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Laikai keičiasi Honolulu atgarsiai
Senas lotyniškas priežodis sako, kad 

laikai keičiasi, ir mes keičiamės kartu su 
jais. Taip, keičiamės tikrai, negrąžinamai.

Grįžkime 30 metų atgal. Pažvelkime į 
save Dievo Paukštelių, apgyvendintų ap
leistuose barakuose, labai liesai maitina
mų ir sunkiai dirbančių akimis. Kas no
rėtų ar galėtų į tokias sąlygas grįžti? Ar
ba kas po sunkaus dienos darbo dar sku
bėtų į choro ar taut, šokių repeticijas, 
vestų vaikus į lituanistinę mokyklą, 
griebtų į rankas lietuvišką knygą, steigtų 
lietuviškas organizacijas ir jose dirbtų? 
Tik pagalvokime: 1952 metų vasarą DBLS 
jau užregistravo 5.000-ąjiį narį. Ir vis dar 
atėjo nauji. O šiandien tokių entuziastų 
nebedaug.

Pasikeitimai vyko ir tebevyksta dviem 
kryptimi — medžiagine ir dvasine. Nors 
ir ne tokie turtingi Europos lietuviai kaip 
Amerikoje (gal išimtis Vokietija), bet vis 
dėlto dauguma šeimų apsinamino, nusi
pirko automobilius, išleido vaikus į moks
lus. Nors bankų knygutės gal ir nėra la
bai storos, bet jų, bent Anglijos lietu
viams, ir nereikia per daug storinti, nes 
socialinis aprūpinimas ligoje ir senatvėje 
užtikrintas. Taigi iš benamių išvietintųjų 
paidarėme normalūs gyvenamųjų kraštų 
piliečiai, dažniausiai ne tik neatsilikda
mi nuo vietinių gyventojų, bet dargi juos 
pralenkdami.

Ir susiorganizuoti neblogai sugebėjome. 
Gal kai kurios gausesnės kolonijos, turė
damos daugiau patyrusių ir kalbą mokan
čių žmonių, būtų galėjusios medžiaginėje 
srityje ir daugiau padaryti (pvz. įsteigti 
■savus klubus), bet centrinės lietuvių or
ganizacijos, viso krašto tautiečių remia
mos, tikrai daug sukūrė ir nuveikė. Nebė
ra reikalo kalbėti apie tuos medžiaginius 
laimėjimus bei pasikeitimus, nes jie vi
siems gerai žinomi. Tad norisi kiek ilgiau 
stabtelėti ties kai kuriais dvasiniais bei 
kultūriniais pasikeitimais, kurie yra žy
miai ryškesni ir, gaila pasakyti, labiau 
pakrypę į neigiamąją pusę.

Prieš pradedant kalbėti apie kitus da
lykus, reikia pabrėžti du neišvengiamus 
nykimo faktorius: emigraciją į kitus 
kraštus ir kelionę į aną pasaulį. Pirmuo
ju atveju netekta stipriausių ir geriausių 
intelektualinių pajėgų, antruoju — ištiki
miausių darbininkų, visokiausio lietuviš
kojo darbo rėmėjų. Jei pirmasis vyksmas 
šiuo metu jau yra beveik sustojęs, tai ant
rasis pasiima kasmet apie pusšimtį vien 
tiktai Britanijoje pačių ištikimiausių lie
tuvių. Į tai turėtų būti atsižvelgta, svars
tant dvasinio ir tautinio nykimo proble
mas bei priežastis.

Prieš 30 metų kaip grybai po lietaus dy- 
gusios savaitgalio lituanistinės mokyklos, 
gaila, šiandien jau yra praeities dalykas. 
Dar labiau gaila, kad tomis mokyklomis 
per mažai pasnaudota. Žymi dalis mūsų 
pavyzdingų visuomenės ir kultūros vado
vų neparuošė savo atžalyno jų lietuviš
kam darbui ir pareigoms perimti. Propor
cingai imant, Britanijos lietuviai čia la
biau atsiliko, negu, sakysime, pačios ma
žiausios Prancūzijos, Italijos ar kitų Eu
ropos kraštų kolonijos. Gal kiek geresnė 
padėtis yra Vokietijoje, nes čia šiaip ar 
taip gerokai reiškiasi Vasario 16 gimnazi
jos įtaka. Prisimintina, kad per tą pokari
nį laikotarpį įsisteigė ir užsidarė dvi daug 
žadėjusios jaunimo auklėjimo įstaigos: 
Saleziečių mokykla Italijoje ir Jaunimo 
židinys Anglijoje.

Panašiai atsitiko ir su palyginti gauso
kais Britanijos lietuvių chorais bei taut.
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REIKALAUJA BRAŽINSKU

Spalio 24 d. Maskvoje buvo 'suruošta di
delė spaudos konferencija, kurioje val
džios atstovai reikalavo išduoti du lietu
vius, prieš septynerius metus pagrobu
sius Aeroflot lėktuvą. Žemiau pateikia
mas U. P. I. agentūros pranešimas, pa
skelbtas britų spaudoje (D. Telegraph, 25. 
10. 77).

„Jauna blondinė lėktuvo patarnautoja 
Jalena Muchina perskaitė laišką prezi
dentui Carteriui, kuriame sakoma, kad 
lėktuvo patarnautoja maždaug vieno iš jo 
sūnų amžiaus buvo nužudyta pagrobimo 
metu. „Ar gali likti šis nusikaltimas ne
nubaustas?“, paklausė patarnautoja.

Lėktuvo grobikai, Pranas Bražinskas, 
49 m. ir jo sūnus Algirdas, 21 m. nuskrai
dino lėktuvą į Turkiją. Pagal rusų prane
šimus, jie nužuudę patarnautoją, suluoši
nę kapitoną ir sužeidę tris keleivius.

Jie praleido keletą metų Turkijos kalė
jime, vėliau buvo amnestuoti, išvyko į Ve- 
nezuelą, o dabar Amerikoje laukia teismo 
už nelegalų atvykimą.

Spaudos konferencija buvo specialiai 
■suruošta sukelti viešąją opiniją, ryšium 
su Lufthansa lėktuvo pagrobimu. Vienas 
rusų tarnautojas spaudos konferencijoje 
gyrė V. Vokietiją už gerą ir laiku atliktą 
grobikų sutvarkymą, bet skundėsi, kad 
Amerika šioje srityje naudojanti1 dvigu
bus standartus.

Vienas pagrobtojo lėktuvo įgulos narys

'šokių grupėmis. Gal tik trejetas šokių 
grupių laikas nuo laiko dar pasirodo, o 
chorų išliko tik po vieną Londone ir 
Škotijoje, jei neskaityti pripuolamai 
susiorganizuojančių vyrų ar moterų gru
pelių. O ir itų chorų dalyvių tarpe mažai 
tesimato jaunų veidų. Pasitrauks senieji
— ir nutils lietuviška daina. Malonu yra 
girdėti apie Šveicarijoje veikiančią tau
tinių šokių grupę ir Vokietijos Muenche- 
no „Ratuko“, Vasario 16 gimnazijos ir dar 
vienos kitos vietos šokėjus. Laikas nuo 
laiko pasigirsta gerų žinių ir iš {Belgijos.

Spaudos darbas taip pat yra sulėtėjęs. 
„Europos Lietuvis“ greitai turės spręsti 
redagavimo problemą, nes jaunimo šiam 
darbui neprisiauginta. Nidos Knygų klu
bo narius retina mirtis. Jaunimas jų gre
tų nepapildo. Labai mažai skaitytojų iš 
jaunimo tarpo susilaukia ir „E. Lietuvis“. 
Jei Nidos klubas daugiausia remiasi už
jūrio lietuviais, tai „E. Lietuvis“ yra Eu
ropos išeivių laikraštis. Todėl ir jo atei
tis priklausys nuo to, kiek jį parems raš
tais ir prenumeratomis Anglijos, Vokieti
jos ir kitų Europos kraštų lietuviai.

Lietuviškųjų organizacijų ne tik narių 
skaičius, bet ir veikla pasikeitė, sumažėjo. 
Kai kuriuose DBLS skyriuose dauguma 
narių jau yra pensininkai. Tik vienur ki
tur šviesia kibirkštėle švysteli jaunimas, 
ateidamas į skyrių valdybas. Pagirtinas 
dalykas, kad didesnėms šventėms ar mi
nėjimams mažesnės kolonijos jungiasi į 
krūvą, kartu sujungdamos ir turimas me
nines bei kultūrines pajėgas.

Lietuviškoji parapija ir klubai taip pat 
išgyvena didelius pakitėjimus. Dar prieš 
30 metų apie vienintelę Anglijoje lietuvių 
bažnyčią sukosi beveik visas lietuviškasis 
gyvenimas. Šiandien jau to nebematyti. 
Vieni išmirė, kiti į naujas vietas išsikėlė. 
Ir gal nebe už kalnų tas laikas, kai lietu
vių būrelis šioje bažnyčioje tik per dides
nes šventes ar minėjimus bepasirodys.

Tokia pat ir klubų padėtis. Kadaise net 
per daug garsiai skambėjusi lietuviška 
daina čia pritilo. Tiek Sodyboje, tiek L. 
Namuose jau labai dažnai 'girdisi tik ang
lų kalba. Ir visiškai suprantama, nes emi
gravusių, pasenusių ir mirusiųjų likusias 
prie baro tuščias vietas užima kitataučiai, 
kurių nepriversi lietuviškai išmokti. O 
klubai turi uždirbti pinigą, kuris yra vi
sokios veiklos variklis. Liūdniausia gal tik 
tai, kad ir lietuviškasis jaunimas nebega
li ar nebenori su savaisiais lietuviškai 
kalbėtis.

Iš visų čia prabėgom paminėtųjų beveik 
nesulaikomai vykstančių pasikeitimų, gal 
tik viena sritis dar ilgesnį laiką galėtų 
būti prilaikoma ir kontroliuojama, būtent
— spauda. Per ją daugau ar mažiau gali
ma veikti ir kitas sritis, ypačiai jaunimą. 
Netekus spaudos, nusileistų tamsi uždan
ga ant Europos lietuviškosios išeivijos gy
venimo. Bet šis svarbus klausimas (ir dar 
kiti nepaminėtieji kultūriniai reikalai) 
turėtų būti atskirai ir plačiau panagrinė
tas.

J. Vikis 

pareiškė: „Amerikai nėra jokia garbė, 
kad ji slepia tuos banditus. Reikia juos 
grąžinti atgal, kad galėtų atsakyti už savo 
veiksmus. Sovietų valdžia jau pareikala
vo, kad Amerika grąžintų tėvą ir sūnų į 
Sovietų Sąjungą, kur jie už savo krimina
linius veiksmus greičiausia būtų nubaus
ti mirties bausme.“

Amerikos lietuvių organizacijos, ginan
čios grobikų bylą sako, kad rusų valdžia 
yra kalta už nužudymą ir sužeidimus. Jau 
pradėti pasiruošimai grąžinti tuos žmones 
atgal į Venezuelą, kur jie gyveno prieš ne
legaliai atvykdami į Ameriką.“

Toks yra oficialus pranešimas, iš kurio 
matyti, kad Bražinskų byla dar nėra pa
sibaigusi.

NEDUODA VIZŲ ŠOKĖJAMS

Remiantis Japonijos spauda, spalio 8-9 
dienomis įvykusiose pasaulio profesiona
lų šokių pirmenybėse turėjo dalyvauti ir 
buvo pakviesta lietuvių pora — Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos. Tačiau tarybinė vy
riausybė atsakė Norvaišoms vizas išvykti 
į Japoniją.

Paskutiniais metais Vakarų Vokieti
jos šokių mokytojų organizacija daugelį 
kartų kvietė Norvaišas dalyvauti pirme
nybėse, vykstančiose Vak. Vokietijoje. 
Rugsėjo mėnesį Norvaišos buvo pakviesti 
šokti Hamnoveryje Lotynų Amerikos šo
kius, tačiau ir šį kartą vizos jiems nebu
vo duotos.

Naujai paskelbtoje TSRS konsltituicijoje 
gražiai parašyta apie žmogaus teises. Ką 
galima kalbėti apie politines teises ir lais
ves, jeigu 'teisės šokti Lietuvos šokėjams 
Vakaruose yra uždaromos.

RIAUŠĖS VILNIUJE

Spalio 31 d. britų spauda ir IEIBC radi
jas pranešė iš Maskvos per disidentą A. 
Podrabinek gautą žinią apie spalio 10 d. 
Vilniuje įvykusias riaušes. Jos prasidėjo 
futbolo aikštėje, kur Vilniaus „Žalgirio“ 
komanda žaidė su Smolensko „Iskra“. 
Rungtynių metu iš žiūrovų pasigirdo šū
kiai: „Rusai, važiuokite namo“, „Kana
pai“ ir kt. Tie šūkiai buvę girdimi! per 
rungtynes transliavusią televiziją, kuri 
„dėl techniškų kliūčių“ buvusi greitai iš
jungta.

Rungtynėms pasibaigus, apie 15.000 
žmonių minia išsipylusi į gatves. Buvę 
nudraskyti Spalio revoliucijos minėjimą 
skelbią plakatai, apversti automobiliai. 
Policijai pradėjus suimti žmones, minia 
pasileido suimtųjų gelbėti. Kiek žmonių 
buvo areštuota, tikrai nežinoma. Valdžios 
atstovai pareiškę, kad visi suimtieji esą 
paleisti.

'Kalbama, kad po keturių dienų riaušės 
pasikartojusios, bet tos žinios nėra patvir
tintos. Maskvos laikraštis „Večernije No- 
vosti“ parašė, .kad tai buvęs „girtų chuli
ganų“ darbas. Lietuvos spauda iki šiol 
apie įvykius visiškai nieko nepranešė.

