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Iv vėl birželis
Nuo to meto jau praėjo vienos generaci

jos laikotarpis, daugiau kaip trečdalis 
šimtmečio, tačiau kas 1941 m. birželio 14- 
15 dienomis gyveno Lietuvoje, tas tų die
nų niekada nepamirš. Galima atleisti už 
padarytą skriaudą, galima dovanoti su
žvėrėjusiam žudikui, bet negalima užmirš
ti vaizdų ir įvykių, grasinusių sunaikinti 
ne tik paskirus žmones, bet visą lietuvių 
tautą.

1941 m. birželio 14 dienos ankstyvą ry
tą į daugelio ramių Lietuvos gyventojų na
mų duris šautuvų buožėmis ėmė belstis 
raudonairmiečiai. Jų užnugary stovėjo vie
tiniai „palydovai“, nurodydami pasmerk
tųjų adresus budeliams. Prie apsuptų na
mų stovėjo paruošti sunkvežimiai. Po ke
liolikos minučių juose jau sėdės išgąsdin
ti nekalti žmonės, pasigirs kūdikių klyks
mas, iš skausmo nualps seneliai...

Neįmanoma aprašyti tų graudžių scenų, 
kurias pergyveno savo namuose suimami 
lietuviai, bet dar graudesnės scenos buvo 
juos pakraunant į prekinius vagonus. Čia 
vyrai buvo atskiriami nuo žmonų, vaikai 
nuo tėvų. Jei graudu buvo skirtis su my
lima tėviške, su namais, tai dar graudžiau 
su mylimais žmonėmis, su kuriais meilės, 
giminystės, bendro vargo ir džiaugsmo 
saitais susietas bendras gyvenimas. Čia 
išvežamiesiems dvelktelėjo siaubingas nu
jautimas, kad prasidėjo nežmoniškai sun
kus Golgotos kelias į baisią nežinomybę. 
Ir už ką?

Baisios buvo sąlygos užkaltuose vago
nuose be maisto ir vandens. Nekalti vy
rai, moterys, seneliai ir vaikai iškentė ne
aprašomas fizines ir dvasines kančias. Ne 
vienas net proto neteko.

Kaip jautėsi transportui paruošti žmo
nės sargybinių apstatytuose ir vielom už
kaltuose vagonuose, paliudija vienas kitas 
laiškelis, slapta išmestas pro durų plyšį. 
'Štai keli sakiniai iš vieno tokio laiškelio, 
plačiai cituoto lietuviškoje spaudoje so- 
vietų-vokiečių karui prasidėjus:

„Ką mes pergyvenome, atpasakoti nėra 
galimybės... Jau negali būti didesnių smū
gių, atskirus nuo vyro žmoną ir vaikus.

„Kad mums 'trūksta oro ir vandens, tai 
tas kentėjimas niekai. Aš likau su vienais 
marškiniais ir neturiu nė vieno palto... 
Tai viskas sulyginus su kitomis kančiomis 
niekai.

„Daktare, visko tikėjaus iš Komisarų 
Tarybos, bet kad tūkstančius lietuvių iš 
Lietuvos išsiųstumėt, kad laidotumėt tau
tą, kad būtumėt tautos duobkasiais — nie
kuomet nesitikėjau...

„Būkite prakeikti Lietuvos valstybės ir 
tautos duobkasiai. Tokių linkėjimų siun
čia už tūkstančius lietuvių tas, su kuriuo 
1939-1940 m. praleisdavai ilgas valandas, 
o dabar poselencas į tolimą SSSR“ ir t. t.

Ir visa tai dėjosi dvidešimtame amžiu
je, vadinamajame civilizuotame pasauly
je!

Vartydami Lietuvoje leidžiamąją spau
dą, šiandien randame daug piktų žodžių 
tiems, kurie, išvengę 1941 m. birželio trė
mimų, karui besibaigiant patys savo noru 
pasirinko tremtį Vakaruose. Be jokio rei
kalo lietuviai intelektualai, įvairių rūšių 
specialistai, rašytojai, menininkai ir pa
prasti darbininkai apšaukiami buržuazi
niais fašistais, parsidavėliais ir kapitalis
tais. Didelė jų dauguma nebuvo didesni 
kapitalistai, negu šiandien yra tokį pat 
darbą dirbantieji Lietuvoje.

Daugeliui dabar gyvenančių Vakaruose 
nelengva buvo apsispręsti, nelengva buvo 
atsisveikinti su tėvyne ir keliauti į neži
nią. Tačiau birželio įvykiai ne vienam pa
dėjo pasukti kitu keliu. Trėmimų siaubas 
buvo baisesnis ir už galimą mirtį karo sū
kuriuose. Nujautimas neapgavo. Dar di
desni trėmimai kartojosi Raud. armijai 
sugrįžus.

Po tiek daug metų, po Stalino nuvaini
kavimo niekas dar iki šiol nei Lietuvoje, 
nei Sovietų Sąjungoje viešai nepareiškė, 
kad 1941 metų birželio trėmimai buvo 
barbariška klaida, kruvinas Stalino užgai
dų patenkinimas. Tik puse žodžio nežy
mia užuomina vienas kitas yra prasitaręs, 
kad trėmimų metu, esą, nukentėję ir ne
kaltų žmonių...

Net ir tiems laimingiesiems, kuriems 
pavyko sugrįžti į tėvynę, kurie galėjo šiaip 
taip gauti gimtajame krašte darbą ir pa
stogę, niekada nebuvo leista viešai užsi
minti apie Sibire praleistas „atostogas“.

Skaudu prisiminti, kad dar ir šiandien 
po visų aktų ir konferencijų žmogus tėvy
nėje negali naudotis viso pasaulio gyven
tojams garantuotomis žmogaus teisėmis ir 
sąžinės laisve. Dar ir šiandien pasaulyje 
•tebeskelbiami protestai ir teberašomos pe
ticijos, kad persekiojamieji ir kalinamieji 
dėl sąžinės laisvės būtų išlaisvinti.

Mes, gyvenantieji laisvame pasaulyje, 
gerai žinome, kad mirusiųjų brolių ir se
serų iš Sibiro taigų neprisišauksime, ta
čiau mūsų pareiga šio neužmirštamojo 
birželio minėjimo proga yra prisiminti, 
kad esame tautos kančios liudytojai, kad 
visomis išgalėmis privalome padėti tiems, 
kurie nesigaili liaiko ir pastangų neteisy
bei pasaulyje pašalinti ir žmogaus tei
sėms apsaugoti.

KAS UŽMUŠĖ P. KOSKIRSKĮ?

Laikraštis „Ruskaja Mysl“ (gegužės 26 
d.) pranešė, kad Paryžiuje prie Čarl Regi 
paminklo rastas dviem šūviais nužudytas 
Pieras Koskirskis (28 m 'amžiaus) Esą 
nustatyta, kad jis buvęs sovietinio režimo 
priešininkas ir priklausęs Baltijos valsty
bių išlaisvinimo aktyvistų grupei. Toji 
grupė neseniai buvo neva prisiėmusi kal
tę už bombas, padėtas prie Sovietų S-gos 
įstaigų Paryžiuje

P. Koskirskio žudikai dar neišaiškinti. 
Prancūzų dienraščio „Figaro“ žiniomis, 
tai galįs būti darbas Sovietų slaptosios po
licijos, kuri gerai žinojusi jo istoriją. Apie 
nužudymo motyvus galima visaip spėlioti.

KODĖL NEPALEIDŽIA HESSO?

Rudolf Hess (83 m.) yra vienintelis gy
ventojas Spandau kalėjime, nuteistas už 
nacių karo nusikaltimus. Sovietai atsisako 
jį išleisti, motyvuodami, kad Hess yra vie
nas iš dalyvių, tiesioginiai atsakingų už 
50 milijonų gyvybių. Tačiau svarbiausia 
priežastis, pasak „Literaturnaja Gazeta“ 
esanti Hesso žygis į Angliją. 1941 m. gegu
žės mėnesį jis buvo atskridęs į Angliją, 
norėdamas įkalbėti vyriausybę sudaryti 
atskirą taiką su Hitleriu. Tuo būdu Hitle
ris būtų turėjęs laisvas rankas sovietų- 
vokiečių kare, kuris prasidėjo birželio mė
nesį.

POVANDENINIAI LAIVAI BALTIJOJE
Praėjusį rudenį Danijos kariškoji žval

gyba pranešė apie sovietų povandeninių 
laivų atvykimą iš Murmansko į Baltijos 
jūrą. Pasirodo, tai yra šeši povand. laivai, 
turį įrengimus atominėms raketoms. Ki
niečių spauda skelbia, kad tie laivai būtų 
panaudojami, jei kiltų karas tarp Sovietų 
S-gos ir Vakarų valstybių.

NAUJA BAŽNYČIA LENKIJOJE

Naujajame Lenkijos plieno mieste No
va Hutą gegužės 15 d. buvo konsekruota 
nauja bažnyčia. Kaip praneša „Keston 
News Service“, tos bažnyčios atsiradimas 
truko 20 metų.

Planuojant naują miestą, kuriame da
bar yra 200.000 gyventojų, bažnyčiai ne
buvo numatyta vietos. Tačiau žmonės 
plūsdavo melstis į medinę koplytėlę, pa
statytą prie plieno fabrikų. Įsakius koply
tėlę nugriauti, buvo duotas, leidimas sta
tyti bažnyčią. Koplytėlės vietoje buvo pa
statytas kryžius, prie kurio, atvirame ore, 
neatsižvelgiant į klimatines sąlygas, buvo 
laikomos pamaldos.

1960 m. leidimas bažnyčiai statyti buvo 
atšauktas. Policijai bandant pašalinti kry
žių, įvykdavo susidūrimų su demonstran
tais. Pagaliau 1965 m. vėl buvo leista sta
tyti bažnyčią.

Bažnyčia suprojektuota Nojaus arkos 
formos, vaizduojančios tikėjimo išsigelbė
jimą ateizmo tvane. Viduje yra 5.000 sėdi
mų vietų. Be to, šonuose yra koplyčios, 
patalpos susirinkimams ir balkonas cho
rui ir vargonams.

Ši bažnyčia yra vienintelė mieste, todėl 
ji visada pilna maldininkų. Vien tik kate
kizmo besimokančių vaikų esą 14.000. Pa
rapijoj dirba 14 kunigų.

PASLAPTINGASIS PASAULIS
„Times“ (gegužės 31 d.) savo įžanginia

me straipsnyje rašo, kad Sovietų S-gos 
valdančios grupės žmonių gyvenimas esąs 
labai paslaptingas. Ten niekas nesąs ma
tęs panašaus leidinio, kaip vakariečių 
,.Who‘s Who“, kuriame skelbiamos visų ži
nomųjų piliečių trumpos biografijos. Tuo 
tarp Sovietų S-gos Didžiosios Enciklope
dijos metraštis visiškai nieko neužsime
nąs apie Politbiuro narius. Toks paslap
tingumas visada keliąs įtarimą.

SOLŽENICYNO DRAUGIJA
Rašytojas J. Gliaudą plačiai aprašė Ka

lifornijoje įsteigtą naują Aleksandro Sol
ženicyno draugiją (Draugas, bal. 13 d.). 
Pilnas tos draugijos vardas — „The Sol
zhenitsyn Society for Freedom and Justi
ce“. Tas vardas jau pakankamai gerai nu
sako ir draugijos tikslą — apsaugoti žmo
niją nuo naujųjų Muenchenų ir naujųjų 
Pearl Harborų.

Draugijos iniciatorius yra prof. Rozek. 
Į ją įstojo nariais daugelis JAV, D. Brita
nijos ir kitų kraštų profesorių, mokslinin
kų ir kitų intelektualų. Pats Solženicynas 
davė sutikimą draugijai steigti. Idėjinis ir 
praktinis draugijos veiklos pamatas esan
ti Solženicyno kalba, pasakyta Amerikoje 
1975 m. profesinių sąjungų susirinkime.

LENKIJOS — RYTŲ VOKIETIJOS 
SUTARTIS

Lenkijos ir Rytų Vokietijos vadai (Gie- 
rek ir Honecker) pasirašė naują draugiš
kumo, bendradarbiavimo ir savitarpinės 
pagalbos sutartį. Nors sutarties tekstas 
dar nebuvo paskelbtas, tačiau ta proga 
Frankfurte prie Oderio buvo suruoštos di
delės jaunimo draugiškumo demonstraci
jos. Sutarties pasirašymo proga E. Ho
necker įteikė Gierekui kai kuriuos Bacho, 
Beethoveno ir Mocarto muzikos kūrinių 
rankraščius, kurie buvo laikomi dingu
siais. Gierekas gavo karaliaus Jono III 
(Sobieskio) paveikslą.

ANGOLOS VARGAI
Spaudos žiniomis, gyvenimas kubiečių 

užkariautoje Angoloje nėra normalus. 
Apie trečdalis krašto dar tebesąs opozici
nių grupių rankose. Jų kareiviai trukdo 
transportą, ir valdžios tvarkomoje terito
rijoje trūksta maisto ir kitų būtinų reik
menų. Tarp Kubos kariuomenės ir Sovie
tų S-gos „patarėjų“ atsirandąs vis dides
nis nesutarimas. Tuo tarpu, kai kubiečiai 
kariauja su sukilėliais, sovietai perima į 
savo rankas administraciją ir deimanto 
kasyklas. Angolos gyventojai pradedą įsi
tikinti, kad esąs didelis skirtumas tarp 
komunistų skelbiamų teorijų ir tų teorijų 
įgyvendinimo praktikoje.

PAMIRŠTAS GENIJUS
1942 m. Ealingo priemiestyje (Londone) 

darydamas mokslinius bandymus žuvo 
jaunas mokslininkas iA. D. Elumlein (g. 
1903 m.). Jo mirtis buvo laikoma paslap
ty, kad priešas nesužinotų, jog britai nete
ko genijaus, pagreitinusio karo laimėjimą. 
Keisčiausia betgi tai, kad, pasak spaudos, 
Blumlein vardas neminimas ir specialioje 
genijų parodoje, suruoštoje Sidabrinio ju
biliejaus proga.

Blumlein yra užpatentavęs 128 išradi
mus beveik išimtinai elektronikos srityje. 
Vienas iš pačių svarbiausių buvo oro ra
daro aparatas, įgalinęs lakūnus ir tam
siausią naktį matyti net ir gerai užmas
kuotus priešo karinius įrengimus. Taip 
pat jis išrado žemo skridimo altimetrą, 
kurio pagalba britų lakūnai galėjo skristi 
žemiau vokiečių radaro lauko. Be kita ko, 
jam priskiriami šių dienų moderniškiau- 
si stereofonijos, quadrofonijos ir ambi- 
sonics atradimai, kurie padarė didžiausią 
revoliuciją elektronikos pasaulyje.

