Pono
marevas aplankė Karolio Markso kapą 
Highgate kapinėse Londone. Be jo paties 
ir jo delegacijos, kartu atvyko apie 50 So
vietų ambasados tarnautojų. Čia jį pasiti
ko būrys moterų, apsidengusių baltomis 
marškomis. Tai narės Moterų Kovotojų už 
žydų teises Sovietų Sąjungoje. Jas lydėjo 
juodai apsirengę „laidotuvių“ dalyviai, 
nešdami karstą. Eisenos priekyje buvo 
plakatas, kuriame anglų ir rusų kalbomis 
užrašyta: „Mes esame Karolio Markso vė
lės, nešančios sielą Helsinkio susitarimo, 
kurį jūs nužudėte, persekiodami Sovietų 
S-gos žydus“. Viena demonstruotoją pa
reiškė, kad Marksas pats buvo žydas, ir 
nebūtų leidęs žydų persekioti.

Vėliau Ponomarevo delegacija lankėsi 
Britanijos komunistų partijos centre.

KAS KĄ IŠVALYS
Škotijos Labour partija suskilo, išvaly

dama visus tarptautinės marksistų grupės 
narius ir jų simpatikus. Iš viso esą paša
linta aipe 150 žmonių. Satyrikas Peter 
Simple (Daily Telegraph) klausia, kas at
sitiktų, jei tokiam žygiui pasiryžtų Ang
lijos Labour partija. Esą, jeigu kairiųjų 
parlamento atstovų skaičius ir toliau di
dės tokiu pat tempu kaip dabar, tai, grei
čiausia, marksistai apsivalysią nuo dar- 
biečių...

PERKA SOVIETŲ NAFTĄ
Britanija šiais metais numato importuo

ti už £150 milijonų naftos iš Sov. Sąjun
gos. Tai sudarys beveik ketvirtadalį viso 
importo, kuris yra apie £500 milijonų. 
Tuo tarpu sovietai perka Britanijoje tik 
už £150 milijonų. Be naftos, britai daug 
importuoja iš Sov. S-gos miško medžiagos 
ir deimantų. Eksportuoja — moderniškas 
mašinas, fabrikų įrengimus ir chemikalus.

ATOMINIS KARAS EUROPOJE?

(Generalinis Royal United Services In
stitution direktorius, oro vicemaršalas 
Menaul pareiškė, kad norint išlyginti Var
šuvos pakto kariuomenės persvarą. NATO 
pajėgos Europoje turės būti apginkluotos 
specialiais miniatiūriniais atominiais 
ginklais. Vaizdingai kalbant, atominė 
bomba turėsianti būti kiekvieno kareivio 
kuprinėje.

Esą, jeigu Amerikos didelių atstumų 
atominės bombos ir vadinamieji konven- 
cionaliniai ginklai (tankai, patrankos ir 
lėktuvai) nesustabdytų Varšuvos pajėgų 
žygio į Vakarus, tai minėtųjų miniatiūri
nių ginklų pavartojimas Europoje būtų 
neišvengiamas. Kartu būtų neišvengiamas 
ir masinis žmonių naikinimas.

Pavojingas skilimas
Britų Labour partijos dešinysis spar

nas, susiorganizavęs į Social Democratic 
Alliance, išėjo viešai prieš kairįjį bloką, 
kuris sudaro daugumą Partijos Vykdoma
jame Komitete (NEC). Savo specialiame 
leidinyje jie pareiškė:

„Mes esame tvirtai įsitikinę, kad mūsų 
partijos kairysis sparnas yra padaręs pa
vojingą pagrindinį posūkį į nepriimtino 
marksistinio totalitarizmo pusę".

Čia jie išvardijo 33 Labour partijos na
rius (kai kurie yra ministrai), kurie, jų 
manymu, prasilenkė su Labour partijos 
nario elgesio normomis. Pagal tas normas 
jie neturėtų bendradarbiauti komunistų 
,Morning Star“ laikraštyje, neprašyti jo 
pagalbos ir nekalbėti jo ruošiamuose mi
tinguose. Taip pat jie neturėtų remti ki
tų komunistų leidinių, dalyvauti komu
nistų organizacijose, pvz. Pasaulinis Tai
kos Kongresas, ir nebendradarbiauti su 
trockistais bei jų institucijomis.

Minėtasis leidinys labai griežtai pasisa
ko prieš partijos vykd. komitetą, kurio 
gen. sekretorius sulaužęs tradicijas, ben
dradarbiaudamas su totalitarinėmis par
tijomis viduje ir užsienyje. Jis ne tik lan
kęs Rytų Europos diktatūrų vadus, bet 
jautęs esant reikalinga girti jų, tironišką 
valdžią.

„Šitos vykdomojo komiteto palinkimo 
į totalitarizmą tendencijos yra aliarmuo
jančios ir nepriimtinos. Komitetas varo 
politinę kampaniją dargi prieš pačią vy
riausybę.“

Daromi priekaištai ir prof, sąjungoms, 
kurios savo balsais iš 29 vykd. komiteto 
narių kontroliupja 18. Esą, jeigu jos pa
norėtų, tai galėtų kiekvienu momentu 
vykdomojo komiteto sąstatą pakeisti.

Šitoks Labour partijos suskilimas, at
virai persimetęs į patį parlamentą, yra 
pavojingas tiek partijai, tiek ir vyriausy
bei. Dalis vyriausybės narių, nenorėdami 
didinti prarajos tarp dviejų grupių, yra 
verčiami sėdėti ant dviejų kėdžių.

KADA PRASIDĖJO TRECIAS 
PASAULINIS KARAS?

Konfliktų Studijų Institutas ką tik iš
leido Brian Crozier paruoštą leidinį „Se
curity and the Myth of Peace“ (Saugumas 
ir taikos mitas). Jo pąantraštė skamba: 
„Surviving the Third World War“. Tame 
leidinyje -įrodoma, kad trečiasis pasauli
nis karas prasidėjo 1945 metais, kai Va
karų Sąjungininkai be šūvio užleido Sov. 
Sąjungai Rytų Europą. Nuo to laiko, esą, 
rusai ne tik padidino savo kariškąją ga
lybę, bet atkakliai siekia pasaulinės he
gemonijos. Leidinyje patiektieji žemėla
piai vaizduoja, kaip sovietų įtaka plečiasi 
ne tik Europoje, ’bet taip pat Azijos ir Af
rikos kontinentuose. Trečiasis pasaulinis 
karas nepastebimai vyksta toliau...

Segios DIENOS
— Italų spauda Anglijos — Italijos fut

bolo rungtynes pavadino „Europos pavar
gėlių“ rungtynėmis. Italija laimėjo.

— Naujasis JAV prezidentas J. Carte- 
ris rinkiminei kampanijai išleido 21,8 mil. 
dolerių.

— .-Prezidentas Amin, norėdamas pa
lengvinti Britanijos krizę, pažadėjo Ugan
doje gyvenantiems britams duoti žemės 
sklypelius daržovėms užsiauginti...

— Britanijoje pradėtos gaminti naujos 
tabletės Tagamet, kurios pagydo skran
džio žaizdas. Eiandymų metu septyni ligo
niai iš dešimties pasveiko.

— Inverhouse (Škotijoje) bravore spro
go 300.000 galonų whisky tankas. Darbi
ninkai turėjo skubiai gelbėti, kad nenu
skęstų. Nuostolis daugiau kaip £250.000.

— Britų finansų ministro pavaduotojas 
parlamente pranešė, kad svaro vertė, pa
lyginus su 1914 m. verte, yra 7p.

— Žurnalas „East-West Digest“ įsidėjo 
beveik penkių puslapių lietuviškojo sam- 
izdato „Aušra“ (Nr. 2) apžvalgą.

— Daugiau kaip 200 baltų ir ukrainie
čių dalyvavo Pavergtąjį! tautų savaitės 
mitinge Leicesteryje. Kalbas pasakė du 
parlamento atstovai ir kiti svečiai.

— Anglų spauda paskelbė aliarmuojan
čias žinias, kad Varšuvos pakto karinės 
pajėgos turi labai didelius kiekius dujų, 
kurios karo atveju būtų paleistos specia
liuose sviediniuose.

— Rolls-Royce fabrikai atsisakė par
duoti sovietams savo galingiausius moto
rus RB-211, bijodami, kad jie bus nuko
pijuoti ir pradėti gaminti Sov. Sąjungoje.

— Čilės vyriausybė pasiūlė sovietams 
išmainyti jų kalinamą komunistų vadą L. 
Carvalaną į Vladimirą Bukovskį.

— Sovietų ir jų satelitų atstovai išėjo 
iš banketo Pekinge, kai Kinijos min. pirm, 
pavaduotojas Li Hsie-men savo kalboje 
pavartojo „popierinio tigro“ ir kitus Mao 
laikų terminus, kinų-sovietų santykiams 
nustatyti.

Airija-Lietuva
AIRIJOS KATALIKŲ DOVANA 

LIETUVOS KATALIKAMS
Sekmadienį, lapkričio 28 dieną Airijos 

sostinėje Dubline bus pašventinta švč. 
Marijos statula, skirta Vilniaus Aušros 
Vartų bažnyčiai.

Airijos katalikai, gavę Maskvos patriar
cho Pimeno ir Sovietų ambasadoriaus 
Dubline A. Kaplino užtikrinimus, kad 
Sov. Sąjungoje viešpatauja visiška tiky
bos laisvė, užsakė specialias pamaldas už 
žuvusiuosius abiejuose pasauliniuose ka
ruose. Vienos Dublino parapijos gyvento
jai nutarė ta proga padovanoti Lietuvos 
katalikams Dievo Motinos statulą, kuri 
lapkričio 28 d. bus pašventinta Dublino 
bažnyčioje. I šventinimo iškilmes kvie
čiamas lietuvis kunigas iš Anglijos.

Sekmadieni, lapkričio 28 d. ta statula 
bus nešama per Airijos sostinę procesijo
je ir sustos prie Sovietų ambasados, kur 
tikimasi gauti leidimą jos tranzitui per 
Maskvą į Lietuvą. Po to statula bus lėk
tuvu pervežta į Londoną, kur Heathrow 
aerodromo koplyčioje, dalyvaujant Airi
jos diplomatiniam atstovui ir Londono 
lietuviams, 8 vai. vak. bus atlaikytos 
specialios pamaldos. Londono lietuviams 
atsisveikinus, statula su Airijos palydo
vais išskris į Maskvą.

Pirmadienį, lapkričio 29 d, statulos suti
kimas Vilniaus aerodrome, dalyvaujant 
vysk'. J. Steponavičiui, specialiai atvyku
siam iš Žagarės, kur jis ligšiol buvo iš
tremtas. Tikimasi, kad dabar, Helsinkio 
susitarimų dvasioje, jis bus grąžintas į 
jam skirtąją vyskupiją.

Vysk. J. Steponavičius, Airijos katali
kų prašomas, tą statulą oficialiai atidengs 
Vilniaus Aušros Vartų bažnyčioje trečia
dienį. gruodžio 8-ją, švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo dieną.

GERI IR BLOGI GROBIKAI
Londone leidžiamos „Soviet News“ per

sispausdino plačias ištraukas iš „Litera- 
tumaja Gazeta“, kuriose reikalaujama 
grąžinti į Sov. Sąjungą Bražinskus. Ten 
rašoma, kad JAV kongresmanai ir politi
niai vadai reikalauja griežtai kovoti su 
oro piratais, bet Bražinskams atvykus į 
JAV ambasadą Ankaroje, buvęs svarsto
mas politinių egzi'lų teisių suteikimo klau
simas. Net specialūs vyriausybės ir ČIA 
agentai buvę pasiųsti į Ankarą prižiūrėti, 
kad neišduotų Bražinskų.

Esą nesuprantama, kodėl Amerika, iš
kilmingai -pasižadėjusi kovoti su lėktuvų 
grobikais, to pažado nesilaikanti su Bra
žinskais. Atsakymą lyg ir pateikia 
„Times“ žurnalas, paaiškindamas, kad 
dėl politinių priežasčių galį būti „geri“ ir 
„blogi“ lėktuvų grobikai.

Gale pabrėžiama, kad Sovietų Sąjunga 
nuo savo reikalavimo nesanti atsisakiusi.

— Buvęs Izraelio gynybos ministras 
gen. Dayan pareiškė spaudoje pasitenki
nimą, kad dr. Kissingeris pasitrauks iš 
JAV vyriausybės.