Ryšium su šitomis riaušėmis londoniš- 
kis „Times“ (spalio 31 d.) prisimena 1940- 
ųjų metų invaziją, 1956-ųjų metų nera
mumus ir 1972-ųjų metų Kalantos suside
ginimą. Rašoma, kad tuo metu kilusių 
riaušių malšinti buvo iškviesti parašiuti
ninkai, ir kad 9 žmonės buvo nubausti.

VYSKUPAI NESUTARIA

Penktajame vyskupų sinode, kuriame 
dalyvauja 204 vyskupai, buvo iki šiol pa
sakyta 140 kalbų. Tų kalbų tonas, liečiąs 
religinį auklėjimą ir tikėjimo laisvę, ge
rokai skyrėsi. Rytų Europos kraštų vys
kupai stipriai smerkė valdžios kišimąsi į 
religinį auklėjimą ir tikėjimo laisvę var
žančius nuostatus. Ypačiai aiškiai tais 
klausimais pasisakė Krokuvos arkivysku
pas Wojtyla ir Prahos vyskupas J. Gabris. 
Tuo tarpu palyginti jaunas Liverpoolio 
arkivyskupas D. Worlock įrodinėjo, kad 
daugelio vyskupų nuomone, Vakarų ma
terializmas sudaro didesnę grėsmę krikš
čionybei, negu Karolis Marksas. Ypačiai 
tai esą ryšku jaunimo tarpe. '.Būdinga, 
kad iš Vietnamo atvykę delegatai įrodinė
jo, kad su jaunimu reikia kalbėti Markso 
kalba, nes kitokios jie nesupranta.

DR. SCHLEYER IR PROF. SĄJUNGOS

Teroristų nužudytas V. Vokietijos Darb
davių sąjungos prezidentas dr. Hanns- 
Martin Schleyer buvo žinomas kaip kie
tas, bet teisingas derybų partneris. Prof, 
sąjungų pirmininkas H. O. Vetter apie jį 
taip išsireiškė: „Jis yra mūsų oponentas, 
bet ne priešas“.

Šią vasarą Honoluluose įvyko šėštasis 
psichiatrų pasaulinis kongresas. Apie jį 
buvo rašyta, pasiremiant Vakarų spaudos 
šaltiniais, šičia pateikiama keletas ištrau
kų iš „Literatūra aj a Gazeta“ žurnale 
skelbto pasikalbėjimo su sovietu psichiat
ru E. Babajanu.

Nurodęs, kad kongresas neišnaudojo 
progų išnagrinėti įvairių kraštų psichiat
rinių problemų, ypačiai psichiatrijos tei
sinių ir etinių standartų, E. Babajan pa
reiškė:

„Nelaimingu būdu, dėka Amerikos psi
chiatrų asociacijos, Britų karališkosios 
psichiatrų kolegijos ir kai kurių Pasauli
nės psichiatrinės asociacijos vyresniųjų 
bendradarbių, per daug dėmesio Honolu
lu kongresas kreipė į dalykus, nieko ben
dro neturinčius su jo tikslais.

„...Vadinamasis neoficialus mitingas 
kongrese buvo paverstas į priešsovietinę 
parodą, šmeižianti priešsovietinė literatū
ra, kurios turinys nieko bendro neturi su 
medicina ar mokslu, buvo dalijama disku
sijų metu. Ten taip pat dalyvavo su Ame
rikos ir britų asociacijų pagalba ir kai 
kurie tėvynės išdavikai. Sulaužydami 
protokolą ir elgesio standartus, jie įsimai
šė į kongreso programą, turėjo provokaty- 
vias „spaudos konferencijas“, turinčias 
tikslą trukdyti normalų mokslininkų dar
bą.

„...Kai kurie JAV, Britanijos, Australi
jos ir N. Zelandijos asmenys ėmėsi kon
gresą „supolitinti“, pareikšdami piktus 
kaltinimus Sovietų S-gai. Dar prieš kon
greso pradžią jie organizavo priėšsovieti- 
nę ataką vakariečių spaudoje ir skelbė 
įžeidžiančias brošiūras, turinčias tikslą 
„psichologiškai paruošti“ mokslininkus ir 
publiką. Britų priešsovietiniai veikėjai 
Reddayay ir Blochas ypatingai pasižymė
jo šioje srityje išleisdami knygą, kurioje 
pateikiami priešsovietiniai šmeižtai, klai
dinga informacija ir iškraipyti faktai.“

Kaip žinoma, Honoluluose konferenci
jos metu buvo kai kurie disidentai, o kon
gresas maža balsų dauguma priėmė rezo
liuciją, smerkiančią psichiatrijos piktnau- 
dojimą Sovietų S-goje. Pasikalbėjime apie 
šią rezoliuciją betgi neužsimenama.

Tuo tarpu Vakarus pasiekė Maskvoj su
darytos Helsinkio komisijos biuletenis, 
kuriame pranešama apie naujus suėmi
mus ir persekiojmus žmonių, kurie seka 
psichiatrijos naudojimą politiniams tiks
lams. Neseniai už tai suimtas ir nuteistas 
vieneriems metams darbo stovyklos dar
bininkas — poetas F. Serebrovas. Jau ke
letą kartų buvo tardytas A. Podrabinek, 
parašęs knygą apie psichiatrijos piktnau- 

Seįiti/nlos DIENOS
— Vakarus pasiekė žinios, kad 4.000 

Rumunijos angliakasių, streikavusių rug
pjūčio mėnesį Jiu slėnio kasyklose, atleis
ta iš darbo. Daug angliakasių perkelta į 
naujas vietas.

— Ispanija pasisiūlė ateinančiais metais 
ruošti konferenciją Helsinkio Akto vyk
dymui peržiūrėti.

— Prancūzų generolas Georges Eluis pa
tvirtino JAV spaudos žinias, kad Izraelis 
turi savo ginklų atsargose atominių bom
bų.

— Sir Harold Wilson apdovanotas Weiz- 
m'anno mokslo instituto garbės diplomu.

— Šacho 57 metų sukakties proga Persi
joje paleisti iš kalėjimo 373 politiniai ka
liniai.

— Olandijoje, siekiant sudemokratinti 
kariuomenę, numatoma panaikinti visus 
iškilmingus kariškus paradus ir ceremo
nijas.

—„Soviet News“ Londone pranešė, kad 
Canterbury arkivyskupas dr. Coggan Mas
kvoje buvo apdovanotas šv. Vladimiro or
dinu. Iki šiol sovietinėj spaudoj apie reli
ginius ordinus nebūdavo užsimenama.
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— Britų Spaudos taryba paskelbė nuta
rimą, 'kuriame sakoma, kad aprašant rasi
nius, tautinius ar religinius reikalus, re
daktorius nusprendžia, ar skelbti palies
tųjų asmenų etninę kilmę.

— Dėl nesutarimų tarptautiniais prof, 
sąjungų klausimais, Prancūzijos komunis
tų prof, sąjunugos (CGT) vadas, G. Se- 
guy, atsisakė priimti jam pasiūlytą Spa
lio revoliucijos medalį.

— Somalijos prezidentas pagrasino nu
traukti diplomatinius santykius su Kuba 
ir Sovietų S-ga, jei jos ir toliau rems 
ginklais Etiopiją.

— Prie Stalingrado sužeistas sovietų la
kūnas pik. Lev Ovsišer, negavęs leidimo 
emigruoti į Izraelį, grąžino karo metu 
gautus 17 medalių.

— Marie-Terese Walter (68 m.), buvusi 
Picasso modelis ir paveldėjusi 140 mil. 
svarų, rasta pasikorusį.

— Spaudos žiniomis, pirmiej du vyrai, 
numetę pritrenkiančias granatas į pagrob
tąjį Lufthansa lėktuvą Somalijoje ir pa
dėję išgelbėti visus pagrobtus žmones, bu
vo britų aviacijos kariai.

— Ateinančiais metais Anglijoj vėl nu
matoma užveisti bebrų, kurie išnykę prieš 
700 metų.

— Per praėjusius metus Britanijoje įsi
laužę į namus plėšikai pavogė turto 
£148.386.000 vertės. Tš jo tik £26.093.000 
teatgauta atgal.

— Lenkijoj disidentas L. Moczulski nu
baustas 3.000 zlotų už žinių apie angliaka
sių streiką perdavimą Laisvosios Europos 
radijui.

— Kai kuriuose vokiečių sluoksniuose 
reiškiamas nepasitenkinamas, kad Stutt- 
garto burmistras M. Rommel (maršalo 
Rommelio sūnus) leido teroristą A. Ba- 
aderį ir du jo draugus palaidoti bendrame 
kape.

— Teroriste Irmgarda Moeller neprisi
pažįsta, kad ji pati bandė peiliu nusižudy
ti Stuttgarto kalėjime.

— Dr. Sacharovo buto durys Maskvoje 
buvo išplėštos, o pats butas iškrėstas. Iš
draskyti net rūbų pamušalai, bet nieko 
nepaimta.

dojimą. Joje išvardinta šimtas psichiatrų, 
piktnaudojančių savo profesiją, ir 200 jų 
aukų. I&ijoma, kad Podrabinek netrukus 
gali būti suimtas ir teisiamas.

Biuletenyje nurodoma, kad kai kurių 
komisijos narių butai iškrečiami, o jie 
patys tardomi. Neatsižvelgiant į tokias 
griežtas KGB priemones, komisija tęsian
ti savo darbą.

ŽAIDIMAS VYKSTA TOLIAU

Belgrado konferencija turėtų pasibaigti 
gruodžio 22 d., bet nelinkę ‘skubėti anglai 
pataria iš viso jokio termino nenustatinė
ti. Juk žaidimas dar tik prasideda. Tuo 
tarpu dar net vakariečiai ‘tarp savęs ne
susitaria dėl takto ir diskusijų metodo. 
JAV atstovas Goldbergas, kuris yra žino
mas kaip „the ungided missile“ (nesu
kontroliuojamas sviedinys) nori vadinti 
daiktus tikraisiais vardais, neslepiant kie
no tas ar kitas nukrypimas nuo Helsinkio 
Akto padarytas. Etninių JAV grupių spau
džiamas, jis tiesiog išdrožė stiprų papeiki
mą čekams už Prahos disidentų bylą. Tuo 
tarpu Vakarų Europos kraštai nori eiti 
aplinkiniais keliais, iškelti Helsinkio akto 
žalojimus, bet neminėti, kas tai daro. Ypa
čiai atsargi yra V. Vokietija, nenorėdama 
gadinti gerų santykių su tautiečiais Ryti
nėje Vokietijoje. Britai bando laikytis vi
durio kelio, todėl ‘iki šiol jie niekur dar 
nepasireiškė.

Britų korespondentai Belgrade sako, 
kad gerai angliškai kalbąs Sovietų S-gos 
atstovas J. Voroncovas yra slidus kaip un
gurys. Jis sugebąs greit orientuotis ir pri
sitaikyti. Ir po labai karštų debatų jis ga
lįs pasikviesti JAV atstovą Goldbergą va
karienės ir draugiškai praleisti vakarą.

Žodiniam žaidimui vykstant toliau, iki 
šiol galutinai yra paaiškėję, kad Belgrado 
konferencijos pagrindinis punktas yra ir 
pasiliks žmogaus teisių klausimas. Sovie
tai, pasirašydami Helsinkyje po „trečiojo 
krepšio“ nuostatais, jaučiasi kiek pralai
mėję šr nuolat kartoja seną plokštelę — 
nesikiškite į kitų kraštų vidaus reikalus. 
O vakariečiai vis gieda antrosios plokšte
lės pusę: Helsinkio Aktas ir lEelgrado kon
ferencija laks bereikšmiais, kol žmogaus 
teisės vienodai bus respektuojamos Ry
tuose ir Vakaruouse.

Ar pavyks šias abi puses suderinti ir 
sukurti naują melodiją — dar neaišku. 
Bet pabandyti verta. Taigi jokių pavojų 
nesudarąs Belgrado politinis žaidimas ga
li 'būti tęsiamas toliau.

1
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Du pasikalbėjimai
Neseniai pasirodęs Londone naujas 

krikščioniškos dvasios žurnalas „Naujas 
rytojus“ (New Tomorrow) savo spalio mė
nesio laidoje (Nr. 3) 'įsidėjo pasikalbėji
mus su dviem disidentais — Vladimiru 
Bukovskiu ir Aleksandru Štromu. (V. Bu- 
kovSkio interviu perspausdintas iš japonų 
žurnalo „World Daily News“). Iš tų dvie
jų .gana išsamių pasikalbėjimų pateikia
mas vienas kitas charakteringesnis bruo
žas.

V. Bukovskis pasisakė netikįs, kad iš
orinės pajėgos galinčios suteikti ’Sovietų 
S-gos piliečiams laisvę. Anot jo, karas su 
Kinija (jei Sovietai jį pralaimėtų) atneš
tų tik naują diktatūrą. „Aš esu įsitikinęs, 
kad žmonės turės patys išsivaduoti; pir
miausia jie turi pajusti laisvę savo širdy
je, o paskui ją perkelti į bendruomenę“.

A. Solženicyno siūlymas grįžti prie se
nosios Rusijos santvarkos esąs nerealus. 
■Pirmiausia todėl, kad per 60 metų sunai- 
kinita dauguma žmonių, kurie tokias idė
jas tikėjosi įgyvendinti. Be to, gyvenimas 
per tą laiką nestovėjęs vietoje. Pasikeitė 
ne tik ekonominės sąlygos, pramonė ir 
technologija, bet taip pat žmonių pažiū
ros į socialinius santykius ir religiją.