AMERIKIETIS GRIŽO IŠ SIBIRO
JAV pilietis dr. Victor Herman atvyko 

kartu su kitais amerikiečiais lakūnais į 
Sovietų S-gą ir iš čia dalyvavo Ispanijos 
pilietiniame kare. Iš jo sugrįžus, 1938 m. 
per didžiuosius Stalino valymus buvo su
imtas ir ištremtas į Sibiro stovyklas, ku
riose išbuvo 18 metų. Išliko gyvas valgy
damas kirmėles, žiurkes ir kitokius gy
vius.. Bausmę dovanojus, kol gavo leidimą 
išvykti į JAV, dėstė anglų kalbą Maskvo
je. Praėjusiais metais dr. Herman atvyko 
į New Yorką, o šiemet gavo leidimą ke
liauti pas tėvą ir dvi jo dukras. Laukia
ma atvykstant motinos.

KODĖL KRITO CHRUŠČIOVAS?
Du broliai R. ir Z. Medvedevai, kurių 

vienas gyvena Paryžiuje, o kitas Maskvoj, 
parašė knygą, kurioje nurodomos pagrin
dinės norėjusio Ameriką palaidoti N. 
Chruščiovo kritimo iš valdžios priežastys. 
Jos buvusios šios:

1. Traktorių ir ž. ūkio mašinų stočių pa
naikinimas. Traktorius turėjo pirktis pa
skiri kolchozai, kurie neturėjo pinigų už
mokėti ir patyrusių specialistų jiems re
montuoti. Ūkiai liko be traktorių, o trak
torių fabrikai be darbo.

2. Per didelės mėsos duoklės valdžiai. 
Ūkiai, nepajėgdami normaliu būdu prista
tyti mėsos, išskerdė veislinius gyvulius.

3. Sibiro plėšiniai. Norėdamas greitai 
pasigaminti gyvulių prieaugliui pašaro, 
Chruščiovas pradėjo plėšti stepių dyku
mas, kurios po metų pasidarė visiškai ne
derlingos. Javų produkcija krito žemiau 
1913 m. lygio.

Politbluras, matydamas šias Chruščiovo 
nesėkmes, nutarė juo atsikratyti (1964 
m.), nors gyventojų tarpe jis buvo bene 
populiariausias partijos vadas.

APDOVANOTAS ŽIVKOVAS
Bulgarijos prezidentas Todor Živkovas 

Maskvoje buvo apdovanotas Sovietų Są
jungos herojaus ordinu. Šį ordiną įteikė 
L. Brežnevas, nors pagal tradiciją tai tu
rėjo atlikti prezidentas Podgorny. Iš to da
roma išvada, kad Brežnevas ruošiasi per
imti Sovietų S-gos prezidento pareigas.

Dar viena paslaptis
Balandžio mėn. pasirodė serbų-kroatų 

kalba M. Karapandzicho knyga „Kruvina
sis 1945 m. pavasaris. Tito Katynai ir Gu
lagai“. Toji knyga, kaip ir lordo Bethell 
„Paskutinioji paslaptis“, yra Britų užs. 
•reikalų ministerijos dokumentų rinkinys, 
kuriuo Public Record Office leidžia nau
dotis po 30 metų. Pasiremdamas tų doku
mentų duomenimis, autorius įrodo, kad 
1945 m. gegužės mėnesį Tito valdomoje 
Jugoslavijoje buvo išžudyta 250.000 žmo
nių.

Dauguma šių skerdynių aukų buvo ant
rojo pasauk karo belaisviai Austrijoje, 
norėję gauti politinių pabėgėlių teises. Ta
čiau Britų armijos vadovybė (minimos pa
vardės), nebelaukdama galutinio užsienio 
reikalų ministerijos ir Valstybės departa
mento sprendimo, prievarta grąžino be
laisvius į Jugoslaviją.

Bronislav Todorovic, tuo metu buvęs 
Jugoslavijos ryšių karininkas prie britų 
penktojo šarvuočių korpuso, bet, nebega
lėdamas pernešti nežmoniškų žudynių pa
bėgęs į Italiją, vėliau smulkiai papasako
jo, kaip buvo šaudomi surišti belaisviai; 
ir nurodė jų transporte dalyvavusių bri
tų karininkų vardus.

Tuo pačiu metu su britų ir amerikiečių 
žinia Tito kariuomenė įvykdė anksčiau 
Italijai priklausiusioje Venezia Giulia pro
vincijoje antras skerdynes, kurios, pasak 
knygos autorių, pralenkusios nacių ir so
vietų žudynes, šios skerdynės dokumen
tuose esančios žinomos „Bassovize inci
dento“ vardu. Tuometinis britų min. pirm. 
W. Churchilis įsakė ištinti žudynių aplin
kybes. 1945 m. gale buvo patiektas 232 
puslapių raportas, kuris tik dabar, po 30 
metė, prieinamas publikai. Per visą tą lai
ką veikė tylos sąmokslas, dengęs Tito kru
vinus prasikaltimus.

Minėtasis raportas rodo, kaip Tito ka
reiviai sumetė tūkstančius italų belaisvių 
į buvusias kasyklas ir prarajas. Kai ku
riose vietose (Pozzo Littorio) į bedugnes 
buvę suversti gyvi žmonės. Ten patekę ir 
dalis sužeistų vokiečių belaisvių. Vėliau 
600 pėdų gylio kasyklos buvo išsprogdin
tos, ir lavonai užversti žemėmis.

Apie „Bassovize incidentą“ paliudijo ir 
vienintelis gyvas išlikęs belaisvis Giovan
ni Radetcchio, kuris dar ir šiuo metu tebe
gyvena Italijoje.

Knygoje minimi atsitikimai, kaip Jugo

Segios DIENOS
— Maskvoje mirė Jievgenija Ginzburg, 

rašytoja ir mokytoja, 18 metų išbuvusi 
kalėjime už antisovietinę veiklą, nors ir 
mirdama sakėsi esanti ištikima komunis
tė...

— Egipte, Vakarų dykumoje pastatytas 
vienoje oloje fieldmanšalo Rommelio mu
ziejus, kuriame sudėti vokiečių armijos 
suvenyrai, surinkti po EI Alameino mūšio.

— Gegužės 27 d. Battersea parke, Lon
done atidaryta jubiliejinė paroda, pava
dinta „Britų genijus“. Paroda tęsis iki 
spalio mėnesio.

— Saugumo sumetimais britų vyriausy
bė panaikino Lucas Aerospace £10 mili
jonų sutartį, pagal kurią buvo numatyta 
parduoti Sov. S-gai lėktuvų elektroniškas 
motorų sistemas.

— Londone pasirodė lenkų žurnalas 
„Zapis“, kuriame spausdinami Lenkijoje 
draudžiami lenkų intelektualų straipsniai.

— I Londoną atvyko naujasis JAV am
basadorius K. Brewster, buvęs Yale uni
versiteto prezidentas.

— Švedijos vyriausybė suteikė pagrobtu 
sovietu lėktuvu atvykusiam inžinieriui (37 
m.) egzilo teises.

—■ Angoloje valdžios kariuomenė numal
šino sukilėlius, kurie buvo užėmę radijo 
stotį. Krašto prezidentas pareiškė, kad jie 
bus sunkiai nubausti.

— Praėjusiais metais D. Britanijos eks
portas į Europos Bendruomenės kraštus 
siekė 35.55%.

— Kuboje nukritusiame soivetų lėktu
ve buvo 12 britų, kurie žuvo kartu su ki
tais keleiviais. Iš viso žuvo 66 žmonės.

— Istorikas David Irving parašė knygą 
„Hitlerio karas“, kurioje įrodinėja, kad 
Hitleris nekaltas dėl žydų žudymo. Kiti 
britų istorikai dėl to yra labai pasipiktinę.

— Los Angeles suimti du jauni JAV pi
liečiai, perdavę labai svarbias kariškas 
paslaptis Sovietų S-gai.

— Nors Švedijos vyriausybė atsisakė 
grąžinti i'š Sovietų S-gos atskridusį hi- 
jacker‘į, tačiau Švedijos lakūnų sąjunga 
planuojanti prašyti savo vyriausybę, kad 
atbėgelis būtų grąžintas.

— Ženevoje 1.500 katalikų atvyko į 
msgr. Lefebvre pamaldas, kurių mišios 
buvo laikomos lotynų kalba.

— Iš Politbiuro 'pašalintas Sovietų S-gos 
prezidentas Podgorny nebedalyvavo Bul
garijos prezidento T. Živkovo priėmimo iš
kilmėse Maskvoje. 

slavijos slaptoji 'policija sunaikino savo 
.politinius priešus, gyvenusius užsieniuo
se.

Britų spaudoje šia proga primenama, 
kad prieš trejetą metų parlamente buvo 
keliamas klausimas pasiūlyti prezidentą 
Tito kandidatu Taikos premijai gauti... šį 
(birželio) mėnesį Belgrade įvyksta konfe
rencija Helsinkio akto nutarimams .per
žiūrėti. Vienas knygos recenzentas („East- 
West Digest“) klausia, ar nebūtų buvę 
tiksliau suruošti antrąjį Nuerenbergą, ku
riame nusikaltėliai prieš žmoniškumą bū
tų pakviesti atsakyti už savo veiksmus.

GYVENIMAS JUGOSLAVIJOJE

Jugoslavija yra vienintelis komunistų 
valdomas Europos kraštas, kurio gyvento
jams leidžiama keliauti, kur tiktai jie iš
sigali arba kur jiems patinka. Išskiriant 
apie pusę tuzino valstybių, Jugoslavija yra 
visur panaikinusi vizų reikalavimus. Tik
ras paradoksas, kad į tą pustuzinį įeina ir 
Sovietų Sąjunga, kuri, anot Heilą Pick 
(Guardian, bal. 30), Jugoslaviją laiko ka
pitalistiniu kraštu...

Nevaržoma Jugoslavijoje ir užsienio 
spauda, įskaitant laikraščius, knygas ir 
filmus. Užsienio kraštai gali atidaryti Ju
goslavijoje savo informacijos biurus, ku
riuos gyventojai nevaržomai lanko.

Ir vis dėlto, Jugoslavija nėra demokra
tiškas kraštas vakarietiška prasme. Kelių 
politinių partijų egzistencija būtų netole
ruotina. Jugoslavai tiki į eurokomunizmą, 
kuris, jų manymu, leidžia kiekvienam so
cialistiniam kraštui tvarkytis, kaip patin
ka. Iš tikrųjų eurokomunizmo lopšys ir 
yra Jugoslavija.

Nepasitikėjimą Jugoslavijoje kelia So
vietų Sąjungos veržimasis į 'Afriką. Tačiau 
jugoslavai galvoja, kad sovietams nepa
siseks pakeisti Jugoslavijos santvarkos po 
Tito mirties (jam sukanka 85 m.), nes pa
grindiniai postai yra jaunų, energingų Ti
to šalininkų rankose.

Neapsieina Jugoslavija ir be politinių 
kalinių. Jų skaičiuojama apie 200. Kali
nių klasifikacija labai įvairuoja: stalinis- 
tai, kroatų .separatistai, rojalistai ir kt. 
Laikas nuo laiko Skelbiamos amnestijos 
kalinių skaičių mažina. Atrodo, kad euro
komunizmas Jugoslavijoje vis labiau įsi- 
pilietina.

— Ryšium su Sidabrinio jubiliejaus iš
kilmėmis, britų spauda spėlioja, kad vasa
ros savaitėmis Londone gatvėse kas ant
ras žmogus bus turistas iš užsienio.

— Vienoje Varšuvos bažnyčioje ištisą 
savaitę badavo 14 žmonių, protestuodami 
dėl Darbininkų gynybos komiteto narių 
suėmimo.

— Britų prof, sąjungų (TUC) pakviesta 
Britanijoje lankėsi Rytų Vokietijos prof, 
sąjungų delegacija, vadovaujama žinomo 
komunistų vado H. Tisch'o.

— (Min. pirmininkas J. CaUaghan pa
siuntė Ugandos prezidentui Amin'ui laiš
ką, patardamas neatvykti į Common- 
wealth'o konferenciją...

— Nato oro pajėgų viršininkas Centr. 
Europoje gen. R. H. Ellis pareiškė, kad So
vietų S-ga išleidžia daugiau kariškiems 
bandymams, kaip visos Vakarų valstybės 
sudėjus į krūvą.

— Vyrą palikusi Kanados min. pirmi
ninko žmona Margaret Trudeau atvyksta 
į Londoną fotografuoti Sidabrinio jubilie- 
ajus iškilmių. Jos filmas pasirodys JAV 
televizijos ekranuose.

— Disidentai V. Bukovskis, N. Garba- 
nevskaja ir V. Maksimov išleido pareiški
mą, remiantį lenkų disidentų Darbininkų 
Gynybos Komitetą.
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Putinas sesers atsiminimuose
Lydžiu savo laimę ir kančią 
ligi karsto duobės.
Gal skausmo išgairintą širdį 

daugiau nesopės.
Putinas, 1957.

V. Mykolaičio-Puptino asmuo ir kūryba 
visą laiką masino literatūros mėgėjus. Ka
žin ko paslaptingo ieškojome jo „Pesimiz
mo himnuose“ — kaip dr. J. Grinius sako, 
elegijose apie žmogišką dalią pasaulyje, — 
kai poetas rūsčiu ritmu skandavo, slankio- 
jąs „vienišas kryžkelių aikštėse, brolio, 
ir tėvo, ir motinos vengdamas, — savo 
buities apgaulingas vagis“.

Jau itada poetas, „audriąją buitį sapnais 
pasikeisdamas“, jautė nepasotinamą dva
sią ir, kruopščiai analizuodamas alkano 
nuobodulio apnuogintą sielą ir amžino ne
rimo 'ištuštintą širdį, tiems įkyriems bui
ties palydovams statė altorių neramioje 
dvasioje.

Vėliau skaitytojus ir kritikus nustebino 
intriguojančiu „Altorių šešėly“ romanu, 
kai visiems paaiškėjo, jog, kunigu įšven
tintas rašytojas pagaliau panūdo vidinių 
kovų įkvėptu literatūriniu kūriniu pagrįs
ti išsilaisvinimą iš kunigystės varžtų: „Aš 
nuo pirmųjų seminarijos metų kovojau 
dėl savo talento, dėl visų geresniųjų sielos 
savybių, dėl dvasios ir kūrybos laisvės, 
pagaliau, dėl vidaus harmonijos ir sąžinės 
ramybės“ (Alt. šešėly, 1967 m., 539 psl.).