— Varšuvoje areštuotas istorikas A. 
Macierewicz, dirbęs darbininkų gynimo 
komitete. Kartu areštuota dvylika komi
tetui padėjusių studentų.

— Rytų Vokietijos poetas, komunistas 
W. Biermann, kuris 1953 m. buvo atsi
kraustęs iš V. Vokietijos, neteko piliety
bės. Jam uždrausta grįžti iš V. Vokieti
jos, kur jaunimo susirinkimuose kritiškai 
pasisakė apie Rytų Vokietijos gyvenimą.

— Lapkričio 19 d. Londono Royal Aca
demy atidaryta įdomi Pompėjos paroda, 
kuri tęsis iki ateinančių metų vasario 27 
d.

— Tarp Britanijos ir Maskvos įvestas 
automatiškas telefono susisiekimas, apsi
einant be centrinės pagalbos.
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V. S. Giros voratinkliai
n. „VORATINKLIAI DRAIKĖS BE 

VĖJO“
Pasišaipęs iš tų laikų, kada pats galėjo 

laisvai rašyti „apie Ispaniją, antiimperia- 
listinius eilėraščius apie Kiniją, eilėraš
čius „Džentelmenų balius“ ir „Kalėdų pa
saka“, pagaliau aiškiai protarybinį eilė
raštį „Puškinui“ (1937 m.) ir nepatekęs į 
bėdą, V. S. Gira pasišovė sukurti tarybinį 
romaną, vaizduojantį neklasinę visuome
nę, subrendusią komunizmo sistemoje.

a) Romano fabula. „Voratinkliai drai
kės be vėjo“ romano du pagrindiniai vei
kėjai yra gydytojai Tomas ir Viktorija 
Barvainiai. Tai patogiai Vilniuje įsikūrusi 
šeima, auginanti dukterį ir sūnų. Tačiau 
tarp juodviejų „vis dažniau ir dažniau nu
trūkdavo kontaktas“, kai dėl mažų nesu
sipratimų, iššaukusių pavydą, užgaules ir

; J. Kuzmickis
I_______ ______________ J
neištikimybę, Viktorija pasiduoda vyr. 
igyd. dr. Ad. Adomėno įtakai, kol galų ga
le su vaikais persikelia pas jį gyventi. Tuo 
tarpu Tomas, degdamas neapykanta ir 
graužatimi, sanguliauja su ligoninės sės. 
Kastancija Eoreikaite, flirtuoja su Lile, 
girtuokliauja su atsitiktinai sutiktais 
draugais ir pažįstamais.

Intrigantas Kostas Kasperiūnas, norėda
mas pralobti spekuliacija, paskundžia dr. 
Adomėną ir gyd. V. Barvainienę Sveikatos 
ministerijai. Ši atleidžia Adomėną iš tar
nybos ir perkelia į Klaipėdos ligoninę, kur 
netoliese, Palangoje, gyvena jo paliktoji 
žmona akušerė Albina.

Romano atomazga dramatiška: grįžda
mas iš Klaipėdos ligoninės apžiūros au
tomobiliu, dr. Adomėnas susiduria su 
sunkvežimiu ir netrukus miršta; jo teisė
ta žmona persikelia į Vilnių ir atima iš 
Viktorijos savo vyro butą; Viktorija, ne- 
pakęsdama kolegų šnairavimo, persikelia 
su vaikais į Palangą; g. sesuo K. Boreikai- 
tė, prisipažinusi po vestuvių vyrui esanti 
nėščia, nusižudo; T. Barvainis persikelia į 
Klaipėdą, tačiau žmonos neieško: „Vikto
rijos trauka išnyko. Burtų valanda pasi
baigė. Barvainis vėl buvo laisvas“ (518 
psl.). Pradžioj pasijunta „tuščias, iščiulp
tas, išsekęs", tačiau staiga „prisiminė ka- 
vinėlę netoli stoties, Klaipėdoje. Bufeti
ninkė visada jį kalbina ir reikšmingai 
šypsosi. Garantuotas reikalas — ir jokių 
rūpesčių, jokios psichologijos“ (518 psl.).

Romanas baigiamas Kosto Kasperiūno, 
besimeilinusio Viktorijai, suėmimu „už 
išeikvojimą ar vagystę“.

Viktorija nubraukia voratinklį nuo vei
do.

b) Vaizduojamoji tikrovė. Nenagrinėsi
me pagrindinių veikėjų charakterių, ku
rie, atrodo, gal ir be ypatingo autoriaus 
noro klaidžioja naujoje visuomenėje, ne
turėdami jokių aukštesnių idealų kaip tik 
„darbą, poilsį ir pramogas“ (353 psl.). Li
lė įgyd. Barvainiui pabrėžia: „Kai norėsit 
kartu papramogauti, užsukit“ (354 psl.); 
pats gi gydytojas apie gail. seserį K. Bo- 
relkaitę šitaip mąsto: „Su ja nebuvo apie 
ką kalbėti. Su ja galima buvo tik miegoti“ 
(355 psl.). Valerija mąsto, kad tekėtų „už 
Adomėno ne iš meilės jam, o iš neapykan
tos Tomui“ (364 psl.). Dr. Adomėnas taip
gi susipainiojęs: ilgisi Viktorijos, o, reali
zavęs artumo pagundą, „vis dėlto buvo lai
mingas. Ir juo labiau jis jautėsi laimin
gas, juo labiau save keikė“ (326 psl.).

T. Barvainis ir graužiasi, ir pavydu de
ga, ir nepajėgia logiškai galvoti. Spėlioda
mas, kad Viktorija pas jį negrįš (ši gi 
mąsto: „Ji grįžtų atgal. Dar juk nevėlu! 
Dar ji neįteikė pareiškimo dėl ištuokos!“ 

Romualdas Lankauskas
•v

Žmogus, kuris šovė 
iš patrankos

Nuo tos nelemtos dienos Ruginio gyvenimas 
tikrai bjauriai pakrypo; nedaug trūko, kad aukštyn 
ratais, kaip į griovį įsmukęs vežimas, apvirstų. Bet 
tegul jis pats papasakoja:

— Tuoj atleido mane iš šėriko pareigų ir pra
dėjo skirti sunkiausius darbus. Kitų nė dirbti nemo
kėjau. Jis tyčia taip darė: norėjo, kad žmonių aky
se apsijuokčiau. Vienas vargas man buvo, — jau 
geriau, būčiau mėšlą kabinęs, nors sveikatos nesu 
stiprios. Baisiu pastumdėliu jis mane pavertė: eik 
ten, daryk tai, o įtikti vis negaliu. Kartą dengiau 
klojimo stogą. Paslydau, nukritau ir susilaužiau ko
ją. Mėnesį išgulėjau ligoninėj. Galėjau abiem kojom 
šlubas likti, bet daktarai gerai gydė, ir, ačiū Die
vui, koja laimingai sugijo. Turėjo man sumokėti už 
nedarbingumo lapelį — negavau nė kapeikos. O 
mano darbadieniai visai suliesėjo. Plušu, plušu, bet 
špygą gaunu. Ar tai ne pasityčiojimas iš žmogaus? 
Visi žino, kad aš ne tinginys, ne koks valkata. Tai 
kam šitaip žmogų dūminti? Kam šitaip skriausti? 
Negano to: ganyklą karvei pačią prasčiausią pasky
rė: vieni stagarai ir piktžolės, vieni, atsiprašau, šu
nų apmyžti kupstai. Ką iš tokios ganyklos prisišie
nausi, kaip karvę per žiemą iššersi? Paskui dar su
manė tas žaltys sodybinį sklypą man pakeisti: ga

— 361 psl.), analizuoja pats save: „Na, o 
jis? Ar jis už ją geresnis? Ar' negyveno 
jis su Kastancija? Ar neitų jis dabar su 
Lile?...“ (351 psl.). Deja, atrodo, pats V. 
S. Gira nenori, kad Barvainiai susitaiky
tų.

J. Lankutis, svarstydamas vyro ir mo
ters santykius, pažymi,, kad „šiuo atžvil
giu mūsų visuomenėje vyksta sudėtingas 
senų normų laužymas ir naujų kūrimo 
procesas. Meilės ir šeimos santykių plot
mėje pamažu formuojasi daug kas naujo, 
aukštesnio, kilnesnio“ („Literatūra ir hu
manistiniai idealai“, 26 psl.). Tačiau pa
vyzdį jiš suranda, be abejo, ne V. S. Giros 
romane, o ruso G. Nikolajevo „Grumtynės 
žygyje“, kuriame du „naujos formacijos 
žmonės (Bachirevas ir Tina. J. K.) paten
ka į nepaprastai sudėtingą situaciją — jie 
myli vienas kitą ir vardan šios didžiosios 
meilės sugeba nutraukti savo nelegalius 
santykius“ (t. p., 26 psl.).

Tačiau „naujos formacijos" žmonės ta
rybinėje kasdienybėje, matyt, neklauso 
nei J. Lankučio, nei ruso Nikolajevo, — 
ir rašytojai vaizduoja kitokią tikrovę: ne 
tik V. S. Giros veikėjai, prisiragavę „lais
vių“, nepajėgia išsaugoti šeimos nuo suiri
mo, bet ir V. Bubnio Antanas bei Leonas 
(„paimti kuo daugiau savo trumpo gyve
nimo, savo laimės vardan“, — „Nesėtų ru
gių žydėjimas“), ir J. Mačiukevičiaus nu
sigėrę docentai, kolūkių pirmininkai bei 
agronomai („Išaiškink jam, koks supuvęs 
pasaulis su savo dorovėmis, etikomis, tai
syklėmis, formomis, su visomis tomis 
grandinėmis, kurios žmogų daro vergą, 
ugdo nuolankumą, prisitaikėliškumą, me
lą, apgaulę, išdavystę... Tegu žino pirmi
ninkas, kad tik meilė gali išgelbėti žmoni
ją nuo galutinio supuvimo. Meilė, seksas, 
ne agronomija“, — „Bučiuoju Žalį“).

c) Laiko dvasia ir šeimos. Taigi, įdo
miai atrodo tie „naujos formacijos“ žmo
nės ir pačius romanus nutempia su savim 
į kokčią dekadenciją. Atrodo, kad V. S. 
Giros Tomas Barvainis (kaip ir V. Bubnio 
Antanas) rūstaus gyvenimo paverčiami 
neurotikais. Jie kenčia, negalėdami priim
ti sujauktos realybės, išgyvendami sunkų 
konfliktą tarp prigimties potroškių, „nau
jos formacijos“ vėjų ir tebesmilkstančių, 
laiko dvasios niokojamų dorovės bei eti
kos normų, paverstų „grandinėmis“. Tie 
žmonės kankinasi, bet negali palikti liū
no: eina pigiu mados padiktuotu keliu, vi
są laiką jausdami įtampą tarp esamo ir 
galimo būti gyvenimo. Taikliai neurotišką 
gyd. Barvainio asmenį charakterizuoja 
gail. sesuo K. Boreikaitė: „Kiekvienam 
žmogui yra metas pažaisti ir metas būti 
rimtu... Mes, moterys, ieškome draugys
tės ir šilumos. Tau reikėjo su manim per
miegoti, ir tu permiegojai. O man reikia 
žmogaus“ (425 psl.).