Vakarų demokratija V. Bukovskis nesąs 
nusivylęs, nes jis turėjęs apie ją teisingą 
supratimą. „Aš žinau, kad demokratija čia 
nėra tokia, kokią daugelis įsivaizduoja. 
Daugefl'is žmonių demokratiją supranta 
tik kaip patogų gyvenimą: geras namas, 
naujas automobilis, bedarbio pašalpos... 
Tuo tarpu laš galvoju, kad demokratija 
yra teisė kovoti, teisė pareikšti savo ver
tę ir jos laikytis.“ Kiek daugiau jis esąs 
nusivylęs vadinamąja detente ir Helsin
kio susitarimais. Čia žmogaus teisės pasi
dariusios prekybos objektu: jei jūs gerb
site žmogaus teises, mes jums suteiksime 
ekonomišką ir technišką pagalbą.

V. Bukovskis pateikia originalų spėlioji
mą dėl bombos, kuri šį pavasarį buvo pa
dėta Maskvos požeminėje stotyje. Jo ste
bėjimai ir gauti pranešimai leidžią many
ti, kad tai nebuvęs nei disidentų, nei KGB 
darbas. Esą, greičiausia čia buvęs eilinio 
Sovietų S-gos piliečio kerštas Maskvos gy
ventojams. Maskvoje ir kituose dideliuose 
miestuose, esą, galima gauti maisto pro
duktų, kurių labai trūksta provincijoje. 
Žmonės pradėję plūsti į Maskvą sekma
dieniais apsipirkti. Staiga valdžia įsakiu
si visas krautuves sekmadieniais uždary
ti. Perpykęs nekantrus pilietis už tai ir at
silyginęs sotiems Maskvos gyventojams, 
at veždamas jiems bombą...

*«•
Šią vasarą Caux (Šveicarija) įvyko Mo

rai Re-Armament organizacijos suorgani
zuota tarptautinė konferencija, kurioje 
skaitė paskaitą dr. Aleksandras Štromas. 
Tos paskaitos mintis „Naujojo Rytojaus“ 
redaktorius pateikė skaitytojams pasikal
bėjimo fonma.

Savo paskaitos pradžioje jos autorius 
klausia, kokį dvasinį patarimą jis norėtų 
duoti Sovietų S-gos gyventojams, žiūrint 
į jų padėtį iš krikščionybės taško? Esą, 
totalitarinė santvarka žmones padaro ne
patenkintais ir piktais. Jie pyksta ant val
džios, bet toji valdžia yra toli, nepasiekia
ma. Tada jie ima nekęsti vienas kito. Už 
neteisybes, patirtas iš viršaus, jie pradeda 
atsilyginti žemiau stovintiems, nepajė
giantiems apsiginti. Negalėdami pasiekti 
valdžios, žmonės ieško kitų atpirkimo 
ožių; atsiranda kitų tautybių ar kitų so
cialinių grupių neapykanta. Mes, krikš
čionys, turėtume jiems perduoti moralinės 
ir dvasinės kovos prieš šią negerovę pa
skatinimą. Savo patarimus ten gyvenan
tiems dr. A. Štromas sugrupuoja į penkis 
punktus.

PASKUTINIAI PUTINO METAI
Čia pateikiiamos kelios ištraukos iš buvu

sio V. Mykolaičio-Putino mokinio ir jo Raš
tų redaktoriaus A. žirgulio atsiminimų, 
skelbtų 1973 m. (Literatūra ir menas, Nr. 
43-47). Specialiai parinktos vietos, liečian
čios rašytojo paskutinįjį gyvenimo laikotarpį 
ir to laikotarpio kūrybines pastangas. Red.

„Gyvenimui po karo aprimus. Putiną sutikau 
1945 m. rudenį įprasčiausioje Kauno gatvėje — 
Laisvės alėjoje. Gal kokią dešimtį metų buvau ne
matęs. Ėjo jis tuo pat pažįstamu ramiu lygiu, žings
niu, bet jau lazdele pasiramsčiuodamas, kiek link
telėjęs, pražilęs ir tartum labėliau išsekęs ar išvar
gęs. Pasveikintas, atrodo, ne tuoj atpažino.

Neilgai trukus, užsuko į Valstybinę grožinės li
teratūros leidyklą (Tolstojaus g. 4). Pirmi žodžiai 
buvo — O, ir tamsta čia! — Taigi ne tik pažino, 
bet ir daugiau ką prisiminė.

Leidykla per mane vėliau susižinodavo su Pu
tinu. Su. kitais rašytojais būdavo oficialiais raštais 
susirašoma; prie Putino, atrodė, reikia eiti kažkaip 
jautriau, delikačiau, ne formaliu stiliumi. Taigi 
mane, kaip senesnį pažįstamą, siųsdavo kalbėtis su 
rašytoju: aš žodžiu dėstydavau leidyklos reikalą ir 
nusistatymą.

Nutarus leisti V. Mykolaičio-Putino raštus, bu
vau parinktas tų raštų redaktoriumi. Man tai buvo 
didelė laimė ir didelis išskyrimas. Tik ir savotišką

1. Nepriskirki'te blogio kuriai nors žmo
nių grupei, tautai, klasei ar rasei. Vieno 
žmogaus blogas elgesys negali būti prime
tamas visai grupei. Pvz. lietuviai mato, 
kad dauguma KGB žmonių' ir vadovų yra 
rusai, bet už jų darbą negalima smerkti 
visos rusų tautos ir stengtis jai už tai ker
šyti.

2. Neskaitykite, kad visokio blogio šalti
nis yra paskiri individai. Nekaltinkite ir 
nesmerkite pavienių asmenų, nes jie pa
tys yra aukos blogio, kuriam jie atstovau
ja. Dauguma jų yra silpnavaliai, todėl 
verti pasigailėjimo, bet ne keršto ar su
naikinimo. A. Galič yra pasakęs: „Sunkus 
yra koriko gyvenimas, todėl pasigailėkite 
koriko“.

3. Neieškokite atpirkimo ožių kituose. 
Nereikia teirautis, kas blogai padarė, bet 
ieškoti kelių, kaip tą blogį pašalinti. Ne
prasminga peikti kitus asmenis, nes jie, 
kaip ir jūs patys, yra aukos blogos siste
mos, kuriai nepajėgia dėl dvasinės silpny
bės pasipriešinti.

4. Priešinki'tės blogiui visų žmonių la
bui, bet nekaltinkite vieno kurio asmens, 
grupės ar tautos. Mes turime žinoti, kad 
blogis yra sistemoje, kuri paverčia žmo
nes robotais, neduodama jiems pilnai ir 
laisvai išsireikšti. Sstema padaro žmones 
kaliniais. Kuo aukščiau tos sistemos hie
rarchijoje sėdi, tuo didesnis esi jos kali
nys.

5. Niekada nenusileiskite (reconcile) 
blogiui, bet tiktai žmogui, nors jis būtų ir 
to blogio agentas. „Jei jūs kam nors pasi
priešinate ir atsisakote susitaikyti, neatsi
žvelgiant, ar tai būtų komunistas, fašistas 
ar asmuo, kuriam jūs siekiate atkeršyti, 
jūs automatiškai atsistoįate blogio pusė
je. Todėl niekada nesilaikykite su blogiu, 
o tiktai su žmonėms.“

Tokie yra dr. A. Štromo, sakytume, filo
sofiniai penki punktai. Pripažindamas, 
kad kiekvienas individas yra Dievo in
strumentas ir remdamasis moraliniais bei 
religiniais principais, jis pataria jais pa
sinaudoti, kol dar ne vėlu.

Tolimesniame pasikalbėjime jis. plačiau 
pasisako dėl tų punktų ir diskutuoja ry
šium su jais galimus iškilti klausimus. 
Šioje vietoje neįmanoma plačiau visa tai 
atpasakoti. Tačiau galima spėti, kad per
simetusios į lietuviškąją spaudą jo mintys 
atras atgarsį ir, gal būt, sukels tam tikrų 
svarstymų.

J. Baltmiškis

Bronė Kuzminskaitė

Kur taip vėlai?
Kur, mergele, taip vėlai, 
ar nakvynės negavai?
— Kad teisybę pasakiau, 
nei nakvynės negavau; 
kad tėveliai išvežti 
ir broleliai nušauti!

Kur, mergele, taip vėlai, 
ar nakvynės negavai? 
—Kad teisybę pasakiau, 
nei nakvynės negavau;
kad broleliai nušauti, 
ir nameliai nugriauti!

Kur, mergele, taip vėlai, 
ar nakvynės negavai?
— Kad teisybę pasakiau, 
nei nakvynės negavau;
kad namelių netekau 
ir bernelį praradau...

šiurpą jaučiau. Redaguoti Putiną! Ką gi ir kaip aš 
ten redaguosiu? Putinas —mano profesorius, ir tas 
studento ir profesoriaus santykis išlikęs visam gyve
nimui.
' Teko prižiūrėti spaudoje kelioliką Putino kny

gų: visus raštų tomus ir kelias knygas kitais pavadi
nimais. Daugiau kaip dešimtį metų lankydavausi 
čia dažniau, čia rečiau pas Putiną Vilniuje, Kaune 
ar Kačerginėje. Putino darbo procese dalyvavau 
paskutniame jo gyvenimo laikotarpyje. Tai buvo 
sunkūs jam metai, bet palyginti ir vaisingi. Aš jau
čiau priedermę padėti profesoriui: jam tiek daug 
dar likę padaryti, o aiškiai gęsta jėgos. Tad kaip 
mokėdamas lengvinau jo raštų kelionę spaudoje, 
stengiausi pataupyti rašytojo jėgas, kad galėtų jas 
suvartoti didesniems uždaviniams.

Darbe nejaučiau didesnio atstumo. Putinas 
būdavo prieinamas ir dėmesingas, kada tik panorė
davau tartis ir aiškintis. Paskambinęs telefonu ir 
pasiprašęs priimamas, visada išgirsdavau tą pat: 
„Prašom, kada tik tamsta norėsi.“ Vos iš kelinto 
karto pavykdavo išsiprašyti, kad nurodytų tikrą lai
ką. Bet kai pasakytą valandą užeidavau, Putinas 
dažnai sėdėdavo prie darbo stalo, apsikrovęs rank
raščiais ir knygomis. Vadinasi, ir „laisvą valandą“ 
dirbdavo. Prisimindavau tada jo žodžius pirmajam 
pagalbininkui žurnale: „Užeikit bet kuriuo paros 
laiku, kada tik matysit šviesą“.

Leidyklos žmonės buvo kupini nesvyruojan
čios pagarbos mūsų literatūros klasikui, kai ryžosi 
leisti tominį jo raštų leidimą. Buvo leidžiami Mai

Dabartiniai santykiai su lenkais
Poetas-disidentas Tomas Venclova, lan

kydamasis Studijų Savaitės metu Londo
ne, keletą kartų kalbėjosi su spaudos ir 
radijo atstovais. Vėliausiame pasikalbėji
me su lenkų žurnalistu K. Okuliczu jis 
papasakojo apie padėtį Lietuvoje lir apie 
dabartinius lietuvių-lenkų santykius.

Atsakydamas į K. Okuliczo klausimus, 
T. Venclova pasakė, kad šiuo metu lietu
vių tautos atsparumas rusifikacijai yra 
tiek pat stiprus, kiek jis buvo prieš 30 
metų. Rusų gyventojų procentas Lietuvo
je pamažu didėja, bet kai kuriais atvejais 
pastebimas atvirkščias procesas. Pavyz
džiui, Vilniaus miestas per pastaruosius 
metus po trupuutį lietuvėja. Šiuo metu 
Vilniuje yra 40-50% lietuvių, Klaipėdoje 
—■ 60%, Kaune — 85-90%. Bet geležinke
liuose vyrauja rusų kalba. Daug mokyk
lų yra su rusų dėstomąja kalba, bet lietu
viai už Lietuvos respublikos ribų (pvz. 
Gudijoje) neturi lietuviškų mokyklų.

Krašto industrializacija, kuri suriša 
Lietuvą su kitomis sovietų respublikomis, 
yra viena iš sovietizacijos ir rusifikaci
jos priemonių. Miesto gyventojų aprūpi
nimas nėra pakankamas, bet kiek geres
nis negu Rusijoje. Kaimas išsigimsta, gy
ventojų Skaičius mažėja, vyksta demora
lizacija.

Mokyklose, įskaitant ir Vilniaus univer
sitetą, viešpatauja lietuvių kalba. Bet esa
ma rusiškų mokyklų ir atskiros rusų gru
pės aukštosiose mokyklose.

— Kokie yra santykiai tarp lietuvių ir 
lenkų, ir ar lenkai Lietuvoje lietuvėja?

— Vilniaus apylinkėse ir pačiame Vil
niuje gyvena gana daug lenkų. Dauguma 
iš jų — „tuteišai“, kalbantieji lenkiškai- 
gudšku dialektu su lietuviškų žodžių prie
maiša. Jie turi gana miglotą tautinį su
pratimą. Lietuviai juos laiko suslavintais 
broliais, kuriems būtų natūralu ir pagei
dautina grįžti į pirmykštę kultūrą. Ma
nau, kad tam yra pakankamai pagrindo. 
„Tuteišų“ dalis (ypatingai Trakų ir Gied-

Prof. dr. V. Kuzma
(85 m. gimimo ir 35 m. mirties sukaktys)

Vladas Kuzma gimė 1892 m. spalio 15 d. 
Rėklių k., Panevėžio aps. Pirmąsias moks
lo žinias įsigijo pas kaimo „daraktorių“. 
Baigęs Panevėžio realinę mokyklą, įstojo 
į Tartu (Dorpato) universitetą ir nuo 
1914 m. pradėjo studijuoti mediciną. Da
lyvavo studentų veikloje, vedė mokslines 
ir politines diskusijas. Teko pačiam rū
pintis pragyvenimu, todėl uždarbiavo pa
bėgėlių mokykloje ir ligoninėje. 1918 m. 
pavasarį, nebaigęs laikyti valstybinių eg
zaminų, grįžo į Panevėžį. Dar bandė tų 
metų rudenį atsiskaityti su universitetu, 
bet nepavyko, nes sutrukdė karas. Vėl grį
žo į Lietuvą ir kurį laiką dirbo ligoninė
se. 1920 m. buvo priimtas į Kauno miesto 
ligoninę gydytojo ordinatoriaus pareigoms 
ir pradėjo laikyti Kauno universitete 
valstybinius egzaminus. 1923 m. gavęs dip
lomą, buvo išrinktas operacinės chirurgi
jos ir topografinės anatomijos asistentu. 
Studentams dėstė specialiąją chirurgiją ir 
greitąją pagalbą. Mokslo žinias gilino Vie
noje, Prahoje bei Budapešte dr ten susipa
žino su chirurginių klinikų darbais. Su 
pertraukomis dėstė Kauno universitete ir 
dar vis gilino žinias užsienyje. 1932 m. 
apgynė inkstų ir šlapumo ‘klausimais di
sertaciją ir gavo medicinos mokslų dakta
ro laipsnį. Nuo 1933 m. docentas. Dalyva
vo įvairiose vidaus ir užsienio medicinos 
mokslų organizacijose. Nuo 1940 m. pro
fesorius, chirurgijos katedros vedėjas.