Išsivadavimo keliu
Rašytojo sesuo M. Mykolaitytė-Slavė- 

nienė, penkiolika metų jaunesnė už savo 
išgarsėjusį brolį, tačiau nuo 1925 iki 1944 
m. gyvenusi Putino artumoje ar net vie
name bute, ėmėsi gražaus darbo: parašyti 
apie rašytoją atsiminimus, išpintus įdo
miais svarstymais apie jo asmens ir kūry
bos evoliuciją.

V. Mykolaičio-Putino asmenybė itin ša
kota: „Tai viena iš Lietuvos iškiliausių 
asmenybių — ir kaip rašytojas, ir kaip 
profesorius, dr kaip literatūros istorikas- 
mokslininkas — kartu ėjęs ir eilinio nuo
dėmklausio keliu“ (274 psl.). Šalia to jis 
buvo kunigas, negailėjęs suderinti kuni
gystės sugestionuojamų normų su kūry
binio įkvėpimo polėkiais. Parašęs „Alto
rių šešėly“, romaną, analizuojantį šį ilgai 
jį kankinusį konfliktą, pats, kaip ir roma
no Liudas Vasaris, priėjo išvadą, kad, bū
damas kunigu, kovosiąs ir kentėsiąs, jaus
damasis esąs ne savo vietoje; išsivadavęs 
— turėsiąs kovoti dėl principų, dėl gyve
nimo teisių ir santvarkos, nors įsitikinęs, 
kad, kas jis bebūtų, abejonių, vidaus ko
vų ir kentėjimų vistiek neišvengsiąs (plg. 
Alt. šešėly, 596 psl)... ir, vedęs Emiliją 
Kvedaraitę, pasitraukė iš kunigų luomo.

.Mūsų miela autorė, liesdama šį „brolio 
gyvenimo epizodą“, pasiekusi kulminaci
jos 1935. VII. 18 d. civ. vedybomis Rygo
je ir Vilkaviškio vyskupijos tribunolo 
griežtu sprendimu, ieškojo tinkamesnio 
termino jį pavadinti — „jo ilgo ir doro gy
venimo kreivė, arba lūžis, arba paklaida“. 
Mėgindama tai vadinti paklaida, pastebi, 
kad ji taikytina ne kaip dvasiškai laisvam 
žmogui, bet kaip kunigystės luoman pate
kusiam jaunam vyrui“, „kuris nuo pat pa
auglio amžiaus (16 metų) buvo įstatytas į 
kelią, varžomą konfesinių dogmų, griežtų 
regulų, celibatinio pasiaukojimo, atitver
to nuo normalių jaunuolio brendimo sąly
gų“ (274 psl).

Autorė Putino įstojimą į kun. seminari
ją aiškina stipria .tėvų įtaiga, nes tada 
buvo galvojama, kad „mokytiems vaikams 
geriausia ir garbingiausia vieta —kunigiš
kas luomas", nors vis dėlto priduria, jog 
Putinas, „būdamas didelis idealistas, su
sipratęs lietuvis-patriotas ir tolerantiškas 
savo tėvų siekiams, į kunigystę ėjo tvir
tai pasiryžęs, turėdamas kilniausią norą 
ištverti“ (275 psl.). Kai žinome, jog jis bu
vo 'kuklus, užsidaręs, romantiškos dvasios, 
lengviau suprasti, kodėl jis nepasekė Pr. 
Vaičaičio ar V. Kudirkos pavyzdžiu. Tai 
.patvirtina ir jo prisipažinimas kun. Ign. 
česaičiui: „Tiesa, gal kiek suaugau, su- 
tvirtėjau, taičau vis toks pat nedrąsus, 
bailus, kiekvieno lenkiąsis, niekam neuž- 
kliūvąs .Tegu sau! Ar man, žemės dulkei, 
kištis į jų rungtynes!.. Tačiau viduje skau
du, drauguži, vai kaip skaudu. Dieve ma
no, kur nueita, kur nueita... Baisu!“ (1918. 
I. 21 d.)

Vidinis konfliktas
Jausdamas „spengiantį disonansą“, o 

savo neryžtingume — „visą tragizmą“, už 
mėnesio J. Tumui-Vaižgantui parašė, kad 
„kaip gyvenimas stums, taip eisiu“.

V. Mykolaičiui tuo metu reikėjo dar 
bręsti, grumiantis su tikrove, dar stipriau 
kankinanti disonansą pajusti ir ko nors 
atsišlieti. Skaitydamas paskaitas Kauno 
universitete, susitikdamas su jaunimu, su
sidūrė su ryžtinga ir žinančia ko nori stud. 
E. Kvedaraite, kuri, pasak dr. J. Griniaus, 
tapo poeto konflikto sprendėja savo nau
dai.

Ar tai buvo kreivė, ar lūžis, ar paklai
da? Gal nei viena, nei kita. Gal tai buvo 
savęs ieškojimas, analizuojant potroškius, 
talento polėkius ir pamažėle laisvinantis 
iš viso to, kas kliudė jam visu įkvėpimu 
atsiduoti iliteratūrinei kūrybai. Kaip mū
sų autorė sako, „tikro pašaukimo būti ku
nigu, jo paties tvirtinimu, niekad savyje 
nebuvo jautęs; sunkios kunigo pareigos 
jam, kaip poetui, rišo sparnus“ (276 p.).

Gaila, kad M. Slavėnienė, taip giliai 
supratusi brolio konfliktą ir troškimą „gy
venti pilnutiniu savo prigimties gyveni

mu“, nieko nepaminėjo apie Putino prieš
mirtinį troškimą grįžti į Bažnyčios prie
globstį. Kadangi jis nieko nerašė prieš 
Dievą ar tikėjimą, Vatikanas prieš jo mir
tį nuėmė 31 metus kankinusią ekskomuni
ką ir leido palaiminti moterystę. Tačiau, 
kaip dr. J. Grinius tvirtina, „pačiam poe
tui šį kartą nebe moterystė rūpėjo: jis no
rėjo baigti gyvenimą taip pat su antruoju 
(prisiimtu) pašaukimu — mirti kunigu ir 
poetu, kokiu buvo savo gražiausiais gyve-

J. Kuzmickis
nimo metais“. Kiek yra žinoma, ir šis jo 
troškimas buvo išpildytas.

Konflikto pasėkos
Taigi, Putinas visą gyvenimą ieškojo 

savęs. Vadinamas „išsilaisvinimas“, vedy
bos, tariamas kunigystės ir lit. kūrybos 
nesiderinimas nublunka galutinų išvadų 
akivaizdoje. Mūsų autorė tvirtina: „Ne
sunku pastebėti, kad jeigu Putinas ir vi
są savo gyvenimą būtų palikęs kunigu, jis 
būtų buvęs nė kiek nemažesnis rašytojas 
kaip ir po pasitraukimo... Taip poezija, 
taip drama, taip beletristika ypatingai 
naujo, tobulesnio veido neįgavo rašytojo 
siektame laisvės pasaulyje... Putinas, pa
sitraukęs iš kunigo luomo, neįrodė, kad 
kūrybiniam pažangumui, tobulėjimui bu
vo reikalingas tas „išsilaisvinimas“ (419 
p.). Tos pačios nuomonės, atrodo, yra ir 
dr. J. Grinius.

Įdomiai autorė pasakoja apie brolio 
„konflikto sprendėją“ Emiliją Kvedarai
tę. Pirmąkart Putinas pristatė ją kaip sa
vo studentę, „po paskaitos užėjusią pasi
skolinti knygų“. Vėliau, kai ji kasdien už
eidavusi į Putino butą ir vis dažniau pra
dėjusi drauge valgyti pietus, paaiškino, 
kad „mūsų universiteto studentės dau
giausia yra neturtingos, kad jos skurdžiai 
ir susikimšusios gyvenančios studentų 
bendrabučiuose“ (278 p.). Nieko nepadėjo 
nė šeimininkės Marijonos priekaištai, ko 
ji taip dažnai lankosi pas kunigą.

Emilijos veidas buvęs stambus, ir ji la
bai rūpinosi grožiu ir figūra. Neatitikusi 
kuklios, subtilios, jautrios lietuvaitės cha
rakterio, ir stengėsi atrodyti „europietiš
kai“. Buvusi „drąsi, savimi pasitikinti, 
siekianti „didelės ponios“ pozicijos“. M. 
Vaitkus pažymi jos pastangas sutelkti my
limam vyrui „visas savo jėgas bei priemo
nes — fizinį grožį bei jo smulkmenas, 
tualeto prašmatnybes bei kvapsnių ste
buklus, ypač koketerijos sofistikaciją“ 
(288 p.). S. Nėris aptarė ją „medine“.

Kai „Altorių šešėly“ susiduriame su 
praktiška amerikiete Aukse, kuri ragina 
liautis save analizuoti ir ryžtis siekti 
trokštamo tikslo, kyla klausimas, ar E. 
Kvedaraite — valinga ir žinojusi, ko sie
kia — nebuvo praktiškosios Auksės proto
tipu.

Okupacijų glūdumoje
M. Mykolaitytės-Slavėnienės atsiminimų 

knyga — tarsi koksai realistinis romanas. 
Čia apstu Pilotiškių kaimo bei Kauno 
gamtos vaizdų, įdomių charakterių, o taip 
pat intrigos. Itin įdomu sekti Putino as
mens vidinę evoliuciją, problemų sprendi
mą, rašytojo kūrybos sklaidą, o taipgi 
naują konfliktą „okupacinėje glūdumoje“.

E. Červinskienė studijoje apie rusų ra
šytoją F. Dostojevskį, taipgi gyvenusį 
ideologinių bei (politinių permainų laiko
tarpyje ir reikalingą moters — partnerės 
ir atramos, įdomiai charakterizuoja kūrė
ją Sibiro kalėjime. Pančiams trinant ko
jas ir sukaustytas rankas, dieną naktį jį 
kamavo lemtingieji klausimai: „Jis rašy
tojas, turi padėti žmonėms suvokti tikro
vę, o kuo jis pats tiki? Vaikystėje tikėji
mas ir tiesa, neabejotina tiesa ir kilniau
sia meilė buvo viena ir tas pats, o dabar 
susiskaidę ir tapo vienas kitą naikinan
čiais antipodais... Krikščioniškajam idea
listiniam pasaulio suvokimui kovą paskel
bė materialistinė pasaulėžiūra. Poeziją 
nustelbė proza, romantizmą — realizmas“ 
(E. Červinskienė, Dostojevskis, Vilnius, 
1971 m., 68 p.).

Tokia pati realybė gaubė Putiną trijų 
okupacijų metu. Reikėjo nusilenkti komu
nistų valiai, kad išvengtų kalėjimo ar iš
trėmimo ir, įtampai atslūgstant, „padėti 
žmonėms suvokti tikrovę“. 1946 m. spalio 
2 d. Lietuvos rašytojų visuotiniame susi
rinkime turėjo pasižadėti keisti pasaulė
žiūrą, atsisakydamas indivdualzmo, este- 
tizmo ir formalizmo kūryboj. Putinas dir
bo universitete, rašė ir toliau. Priverstas 
sukurti kelis eilėraščius, šlovinančius dar
bo Lietuvą, ieškojo temų ir išsireiškimo 
būdų, kad skelbtų taip sunkiai ieškotų tie
są.

Gaila, „Atsiminimų“ autorė labai trum
pai liečia jo kūrybą „okupacinėje glūdu
moje“, gal būt. atidėdama antrajai atsimi
nimų daliai. Komunistinis tarybinės litera, 
rūros kritikas J. Laukaitis vis dėlto atran
da daug „nusikaltimų“. Putino lyrikos hu
manistiniai idealai daugeliu atvejų esą at- 
siję nuo istoriškai konkrečių tarybinės vi
suomenės darbų ir siekimų; vaizduodamas 
asmenybės turtingą vidinį pasaulį, gilius 
žmogaus dvasios prieštaravimus, Putinas 
mažai teliečiąs konkrečius tarybinės liau
dies gyvenimo reiškinius, dėl to jo skelbti 
pozityvūs idealai neretai atrodą suabst- 

raktinti, atitraukti nuo kasdienių realių
jų (plg.. Lietuvių literatūros istorija, IV t., 
556 p.).

Nesunku suprasti, ką reiškia Putino po
zityvūs idealai, kurie komunistinės ideo
logijos kritikui atrodo „suabstraktinti, ati
traukti nuo kasdienių realijų“. Mūsų au
torė pastebi, kad „Lango“ rinkinio „Mano 
būsto“ cikle „ar tik nebus pavaizduota vi
sos Lietuvos būstas okupantų junge“ (366 
p.). Gyvendamas „bendru likimu su savo 
tauta ir visuomene“, kartu su ja 1966 m. 
klausė: „Ar dar sulauksime giedros?“ Ves
damas paralelę su pavasariu, ne taip jau 
labai suabstraktino „kasdienes realijas“, 
guosdamas, kad „gal iš padangės tolimos 
parskris dar paukščiai neregėti ir ims 
čiulbėti dainas, kurių neteko dar girdėti“, 
ir širdis aprima, nes yra tikras, kad „su
lauksim naujo atgimimo“ (Atgimimas).

Išvados
M. Mykolaitytės-Slavėnienės „Putinas 

mano atsiminimuose“ įdomi ir vertinga 
knyga, įgalinanti geriau suprasti šį didįjį 
rašytoją ir jo kūrybą. Atsiminimai para
šyti 'Su meile, įsijautimu, Putino vidinio 
pasaulio supratimu.

Tiktai abejotina, ar „Putinas per siau
rai suprato kunigo-poeto kūrybinę plotmę“ 
(421 p.), šią problemą jis pajudino 1934 
m. „Liudo Vasario draugai ir priešai“ 
straipsnyje, pažymėdamas, kad kunigo- 
poeto konfliktą romane rodąs „tokioj ap
linkoj, kurią pažįstu, ir taip, kaip jį pats 
iš dalies esu išgyvenęs“. Toliau jis aiškiai 
pabrėžia: „Vasaris meta kunigavęs dėl to, 
kad kunigavimo būklė jam pasidarė „ne
pakenčiama, beprasmiška, tuščia, nereika
linga ir kenksminga dėl įvairių priežas
čių“ (Lietuvių literatūros kritika, II t., 
331 p.). Šie griežti teigimai anaiptol nepa
tvirtina (autorės tezės, jog Putinas per 
siaurai supratęs kunigo-poeto kūrybines 
plotmes ir todėl „jam šie du pašaukimai 
ir nesiderino“. (Ryžtantis visa širdimi at
siduoti literatūrai ir profesoriaujant, ir 
kuriant, sunku „iš atskirų grupių išsiski
riančiam individui“ nesusipainioti, kai 
„poetinė savijauta, jausmai, širdies ir fan
tazijos polėkiai iš esmės (ne dėl galimų 
kompromisų!) yra nesuderinami su kuni
go gyvenimo nuostatais ir idealais“ (Lt. 
lt. kritika, 331 p.).