Nors V. S. Gira „Buenos Aires“ romanu 
pasišovė suniekinti Lietuvos nepriklauso
mybės laikus, šiurkščiais brūkiais šaržuo
damas ir neįtikindamas nei turtingesnių
jų, nei neturtingų charakterių realumu, 
tačiau bent neiškraipo anais laikais sau
gotos šeimos institucijų: kaip begyventų 
Gintautai, tačiau laikosi savo židinio; nors 
ir praktiniais sumetimais Olė teka už Ru
džio, taičau juodu sugyvena; kartu, nors 
ir su prasigėrusiu vyru gyvena Kuprijo- 
nienė. Jei V. S. Gira, užsimojęs atkreipti 
dėmesį į tarybinio gyvenimo „voratink
lius“, negalėjo sutikti su J. Lankučio ma
terialistine teorija, jog „šeimos santykių 
plotmėj formuojasi daug kas naujo, aukš
tesnio, kilnesnio“, mums paaiškina vedy
bų ir skyrybų santykis T. Lietuvoje. Estas 
Gustavas Nanas š. m. „Literatūros ir me
no“ spalio 9 d. Nr. 41 paskelbė, kaip kiek
vienais metais dramatiškai auga skyrybų 

vau gabalą pabaly su akmenimis — nei čia javas, 
nei čia bulvės ar burokai auga. Mulkino jis mane, 
už durną durnesniu laikė, kol vieną dieną pasibai
gė mano kantrybė... Juk turėjo anksčiau ar vėliau 
pasibaigti. Buvau pradėjęs naktimis nemiegoti, py- 
kaus su žmona, o klarneto daugiau į rankas nebe- 
paimdavau; ne muzika dabar man rūpėjo. Liūdna 
buvo širdy. Ilgėjaus arklių: labai buvau prie jų pri
pratęs, mylėjau juos ir prižiūrėjau lyg savus. Kodėl 
man uždraudė dirbti šėriku? Už visas skriaudas nu
tariau jam žūt būt atkeršyti. Bet kaip? Na ir sukau 
galvą! Su ta mintim guldavau ir keldavaus. Nedavė 
ji man ramybės, oi, nedavė. Atkeršysiu, sakau, ir 
gana. Nežinau nė pats, kodėl prisiminiau tą patran
ką. Nuo karo laikų, apkreikta šiaudais, ji stovėjo 
klojime. Kai vokiečiai traukėsi, ją paliko sode su 
keliais šoviniais. Amžiną atilsį mano tėvas tą pa
tranką įstūmė į klojimą ir užmetė ant jos šiaudų. 
Nesuprantu, ką ketino su ja daryti, gal šiaip sau pa
siliko. Juk vis dėlto daiktas. Po kokių metų, prisi
menu, norėjo pranešti valdžiai, kad turi paslėpęs 
patranką, bet prisibijojo bausmės už neteisėtą gink
lo laikymą. Taip ir liko ta prieškarinė patranka klo
jime. Niekam ji nekliudė. Vištos po ja kiaušinius 
dėdavo. Galvojau, galvojau, kaip atkeršyti pirmi
ninkui. Ne, dovanoti jam negalėjau. Užtekdavo pa
sižiūrėti į jo namą — ir baisi neapykanta mane ap
imdavo. Tas namas ant kalvelės, iš tolo gerai ma
tomas. Manau, šausiu į jį iš patrankos, ir viskas. 
Pataikysiu ar ne, bet šausiu. O jei pataikysiu? Kas 
tada? Nesvarbu, manau, tegul išlaksto į šipulius. 
Bent būsiu sąskaitas su juo suvedęs. Kartais ir ki
taip pagalvodavau, bijoti pradėdavau, bet susival

skaičius Lietuvoje: 1950-1954 m. skyrybų 
buvo 3.42 procentai (iš 113.130 vedybų už
registruotos 3.864 skyrybos); 1955-1959 m. 
—- 5.93; 1960-1964 m. — 9.47; 1965-1969 m. 
— 18.55; 1970 m. — 23.13; 1971 m. — 23.49; 
1972 m. — 26.18; 1973 m. — 28.17!

Jei per 23 metus skyrybų procentas, kas
met gausėdamas, pakilo net 25 procentais, 
joks tarybinis rašytojas tame procese ne
pajėgia įžiūrėti ko nors „aukštesnio, kil
nesnio“ ir su V. S. Gira vaizduoja tuos 
„voratinklius“, kurie paraližuoja lietuviš
kas šeimas. O tie voratinkliai, kaip galima 
jausti iš V. S. Giros romanų, labai raizgy- 
ti. Juos raizgo ne kas kita, kaip šiurpi tik-' 
rovė: nedraugiškumas (302 psl.), palaidu
mas (304, 357 psl.), protekcijos (315, 375 
psl.), skundai (357, 358 psl.), juodoji rin
ka (383 psl.), girtuokliavimas, krikščioniš
kos moralės paneigimas, negyvenimas jo
kiais aukštesniais idealais kaip tik „dar
bu, poilsiu ir pramogomis“.

Pats kritikas J. Lankutis, nors ir kaip 
norėdamas, negali paneigti destruktyvinės 
įtakos, tačiau ir nieko naujo negali pasiū
lyti. Jis atvirai prisipažįsta: „Romane 
daug gyvenimo tiesos, paliestos aktualios 
buities ir moralės problemos, gyvai nu
piešti žmonės. Tačiau šio romano perso
nažai beveik visiškai atsieti nuo platesnių 
šiuolaikinės epochos interesų, jie veikia 
daugiausia savo vidinių arba tiesiog pasą
monės impulsų skatinami, kartais patys 
nesuvokdami savo poelgių priežasties. At
būva taip gyvenime? Žinoma, būva. Bet 
ar romano autorius tuo praturtino huma
nistinį literatūros turinį, ar sugebėjo jis, 
tuo keliu eidamas, išspręsti savo paties iš
keltas problemas? Čia jau tenka rimtai 
susimąstyti... Ir pagalvoję aiškiai mato
me, kad V. S. Giros pavaizduotieji žmonės 
būtų žymiai įdomesni..., jeigu jie būtų 
ryškiau charakterizuojami, kaip sociali
niai tipai“ („Literatūra ir humanistiniai 
idealai“, 175-6 psl.).

Kad Barvainiai palyginti gerai charak
terizuoti kaip gydytojų profesijos „socia
liniai tipai“, netenka abejoti. Jei jie nėra 
tik individualūs charakteriai, bet net so
cialiniai tipai, — pats kritikas savaime 
prisipažįsta, jog tai yra tipinga, būdinga 
ano gyvenimo apraiška. Kad autorius ne
siima spręsti „iškeltos problemos“, galima 
suprasti kodėl: jei jis paskelbtų išvadą, 
kad dėl skyrybų problemos kalta esama 
sistema, — jo romanui nebūtų leista iš
vysti saulės šviesos.

Išvados
V. S. Gira „Buenos Aires“ romane ap

kartinęs dar nesubrendusi darbininką Ka
zį sutirštintomis buities neigiamybėmis, ir 
pastūmėjęs į komunistų pogrindinę veik
lą, „Voratinkliuose“ anaiptol neparodo 
taip idealizuotos „naujos formacijos“ žmo
nių laimės. Numojęs ranka į darbininkų 
klasę ir pavaizdavęs savo profesijos žmo
nių buitį, atskleidžia mums galeriją inte
ligentų žmonių, kurie nepajėgia atsiplėšti 
nuo instinktų inspiruojamų potraukių, ne- 
siilgi jokių aukštesnių idealų, — ir, suar
dę savo šeimas, išsisklaido kas sau kaip 
Grigo bitės be jokių pilnesnio gyvenimo 
prošvaisčių.

V. S. Gira moka pasakoti ir užintriguo- 
ti, nors jo nei stilius, nei žodynas niekuo 
ypatingu nepasižymi. Geriausiai jis at? 
skleidžia gydytojų darbo rutiną ir gerai 
supažindina su visa eile medikamentų.

Kartu V. S. Gira įrodė, kad lengviau 
niekinti nepriklausomos Lietuvos laikotar
pį, nei sužavėti naujos epochos žmonių 
dvasine pažanga ir brandumu. Galima įsi
vaizduoti, kaip tenykščiai kritikai džiū
gautų, jei autorius „Vaivorykščių“ veiks
mą būtų nukėlęs į „Buenos Aires“ laikus.

Pasirodo, dekadencija įleidžia giliau 
šaknis ten, kur atmetama krikščioniška 
kultūra ir atsiremiama į vadinamus hu
manistinius idealus.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARYS

Niekas, niekas šioje žemėje Gal neliks akmens, nei smilgos,
Neįveiks vienos tiesos: Bet liks vardas LAISVOS Lietuvos!

Kario likimas
(GEN. K. LADYGA)

Prieš 35 m. kankinio mirtimi mirė gen. 
K. Ladyga. Jis buvo mūsų kariuomenės 
kūrėjas, laisvės kovotojas, kariuomenės 
vadas. Minėdami tą liūdną sukaktį, susi
pažinkime su velionio gyvenimu ir kari
ne tarnyba.

Kazimieras Ladyga gimė 1893 m. gruo
džio 25 d., Iškonių kaime, Vabalninko vis. 
Baigęs Vabalninko pradžios mokyklą, mo
kėsi Pavlovskio gimnazijoj Vilniuje. Gim
nazijoje suorganizavo ateitininkų' būrelį 
ir jam vadovavo. Pasižymėjo katalikiškų 
organizacijų veikloje ir jas rėmė iki savo 
gyvenimo pabaigos. Buvo vedęs žinomą 
visuomenininkę, Lietuvos seimo narę S. 
Paliulytę.

1914 m. baigė Vilniaus karo mokyklą ir 
buvo paskirtas į 70 pėstininkų pulką. Ja
me tarnavo iki pirmojo karo pabaigos. 
Užsitarnavo kapitono laipsnį ir daugelį 
pasižymėjimo ženklų. Kautynėse buvo tris 
kartus sužeistas. Kovose įsigijo didelį pa
tyrimą, kurį vėliau panaudojo kovose dėl 
Lietuvos laisvės.

Į Lietuvos kariuomenę įstojo savanoriu 
1918 m. Buvo paskirtas į 1-jį pėst. pulką, 
kur ėjo bataliono vado pareigas. Kai kau
tynėse žuvo to pulko vadas karininkas A. 
Juozapavičius, tai buvo paskirtas pulko 
vadu. Vėliau sėkmingai vadovavo Daugų, 
Kurklių, Utenos, Panevėžio, Zarasų ii- ki
toms kautynėms. Po šių kautynių buvo 

dyti negalėjau, atrodė, lyg pats nelabasis stumia 
mane prie tos patrankos... Ir vis ragina, vis kužda: 
šauk, šauk, ko tu lauki? Nebegalėjau susivaldyti. 
Iš tikrųjų nebegalėjau: buvau lyg apžavėtas. Sun
ku, tamsta, tokią pagundą paaiškinti. Juk kartais 
pats žmogus nesupranta, kas jam darosi.

Ištempiau, vadinasi, tą patranką vieną dieną 
iš klojimo, gerai išvaliau., šovinį į vamzdį įgrūdau 
ir pradėjau taikyti. Namie nieko nebuvo: duktė 
mokykloje, žmona kolūkio fermose. Gal jos būtų 
sutrukdžiusios man šauti, bet jau sakiau, kad buvau 
vienas. Diena išaušo saulėta. Paukščiukai čiulba, 
gaidys gieda, o aš sau sukinėjuos aplink patranką ir 
pamažu taikaus. Rankos truputį drebėjo. Vis dėlto 
šiurpu: nugara net pagaugais nueina, čia ne koks 
medžioklinis šautuvėlis, bet patranka! Ne juokai, 
tamsta! Paskui dėl drąsos išlenkiau skaidriosios 
kaušelį, persižegnojau ir pyliau. Trenksmas velniš
kas buvo. Kepurė nulėkė į šoną, baisios dulkės pa
kilo, o aš pats pargriuvau. Kai atsikėliau, pama
čiau, kad jo namo pusę stogo lyg viesulas būtų nu
plėšęs... Vadinasi, nors į stogą kliuvo. Dabar, bran
gusis, mudu kvit, galvoju. Kaip tu man, taip aš 
tau... Iš karto širdy palengvėjo. Pasiėmiau iš spin
tos klarnetą ir, atsisėdęs ant priekliečio, užgrojau... 
Ar viską papasakojau? Tur būt, viską. Dabar da
rykit su manim, ką norit, jei kaltas esu. Bet gal sa
kysit, kad jis ne? Gal neteisybė?

štai kas nutiko Ruginiui. Nemaloni istorija, 
tikrai labai nemaloni išėjo su ta sena patranka. Ge
riau ji būtų stovėjusi klojime dar trisdešimt metų, 
pamažu rūdydama, ir vištos būtų ramiai dėjusios 
po ja kiaušinius.

paskirtas brigados, vėliau I-os divizijos 
vadu. Radviliškio operacijose prieš ber
montininkus buvo paskirtas to fronto va
du.. 1920 m. buvo paskirtas kariuomenės 
vadu ir vadovavo kautynėms su lenkais 
prie Seinų ir Augustavo. Lietuvos kariuo
menei nukentėjus nuo netikėtų lenkų puo
limų, atsisakė iš kariuomenės vado parei
gų. Tuomet buvo paskirtas IV-tos divizi
jos vadu. Pasibaigus nepriklausomybės 
kovoms, karinius mokslus studijavo už
sienyje ir baigė Prahos karo akademiją. 
1924 m. grįžo į Lietuvą ir ėjo III-os divi
zijos vado pareigas. 1925 m. buvo paskir
tas Vyr. štabo viršininku ir pakeltas į ge
nerolo leitenanto laipsnį. 1927 m. išėjo į 
atsargų ir gyveno savo ūkyje Gulbinėnuo- 
se. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas 
Vyčio kryžiaus I rūšies IV ir V laipsnio 
ordinais. Bendradarbiavo spaudoje ir pa
rašė keletą karinių studijų. 1938 m. pra
dėjo dirbti Karo muziejuje, rinko medžia
gą ir paruošė mūsų kariuomenės kautynių 
aprašymus.