Panaudodami dr. V. Kuzmos populiaru- 

raičių apylinkėse) lietuvėja, bet didesnio
ji dalis — su žymia valdžios parama — 
pereina į rusų kalbą. Esama taip pat ir 
tautiškai susipratusių lenkų, bet Lietuvo
je jų mažai.

— Ar lietuvių, gimusių po 1940 m., nu
sistatymas lenkų tautos atžvilgiu yra skir
tingas nuo to, kuris buvo 1920-40 m.?

— Taip, nusistatymas yra skirtingas. 
Šiais laikais lietuviai turi simpatijos jaus
mą Lenkijai. Lenkijos katalikų Bažnyčios, 
lenkų darbo klasės ir intelektualų laiky
sena kelia lietuviuose susidomėjimą ir net 
pasigėrėjimą. Lietuvių inteligentija daž
nai mokosi lenkų kalbos, nes tuo būdu tu
ri galimybės gauti daugiau žinių iš pasau
lio ir pasaulinės kultūros. Kai kur galima 
išgirsti senosios neapykantos aidų, bet jie 
kasmet vis labiau nutilsta (stipriau jau
čiama išeivijoje). Aišku, Vilniaus klausi
mu lietuviai neis į kompromisus (taip pat, 
kaip ir lenkai neitų pvz. Krokuvos klausi
mu).

— Ar Tamsta numatai realias galimy
bes artimiausiais metais Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę?

— Manau, kad būtų tokia galimybė, 
jeigu 'Maskvoje ir visoje Rytų Europoje 
įvyktų permainos. Negaliu būti pranašu.

— Ar Tamsta nemanai, kad sovietų val
džios žlugimo atveju, sąjunginėse respub
likose gali kilti tertorinių ginčų, kurie ati
trauktų tų tautų pajėgas nuo išorinių pa
vojų, ir tuo būdu neleistų sustiprinti savo 
nepriklausomų valstybių?

— Deja, tas gali įvykti. Ypatingai jeigu 
totalitariniam režimui pavyktų suklai
dinti žmones. Nenumatau jokių ginčų tarp 
(Baltijos kraštų, bet kitų nesusipratimų 
gali būti. Jiems išvengti teigiamos įtakos 
galėtų turėti auklėjimo ir saviauklos dar
bas, prie 'kurio ir išeivija diskusijomis ir 
tarpusavio informacija galėtų prisidėti.

Šis pasikalbėjimas buvo atspausdintas 
Londono lenkų laikraštyje „Tydzien Pols- 
ki“, spalio 15 d. numeryje.

mą, bolševikai 1940 m. išstatė jį kandida
tu į vad. Liaudies seimą ir paskyrė Moks
lo akademijos nariu. Bolševikai stengėsi 
mokslo žmones įtraukti kandidatais į vi
sokias 'jų tarybas. Į tas pinkles pakliuvo 
daug gerų lietuvių, todėl tenka susilaiky
ti ir nuo jų kaltinimo.

Dr. V. Kuzma nuolat dirbo mokslinį 
tyrimo darbą ir sprendė įvairiausias chi
rurgijos problemas. Ar ne jis tik pirmas 
Lietuvoje padarė kraujo perpylimą ir 
pradėjo propaguoti jo konservavimą. Iš
rado originalų skrandžio gydymo būdą, 
pūslės ir akmenligės operacinį gydymą. 
Dirbo iškrypusių sąnarių ir auglių paša
linimo srityje. Sumaniai gydė kaulų džio
vą ir įvairaus 'išorinio poveikio sukeltas 
liga's. Pats dažnai stebėjo luošus žmones, 
jų eiseną ir juos gydė. Daug neturtingų 
žmonių yra nemokamai išgydęs ir grąži
nęs sveikatą. Yra išoperavęs apie 20.000 
ligonių, daugeliui jų išgelbėdamas gyvy
bę. Parašė ir išspausdino 67 mokslinius 
darbus. Kai kurie jo darbai sukėlė dide
lį susidomėjimą ir už Lietuvos sienų. To
dėl sudėtingoms operacijoms buvo kvie
čiamas į užsienį. Savo profesijos darbuo
se jis buvo labai realus ir gerai viską nu
metąs.

Vokiečių okupacijos metais Gestapas jį 
visą laiką sekė ir nedavė ramybės. Sun
kus darbas ligoninėje ir nuolatinis nervų 
įtempimas visiškai pakirto jo sveikatą. Ir 
stebuklingojo chirurgo širdis nustojo pla
kusi 1942 m. birželio 6 d.

V. Vytenictis

ronio, Vaižganto, Žemaitės raštai, kaip gi čia bus 
galima išsiversti be Putino raštų, kai rašytojo gyve
nimas jau persisvėręs į antrąją pusę ir kai toks di
delis jo svoris lietuvių literatūroje? Kad Putinas ne
įveiks tos darbų griūties, niekas nedrįso nė pagal
voti. Rašytojas visada „tvirtai laikė plunksną ran
koje“ ir, nugalėjęs laikinas negales, daug dirbo ir 
labai daug padarė, žinomas buvo jo sugebėjimas 
savo darbą organizuoti ir metodiškai, nesiblaškant 
į šalis, dirbti. Leidėjai, kraudami dvigubas naštas, 
kaip tik tuo ir rėmėsi: tikėjo jie Putino darbo galia. 
Tačiau nei leidėjai, nei rašytojas nežinojo, kur ir 
kada jų užsimojimams užbrėš ribą fizinė žmogaus 
prigimtis.

Spėjo pasirodyti „Sukilėlių“ pirmasis tomas, 
dar buvo parengtas Raštų pirmasis tomas — ir ne
trukus Putiną užgriuvo ligos ir negalavimai, nykios 
nedarbo dienos. Iš pradžių dar būta didesnių dar
bingų tarpų, bet jie tolydžio mažėjo. Putino dieno
raštis, laiškai ir pasisakymai bičiuliams pilni jo li
gų ir negalavimų kronikos.

Štai kaip dienoraštyje Putinas vaizduoja tikrai 
nelengvą savo padėtį: „Sausis ir vasaris nuėjo nie
kais. Sirguliuoju, ir „Sukilėliai“ nejuda. Varge ma
no, ką aš padarysiu, kas iš manęs bus? Niekas ne
žino, kaip man kartais esti bloga. Aš vos kojas pa
veiku, vos laikausi nesvirduliavęs. (...) Dirbti nega
liu, o reikia. Žūt būt reikia baigti „Sukilėlius“. Ak, 
kiek jie man prigadino kraujo ir atėmė laiko!“ 
(1961. II. 22).

(bus daugiau)

Su lietuviais ! 
pasaulyje

K. OSTRAUSKO DRAMOS

Neseniai Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas išleido Kosto Astrausko dra
mą „Čičinskas“. Toje pačioje kietai įriš
toje knygoje dar yra dvi mažytės dramos 
šaltkalvis ir Lozorius.

Pagrindinės dramos jau pats vardas pa
sako, kad tai yra vaidinimas apie Mairo
nio išgarsintąjį Upytės dvarininką Čičins
ką. „Šaltkalvyje“ pavaizduotas žmogus, 
iškirtęs V. Kudirkos antkapyje Tautos 
himno žodžius, o „Lozorius“ parodo Kris
taus laikų kraupią Lozoriaus prisikėlimo 
sceną.

Knygą spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Aplankas V. O. Virkau, 104 psl., kaina — 
5 dol.

B. BRAZDŽIONIS I AUSTRALIJĄ

Australijos lietuvių spaudos žiniomis, 
Kalifornijoje gyvenąs poetas (Bernardas 
Brazdžionis ateinančių metų pradžioje at
vyksta į Australiją. Jam globoti ir jo gast
rolėmis rūpintis sudarytas specialus ko
mitetas, kuriam vadovauja dr. A. Maura- 
gis.

RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI

Penktajai Kanados ir JAV lietuvių dai
nų šventei, kuri įvyks 1978 m. liepos 2 d. 
Kanadoje, Toronte, jau pradėta intensy
viai ruoštis. Sudaryti organizaciniai ir 
darbo komitetai su pirm. J. R. Simanavi
čium, vicepirm. L. Skripkute, muzikinio 
komiteto pirm. Vcl. Verikaičiu, sekreto
riatu, kuriam vadovauja J. Andrulis, iždi
ninku Vyt. Bireta ir dviem koordinato
riais — torontiškiu J. Karasiejum ir ha- 
miltoniškiu dr. V. Kvedaru, kuris savo 
koordinavimo talentą įrodė jau 1975 m. 
Hamiltone rengiant pirmąją Kanados lie
tuvių dainų ir tautinių šokių šventę. Lei
dinio redaktorium pakviestas Č. Senkevi
čius.

M. KAULĖNAS — PROFESORIUS

Zoologijos mokslų daktaras Mindaugas 
Kaulėnas, buv. „Brit. Lietuvio“ redakto
riaus Algirdo Kaulėno sūnus, prieš kelio
lika metų išėjęs aukštąjį mokslą Londone 
ir po to emigravęs į Ameriką ir dirbęs 
Massachusetts universitete, šiais metais 
yra pakeltas į pilnus profesorius.

Prof. M. Kaulėnas su savo žmona Mar
garet augina 4 vaikus, kurie pagal Kaulė- 
nų tradiciją turi lietuviškus vardus.

Antras A. Kaulėno sūnus — Gediminas 
yra baigęs aukštuosius mokslus Chicago- 
je, vedęs lietuvaitę ir dirba mokytojo dar
bą.

Abu Kaulėnai, kol gyveno Londone, pri
klausė liet, skautų organizacijai.

STUDIJŲ SAVAITĖ PASAULIO 
LIETUVIŲ SPAUDOJE

Beveik visi didesnieji lietuviškosios iš
eivijos laikraščiai plačiai paminėjo šią 
vasarą Anglijoje įvykusią Studijų savai
tę. Vieni iš jų persispausdino kai kurias 
savaitės metu skaitytas paskaitas, kiti pa
teikė bendras savaitės apžvalgas. Iki šiol 
išsamiausius Studijų Savaitės aprašymus 
išspausdino „Draugo“ kultūrinis priedas 
(autorius J. GR. — ELI) ir „Tėviškės Ži
buriai“ (aut. A. Lembergas).

PREMIJUOTAS DR. J. GRINIUS

Ateitininkų Federacijos Stasio Šalkaus
kio kūrybinė premija šiemet devintojo 
Ateitininkijos kongreso proga paskirta 
mokslininkui, literatūros ir meno istorikui 
— kritikui ir dramaturgui dr. Jonui Gri
niui, gyvenančiam Vakarų Vokietijoje, 
Muenchene. Premijos mecenatai yra dr. 
K. Ambrozaitis, dr. R. Gineitis, dr. A. 
Laucis, dr. A. Razma, dr. V. Šaulys ir dr. 
B. Valatka.

Anksčiau Stasio Šalkauskio kūrybinės 
premijos buvo paskirtos dr. Juozui Gir
niui, prof. Antanui Maceinai, Simui Sužie
dėliui ir kun. Stasiui Ylai.

Laureatui dr. J. Griniui negalint į kon
gresą iš Vokietijos atvykti, premija buvo 
perduota kongreso rengimo komisijos pir
mininkui kun. Gediminui Kijauskui, ku
ris ją persiuntė dr. J. Griniui.

J. Grinius visą savo gyvenimą paskyrė 
mokslui, lietuvių literatūros kritikai ir is
torijai, visuomeniniam veikimui, kultūros 
puoselėjimui. Ilgesnes ar trumpesnes stu
dijas paskelbė daugybėje periodinių lei
dinių lietuvių, prancūzų ir vokiečių kal
bomis ir išleido šias knygas:

Putino lyrika, Grožis ir menas, Vilniaus 
meno paminklai, O. V. Milašius — poetas. 
Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, Veidai ir 
problemos lietuvių literatūroje I ir II. 
kelis dramų veikalus.

Norėdamas paskatinti ir paremti lietu
viškąją spaudą ir kultūrą, savo gautąją 
premiją dr. J. Grinius išdalijo atgal, ją 
šitaip paskirstydamas: „Aidų“ ir „Atei
ties“ žurnalams, „Draugo“ dienraščiui ir 
Lietuvių katalikų mokslo akademijai po 
250 dol., „Tėviškės Žiburių" savaitraščiui 
ir Ateitininkų šalpos fondui — po 150 dol., 
„Darbininko“ savaitraščiui ir Vasario 16 
gimnazijai — po 100 dolerių.
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Komandiruotė su antspaudu
Tokiu pavadinimu „Švyturys“ (Nr. 16, 

1977 m.) įsidėjo J. Jurevičiaus rašinį apie 
vasaros atostogas Lietuvos pajūryje. Štai 
keletas būdingesnių to rašinio iškarpų.