Kai kur autorė kartoja tuos pačius da
lykus, atsiprašydama skaitytojų (122 p.); 
kai kur tą pačią temą pajudina vieną ir 
antrą kartą (plg. Aušrakalnį 109 ir 119 
psl.). Nevengia provincionalizmų ir net 
barbarizmų: handsome, pikliavoti, kote
lis, rolė, balius, stimuliuojantis, ilgabri- 
kiai, supakuoti, vazonas, saivstoviai ir p. 
Skyrybos ženklais ne kartą atskiria veiks
nį nuo tarinio, linkdama laiko aplinkybę 
laikyti įterptiniu sakiniu. Nestilingai kar
tojami tie patys įvardžiai (plg. „savo“ 151 
ir 157 p., „jis“ 369 p., „ji“ 280 p. ir k.).

Gaila, kad knygoje apstu korektūros 
klaidų: šiap, į tėviškė, aytdavome, kūry
ba, rustus, belestristinis. trgedija, begve- 
nantis, vešli, garbanuotas, esketiška, pan- 
teiški, iškila, akilijei ir t. t. Kartais dėl 
korektūros klaidos visa eilėraščio mintis 
pakeičiama: „Pasakęs ((-paskęs) jis ne 
žemės akių spinduliuos“.

Nežiūrint kartais tiesiog neišvengiamų 
fcliaudų, ši įdomi knyga skaitytina ir rim
tai apmąstytina.

M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė. PUTI
NAS MANO ATSIMINIMUOSE. Nidos 
Knygų Klubo (leidinys Nr. 99. Kaina na
riams 3.50 sv. .Londonas. 1977 m., 447 psl.

J. Kuzmionis

Ištremtai lietuvaitei
Mano bausmė bus mano triumfas!

Nijolė Sadūnaitė

Trokštu pas tave nuskristi 
kurčią naktį 
ir įlaisvę pavadinti, 
meteoru taigon kristi 
ir liepsnodams 
tavo viltį atgaivinti.

I stepes putota upė 
plaukia, drumsčias.
Kaip tos bangos alma, tvyska 
sunkios mintys. Neša, supa.
Tavo veidas, 

tavo jėgos senka, vysta.

Ak, tave lemtis išsaugos 
laisvės džiaugsmui, 
nors vargus renki rieškutėm. 
Kai sutirps ten naktys baugios, 
skaisčią aušrą 
semsi rankom, gersi lūpom.

Upė šniokščia ir putoja 
karčią naktį.
Lauksmo rasos varva, vilgo, 
ilgesiu širdis liepsnoja.
Dienos, naktys 
pančiams žvangant taip prailgo.

Muistos rožių pumpurėliai, 
saulės laukia.
Išsiskleidžia, ryto ilgis.
Plauks nuplauks juodi šešėliai, — 
laisvės alkį 
išsipildymas nutildys.

„ AUŠRA44
(Ar. 5)

Aš. Andriukaitienė Liuda, Kazio, užau
ginau ipenkis sūnus ir jau baigiu septy
niasdešimt metų. Nuo vargo ir darbo su
nyko mano sveikata ir beveik kiekvieną 
dieną kovoju su mirtimi. 1940 m. okupaci
ja atėmė mūsų šeimos gyvenimo laimę, o 
1941 m. atėmė ir sveikatą. Tai metais mes 
netekome Tėvynės, saulės ir šilimos. Be
veik 17 metų praleidome ištrėmime, kur 
pusę metų nesimato saulės, o šaltis 11 mė
nesių svilina žmogaus kūną. Į tokias sąly
gas mes patekome beveik nuogi. Iš tėvy
nės išvežė vasarą — birželio 14 d. Atsidū
rus užpoliarėjle, mūsų šeimos nuolatinis 
svečias buvo šaltis, badas, utėlės ir viso
kios negalės.

Dabar, kai vos galiu pavilkti kojas. Lie
tuvos priešams galutinai parūpo mus su
naikinti. Aš jokioje politikoje, kaip gyva, 
nedalyvauju, nes neturiu laiko net laik
raščiui perskaityti. Mano visas gyvenimo 
malonumas — sulopyti vaikams ir vyrui 
aprangą ir pagaminti pietus. Darbingas 
buvo tik vienas vyras (alga 130 rub.), o 
šeima susidėjo iš 7 asmenų. Taip tęsėsi 
mūsų pusbadis gyvenimas. Dabar gyveni
mas šiek tiek palengvėjo, nes vaikai suau
go. Bet štai „broliška“ saugumo ranka už
griuvo mūsų senatvės dienas.

1976 m. rugsėjo 15 d. išaušo apsiniaukęs 
rudens rytas. Nuvedžiau anūkėlę į darže
lį ir nuėjau į turgų, ko nors nusipirkti pie
tums. Grįžus nespėjau apsiruošti, kaip 
kažkas smarkiai pasibeldė į duris. Į vidų 
įsibrovė šeši vyrai. Ką jie man suriko, ne
supratau, nes aš taip persigandau, kad, 
žengusi kelis žingsnius atgal, sukritau vie
toje. 'Mano priepuolis, matyt, paveikė įsi
brovėlius, nes jie iškvietė greitąją pagal
bą. Nors gydytojas man suteikė medicini
nę pagalbą, bet galva svaigo, viskas suko
si ratu ir negalėjau atsikelti. O atvykėliai 
čekistai viską vertė aukštyn kojomis. Ko 
jie ieškojo — man nepasakė. Tik kai aš 
paklausiau, ko jie ieško, vienas iš jų paro
dė kratos orderį. Kratą darė majoras Ru
sakovas, vertėju dalyvavo Vilčinskas Ri
mas, Vlado, gyv. Kaune, Partizanų g. 142, 
bt. 4, kviestiniai: Bumbliauskas Antanas, 
Povilo, gyv. Kaune. Juro g. 87, bt. 101 ir 
Vaitiekūnas 'Evaldas, gyv. Kaune, Šakių 
g. 14, bt. 2. Orderis kratai buvo išduotas 
mano vyro vardu. Kratą pradėjo daryti l 
vai 0 min., o baigė 2 vai. Kratos metu pa
ėmė visus mums rašytus laiškus, lietuvių 
rašytojų — Vidūno. Maironio ir kt. raštus, 
paėmė net J. Paleckio „Žingsniai smėly
je“, daug užrašų ir raštelių, kuriuose bu
vo užrašyta: „Mylėk Tėvynę“, „Tėvynė 
Motina“, paėmė net sūnaus laiškus, skir
tus motinai. Be to, paėmė sūnaus Petro 
brėžinius ir skaičiavimo užrašus, o labiau
siai prisikabino, kodėl savo bute laikėme 
Lietuvos herbą Vytį. Į kratos protokolą 
užrašė: „Buržuazinės Lietuvos ženklas“. 
Visame pasaulyje yra žinoma, kad lietu
vių tautos herbas —Vytis, o tarybinė val
džia baudžia už tai, kad lietuviai myli sa
vo tautą, savo kalbą ir herbą — Vytį. Už 
tai baudžiama kalėjimu, ištrėmimu ir kt. 
bausmėmis. Kratos metu paėmė net du 
maišus įvairiausių raštų. Po to visus mū
sų vaikus tardė Vilniuje, nors jie jau ke
li metai gyvena atskirai nuo mūsų. Už ką? 
Atsakymas aiškus — kadangi esame lie
tuviai.

Mes prašome Žmogaus teisių gynimo 
komitetą ir laisvojo pasaulio visus žmo
nes, — užstokite mūsų Tautą, neleiskite 
komunistams išnaikyti lietuvių!

L. Andriukaitienė

Su lietuviais 
pasaulyje

GABUS FOTOGRAFAS
Eduardas Paškevičius, gimęs Limoje 

(Peru), šešerius metus fotografijos meną 
studijavo Britanijos sostinėje Londone. 
Fotografų konkursuose jis ten laimėjo tris 
premijas ir Limon grįžo, įsigijęs moder
niausius aparatus. Jo fotografijos studija 
Limoje susilaukė tokio pasisekimo, kad 
nespėja atlikti visų užsakymų. Pernai jis 
vedė Rosą Bellido, kurios tėvas yra aukš
to laipsnio karininkas, einantis svarbias 
pareigas Peru valdžioje. Jo tėvas Vladas 
Paškevičius ‘ir motina yra pensininkai, tu
rintys su futbolo rungtynėmis susietos lo
terijos ‘agentūrą.

NEBEBUS BROŠIŪROS
Kun. (dr. J. Prauskis, ALTos įgaliotas, 

bandė surinkti lietuvių išgelbėtų žydų pa
reiškimus ir paruošti brošiūrą anglų kal
ba. Laiškais ir telefonu jis kreipėsi į dau
gelį išgelbėtų žydų, prašydamas atsiųsti 
liudijimus, kad lietuvių tautos negalima 
kaltinti žydų naikinimu. Ryšiai buvo už
megzti įsu tokiais žydais laisvajame pasau
lyje — JAV, Izraelyje, Meksikoje, Euro
pos valstybėse. Atsiliepė tik keturi, bet ir 
jie dėkingumą reiškia tik savo gelbėto
jams. Todėl brošiūros su žydų pareiški
mais teko atsisakyti.

J. GLIAUDOS NOVELĖ LATVIŠKAI
Latvių laikraštis „Australijas Latvie- 

tis“, leidžiamas Melbourne, paskelbė Los 
Angeles mieste gyvenančio rašytojo Jur
gio Gliaudės novelę „Merginos širdis“, lat
vių kalbon išverstą rašytojo Anšlavo Eg- 
ličio. Prie novelės pateikta ar kūrybinė J. 
Gliaudąs biografija.

MIRĖ KUN. P. MANELIS
Kun. prof. dr. Pranas Manelis po sun

kios vėžio ligos balandžio 10 d. vakarą mi
rė Eirocktone, Mass., sulaukęs 69 metų am
žiaus. Velionis buvo baigęs Marijampolės 
gimnaziją, Vilkaviškio kunigų seminariją, 
kunigu įšventintas 1931 m. Teologijos 
doktoratą gavo Gregoriaus universitete 
Romoje. Profesoriavo Telšių ir Vilkaviš
kio kunigų seminarijose, Kauno universi
teto teologijos fakultete, 1945-50 m. buvo 
lietuvių klierikų prefektu Eichstaetto se
minarijoje. JAV iki pensijos 1973 m. ėjo 
Belmonto kolegijos studentų kapeliono ir 
profesoriaus pareigas Kalifornijoje.

GYDYTOJAI SIBIRE
„Medicina“ pateikia sąrašą medicinos ir 

dantų gydytojų, išvežtų į Sibirą. Tame są
raše yra 99 pavardės. Prie sąrašo pridė
tame paaiškinime sakoma, kad tai tik da
lis išvežtųjų gydytojų. Tik maža dalis gy
dytojų esą grįžę į tėvynę, o laisvę pasie
kęs bene įtiktai vienas (dr. M. Devenis).

„KŪLGRINDA“
Chicagoje „Dainavos“ ansamblis, vado

vaujamas muz. Aloyzo Jurgučio, pastatė 
naują lietuvišką muzikinį veikalą „Kūl
grinda“. Libretas Jankutės-Užubalienės, o 
muzika — A. Jurgučio. Veikalas vaizduo
ja seniausius Lietuvos laikus.

V. GERULAIČIO TRIUMFAS ROMOJE
V. Gegeckas iš Šveicarijos rašo: „Vitas 

Gerulaitis — Romos tarptautinis teniso 
turnyro nugalėtojas. Gegužės 22 d. jis įvei
kė italą T. .Zugarelli, prieš tai nugalėjęs 
Italijos žvaigždę Andretti Panate ir rumu
ną, pasaulio meisterį J. Nastaze.“ Toliau 
jis nurodo, kad italai buvę labai nustebin
ti Gerulaičio laimėjimu, už kiurį jis gavęs 
21.000 dolerių.

Apie V. Gerulaičio teniso laimėjimus 
plačiai rašė ir anglų spauda. Pvz. „Eve
ning Standard“ (gegužės 23 d.), aprašyda
mas 'Romos rungtynes, pažymėjo, kad Ge
rulaitis buvęs pirmas lietuvių kilmės ame
rikietis, po 17 metų laimėjęs Italijos teni
so turnyrą.

Laikraštis nurodo, kad Gerulaitis (22 
m.) dabar rimtai pradės ruoštis Wimble- 
dono tarptautinėms teniso rungtynėms. 
Esą, jis vieną savaitę prieš rungtynes 
praktikuosis su Wimbledo.no čempionu, 
švedu Bjorn Eorg. Jie abu esą labai pana
šūs šviesiaplaukiai, beveik kaip broliai.

„Laimėjimas Romoje man reiškia dau
giau, negu visi kiti laimėjimai iki šiol“, 
pareiškęs Vitas. Už Romoje per ilgai su
gaištą įlaiką jis buvęs nubaustas £12.500. 
„Tačiau šis daugelio Rolls-Royce'ų savi
ninkas dr smagaus gyvenimo mėgėjas dėl 
to labai nesijaudina“, prideda laikraštis.

Laikraščio teniso korespondentas prana
šauja, kad V. Gerulaitis Wimbledone ma
žiausia pateks bent į keturfinalines rung
tynes.

MIRĖ ŠAUNUS ULONAS
„Dirvoje“ (bal. 14 d.) išspausdintas VI. 

Bakūno straipsnis, pavadintas „Mirė lie
tuvis karys — nežinojęs, kas yra baimė“. 
Jame rašoma arpe vasario 9 d. Londone 
mirusį Edvardą Stonį (pridėta ir nuotrau
ka), dėvėjusį net keturių valstybių kariš
kas uniformas, šis „bemokslis-savamoks- 
lis“ tarnavęs Lietuvos, vokiečių, gen. An- 
derso ir anglų kariuomenėse. Ypačiai pasi
žymėjęs Lenkų korpuse, tarnaudamas pa- 
rašiutininkų-sabotažininkų dalinyje.

Apsigyvenęs Londone, gavęs anglų, ka
ro veteranų teises ir vertęsis savo senuo
ju kirpėjo amatu. Kaimynų tarpe buvęs 
žinomas kaip „Edward — Lithuanian bar
ber“.

E. Stonio žygiams aprašyti paskirta apie 
pusė laikraščio puslapio. Gaila, kad iki 
šiol neteko sutikti nei vieno lietuvio, kuris 
būtų arčiau šį įdomų tautietį pažinęs.