1940 m., kai komunistinė Rusija okupa
vo Lietuvą, gen. K. Ladygą jau pirmomis 
dienomis suėmė jo ūkyje. Stiprios sargy
bos lydimas, buvo atvežtas į Panevėžio 
kalėjimą. Ten jį kalino iki 1941 m. birže
lio mėn. Enkavedistai kankino jį ir tardė 
už tai, kad 1919 m. vadovavo Lietuvos ka
riuomenei, kuri komunistus išvijo iš Lie
tuvos. Nuteistas mirties bausme. Neseniai 
Amerikoje miręs P. Dirkis savo atsimini
muose („Draugas“, 1968 m.. Nr. 246) ra
šė, kad „Egzekucija įvykdyta Jakutijoje 
1941. X. 29 trimis šūviais į galvą“.

Taip nuo komunistų paleistų šūvių žu
vo žymus Lietuvos laisvės kovotojas, mū
sų tautos ir valstybės saugotojas. Žuvo už 
tai, kad jis gynė savo tėvynę nuo puolan
čių ją priešų, nors nuo tų kautynių jau 
buvo praėję daugiau kaip 20 metų. Bet 
komunistai jo nepamiršo ir žiauriai nužu
dė, nepalikdami net jo kapo žymės. Bet jo 
šivesus atminimas lietuvių tautoje pasili
ko amžinai.

V. Vytenietis

KNYGOS APIE LIETUVĄ
Eltos biuletenis (Nr. 43) praneša:
Vilniečiai nutarė ruošti ir išleisti anglų 

kalba knygą: „Etnografinės Lietuvos sie
nos“. Valdybos narys Br. Bieliukas pra
nešė: gautas St. Dziko rankraštis knygos 
apie VLIKą, Kęst. Čerkeliūnas jau baigiąs 
ruošti informacinį leidinėlį apie Lietuvą 
masiniam platinimui, gautas Myk. Dran
gos enciklopedinio pobūdžio knygos apie 
Lietuvą turinio projektas. Šie leidiniai bus 
išleisti anglų, prancūzų, vokiečių ir ispa
nų kalbomis. Tarybos narys J. Audėnas 
paminėjo, kad rūpinamasi dr. J. Pajaujio 
knygos apie sovietinį genocidą Lietuvoje 
paruošimu.

Romoje išėjo prel. V. Mincevičiaus re
daguota knyga CRONtCA DELLA CHIE- 
SA CATOLICA IN LITUANIA — la lotta 
dei lituani per la propia identita di popo- 
lo (LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKA — lietuvių kova už savo tauti
nę tapatybę). Yra tai LK Bažnyčios Kro
nikų Nr. Nr. 1-10 vertimas į italų kalbą. 
Knyga yra 497 psl.. spausdinta Milane.
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Apvaliojo stalo konferencija
Lapkričio 12-14 d. d. Londone įvyko 

antroji Apvaliojo stalo .tarptautinė kon
ferencija A. Solženicyno mintims panagri
nėti. Konferenciją sukvietė Tarptautinis 
Kultūros Fondas. Joje dalyvavo apie 40 
mokslininkų, politinių veikėjų ir meninin
kų, atvykusių iš įvairių mokslo įstaigų 
Anglijoje ir užsienyje. Konferencijos mo
deratorium buvo pats Fondo prezidentas 
Dennis F. Onme (I. C. F.). Pagrindinius 
pranešimus padarė krikščionių literatūros 
prof. U. Simon (King's College, London), 
Britų parlamento atstovas P. L. Rost 
(Derby) ir prof. P. Wiles (London School 
of Economics).

Gegužės mėn. ta pati organizacija buvo 
sukvietusi pirmąją konferenciją A. Solže
nicyno mintims nagrinėti. Tos konferen
cijos išvados buvo paskelbtos brošiūroje, 
apie kurią „Europos Lietuvio“ skaitytojai 
jau žino. Tada buvo nutarta diskusijas 
tęsti sekančioje konferencijoje, kuri kaip 
tik dabar ir įvyko, šį kartą buvo užsimo
ta išdiskutuoti A. Solženicyno Vakarų 
pragmatinės filosofijos kritiką, ir jo kal
tinimą, kad Vakarai atitolo nuo moralinių 
principų, ir kad čia yra visų negerovių 
šaknys. Jeigu toji raida nebus sustabdy
ta, Vakarai už tai gali sumokėti laisvės 
kaina.

Konferencijos tema buvo „Moralė lais
vei apsaugoti“, kurią A. Solženicynas bu
vo apibūdinęs keliais sakiniais. Jis sakė, 
kad žmogaus pasiryžimas yra svarbesnis 
už politiką. „Jeigu Rytų vadai jaustų, kad 
pas jus yra kibirkštis, mažiausias entu
ziazmas jūsų tautų laisvei apsaugoti ir 
jai plėsti, jeigu jie jaustų, kad jūs esate 
pasiryžę paaukoti tuoj pat savo gyvybę 
už tą idealą, tada jie patys kapituliuotų.“

Prof. U. Simon labai turiningoje paskai
toje apžvelgė laisvės problemas nuo bib
linių laikų, panaudodamas daug pavyzdžių 
iš šventojo Rašto ir senovės istorijos. Jis 
palygino Jeruzalės ir Atėnų laisvės dienas 
su šių dienų gyvenimu. Tai buvo pavyz
džiai, kaip žmonija išsikovojo laisvę, :r 
kaip jos nustojo.

P. L. Rost, parlamento atstovas, atkrei
pė dėmesiį į (Britanijos politinį ir ekonomi
nį gyvenimą ir nurodė pavojus, kurie gre
sia šio krašto laisvei. Tai buvo konserva
torių pažiūra į politinę padėtį D. Britani
joje.

Popietinėje sesijoje panašią analizę pa
darė prof. P. Wiles, kuris išdėstė socialis
tų pažiūrą tuo pačiu klausimu.

Diskusijose dėl pranešimų dalyvavo vi
si Apvaliojo stalo konferencijos dalyviai. 
Italų žurnalistas Bruno Micheli (Milano) 
nuprodė, kad daug blogybių pasaulyje ga
lima būtų sumažinti, jeigu pirmiau Euro
pos, o vėliau ir viso pasaulio tautos apsi
jungtų ir tvarkytus! demokratiniais pa
grindais. Jis siūlo įsteigti pasaulinio mas
to sąjūdį tam tikslui Siekti. Tas sąjūdis 
turėtų būti ideologinis ir politinis; jis 
Skleistų tiesą, sąžiningumą ir teisingumą,

ir toje dvasioje auklėtų gyventojus.
M. Nickelson, Solženicyno raštų žino

vas, aiškino šio didžiojo rusų rašytojo fi
losofiją. Pasak jį, A. Solženicynas yra pir
moje eilėje rusų rašytojas, patriotas. Jo 
pasisakymai politiniais klausimais yra 
daromi tik iš pilietinės pareigos. Todėl jo 
perspėjimai Vakarams, padaryti per ra
diją ir spaudoje, negali būti skaitomi kaip 
prityrusio politiko pasisakymai. lEet daug 
jo pareikštų minčių turi didelį svorį. Pa
vyzdžiui. jis yra pasakęs, kad Rusija turi 
pareikšti apgailestavimą už veiksmus, ku
rie skaudžiai užgavo kaimyninių tautų in
teresus. Baltijos tautų pavergimas yra 
vienas iš tokių pavyzdžių. Rusai turi atsi
sakyti nuo melo ir nuo dviveidiškumo. A. 
Solženicynas savo raštuose pasisako prieš 
smurtą. Tačiau vienu atveju jis pritaria 
smurtui, kai smurto priemonėmis kovoja
ma prieš smurtą. Tai vyko darbo stovyk
lų sukilimuose.

Konferencijoje labai daug buvo kalbė
ta apie religijos vaidmenį, atgaivinant 
moralinius principus. Katalikų pažiūra 
buvo labai stipriai atstovaujama, ir Lie
tuvos Bažnyčios padėtis buvo dažnai mi
nima. Prof. Simono nuomone, Bažnyčia 
privalo visuomet stovėti laisvės pusėje, 
jeigu dėl to atsidurtų net konflikte su 
valdžia.

Dr. A. Štromas pasakė, kad Bažnyčia 
tik tuo atveju gali ginti laisvę, jeigu ji 
yra atskirta nuo valstybės. Tose valstybė
se, kur to nėra. Bažnyčia nuolat gina val
džią. neatsižvelgiant, ar krašto valdžia 
yra diktatūrinė ar demokratinė. Tuo at
veju Bažnyčia lengvai gali tapti tironijos 
įrankiu.

Kalbėdamas apie totalitarines santvar
kas, dr. A. Štromas pasakė, kad ne visos 
iš jų yra pavojingos žmonijai. Čilės, Jugo
slavijos ar buv. Ispanijos diktatūros ne
sudarė pavojaus kitoms valstybėms. Iš ki
tos pusės, Sovietų totalitarinė santvarka 
■sudaro pavojų vigam laisvam pasauliui. 
Sovietų gyventojai labai džiaugėsi išgirdę 
apie Čilės perversmą, kada buvo nuversta 
prokomunistinė Alendės vyriausybė. So
vietų gyventojams būtų priimtinas bet 
koks režimas, kuris būtų skirtingas nuo 
esamo. Todėl ir Solženicyno siūlomas per
einamasis laikotarpis su autoritariniu re
žimu rusų negąsdina.

Reikia pastebėti, kad dr. A. Štromas da
lyvavo diskusijose po kiekvieno praneši
mo, perkeldamas mintis į tarptautinę plot
mę ir nušviesdamas padėtį So v. Sąjungo
je. Už jo vertingą įnašą į organizacijos 
darbą Tarptautinis Kultūros Fondas ap
dovanojo jį gražia dovana. I. C. F. prez. 
D. F. Orme, visiems konferencijos daly
viams karštai pritariant, įteikė dr. A. 
Štromui sidabrinę taurę su atitinkamu 
įrašu.

Konferencija bus aprašyta atskiroje 
brošiūroje, kurią išleis I. C. F.

• D. B.

Bruesewitz buvo klaipėdietis
Vokiečių spaudoje buvo plačiai rašyta 

apie Rytų Vokietijoje susideginusį 47 me
tų amžiaus evangelikų kunigą Oskar Brue
sewitz. Jis Saksonijos mažo pramonės 
miesto Zeitz turgaus aikštėje pats apsipy
lė (benzinu ir užsidegė. Tik dvi savaitės po 
jo mirties sužinota, kad jis yra kilęs iš 
Klaipėdos krašto. Jis mirė demonstruoda
mas prieš komunizmą.

Kunigo tėvas Arthur Bruesewitz buvo 
dažytojas Vilkaviškiuose, Pagėgių apskri
ty. 1945m. spalio mėnesį teko apleisti tė
viškę, ir jų šeima atsidūrė Saksonijoje. 
Sūnus Oskaras išmoko batsiuvio amatą. 
Motinai mirus, tėvas su keturiais vaikais 
persikėlė į Vakarų Vokietiją ir apsigyve
no Meile mieste, prie Osnabruecko. Sūnus 
Oskaras, būdamas 21 metų, įsigijo meiste
rio titulą, apsivedė ir, atrodė, kad jo gyve
nimas bus sėkmingas ir laimingas. Tačiau 
įvyko visai kitaip.