šventų darbo valandų
Tą darbo metą prie kelto, laukdami sa

vo eilės persikelti iš Klaipdos į viltingą 
Smiltynės krantą, rikiavosi tanki vorelė 
visokiausių automobilių. Statybinėmis me
džiagomis pasikrovusių sunkvežimių. Ke
leivinių mašinų. Lengvųjų. Iš kolonos galo 
į mus buvo siunčiamas šnekus pasiunti
nys: „Važiuojame iš Kauno. Norėtumėm 
prasmukti be eilės, nes vežame į Neringą 
tolimus ir brangius sąjunginės reikšmės 
svečius... Reikia parodyti lygį...“ Labai 
skubančioje juodoje „Volgoje" išvydome 
keturių asmenų įgulą. Bet, reido brigadai 
susidomėjus keliautojų popieriais, ekipa
žas ėmė retėti. Prie tarnybinės lengvosios 
vairo besėdįs solidžios įmonės vyriausia
sis inžinierius taip pat negebėjo mums do
rai paaiškinti keturių keliautojų kompani
jos tikslų. Todėl vidurdienį, kai skuban
čiųjų ekipažas jau buvo anapus, susisie
kėme su Kauno miesto Liaudies kontrolės 
komiteto pirmininku ir paprašėme mums 
patalkinti aiškintis, kokie gamybiniai rei
kalai sieja tą gamyklą ir jos vyriausiąjį 
inžinierių su Kuršių nerija. Kas darbuo
jasi už išvykusi atsakingą darbuotoją.

— Nežinau, kur mūsų vyriausiasis inži
nierius... — sutriko sekretorė. — Lyg ir 
komandiruotėje... Paskambinkit, jeigu 
reikalas, rytoj. Gal atsiras...

Nei Juodkrantėje, nei Preiloje, nei Ni
doje kol kas ta gamykla savo filialų ar ki
tokių gamybinių objektų neturi. Čia pri- 
dursim, kad šios „Volgos“ ekipaže jokių 
sąjunginės reikšmės svečių neišvydome. 
Visi iki vieno — moterys ir vyrai — bu
vo... kauniečiai. „Už brigados suklaidini- 
mą labai atsiprašome... bus tai didelė pa
moka“, — išklojo pasiaiškinime. Važiavę 
Nidoje gauti „leidimams blankelių“.

Vyrai — ne vaikai. Išradingumas ir iš
monė pro kraštus varva. Vieni, kaip ma
tėme, neva tolimus svečius j kurortą pa- 
pėpinti veža. Antri, ne mažiau išmoningi, 
vasarą sugalvoja kokį inspekcinį patikri
nimą arba reviziją. Treti, subtilesni, tele
gramomis muša iškvietimus. Saulėtomis 
kurortinės spūsties savaitėmis, anot klai
pėdiečių, daugelis svečių ne tiktai pavie
niui, bet ir kompleksinėmis brigadomis 
pajūrio inspektuoti plaukia. Neretai ir 
šeimas komandiruotieji vežasi... Šitiek ži
nodami nebeapstulbome, kada kitos kau
niškės „Volgos“ šeimininkas prie kelio iš
tiesė mums tik prieš kelias dienas gau
tą Neringos miesto Vykdomojo komiteto 
leidimą, kurio visai pakaktų ten nusigau
ti, bet ir antspauduotą komandiruotę sep
tyniolikai (!) dienų, šis atsakingas parei
gūnas ką tik buvo atostogavęs. Ką tik bu
vo jau turėjęs komandiruotę į Nidą, kur 
dalyvavo konferencijoje (madingiausia 
vieta konferencijoms, pasitarimams ir 
simpoziumams dabar, beje, nebe Palanga, 
o kurortinės Neringos vasarvietės). Todėl 
logiškai susisluoksniavo klausimas:

— Drauge viršininke! Ką tas 17 dienų 
beveiksit Neringoje? Ką konkretaus nu- 
dirtbsit?

Droviai žvilgtelėjęs į čia pat esančius 
liudininkus — žmoną ir vaikus, jų aki
vaizdoje tėvas „visą teisybę“ pasakė vie
nu y pu:

— Važiuoju pavaldinių tikrinti.
Mes susižvalgėme. Bet miškotvarkos 

įmonės viršininkas toliau dievažinosi:
— Tikrai tikrinsiu!..
Tuo tarpu buvo išsyk nustatyta ir ofi

cialiais popieriais patvirtinta, kad tomis 
dienomis kauniškės miškotvarkos virši
ninkas „nebuvo komandiruotas, t. y. jo 
vardu tarnybinė komandiruotė nebuvo iš
rašyta“... Antspauduota ir numeruota 
(Nr. 189) viršininko komandiruotė, kuri 
yra griežtos apskaitos dokumentas, pasi
rodė esanti netikra. Taigi reido brigados 
„užpelenguotas“ -įmonės vadovas „tikrinti 
pavaldinių“ važiavo pasidirbęs fiktyvią, 
niekur neregistruotą komandiruotę...“

Šernai
„Palanga ir Neringa, Klaipėda ir Kre

tinga, Gargždai ir kitos vietos, kur vylin
gai kvepia Baltijos sūrymu, vasarą įgyja 
magnetišką traukos jėgą. Svečiais braška 
viešbučių ir žinybinių bendrabučių sienos. 
I Klaipėdos viešbutį papuoli (jeigu papuo
li) tiktai per gerą protekciją arba šiaip 
didžią malonę, o apie palangiškį viešbutį 
paprastasis mirtingasis tegali sapnuoti. 
Todėl visi drauge pasidžiaukime viešbu
čių tarnautojų kantrybe ir gerumu: didu
mą svečių jie nuoširdžiai vadina manda
giais, kultūringais, dorais žmonėmis ir, be 
abejo, nepersaldo šiltai sakydami. Doras 
žmogus, kad ir kur jis būtų, lieka savo 
pozicijose. Lieka žmogiškas.

„Šimtą ir vieną istoriją apie nuotykių 
ieškotojus su komandiruote kišenėje gali 
papasakti Ona Kazlauskienė, .Klaipėdos“ 
viešbučio vyriausioji administratorė. Ji — 
liaudies kontrolės grupės aktyvistė, komu
nalinio ūkio žymūne. Jau aštuoniolika 
metų ji dirba viešbutyje. „Ko tik nebūna! 
Kartais svečiai, ypač komandiruoti dides
nėmis grupėmis, viėšbutyje sukelia tikrą 
ermyderį. šlaistosi girti. Neduoda ilsėtis 
kitiems. Iki vėlumos ieško nuotykių. Tvar
ką ir žmonių drausmę gali puikiai palai
kyti reiklus grupės vadovas. Todėl mes 
ramūs, kai „Klaipėdoje“ svečiuojasi „Lie

tuvos“ arba „Nerijos“ ansambliečiai. 
Tvarkingi Operos ir baleto teatro žmonės. 
Nemažai pokštininkų būna iš artistų ir 
sportininkų. Vieni kambariuose metasi 
kepti sklindžius ar rūkyti žuvį. Antri ima
si dviračių remonto, tepalais suteršia bal
dus, patalynę... O kiek įžūliausių „meilės 
pasiūlymų“ ir visokių įžeidinėjimų pati
rtam. -Būna tikrų šernų... Ne vieną sušer- 
nėjusį teko if į miliciją ar medicininio iš
blaivinimo įstaigą išgabenti“.

Kur nuplauktam?
„Niekaip siūlo galo neatvijom, kaip iš 

tėvų pastogės pasprukusi jaunutė šiaulie
tė Birutė Š. gebėjo įsipatoginti „Klaipė
dos“ viešbutyje. Nes visi žinom, kaip su
dėtinga netgi komandiruotam žmogui uos
tamiestyje įsikurti.

Šita (Birutė niekur nedirba. Į Klaipėdą 
ją paviliojo nuotykių paieškos. Noras pa
būti toliau nuo tėvų ir „nereikalingų 
akių“. Todėl netrukus jos kambario duris 
ėmė varstyti komandiruotieji vyrai. Irgi 
lengvapėdiškų nutikimų ieškotojai... Su 
buteliais sakvojažuose ir kišenėse. Su 
įdomiais sumanymais ir švelniais pasiūly
mais. Birutė Š. dabar nebeatseka visų is
torijų ir nebeprisimena visų savo kavalie
rių vardų. Šie irgi gal būtų pamiršę 
šmaikščiąją šiauliškę mergaičiukę, pasi
vadinusią juos į viešbučio kambarį... Bet 
noromis nenoromis teko viską prisiminti. 
Pati Birutė Š. ir dalis „sumedžiotų“ jos 
kavalierių jau ilgam atgulė į venerinių li
gų dispanserio lovas. Gydo baisiąją ligą 
— sifilį.

...Komandiruotųjų šunkeliai... šią mū
sų temą pratęsė Klaipėdos miesto dispan
serio gydytojas venerologas Antanas 
Kupstys: „Galiu stačiai pasakyti, kad ve
nerinėm ligom komandiruotėse užsikrečia
ma dažnai. Tos skaudžios istorijos visada 
prasideda nekaltu pasisėdėjimu su nepa
žįstama, bet „simpatiška ypata“ prie ka
vos puodelio viešbučio bufete, kavinėje ar 
restorane. Nuo kavutės pereinama prie 
konjako, šampano ar kitokio svaigalo, ku
ris, žinia, atbukina sąmonę ir budrumą. 
Šiuo atžvilgiu itin būdinga statybos spe
cialisto Polikarpo S. ligos istorija. Ko
mandiruotas į Plungės Dirbtinės odos ga
myklos statybą, jis gyveno tenykščiame 
viešbutyje. Susipažino su „komandiruota 
iš Vilniaus revizore“ Aldona. Kai statybų 
vyras susigriebė, kur įklimpo, — už gal
vos stvėrėsi. Sifilis! Viena bėda — pusė 
bėdos. Pasirodė, kad ta pavojinga liga jau 
buvo spėjęs apkrėsti ir savo žmoną. Abu 
atsidūrė dispanseryje. Kas gi ta Aldona? 
.Komandiruota revizorė iš Vilniaus“ din
go tarsi į vandenį. Nesurandame, kur, ku
rio viešbučio bufete dabar „revizorė“ Al
dona konjakėli gurkšnoja. Kam akis bliz
gina. Ir bus nelengva tą gražuolę sugany
ti, nes Polikarpas S. apie ją nieko nežino, 
o nuotraukos savo kavalieriui ji nedova
nojo...“

Santuokos Lietuvoje

Per praėjusius 16 metų (1961-1976 m.) 
Lietuvoje užregistruota 449.619 santuokų. 
Skaičiuojant tūkstančiui gyventųjų, Lie
tuva santuokų skaičiumi užima tik 11-12 
vietą Sovietų Sąjungoje. Taigi į vedybinį 
gyvenimą per daug nesiskubinama.

Apie tris ketvirtadaliai santuokų tenka 
miestų gyventojams, nors jų skaičius dar 
nedaug teper'šoko pusę visų gyventojų 
skaičiaus. Vidutnis besituokančių (pirmą 
kartą) vyrų amžius yra 25.3 metai, o mo
terų — 23.9 metai. Tačiau pusė visų vyrų 
1976 m. sustuokė jaunesni kaip 23.8 m., o 
moterys — jaunesnės kaip 22.5 metų.

Santuokoms „jaunėjant“, spaudoje pa
sirodo nuogąstavimų, kad jaunimas toli 
gražu nėra paruoštas šeimos gyvenimui. 
Gal todėl gana didelis skaičius susituoku
siųjų išsiskiria. Kai kuriuose Lietuvos 
miestuose išsiskiria beveik 50% visų san- 
ttuokų. Tuo atveju Lietuvai tenka penkto
ji vieta Sovietų Sąjungoje. Daugiausia 
skiriasi poros išgyvenusios kartu 5-9 me
tus (29.1%). Čia ir vėl nusiskundžiama, 
kad didėjant ištuokų skaičiui, mažėja vai
kų skaičius.

Gana daug vedybinio amžiaus vyrų ir 
moterų iš viso yra nesusituokę. Kaip ro
do 1970 m. surašymo duomenys, beveik 
trečdalis 25-29 metų vyrų buvo viengun
giai. Nesusituokusių moterų procentas dar 
didesnis. Iki šiol Sovietų S-goje (ir Lietu
voje) buvo nepalankiai žiūrima į priemo
nes santuokoms paskatinti. Skelbimai, 'tar
pininkavimo biurai, elektroninės partne
rių suradimo mašinos buvo netoleruoja
mos. Tačiau paskutiniuoju metu žymūs 
demografai esą pasisakę už dirbtinių prie
monių vartojimą santuokoms paskatinti.

Didėjant ištuokų skaičiui, didėja pakar
totinių susituokimų atvejai. Vidutiniškai 
tarp vyrų kas 5-6, o tarp moterų kas 6 
santuoka yra pakartotinė, t. y. susituokia
ma antrą, trečią ar dar kelintą kartą. (Pa
sinaudota „Švyturio“ Nr. 18 medžiaga).

AUTOBUSŲ STOTIS KRYŽKALNYJE
Kryžkalnyje, kur kertasi žemaičių ir 

Rygos plentai, pastatyta didelė autobusų 
stotis. Čia pat veikia bufetas, valgykla ir 
paštas. Stoties archtektūra gana oroginali, 
primenanti amerikoniškos „rančos“ pasta
tą.

Kiti rašo
ŽYDŲ-LIETUVIŲ SANTYKIAI

Iš Lietuvos išvykęs žurnalistas Zacha- 
j,a Čėsna „Tėviškės Žiburiuose“ spausdina 
straipsnių seriją, pavadintą „Klaikūs pra
eities šešėliai ir tikrovė“. Paantraštėje 
pridedama, kad tai yra retrospektyvus re
portažas apie lietvių-žydų santykius. Au
torius savo dėmesio vertuose pasakoji
muose stengiasi būti kiek galima objekty
vus, nevengia pateikti faktų iš abiejų pu
sių ir nekaltina visos lietuvių tautos už 
paskirų asmenų elgesį. Štai viena jo raši
nio ištrauka.