„BASTŪNO MAIŠTAS“
Algimanto Mackaus knygų leidimo fon

das šiais metais išleido naują žinomojo 
žurnalisto ir rašytojo Bronio Railos kny
gą „Bastūno Maištas“. Tai stambus, be
veik 500 puslapių veikalas, liečiąs aktua
lius lietuviškus reikalus. B. Railos nebe
reikia skaitytojams pristatinėti —jis ge
rai pažįstamas iš ankstyvesniųjų astuonių 
knygų ir daugybės straipsnių spaudoje. 
Knygos labai simboliškas aplankas Algir
do Kurausko. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Kaina — 10 dolerių.

PASIKEIS JAUNIMU
Britanija ir Sov. Sąjunga pasirašė auk

lėjamojo pobūdžio sutartį pasikeisti jauni
mo grupėmis. Tai bus gal pirmas rimtes
nis žingsnis į Helsinkio akte numatytą 
žmonių santykiavimą.

Pagal numatytąjį planą grupės apmokės 
viena kitos išlaidas savame krašte ir nau
dosis papigintomis kainomis. Pvz. už £100 
anglai galės nuskristi į Maskvą ir praleis
ti 5-6 dienas (dabar vien tik kelionė kaš
tuoja £250). Panašiai padarys sovietų jau
nimas Londone.

Grupės bus sudarytos atsižvelgiant į 
jaunimo polinkius.pvz. kalbininkai, taut, 
šokių šokėjai, muzikai, sportininkai, pa
prasti darbininkai, gal net ir marksizmo 
studiozai...

Keliaujantieji gaus gal tik kišenpini
gius, nes visa kita bus apmokėta savame 
krašte. Tikimasi, kad mainai padės pažin
ti vieni kitus ir išmokti kalbas.
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Gudai D. Britanijoje
Gudai (baltarusiai), gyveną D. Britani

joje, 'turi daug kuo pasidžiaugti. Kelių pa
sišventusių žmonių dėka, per pastaruosius 
30 metų jie sukūrė Londone (kultūros cent
rą, kurio gali pavydėti net žymiai skait- 
lingesnės Rytų europiečių etninės grupės. 
Per tą laiką jie įsigijo savo organizacijai 
namus, įsteigė tautinį muziejų, mokyklą 
ir labai turtingą biblioteką, kurioje gali 
dirbti naudingą mokslinį darbą jų pačių 
studentai ir kitų tautybių mokslininkai. 
Pire bibliotekos įsteigtas tautinis semina
ras, kuriame per paskutinius dešimt sezo
nų buvo skaitomos paskaitos ’įvairiomis 
gudų kultūros temomis. Tas paskaitas di
džia dalimi skaitė D. Britanijos universi
tetų profesoriai, kurie domisi baltgudžių 
praeitimi, kalba ir literatūra.

Priešpaskutinėje šio sezono paskaitoje 
prof. James Dingley (Readingo universite
tas) kalbėjo apie Sovietų politinę liniją 
gudų kalbos atžvilgiu. Ši tema sukėlė gy
vas diskusijas, kuriose buvo paliestas ir 
lietuvių kalbos Baltgudijoje slopinimo 
klausimas.

Pagal statistinius duomenis šiuo metu 
Gudijos respublikos teritorijoje gyvena 
apie 9 įtūkst. lietuvių. Esama grynai lietu
viškų kaimų bei kolchozų, kuriuose tačiau 
neleidžiama steigti nei liet, mokyklų, nei 
gauti lietuvių spaudos. Bet kokie bandy
mai iš Lietuvos resp. gyventojų pusės pa
dėti išlaikyti lietuvybę Gudijoje buvo 
griežtai tramdomi. Dėl to, aišku, negalima 
kaltinti gudų, kurie patys savo kalba iš
drįsta kalbėti respublikos sostinėje tik pa
šnibždomis. Tuo atžvilgiu padėtis Lietuvo
je yra žymiai geresnė.

Tačiau ir tokiose sunkiose sąlygose tau
tinis susipratimas Gudijoje nuolat auga. 
Jeigu Rusijos revoliucijos metu įsteigta 
’Gudijos respublika galėjo reikšti įtik ad
ministracinį Sovietų valstybės padalijimą 
(niekas tuo laiku negalvojo apie tautinę 
respubliką), tai šiandien ne tik gudų išei
vija, bet ir inteligentija tėvynėje rimtai 
galvoja apie savo tautinę respubliką ir 
nepriklausomą valstybę.

Puoselėjant šią mintį, didelį vaidmenį 
atlieka gudų kultūrinis centras Londone. 
Per savo kontaktus su anglų mokslinin
kais. bet dar daugiau per savo leidžiamą 
spaudą jie atlieka didelį darbą, supažin
dindami užsienį su gudų tautos siekimais. 
Šioje srityje gudai gali pasidžiaugti pasie
kę nemaža laimėjimų. Vienas iš paskuti
niųjų, tai jauno anglų profesoriaus dar
bas, kuris supažindins Vakarų pasaulio 
mokslo žmones su gudų literatūra. Tik da
bar išėjęs iš spaudos prof. Arnoldo B. Mc- 
bar išėjęs iš spaudos prof. Arnoldo B. Mc 
Millim'o veikalas anglų kalba „A History 
or Byelorussian Literature from its Ori
gins to the Present day“ neabejotinai pa
sklis po universitetų bibliotekas ir tuo bū
du praplatins ’lingvistų žinių horizontus į 
mažai žinomą sritį.

Tos knygos autoriui pagerbti, gegužės 
21 d. Gudų bibliotekoje buvo suruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo ir kitų tautų at
stovai. Svečių itanpe buvęs slavų kalbų ty
rinėtojas prof. Robert Auty, dar studentu 
būdamas 1939 m. lankėsi Vilniuje, ir ten 

pirmą kartą išgirdo apie gudų tautinę ma
žumą. Susidomėjęs lingvistika, po karo jis 
pasirinko savo studijoms slavų kalbas ir, 
tapęs profesorium, paragino kai kuriuos 
studentus susidomėti gudų kalba. Tokiu 
būdu jo buvęs studentas tapo naujai iš
ėjusios knygos autorium. Pats prof. R. 
Auty mokslo reikalais važinėdamas po Ry
tų Europą, prieš ketverius metus vėl lan
kėsi Vilniuje. Šį kartą jis susipažino su 
Lietuvos Mokslų Akademijos lituanisti
niais darbais, apie kuriuos labai gražiai 
atsiliepė.

D. B.

Project Gulag—USA
Frankfurte. Vakarų Vokietijoje, leidžia

mas rusų disidentų žurnalas Posev 1977 
metų kovo laidoje įdėjo straipsnį „Sovie
tų koncentracijos lageris Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse“.

Jaunų žmonių grupė, į kurią įeina kai
riųjų ir dešiniųjų organizacijų atstovai, 
baltieji ir negrai, krikščionys ir žydai, 
Amerikoje gimę ir imigravę iš Kubos, Lie
tuvos, Ukrainos ir t. t., savo organizaci
niame susirinkime pasivadino tokiu var
du „Projekt Gulag — USA“. Organizacijos 
tikslas — pastatyti JAV autentišką sovie
tinį koncentracijos lagerį, kur jauni žmo
nės savo kailiu patirtų tokio lagerio reži
mą. Statybai vadovaus buvę SS politiniai 
kaliniai, jų tarpe esąs ir Simas Kudirka. 
Lageris projektuojamas prie akmens skal
dyklos, kur dirbsią busimieji „zekai“.

Savanoris, norėdamas patekti į lagerį, 
paduoda pareiškimą, pereina per sovieti
nio teismo procedūrą, kur akivaizdžiai įsi
tikins, kad nusikaltęs sovietų įstatymams. 
Jam būsiąs įteiktas teismo sprendimas, 
tik vietoj metų, bus skaičiuojamos dienos, 
tuo būdu savanoris lageryje išbus 5-7-10 
dienų... Ši Idėja sukėlė susidomėjimo 
akademinio jaunimo tarpe ir kandidatų į 
tokį lagerį nemaža.

Lageris bus atidarytas iškilmingai, da
lyvaujant ir spaudos atstovams. Po to sve
čiai iį lagerį nebus įleidžiami. Kas norės 
lagerio gyvenimą aprašyti, turės pats per 
jį pereiti kaip kalinys. Sunkus priverstinis 
darbas akmens skaldykloje, atitinkamas 
valgis ir režimas, karceriai už drausmės 
nesilaikymą — visa tai duos JAV jaunuo
liams patyrimą, kurio jie ilgai nepamirš. 
Atidirbę savo laiką savanoriai 3-5 dienas 
ilsėsis specialioje stovykloje, kur bus ati
tinkami dokumentiniai filmai, knygos, pa
skaitos 'apie SS.

Tokį lagerį pastatyti pareikalaus daug 
pastangų ir lėšų. Kur, pavyzdžiui, gauti 
tokios rūšies duonos, kaip sovietų lage
riuose dalija? Kol bus lageris, JAV žmo
nės matys bent mažą sovietinio politkali
nio gyvenimo nuotrupą. Pavyzdžiui, kopi
ją kaliniams transportuoti furgono, taip 
vadinamo „voronok“ (varnelis). Tikrajai 
tų furgonų paskirčiai užmaskuoti, ant jų 
didelėmis raidėmis užrašoma: Mėsa, Duo
na, Ledai. Gerkite sovietų šampaną ir pa

našiai. JAV pagaminto „varnelio“ užra
šui parinktas žodis Mėsa. Ši sovietinio gy
venimo nuotrupa pirmą kartą parodyta 
Washingtone prie Kapitoliaus, o vėliau 
perkelta prie SS ambasados. Prie Kapito
liaus visa praėjo ramiai: žmonės žiūrinė
jo, klausinėjo, ėmė literatūrą. „Varnelio“ 
atvykimas prie SS ambasados sukėlė joje 
neramumų. Iš ambasados ir atgal ėmė 
skubėti žmonės, iš už langų užuolaidų akys 
sekė įvykius gatvėje. Matomai, pasiskun
dė policijai — po valandos atvyko aukšti 
'policijos pareigūnai ir prašė „eksponatą“ 
perkelti atokiau nuo sovietų ambasados. 
O tuo tarpu prie „varnelio“ rinkosi žmo
nės. Buvęs sovietų koncentracijos lagerio 
kalinys John Noble aiškino susidomėju
siems, kas čia per mašina, o „kareivis“ 
(KGB uniformoje) šiurkščiai stūmė į vi
dų tuos smalsuolius, kurie norėjo pamaty
ti tą narvą iš vidaus. Iš Washington© 
„varnelį“ perkėlė į New Yorką. Ir iš kitų 
vietovių gauti kvietimai demonstruoti 
„varnelį“ ir skaityti paskaitas apie SS la
gerius.

Project GULag — USA pirmininkas yra 
Lorenzo Castanga. Jo adresas: 1325 Con
necticut Avenue, Washington, D. C. 20032.

(ELTA)

ĮIĘTUVOJĘ
IŠTUOKŲ ĮSTATYMAS

Sov. Sąjungos (ir Lietuvos) miestuose 
ištuokiama kas trečia santuoka. Kokie yra 
principiniai ištuokos įstatymai? Jų yra du. 
Jei sutuoktiniai neturi nepilnamečių vai
kų ir abu sutinka skintis, santuoką nu
traukia Civilinės metrikacijos biuras.

Kitais atvejais išskiria teismas. Teismas 
sprendžia, su kuriuo iš tėvų liks vaikas. 
Paprastai pirmenybė atiduodama motinai. 
Alimentų dydžiai taip pat nustatomi įsta
tymu: ketvirtadalis darbo užmokesčio vie
nam vaikui, trečdalis — dviem, pusė — 
trim ir daugiau vaikų.

Galiausiai teismas nagrinėja visus klau
simus, susijusius su turto padalijimu, 
remdamasis tuo, kad vyras ir žmona turi 
lygias teises į bendrą nuosavybę.

SUSIŽAVĖJĘ RIČARDU

„Literatūra ir menas“ (Nr. 20) persi
spausdino i'š žurnalo „Teatr“ straipsnį 
apie anglų estradinį dainininką Klifą Ri
čardą (Cliff Richard), kuris su savo „.Sha
dows“ grupe neseniai gastroliavo Sov. Są
jungoje. Tame straipsnyje tūla Valentina 
Ševiabova reiškia beveik ekstazinį susiža
vėjimą Cliff‘o dainomis. Štai viena ištrau
ka:

„Kai Klifas Ričardas pradeda dainuoti, 
jo balsas susilieja su muzika: plastika, mi
mika .laikysena scenoje priverčia mus pa
miršti, kas tai yra Klifo Ričardo balsas. 
lEet jeigu užmerki akis arba klausaisi įra
šo, pajunti, koks tyras — lyg kristalas, 
koks perregimas jo tembras. Stebina dai
nininko sugebėjimas perteikti nuotaiką ir 
balso ekspresiją, melodijos niuansais, iš

raiškingomis intonacijomis, ir gryna vai
dyba. Toji vokalinių ir aktorinių priemo
nių sintezė ir yra Klifo Ričardo stilius. Jis 
vienodai priklauso muzikai ir scenai.

Klifas Ričardas dainuoja žvalias, rit
mingas dainas. Visą save atiduokite žmo
nėms, gyvenimui, darbui, džiaukitės gyve
nimu ir taikiu dangum, jausmais ir sielos 
grožiu. Naudokitės tomis gėrybėmis ir su
prasite, kas tai yra laimė. Apie tai dianuo- 
ja Klifas Ričardas. Tokias jo dainų mintis 
gali suvokti net nesuprasdamas žodžių, 
vien iš to, kaip dinamiškai, su kokiu 
džiaugsmingu patosu atitekama. Klausyto
jai pajunta dainininko jėgą, jo tikėjimą 
savimi, savo kūrybinėmis ir žmogiškomis 
galimybėmis.“

SENOLIŲ POPIETĖS

Pensijon išėjusius kolchozų darbininkus 
pradėta vadinti senoliais. (Kažin kodėl tas 
žodis skamba labai sendinančiai. To sendi- 
nimo bijodami, vakariečiai savo pensinin
kus vadina vyresniaisiais piliečiais). Kad 
tie senoliai per daug nenuobodžiautų, 
jiems kartais suruošiamos popietės ar va
karonės. Ryšium su Spalio revoliucijos su
kaktim Svirkančių kolchoze (Žemaitijoje) 
tokios popietės metu moterų taryba pa
kvietė savo senolius į žemaitiškų valgių 
parodą. Spauda ją šitaip apibūdino:

„Ant stalų puikavosi kastinys, cebulinė, 
kanapinė, garavo karštos bulvės, viliojo 
aguonų pienas. Moterys paruošė penkis 
stalus: „Bočių“. „Netikėtam svečiui“, 
„Jaunavedžiams“, „Svočios pyragą“, „Ju
biliejinį“.

Tur būt nedaugelis mūsiškių yra tuos 
originalius valgius ragavę ar bent apie 
juos girdėję.