Kaip savistovus batsiuvys jis neturėjo 
laimės. Nuo mažens užaugęs pietistinėje 
dvasioje, neturėjo prekybinės gyslelės ir 
dirbtuvė prasiskolino. Pagaliau ir žmona 
jį apleido. 1954 m. jis grįžo į Rytų Vokie
tiją, kur žmonės jam atrodė artimesni. Bet

bankrutuos!“ Tuo jis pasidarė nemalonus 
ne tiktai komunistams, t>et ir savo bažny
tinei valdžiai. Tačiau karingas klaipėdie
tis savo pareigas rimtai vykdė kaip drą
sus Dievo kovotojas. Jis buvo paskirtas 
jaunimo kunigu ir kaip toks patyrė, kad 
jaunimas buvo auklėjamas keršto dvasio
je prieš tikybą, prieš Vakarų Voiketiją. 
Jis patyrė, kad jo abi dukterys su geriau
siais gimnazijos baigimo pažymiais nega
vo teisės studijuoti.

Kunigas dėl šių visų vargų neišsikalbė
jo nei su kolegomis, nei su savo žmona. 
Jis ryžosi palikti ženklą. Pats pagamino 
du transparentus su užrašu: „Bažnyčios 
kaltina komunizmą“ ir „Nesugadinkite 
mūsų jaunimo“. Transparentus susikrovė 
į savo automobili, šalia pasidėjo benzino 
baką ir nuvažiavo į artimiausią miestą 
Zeitz. Ten jis sustojo aikštėje prieš baž
nyčią. Apsirengęs kunigų tarnybiniu rūbu 
— talaru, transparentus pastatė ir, ste
bint nuolat didėjančiai žmonių miniai, 
staiga apsipylė benzinu ir paskendo lieps
nose. Kai artėjo gelbėtojai, jo oda jau bu
vo 85% sudegusi. Po 4 dienų jis mirė ligo
ninėje.
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ir čia jis neturėjo laimės, susilaukė įvai
rių gyvenimo sunkumų.

Apsivedę antru kartu susilaukė trijų 
vaikų, iš kurių vyriausias sūnus apako ir 
po ilgų vargų mirė. Bruesewitz, kaip ti
kintis žmogus, tuos sunkius likimo smū
gius priėmė kaip Dievo jam uždėtus mė
ginimus. Jis stojo į teologinę mokyklą Er
furte ir, baigęs išsimokslinimą, buvo ordi- 
nuotas kunigu. Jo pirmoji parapija buvo 
Magdeburgo apylinkėje.

Nors Rytų Vokietijos bendra tendencija 
yra neieškoti jokio konflikto su bedieviš
kais galiūnais, (Bruesewitz nuo pirmos die
nos ėjo kita kryptimi. Jis jokiu būdu nėjo 
jo viršininkų ir kolegų keliu. Jo pirmas 
žygis buvo, kai jis ant savo bažnyčios 
(bokšto pastatė nakties metu apšviestą 
kryžių. Nebuvo tiktai raudonos žvaigždės. 
Partija į tai reagavo ir kryžius turėjo bū
ti pašalintas. Kai komunistai prie kolcho
zų derliaus vežimų prikabino transparen
tus su užrašu „Be Dievo ir saulės mes su
imame derlių“, kunigas važiavo su vežimu 
per savo parapiją ir ant vežimo buvo už
rašas: „Be lietaus, be Dievo pasaulis su-

Bruesewitz nebuvo (pirmas, padaręs to
kį žygį. 1969 m. sausio 16 d. Vencelio aikš
tėje Prahoje susidegino čekas studentas. 
Vietname susidegino vienas budistų vie
nuolis. Kaune studentas Kalanta mirė 
kaip gyvas deglas, priešindamasis komu
nizmui. Rytų Vokietijos valdžia negalėjo 
nutylėti šio kunigo susideginimo, nes bu
vo per daug gyvų liudininkų. Tad buvo 
mėginta jį padaryti ligoniu, nenormaliu 
bepročiu. Jo viršininkai turėjo drąsos prie 
jo karsto pripažinti: „Jis buvo verčiamas 
rūpesčio, kad mūsų bažnyčia savo liudiji
me yra neryžtinga“.

Fr. šlenteris

AUGINA KMYNUS

Bernatonių sovchozas šiais metais išau
gino net 40 tonų kmynų. Pardavus vals
tybei 36 tonas, gauta 100.000 rublių pini
gų. Iš viso Lietuvoje išauginta šiais me
tais 175 tonos kmynų.

šv. Kalėdų išvakarėse puošiamos eglu
tės. Lietuviai Kūčių vakare prie išpuoštos 
eglutės, valgydami Kūčių plotkeles. pa
miršta vieni kitiems padarytas skriaudas. 
Kūčios — tai šeimos susitaikymo šventė. 
Pavaikščiokite tą vakarą po miesto gatves 
ir pamatysite beveik kiekviename bute 
papuoštą eglutę. Atrodo, viskas paprasta 
ir gražu, tik aš nesuprantu, kodėl lietu
viai Kalėdų eglutę priversti įsigyti įvai
riais nelegaliais keliais. Prekystaliuose, 
tarytum pasityčiojimui iš tikinčiųjų, eg
lutės pasirodo tuomet, kai jos jau nebe
reikalingos — po šv. Kalėdų.

Nesuprantu, kam reikalingas tas, kiek
vienais metais pasikartojantis spektaklis, 
juo labiau, kad iš Liaudies Lenkijos gali
ma pamatyti gražiai paruoštą kalėdinę te
levizijos programą. Mūsų „mokslinė pa
saulėžiūra" bijo kelias dienas anksčiau 
įžiebtos eglutės lemputės.

Arba vėl — ką ateizmui duoda dažnai 
niokojamas Kryžių kalnas? Tikriausiai iš
ryškina jų misiją, — nes niekas nėra gir
dėjęs, kad ateistai išniekintų velnio at
vaizdą. Priešingai, šiam liaudies menui 
ateistai jaučia ypatingą pagalbą.

Neapgaudinėkite patys savęs — burbu
lai, plevėsuojančios varnos, kurios eilinio 
spektaklio metu buvo iškabinėtos virš 
Kauno Įgulos bažnyčios kupolų, niekada

ateistinę neapykantą tikintiesiems. „Baž
nyčia nuoširdžiai prisipažįsta, jog visi 
žmonės, tikintieji ir netikintieji, privalo 
prisidėti prie šio pasaulio kūrimo, kuria
me tenka bendrai gyventi, o šito tikrai 
negali būti be nuoširdaus ir protingo po
kalbio (II VSN).

Norėčiau, kad šis raginimas būtų visų 
išgirstas, nes daugelį metų „moksliškai“ 
kultyvuotoje dirvoje blogio piktžolės ne 
nyksta, bet daugėja. Jų vaisiai — girtavi
mas, paleistuvavimas, skyrybos, veneri
nės ligos, beprotnamiai, nepilnamečių ko
lonijos, kalėjimai kaip grybas ėda tautos 
pamatus. Net negimusių kūdikių žudynės 
tapo sudėtine šeimų planavimo dalimi.

Žvelkime į gyvenimą atviromis akimis 
ir pamatysime, kad ten, kur nėra nenyks
tančių vertybių, vien gatvių triukšmas, 
staklių gaudesys, karvių maurojimas žmo
gų padaro tuščią, nepajėgų bet kokiam 
kilniam darbui.

Kunigas Zdebskis, kovodamas dėl krikš
čionybės idealo, skleisdamas gėrį, jau 
daug nukentėjo. Jam daromos skriaudos 
— nauja žaizda tikinčiųjų sieloje.

Prašau LTSR Ministrų Tarybą duoti 
nurodymus atitinkamoms žinyboms su
drausti spektaklių rengėjus!

Vytautas Vaičiūnas
Kaunas, 1976 m. balandis (Laiškas su
trumpintas — Red.)

Kaip mes kariavome!
Kiekvieno krašto istorikai yra daugiau 

ar mažiau subjektyvūs. Geriausiu atveju, 
nenorėdami sakyti melo, nemalonius fak
tus apeina aplink arba visiškai nutyli. 
Ypatingai šia „dorybe“ pasižymi sovietų 
istorikai.

Ką tik pasirodė nauja knyga „The Rus
sian Version of the Second World War". 
Tai yra atpasakojimas antrojo pasaul. ka
ro istorijos, kaip ji vaizduojama rusų mo
kyklų vadovėliuose, žinoma, tais vadovė
liais naudojasi ir Lietuvos mokyklos.

Patrick O'Donovan, recenzuodamas šią 
knygą (Observer, lapkričio 14 d.) papa
sakoja tokius faktus.

Antrąjį pasaulinį karą, esą, pagimdė 
imperialistai. Tik Sovietų Sąjunga vedė 
taikos politiką. Ir tiktai bijodamos viešo
sios opinijos, tarp savęs kovojusios kapi
talistinės valstybės neatsisukusios visos 
iš vien prieš Sov. Sąjungą. Sovietų-vokie- 
čių nepuolimo paktas buvęs pasirašytas 
tik laimėti laiko ir sutrukdyti Sov. Sąjun
gos izoliaciją. Suomija turėjusi būti už
pulta, nes ji buvusi per daug įsistiprinusi 
Karelijoje. Anglija ir Prancūzija buvu
sios pasiruošusios pasiųsti į Suomiją 
150.000 kariuomenės. Tačiau besiruošiant 
į žygį, Suomija kapituliavusi.

Dunkirke 340.000 anglų kareivių išsi
gelbėjo tik todėl, kad Hitleris uždraudęs 
juos pulti. Jis norėjęs laikinos taikos su 
Anglija. Šiaurės Afrikos frontas Rusijai 
nieko nepadėjęs, nes jo tikslas buvęs ko- 
lonialinis.

1940 m. JAV, Anglijos ir Sov. Sąjungos 
pasirašytoji tiekimo sutartis nebuvusi 
kaip reikiant vykdoma. Ginklai ir karo 
medžiagos buvo siunčiama nereguliariai 
ir todėl turėjo labai mažai reikšmės. Ru
sai už tai turėję tiekti žaliavas. Apie lai

vų konvojus į Rusijos šiaurės uostus ir 
anglų aviacijos ir laivyno pagalbą visiš
kai nieko neminima.

Karo vadai taip pat menkai tepamini
mi.. Palankiausiai aprašytas De Gaule. 
Churchilis paminėtas kaip senos Marbo- 
rough aristokratų giminės palikuonis. Sta
lino vardas pasirodo du kartu. Jis buvęs 
valstybinio gynybos komiteto pirmininkas 
ir prezidentas Teherano konferencijoje, 
kurioje Sąjungininkai bandę sudaryti at
skirą taikos sutartį su Vokietija.

Pagrindinis kapitalistų planas buvęs 
priversti Vokietiją kariauti su Sov. Są
junga. Jie norėję, kad tos abi valstybės 
mirtinai nukraujuotų. Todėl ir antrasis 
frontas buvęs pradėtas tik tada organizuo
ti, kai pradėta baimintis, jog Sov. Sąjun
ga gali užkariauti visą Europą. Visiškai 
ignoruojamas anglų kanalas ir kovos Ita
lijoje, Europos invazija vaizduojama tik
tai kaip kariška ekskursija.

Kai kur cituojami laiškai, rasti žuvu
siųjų karių kišenėse. Iš jų esą matyti, 
kad rusų kariai rašę devynioliktojo am
žiaus maldingų šventųjų stiliumi, tuo tar
pu anglų kariams rūpėję visiškai skirtin
gi dalykai.

Atsisakymas teikti lenkams pagalbą 
Varšuvos sukilimo metu esąs taip aprašy
tas, kad ir labai stengiantis, nepasiseka 
užmaskuoti Sovietų kariuomenės negar
bingo pasielgimo.

Rytų Europos užėmimas buvęs vietinių 
gyventojų su dideliu džiaugsmu sutiktas. 
Lenkija atgavusi savo žemes Vokietijoje, 
bet nieko nesakoma, ką pasiėmė Sov. Są
junga.