„Vartau pageltusius nuo laiko dienoraš
čio puslapius, štai įrašas, padarytas 1962 
m. Tai pokalbis su LTSR aukščiausiojo 
teismo pirmininko pavaduotoju, baudžia
mosios kolegijos pirmininku Žvirbliu. Po
kalbio tema — lietuvių-žydų santykiai 
tragiškos praeities šviesoje. Teisėjas 
Žvirblys įtikinėja mane, esą žydų žudynė
se daugių-daugiausia dalyvavę 18.000 Lie
tuvos gyventojų, jų tarpe nedidelis vieti
nių vokiečių, rusų ir lenkų (pastarieji iš 
Vilniaus krašto) skaičius. Jis išsitraukė 
iš čia pat kabineto kertėje riogsojusio sei
fo sąrašą žmonių, kolaboravusių su nacių 
okupacinės valdžios organais, šiame są
raše raudonais brūkšniais buvo pabrauk
tos pavardės žmonių, turėjusių leidimus 
nešioti ginklą. Galimas dalykas, kad ne 
visi ginkluoti kolaborantai betarpiškai da
lyvavo žydų žudynėse, galiausiai, tarkime, 
kad sąrašas nepilnas ar nevisai tikslus. 
18.000 — tai ne taip jau maža, bet, antra 
vertus, 18.000 iš 2,5 milijono sudaro viso 
labo vos 0,74% visų gyventojų. Trys ket
virtadaliai procento realių ar potencialių 
žydšaudžių jokiu būdu neatstovauja visai 
tautai ir todėl būtina kartą ir visam lai
kui baigti su urminiu visos nacijos kalti
nimu. Beje, norėčiau čia pacituoti teisėjo 
Žvirblio žodžius, tartus su gilia širdgėla. 
„Smolensko srities teisme saugomas toks 
pat kolaborantų sąrašas, tik ilgesnis. O 
gyventojų Smolensko srityje mažiau, ne
gu Lietuvoje. Kodėl lietuviams prilipdyta 
budelių etiketė, o rusams-smolenskie- 
čiams ne?“

Vertėtų gerai apmąstyti šį argumentą, 
teisėjo Žvirblio pateiktą retorinio klausi
mo forma ir be jokių išvadų. Nenoromis 
prašosi prielaida, kad kažkas labai suinte

Garbinga mokytoja
Vakarus pasiekė penki numeriai pogrin

dyje spausdinto leidinio Dievas ir Tėvynė. 
Penktojo numerio, 1977 metų didžioji da
lis, daugiau kaip 60 puslapių pašvęsta Die
vo buvimo įrodymui. Dedame ištraukas iš 
šio numerio straipsnio, pavadinto

GARBINGA MOKYTOJA
1977 m. sausio 28 d. Šiauliuose žemės 

kelionę užbaigė (infarktas) mokytoja Re
gina Proscevičiūtė. Tai viena iš nedauge
lio lietuvių mokytojų, kurie nepaisant 
klastingos okupantų politikos, išliko lietu
viais ir tikrais katalikais ligi mirties... 
Mokytojas — žmogaus dvasinių vertybių 
ir visos tautos dorovės kūrėjas, todėl oku
pantas nė vienai kitai profesijai neskiria 
tiek daug dėmesio, kiek mokytojams...

Nors visi lietuviai mokytojai ir moki
niai turėjo vieningai pasipriešinti krašto 
rusinimui ir brukamam ateizmui, tačiau 
mūsų tautiečiai neparodė tokios aukštos 
kultūros ir tautinės vienybės. Dalis mo
kytojų perėjo į bedievių „kadrus“ ir ėmė 
pulti savo bendradarbius. Taip pačių lie
tuvių rankomis, ypač per mokyklas oku
pantas pradėjo griauti ir tebegriauna lie
tuvių tautą dr tikėjimą. Kita mokytojų da
lis iš baimės pasidarė abejinga ir tautai 
ir religijai — „nebesikišo į politiką“ ir 
žiūrėjo tik savo materialinės gerovės. Tre
tieji pasiryžo prisitaikyti prie sąlygų: jei 
jau valdžia juos verčia, būti gerais komu
nistais, bet pasilikti tikinčiais. Todėl ir jie 
vertė ir tebeverčia mokinius stoti į bedie
viškas organizacijas, „varo“ ateistinę pro
pagandą, mokytojų ir mokinių akyse ap
simeta esą uolūs bedieviai, nors retkar
čiais slaptai aplanko bažnyčią, atlieka iš
pažintį...

Ir tik pati mažiausioji lietuvių moky
tojų dalis ryžosi bet kokia kaina ginti sa
vo pasaulėžiūrą. Ne visi jie dabar dirba 
mokyklose, vienus iš darbo atleido pats 
okupantas, kiti patys buvo priversti palik
ti mėgiamą darbą, treti, tokia buvo a. a. 
mokytoja Regina Proscevičiūtė, pavyzdin
gu gyvenimu ir ypatingai sąžiningu, 
kruopščiu darbu atsargiai ir kantriai mo
kė savo mokinius mylėti Dievą ir Tėvynę, 
o savo aukšta dvasine kultūra pralenkė 
pavergėjus.

Gimė Regina 1919 m. Šeduvoje. Baigė 
Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo 
daugiausia taip pat Šiaulių mokyklose. 
Labai mėgo muziką, net pati kūrė daine
les vaikams, vadovavo jaunesniojo mo
kyklinio amžiaus chorams... Jos mokiniai 
savo mokytoją mylėjo, gerbė, jos klausy
davo, gerai mokėsi... Tačiau esminis mo
kytojos Reginos bruožas: ji buvo giliai ti
kinti katalikė ir ėjo tiesiu keliu, neveid- 
mainiavo, nekeitė „kailio“... Kai daug mo

resuotas lietuvių tautos diskreditavimu. 
Šią prielaidą sustiprina keletas faktų, ku
riems jokių paaiškinimų nėra. Antai, kny
gelė apie majorą Impulevičių buvo Vil
niuje skubiai išleista lietuvių, rusų ir ang
lų kalbomis. Brošiūra anglų kalba buvo 
išsiuntinėta 'įvaiiįiomsį organizacijoms, 
įstaigoms ir spaudos organams užsienyje, 
ji buvo nemokamai dalinama užsienio tu
ristams. Mano manymu, reikia sveikinti 
■tokią aktyvią demaskavimo kampaniją, 
bet 'kodėl gi Sofijos Binkienės knyga „Ir 
be ginklo kariai“ iki šiol neišversta į ang
lų kalbą? Kodėl visi žygiai, visos pastan
gos išpopuliarinti Sofiją Binkienę, apdo
vanotą Izraelio muziejaus nacizmo au
koms įamžinta JAD VAŠEM medaliu ne
davė rezulatų? Galimas dalykas, kad visi 
čia priešpastatyti faktai nieko bendro ne
turi su kokiu nors iš anksti apgalvotu po
litiniu kursu...

• • •
Taigi, negalima kaltinti visos lietuvių 

tautos, lipdyt jai nenugramdomos etiketės, 
ženklintos Kaino antspaudu. Greta to, ne
įmanoma suprasti ir paaiškinti absoliu
čios 'Lietuvos gyventojų daugumos abejin
gumo. žmonės tikriausiai smerkė masines 
žydų žudynes. Žodis „žydšaudis“, įėjęs į 
lietuvių kalbos aktyviąją leksiką karo 
pradžioje, iš karto tapo keiksmažodžiu. 
Šiuo piktu žodžiu pravardžiavo mokyklo
se vaikus, jei kas nors iš jų giminių daly
vavo žydų žudynėse, kaimynai vengė ben
drauti su žydšaudžių 'šeimomis. Visa tai 
tiesa. Tačiau kaip galėjo žmonės užmigti 
naktimis, jei čia pat miestelio pakraštyje 
aidėjo salvės ir nakties tylą skrodė prieš
mirtiniai vyrų ir moterų, senelių ir vaikų 
klyksmai. Juk jų tarpe buvo gydytojai, il
gus metus gydę savo žemiečius, gal net 
gyvybę kaikam išgelbėję. Jų tarpe buvo 
krautuvininkai, davę savo žemiečiams 
sunkią valandą „į bargą“ prekių, buvo 
siuvėjų, kurių pasūtas skrandas žmonės 
dar ilgai dėvėjo po jų nužudymo. Tokį są
rašą galima tęsti be galo, žmonės smerkė, 
jiems buvo gėda, kad vyksta tokie dalykai 
Lietuvoje, bet tylėjo. Tik absoliučiu tau
tos abejingumu tragiškam žydų likimui 
galima paaiškinti tą faktą, kad naciai iš 
kitų Europos šalių gabeno į Lietuvą žydus 
ir čia juos žudė. Į Daniją, Olandiją ar 
Prancūziją negabeno...“ 

kytojų, ateistų gąsdinami, nustojo lanky
ti bažnyčią, mokytoja Regina ne tik ją 
lankė, bet dar ypatingai domėjosi religija, 
pamaldomis. Dar jaunutė būdama, prašy
davo kunigų leisti nusirašyti • pamokslus, 
girdėtus Šiaulių jėzuitų bažnyčioje (dabar 
ši bažnyčia paversta sporto klubu)...

Žinoma dėl persekiojimo ji kartu su ki
tais bažnyčiai ištikimais mokytojais per
ėjo į katakombinį gyvenimą, kad čekis
tams ir jų pakalikams nekristų į akis, 'šv. 
mišių klausyti vykdavo į tolimesnes baž
nyčias. ..

Kai ateistai prievarta reikalavo, kad 
mokytojai skleistų antireliginę propagan
dą mokiniams ir jų tėvams, mokytoja Re
gina nė karto, net jei pamokoje vizitato
riai sėdėjo, nepasakė nė vieno žodžio prieš 
religiją. Ir nors mokyklos vadovybė, įtar
dama, kad mokytoja religinga, vertė ją 
ruošti bei skalyti antireligines paskaitas, 
referatus, ji jų įvairiausiomis dingstimis 
neskaitė, neruošė...

Mokytoja Regina lengviau, negu dauge
lis kitų, galėjo turėti tą „šiltą vietelę“, ta
čiau neturėjo net padoraus buto — gyve
no visiškai neapkūrenamame kambarėly
je. Mat, Reginos tėvą Šeduvoje dar 1919 
metais sušaudė vokiečiai už tai, kad jis 
rėmė bolševikus, suorganizavęs komunis
tišką mitingą. Ir nors Regina tėvo neprisi
minė, bet jo revoliucinė praeitis (.komu
nistams žmogaus biografiniai duomenys 
— viskas) būtų padėjusi jai aukštai pakil
ti karjeros laiptais. Tačiau Reginos tikėji
mas buvo toks stiprus, jog suusidėti su 
ateistais ji negalėjo.

Jei visi mokytojai būtų tokie, Lietuva 
klestėtų ir persekiojimo laikais. Mokiniai 
taip pat būtų religingi, nes matytų jų gra
žų pavyzdį, ir niekas jiems neišplėštų ti
kėjimo!.. (ELTA)

ATSTATYS VILNIAUS PILIES RŪMUS

Jungtinė Kultūros ministerijos ir Pa
minklų konservavmo taryba, pirmininkau
jama architektūros daktaro prof. E. Bud- 
reikos, apsvarstė Vilniaus aukštutinės pi
lies rūmų konservavimo projektą (projek
to autorius architektas S. Lasavickas). Il
gą laiką rinkta istorinė medžiaga apie šį 
statinį bei pastarųjų metų tyrimai — tie
sa, nepilni ir negalutiniai — įgalino at
kurti buvusių rūmų architektūrinį vaizdą.

Dauguma tarybos narių pažymėjo šio 
statinio istorinę, architektūrinę svarbą, 
neblogai įvertino tyrimus bei paruoštą 
projektą ir pasiūlė Vilniaus pilies rūmus 
atstatyti.

LIETUVOJE
IŠLEISTAS ENCIKLOPEDIJOS II 

TOMAS
„Mokslo“ leidykla išleido antrąjį „Lie

tuviškosios tarybinės encklopedjos“ tomą, 
kuriame yra apie 6.6 tūkstančio straips
nių, 1.700 iliustracijų ir 82 žemėlapiai. 
Spausdino K. Požėlos spaustuvė. Tiražas 
— 75.000 egz. Spaustuvėje jau surinktas 
III ir pradedamas rinkti IV enciklopedi
jos tomas. Šiuos du tomus skaitytojai gaus 
sekančiais metais.

BIBLIOTEKOS RŪMAI ŠIAULIUOSE
Šiaulių miesto centre pastatyti nauji 

Viešosios bibliotekos rūmai. Pastatas tri
jų aukštų, su puspenkto tūkstančio kv. 
metrų naudingo ploto. Įrengtos modernios 
saugyklos pusei milijono tomų. Erdvios 
patalpos skirtos komplektavimo, biblio
grafijos, informacijos tarnyboms, specia
lizuotiems vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 
literatūros skyriams, prie kurių veiks trys 
nemažos skaityklos. Naujuosiuose rūmuo
se taip pat yra 150 vietų konferencijų sa
lė, muzikos ir vaizduojamojo meno svetai
nė, patalpos nuolatinei naujų knygų eks
pozicijai ir literatūrinėms parodoms.

PUSIAU VOKIEČIAI?
Žurnalistas G. Zimanas „Tiesoje“ gra

žiai aprašęs Prahos miestą, pastebėjo, kad 
čekai mušą savo vaikus, nors juos ir labai 
myli. Jis pasiteiravęs apie tai vieną čekę, 
kuri atsakiusi:

— Žinoma, — mes dar dažnai palupame 
vaikus.Tai laikoma leistina. Ko jūs nori
te? Mes juk pusiau vokiečiai, pusiau sla
vai. O vokiečiai muša vaikus, išmokome 
mušti ir mes. Gal ir negerai, bet taip jau 
esame įpratę...