„SUSIPRATUSI“ PARDAVĖJA

Parduotuvėje stovėjo dviese.
Pirmasis — brangiu „Baltikes“ paltu, 

skrybėlėtas.
— Šokolado? — šypsosi maloni parda

vėja. — Turiu pasilikusi geresnio...
Paduoda. Tiksliai atskaičiuoja grąžą. Su 

šypsena išlydi.
Antrasis — darbo drabužiais, tepaluota 

berete. Įjuodusios, grubios rankos.
— Saldainių? Matai, kokie lentynoje! 

Bene žlibas? — krapštinėdama nagučius, 
abejingai dėsto ta pati meilutė pardavėja.

— O gal ant lėkštutės paduoti?
Didelių plaštakų savininkas ilgai renka

si, kokį skanėstą parvežti vaikams.
Pardavėja meta ant prekystalio grąžą ir 

nusisuka.
Negrabūs pirštai skaičiuoja kapeikas. 

Penkiolikos trūksta.
— Ką?! — jau įtūžta dailutė pardavėja. 

— Gal apvogiau, pasakysi?!
Sviedžia metalinį rublį. Tas pasišokėda

mas nurieda ‘ant grindų.
Duris praveria neeilinių storapadžių sa

vininkė. Už prekystalio vėl šypsena kaip 
saulė... (Valst. laike.)

VEISIAMI FAZANAI
1970 m. Kapsuko (Marijampolės) rajone 

pradėti veisti fazanai. Pasirodžius, kad 
Lietuvos klimatinės sąlygos jiems tinka
mos, 1974 m. buvo įkurtas fazanų ūkis 
Šunskuose. 1976 m. tame ūkyje jau išleis
ti į laisvę 3.265 jaunikliai fazanai.

Jaunimui
ŽINIOS IŠ PLJS

Nors daugumas žino, kad PLJS ir PLB 
gana artimai bendradarbiauja, tačiau gal 
ne visi yra susipažinę su faktu, kad PLJS 
pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė (arba 
jos pavaduotoja) dalyvauja beveik visuo
se PLB valdybos posėdžiuose. Taip pat, 
gal ne visiems aišku, kokiois reikalais spe
cifiškai PLEi ir PLJS bendrai rūpinasi.

Be abejo svarbiausias reikalas, liečian
tis ir PLB ir PLJS, yra IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas. Nors PLJS yra 
pagrindinai atsakinga kartu su IV PLJK 
ruošos komitetu už visą technišką paruo
šimą ir programos sudarymą, PLB lieka 
patarėju ir moraline parama.

PLB ir PLJS dažnai kartu rūpinasi ap
sikeitimu įvairių menininkų, dainininkų, 
solistų ar atstovų iš tolimesnių vietovių. 
Kartais atsikviečia juos į svečius Šiaurės 
Amerikon, o kartais iš Amerikos siunčia 
juos svetur.

PLB ir PLJS kartu rūpinasi bendruome
nės reikalais, ypatingai Europoj, kur ben
druomenės aktyvi veikla ir stiprus užnu
garis yra labai reikalingas IV PLJK orga
nizuojant. Tarp kitko, PLJS palaiko labai 
glaudžius santykius ir su DBL Sąjunga.

Pagaliau PLJS kiek gali prisideda ir 
prie kitų didesnių renginių, kaip 1978 m. 
liepos pirmąjį savaitgalį įvykstančių Pa
saulio Lietuvių Išeivijos Dienų Kanadoje. 
Tai bus beveik kaip Kongresas visiems, ne 
tik jaunimui, tad gal būtų galima tas die
nas pavadinti „Pirmuoju Pasaulio Lietu
vių Kongresu“. Tuo metu Toronte vyks 
Dainų šventė, PLB seimas ir Pasaulio lie
tuvių sportinės žaidynės.

PLJS, ryšium su Pasaulio Lietuvių Išei
vijos Dienomis, yrą gavusi laišką iš šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinlio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos, kviečianti prisidėti 
prie Pasaulio lietuvių sportinių žaidynių 
rengimo. PLJS turėjo tiesioginio darbo at
sisakyti, nes ir taip yra perkrauta kitais 
darbais, tačiau sutiko patariamuoju bal
su dalyvauti ŠALFASS posėdžiuose. Tuo 
pačiu buvo PLJS siūloma ateityje rengti 
tokias sporto žaidynes kartu su PLJKon- 
gresais — specifiškai pradedant gal penk
tuoju PLJK. Tikimasi, kad toks bendravi
mas praturtins ateityje kongresus ir duos 
progos didesniam skaičiui žmonių pamaty
ti ir įvertinti lietuvių atletinį talentą.

Šalia viso to PLJS kartu su PLB, JAV 
LJS, JAV LB ir su estais ir latviais pla
nuoja didelio masto demonstracijas Va
šingtone rugsėjo mėnesį. Šis įvykis vadin
tųsi „Baltų žmogaus Teisių Sąskrydis“ su 
tikslu iškelti sovietų nusižengimus prieš 
Helsinkio sutartį ir bendrai prieš žmogaus 
laisvės teises.

LITUANISTINĖ STUDIJŲ STOVYKLA

Pranešama, kad trečioji Lituanistinių 
Studijų Stovykla įvyks rugpiūčio 15-27 d. 
d. Akron, Ohio, JAV.

Daugiau informacijų teikia PLJS Ryšių 
Centras, 2422 West Marquette Rd., Chica
go, Ill. 60629, USA.

(Kelionės įspūdžiai)

Vakare grįžtam į Kairą, į savo 
Shepherd viešbutį. Kita diena laisva, 
braidžiojam po miestą, per tiltus, ste
bina stiprus miesto apšvietimas, bet 
reikia skubėti, išsimiegoti, mat, trečią 
valandą rytą turėsime keltis, ruoštis į 
aerodromą, skrisime į pietus, į Luxor. 
Jau lėktuve matome Nilo slėnį, besitę
siančią dykumą. Kalnai, uolos,ir tarp 
jų smėlis. Vėjo šluojamas, jis primena 
upę-

Po geros valandos nusileidžiame Lu- 
xore ir nuvežami į „Winter Palace“ 
prie pat Nilo. Skubame, tvarkomės, 
nuplaunant kelionės nuovargį ir bėga
me į pakrantę, miestą. Deja, prie vieš
bučio pilna vežikų, pardavėjų. Siūlo, 
prašo, tampo, rėkia, kad juos galai! 
Pabėgant nuo tų, bet štai gatve ritasi 
žmogelis be kojų, sėdi ant lentelės su 
rateliais ir stumiasi su rankomis.

Viešbutis turi ir puikų sodą su ba
seinu, geras viešbutis, tur būt aukščiau
sios klasės čia, bet pamatėme žiurkę, 
lekiančią jo laiptais; pilna jų visur, bet 
dėl to egiptietis nesijaudina, už tai 
Egiptas atsako.

Keliamės anksti ir atsirandam Nilo 
kitoje pusėje. Vežami į romantišką fa
raonų slėnį, kur palaidota eilė valdovų. 
Ypač rupi pamatyti, garsų Tutankha- 
muno kapą, kuris buvo taip gerai pa
slėptas, kad ir plėšikai nesurado. Ligi 
šiol jis vienintelis guli pilnoje garbėje 
neišniekintas, neapiplėštas. Kiek tų 
spalvų jo kambaryje, granite iškaltų fi
gūrų, ženklų, simbolių!

Dar ir dabar, supratus egiptiečių raš
tą, hieroglifus, liko 3 paslaptys. Neži
noma, kaip buvo išgaunamos spalvos, 
balzamavimo ir apšvietimo paslaptys. 
Gi visur dirbta prie šviesos, bet niekur 
nepalikta dūmų, spalvos aiškios, nesu

teptos. Vėliau, kur šventyklose apsigy
veno Koptai, įuoos juouos nuo ounių, 
senovė sunaikinta.

HKėjom, Kad Kepsim saulėje, o tuo 
tarpu jinai į Balandžio paoaigą nėra 
rusti, vienmarškiniam šiitą ir malonu. 
Karštis sausas, nevarginantis. Vidurže
mio jūros salose praKaitavau kaip sun
kiai apkrautas mulas (liepos mėnesį), o 
čia tik džiaukis. Tik būdamas Asvane 
kartą sušlapau marškinius.

Kitą dieną į vakarą išsirikiuoja ilgos 
vežikų eilės ir, susėdę po keturis, vyks- 
tam į Karnako šventovę, į vaidinimą 
po atviru dangumi, į tokį, kuris vyksta 
Versalyje, Akropolyje ir panašiai.

Ak, tas be debesų egiptietiškas dan
gus ir mėnulio pilnatis virš galvos! O 
toji šventovė, statoma per tūkstantį me
tų (kalbėtojas tvirtina 2000 metų), to
kia nuostabi, taip puikiai išsilikusi, to
kia milžiniška, savotiškas miestas.

Prožektorių tvindomos atgyja kolo
nos, statulos, muzika lydi artistų bal
sus. Vedami einam, sustojam, klau
som. Atėnų Akropolis man kiek mąž
ta, gniūžta prieš tą keliolikos tūkstan
čių metų paminklą. Pagaliau susėdame 
amfiteatre ir susikaupę klausomės pas
kutiniųjų žodžių.

Kitą dieną vėl grįžtame į tą pačią 
vietą. Trata mūsų aparatai ir egiptolo
gas vėl veda per visus pastatus, kolo
nas, aiškina, dėsto, moko. Savotiškai 
nuvargstam, bet kai grįždami užsukam 
ir į Luxor šventyklą, vėl atsigaunam 
tarp tų nuostabių liekanų. Kaip atsiti
ko, kad dažnai daug jaunesni pamink
lai Europoje ir kitur išnyko, o čia tūks
tančiais metų išsilaikė tos milžiniškos 
kolonos, tie pastatai. O paslaptis men
ka. Gailestingasis dykumos smėlis vis
ką užkasė, paslėpė, sausas dykumos 
oras drėgmei neleido prasiskverbti, su
žaloti. Net giliai po žemėmis, keliems 
tūkstančiams metų praėjus, nesijunta 
pelėsiai, drėgmė, kaip kad kitur.

Pagaliau atsisveikinam su Winter 
Palace ir lipame į laivą Nefertarį, 

plaukiantį viešbutį. Jo įgulą sudaro 42 
egiptiečiai ir jis gali paimti 60 turistų. 
Prie mūsų 31 žmogaus prisideda ir bel
gų grupė.

Mūsų kajutė nedidelė, bet labai pa
dorus langelis su tinklu nuo moskitų, 
dvi patogios lovos, spintelė, vėsintuvas 
gerai pasitarnavęs ir greta kambarėlis 
su dušu ir kitais patogumais. Karštame 
klimate tokie patogumai būtini, verta 
kiek primokėti, nes nemalonu stumdy
tis su nežinomais asmenimis, laukiant
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eilės. Turėdamas patyrimą, tą kelionę 
užsakiau bene prieš 8 mėnesius. Kurie 
vėliau užsakė, turėjo pasitenkinti ir be 
tų patogumų.

Mažai miegoję tikėjomės bent laive 
atsigauti, bet kur tau! Ankstyvo ryto 
Nilo grožis prikeltų ir mirštantį. Taigi 
penktą valandą jau ant kojų. Nemė
gom sėdėti bendrame denyje. Nuolati
nis plepėjimas trukdė matyti, grožėtis 
pro šalį plaukiančiais vaizdais. Išnešę 
kėdes, atsisėsdavome prie savo kaju
tės ir įbesdavome akis į krantą. Ak, to 
Nilo grožis, didingumas, ramybė, ypač 
nuo Luxoro. čia nėra to prekybinio ju
dėjimo kaip ant Reino. Retai pasimai
šo feliuka, nedidelis būrinis laivelis. 
Derlingi Nilo krantai pasaka, kartu se
novė. čia atsuktas laikrodis 5000 me
tų atgal, čia niekas nepasikeitė. Tas 
pats bufalo įbridęs į Nilą, tik jo ragai 
ir šnervės matosi iš vandens, čia žagrę 
traukia ir asilas, ir kupranugaris, 
vaikščiojama su tom pačiom marškom 
kaip ir faraonų laikais, moterys ant 
galvų vis neša vandenį iš Nilo, ibisai 
ilgom kojom braido pakrantėse. Kar
tas nuo karto išbėga vaikų būrys, ir tik 
jis moderniškesnis. Mojuoja, šaukia 
mums halio sava kalba. Sunku supras
ti. ar tai berniukai ar mergaitės, tik po

ra, lyg atspėję mūsų mintį, pakėlė 
marsKinetius ir pasirodė esą oermu- 
Kai...

Norėčiau suprasti, ką tie vakai šau
kia. Viena iš musų kompanijos papa
sakojo nuotykį. Mums artėjant prie 
vienos šventyklos, prie jos prišoko mer
gaitė ir užmetė jai ant rankos kažkokį 
daiktelį šaukdama „gift”. Būtų turistė 
palietusi daiktelį pirštais, privalėtų 
pirkti, neatskratytų to „gift“. Bet čia 
pat pasimaišė policininkas ir mergaitė, 
grieousi savo daiktą, turistei šūktelėjo 
„you damn“.

Toje ramybėje ir grožyje gali užsi
miršti, leisti valandas, tačiau saulei nu
sileidus, dangui sužėrėjus oranžine 
spalva, aukštos palmės tame fone rodė
si lyg priklijuotos juodos iškarpos. Ir 
valandėlei pasidaro negaila tų basako- 
jų, be namų, gyvenančių prie palmių, 
be stogų. Tokiame nuolatiniame gro
žyje neįmanoma justi vargą, nelaimę.

Lyginu Šią savo kelionę Nilu su pa
daryta į tolimą šiaurę, į North Cape, 
kur pamatėme vidurnakčio saulę.

Ten supomės į anaraką, dažnai tik 
akys neapdengtos. Lietus ir debesys 
nuolatiniai palydovai, ir aplink jūra ir 
staugiantis vėjas, čia veidrodinis Nilo 
paviršius, švelnumas ir sodri žaluma. 
Didžiausias kontrastas, tačiau ir aud
ros stichijoje savotiška muzika, savo
tiškas grožis, dilginąs jausmus.

Deja, ir pabėgus nuo kitų negalima 
išvengti plepėjimo. Kartą prie mūsų 
prisėdo viena moterėlė ir praplepėjom 
5 valandas; kitą dieną prisėdo kita, ir 
vėl žuvo 4 valandos.