Pasak autorių, skaitant šitokį vadovėlį, 
pretenduojantį į objektyvią karo istoriją, 
apima ne pyktis, bet liūdesys.
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Kitijrašo
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 42) savo veda

majame „Ilga meškerė“ pasisako dėl „Tė
viškės“ draugijos veiklos. Ten rašoma:

„Pokarinė dabarties išeivija, pasitrau
kusi iš Sov. Sąjungos arba jos pavergtų 
kraštų, yra dar gausesnė kaip senoji. Mas
kva puikiai mato, kad tai nauja tribūna, 
iš kurios kalba pasauliui daugybė asmenų 
ir atskleidžia totalistinio komunizmo niek
šybes. Pradžioje Maskva buvo užsimojusi 
imtis senosios grobimų taktikos ir tuo bū
du likviduoti išeivijos vadus. 4š lietuvių, 
kiek žinoma, pateko į tokias reples gen. P.
Kubiliūnas. Tikriausiai nukentėjo ir kitų 
tautybių asmenys. Vis dėlto toji taktika 
pasirodė per daug pavojinga bei rizikin
ga. Maskva pasuko vilionių keliu — pra
džioje labai kvietė išeivius grįžti, o kai 
tai nepadėjo, išvystė gana stiprią propa
gandą ir ėmė čiulbėti apie prarastą tėvy
nę bei milžiniškus jos laimėjimus. Pasta
rasis etapas tęsiamas ir šiuo metu. Šalia 
to, stengiamasi laimėti kuo daugiau sim
patijų pavergtiems kraštams ir okupan
tams, rodant tų šalių grožį, gerovę, pažan
gą, kultūrą ir pan. Nėra abejonės, kad ir 
sovietų pavergti kraštai per tris dešimt
mečius kai kuriose srityse padarė pažan
gą, kuri yra galima ir kalėjimuose. Juk 
nemažesnę pažangą padarė net primity
vūs Afrikos bei Azijos kraštai. Bet sovie
tai padarytą pažangą pateikia išeiviams 
kad parodytų komunistinės sistemos pra
našumą, sužavėtų laimėjimais ir nutildy
tų kalbas apie vergiją. Taip nuteikta išei
vija nebekalbės apie totalistinio komuniz
mo niekšybes, nebebus ta laisvės tribūna, 
kuri atskleidžia žaviu melu pridengtą tik
rovę.

Tai ir yra ilgoji sovietų meškerė, pasie
kianti plačiuosius vandenis. Daugeli me
tų ji buvo patikėta daugiausia partiečiams 
užsienio kraštuose. Daug kur ji ir dabar 
tebėra tose pačiose rankose. Vadai betgi 
pastebėjo, kad jos silpsta, darosi neveiks
mingos. Dėl to jau kuris laikas ieškoma 
agentų naujosios išeivijos eilėse. Ir, rei
kia pasakyti, tos pastangos nėra tuščios 
— atsiranda naujų sovietinės meškerės 
talkininkų. Tai dažniausiai naivūs tautie
čiai, gražiai priimti sovietinės „Tėviškės" 
pareigūnų, jų pagerbti, pavaišinti ir pri
vilioti. Gudresnieji susigundo materialine 
nauda, palikdami idėjinę antroje vietoje. 
Sentimento žmonės būna pagauti „patrio
tinio“ jausmo ir pradeda galvoti: per „Tė
viškės“ draugiją reikia padėti tėvynei... O 
kad ta „T“ draugija yra Maskvos agentū
ra, skirta išeivijai raminti bei tildyti, nė 
nepagalvoja. Ir taip tie „privilegijuoti“ 
grįžta iš Vilniaus su tam' tikrais uždavi
niais. Vieni jų žino, ką daryti, kiti lieka 
nesąmoningais sovietinės meškerės talki
ninkais. Visų jų paskirtis — veikti išeivi
jos eilėse, dengtis patriotiniais motyvais, 
žadinti simpatijas prosovietinei iniciaty
vai ir atlikti kai kuriuos specifinius užda
vinius. Žinoma, nedaug tokių grįžta iš Vil
niaus, tačiau per keletą pastarųjų metų 
jų būrelis Š. Amerikoje paaugo. Vienas 
kitas tebėra šešėlyje, bet kai kurie jau 
spėjo ir išryškėti. Tuo būdu sovietinės 
meškerės buvimas darosi labiau pastebi
mas. Kadangi ji reiškia apgaulę, išeivijai 
tenka budėti ir eliminuoti tuos, kurie ne
ša klastingas dovanas. „Timeo danaos et 
dona ferentes“ (bijau danajų ir dovanas 
nešančių)...

DVIEJU TAUTU VAIKŲ KONCERTAS

Lietuvoje keliose vietose įvyko įdomus, 
sudėtinis dviejų tautų vaikų koncertas. 
Vilniaus berniukų choras „Ąžuoliukas" 
surengė bendrą koncertą su Čekoslovaki
jos Pardubicės mergaičių choru .Juven
tus Cantans". Abu chorai turėjo ne tik 
darniai susiderinti ir dainų melodijas iš
mokti, bet taip pat ir svetimus žodžius tei
singai ištarti.

Pagrindinis koncertas įvyko Vilniuje, 
Paveikslų galerijoje. Iš pradžių abu cho
rai pasirodė atskirai, o vėliau įvyko jung
tinio choro pasirodymas. Ypačiai gražiai 
nuskambėjusi J. Naujalio „Lietuva bran
gi“, kurią jungtinis choras turėjęs karto
ti. Puikiai buvusios atliktos ir kitos dai
nos. Chorų dirigentai — V. Novakas ir H. 
Perelšteinas.

GYVENTOJAI IR MIESTAI

Lietuvoje 1976-ųjų pradžioje gyveno 3 
milijonai 315 tūkstančių žmonių. Vilniuje 
jų buvo 447 tūkstančiai, Kaune — 352 
tūkstančiai, Klaipėdoje — 169 tūkstančiai, 
Šiauliuose — 112 tūkstančių, Panevėžyje
— 94 tūkstančiai, Alytuje — 48 tūkstan
čiai, Kapsuke — 35 tūkstančiai.

Gyventojų skaičius per penkmetį ypač 
padidėjo visuose miestuose — net 275,7 
tūkstančio žmonių. Pavyzdžiui, Vilniuje
— 60,4 tūkstančio. Kaune — 37,5 tūkstan
čio, Klaipėdoje — 23,3 tūkstančio, Alytu
je — 17,1 tūkstančio, Panevėžyje — 16,8 
tūkstančio, Šiauliuose — 16,2 tūkstančio. 
Stambiausieji pramonės, mokslo ir kul
tūros židiniai yra Vilnius, Kaunas, Klai
pėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsu
kas (Marijampolė), Telšiai, Utena ir Jur
barkas. Patys didžiausi gyventojų skai
čiaus augimo tempai užregistruoti būtent 
pastaruosiuose penkiuose ir dar keliuose 
miestuose.

Pvz. Panevėžyje per penkmetį žmonių 
padaugėjo 22 procentais, Šiauliuose — 17 
procentų. Klaipėdoje ir Vilniuje — po 16 
procentų, Kaune — 12 procentų, o štai 
Jurbarke — net 65 procentais, Alytuje — 
56 procentais. Sparčiai plėtėsi ir Utena — 
joje gyventojų skaičius padidėjo 39 pro
centais, Kapsuke ir Telšiuose — po 19 pro
centų.

Dabartiniu metu miestuose yra susitel
kę 57,4 procento visų Lietuvos gyvento
jų. Šis rodiklis per ketvirtį amžiaus iš
augs maždaug iki 75-76 procentų. Pasikeis 
ir kiekvienas miestas atskirai. Pavyz
džiui, tikimasi, kad Vilnius taps pusmili- 
joniniu miestu jau dešimtojo penkmečio 
pabaigoje.

„ŽMONĖS ŽMONĖMS“

J. Lukoševičius „Tiesoje" aprašo Ame
rikoje Kansos mieste vykusį organizacijos 
„Žmonės žmonėms“ kongresą. Sovietų Są
jungai atstovavusi Lietuvos kultūros dar
buotojų, visuomenės veikėjų ir įvairių 
ūkio sričių darbuotojų grupė. Lietuvių 
muzikų ir dainų programa buvusi puikiau
sia visoje konferencijoje.

Lietuvių turistinė grupė dar lankėsi 
San Franciske, Los Angeles, Chicagoje ir 
New Yorke. Visur jie buvę JAV — Sovietų 
Sąjungos Draugystės draugijos svečiai. 
Atvykusiuosius ypatingai globojo „pažan
gieji“ JAV lietuviai: A. Bimba, S. Jokub- 
ka, K. Karosienė, I. Mizarienė, V. Raila. 
Koncertai ir literatūriniai pasirodymai 
JAV lietuvių kolonijose buvę labai sėk
mingi.

Be dainininkų, muzikų ir rašytojų, gru
pėje dalyvavo montuotoja — deputatė A 
Kavaliauskaitė, partijos atstovas S. Šim
kus ir kiti. Jie pasakoję apie savo „darbo 
barus“ ir Lietuvos ekonominį bei kultūri
nį gyvenimą.

JOKUBKA LIETUVOJE

„Tiesa“ pirmame puslapyje aprašė ko
munistinės „Vilnies“ redaktoriaus St. Jo- 
kubkos vizitą Lietuvoje. Jis buvęs priim
tas pirmojo partijos sekretoriaus P. Griš
kevičiaus, kuris supažindinęs su Lietuvos 
laimėjimais „socializmo statyboje“. St. Jo- 
kubka savo ruožtu papasakojęs apie JAV 
„pažangiųjų jėgų pastangas kovoje už tai
ką“.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Gerb. Redaktoriau,

E. Lietuvio Nr. 44 DBLS Tarybos posė
džio aprašyme pasakyta: „Dr. S. Kuzmins
kas dalyvaujančiųjų vardu gražiai padė
kojo per dvidešimt metų DELS dirbusiam 
c. valdybos nariui Albinui Pranskūnui, 
kuris neseniai pasitraukė iš darbo Lietu
vių Namuose ir Sąjungoje". Iš tiesų, aš 
pasitraukiau iš apmokamų L. Namų ben
drovės tarnautojo pareigų. Lietuviškąjį 
darbą DBL Sąjungoje esu ir toliau pasi
ryžęs dirbti, kiek tai bus reikalinga ir 
kiek mano pasikeitusios aplinkybės leis. 
Taigi iš lietuviškojo darbo, o taip pat L 
Namų ir DBLS centro valdybos nesu pa
sitraukęs.

Reiškiu pagarbą
A. Pranskūnas
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AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
J. Bielskis — 5.00 sv., L. Čiudiškis — 

2.00 sv., A. Kukanauskas — 1.50 sv., Bl 
Kijauskas — 1.50 sv., P. Rupalaigis — 
1.00 sv., K. Drungilas — 1.00 sv., P. Vilu- 
tis — 1.50 sv.

Tautos fondui aukojo:
Dr. Jonas ir Magdutė Mockai — 30.00 

sv., A. Kukanauskas — 5.00 sv.

PAMALDOS AERODROMO KOPLYČIOJ
Londono lietuviai yra kviečiami skait

lingai dalyvauti Heathrow aerodromo 
koplyčioje sekmadieni, 28 d., 8 vai. vak., 
kur prie vežamos i Lietuvą Šv. Marijos 
statulos bus sukalbėtos atitinkamos mal
dos.

Pirmame puslapyje paskelbtasis statu
los kelionės tvarkaraštis dėl atmosferinių 
sąlygų gali pasikeisti. Todėl prieš vyks
tant i aerodromą, patariama gauti infor
macijų, paskambinant tel. 727-2470.

PASKUBINKIME SVEIKINIMUS
Laiko iki Kalėdų liko nebedaug. Norin

tieji pasiskelbti ar pasveikinti draugus 
kalėdiniame E. Lietuvio numeryje, turi 
nebedelsti. Visi Skelbimai ar sveikinimai 
turi būti atsiųsti iki gruodžio 15 d. Vėliau 
gautieji skelbimai ar sveikinimai gali į 
kalėdinį numerį nebepatekti. Siunčiant 
sveikinimą, reikia pridėti £5.00, nes tuo 
būdu sutaupomas laikas ir susirašinėjimo 
išlaidos.

MALDOS UŽ LIETUVĄ
Lapkričio 28 d. Airijoje bus laikomos 

specialios mišios už Lietuvos Bažnyčios 
laisvę. Airijos katalikai pageidauja, kad 
ir visame pasaulyje išsiblaškę lietuviai tą 
dieną jungtųsi su jais maldoje už savo tė
vynę.

PAREMKIME DAINAVIETES

Į mūsų darbščiųjų bitelių — dainavie- 
čių prašymą paremti bazarą beveik nie
kas neatsiliepė.

Sutelkusios visus savo turimus ištek
lius, vis dėlto jos ruošia savo kam
pelį tradiciniame pabaltiečių moterų ba- 
zare Latvių Namuose. Mieluosius tautie
čius dabar prašome tik vieno — paremki
te jas, atsilankydami į bazarą ir loteriją.