NUSISKUNDŽIA BALDAIS
„Tiesoje“ (spalio 13 d.) išspausdintas 

toks E. Jonušienės nusiskundimas.
„Rugsėjo pradžioje nusipirkau Kauno 

Baldų kombinato gamybos komplektą 
„Rūta“ ir labai nusivyliau. Jeigu parduo
tuvėje šie baldai būtų išpakuoti, vargiai 
ar atsirastų pirkėjų. Skydų kampai neuž
lyginti. Sofos-lovos apatinis rėmas įlūžęs. 
Norint pritvirtinti lankstus, reikėjo apati
nę rėmo dalį sutrumpinti. Be to, nugarėlės 
kampai labai skyrėsi, vienas kampas že
mas, kitas daug aukštesnis. Gal tas komp
lektas buvo išbrokuotas ir per klaidą .pa
puolė į prekybą?

APIE ANGLIJOS SPALVOTUOSIUS■ ' ). *
„Valstiečių laikraščio“ korespondentas 

Londone L. Girėnas spalio 13 d. išspausdi
no straipsnį, pavadintą „Rasizmas Angli
joje“. Jame, be kita ko, rašoma:

„Žinoma kompanija Bi-bi-si neseniai 
parodė televizijos filmą, kuris gąsdina 
anglus juodaodžių ir geltonodžių antplū
džiu. Viena filmo herojų pasipiktinusi tie
siai! sako:

— Kol mūsų vaikinai lieja kraują šiau
rės Airijoje, pačią Angliją užplūsta spal
votieji...

Šis filmas ne kokio nors sensacijas 
mėgstančio režisieriaus užgaida. Jis pa
statytas pagal kampanijos „Išsaugosim 
baltą Angliją“ organizatorių užsakymą.

Vienas fanatiškiausių „kryžiaus žygio“ 
už gryną rasę (Britanijos salose skelbėjų 
— Enokas Pauelas, buvęs ministras kon
servatorių vyriausybėje, o dabar Anglijos 
parlamento deputatas nuo Olsterio junio- 
nistų, kaip žinia, aršiausiai prieštarau
jančių prieš lygias teises šiaurės Airijos 
gyventojų katalikiškajai mažumai. Tasai 
Pauelas 'šaukia, kad, leisdami į Britanijos 
salas įvažiuoti spalvotiesiems, anglai pa
tys sau kasa duobę. Kol ne vėlu, primyg
tinai siūlo grynos rasės šalininkas, reikia 
tuojau pat išsiųsti iš šalies bent milijoną 
spalvotųjų, tegu tas .kainuotų visą milijar
dą svarų sterlingų.“

Papasakojęs spalvotųjų atsiradimo Ang
lijoje istoriją ir jų gyvenimo sąlygas, ko
respondentas baigia komunistų laikraščio 
„Morning Star“ pastaba, kaip į krizę pate
kęs kapitalizmas ieško „atpirkimo ožių“. 
Šį sykį „atpirkimo ožių“ dalia tekusi išei
viams iš buvusių britų kolonijų.

| KAI REIKIA | 
J SIUNTINIO I
= Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si- š 
E bire reikalingi paramos ir siuntinius = 
Š reikia siųsti. O kai reikia, rašykite: =

| Lithuanian House Ltd. c
E Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS.
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GALIMA ĮSIGYTI KALENDORIŲ

Nidos Knygų klubo tradicinis 1978 m. 
nuplėšiamas kalendorius jau atspaustas 
ir išsiuntinėtas užjūrio klubo nariams ir 
„E. Lietuvio“ skaitytojams. Netrukus bus 
pradėta siuntinėti vietiniams ir kontinen
to prenumeratoriams.

Nedidelis kalendorių skaičius paliktas 
tiems tautiečiams, kurie knygų ir laikraš
čio neprenumeruoja. Kas norėtų jį įsigy
ti, prašoma nesivėlinti, nes gali pritrūkti. 
Vienintelis laisvame pasaulyje Nidos klu
bo lietuviškas nuplėšiamas kalendorius 
yra labai tinkama kalėdinė dovana drau
gams.

Kalendoriaus kaina (neskaitantiems 
laikraščio) £2.00. Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu.

VIEŠNIA IŠ DANIJOS

Praėjusią savaitę iš Danijos į Londoną 
touvo atvykusi Bodil Dargienė, neseniai 
ten mirusio dail. Kazimiero Dangio žmo
na. Kartu 'SU ja buvo atvykę ir abu jos 
sūnūs — Rimtas ir Linius. Pastarasis jau 
yra vedęs ir buvo kantu atsigabenęs savo 
šeimą. (iB. Dargienė yra danė).

Kaip žinoma, iB. ir K. Dargiai Anglijoje 
gyveno 1948-1953 m. Per tą laiką jis, be 
kita ko, dlšdekoravo lietuvišku 'stiliumi 
Lietuvių bažnyčią, kurioje darbai yra išli
kę iki šios dienos.

B. Dargienė parodė savo sūnums ir šei
mai dail. K. Dargio dekoruotą bažnyčią, 
aplankė L. Namus ir O. B. Benderius, su 
kuriais buvo susipažinę tuoj po karo Da
nijoje.

PATENKINTAS KALENDORIUM

V. Mozūraitis iš Hot Springs (JAV) at
siųsdamas 7 dol. čekį už Nidos Knygų 
klubo kalendorių ateinantiems metams 
rašo: „Prašau prisiųsti kalendorių, nes 
viena, jis yra lietuviškas, antra, mėgstu 
iš jo pasiskaityti ir trečia, papuošiu savo 
kambarį“.

ARTĖJA KALĖDOS

Pagal įsigalėjusią tradiciją, Kalėdų ir 
N. Metų proga įvairias įmonės ir privatūs 
asmenys sveikina savo klientus ir draugus 
per spaudą. Atsižvelgiant į atviručių ir 
pašto kaštus, vis daugiau mūsų tautiečių 
pasveikina savo artimuosius per „E. Lie
tuvį“, tuo pačiu paremdami ir savąją 
spaudą.

Norint iš anksto kalėdinį laikraščio nu
merį sutvarkyti, skaitytojai prašomi ka
lėdinius skelbimus ir sveikinimus jau da
bar pradėti siųsti.

Už normalų pasveikinimą kartu su teks
tu reikia prisiųsti £5. Didesni skelbimai 
ar ilgesnio teksto specialūs sveikinimai 
kaštuos atitinkamai daugiau. Vokietijoje 
gyveną skaitytojai prisiunčia DM 20.

Pasinaudokite proga pasiųsti savo drau
gams bei pažįstamiems kalėdinius sveiki
nimus per „E. Lietuvį“.

LONDONAS
PRAŠOME VISUS PRISIDĖTI

Lapkričio 26-27 dienomis ruošiamas tra
dicinis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Ba- 
zaras. Jis bus Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
don W2, kur „Dainava“ atstovauja lietu
viškąjį kampelį.

Prašome mielus tautiečius talkon. Lie
tuviškam kampeliui labai reikalingi tau
tinių motyvų darbeliai: juostos, medžio 
drožiniai ir kita. Be to, laukiame fantų lo
terijai (tinka visokios smulkmenos). Ma
lonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų prašy
mą.

Aukas ir daiktus siųsti iki lapkričio 25- 
tos dienos: „Dainava“, 2, Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

L. L. M. „Dainavos“ sambūrio valdyba

LONDONIECIŲ IŠVYKA Į 
MANCHESTER!

Kaip jau skelbta, londoniečiai vyksta į 
Manchesterį lapkričio 5 dieną (šeštadie
nį).

Autobusas paims žmones nuo Lietuvių 
bažnyčios, 21 The Oval, Hackney Rd., E2. 
9.50 vai. rytą ir nuo Sporto ir Soc. klubo, 
345A Victoria Park Rd. E9. 10 vai rytą. 
Visi užsirašiusieji prašomi nesivėluoti — 
turime išvažiuoti punktualiai, nes Kariuo
menės šventės minėjimas Manchesteryje 
prasideda 5.30 vai. vakarą.

BRADFORDAS
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Lapkričio 5 d. organizuojama ekskursi
ja į „Ramovės“ skyriaus rengiamą Lietu
vos kariuomenės minėjimą Cheetham 
Town Hall.

Nuo Vyčio klubo išvyksime 2 vai. p. p. 
ir užsuksime į Liet. soc. klubą Mancheste
ryje.

Užsirašyti klube iki lapkričio 1 d.
Vyčio klubo valdyba

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia 
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio va

dovaujamas vyrų oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. černis. lEe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti į minėjimą; 
iš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą laiką.

Ramovėnų valdyba

PAKEISTA LAUŽO DATA
M. L. S. klubas kas metai savo kieme 

sukuria tradicinį laužą. Šiais metais lau
žas turėjo būti kuriamas lapkričio 5 d., 
šeštadienį. lEfet tą dieną ramovėnai rengia 
Liet. Kariuomenės šventės minėjimą Che
etham Town Hali, įtodėl laužas atkeliamas 
į lapkričio 4 d. penktadienio vakarą. Jis 
bus uždegtas lygiai 7.45 vai. vakarą.

Kviečiame visus tėvus -su savo vaikais 
ir pažįstamais atvykti į laužo iškilmę. 
Prašome nevėluoti.

Rengėjai

STOKE-ON-TRENT
TAUTOS ŠVENTĖ

Lapkričio 26 dieną, 8 vai. p. p., Sneyd 
Arms viešbučio patalpose, Tunstall, DBLS 
skyrius ruošia kiek pavėluotą Tautos 
Šventės minėjimą. Programoje:

1. Įvadinė dalis.
2. E. Jurkšaitytės-Herrington deklama
cijos.
3. E. Šovos akordeono muzikos ir dainų 
pusvalandis (pirmą kartą vidur. Angli
joje).
4. Skyr. pirm. V. Dargio baigmės žodis.

Skyriaus valdyba

JAUNIMO ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
■Lapkričio 26 d., šeštadienį kviečiame 

visus pažadėjusius atvykti aptarti lietuvių 
jaunimo reikalus ir problemas į Sneyd 
Arms viešbučio patalpas. Darbotvarkė:

Šeštadienį: 1. Atstovų priėmimas 12.20 
vai. 2. Posėdžiai 2-6.30 vai. 3. Arbatėlė 7- 
8 vai. 4. Tautos šventės minėjimas.

Sekmadieni: 1. Išvados-nutarimai 9-12 
vai. 2. Pietūs 12-1.30 vai. 3. Pamaldos St. 
Wolston bažnyčioje.

Nepamiršdami pareigos dalyvauti, ma
loniai prašome pranešti, kiek ir iš kur da
lyvaus. Tuo būdu labai ir labai padėtumė
te rengėjams.

Skyriaus valdyba

GLOUCESTER
PAVYKĘS MINĖJIMAS

Spalio 22 d. Gloucesterio-Stroudo DBLS 
skyrius ukrainiečių salėje suruošė Tautos 
šventės minėjimą. Minėjimą pradėjo sky
riaus pirmininkas V. Cibulskis, pakvies
damas svečią E. šovą skaityti paskaitą. 
Kalbėtojas gražiai nubrėžė šventės tiks
lus, ragindamas nepalūžti ir ypačiai ne
apleisti lietuviškojo jaunimo.

Minėjime dalyvavo ne tik lietuviai, bet 
taip pat anglai, latviai, italai ir ukrainie
čiai. Po paskaitos pasirodė vietinis jauni
mėlis, vadovaujamas M. Gelvanauskienės. 
Jie pašoko Kepurinę ir Rugučius. Akor-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERYJE — lapkričio 6 d., 

12.30 vai., St. Chad's baž., Cheetham 
Hill Rd., M/c 8.

ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — lapkričio 20 d., 11.30 vai., 

Palotinų vienuolyne, Manchester Rd.
BRADFORDE — lapkričio 6 d., 12.30 vai. 

Po pamaldų vyksime į kapines aplan
kyti mūsų mirusiųjų kapų.

NOTTINGHAME —- lapkričio 6 d., 11.15 
vai., Židinyje. Po to liet, kapinių lan
kymas.

IB'IRMINGHAiME — lapkričio 6 d., 17 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — lapkričio 13 d., 11.15 
vai., Židinyje.

CORBYJE — lapkričio 13 d., 14 vai., St. 
Patrick's, Gainsborough Rd.

NOTTINGHAME — lapkričio 20 d., 11.15 
vai., židinyje.

DERBYJE — lapkričio 20 d. ,14 vai., Brid
ge Gate. 

deonu palydėjo J. Krikštas. E. šova su sū- I 
num ir dukrele akordeonais atliko dešim- I 
tį lietuviškų dainų, prieš kiekvieną ang
liškai paaiškindamas jos 'turinį. Muzikan
tai susilaukė daug katučių. Jaunimas vėl 
pašoko Kubilą, Kalvelį ir Suktinį. Pabai
gai, skyriaus pirmininkui padėkojus pro
gramos dalyviams, sugiedotas Tautos him
nas.

šokiams iki 1 l.'3O vai. grojo brolių lat
vių ir J. Kukėto jungtinė kapela. Šokių 
metu paragauta skanaus vyno. Svečiai 
skirstėsi patenkinti, klausdami, kada vėl 
panaši pramoga bus suruošta.

Už minėjimo pasisekimą skyriaus val
dyba dėkinga E. Šovai bei jo šeimai, M. 
Gelvanauskienei, šeimininkėms L. Gravie- 
nei ir P. Cibulskienei už loterijos prave- 
dimą ir puikias vaišes.