Mūsų kompanija labai įvairi. Ang
lai. australai, amerikiečiai, italas su 
žmona austre. Anot jos, vyras meninin
kas dekoratorius, turįs ryšių su anglų 
karališka šeima. Kta amerikiečių pora 
papasakojo apie savo keliones po So
vietų Rusiją. Plaukiant Volga, prasi
dėjusi tokia propaganda, toks smegenų 
plovimas, kad jie nutarę daugiau kojos 
nekelti į tą kraštą. Tik labai stebėjosi 
ir piktinosi anglais, kurie davėsi plau

nami, žavėjosi tuščiais žodžiais.
Su belgais, kalbančiais prancūziškai, 

musų grupė neturėjo ryšio. Vienas bel
gas, išgirdęs mus kalbančius lietuviš
kai, paklausė, iš kur mes. Atsakiau, 
kad iš Lietuvos. Nežinojo, kur ji. Ne
žinojo kur Latvija ir Estija, bet kai ne
žinojo, kur ir Baltija, pasisukau nuo 
jo, nutraukdamas kalbą.

Maistas laive geras. Rytą prie tradi
cinių sviesto ir marmalado — taurė 
sulčių, omletas; galima buvo gauti ir 
virtų kiaušinių. Be „lunch“ ir „dinner“ 
5 valandą ant denio arbata ar kava su 
pyragaičiais.

Tačiau jei Luxare ir Kairo koteliuo
se sviestas iš Suomijos, laive jis vieti
nis, ir jo nejudinam. O dėl valgio ar ko 
kito aukų pilna nuo pat pirmos dienos 
Egipte. Tai vienas, tai kitas iš mūsų 
nepasirodo dieną, kitą. Kartą net buvo 
iškviestas gydytojas. Kai kurie vaikšto 
pablyškę, treti nieko neima į burną, 
ketvirti išberti nuo moskitų. Gal tik 
keli iš 31, ir aš jų tarpe, šiaip taip svei
ki išnešėm kailį. Bet ir aš pirmą kartą 
kiek saugojausi. Neliečiau salotų, lai
ve vietinio sviesto, o Kairo viešbutyje 
kai kurių mėsiškų valgių.

Mūsų Nefertari iš Luxor pasuko 
šiaurės link į Qena ir Denderach. Čia 
kilni meilės ir džiaugsmo deivės Ha- 
thor šventykla. Tai vėlyvoji praeitis, 
Cezario ir Kleopatros laikotarpis. Toji 
pora gražiai iškalta rūsy, po žemėmis. 
Reikia lįsti pro tam tikrą urvą. Vadovo 
perspėti, dalis lieka paviršiuje, o kiti 
lendame žemyn. Miltų pirklys, malo
nus vyras su pilveliu, atsiradęs prieš tą 
urvą, panoro grįžti, bet, vadovo skati
namas, atbulas pirma prakišo kojas, 
paskui pilvą ir šliaužte įšliaužė. Pas
kui, atsidūręs vėl paviršiuje, didžiai rū- 
gojo prieš vadovą, girdi, vos neuždu- 
sęs. O patekus ten į apačią, į tos gar
sios poros kambarėlį, radome eilę soal- 
vingų iškaltų figūrų, Kleopatros karo
lius ir kitką.

(Bus daugiau)
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PASIKEITIMAI CENTRO VALDYBOJE

Nuo birželio 1 d. DEiLS — Lietuvių Na
mų centro valdyboje įvyko žymių pasikei
timų. Ilgametis L. Namų b-vės valdybos 
pirmininkas inž. Stepas Nenortas pasi
traukė iš pirmininko pareigų, pasilikda
mas vicepirmininku.

Naujuoju L. Namų b-vės centro valdy
bos pirmininku išrinktas ligšiolinis vice
pirmininkas Zigmas Juras.

Inž. St. Nenortas yra ilgiausią laiką iš
buvęs DBLS ir L. Namų centro valdyboje 
ir ypačiai daug darbo ir rūpesčio škyręs 
L. Namų b-vės reikalams.

1949-52 m. jis jau buvo DBLS reikalų 
vedėjas ir E. Lietuvio administratorius. 
Nuo 1956 m. DBLS centro valdybos narys, 
kurį laiką pirmininkas, o nuo 1960 m. ir 
L. Namų akc. b-vės valdybos pirmininkas 
(su maža pertrauka). Jis taip pat yra vie
nas iš Lietuvių Namų b-vės steigėjų (1950 
m.), tebedirbąs bendrovės vadovybėje iki 
šiai dienai. Tikėkime, kad ir pareigoms 
susikeitus, St. Nenortas nenutols nuo ben
drovės reikalų, kuriuos jis iki šiol, negai
lėdamas sveikatos ir laiko, labai sėkmin
gai tvarkė.

Ilgametis L. Namų bendrovės valdybos 
pirmininkas inž. St. Nenortas

Naujasis L. Namų b-vės Centro valdy
tos pirmininkas Zigmas Juras aktyviau į 
šį darbą įsijungė nuo 1960 metų. Išeivijos 
lietuviams jis yra žinomas kaip sumanus 
ir veržlus verslininkas, kartu su savo 
veiklia ir energinga žmona Veronika iki 
šiol sukūręs bent keturias įvairaus verslo 
ąmones-bendrovės. Įsigytas šiame darbe 
patyrimas jam labai pravers, perėmus 
tvarkyti L. Namų b-vės reikalus.

Ta pačia proga naujai pasiskirstė parei
gomis ir DBLS Centro valdyba, būtent: 
pirm. J. Alkis, I-as v. pirm, politiniams rei
kalams — Z. Juras, II-as v. pirm. — S. 
Nenortas, sekretorius ir narys jaunimo 
reikalams — A. Vilčinskas, kasininkas — 
B. Butrimas, pavaduotojas polit. reik. — 
A. 'Pranskūnas, narys — S. Kasparas.

Naujasis L. N. b-vės valdybos pirmininkas 
Z. Juras

TARPTAUTINIS TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Jau buvo pranešta, kad Baltų Taryba 
D. Britanijoje birželio 18 d. 6 vai. p. p. St. 
Martin-in-the-Fields (Trafalgar Sq. WC 2 
N 4JJ) bažnyčioje ruošia pamaldas ir bir
želio mėnesio trėmimų minėjimą.

Pamaldose dalyvaus kun. A. Williams, 
dekanas J. Taul, kun. J. Gailis, kun. P. 
Cirsis, SJ, kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
kun. J. Sapietis.

Giedos lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
choras, diriguojamas J. Černio.

Visi kviečiami ko skaitlingiau dalyvau
ti.

SKAITYTOJAMS

Šis numeris išleidžiamas savaitgalio 
atostogų pradžioje. Todėl galėjo atsitikti, 
kad korespondencija, gauta atostogų me
tu, galėjo nebepatekti į laikraštį.

LONDONAS
KLEBONO PAGERBIMAS

Londono lietuviai pagerbs savo kleboną 
kun. dr. Joną Sakevičių, švenčiantį 45 me
tų kunigystės ir savo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį.

Pagerbimo vakarienė bus birželio 25 
dieną (šeštadienį) 7.30 vai. vak. Sporto ir 
Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, E9.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti savo 
klebono pagerbime. Vakarienės bilietus 
galima įsigyti pas šv. Kazimiero klubo ba
ro vedėją M. Žvirblį ir pas organizacinio 
komiteto narius: Igną Dailidę, M. Damida- 
vičienę ,A. Kriaučiūnienę, S. Starolį, A. 
Knabiką. S. Kasparą. Eilieto kaina du sva
rai. Mūsų parapijos vyresniojo amžiaus 
nariai, sulaukę 75 metų amžiaus, dalyvau
ja nemokamai, bet vistiek turi pasiimti 
bilietą pas aukščiau išvardintus asmenis.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LAIMINGIEJI

Pirmąją premiją laimėjo arklys „The 
Minstrel“. Loterijos bilieto Nr. 5213, jo sa
vininkas — B. Simonaitis. Stechford-Bir- 
mingham.

Antrąją premiją laimėjo „Hot Grove“ 
Eilieto Nr. 2159, savininkas Stepas Pūkš
tys, Londone.

Trečiąją premiją laimėjo ..Blushing 
Groom“. Bilieto Nr. 5789, savininkas S. 
Markevičius. Woolverhamptone. Ketvirtą
ją premiją laimėjo „Monseigneur“. Bilie
to Nr. 0279, savininkas S. Songaila, Londo
ne.

Visi laimingieji įprašomi prisiųsti bilie
tus, kad būtų galima išmokėti premijas. 
Siųsti Lithuanian Church, 21 The Oval. 
Hackney Road, London. E2 9DT.

Londono lietuvių Katalikų Bendrijos 
klebonas ir taryba dėkoja visiems, prisi
dėjusioms šią loteriją surengti ir praves
ti.

Stasys Kasparas

BOLTONAS
PASITARIMAS

Gegužės 29 d. Boltono lietuviai susirin
ko aptarti dalyvavimą kitų apylinkės lie
tuvių pobūviuose. Buvo nutarta, kad ke
lionės į lietuvių Sodybą išlaidos būtų sky
riaus nairams per didelės, bet nutarė da
lyvauti Leigh lietuvių rengiamuose šo
kiuose birželio 11 d.

Taip pat buvo aptartas organizuotas da
lyvavimas ištremtųjų lietuvių minėjime, 
kuris rengiamas Manchesteryje birželio 
18 d.

BIRMINGHAMAS
PASILINKSMINIMAS

Joninių ir Petrinių įproga Birminghamo 
DBLS skyriaus valdyba ruošia pasilinks
minimą — disko šokių vakarą. Pasilinks
minimas įvyks birželio 18 d., 7-12 vai. 
Lenkų katalikų klube, Bordesley St. (ne
toli Bullringo).

Prašome visus ■— jaunus ir senus — ne
praleisti puikios progos pasilinksminti ir 
pasižmonėti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Draugijos susirinkimas įvyko gegužės 
29 d. Jį atidarė draugijos pirmininkas L. 
Pūras, kuris taip pat padarė pranešimą 
apie tematišką pašto ženklų rinkimą. Ei
namuose reikaluose buvo aptartas filate
listų biuletenio išleidimas ir ateinančių 
draugijos susirinkimų potvarkis.

Susirinkime dalyvavo filatelistai iš Bol
tono, Buxtono, Derby ir Manchesterio. 
Ateinančiame susirinkime ponia Popikie- 
nė prižadėjo parodyti pašto ženklus, iš
leistus Karalienės Sidabrinio Jubiliejaus 
proga. Susirinkimas įvyks Manchesterio 
lietuvių klube rugsėjo 3 d. 6 vai. vakarą.

GARBĖS NARIO PAGERBIMAS

Gegužės 21 d. DBLS Manchesterio sky
riaus v-ba surengė M. L. S. klube sky
riaus garbės nario Vlado Kupsčio pager
bimo pobūvį, kurio metu buvo jam įteik
tas garbės nario lapas. Ta pačia proga bu
vo prisimintos ir kitos jo svarbios sukak
tys, kurias sutapo su šiuo pagerbimu. Tai 
65 m. amžiaus ir 30 m. visuomeninio dar
bo sukaktys. Dalyvavo arti 50 jo bičiulių 
bei pažįstamų. Jų buvo iš arti ir toli. Taip 
pat buvo atvykę A. Pranskūnas iš Londo

no ir Lietuvių Sodybos vedėjai J. ir B. 
Snabaičiai ir J. Navickas.

Pobūvį atidarė ir pravedė DBLS Man
chesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas. Po
būvio stalus paruošė E. Barauskienė ir O. 
Ramonienė.

Šių sukakčių proga paduodama žiupsne
lis žinių iš jo asmeninio gyvenimo.

Vladas yra gimęs 1912 m. birželio 15 d. 
Žilių kaime, Papilės valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje ūkininko šeimoje. Pradinį moks
lą įsigijo Papilėje. 1930 m. gavo tarnybą 
Klaipėdoje. Atitarnavęs būtiną karo tar
nybą Šiauliuose, vėl sugrįžo į Klaipėdą. 
Lietuvą apleido 1944 m. Apsistojo Watein- 
state V. Vokietijoje. 1947 m. atvyko į Ang
liją. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, bet jau 
lapkričio gale atvyko į Manchester! Ir ku
rį laiką gyveno Eccles. Pradžioje dirbo 
tekstilėje ir inžinerijoje. Galiausiai dirbo 
Ward & Goldstone plastikos fabrike, kur 
ir susilaukė pensijos.

Gyvendamas Ecdes, tuoj įsijungė į vi
suomeninę veiklą ir prisidėjo prie DBLS 
Eccles skyriaus įsteigimo. Vėliau šis sky
rius buvo pavadintas DBLS Manchesterio 
skyriumi. 7 m. išbuvo jo pirmininku. Tuo 
metu skyrius buvo pats didžiausias ir gy
vai veikė. Nupirkus lietuvių klubą, buvo 
valdybos nariu, vicepirmininku ir 3 m. 
pirmininku, kuriuo yra ir dabar. 1965 m. 
prisidėjo prie L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyriaus įsteigimo ir 6 m. 
išbuvo jo pirmininku, vėliau valdybos na
riu, o dabar antri metai iš eilės vicepirmi
ninku. 6 m. išbuvo skautų tėvų komiteto 
pirmininku, kuriuo yra ir dabar. Šalia to, 
reiškėsi vaidyboje, chore, bažnytiniame 
chore ir prisidėjo prie kitų lietuviškų dar
bų. Visuomeninį darbą dirbo 30 m. be per
traukos. Jis šio garbingo vardo yra pilnai 
nusipelnęs. Visi linkime, kad jis ir toliau 
liktų, kaip iki šiol, uolus ir veiklus visuo
meniniame darbe.

Reikia pasidžiaugti tuo, kad Vladas, 
kaip ir daugelis kitų lietuvių, sulaukusių 
pensijos, nejaučia savo amžiaus, jaučiasi 
galįs dirbti ir veikti.

Vladą sveikino ir geros kloties tolimes
niame gyvenime ir veikloje linkėjo A. 
Pranskūnas, L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyr. pirm. K. Murauskas, 
DBLS Leigh skyr. pirm. V. Eruzgys, DBLS 
Rochdalės skyr. pirm. D. Banaitis, M. L. 
M. Ratelio „Rūtos“ pirm. E. Murauskienė, 
DBLS Boltono skyr. pirm. H. Vaines ir A. 
Podvoiskis. Visi sugiedojo Ilgiausių metų. 
Jam buvo įteikta visų bendra piniginė do
vana.

V. Kapstys atsakė visiems į kalbas, svei
kinimus ir linkėjimus bei padėkojo už jo 
garbei surengtą pobūvį ir dovanas.

Pobūvio svarbesnius momentus nufil
mavo ir nufotografavo L. F. R. vieneto 
darbuotojai J. Verbickas ir V. Motuzą.

Po pobūvio tęsėsi ilgai trukęs pasižmo- 
nėjimas.