Bazaras bus atidarytas lapkričio 27 d. 
11 vai. prieš piet. Jį atidarys baronesė 
Pike Milton. Tą dieną bazaras bus atida
rytas iki 8 vai vak.

Sekmadienį, lapkričio 28 d. bazaras bus 
atidarytas nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. va
karo.

Po pietų (5 vai.) bus jaunimo pasirody
mas .Norintieji, galės gauti kavos ir už
kandžių. Įėjimas 10 p.

Maloniai prašome atvykti ir atsivesti 
draugus.

Adresas: 72, Queenslborough Terrace, 
Bayswater, W2. (Pož. stotis Queensway).

RADIO LIBERTY LIETUVIŲ KALBA

Laidos transliuojamos nuo 19 iki 20 va
landos Vilniaus laiku — 19-kos, 31-no ir 
41-no metro bangomis. Programa kartoja
ma nuo 23 valandos iki vidunakčio — 31- 
no, 41-no ir 49-nių metrų bangomis.

Rytiniai pakartojimai girdimi nuo 6 va
landos iki 6.30 ir nuo 8 iki 8.30 — 41-no ir 
49 metrų bangomis.

Lietuvoj laikas skaičiuojamas dvi va
landas į priekį.

JAUNIMO ŠOKIAI — DISCO

Sekantieji jaunimo šokiai Lietuvių Na
muose įvyks gruodžio 3 dieną. Gros 
„Opus One“ Disco. Įėjimas tik 50 penų. 
Bus užkandžiai. Kvieičame visus atsilan
kyti ir atsivesti savo draugus/es. Prašome 
vyresniųjų padėti savo jaunimui atvažiuo
ti į pasilinksminimą.

Ta pačia proga bus naujai įrengto DBLS 
Jaunimo Kambario atidarymas. Prašome 
ateiti 19.30 vai.

LONDONAS
ŽMOGAUS TEISIŲ FILMAI

Jungtinių Tautų organizacija D. Brita
nijoje painformavo Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybą, kad pradedant gruo
džio 6 d., bus rodomi įvairūs dokumenti
niai filmai, o po jų vyks trumpos disku
sijos. Filmai rodami Institute of Contem
porary Arts, The Mall, SW1, tarp 5-7 val. 
vakaro. Paskutinis vakaras — gruodžio 
9 d.

Pageidautina, kad lietuviai dalyvautų 
ir diskusijose iškeltų žmogaus teisių klau
simą Lietuvoje.

EUROPOS LIETUVIS — GERA 
KALĖDINĖ DOVANA. UŽ £9 JIS 

LANKYS JŪSŲ DRAUGĄ PER VISUS 
METUS

A. A. KUN. K. A. MATULAIČIO 
LAIDOTUVIŲ EIGA

Antradienį, lapkričio 23 d. 3 vai. po pie
tų kun. dr. K. A. Matulaičio karstas bus 
atlydėtas į Lietuvių bažnyčią.

Vakare 8 valandą bus pamaldos už ve
lionio sielą.

Trečiadieni, lapkričio 24 d., Lietuvių 
bažnyčia bus atidaryta visą dieną, ir no
rintieji galės lankyti karstą. Vakare 8 va
landą bus mišios už velionio sielą.

Ketvirtadienį, lapkričio 25 d. 11 vai., 
laidotuvių mišios Lietuvių bažnyčioje ir 
paskutinis atsisveikinimas. Laidojamas 
Švento Patriko kapinėse, lietuvių skyriu
je.

Po laidotuvių Sporto ir Socialinio klu
bo salėje laidotuvių dalyviams ■ užkan
džiai.

Visiems, kurie neturi savo transporto 
priemonių, bus autobusas, kuris nuveš į 
kapines ir parveš atgal, i

Dalyvaujantineji su savo automobiliais, 
prašomi juos pasistatyti prie Post Office 
pastato Emma Street, bet jokiu būdu ne
palikti The,Ovai gatvėje.

Lietuvių Bažnyčios rektorius kun. d. J. 
Sakevičius, MIC, ir Londono Parapijos 
Taryba kviečia visus parapijiečius daly
vauti laidotuvėse.

VENGRIJOS SUKILIMO 20 M. 
SUKAKTIS

Minėjimas vyko Westminsterio R. ka
talikų katedros salėje. Rengėjai — Euro
pean Liaison Group.

Minėjimą atidarė ir jam pirmininkavo 
R. Marčetic, nes numatytasis susirinkimo 
pirmininkas, parlamento atstovas Wins
ton Churchill, dėl svarbių debatų parla
mente, negalėjo laiku atvykti. Čekų kuni
gas sukalbėjo minėjimo invokaciją.

Sveikinimą atsiuntė Mrs. Margaret 
Thatcher, apgailestaudama, kad1 jos parei
gos taip pat neleidžia būti kartu.

Vengrų vardu kalbėjo kunigas Nagy. 
Jaunas lenkų studentų sąjungos narys 
Zakrezewski papasakojo apie Lenkijos su
kilimą. Dr. A. Ramishvili kalbėjo gruzinų 
ir kitų ne rusų tautybių vardu. Baltų var
du kalbėjo estas, Yorko universiteto stu
dentas Maripuu. Manchesterio universite
to prof. Michael Foot vertino sukilimą šių 
dienų perspektyvoje. Jam bekalbant, at
vyko parlamento atstovai W. Churchill ir 
E. W. Griffiths. Winston Churchill per
ėmė pirmininkavimą, o E. W. Griffiths 
papasakojo savo įspūdžius, nes sukilimo 
dienomis jis buvo'Vengrijoje, ir net buvo 
rusų areštuotas.

Toliau kalbėjo Socialdemokratų Allian
ce atstovas Stephen Haseler B. Sc. Ph. D., 
nepagailėdamas rūsčių žodžių Maskvos 
vadovams ir kartu Britų Darbo partijos 
vykdomajam komitetui.

Majoras Gouriet kalbėjo National Asso
ciation For Freedom vardu, iškeldamas 
savo organizacijos darbą, ginant žmogaus 
teises. Jaunųjų Liberalų vardu kalbėjo 
Miss Davies, kuri prieš porą savaičių bu
vo Maskvoje. Ten ji buvo susitikusi su 
Vladimiro Bukovskio motina ir dr. Sacha
rovu, kuris jai įdavė laišką Britanijos mi- 
nisteriui pirmininkui J. Calaghan, prašy
damas, kad ragintų Sovietų valdžią pa
leisti Vladimirą Bukowiskį.

Jugoslavų vardu kalbėjo ELG pirminin
kas R. Marčetic. Po jo kalbos Vengrijos 
sukilimo kovotojas de Mariessy supažin
dino su 1EIBC filmu, kuris buvo paruoštas 
10 metų sukilimo sukakties proga ir ro
dytas per BBC televiziją. Filmas truko 
vieną valandą.

Sukilimo minėjimas buvo geras, bet per 
ilgai užsitęsė. Ruošiant panašius minėji
mus, jeigu kviečiami kalbėti anglai, tai 
etninės grupės nuo kalbų galėtų susilai
kyti. Jų kalbos dažnai kartojasi ir pasi
daro nuobodžios. Kalbėtojai galėtų iš 
anksto savo kalbų tekstus suderinti.

Kas liečia lietuvius, tai gėda prisipažin
ti, kad šiame minėjime tebuvo tik trys 
mūsų tautiečiai. Jeigu mes nemokame pa
gerbti kitų, tai nelaukime, kad ir mus kiti 
gerbtų.

Kur tie žmonės, kurie sakosi vadovau
ją didžiausiajai D. Britanijoje organizaci
jai ir atstovaują mums visiems?

Stasys Kasparas

PALAIDOTA A. A. VERONIKA 
SINSKIENĖ

Lapkričio 11 d. palaidota Veronika 
Sinskienė. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC. Jų metu iškėlė ve
lionės nuopelnus Londono lietuviškajai 
parapijai. Kol buvo jaunesnė, ji tvarkė 
Eucharistines procesijas, yra nupirkusi 
daug bažnytinių rūbų, puošdavo bažny
čią gėlėmis. Nors sulaukusi garbingo am
žiaus (mirė 85 metų), dalyvaudavo Šven
tos Onos Draugijos moterų susirinkimuo
se ir kituose pobūviuose. Mėgdavo už
traukti lietuvišką dainą ar padeklamuoti 
eilėraščius. Buvo lietuviškos spaudos 
skaitytoja, prenumeruodavo net keletą 
lietuviškų laikraščių.

Kapinėse Z. Juras savo žodyje prisimi
nė velionės svetingumą, kai po II pasau
linio karo pradėjo atvykti naujieji atei
viai. Veronika Sinskienė nuoširdžiai juos 
priimdavo ir globodavo.

Po laidotuvių Sporto ir Socialinio klu
bo patalpose duktė Adelė Kriaučiūnienė- 
BesaSparytė pakvietė visus laidotuvių da
lyvius pusryčių.

Duok, Dieve, Veronikai amžiną laimę 
dangaus karalystėje.

S. K.

SUSIRINKIMAS POLITINIAMS 
KALINIAMS GELBĖTI

šeštadienį, lapkričio 27 d. 2 valandą po 
pietų Westminsterio Central Hali, netoli 
Westminsterio Abbey, Amnesty linterna- 
tional, talkininkaujant kitoms angliškoms 
organizacijoms, rengia viešą protesto su
sirinkimą politiniams kaliniams Sovietų 
Sąjungoje gelbėti ir kartu atkreipti pa
saulio dėmesį, kaip Sovietų Sąjungoje psi
chiatrinė medicina piktnaudojama politi
niams tikslams.

Susirinkimą remia šie parlamento na
riai ir anglų intelektualai: Audrey Vise, 
Ian Micardo, Jeremy Thorpe, Russel Joh
nston, Andrews Faulds, Leo Abse, Martin 
Flamery, William Whitlock, Eric Heffer, 
dr. A. Storr, dr. D. Clark, dr. E. Wanger- 
man, prof. H. J. Eysenck, J. B. Priestley, 
prof. J. Saville, prof. R. Millihand, prof, 
sir R. Hilton, prof. F. Singleton ir kt.

Susirinkimui pirmininkaus kun. Paul 
Oestrcichcr, Amnesty International britų 
sekcijos pirmininkas.

Kalbės disidentas ukrainietis matemati
kos ir kybemetikos specialistas Leonidais 
Pliuše. Jis yra marksistas, 2,5 metų pra
leidęs Dniepropetrowsko psichiatriniame 
kalėjime, šių mėtų sausio mėnesį išleistas 
iš Sov. Sąjungos.

Be to, kalbės rusų poetė, buvusi psi
chiatrinio kalėjimo kalinė Garbaniawska, 
Londono ir Sheffieldo universitetų psi
chiatrijos profesoriai, parlamentarai, 
Kingstono vyskupas Montefiore ir kt.

Susirinkimo organizacinis komitetas 
kviečia visas tautybes, turinčias politinių 
kalinių Sovietų Sąjungoje, dalyvauti su
sirinkime. Tad mums, lietuviams, yra bū
tina pareiga remti tuos, kurie kovoja už 
mūsų laisvės reikalą Sovietų Sąjungoje 
ir kartu parodyti savo solidarumą mūsų 
kaliniams.

Salė pasieikama autobusais Nr. 3, 11, 
12, 24, 29, 88. Važiuoti iki Parlamento 
Square. Požem. stotys — St. James, West
minster.

S. Kasparas

LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 
50-METIS

Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
vadovybė pavedė Londono Lietuvių Kata
likų Bendrijos Tarybai suruošti Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos 50-mečio minėji
mą.

Minėjimas rengiamas gruodžio 5 d. 
(sekmadienį). Prasidės 11 vai. pamaldo
mis Londono lietuvių Švento Kazimiero 
šventovėje.

4 vai. po pietų Sporto ir Socialinio klu
bo salėje vyks minėjimo akademija. Pa
grindinę paskaitą skaitys kun. dr. Stepo
nas Matulis, MIC, iš Nottinghamo. Londo
no lietuvių choro vedėjas Justas Čemis 
rūpinasi menine dalimi. Minėjimo pabai
goje bus parodytas spalvotas garsinis fil
mas apie rašytoją kun. M. Vaitkų, L. Ši
mutį ir prel. M. Krupavičių.