Skyriaus .maršalka

ŠKOTIJA
TRAGIŠKA MIRTIS

Kinlochleveno gyventojai gedi tragiškai 
žuvusio jauno lietuvio Dovydo Andriulio 
(23 m.). Nelaimė (įvyko jo motociklui at
sitrenkus į medį Southamptone. Labai 
sunkiai buvo sužeista ir po dviejų dienų 
mirė kartu su juo važiavusi mergaitė, taip 
pat kilusi iš Kinlochleveno.

Dovydas buvo vienintelis Škotijoje gy
venančio Vlado Andriulio sūnus. Jis yra 
baigęs inžinerijos mokslus ir dirbo preky
bos laivyne. Nors dar jaunas, bet spėjo 
daug apkeliauti ir pamatyti pasaulį.

Abiejų žuvusiųjų lavonai buvo parvež
ti į Kinlcchleveną. Į jaunų žmonių laido
tuves susirinko beveik visi šio miestelio 
gyventojai, kurie gerai pažinojo Andriu
lių šeimą, gyvenančią čia jau 30 metų. 
Miestelio gyventojai labai skaudžiai per
gyveno dviejų jaunų žmonių tokią staigią 
ir tragišką mintį.

A. J.

VOKIETIJA
PROF. DR. VYTENIO M. VASYLIŪNO 

KONCERTAS LUEBECKE

Spalio 22 d., šeštadienį, 19.30 vai. Švč. 
Jėzaus širdies bažnyčioje, Luebecke, fizi
kas, vargonų virtuozas prof. dr. Vytenis 
M. Vasyliūnas suruošė vargonų koncertą.

Jis atliko J. Brahmso, J. S. E'acho, J. 
Kačinsko ir C. Francko muzikinius kūri
nius.

Gaila, kad šio koncerto rengėjai, iš 
anksto nepasitarę str senaisiais Luebecko 
lietuviais, koncertą suruošė Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje, kurioje niekas vargo
nų koncertų neruošia, nes vargonai nėra 
koncertams tikę. Todėl ir publikos susi
rinko labai skystai, negausiai. Gi tokie 
koncertai nėra roušiami vien tik lietu
viams, bet. išlepintai ir plačiai vokiečių 
publikai. Tad gaila darbo, įdėtų nemažų 
piniginių išlaidų, vargo.

Luebecke paprastai bažnytiniai vargo
nų koncertai ruošiami tik didžiojoje St. 
Marien bažnyčioje, kurioje yra specialiai 
tokiems koncertams tinkami vargonai, o 
taipgi ir bažnyčios akustika puikiausia.

Prof. dr. Vytenis M. Vasyliūnas, aišku, 
yra didelis vargonų muzikos meistras, jis 
atliko kiekvieną kūrinį su didele meile ir 
šilima, aukščiausiai pademonstruodamas 
visą savo turimą muzikinę techniką.

Ateityje reikėtų ruošiant vargonų mu
zikos koncertas, nekišti jų į netinkamas 
bažnyčias vargonų koncertams ir tuo pa
čiu neapriboti muziko pasireiškimo gali
mybių.

J. Pyragas

VARŽOMOS TRADICIJOS

Kas nežino tradicinės lapkričio 5 nak
ties, kai visa Anglijos padangė nušvinta 
laužais ir fejerverkais. Ir visa tai prisi
minti nelemtajam Guy Fawk'ei, kuris ka
daise norėjo išsprogdinti britų parlamen
tą. Vaikai jau iš anksto pasisodinę jo iš
kamšas gatvių kampuose kaišioja praei
viams rankas — penny for the Guy. At
seit, aukokite pinigų fejerverkams ir vi
sokiems sviediniams nusipirkti. Pvz. pra
ėjusiais metais tuo metu buvo parduota 
132 milijonai įvairių rūšių fejerverkų.

Seniau būdavo pasitenkinama tiktai 
laužais, ant kurių kiekviename kieme su
pleškindavo Guy Fawkes iškamšą. Nuo 
Henriko VII vedybų (1486 m.) atsirado 
fejerverkai, kuriuos ypatingai išgarsino 
karalienė Elzbieta I, paskirdama net spe
cialų valdininką.

Paskutiniuoju metu sviedinių ir fejer- 
verkų populiarumas ėmė mažėti. Pirmiau
sia, labai pakilo jų kaina, o „sprogstamo
ji galia“ apribota specialiomis taisyklė
mis. Be to, valdžia uždraudė parduoti fe
jerverkus ir sviedinukus (bangers) vai
kams iki 16 metų. Neatsižvelgiant į tai, 
praėjusiais metais 685 žmonės turėjo būti 
nugabenti į ligoninę (iš jų 509 vaikai). 
Saugumo sumetimais 1975 m. buvo už
drausti šokinėją sviedinukai, o nuo šių 
metų turės pranykti ir sparnuotieji. Ta
čiau garsiosios Guy tradicijos, nors regu
liuojamos ir varžomos, dar greitai nepra
nyks. Dar ilgus metus lapkričio 5-osios 
naktį oras kvepės dūmais, o padangę rai
žys įvarių spalvų fejerverkai.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Namo važiuosiu autobusu, nes su moto
ciklu Kazys stovi bokšte.

(Iš miškininkų pokalbio)

Skaitytųjų taiskai
KURIS PIRMASIS?

„Europos Lietuvio“ 40 numeryje buvo 
išspausdintas J. Vilčinsko straipsnis „Ško
tijos lietuviai“. Jame autorius, be kita ko, 
rašo:

„...Šiais metais sukanka 70 metų nuo 
pasirodymo pirmo lietuviško laikraščio 
„Rankpelnis“, kuris buvo spausdinamas 
Bellshillyje, Škotijoje. Jis buvo įsteigtas 
1907 m. spalio 30 d., leido Liet. Socialde
mokratų partija D. Britanijoje. Jis ėjo iki 
1923 m. birželio 29 d.“

Noriu šias autoriaus parašytas žinias 
patikslinti. Primenu, kad pirmasis Brita
nijos lietuvių laikraštis yra „Vaidelytė“. 
Jis buvo pradėtas leisti 1899 m. Šio pir
mojo laikraščio leidėjas ir redaktorius bu
vo žurnalistas J. Montvilas, kilęs iš Suval
kijos. Jis 1899 m. atvyko į Škotiją ir Glas- 
gove (28 Kelvinside Avenue, Maryhill) 
atidarė spaustuvę — „John Montvila, 
Printer and Bookseller". Spaudos darbe 
jam uoliai talkininkavo kun. V. Vamagi- 
ris. Džiugu, kad anuometiniai leidėjai su
prato ne vien tik laikraščio reikalingumą, 
bet sugebėjo parinkti jam ir gražų istori
nį vardą.

„Lietuvių Enciklopedijos“ II tome rašo
ma, kad 1900 m. Londone buvo leidžiamas 
laikraštis „Tėvynės Sargas“. Daugiau ži
nių nepasisekė surasti.

1905-06 m. Škotijoje buvo leidžiamas 
„Laikas“. Redagavo J. Petrulis, J. Gegu

Afrikoje neramu
Nuo to meto, kai Afrikos tautos viena 

po kitos pradėjo atgauti nepriklausomybę, 
ten žuvo daugiau žmonių, negu per ilgus 
kolonializmo laikus. Paliekant nuošaliau 
senesnes valstybes kaip Egiptą ar Sudaną, 
reikia tik pažiūrėti, kas atsitiko Zaire 
(buv. Konge), Nigerijoje, Etiopijoje, So- 
malijoje, Ugandoje. Visi tie kraštai perėjo 
ar tebeina per karo, bado ir autoritetinio 
režimo ugnį. Naujoje Afrikoje vienas po 
kito nuolat iškyla karo gaisrai ir žudynės.

Paskutiniuoju metu dėmesio centre at
sidūrė dvi baltųjų valdomos Afrikos vals
tybės — Rodezija ir Pietų Afrika. Vaka
rai, vadovaujami JAV prezidento, yra ne
dviprasmiškai pasisakę už tų valstybių 
pertvarkymą vienas žmogus — vienas bal
sas principu. Jų (politiką remia visų pa
žiūrų spauda. O kadangi dauguma daž
niausia yra neklaidinga, tai minėtųjų 
dviejų valstybių ir jų baltųjų gyventojų 
ateitis atrodo tikrai nepavydėtina. Baltie
siems yra likusios dvi išeitys: kapituliuoti 
ir bėgti, arba kovoti ir laukti, kol vakarie
čių remiama juodųjų banga nušluos juos 
nuo Afrikos žemyno veido. Dabartinių 
sistemų išlikimo galimybės yra labai men
kos.

Vakarų valstybių vyrai gerai žino, kas 
atsitinka staiga perleidus valdžią į naujas 
čiabuvių rnkas, bet jie savo politikos ne

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI I 
LIETUVĄ IR KITAS ŠALIS

KALĖDINIS 1977.
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 

2 m. vilnonės medžiagos suknelei; 2.75 m. 
crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; i 
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 
poros vyriškų arba moteriškų storų nailono 
kojinių 1 s v. šokoladinių saldainių dėžė; 40 
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei 
medžiagos su įaudimu ’’All wool made in 
England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis 
persiuntimo išlaidomis £95.00.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus (3.6 
kg.) kitų prekių. Gali būti 4 m. medžiagos, 
2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios 
prekės, žemiau siūlome keletą populiaresnių 
dovanų. Visos kainos yra jau su įskaičiuotu 
muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam 
paltui £40.00
Jeans “WRANGLER”, vyriškos arba 
moteriškos £21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas £13.50
Geresnis nertinis £16.00
Nailono kojinės, vyriškos arba 
moteriškos £1.50
Tights £1.80
Vilnonė medžiaga suknelei £12.00
Crimpleno medžiaga suknelei £9.00
Crimpleno medžiaga moteriškam 
kostiumėliui £15.00
Nailono apatinis £5.00
Nailono marškiniai £5.50
Geresni marškiniai £7.50
Vilnonė skarelė £5.50
Lietsargis telescopic £6.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei £25.00
Geresnė medžiaga eilutei £28.00
Dar geresnė medžiaga eilutei £38.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia 
pridėti £13.80 persiuntimui.

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

Baltic Stores Ltd.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT 

ENGLAND.
Tel. 01-460 2592

žis ir kt. Leido „Varpo“ bendrovė. Rašė 
prekybiniais ir visuomeniniais reikalais.

„Rankpelnis“ pradėtas leisti 1907 m. 
Tad skaitant iš eilės, jau buvo ketvirtas 
Britanijos lietuvių laikraštis. Tai ir kyla 
klausimas, kodėl autorius jį pavadino pir
mu lietuvišku laikraščiu.

O kas tą laikraštį leido? Autorius rašo, 
kad jį leido Liet. Socialdemokratų partija 
D. Britanijoje. Iš dalies tiesa, pradžioj jį 
leido Socialdemokratų partija, o vėliau 
perėmė Socialistų sąjunga. O kas jį pasku
tiniais metais leido, tai pasako apačioje 
Vinjetės toks įrašas — ,JEritanijos komu
nistų partijos (komintemo sekcijos) lie
tuvių skyriaus organas“. Tai ir šituos 
„nuopelnus“ prisiimate sau rašydami, kad 
jį leido Liet. Socialdemokratų partija D. 
Britanijoje? Dar tenka priminti, kad bu
vęs „Rankpelnio“ redaktorius Juozas Ste
ponaitis su savo gauja suruošė Sibiro Vy
tauto Didžiojo batalione sukilimą ir nu
žudė to bataliono keletą karininkų ir ka
reivių. Juos išrengė nuogus ir sukapojo 
kardais. Sukilėliai nuginkluotus karius 
nuvarė į bolševikų partizanų stovyklą ir 
juos įjungė į raudonosios armijos 312 pul
ką. O J. Steponaitis buvo paskirtas to pul
ko komisaru. Dar ir dabar yra užsilikusių 
iš tų laikų žmonių, kurie sveikina „Gim
tojo krašto“ redakciją ir giria komunisti
nę priespaudą.

V. Vytenietis

atsisako. Kodėl? Todėl, kad šalia demo
kratinių laisvių čia labai stipriai yra įsi
vėlusi politika. Sovietų S-ga, teikdama 
afrikiečiams ginklus, užkrėtė juos mark
sizmo-leninizmo idėjomis, nors iš prigim
ties jie yra linkę į primityvų kapitalizmą. 
Vakariečiams rūpi, kad sovietai neįsistip
rintų Afrikoje, todėl remia jų išsilaisvini
mo politiką. Jie nesibaido marksizmo, jei
gu tik jis nėra prorusiškas. Teikdami af
rikiečiams visokeriopą ekonominę pagal
bą ir žadėdami nesikišti į jų vidaus rei
kalus, jie daug jau yra laimėję. Galbūt, 
kad tų laimėjimų sąskaita, jie yra pasiry
žę aukoti ne tiktai Smitho ir Vorsterio vy
riausybes, bet ir Afrikoje gyvenančių bal
tųjų likimą. Kokia tai didelė pamoka ma
žoms tautoms ar grupėms. Gal yra šiek 
tiek tiesos žurnalisto P. Worsthorne pa
reiškime, kuris šitaip skamba:

„Kada Vokietijos kancleris Schmidt pa
skelbė mrtinį karą keliems šimtams tero
ristų, kurie dar negraso pražudyti krašto, 
jis buvo pripažintas herojumi. lEet kai P. 
Afrikos min. pirmininkas Vorster paskel
bė mirtini karą revoliuciniam judėjimui, 
grasinančiam suunaikinti krašto sistemą, 
tai jis buvo paskelbtas pabaisa“ (Sunday 
Telegraph, spalio 23 d.).

Nuo to, kas atsitiks artimiausiu laiku 
Rodezijoje ir P. Afrikoje, kas valdys Ge
rosios vilties iškyšuli ir P. Afrikos žemės 
turtus, daug priklausys taikos ir karo 
klausimas.
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