VESTUVĖS

Gegužės 28 d. Povilas Podvoiskis susi
tuokė su Louisa Navickaite. Jie buvo su
sižiedavę anksčiau. Pajauniais buvo jo 
brolis Jonas Podvoiskis ir Giovanna Ber- 
natavičiūtė. Vestuvinės apeigos įvyko The 
Holy Family R. K. bažnyčioje Rochdalėje. 
Sutuokė kun. J. Duggan. Į vestuves buvo 
pakviesta 200 svečių. Vestuvinis pokylis 
įvyko Manchesterio Liet. Soc. klube. Jau
nieji povestuvines atostogas praleido Lake 
Districte.

Povilas dabartiniu laiku yra lietuvių 
klubo sekretorium. Anksčiau šoko tauti
nius šokius.

Visi jauniesiems linkime laimingo, dar
naus ir gražaus vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

BRADFORDAS
R. RIMONIO BALETO ŠOKIAI

Romanas Rimonis (A. D. A. T. D-OB), 
baigęs baleto studijas, pernai atidarė šo
kių mokyklos studiją ir sėkmingai darbuo
jasi pamėgtoje baleto srityje. Lietuviams 
jis pirmąkart pasirodė pernai metais kun. 
J. Kuzmickio jubiliejaus šventėje.

Birželio 17 d., 7 vai. p. p., Bibliotekos 
teatro salėje (Manchester Rd.) jis pasiro
dys plačiai visuomenei metiniame baleto 
festivalyje. Programoje bus etiu '.as, mi
mika. Grand pas de Deux. įdomūs solo ir 
spalvingi rytiečių liaudies šokiai. Festi
valio tikslas: surengti žavią šokių pramo
gą ir supažindinti su R. Rimonio Šokių 
mokyklos studija. Bilietai: 50 p, vaikams 
ir pensininkams — 25 p.

Eūtų gražu, kad lietuviai gausiai apsi
lankytų mūsų bendruomenės nario R. Ri
monio baleto šokių vakare, palaikydami jo 
pirmuosius žingsnius įsitvirtinti nelengvo
je profesijoje.

GLOUCESTER
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Pagal susitarimą su vidurinės Anglijos 
lietuvių kolonijomis, Gloucesterio-Stroudo 
DELS skyrius rengia liepos 2 d. YMCA 
klubo patalpose išvežtųjų minėjimą. Pro
gramoje dalyvaus bent trys kolonijos. 
Pradžia 6.30 vai. Prašome nevėluoti.

Baras veiks iki 11 vai. Bus galima gauti 
arbatėlės ir kavutės su užkandžiais. Gros 
gera muzika, didelė salė, šokiai baigsis 12 
vai. Prašome visus atvykti iš toli ir arti. 
Daug vietos mašinoms nemokamai. Va
žiuoti į London Road, Oxford Street, ir 
Sheborne St. iki YMCA klubo.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA RASTATTE

Motions Dienas minėjimas Rastatte vy
ko gegužės 21 d. (šeštadienį). Pradėtas 
15.00 vai. ekumeninėmis pamaldomis pa
rapijos salėje Rastatt-Rheinau, Buchen- 
str., kurias kartu laikė lietuvių Vasario 16 
gimnazijos kapelionai kunigai J. Dėdinas 
ir Fr. Skėrys. Tai dienai pritaikytą pa
mokslą ir maldą ekumeninei savaitei pa
sakė kunigas Fr. Skėrys. Šventas Mišias 
celebravo kunigas J. Dėdinas. Visi darniai 
giedojo evangelikų ir katalikų giesmes.

Po pamaldų gretimoje mažesnėje salėje 
atšvęsta pasaulietiškoji Motinos Dienos 
minėjimo dalis. Prie skanių pyragų ir ka
vos užsimezgė nuoširdūs pašnekesiai. 
Rengėjai buvo apvilti, nes tik mažas skai
čius tautiečių tedalyvavo. Tuo pačiu laiku 
Freudenstadte, apie 60 km nuo Rastatto, 
vyko Kultūros Draugijos suvažiavimas, 
kuris dalį svečių nutraukė į Schwarzwal- 
dą. Ateityje reikėtų tokius renginius de
rinti, vengiant dvigubų minėjimų netoli 
vienas kito.

VLB Rastatto apylinkės pirmininkas 
Paulius Gustainis atidarė minėjimą, pa
sveikindamas salėje esančias mamytes bei 
močiutes ir kitus svečius. Visoms įteikė po 
rožę. Pasveikino ir abu kunigus, dėkoda
mas už ekumenines pamaldas.

Po to žodį perdavė kunigui Fr. Skėriui, 
kuris vokiškai pasveikino visas mamytes 
ir močiutes ir trumpai nušvietė tos dienos 
reikšmę. Lietuvių kalba jis skaitė paskai
tą apie meilę, šeimą ir jos reikšmę tautai, 
žmonijai bei valstybei.

Po paskaitos, kurios visi įdomiai klausė
si, Regina Gustainytė padeklamavo eilė
raštį „Motinos Dienai“ ir Anita Švagerytė 
— „Motinai“.

Rastatto vyrų chorelis, kurį sudarė 
Hansas Kuršis, Viktoras ir Paulius Gus- 
tainiai, Feliksas Andrijauskas ir Augustas 
Sergėjus jun.. smagiai ir skambiai padai
navo keturias dainas: Oi, neverk, motinė
le, Nerymok prie vartų, Upės bėgs į mels
vą tolį ir Vyrai prie jūros.

Dainininkai susilaukė daug katučių. 
Dainos buvo įrašytos juostelėje. Vėliau vi
si dalyviai iš naujo galėjo jų klausytis. 
Reikia tik sveikinti šitą chorelį ir palin
kėti daug sėkmės ateičiai.

Po kultūrinės programos sekė pasilinks
minimas, grojant Helmutui Ptašinskui iš 
Pforzheimo akordeonu ir Heinz Eliwan- 
ger būgnu. Vokietis Heinz Ellwanger taip 
stipriai su lietuviais Rastatte susibičiulia
vęs, kad loterijai paaukojo didžiausią da
lį laimikių. Visi įsismaginę šoko bei žaidė 
iki 23.00 valandos.

Nors daug lauktų svečių neatvyko, bet 
šiemetinės Motinos Dienos minėjimas 
Rastatte savo nuotaika pralenkė anksčiau 
buvusius minėjimus.

VILIAUS PELANIAUS PAMINKLO 
ŠVENTINIMAS

Viliaus Pelaniaus paminklo statymu rū
pinosi evangelikų kunigas Fr. Skėrys. 
Nors jis buvo jau prieš tris mėnesius pa
statytas, bet šventinimas nukeltas į miri
mo metines, gegužės 20 d.

Tą dieną Schwetzingeno miesto kapinė
se susirinko gana gražus būrys vyrų iš 
L. S. Co. 8591 Tompkins Barracks. Šven
tinimo apeigas atliko kunigas Fr. Skėrys. 
Jis ta proga pasakė trumpą pamoksliuką, 
kuriame nušvietė Pelaniaus gyvenimą, su
kalbėjo maldą ir suteikė visiems daly
viams palaiminimą.

Leitenantas Kazys Bendoraitis visų su
sirinkusių vyrų vardu padėkojo kunigui 
Fr. Skėriui už apeigas ir už gražaus pa
minklo pastatymą. Tai buvo paskutinis 
patarnavimas geram bičiuliui Viliui Pela- 
niui. Mirimo metinėms ir paminklo šven
tinimo iškilmėms prisiminti visi nusifoto
grafavo ir padėjo gėlių.

Vilius Pelanius, gimęs 1925 m. sausio 1 
d. E’iržuose, mirė staiga 1976 m. gegužės 
19 d. apskrities ligoninėje Schwetzingene. 
Palaidotas Schwetzingeno miesto kapinė
se praėjusiais metais gegužės 25 d. Laido
jimo apeigas atliko kunigas Fr. Skėrys. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 200 žmonių. 
Kapą prižiūrės kunigas Fr. Skėrys ir 
L. S. Co. 8591 vyrai. Lietuvoje liko brolis 
Jonas Pelanius ir dvi seserys Marija ir 
Matilda bei kiti giminės. Išeivijoje gimi
nių neturėjo, bet užtai paliko daug liūdin
čių draugų ir bičiulių.

Fr. Sk.

DĖMESIO!

Kas norėtų įsigyti Windsoro, (Kanado
je) „Aušros“ lietuvių mergaičių kvarteto 
lietuviškų dainų plokštelę, prašom kreip
tis šiuo adresu: A. Jaloveckas, 15, Athe- 
stone Avenue, Crumpsail, Manchester. M8 
6P.E. Telefonas: 061-740-7575. Plokštelės 
■kaina 4.25 sv. Jų yra likęs labai mažas kie
kis.

LEIQH
JUBILIEJINIAI ŠOKIAI

DBLS Leigh skyrius rengia karalienės 
Sidabrinio jubiliejaus proga šokius, kurie 
įvyks birželio 11 d. Pradžia 7 vai. iki 11.30 
vai. vak. Šokiai rengiami Bedford Conser
vative Club ,Chapel St., Leigh. Gros disko 
plokštelių muzika, veiks baras, bus ir už
kandžių. Visus iš arti ir toli maloniai kvie
čiame dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Skautiškuoju keliu
GERBIAMIEJI RĖMĖJAI, TĖVELIAI IR 

PLAČIOJI VISUOMENE!

Skautų sąjūdis, vienetų veikla ir sto
vyklų sėkmė priklauso nuo vadovų, vado
vių, rėmėjų, tėvų ir visuomenės talkos bei 
paramos.

Rajonų vadovai per 25 metus tęsia sa
vo darbą, vadovauja skautaujančiam jau
nimui, ugdo lietuvišką dvasią ir padeda 
išlaikyti lietuvišką kalbą, tradicijas ir pa
pročius.

Į šiais metais organizuojamą skautų- 
jaunimo stovyklą liepos 24 ligi rugpjūčio

4 d. Lietuvių Sodyboje, dėka idealistų ir 
jaunų vadovų (R. Šovos, A. Vilčinsko ir 
kitų) pasišventimo, vyresniojo amžiaus 
vadovams talkininkaujant, yra kviečiamas 
skautaujantis ir neskaniau j antis jaunimas 
kuo gausiau dalyvauti. Joje pramatyta 
turtinga lituanistinė ir skautiškoji progra
ma.

Jau sudaryta gera skautų-jaunimo sto
vyklos vadovybė ir nustatyta turtinga sto
vyklos programa, kad netektų stovyklau
tojams nuobodžiauti.

Tad, mielasis jaunime, skubėk ir renkis 
į šią skautų-jaunimo stovyklą.

Prisiminkite, kad stovyklos organizavi
mas pareikalauja daug širdies, darbo, pa
stangų, ir kad ji yra organizuojama mums. 
Atvykę į stovyklą nesigailėsite. Čia rasite 
naują lietuvišką gyvenimą, kuris padės ap
sispręsta ir toliau likti lietuvių tarpe.

Prašomi visi užsiregistruoti ligi birželio 
24 d. pas savo vadovus vietovėse arba tie
siog pas A. Vilčinską, R. Šovą, J. Maslaus- 
ką. Dar prieš stovyklą jaunimo vadovai 
pasiųs visiems informacinius laiškus.

Rajono vadovybę džiugina ir skatina 
tęsti darbą, kai įvairios organizacijos, rė
mėjai, tėveliai ir plačioji visuomenė nuo
širdžiai ir visokeriopai jų pastangas lėšo
mis ir darbu paremia. Už Tamstų visų 
nuoširdžią paramą jaunimas visuomet liks 
dėkingas, skautiškas ir pareigingas.

Štai Nottinghamo Moterų Draugijos 
veiklusis ratelis per F. Damoševičienę 
skautų stovyklai prisiuntė 10 svarų su lin
kėjimais sėkmingai stovyklauti. Buvęs 
skautų vadovas ir nuoširdus skautiškos 
idėjos brolis J. Struoginis, nenutraukia
mai remiąs skautų sąjūdį ir stovyklas, vėl 
prisiuntė 10 svarų, apgailestaudamas, kad 
stovykla nevyks prie Naručio ežero lais
voje Lietuvoje. Skautiškos idėjos didis rė
mėjas D. Jelinskas taip pat kiekvieną 
skautišką subuvimą remia lėšomis. Vi
siems ir visoms reiškiame nuoširdų skau
tišką ačiū. Jei kas gali — prašome mūsų 
pastangų ir toliau nepamiršti. Labai ačiū

Budime.
v. s. J. Maslauskas

IŠKILMINGA SUEIGA

Mieli Tėveliai, Rėmėjai, sesės ir broliai 
skautai-ės, kreipiuosi į visus kartu:

Manchester'io „Živilės“ ir „Maironio“ 
dr-vės birželio 25-26 dienomis .ruošia savo 
15-metę

iškilmingą sueigą.
Gavęs Manchester‘io Liet. soc. klubo 

valdybos pritarimą, Rajonas ta proga ruo
šia loteriją-bazarą. Broliai, sesės, imki
mės darbo ruošti fantus ir darbelius baza- 
rui, kuriuos prašau siųsti tiesiai į Man- 
chester'io Liet. soc. klubą, 121 Middleton 
Rd„ arba įteikti bet kuriam skautui-ei, 
vykstantiems į šventę.

Taipogi prašau Tėvelius ir Rėmėjus at
verti savo gerą širdį aukomis^dovanėlė- 
mis loterijai. Visas pelnas — 1977 m. sto
vyklas smulkiems reikalams ir kelionės iš
laidoms padengti. Kviečiu visus Rajono 
Rėmėjus. Tėvelius, seses ir brolius kuo 
skaitlingiau sueigoje dalyvauti.

Rajono Vadeivė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — birželio 12 d., 1 vai. p. p. 
St. Columba bažn., Pelion.

BRADFORDE — birželio 19 d., 12.30 vai.: 
iškilmingos pamaldos už Lietuvą ir 
ištremtus bei kalinamus lietuvius, da
lyvaujant organizacijų atstovams su 
tautine vėliava.

NOTTINGHAME — birželio 9 d., 20 vai., 
Liet, židinyje. Kristaus Kūno ir 
Kraujo — Devintinių šventėje.

NOTTINGHAME — birželio 12 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Minimas skaudu
sis ir herojiškas liet, birželis.

COREiYJE — birželio 12 d., 14 vai., šv. 
Patriko bažn., Gainsborough Rd.

NOTTINGHAME — birželio 19 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — birželio 19 d., 14 vai., Con
vent of Mercy, Bridge Gate. Minimas 
tragiškas-herojiškas birželis.

■ECCLES — birželio 12 d., 12.15 vai.
ROOHDALE — birželio 19 d.. 11.30 vai.
MANCHESTERYJE — birželio 16 d., 11 

vai., Lietuvių klubo patalpose.
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