APLANKYTOS KAPINĖS

Sekmadienį, lapkričio 7 d. popietinėmis 
valandomis Londono lietuviai švento Pat- 
ricko kapinėse aplankė savo mirusius. 
Nors oras buvo labai šaltas ir lietingas, 
bet susirinko gana gausus būrys žmonių. 
Procesija su maldomis perėjo visas kapi
nes į lietuvių skyrių, kur buvo pasimelsta 
už mirusius.

BRADFORDAS
GRAŽI ŠVENTĖ

Bradforde yra labai gražus paprotys: 
kiekvienais metais Vyčio klubas prisime
na vadinamuosius lietuvius pensininkus. 
Prieš Kalėdas arba po Kalėdų sukviečia

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — lapkr. 28 d., 1 vai. p. p.
MANCHESTERYJE — lapkr. 28 d., 11 v.
NOTTINGHAME — lapkričio 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. '
STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 28 d., 

15 vai., St. Wulstan's, Wolstanton.
NOTTINGHAME — gruodžio 5 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEIGH — gruodžio 5 d., 5 vai., St. Jo

seph’s bažnyčioje.
ECCLES — gruodžio 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gruodžio 19 d., 11.30 vai., 

Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTER — gruodžio 25 d., 11.30 

vai., Notre Dame vienuolyne, Blignor 
St., Manchester 8.

NEBUS PAMALDŲ

Dėl nenumatytų priežasčių Mancheste- 
ryje lapkričio 28 d. lietuviškų pamaldų 
nebus. 

juos ir surengia bendrą vakarienę. Visi, o 
ir Vyčio klubas žino, kad šie vyresnio am
žiaus lietuviai nupirko dabartinius klubo 
namus ir įsteigė patį klubą, kuris šiuo me
tu yra visos apylinkės lietuvių centras, 
šio klubo salėje daromi susirinkimai, čia 
rengiam: įvairūs minėjimai, čia plačios 
apylinkės lietuviai savaitgaliais susirenka 
su savo draugais pasikalbėti, pasiskaityti 
lietuviškos spaudos, na, ir ta proga išger
ti po stiklinę alaus.

Tokią pensininkų, o kartu ir visų lietu
vių šventę Vyčio klubas surengė šio mė
nesio 13 dieną. Prie gražiai Girdžiūnų pa
rengtų stalų susėdo apie 60 žmonių. Vyčio 
klubo pirmininkas St. Grybas pasveikino 
susirinkusius ir pradėjo užkandį. O kai 
jau kiek užkando, J. Adomonis paskaitė 
kun. J. Kuzmickio sveikinimą, nes jis pats 
negalėjo čia dalyvauti.

Vik. Ignaitis pirmiausia pasveikino jau
niausią ir vienintelį šių metų prieauglio 
pensininką J. Adomonį, padėkojo klubo 
valdybai už gražų parengimą ir savo min
timis nukėlė susirinkusius į pavergtą tė
vynę.

A. Gudas savo kalba pagerbė susirinku
sius lietuvius pensininkus, bet taip pat 
priminė, kad jų skaičiuje yra ir dykaduo
nių, kurie neskaito lietuviškų laikraščių 
ir nesidomi lietuviška knyga.

Toliau moterų vardu kalbėjo M. Mu
rauskienė ir DBLS vietos Skyriaus pirmi
ninkas A. įElučys.

Vietos linksimieji broliai — Adomonis, 
Bugenis ir Vasys padainavo trejetą kup
letų. Po to salėje skambėjo lietuviška dai
na, nuotaikingas juokas ir gražūs anų die
nų prisiminimai.

Besivaišinant, atrpdo, labai greitai atėjo 
laikas skirstytis namo ir... iki pasimaty
mo kitą kartą. '

J. Vaidutis

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, rengiamas 
Vyčio klubo salėje Lietuvos kariuomenės 
minėjimas.

Paskaita Vik. Ignaičio.
Vietoje meninės programos Mancheste

rio radio ir filmo vienetas pademonstruos 
garsinį filmą iš „Aušros“ kvarteto buvu
sio koncerto Manchesteryje.

Kviečiame visus dalyvauti..
Pradžia 6.30 vai. vak.

DBLS JBradfordo skyr. valdyba

NOTTINGHAM AS
REIKŠMINGOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Gruodžio 12 d. iškilmingomis pamaldo
mis 11.15 vai,- ir po to įvairia programa 
Lietuvių Židinyje bus paminėta Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos 50 m. sukaktis ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios metai.

Paminėjimą ruošia vieningai visos vie
tinės lietuvių draugijos ir maloniai visus 
kviečia dalyvauti.

Rengėjai

ŠVEICARIJA
OPERA 

„LIETUVIŠKIEJI FORTEPIONAI“

Ciuriche, Šveicarijoje, leidžiamas dien
raštis „Die Tat“ lapkričio 12 d. numeryje 
paskelbė ilgą recenziją apie rytų Vokieti
joje gyvenančio muziko Rainer Kunad su
komponuotos operos „Lietuviškieji forte- 
pionai“ premjerą Drezdeno valstybinėje 
operoje. Operos libretą, pagal rašytojo 
Johannes Bobrowskio to paties pavadini
mo romaną, parašė Gerhard Wolf. Operą 
dirigavo Emst Herrman.

Recenzentas pastebi, kad kompozitorius 
taupiai naudojęsis orkestro priemonėmis. 
Orkestras susidedąs iš 7 instrumentų, 
dviejų fortepionų ir vieno smuiko.. Smui
kas operos muzikoje esąs vyraujantis in
strumentas.

Recenzentas glaustai atpasakoja operos 
turinį ir pasisakė dėl veikiančiųjų asme
nų (prof. Voigt, dirigento Gavėno ir mo
kytojo Počkos) vaidmenų, ypač sustoda
mas ties Počka, kuris Bobrowskio romane 
save identifikuoja su Kristijonu Donelai
čiu. Počkos rolę vaidinęs Friedrich Wil
helm Junge esąs žinomas Drezdeno akto
rius.

VOKIETIJA
A. A. ANTANA ŽOLYNAS

1976 m. lapkričio 12 d. Huettenfelde — 
Vokietijoje buvo palaidotas Antanas žo
lynas. Jis mirė lapkričio 9 d. Nagoldo 
miestelyje, Schwairzwalde. Gimęs buvo 
1911 m. birželio 27 d. Ingavangio kaime, 
netoli Prienų. Laidojimo apeigas atliko 
tėv. Alfonsas Bernatonis. Prie duobės at
sisveikinimo žodžius tarė Justinas Luko
šius, kun. Bronius Liubinas ir ev. dijako- 
nas Fricas Skėrys.

Antanas žolynas buvo tykus žmogus, 
pokarėje sirgęs džiova, vėliau tarnavo 
8591 LS kuopoje Schwetzingene, galiau
siai gyveno Sulzbache, netoli nuo Huet- 
teinfeldo. Kurį laiką buvo mėginęs dirbti 
Vasario 16 gimnazijoje ūkvedžiu, bet tai 
jam buvo per sunku. Eilę metų jis buvo 
Schwetzingeno LB apylinkės valdyboje, 
taip pat eilę metų rūpinosi Schwetzingeno 
lietuvių katalikų pamaldomis.

MIRUSIEJI

Pranas Rudžius. Gimęs Žemaitijoje, 
1904 m. Mirė Ha-miburg-Wandsbecke 1976 
m. spalio 5 d.

Albertas Rederis. Gimęs 1899 m. Už
upiuose, Marijampolės aps. Mirė 1976 m. 
spalio 27 d. Geestacht — Spackenberg.

Uršulė Lukšaitytė. Gimusi Paežeriuose, 
1913 m. Mirė Pad Zwischenahn 1976 m. 
lapkričio 8d.

LIETUVIAI BERLYNE

P. L. B. Vokietijoje Berlyn'o apylinkė 
spalio 31 d. išsirinko naują valdybą.

Susirinkimui pirmininkavo Maria Bra- 
kienė, sekretoriavo inž. Andrius Muraitis. 
L. B. Berlyno apylinkės valdybos pirmi
ninku vėl išrinktas, nuo L. B. Berlyno apy
linkės įsteigimo jai pirmininkaująs Myko
las Žilinskas. Valdybos sekretorium iš
rinktas Andrius Muraitis, iždininku Jur
gis Buntins. Kontrolėn — Vida Vaitkutė- 
Olschan.

Berlyno lietuviai kasmet surengia Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės minėji
mą ir per metus padaro keletą susirinki
mų. šiais metais apylinkės valdybos pir
mininkas paragino susirinkusius užsipre
numeruoti Europos Lietuvį ir kiekviena 
proga paremti Vasario 16 Lietuvių gimna
ziją Vokietijoje.

Pabiros
VOKIEČIAI NEAUGINA RYŽIŲ

Rytų Vokietijoje šiuo metu esąs labai 
populiarus toks anekdotas.

Naujasis Kinijos vadas Hua veda dery
bas su Brežnevu dėl abiejų kraštų santy
kių pagerinimo. Hua pateikia tris sąlygas:

— Jūs turėsite duoti 800 milijonų kinie
čių kiekvienam po 'porą batų.

Brežnevas sutinka.
— Visiems 800 milijonų gyventojų tu

rėsite duoti po naują apsiaustą.
(Brežnevas ilgiau pagalvoja, bet sutinka,.
— Trečioji sąlyga: kiekvienas Kinijos 

gyventojas turės gauti po dubenį ryžių.
Gerokai pagalvojęs, Brežnevas prašo 

leisti pasimatyti su jo patarėjais. Sugrį
žęs, jis sako:

— Šito padaryti mes negalėsime. Pasi
rodo, kad Rytų Vokietijoje ryžių visiškai 
neaugina...

EIKOKU BYO•
Eikoku byo Japonijoje vaidnami pramo

nės įmonėse kilą neramumai, kurių popu
liarus vardas yra „angliškoji liga“. Dėl 
tos „ligos“ japonų pramonininkai bijo in
vestuoti savo kapitalus Anglijoje.

Pasirodo, kad japonai jau turi išradę 
ir vaistą prieš tą eikoku byo. Pramoninin
kas Hiroši Okochi papasakojo specialia
me seminare savo kolegoms, kaip jis iš
vengia Sony televizijos fabrike, esančia
me Bridgende (Anglijoje), „angliškosios 
ligos“. Receptas labai paprastas. Visi įmo
nėje dirbantieji suvienodinti. Pradedant 
direktoriais, baigiant šlavikais, visi dėvi 
darbo metu vienodas uniformas, valgo 
vienoje valgykloje, po darbo visi renkasi 
tame pačiame bare išgerti ir pasišnekėti. 
Darbininkai gali priklausyti bet kuriai 
prof, sąjungai, bet fabrikas pripažįsta tik 
vieną, visiems atstovaujančią prof, sąjun
gą. Tik per ją ir su ja sprendžiami pasi
taiką nesklandumai, aptariami darbo rei
kalai.

Fabrikas įsteigtas prieš 3 metus. Jame 
dirba 400 darbininkų. Iki šiol neturėta 
jokių nesusipratimų ar streikų.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS — 
LIETUVIŠKA KNYGA

(Kaina svarais su persiuntimu)
L. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN

COOKERY, 316 psi. 5.30
R. Spalis — MERGAITĖ Iš GETO, 365 psl. 

' 3.85
J. Daumantas — FIGHTERS FOR FREE

DOM, 253 psl. 7.50
M. Aukštuolis — THE EAGLE OF FREE

DOM, 156 psl. 3.15
V. Sruogienė — LIETUVOS STEIGIAMA

SIS SEIMAS, 261 psL 4.90 
V. Valionis — LIKIMO AUDROSE, 344 

psl. romanas 5.25
J. Kralikauskas — Martynas Mažvydas 
VILNIUJE, prern. romanas, 307 psl. 4.75 
V. Alantas — ROMAS KALANTA, 114

psl. 2.35
V. Butkienė — IŠMARGINTA DROBĖ, 

eilės, 94 psl. 2.75
V. Augulytė ir J. Plačas — ŠIMTAS ŽAI
DIMŲ DIDELIEMS IR MAŽIEMS, 120 psl.

1.90
V. Franikenė — DU DRAUGAI, 221 psl.

3.20 
Dr. J. Končius —• HISTORY OF LITHUA

NIA, 142 psl. 2.45

am ora
14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY. 
Tel. 940-6377
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